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D O U Ă P IE S E D IN B R O N Z D E S C O P E R IT E
L A P Ă T R Ă U Ţ I, JU D E Ţ U L S U C E A V A
Ion M A R E Ş

Rezumat: Două piese din bronz, un topor celt şi o daltă - străpungător, datate în prima epocă a
fierului, Hallstatt A, cultura Gâva-Grăniceşti-Holihrady, au fost descoperite întâmplător în pădurea dintre
satele Pătrăuţi şi Lipoveni, judeţul Suceava. Obiectele sunt importante pentru cunoaşterea metalurgiei
bronzului din Podişul Sucevei şi completează lista cu astfel de descoperiri.
Cuvinte cheie: topor celt, daltă-străpungător, Pătrăuţi
Abstract: Two bronze ¡tenis, a celt ax and a chisel-awl, dating from the First Iron Age, Hallstatt A,
Gâva-Grăniceşti-Holihrady Culture, have been discovered accidentally in the forest between the villages
Pătrăuţi and Lipoveni, Suceava county. The objects are important for the knowlcdge of bronze metallurgy in
the Suceava Plateau and they complement the list of such discoveries.
Keywords: celt ax, chisel-awl, Pătrăuţi
Locul şi contextul descoperirii
Piesele au fost găsite întâm plător de locuitorul M arius Ioan Hatnean din satul Pătrăuţi,
judeţul Suceava (care deţine un detector de metale), într-o pădure am plasată între satele Pătrăuţi şi
Lipoveni, la coordonatele: GPS: 47; 43; 25,28 latitudine, 26; 12; 20,44 longitudine.
Potrivit datelor transmise de către descoperitor, obiectele au fost găsite la 0,30 m adâncime,
fără alte materiale arheologice, izolate, la distanţă de circa 500 m între e le 1.
în Podişul Sucevei nu sunt, până acum, descoperiri de depozite de bronzuri sau de celturi
din bronz, care să provină din săpături arheologice sistematice. Două topoare celt de tip
transilvănean şi un tipar de piatră pentru turnat dălţi din bronz au fost găsite întâm plător pc
suprafaţa unei aşezări aparţinând culturii Gâva-G răniceşti-H olihrady de la Şiret - Dealul Ruina, în
acest sit fiind efectuate săpături arheologice (M AREŞ, 2015).
Categorii inort'o-funcţionalc
Toporul se încadrează în grupa funcţională a armelor, fiind un celt cu gura concavă, denumit
în literatura de specialitate şi celt cu plisc.
O
clasificare morfo-funcţională a acestei categorii tipologice de piese a realizat
academicianul M ircea Pctrcscu-Dâmboviţa, cu ani în urmă, îm părţind în două variante celturilc cu
gura concavă după forma sccţiunii corpului (rectangulară şi ovală), iar după forma gurii şi a
corpului în subvariante (PETRESCU-DÂM BOV1ŢA, 1949, p. 272-273). Această clasificare nu a
suferit schimbări esenţiale în timp, iar încadrarea cronologică a celturilor de acest tip, făcută în acel
timp (cclturile cu secţiunea rectangulară sunt mai vechi, fiind datate de către autorul citat „din prima
fază a ultimei epoci de Bronz, subfaza Uriu-Domăneşti, iar celturilc de sccţiune ovală apar în a doua
jum ătate a primei faze, subfaza Tăuteu-G uruslău şi se menţin şi în faza a doua a aceleiaşi epoci,
faza M oigrad-H ajdu-Boszorm eny” (PETRESCU-DÂM BOVIŢA, 1949, p. 272-273), a suferit
modificări consistente în timp. Recent, topoarele celt cu gura concavă au fost reanalizate din punct
de vedere tipologic şi cronologic de către cercetătorul Carol Kacso (cu prilejul publicării

1 Descoperitorul a predat obiectele la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional
Suceava, care, la rândul său, Ie-a transferat la Muzeul Bucovinei Suceava (proces-verbal nr. 644, din
02.02.2016).

bronzurilor din nordul Transilvaniei, din colecţia Perene Floth) (KACSÓ, 2007, p. 52 şi urm.) şi de
către alţi autori (CIUGUDEAN et alii, 2010, p. 16-18).
Topoare celt cu gura concavă au fost găsite într-un num ăr restrâns în Podişul Sucevei, fiind
atribuite grupului Grăniceşti (IGNAT, 2000, p. 87).
D alia-străpungător face parte din categoria uneltelor cu dublă funcţionalitate, fiind de tip
simplu.
Descrierea pieselor
Toporul celt cu gura concavă şi plisc (fig. 1) a fost elaborat prin turnarea bronzului într-un
tipar bivalv, cu rezervarea găurii verticale pentru coadă.
Secţiunea corpului este ovală, ceea ce îl include în a doua variantă, mai nouă, faţă de
celturile cu secţiunea hexagonală. Buletinele de analize m etalografice, de mai jos, redau datele
tehnice referitoare la elaborarea pieselor de la Pătrăuţi (vezi infra).
Dimensiuni: lungimea = 91 mm; lăţim ea tăişului = 40 mm, diametrul găurii pentru coadă =
24 x 32 mm; adâncim ea găurii pentru coadă = 55 mm; greutatea = 155 gr.
D alta-străpungător
A fost obţinută prin forjarea unei bare de bronz realizată prin turnare, un capăt fiind subţiat
şi ascuţit (tip străpungător), iar celălalt are patru canturi, vârful fiind îngust şi rotunjit (tip poinson).
Pe un cant se observă retasura produsă prin forjarea la cald a barei de bronz. Vârful străpungător
este ascuţit şi uşor îndoit.
Dimensiuni: lungimea = 94 mm; grosimea 5 mm; greutatea = 15 gr.
Descoperiri de piese sim ilare din Podişul Sucevei
în Podişul Sucevei au fost descoperite trei celturi cu gura concavă câte un exemplar, astfel:
Dumbrăveni (jud. Suceava), Ibăneşti (jud. Botoşani), Văratec (com. Salcea, jud. Succava) (IGNAT,
2000, p. 72-73, 75, 81, 84, 86-87, fig. 24/45,1; 26/63) şi Şcheia - Silişte (IGNĂTESCU, 2013, p.
226, fig. 3/2, 4/2).
Celturile cu gura concavă (cu plisc) au fost descoperite într-un num ăr mic în Podişul
Sucevei, faţă de cele de tip transilvănean (16 piese) şi faţă de aşa zisele celturi hallstattiene (14
piese) (IGNAT, 2000, p. 84).
Dalta - străpungător este unică până acum în arealul amintit.
încadrarea cronologică şi culturală
Toporul celt cu gura concavă sau cu plisc descoperit la Pătrăuţi se încadrează în epoca
tim purie a fierului, Hallstatt A) / Hallstatt B |, din spaţiul culturii G âva-G răniceşti-H olihrady din
Podişul Sucevei.
Exem plarul este similar cu piese din depozitele de bronzuri din seria C incu-Suseni, din
Hallstatt A |, de la Aluniş (Săplac, Som eş-Săplac, com. Benesat, jud. Sălaj) (PETRESCUD ÂM BOVIŢA, 1977, p. 82, pl. 114/1), din seria Jupalnic - Turia (Hallstatt Ao) de la D ezmir, jud.
Cluj (PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 122-123, pl. 288/11, 12), Dârja. com. Panticeu, jud.
Cluj (PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 123, pl. 289/8-11, 13, 15, 16), Fânaţe, com. Budcşti,
jud.' Bistriţa Năsăud (PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 123, pl., 290/11-12), Prcjmer, jud.
Braşov (PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 123, pl. 292/4), Variaş, jud. Timiş (PETRESCU DÂM BOVIŢA, 1977, p. 124, pl. 293/4), Zlatna II, jud. Alba sau, posibil, de la Ampoiţa
(PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 123, pl. 293/11).
Alte celturi cu gura concavă (cu plisc) provin din depozitele de la Ocna de Mureş 1 (două
exem plare cu secţiunea ovală), de la Vărd (două piese cu secţiunca rectangulară), de la Zărneşti (un
exem plar cu secţiunca ovală) şi Transilvania I-IV (un celt cu plisc asim etric) (CIUGUDEAN et alii,
2010, p. 16-17, 20-21, 28, 32, pl. VI/1,2, VII/2, VIII/1, XV/2, X V II/l).
Din depozitul de bronzuri dc la Lăpuş (jud. M aramureş), descoperit în apropiere de
necropola tumulară de la Lăpuş, se află un celt cu gura concavă (KACSO, 1981, p. 116, pl. 1/1).
Alte trei exem plare de acest tip (două cu secţiunca hexagonală şi unul cu secţiunea ovală) sunt din

vechea colecţie dr. Ferenc Floth din Beclcan (214 piese), ajunsă în anul 1907, prin donaţie, la
Muzeul Naţional din Budapesta (KACSO, 2007, p. 7 şi urm., fig. 4/1, 8, 10).
Un celt cu gura concavă este consem nat în literatură ca fiind com ponent al unui depozit
descoperit întâm plător în anul 1880 la Prelipcea2 (în ucraineană Prilipce, în germană Prelipcze, sat
din raionul Zastavna, regiunea Cernăuţi, Ucraina), am plasat pe malul drept al Nistrului. Depozitul
cu piese de bronz a fost găsit cu ocazia unor lucrări de nivelare a unui câm p, prin distrugerea unei
j-ropi. Piesele au intrat într-o colecţie particulară, apoi au fost dispersate, ajungând la diferite muzee
şi colecţii particulare. Din accst motiv, în literatura arheologică au existat confuzii referitoare la
alcătuirea depozitului. Cel care a consemnat descoperirea a fost Frantz von Gutter, conservator al
Muzeului din Şiret. El a ilustrat un topor de luptă cu disc la ceafă (NackensGheibenaxt) şi un cclt.
De asemenea, a menţionat că o cască (piesă de călăreţ) se afla la Muzeul din Lem bcrg (apud
ROM STORFER, 1883, p. 48-49), însă, potrivit istoricului Tadcusz Sulim irski, obicctul nu era la
instituţia respectivă (apud NESTOR, 1933, p. 129). Dintre piesele depozitului, mai erau la sfârşitul
secolului XIX patru sau cinci. Două topoare de luptă (Streităxte) au fost ilustrate de istoricul
Raimund Fridrich Kaindl (KAINDL, 1896, pl. II, fig. 13, 14), unul dintre ele, un topor cu disc la
muchie şi spin (fig. 3/5), figurând în colccţiile Universităţii din Cernăuţi (ajunse la Muzeul Ţării /
huulesm useum ) (KAINDL; 1896, pl. II, fig. 13). în prezent, toporul se află în colccţiile Muzeului
Bucovinei din Suceava (fig. 4). Un alt controversat topor cu disc la muchic şi spin a fost am intit ca
fiind o descoperire întâmplătoare de la Babin (Bucovina) (fig. 3/7). Exem plarul (aflat la Muzeul
l.ubomirki din Lcmbcrg, a fost considerat ca fiind com ponent al depozitului de la Prelipcea (vezi
discuţiile la NESTOR, 1933, p. 129; aici şi fotografia toporului, cu inventar 2088 - scris cu alb pe
topor, pl. 12/7). Istoricul austriac M. Much a ilustrat două topoare din depozitul de la Prelipcea, un
celt cu plisc (fig. 3/2) şi un topor de luptă cu gaura la m âner (fig. 3/1), trecându-le eronat cu locul
descoperirii Şiret (M UCII, 1889, pl. 34/14, 15). Ccltul cu plisc a fost ilustrat şi de arhitectul K. A.
Romstorfer (ROM STORFER, 1893, p. 49, fig. 2), însă piesa din desenul lui arc dccor (fig. 3/3).
Profesorul Ion N cstor nota că inform aţia privind locul descoperirii Şiret, pentru cele două piese
ilustrate dc M. Much, era falsă (NESTOR, 1933, p. 129). Datele de la M. Much au fost preluate de
prof. Alexandru Vulpe, care a menţionat că un topor cu gaura la m âner (Schaftlohaxt) şi un celt
(Tiillenbeil) aparţin unui depozit de la Şiret, tără a pune sub semnul întrebării locul descoperirii, cu
toate că am inteşte şi opinia lui Ion Ncstor, potrivit căreia piesele erau dc fapt din depozitul dc la
Prelipcea (VULPE, 1970, p. 58, nr. 264, pl. 17/264, după M. Much). Toporul cu disc şi spin a fost
inclus dc A. Vulpe în tipul Şanţ - D ragomircşti, varianta Dragomircşti. Dc asemenea, A. Vulpe a
ilustrat cinci piese din depozitul de la Prelipcea, im aginile fiind preluate din literatură, între ele fiind
inclus un topor ilustrat şi separat, cu locul descoperirii Sirct, actual pierdut (VULPE, 1970, pl. 89,
A. la fig. 3, însă piesa este identică cu nr. 264, văzută invers). Comparând imaginile de la K. A.
Romstorfer (ROM STORFER, 1893, p. 49, fig. 1), remarcăm că toporul publicat de M. Much, cu
locul descoperirii Şiret, este ccl de la Prelipcca. în concluzie, ştim cu exactitate că patru piese fac
parte din depozitul de la Prelipcea (fig. 3 ,4 ), iar a cincea, un topor cu disc la m âner şi spin (fig. 3/7)
de la M uzeul din Lvov / Lcmberg (inv. 2088) ar putea fi pus la descoperire cu semnul întrebării.
Depozitul dc la Prelipcea se datează cu seria depozitelor Uriu-Dragomireşti, din bronzul
final (BD) şi până în Hallstatt A (NESTOR, 1933, p. 129-130; VULPE, 1970, p. 59-60; IGNAT,
2000, p. 98; BEJINARIU, 2007, p. 62-64; LASZLO et alii, 2013, p. 218-220).
Răspândire
Celturi cu gura concavă sau cu plisc, care au un mare areal dc răspândire (PETRESCU DÂM BOVIŢA, 1949, p. 271-275; KACSO, 2007, p. 52 şi urm.) au fost descoperite în Podişul
Sucevei în următoarele puncte: Dumbrăveni (jud. Suceava), Şchcia - Silişte (IGNĂTESCU, 2013, p.
226, fig. 3/2, 4/2). Văratec (com. Salcca, jud. Suceava), Ibăneşti (jud. Botoşani) (IGNAT, 2000, p.

in literatură este menţionat incorect Prclipca (IGNAT, 2000, p. 98; IGNĂTESCU, 2013, p. 228), ceea ce
produce confuzie cu satul din comuna Salcca, judeţul Suceava, în realitate fiind două localităţi diferite, cu
nume diferite.

72-73, 75, 81, 84, 86-87, fig. 24/45,1; 26/63), ultimul fiind am plasat în arealul culturii CorlăteniChişinău.
Piese de acest tip, îm preună cu alte categorii tipologice de obiecte, se găsesc în depozitele
serici Cincu - Suseni şi Jupalnic - Turia din Transilvania (PETRESCU -D ÂM BO VIŢA, 1977, p. 82,
pl. 114/1). Unele exem plare sunt răspândite până în Polonia Mică, precum la la Rogow, Opatowiec,
pow. K azim ierza W ielka (BLAJER, 2013, pl. 76/1).
O
daltă simplă, identică cu piesa de la Pătrăuţi, se află în depozitul de bronzuri de la Brâglez
(com. Surduc, jud. Sălaj), carc se încadrează cronologic cu depozitele seriei Cincu-Suscni, din a
doua jum ătate a etapei Ha A l şi prim a jum ătate a etapei Ha A 2 (BEJINAR1U, 2007, p. 40, 63-64,
pl. XIII/63). Alte piese se află în depozitul de la M iercurea Ciuc şi în depozitul de la Viskovo
(U craina) (apud BEJINARIU, 2007, p. 40).
Un exem plar din depozitul de bronzuri de la Rogdw (Polonia) este datat în Hallstatt B|
(BLAJER, 2013, 152-153).
Consideraţii generale
Piesele de bronz găsite la Pătrăuţi sunt descoperiri întâm plătoare, izolate (Einzelfund),
încadrarea lor cronologică fiind posibilă doar prin analogii cu exem plare similare care au datarea
sigură.
Rezultatele analizelor macrostructurale dem onstrează că aceste piese au fost elaborate de
către meşteri profesionişti în m etalurgia bronzului.
Toporul celt şi dalta-străpungător com pletează harta cu descoperiri de bronzuri din Podişul
Sucevei, fiind încadrate cronologic în prima epocă a fierului, Hallstatt A, cultura G âva-GrăniceştiHolihrady.
Piesele au fost produse într-un atelier local, materia prim ă fiind adusă din Carpaţii Orientali
(cuprul) şi din altă zonă (staniul).
Considerăm că piesele sunt depuneri rituale, ofrande aduse de o com unitate hallstattiană
tim purie unei divinităţi protectoare.
M etalurgiştii din eneolitic constituiau o castă bine definită prin reguli şi cutum e izvorâte din
tainele unei meserii practicată numai de cei iniţiaţi în metalurgia cuprului (M AREŞ, 2002; 2012
passim). Rolul acestora în societatea acelui timp a fost important. Ei au creat o industrie a bronzului
cu etapele caracteristice: prospccţie, minerit şi metalurgic.
Dacă luăm în calcul numai depozitele de bronzuri (prin num ăr, diversitatea pieselor şi
greutatea metalului însum at), constatăm că m etalurgia bronzului a avut o marc dezvoltare,
producătorii fiind meşteri specializaţi, carc formau o castă individualizată.
M etalurgiştii din eneolitic, din epoca bronzului şi din prim a epocă a fierului au avut un
anum it statut social în societatea timpului, însă au lăsat puţine urme asupra activităţii lor (ateliere,
cuptoare etc.).
BULETIN DE ANALIZĂ M ETALO G RAFICĂ
Laboratorul de Restaurare şi Conservare, Muzeul Bucovinei, Suceava
Topor celt, M uzeul Bucovinei, Suceava
A naliză efectuată de ing. Ilie Cojocariu, expert restaurator metale.
Consideraţii tehnologice
Prin studiul macroscopic sc pot pune în evidenţă urm ătoarele aspectc:
- piesa este acopcrită cu un strat de patină nobilă, bine conservată, cu aspect de sm alţ;

DOUĂ PIESE DIN BRONZ DESCO PERITE LA PĂTRĂUŢI, JU DEŢU L SUCEAVA

r suprafaţa toporului se conservă bavuri rezultate de la turnare, prezente atât pe corpul piesei, cât
i în zona gurii (guler), având drept cauză scurgcrile de metal lichid în planul de separaţie ale
tiparelor şi în zona de îm binare a miezului cu capacul formei;
i»ama miezului pentru obţinerea cavităţii este tronconică, cu secţiune eliptică; vârful miezului este
plan şi eliptic;

pe corpul piesei sunt nervuri decorative obţinute prin turnare;

Nervuri decorative

umplerea formei s-a efectuat prin cavitatea mânerului

zon a d e u m p lere a form ei

D efecte de turnare
- bavurile sunt considerate defectc în atunci când afectcază aspectul piesei; în cazul nostru, au un
aspect acceptabil şi confirm ă ipoteza obţinerii piesei prin turnare gravitaţională într-un tipar
com plex, bivalv, cu capac de susţinere a miezului şi cu pâlnie de turnare.(cel puţin 3 com ponente);

- retasură în zona inelului (verigii); un fragment de zgură sau contragere la solidificare;

Retasura in toarta

umplerea a fost incompletă în zona buzei tubului de fixare, în partea opusă inelului (verigii), ceea
t e . ou Urmă faptul că în timpul turnării această zonă s-a aflat în partea superioară a formei (poziţia
■ vi la turnare). Umplerea incompletă se poate datora unor cauze diverse: m etal insuficient
(iu vastă cauză nu este valabilă deoarece partea opusă a piesei este completă), lipsa unei răsuflători
ii .11 ea zonă, blocarea umplerii datorată solidificării aliajului topit (şi această cauză nu este valabilă
oarece în partea opusă piesa este com pletă), înclinarea form ei la turnare astfel încât zona
n umplută se afla sub nivelul maxim al pâlniei. Lipsa unei răsuflători şi înclinarea formei sunt cele
I n plauzibile. Nu se poate pune pe seam a unei viteze mici de turnare, piesa fiind de dimensiuni
mi i; timpul de turnare şi de umplere a formei fiind de ordinul secundelor;

z o n a d e u m p le re in c o m p le ta

aderenţele fizice, chim ice sau termice; aceste aderenţe, în special cele chim ice, sunt
ii i •mente de zgură (bazice în cazul aliajelor de cupru), care Ia temperatura de turnare reacţionează
materialul formei (dacă este acid, de cx. Si0 2 ), produşii rezultaţi (au com poziţia unor sticle,
io.ii le dure, greu de prelucrat m ecanic), răm ânând pe suprafaţă. Concluzia este că forma de turnare
i p a i u l bivalv com plex) a fost confecţionat dintr-un material stabil termic la temperaturi înalte,
' aud un caracter chimic preponderent bazic (roci bazice).
i uj'.ozitatca piesei, când are valori mari, este un defect de turnare, care depinde de natura şi starea
Mipialcţci interioare a formei de turnare. Cu cât forma este prelucrată mai bine, cu atât aspectul
p i e s e i obţinute este mai bun, deoarece aliajul topit copie fidel toate detaliile. în cazul nostru,
mi’.o/ităţi de turnare se pot observa în zona buzei, zona mai puţin prelucrată ulterior.
lipsesc

Prelucrări ulterioare
¡11 zona tăişului, suprafaţa piesei este uşor vălurită, semn că aceasta a fost deformată plastic
la leco. Scopul principal nu era acela de a lăţi tăişul cât de a-1 durifica prin ecruisare (batere la rece).
Deformările sunt abia sesizabile, văzute în lumină razantă. Era cunoscut efectul de călire prin
l'.itere. Durificarea a fost urmată de ascuţire prin şlefuire. Se păstrează traseele specifice acestei
operaţiuni.
Alte prelucrări de natură mecanică sc pot observa în zona bavurilor de turnare, care au fost
ţkTuitc parţial.

Zona deform ata plastic (ecruisata)

Nervura deformata plastic

Produşii dc coroziunc din zona ecruisată sunt deosebit de fragili.
BULETIN DE ANALIZĂ M ETALOG RAFICĂ
Laboratorul de Restaurare şi C onservare, M uzeul Bucovinei Suceava
Daltă de bronz, M uzeul Bucovinei Suceava
Analiză efectuată de ing. Ilie Cojocariu, expert restaurator metale.

în urma studiului macroscopic se observă că piesa este confecţionată din bară de bronz cu
secţiunea dreptunghiulară, cu dim ensiuni de 4 x 2,5 mm (secţiunea iniţială), îndoită şi deform ată
plastic la cald în scopul sudării şi ascuţirii. Deoarece sccţiunea rotundă a vârfului se păstrează până
la aproxim ativ 3 cm dc capătul activ, tragem concluzia că secţiunea rotundă a vârfului a fost
obţinută ori prin şlefuire ulterioară, ori prin batere în scopul durificării (ccruisare).
Celuilalt capăt i s-a păstrat forma cu secţiune dreptunghiulară, uşor descrcscătoarc si
rotunjită, obţinută prin şlefuire (pilire). Despre form a uşor îndoită a vârfului nu se poate afirma cu
certitudine dacă este aşa din fabricaţie sau accidental, deoarccc am bele forme sunt des utilizate şi în
prezent, în funcţie de scopul dorit.
O
analiză metalografică, care să pună în evidenţă o structură internă bifazică şi lipsa uno
fisuri în zona îndoiturii, ar ccrtifica forma actuală ca fiind cea dorită în timpul elaborării obiectului
(iară fisuri se obţine doar prin încălzire la roşu).

in lipsa unei analize chim ice cantitative a com poziţiei aliajului nu ştim dacă este bronz sau
«1« i ambele elem ente, Zn sau Sn, putând fi marcate doar prin m icroanalize calitative, urmând a
... »1.1 iii dacă este fie bronz impurificat cu Zn, fie alam ă cu conţinut de Sn.
( n certitudine putem afirma că obiectul fost obţinut prin prelucrarea unui semifabricat
ItMttir m formă de tijă (bară subţire), deform at ulterior plastic la cald până la dim ensiunile
m rnti"iiatc m a> sus- Această tehnologie este folosită şi în prezent. în cazul nostru nu au fost
Iu mâi i plastice prea mari, dcoarece se păstrează şi se pot observa porozităţi specifice de turnare
(m u mim lu/.iuni de zgură sau gaze), care s-ar fi închis în cazul unor grade de deformare mai mari.
. %u im luziuni sc observa atât pe vârf cât şi pe mâner, dcci tija turnată avea dimensiuni apropiate
ak- piesei, iar materialul înlăturat prin pilire sau şlefuire este minim.
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Fig. I. Topor celt descoperit la Pătrăuţi

Fig. 2. Daltă-străpungător dc la Pătrăuţi
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Fig. 1: Prclipcca (după MUCH, 1889, pl. XXXIV/14); 2: Prclipcca (după MUCH, 1889, pl. XXXIV/15);
3: Prclipcca (după ROMSTORFER, 1893, fig.2); 4: Cclt din colccţia veche a Mu/cului Bucovinei (inv.
C 147), Prclipcca (?); 5-6: Prclipcca (după KAINDL, 1896, pl. 11/13, 14); 7: Babin (presupus a fi de la
Prclipcca) (după NESTOR, 1933, pl. 12/7, fotografic).

Fig. 4. Prelipcea (Muzeul Bucovinei, inv. C145)

Nicolae URSULESCU*
Rezumat: Dovezile arheologice atestă că aceeaşi temă religioasă îmbracă forme materiale de
manifestare simbolică, diferite atât la comunităţi contemporane şi chiar între structuri de locuire în cadrul
aceleiaşi aşezări. Explicaţia s-ar găsi în comportamentul individual, adică în dorinţa fiecărui fidel de a-şi
manifesta devoţiunea faţă de divinitatea venerată prin forme personalizate. Deoarccc esenţa religiilor
preistorice o constituia venerarea forţelor care dirijau întreg ciclul naturii (ccca cc însemna asigurarea
mijloacelor de subzistenţă pentru comunitate şi pentru fiecare individ), actul devoţiunii se realiza cel mai
bine printr-o integrare profundă a omului în mediul natural, prin intermediul sistemului senzorial (mai ales
prin văz şi auz). Instaurarea stării de transă, de beatitudine spirituală putea să stimuleze spiritul de
creativitate, relevându-i omului preistoric modalităţi personalizate, novative, dc prezentare a devoţiunii sale.
Demonstrarea acestei ipoteze se poate realiza atât prin apel la rezultate ale cercetărilor psihanalitice şi dc
istoria religiilor, cât şi prin forme dc experiment. Până în prezent, arheologia experimentală s-a preocupat
mai ales dc verificarea unor aspecte ale culturii materiale a comunităţilor preistorice, enunţând doar teoretic
şi posibilitatea de aplicare a acestei ramuri a arheologiei şi la domeniul spiritual. Pe baza metodelor
arheologiei senzoriale şi ale celei experimentale, autorul prezintă condiţiile în carc s-ar fi putut instaura acca
stare dc transă, care să conducă la stimularea spiritului dc creativitate în domeniul religios, la naşterea ideilor
care s-au materializai apoi în diferite artefacte cu caracter ritual şi magic. Deci, în domeniul spiritualităţii,
metodele arheologiei experimentale nu vizează reconstituirea proceselor de realizare sau utilizare a unor
artefacte sau activităţi, ci reconstituirea condiţiilor dc apariţie a ideilor carc au generat respectivele proccsc
materiale1.
Cuvinte cheie: preistorie, viaţă spirituală, reconstituire prin experim ent sensorial
Abstract: Archaeological evidence reveals that the same religious theme takes different material
forms of symbolic manifestation. The explanation should be sought in an individual's own behaviour, namely
the desire of each believer to profess his devotion through personalised means. Considering the fact that the
essence of the prehistoric religions was the veneration of the forces that set the nature (ensuring the
subsistence means), accomplishing the devotional act was best achieved by profound immersing the
individual into natural environment, using the sensory system, and which could lead to a state of trance, that
stimulated creativity for personalised manifesting his devotion. Relying on methods provided by sensorial
and experimental archaeology, the paper presents the circumstances by which the above-mentioned state of
trance could have been achieved, which lead to the stimulation of the religious creativity, the generation of
ideas, materialised in various artefacts with ritualistic and magical character. The inference is therefore that
with respect to spirituality, the methods of experimental archaeology do not aim to reconstruct the processes
by which artefacts or activities were made, used and, respectively, performed, but instead to reconstruct the
conditions that lead to the appearance of the ideas which generated their analogous material processes.
Keywords: prehistory, spiritual life, reconstructing by sensorial experiment

Observations on the religious life o f prehistoric people reveal that, on a background of
com mon beliefs, there developed an extrem ely varied range of choices for expressing individual
devotion towards deity/deities (URSULESCU 2008, p. 83-106; 2011, p. 197-221).
A random listing o f what has passed onto us, via archaeological research, o f the spiritual life
o f prehistoric people, which certainly was much more complex than what we today presum e to
* "Alexandru loan Cuza" University of Iasi, Department of Archaeology; n.ursulescu@gmail.com
1 O variantă a acestei lucrări, în limba română, cu titlul Impactul interacţiunii cu mediul asupra
comportamentului spiritual al omului preistoric, a apărut în Memoria Antiquitatis, 28, 2012, p. 31-38.

know — sanctuary buildings, altars, cult sites, ritual deposits, ritual structures inside houses (clay
boxes, monumental plastic art, etc.), ritual scenes, idols, protom es, colum ns, stelae, paintings,
symbolic signs (M ONAH 1992, p. 189-197; 1997, p. 201-215; BOGHIAN and M1HAI 1987, p.
313-324; CU CO $ 1973, p. 207-215; 1993, p. 59-80; U RSULESCU 2003, p. 5-25; 2004, p. 47-57;
URSULESCU, BOGHIAN and COTIUGA 2003, p. 27-40; U RSULESCU and TENCARIU 2004,
p. 129-144; 2006; 2009, p. 87-101; C.-M. LAZAROVICI 2003, 85-96; 2004, 47-64; 2006, 57-92;
C.-M. and G. LAZAROVICI 2007; G. LAZAROVICI 2003, p. 57-64.), etc., all, in their turn,
spread in a multitude o f variants — proves the direct involvement o f the supplicant/devotee in
searching for a personal form o f coming closer to his god(s), o f som ehow individualising his act of
devotion.
The question arises o f where does this diversification com c from, this need o f the prehistoric
man to find own means through which he can com e into contact with the divine grace? W hat is the
intimate mechanism o f birth for this diversification concept and o f the concrete actions that put it
into practice? A sim ple answer would make reference to the fervour o f creative unrest, o f
inventiveness, inherent in the vast majority o f human beings. But, by inquisitively investigating
further wc come to face another question: W hat exactly spurs the em ergence o f this inventive spirit?
Is it a permanent presence, accompanying man at all moments, or does it preponderantly m anifests
itself only in certain situations?
Wc believe that the answer to this problem requires an assem blage o f explanations, in which
an important pan is played, in our opinion, by the natural setting at a certain moment and in a
certain place. It is the im pact of the environm ent on human senses, upon which it can convey a
feeling o f unrest or, conversely, o f tranquillity propitious to a meditative mental state.
A recent branch o f theoretical archaeology, nam ely Sensory A rchaeology (CLASSEN 1993;
2005; FELD and BASSO 1996; SMITH 2007), set as its goals specifically to observe and
reconstruct the individual or collective sensory input o f people, particularly the visual (GIBSON
1979) and auditory one (the branch of Auditory Archaeology. R EZN IK O FF and DAUVOIS 1988,
238-46; BREGM AN 1994; DEVEREUX 2001; AUGOYARD and TO R G U E 2005; SCARRE and
LAW SON 2006; MILLS 2005, p. 79-89; 2010, p. 179-195), but also the tactile, olfactory and
organoleptic one from a certain environment, and to explain the psychological impact o f these
experiences on the decisions and concrete actions o f an individual or a collectivity (G IBSO N 1968;
PORTEOUS 1990; HOW ES 1991; 2005; HOUSTON and TA U BE 2000, p. 261-294). The senses
are the mediators o f the interactions between man and the surrounding world, and the sensorial
perception o f this world is not merely a physiological issue, but it is culturally determ ined (through
the suite o f senses as defined by a certain civilisation) and subsequently reflected in the material
products o f a civilisation.
Naturally, as every branch o f theoretical archaeology, Sensory' A rchaeology likewise
em erged by enhancing the analytical spirit o f research, and for this reason it has strong links to
other theoretical structures, o f which we especially mention:
- Behavioural Archaeology (SCHIFFER 1975, p. 836-848; 1976; 1992; 1995; 1999, p. 166-168;
SCHIFFER and M ILLER 1999; LaMOTTA and SCHIFFER 2009, p. 14-64), which seeks to study
the influence o f human behaviour on artefact appearance, by using technology. Sensory
Archaeology goes beyond the human behavioural ensem ble in order to understand the manner in
which the reception o f the surrounding stim uli, through the senses, can trigger the intimate
mechanism o f certain mental options, which subsequently are m aterialised through a certain
behaviour. Therefore, Sensory Archaeology enhances the introspection into the hum an spiritual
universe.
- From Landscape Archaeology (ASTON and ROW LEY 1987, p. 77-95; CO SGRO V E and
DANIELS 1988; BENDER 1993; TILLEY 1994; HIRSCH and O ’HANLON 1995; UCKO and
LAYTON 1999; FLEM ING 2006, p. 267-80; BENDER, HAM ILTON and TiLlcy 2007; THOM AS
2009, 165-186), Sensory Archaeology can borrow a scries o f investigative methods for
understanding the environm ent that surrounds man in a certain area. From this w ider array, sensory

•«. iii. •!«>>■% purposely records the visual, sound, and olfactory features o f the landscape within
•In»
.1 collectivity currently lives. By determ ining the changes occurring in the present-day
«Ntii'imni-nt ;is opposed to the palco-environm ent, certain redundant factors that currently act upon
Ihiui
1‘iiscs can be dismissed. By discarding them, the premises arc created for replicating the
m 11...i . universe o f prehistoric man.
i .................................................................................................................... ........ mental archaeology (ASCHER
MAI. DING 1999; MATH1EU 2002; PAARDEKOOPER 2008, 1345-1358; W orld Archaeology,
.'<■ i ) plays too an im portant role, among others, in understanding the manners by which the
. i .....meat spiritually influences man. The reproduction through experim ental means o f the
•H. I i . buildings, diet o f the prehistoric people offers archaeologists and anthropologists the
iMlily to not only understand the functionality o f the artefacts and past lifestyles, but also to
BOmo into sensory contact with items used during ancicnt times. By em ploying the m ethods o f
■in. i Mtion o f sensory archaeology, the em phasis o f research shifts from the simple replication of
».■I • m.aerial actions to the actual inner experiences o f prehistoric people in relation to the
miii . m ding environm ent (COOK, PAJOT and LEUCHTER 2008, p. 95-104; M ILLS 2010).
lust as many o f the experim ental archaeology studies were especially concerned with
«1 . .ii 11 lifting some concrete, material aspects o f the past, so too most o f the sensory archaeology
wm \ iu It (particularly auditory one) has focused predominantly on the archaeom etric aspects of the
I*« M an. relying on com parative measurements; we believe that with respect to the issue o f the
Imptu i o f the environm ent on hum an spirituality through the senses, the research should focus on
H‘i M,uncling the entirety, which in a certain situation can induce a state o f mental com fort or
itivi omfort.
I'he first premise, essential for such an undertaking, is that the sensory environm ent o f
■ fln-'toric man (and even o f the pre-industrial man) was very much different than that o f
\m i. mporary man, particularly o f that from an urban environm ent, who is subjected to an almost
flMtmiious barrage o f stress-inducing noise and pollution that preclude him from attaining states of
•n.i • imum concentration. In these conditions, it is often the ease that routine and perfunctory affairs
MiiK creative impulses.
A second prem ise is that the sensory environm ent changes, both with the seasons and
llii 'iij’J iout the day, according to its main stages (morning, midday, evening, night), each moment
Ii i\ in;: a different impact on the human senses.
O f the above-m entioned timefram es, we believe that a summer evening is the most suited to
mi tilling sensory calm , since this is when:
i
in an auditory point o f view, a quasi-total silence takes hold o f the earth — interrupted only by
ili.' monotonous “ music” o f nature (such as the steadfast and uniform chirping o f crickets) — a
music somewhat resembling, in term s o f tonal range, ancicnt religious chants (for exam ple those of
Tibetan monks), abetting contem plation and dream s (SCHAFER 1973; 1994; W ALLIN,
Ml RKER and BROWN 2000; CROSS, ZUBROW and COW AN 2002, 25-34);
im m a visual point o f view, everything is dom inated by the diffuse crepuscular light em itted by
•u, night stars (M oon; the Evening Star; the Pole Star; the Big and Little D ipper constellations —
ill of them venerated by people) and the occasional meteor showers. We can also add here the
random presence o f fire with its magic attributes o f light giver, as steward and gift o f the Sun; it too
■«>rks to instil a state o f reverie (BACHELARD 1989);
Irom a tactile (haptic) point o f view, the pleasant cool o f the evening induces a state o f comfort
liter the daytime sw elter during summer;
(he picture com pletes with the multiple and persuasive scents o f som e exploding nature, in full
Mossom (exactly during the cool evenings the sccnt o f the flowers is fully brought out to the point
ol incbriancy). The effect can be heightened by burning arom atic plants, often used by prehistoric
populations;

- finally, the involvement o f tasle can also be considered, bul it is not a mandatory elem ent and,
especially, it is not provable, though we can presume that prehistoric people were familiar with the
pleasures provided by certain saporific beverages.
This conjugated offensive o f nature’s sensory arsenal on the human senses clearly influences
the psychological perception, extricating the mind from everyday worries and clutter, bringing man
closer to nature and, through it, to the all-powerful gods that govern the entirety o f the world. M an’s
integration into an environm ent o f high spiritual purity brings him closer to the divine grace,
through: contem plation, m editation, dream ing, leading to stim ulated phantasy and
inventiveness.
These spiritual experiences can open new ways for m aterially expressing/exteriorising
human spirituality, as reflected by the variety o f manners of venerating divinities and supernatural
forces. Just like, for example, the auditory scene, as perceived by humans, changes according to the
tim e and space where it takes place (Brcgm an 1994), the impact o f this scene on individual thinking
and behaviour will likewise display a considerable variability that ultimately determ ines the making
of decisions o f a material nature, which, even though they subscribe to the collective canon, they
seek individual manners o f expressing themselves.
Certainly, the issue is whether we possess sufficient evidence for supporting the theoretical
framework described above. We believe that such proofs can be offered both directly by
archaeology, and indirectly via personal experimentation.
As archaeological evidence in support o f the existence o f a relationship between sensory
perception and spiritual inventiveness among prehistoric people we can bring forth, first o f all, the
following archaeological situations and structures encountered during field research:
- the grouping o f artefacts and structures o f a ritual character around the installations for igniting
and maintaining fire reveals that the main cerem onies (with com m and over the human senses) took
place particularly in such areas (URSULESCU and TENCARIU 2004, p. 129-144);
- the discovery, in various places and periods, o f instruments (usually made o f bone), capable of
producing musical sounds, that often contributed to enabling and maintaining a trance state in those
taking part to such ceremonies (see, for exam ple, the certain mentions for the Antiquity: e.g. Orphic
mysteries or P an’s myth);
- caves (the obscurity o f which create an arcane, mysterious atm osphere) were used for conducting
ritual cerem onies (burials, sacrifices, offerings, mysteries, initiation rites, etc.), as attested by the
structures discovered in the caves, dating from during prehistory, Antiquity (e.g. mithraea), as well
as early Christianity (catacombs, rock m onasteries and churches, etc.).
Beyond such material proofs offered by archaeological discoveries, an important method for
studying the relationship between the landscape and human perception consists o f direct
experim enting conducted by the analyst, who m ust live in a variety o f environm ental scenarios in
order to self-analyse his own feelings (at different m om ents o f the daily and annual cycles),
regularly com paring these feelings with what has already been m entioned in the general literature
(philosophy, psychology, psychoanalysis, belles-lettres, history, history o f religion, anthropology,
archaeology, etc.). An important role in providing inform ation on this subject falls upon
ethnoarchaeology, having to select that information which is closer (in terms o f provenance
environm ent) to the reality o f the prehistoric times.
We therefore believe that by carefully observing the stim uli transm itted by the environm ent
and their effect on o n e’s own behaviour, com bined with the interpretation o f the structures and
artefacts discovered in a prehistoric settlem ent, we can, through com plex analyses,
understand/reveal the intimate spiritual mechanism that left their mark on the behaviour o f the
prehistoric man — a behaviour exteriorised in some o f the evidence found during archaeological
research.
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DATE ARHEOZOOLOGICE REFERITOARE LA UN DEPOZIT DE ASTRAGALE
DE liOS TAURUS DESCOPERIT ÎN NIVELUL PRECUCUTENI AL SITULUI
ARHEOLOGIC BAIA - ÎN MUCHIE (JUDEŢUL SUCEAVA)
Florentina-Carmen OLENIUC

Rezumat: în campania arheologică de săpătură, derulată în anul 2014 în situl Baia - în Muchie
i inik'lul Suceava) s-au descoperit în nivelul I al Culturii Precucuteni (Neolitic) 32 astragale de bovină
ili>mestică, având arsură neagră. Analiza arheozoologică a astragalelor de bovină domestică vizează stabilirea
.listei de sacrificare, a sexului şi variabilităţii metrice a oaselor scurte în comparaţie cu alte situri
ii bi ologice de pe teritoriul României, precum şi scopul acestei depuneri ritualice.
Cuvinte cheie: astragale, bovină domestică, cultură Precucuteni, Neolitic, depunere rituală,
. eremonie

Abstract: During the systematic archaeological campaign that took place in 2014 in the site Baia In Muchie (Suceava County) has been discovered in level I of Precucuteni Culture (Neolithic) a deposit of 32
isiragali belonging to domestic cattle, all burnt. The archaeozoological analysis of the astragali aims to
cv i.iblish the age of slaughtering, the sex, and the osteometric variability of these short bones in comparison
• nil other archaeological sites on the territory of Romania, as well as the purpose of this ritualic deposit.
Key words: astragali, domestic cattle, Precucuteni, Neolithic, ritual deposit
în acest studiu sunt analizate 32 astragale dc bovină dom estică, care au fost rccuperate din
•itLil arheologic Baia - îti M uchie, din judeţul Suceava.
Resturile faunistice au fost găsite la adâncim ea de 0,40-0,50 m, în nivelul culturii
l’rccucuteni 1. Din totalul celor 154 elem ente schcletice atribuite bovinei domestice, 122 au fost
determinate ca fiind de origine menajeră, iar restul este reprezentat de un com plex faunistic ritualic,
mi depozit de astragale, cu urme de arsură neagră, provenind dc la aceeaşi specie, care sunt dovada
unei ceremonii ritualice, legate dc cultul taurului.
Astragalul, parte com ponentă a labei piciorului, a fost elim inat din alimentaţia oam enilor
lucistorici, precum şi la actuali, din cauza lipsei dc masă musculară şi a preponderenţei ligamentelor
şi tendoanelor.
Interpretarea arheozoologică vizează următoarele clemente de studiu: descrierea elementului
hcletic şi analiza urm elor tafonom ice (de măcelărire, de preparare culinară, patologie, prelucrare),
stabilirea strategiilor dc sacrificare în funcţie de vârsta şi sex pentru mamiferul domestic cu
importanţă în paleoeconom ia aşezărilor preistorice.
Este cunoscut faptul că în perioada neo-encolitică dc pe teritoriul României arc loc
ie structurarea societăţii omeneşti atât în plan socio-economic, cât şi spiritual1.
Săpăturile arheologice, de salvare sau sistem atice, au pus în evidenţă existenţa unor locuri
speciale din cadrul locuinţelor sau din aşezărilor preistorice, dc obiectc folosite în practici de cult",
•Ic persoane care se considerau a fi avut puteri supranaturale3, de asem enea desfăşurarea unor
i crcmonii rituale, carc asigurau legătura simbolică şi indisolubilă cu D ivinitatea4, pentru obţinerea
dc bunăstare şi protecţie. Uncie ritualuri constau în practicarea de sacrificii pentru inaugurarea
locuinţelor sau a aşezării5.
I azarovici C., Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni, în Arheologia Moldovei, XXV, 2002, p. 47-67.
Dumitrescu VI., La stationprehistorique deHâbâşeşti, în P.A., XLIX, 1958, p. 225-230.
I himitrcscu H., Contribuţii la originea culturii Precucuteni, în SC1V, VIII, 1-4, 1957, p. 53-58.
Monah D., Practici rituale în vremea culturii Cucuteni, în Credinţă şi cultură în Moldova, laşi, 1995, 1018.
t rsulcscu N., Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, 2007, Iaşi.

Contextul arheologic
Aşezarea preistorică Baia a fost descoperită în 19996, fiind cercetată sistem atic din 20127. La
cercetările arheologice au participat echipe interdisciplinare dc restauratori, conservatori din cadrul
Muzeului Bucovinei, specialişti din Republica M oldova (Slanislav Ţerna) şi din Marea Britanie
(prof. M artin Joncs, Lucy W alkcr şi Liu Xinyi), care au realizat studii de palinologic şi de biologie
moleculară.
Aşezarea este am plasată pe prima terasă inundabilă (la 375 m altitudine) a râului Moldova,
între Şomuzul M ocirlos şi Şomuzul Marc, ambele fiind drenate dc canale. Coordonatele geografice
ale aşezării sunt: 47°25'5" latitudine nordică şi 26°13'8" longitudine estică. în cclc trei campanii
arheologice dc săpătură întreprinse mai recent în situl arheologic Baia s-a dccoperlat o suprafaţă de
374,37 m2 şi s-au trasat câtc şase secţiuni şi casete (martorul având 0,50 m lăţime).
Stratigrafia arheologică a pus în evidenţă mai multe aspecte culturale: Neolitic (cultura
Precucutcni), Epoca Bronzului (cultura Costişa), primele secole după Hristos (Cultura Sântana de
Mureş).
Inventarul arheologie preliminar al nivelului Precucutcnian cuprindc patru locuinţe (două
dintre au fost deranjate dc cultura Sântana de M ureş, iar două au fost am plasate la suprafaţă). în
cadrul săpăturilor arheologice s-au decopertat şi şapte vatre, un cuptor de piatră, numeroase gropi
menajere), râşniţe, unelte litice dc tip microlit (realizate din silex şi obsidian), piese ceram ice
preponderent din pastă sem ifină (având cioburi şi nisip în com poziţie) şi depuneri cu caracter cultic.
Adâncim ea depunerii cu astragalclc dc bovina dom estica este cuprinsă între 0,40 si 0,50 m, iar
structura arheologică este următoarea: Baia, 2014, 28,10.2014, B|_2.
M ateriale şi metode
După recuperarea cu maximă atenţie din nivelul Precucutcni I al sitului studiat, astragalclc
de Bas taurus au fost supuse proccsclor de spălare (utilizând detergent, apă călduţă, perii moi şi
pense anatom ice, apoi dc consolidare şi reconstrucţie anatomică (întrebuinţând penson şi lipici) în
cadrul Laboratorului dc Restaurare şi Conservare al Muzeului Bucovinei.
Descrierea anatom ică şi stabilirea lateralităţii clementului schcletic, atribuirea taxonom ică8
şi indicarea diferenţelor morfologice între speciile accluiaşi gen: Bosprim igenius, precum şi cu alte
m am ifere rumegătoare: cerb actual carpatin9 s-au realizat cu ajutorul tratatelor dc arheozoologie10,
zootehnic1', com pcndiilor anatom icc12, precum şi a planşelor cu elemente de topografie13.

6 Andronic M., Niculică B., O nouă aşezare precuculeniană în nordul Moldovei, Suceava, XXIV-XXV,
2000,7-9.
7 Ursu C. E., Ţerna S., Baia. comuna Baia, jud. Suceava. Punct: în Muchie, CCA, Campania 2013, 219-223.
s Boessneck J., Ein Betrag zur Errechnnung der Widerristhohe nach Metapodienmasse hei Rinden, in
Z.F.Tierrz.U., Zuchtungbiol, 1956, 68, 1, 75-90.
4 Prummel W., Distinguishing features on postcranial skeletal o f cattle - Bos primigenius f. taurus and deer
- Cervus elaphus. Schriflen aus dcr Archaeologisch-Zoologischen Arbeitgroupe (Schleswig - Kiel, 1988,
12.
10 Schmid E., Atlas o f animal hones, Prehistorians Archaeologists and Quaternary Geologist, 1972, Elsevier
Publishing Company, Amsterdam.
11 Spătaru C., Spătaru M., Manual practic de anatomie veterinară - aparatul locomotor, 2004, Ed.
Tehnopress, laşi.
12 Coţofan V., Palicica R., Enciu V., Hriţcu V., Ganţă C., Anatomia animalelor domestice, 2000, vol. I, Ed.
Orizonturi Universitare, Timişoara.
13 Paştea E., Mureşianu E., Constantinescu M., Coţofan V., Anatomia comparativă şi topografică a
animalelor domestice, 1978, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Pentru stabilirea vârstei de sacrificare şi sexului11 specifice bovinei dom estice s-au luat în
■"iisiderare gradul de porozitate al astragalclorl;i şi datele metrice preluate de la nivelul pieselor
«voase întregi16. Descrierea aspectelor de patologie, evidente pe astragalele de bovină dom estică, si realizat cu ajutorul tratatelor de m orfopatologie m am aliană17, iar interpretarea sem nelor de
măcelărire a fost înlesnită de determ inatoare18. Tipologia şi întrebuinţarea uneltelor (realizate din
.istragale de Bos taurus) în cadrul comunităţii preistorice au fost stabilite de tratatul de industrie a
materiilor dure de origine anim ală19.
Depuneri arheologice şi arheozoologice cu bovidee de pe teritoriul României
Din perspectiva arheologică, descoperirea unor com plexe de cult (cu reprezentări ale
-•citaţilor feminine) în aşezările preistorice româneşti de la Isaiia şi Poduri (Precucuteni), Poduri
(Cucuteni A), Traian (Cucuteni A-B), Văleni, Ghelăieşti, M ihoveni (Cucuteni B) şi în Sabatinovka
i aspect Tripolic ucrainean, aflat în teritoriile învecinate) dovedeşte existenţa unor credinţe şi
pi actici de cult similare în sud-cstul Europei, legate de cultul fertilităţii şi fecundităţii, al unităţii
indisolubile (cuplului divin), sau cel al creşterii şi înm ulţirii turm elor sau sporirii puterii virilice, cel
al rodniciei păm ântului. Cerem oniile ritualice au fost realizate în vederea asigurării hranei şi
OQ
ii aiului, crescătorilor şi agricultorilor din neo-eneolitic" .
M odelarea statuetelor zoom orfe, în general de la cornute şi mai puţin de la anim alele
âlbatice, este realizată schematic, grosolan şi static la Văleni, M ărgineni, Gura Văii, V iişoara '.
Statuetele de Bos prim igenius din nivelul Cucuteni B de la Mihoveni însum ează şase piese, fiind
i edate în stil naturist. Au fost identificate două statuete miniaturale de bovidee, care prezentau
i aracteristicile masculinităţii .
în Cucuteni B, la G helăieşti, s-au descoperit două protome masive de bovine, realizate
A
.
îngrijit şi naturist . In Cucuteni B, vasele zoom orfe piriform e (cu reprezentarea unui cap de taur) sau găsit la Gura Văii, Văleni şi G helăieşti24. La Mihoveni a fost recuperat un vas crater, decorat cu
iu i protome de bovidee, iar un fragment de strachină prezenta silueta unui bovideu25. Sanctuarele
lainiliale, identificate la V ăleni26 şi Poduri, aveau utilitate doar pentru locuinţă, spre deosebire de

11 Habcrmehl K., Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren, 1975, Ed. Vcrlang Paul Parey, Hamburg und
Berlin.
Spătaru C., Enciu V., Anatomia animalelor domestice, 2007, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara.
Driesch Von den A., A guide to the measurement o f animal bones from archaeological sites, în Bulletin I
o f Peabody Museum o f Archaeology and Ethnology , Harvard University, 1976.
Baker J., Brothwcll D., Animal disease in archaeology, 1980,2tul ed. Academic Press, Londra.
" I .au wrier R., Animals in Roman times in the Dutch eastern river area. Appendix: butchery mark code, în
Project Oosterlijke Rivierengebied-Nederlandse Oudheden, 1990, XII, Amesfoort, 118-212.
Bcldiman C., Industria materiilor dure animale în preistoria României, în Studii de preistorie,
Suplcmentum 2, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007, 72-157.
Monah D., Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni, 1997, BMA, III, Piatra Neamţ.
1 Dumitrescu H., La station prehistorique de Horodiştea sur le Pruth, Dacia, IX-X, 1944, 127-163;
Batariuc P., Haimovici S., Niculică B., Plastica zoomorfa cucuteniană de la Mihoveni-Cahla Morii.
„Arheologia Moldovei”, XXIII-XXIV, 2001, Iaşi, 259-271.
'' Cucoş S., Două vase zoomorfe eneolitice. Carpica, VII, 1975,76-80.
1 Niţu A., Reprezentările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană, A.M., VII,
1972, 9-96.
' Ursulescu N., Batariuc P., Cercetări arheologice de la Mihoveni, judelui Suceava, Suceava, V, 1978, 89106.
' Niţu A., Decorul zoomoif pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolie, Arheologia Moldovei, VIII, 1975, 15119.
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cele colo« ii\. ti* scopcrite la G helăieşti“ , Poduri şi Buznea , care erau întrebuinţate de întreaga

comumuitc
Iu itul arheologic Poduri (Cucuteni A), la baza unei locuinţe supraetajată, s-au descoperit
.i\h .i:\ilr de Bos taurus şlefuite, care au fost folosite la cerem oniile ritului de fundare al locuinţei30.
Similar ca la Calai Huyuk, în nivelul Cucuteni B din staţiunea preistorica situată pe Dealul
(ihindaru, s-au găsit patru cranii de bovidee, situate lângă vatră. Complexul de cult este legat de
practicarea unor ritualuri de sacrificare a taurinelor31.
Date anatom o-com parate privind astragalul de Bos taurus
Scheletul membrului inferior mamalian este alcătuit din trei componente: stilipod (osul
coapsei- femurul), zeugopod (oasele gam bei, care sunt reprezentate de tibie si peroneu), precum
autopodul (cunoscut sub denum irea de talpa sau laba piciorului)(foto 1). Este cunoscut faptul că
autopodul prezintă mai multe tendoane, piele şi mai puâină masă musculară şi măduvă osoasă, de
aceea este mai predispus în a fi utilizat la m anufacturarea uneltelor de uz casnic sau la ceremoniile
ritualice, decât de a fi considerat hrană pentru populaţiile preistorice din nordul M oldovei.
în cadrul autopodului deosebim alte trei zone: bazipodul (reprezentat de oasele călcâiului tarsale), mctapodul (metatarsul) şi acropodul (scheletul degetelor).
La nivelul bazipodului se găsesc în conexiune anatomică şapte oase scurte (foto 2):
calcancu, maleolar, cuneiform mare, cuneiform mic, scafocuboid (ccntrotars) , marele sesamoid
(metatarsal). Postero-lateral se remarcă, astragalul. Acesta este un os scurt, turtit cranio-caudal şi
alungit dorso-ventral32.
La astragal (foto 3) se disting două faţete şi trei trohlci. Trohleea proxim ală vine în contact
cu tibia, fiind orientată în planul sagital al articulaţiei. Buza sa laterală este mult mai înaltă şi
alungită decât cea medială. Protuberanţa laterală vine în contact cu osul maleolar. Trohleea distală
este mai puţin profundă, iar buzele sale formează doi condili, care se articulează cu scafocuboidul.
Aceasta este despărţită dorsal şi m edian printr-o adâncitură.
Trohleea plantară este destul de înfundată, având buza laterală mult mai lată decât cea
medială. Aceasta este separată de trohleea distală median printr-o depresiune rugoasă şi largă, spre
deosebire de buza laterală a trohleii proxim ale care este mult mai înaltă. Există alte două faţete în
raport eu calcaneul, situate pe faţa laterală (distală şi proxim ală). Faţeta proximală a feţei laterale
este prevăzută cu un tubercul robust, spre deosebire de restul feţei laterale care arc aspect scobit,
adâncii şi rugos. Faţa medială are aspectul unui plan înclinat, prezentând la fiecare extrem itate câte
o suprafaţă de articulaţie ligam entară33.
Interpretarea arheozoologică a complexului de astragale de Bos taurus
Depunerea de astragale de bovină domestică, identificată în situl arheologic Baia (judeţul
Suceava), constituie un unicum pentru nivelul Prccucuieni din Neoliticul românesc şi cea de a doua
27 Niţu A., Reprezentarea bovideului cu decor zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Modova.
„Carpica”, V, 1972 a, 83-90.
•
•
•
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Boghian D., Mihai C., Le complex de culte et le vase à décor ornitomorphe peint découvertes a Buznea
(dép. de iaşi), BAI, I, 1987, 313-324.
29 Lazarovici Gh., Lazarovici C., Despre construcţiile de cult neo-eneolitice din sud-estul Europei, I, în
Ursulescu N., Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, Iaşi, 2007, 62-74.
30 Bejenaru L., Monah D., Bodi G., A deposit o f astragali at Copper Age tell o f Poduri-Dealul Ghindaru,
Romania. Antiquity, LXXXIV, 2010, UK.
31 Monah D., Dumitroaia Ghe., Monah F., Preoteasa C., Munteanu R., Nicola D., Poduri-Dealul Ghindaru.
O troie in Subcarpafi. 2003, Ed. Muzeului de Istorie Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
32 Barone R., Anatomie compare des mammifères domestiques, TI, Eds. Vigot Proves, 1976, Paris.
33 Chaix L., Mcniel P, Archaeozoologie. Les animaux et l ’archaeologie, 2001, Ed. Errance, Paris.

menţiune arheozoologică dc cerem onie rituală, în care se utilizează resturi faunistice de Bos taurus,
după cea analizată la aşezarea preistorică de la Târgu Frum os3'1. Caracteristicile morfologice şi
metrice privind resturile faunistice de origine menajeră, recuperate din nivelul Precucuteni al sitului
arheologic Baia - în M uchie, au fost publicate în Suceava. Anuarul M uzeului Bucovinei, în 2015.
Datele arheologice provizorii şi rezultatele cercetărilor intcrdisciplinare (datare C 14, analiza pedologică) au fost publicate în volumul M uzeului Pctrodava, din Piatra Neamţ, în 2014.
Din totalul celor 145 resturi osoase de Bos taurus, considerate de origine menajeră, care au
fost identificate în nivelul Precucuteni al silului preistoric Baia din judeţul Suceava, doar 32
astragalc având arsura neagră com pletă au fost recuperate din complexul arheologic CioDin totalul acestora, 22 au fost găsite întregi şi zece fragmentare (cinci dintre acestea au fost
reataşate anatomic), dc aceea analiza arheozoologică va face referire la 27 astragale. N ouăsprezece
dintre cele 27 astragale sunt de partea dreaptă, iar opt au lateralitate stânga.
Osteom etria astragalelor din com plexul arheologic CIO
Pentru 15 astragale de bovină dom estică s-au preluat măsurători la nivelul lungimii laterale;
valoarea m axim ă a fost de 72,97 mm, iar cea m inim ă de 62,08 mm. M edia a fost stabilită la 67,39
mm. Această valoare obţinută dc la Baia este uşor mai mică decât cea găsită în situl arheologic
Isaiia şi respectiv Andricşcni (respectiv 73 mm), însă mult mai mici faţă dc datele osteom etrice de
la Târgu Frumos (78 111111) şi M ândrişca (77 mm).
Pentru 17 dintre cele 27 astragale s-au m ăsurat lăţim ile minime distale. Limita dc variaţie a
acestui parametru oscilează între 38,44 mm şi 46,64 m m , pentru care s-a stabilit media dc 39,83
mm. Această valoare este mult mai mică decât cele găsite în siturilc arheologice de la Târgu Frumos
(43,87 111111), Isaiia (43,20 mm) şi M ândrişca (40,86 mm), însă mult mai marc decât variaţia
osteom etrică din Andrieşeni (35 111111) de pe teritoriul României.
Pentru alte trei astragale fragmentare a fost posibilă măsurarea doar a lungimii mediale (care
variază între 67,20 mm şi 62,73 mm, pentru care s-a calculat m edia de 65,05 mm. In conformitate
cu datele metrice, 23 astragale au provenit de la exem plare femele, iar patru dc la indivizi de sex
mascul de bovină domestică.
Datele osteom etrice com parative preluate dc la astragalele întregi de bovină dom estică din
silul arheologic Baia (nivel Prccucutcni) (figura 1) se încadrează în limitele de variabilitate ale
aceloraşi parametri, care au fost stabiliţi în cadrul studiilor arheozoologice întreprinse în aşezări
preistorice aparţinând com plexului Precucuteni românesc (fig. 2), în com paraţie cu aspcctelc
culturale sincrone.
Date tafonom ice privind com plexul de astragale de Bos taurus
Patrusprczecc dintre cele 27 astragale de Bos taurus prezentau aspecte artrotice, care erau
dispuse la nivelul lăţimii articulare distale cât şi pe suprafeţele faţetele laterală şi medială. Aceasta
atestă exploatarea mamiferului domestic în vederea obţinerii preponderente dc produse secundare
(lapte, pici) şi sacrificarea exem plarelor mature de Bos taurus la vârsta dc 6-8 ani.
în situl arheologic Baia - punct arheologic în M uchie (nivel Precucuteni) s-au identificat
patru astragale cu urme de dezarticulare, executate dc pc faţa dorsală spre cea plantară şi oblic
(dinspre marginea medială a lăţimii articulare distale spre capătul distal al faţetei laterale).
Alte două astragale dc bovină dom estică prezentau câte o tăietură longitudinală, echidistantă
şi paralelă cu lungimea laterală şi respectiv lungimea medie (iar unul dintre acestea avea suprafaţa
secţionată uşor şlefuită). Alte două astragale de Bos taurus erau sparte transversal faţă de axul

34 Coroliuc A., Studiul anatomo-comparat al materialului arheozoologic provenit din staţiunea
precucuteniană de la Târgu Frumos în corelaţie cu materialele din alte staţiuni neo-eneolitice de pe
teritoriul Moldovei Centrale, 2009, teză de doctorat - Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

longitudinal al elementului scheletic, incomplet (dinspre faţa dorsală, până aproape de faţa
plantară), chiar deasupra trohleii distalc. Patru astragale de bovină domestică erau netezite mediu la
nivelul faţetelor laterale (in mod asem ănător cu faza Cucuteni B de pe teritoriul României), în
com paraţie cu alt astragal care avea neteziri dorso-plantarc. Şlefuirile trohleii plantare cât şi a
protuberantelor laterale ale trohleii proximalc sau condililor trohleii distale (situate dorsal) au fost
identificate şi în nivelul Cucuteni A de la Poduri35şi Scânteia36.
Arşicele erau utilizate în practicile m agico-ritualc la prezicerea viitorului sau secundar ca
obiecte gospodăreşti, la fasonarea vaselor ceram ice37.
Atenţia arheologilor este captată de recuperarea din sedim ent a unui astragal fragmentar
(reprezentat doar de capătul distal şi faţa dorsală) cu urmă de dezarticulare com pletă şi precisă, care
a fost executată transversal faţă de axul longitudinal al acestuia. La mijlocul lăţimii distale s-a
observat o perforare cu contur aproape circular, dar încă neşlefuită.
Rem arcăm de asemenea că materialul spongios de pe faţa internă a astragalului a fost
îndepărtată parţial, ceea ce indică posibila utilizare ca pandantiv al restului osos. Douăzeci şi patru
de astragale de bovină domestică aveau urme de roadere de carnivore, două de rozătoare, iar unul
prezenta am prente de rădăcini firoase de cereale (Ţ riticum aestivum ), introduse probabil intenţionat
în timpul cerem oniilor ritualice.
Vestigiile osoase de Bos taurus, găsite în nivelul Precucutcni al sitului arheologic Baia şi
arsura neagră evidentă la exteriorul cât şi la interiorul fragmentelor de astragal de bovină domestică
reprezintă dovada unei practici de cult, în strânsă legătură cu bunăstarea şi rodnicia păm ântului, cu
sporirea num erică a turm elor de cornute (în special cele de talie mare).

35 Cavalcriu R., Bejenaru L., Cercetări arheologice privind cultura Cucuteni faza A, 2009, Editura
Univiversităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.
36 Mantu C., Ştirbu M., Buzgar N., Considera/ii privind obiectele din piatră, os şi corn de cerb din aşezarea
cucuteniană de la Scânteia (1985-1990), „Arheologia Moldovei”, 1995, XVIII, 129-131.
3' Choykc A., Schibler J„ Prehistoric Bone Tools and Archaeozoological Perspective Research in Central
Europe, 2007, IV, 5 1-65.

90
80
70
60

7 2 .9
6 9 .9 5
62

72
6 9 ,6 7
61

77
73
6 5 ,4 4

6 3 .4 5

59
55

52

50

73
6 8 ,4

m e d ia

40

m a x im a

30
20
IO

O ------------------,------------------,------------------ ,------------------,------------------ ,
B a ia (1 5 )

T g . F r u m o s (7 7 )

M â n d r i ş c a (1 9 )

Is a lia (2 7 )

A n d r i e ş e n i (5 )

Figura 2. Variabilitatca minimă, maximă şi medie a dimensiunilor astragalului
în cultura Precucuteni de pe teritoriul României

F»g 5
S C H E LE TR O Dl V A C C A

Foto 1. Reprezentarea grafică a tarsului de lios taurus în cadrul scheletului
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Foto 2. Localizarea şi componcnţa bazipodului de bovină domestică
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Foto 3. Morfologia externă a astragalului de bovină domestică

Rezumat: Cele 28 de fragmente (de la 20 de vase) descoperite în anii 2012 şi 2013, în punctul La
Bibliotecă, reprezintă tipologic şase categorii de vase: 7 boluri (7 fragmente), 5 căni bitronconice (11
liagmente, dintre care şapte de la acelaşi vas), 4 farfurii (4 fragmente), 1 cană circulară din faianţă tare (1
iiaginent), 1 capac (1 fragment), 1 vas de apă (1 fragment) 1 vas cu chip uman (1 fragment) şi din categoria
vramicii decorativo avem două fragmente de la 2 plăci ornamentale.
Din cercetări mai vechi (anii 1970-1990), în depozitele muzeului am găsit 10 fragmente de la 8 vase:
căni (6 fragmente), 1 capac (2 fragmente), 1 farfurie (1 fragment) şi 1 castron (1 fragment). Acestora li sc
adaugă fragmentul de tip Miletus.
Decorurile frccvcnt întâlnite sunt cele florale şi vegetale. Majoritatea fragmentelor aparţin celei de-a
ilmia faze a ceramicii Iznik (1525-1535/1555), care corespunde perioadei de apogeu a Imperiului Otoman,
din vremea sultanului Solimán Magnificul. Majoritatea au motivele decorative pictate cu albastru cobalt, pc
lond alb şi mai rar invers. Conform decorurilor şi culorilor, ceramica fragmentară găsită la Roman sc
încadrează grosso-modo secolelor XVI - XVIII. Cele mai timpurii sunt fragmentele spccifice stilului
Damasc (excepţie fragmentul do tip Miletus) iar cele mai târzii aparţin centrului de la Kutahya.
Cuvinte cheie: ceramică otomană, ceramică Miletus, Iznik, Kutahya, stilul Damasc, monocromie,
policromie, albastru cobalt, albastru indigo, roşu tomat.
Abstract: The 28 fragments (belonging to 20 vessels) discovered during the 2012 and 2013

campaigns at Ihe point La Bibliotecă can be attributed, typologically speaking, to six categories of vessels: 7
bowls (7 fragments), 5 bilronconic mugs (11 fragments, of which seven from the same vessel), 4 plates (4
fragments), 1 circular cup made of strong faience (1 fragment), 1 lid (1 fragment), 1 water vessel (1
fragment), I anthropomorphic vessel (1 fragment) and, from the category of decorative ceramics, 2
fragments from 2 ornamental plates.
In the museum’s storerooms we found 10 more fragments (from older excavations, during 19701990) from 8 vessels: 5 mugs (6 fragments), 1 lid (2 fragments), 1 plate (1 fragment) and 1 bowl (1
fragment). We can also add the Miletus-type fragment.
The most frequently used decorations on this type of vessels are floral and vegetal motifs. The
majority of the fragments belong to the second phase of the Iznik ceramic (1525-1535/1555), which
corresponds to the apogee of the Ottoman Empire, from the time of Suleiman the Magnificent. Most of the
fragments present decorative motifs painted with cobalt blue on white background (rarely the opposite case).
Considering the colors and ihe decorative motifs, ihe fragmentary ceramic found in Roman belongs to the
XVIih-XVIIIth centuries. The earliest fragments are specific to the Damascus style (except the Miletus-lype
fragment), and the latest belong to the center from Kutahya.
Keywords: ottoman ceramic, Miletus ceramic, Iznik, Kutahya, Damascus style, monochromatic,
polychromatic, cobalt blue, indigo blue, tomato red
I. ASPECTE GENERALE
Pe parcursul supravegherilor arheologice, din 2012 şi 2013, cfcctuatc la Biblioteca
M unicipală George Radu M elidon din Roman, am descopcrit în curtea interioară şi în zona
adiacentă imobilului ccramică fragmentară de import, întrucât clădirea dc patrimoniu suprapune o
parte din târgul medieval. Pentru că nivelurile stratigrafice au fost deranjate dc lucrările
adm inistrative, m aterialele arheologice, precum ceramica locală şi de import, din secolele XV XVIII, au fost găsite în amestec.
Spre deosebire dc alte situri medievale, unde ccrcctarca sistem atică a perm is decopertarea
unor suprafeţe extinse, iar materialul descoperit a fost pc măsura aşteptărilor, în cazul nostru
ceramica provine din mici sondaje, executate cu scopul constatării rezistenţei solului şi adâncimii
fundaţiei clădirii amintite. Ca urinare, ceram ica este slabă cantitativ şi fragmentară. în total, în urma

cfectuării mai m ultor sondaje în exteriorul bibliotecii1 am strâns un num ăr de 28 fragmente de
ceram ică otom ană (de la 20 de vase şi 2 plăci ornam entale)2. Dacă târgul ar fi beneficiat de o
cercetare am ănunţită, desfăşurată pe spaţii largi, cu siguranţă altul ar fi fost rezultatul şi nu doar în
privinţa tematicii alese.
Interesul pentru importurile otomane ne-a determ inat să verificăm şi ceramica medievală din
depozitele M uzeului de Istorie din Roman, descoperită în anii 1970-19903, cu prilejul diverselor
lucrări edilitare din Roman (str. Cuza Vodă, Oituz, Elena Doamnă, N icolae Titulescu). în urma
acestor „căutări” în materialul ceramic am „redescoperit” 10 fragmente de import (de la 8 vase),
care vor fi descrise la final, după cele din punctul La Bibliotecă, iar pentru a le deosebi le-am
rezervat planşe cu fotografii şi desene distincte de celelalte amintite.
în privinţa literaturii româneşti de specialitate, în cel de-al treilea sfert al secolului XX,
rarele articole care conţineau ceram ică otom ană analizau cu reţineri problem a evoluţiei şi datării
acesteia, inclusiv a atelierelor de producţie, datorită neclarităţii caracteristicilor4; arheologii români
confruntându-se cu descoperirea ci în centrele medievale moldoveneşti. Ulterior, au apărut câteva
studii5, care au perm is desluşirea tainelor ceramicii respective, prin accesul la informaţiile lucrărilor
străine, ce aduceau noutăţi şi completări în vederea interpretării ei. întrucât, dificultăţile catalogării
elegantei ceramici au fost analizate în articole şi cărţi, pe plan extern şi intern (vezi notele
bibliografice), nu are rost să mai reluăm toată această problematică.
*
Prezenţa ceramicii am intite în spaţiul medieval românesc se explică prin intensificarea
relaţiilor politico-econom ice dintre Ţările Române şi Imperiul Otoman, în a doua jum ătate a
secolului al XVI-lea, şi implicit strânsele legături com crcialc dintre negustorii şi comercianţii
am belor teritorii.
Dacă iniţial s-a crezut că cele mai vechi fragmente ceram ice otom ane, descoperite în spaţiul
rom ânesc în primele opt decenii ale secolului trecut (precum în târgurile medievale moldoveneşti de

1 Pentru detalii vezi Otilia Mircea, G. D. Hânceanu, Descoperiri arheologice din târgul medieval al
Romanului (Punctul La Bibliotecă). Catalog de expoziţie, Ed. Muşatinia, Roman, 2013, p. 7-24.
2 în afara ceramicii semnalate, doar pipele mai sunt de factură otomană. Pentru amănunte vezi G. D.
Hânceanu, Pipe din târgul Romanului, în Suceava, XL, 2013, p. 39-62.
3 La câteva lucrări a efectuat supravegheri arheologul Domniţa Hordilă, iar pentru altele, materialele au fost
strânse de amatori şi donate muzeului.
4 Corina Nicolescu, La faience ottomane d'lzjiik trouvée dans les Pays Roumains, în Faenza, LU, 4-6, 1966,
p. 94-102 (în continuare, prescurtat La faience ottomane...)', Idem, Ceramica otomană de Iznik din secolele
XVI - XVII găsită în Moldova, în Arh.Mold., V, 1967, p. 287-308 (în continuare, prescurtat Ceramica
otomană de Iznik...)-, Idem, Ceramique ottomane des XV-e et XVII-e siècles dans les Pays Roumaine, în
SAO, Bucureşti, 1967, V-VI, p. 245-252 (în continuare, prescurtat Ceramique ottomane...)', Al. Andronic,
Ceramica otomană descoperită la Iaşi, în SCIVA, t. 19, 1968, 1, p. 159-168 (în continuare, prescurtat
Ceramica otomană...)', Al. Andronic, Eugenia Neamţu, Curtea domnească din Iaşi în lumina recentelor
descoperiri arheologice, în Omagiu lui P. Constantinescu, Iaşi, 1973, p. 251-253.
5 Dana Mihai, Ceramica de Iznik descoperită la Oraşul de Floci, jud. Ialomiţa (I), în CA, X, 1997, p. 277290; Niculina Dinu, Ceramica otomană din sec. XVI-XVIII descoperită la Brăila (I), în Istros, X, 2000, p.
435-454 (în continuare, prescurtat Ceramica otomană (I)...)', Idem, Ceramica otomană descoperită la
Brăila (II), în Istros, XI, 2004, p. 191-217 (în continuare, prescurtat Ceramica otomană (II)...)', Idem,
Ceramica de import în Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice
preventive din centrul istoric (ed. FI. Draşovean), Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 127-142 (în continuare,
prescurtat Ceramica...)', Idem, Ceramica otomană descoperită la Brăila, în Vasaria Medievalia (ed.
Gabricla Rădulcscu, C. Gaiu), Editura Accent, Bistriţa, Cluj-Napoca, 2008, p. 100-103; Idem, Ceramica
otomană descoperită în Dobrogea, în Pontica, 42, 2009, p. 323-345 (în continuare, prescurtat Ceramica
otomană (I)...)', Idem, Ceramica otomană descoperită în Dobrogea, în Pontica, 43, 2010, p. 303-320 (în
continuare, prescurtat Ceramica otomană (II)...).

l.i Suceava6, laşi7, Hârlău8), sunt doar de secol XVI9, în cercetările din siturilc dobrogene
i \< 1,’v.vtes/Enisala - Tulcea, Hârşova - Constanţa) 10 şi m untene (Giurgiu, Bucureşti, Piua Petrii)11 s-a
•
10
i .ii ceram ică mai veche, din secolul XV, din faza M iletus . Ulterior, ceram ică similară s-a găsit în
I*>S5 la Suceava, pc str. Dragoş V o d ă13 şi în 1992 la Brăila, pe str. Bclvcderc1‘,. Această fază se
nu adrează între 1410 - 1470. De altfel, după 1470 încctcază producţia respectivei ceramici. Potrivit
descoperirilor am intite, ca a pătruns iniţial în zona dobrogeană, după care s-a extins în oraşele dc la
iul şi est dc C arpaţi15.
M ajoritatea vaselor otom ane din târgurile importante ale Moldovei se datează în perioada dc
apogeu a ceram icii, în a doua jum ătate a secolului al X V I-lea şi se prelungeşte până la finalul
«Icinniei lui Vasile Lupu. După acest interval, olăria otom ană din M oldova este dc o calitatc artistică
mediocră, situaţie datorată dccădcrii ccntrului ceramic dc la Iznik, produsele fiind fabricate, inclusiv
m secolul al XVIII-lca, la K utahya16. în privinţa ceramicii de Iznik, dc la Suceava, Hârlău şi Iaşi,
( ele mai multe dovezi provin din faza a Il-a (circa 1525-1555), dar şi din ultimele două etape17.
•

•

II. CATALOG UL DESCO PERIRILO R DIN ROMAN
Ceram ica otom ană se împarte în două categorii: a) ceram ică de uz casnic, cu două
subvariante ^semifaianţă şi faianţă tare); b) ceram ică decorativă, carc includc plăcile de perete din
laianţă tare . Ceram ica dc uz casnic şi cea decorativă s-a dezvoltat în Korosan, ulterior fiind
eneralizată şi introdusă de turcii selgiucizi în Asia Mică. Atinge apogeul în vremea domniei

K. Romstorfer, Cetatea Sucevei, Bucureşti, 1913, pl. VII1/2; B. Mitrea et alii, Şantierul arheologic
Suceava-Cetatea Neamţului, în SC1V, VI, 3-4, p. 771, fig. 14; p. 776, fig. 20; Corina Nicolescu, Ceramique
ottomane....... în SAO, Bucureşti, 1967, V-VI, p. 245-252.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Emilia Zaharia, Cercetări arheologice în oraşul Iaşi şi împrejurimi, în
SCSIaşi, VII, 1956, 2, p. 23, 25 (fig. 15/1-5); Al. Andronic, Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe
teritoriul oraşului Iaşi în anii 1956-1960, în Arh.Mold., II - III, 1964, p. 417, 420-421 (fig. 9/1-2); Al.
Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din laşi, în
Arh.Mold., V, 1967, p. 221 (în continuare, prescurtat Săpăturile arheologice...).
Corina Nicolescu, Ceramica otomană de iznik....... în Arh.Mold., V, 1967, p. 291 (fig. 1), 293 (fig. 3-4),
294 (fig. 5).
Idem, La faience ottomane..... , în Faenza, LII, 1966, p. 94-102.
' Gh. Mănucu-Adameşteanu, Ceramica din secolul XIV descoperită în aşezarea medievală de la Enisala
(judeţul Tulcea), în Peuce, X /l, p. 393-397, 368 )pl. VII); Idem, Consideraţii finale asupra locuirii
medievale (sec. XIV.XV) de la Aegysus, jud. Tulcea, în Materiale (A XVII-a sesiune anuală de rapoarte,
Ploieşti, 1983, partea a Il-a), Bucureşti, 1993, p. 439-454; Idem, Necropola medievală de la Enisala, jud.
Tulcea (1967-1968), în Materiale (A XVU-a sesiune anuală de rapoarte, Ploieşti, 1983, partea a 11-a),
Bucureşti, 1993, p. 455-468; Dana Mihai, op. cit., în CA, X, 1997, p. 211, inclusiv nota 7; Niculina Dinu,
Ceramica otomană (I)....... în Pontica, 42, 2(X)9, p. 323-345.
D. Căpăţână, Cristina Harhoiu, V. Vrabie, „Cetatea din insulă" - Giurgiu, în Materiale (A XlV-a sesiune
anuală de rapoarte), Tulcea, 1980, p. 537-544 (în continuare, prescurtat „Cetatea din insulă"...... ); D.
Căpăţână, Cercetări arheologice la cetatea medievală de la Giurgiu, în SMIM, 16, 1983, p. 164-167; P. I.
Panait, Un depozit de faianţă de Iznik la curtea domnească din Bucureşti, în RM, 1, 1994, p. 26-29; Dana
Mihai, op. cit., în CA, X, 1997, p. 277-278, inclusiv nota 7.
Dana Mihai, op. cit., în CA, X, 1997, p. 277, inclusiv nota 4.
Paraschiva-Victoria Batariuc, Niculina Dinu, Vase tip Miletus descoperite la Suceava, strada Dragoş
Vodă, în Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin şi Occidentul latin). Studii în onoarea
profesorului Victor Spinei (ed. D. Ţeicu, I. Cândca), Ed. Istros, Brăila, 2008, p. 755-767.
1 Niculina Dinu, Ceramica de tip Milet descoperită la Brăila, în Arh.Mold., XXIX, 2006, p. 167-169 (în
continuare, prescurtat Ceramica de tip Milet...).
15 Dana Mihai, op. cit., în CA, X, 1997, p. 278.
Corina Nicolescu, Ceramica otomană de Iznik..., în Arh.Mold., V, 1967, p. 289.
Ibidem, p. 290.
Al. Andronic, Ceramica otomană......, în SC1VA, t. 19, 1968, 1, p. 159.

sultanului Soliman M agnificul. C onform evoluţiei sale, se observă două mari perioade: prima,
denum ită selgiucidă (secolele XII - X IV ), iar a doua, denumită otomană (secolclc XIV - X IX )19.
Ceram ica fragm entară de la Rom an este neîntregibilă, situaţie care ne-a determ inat să ne
limităm la o descriere a m otivelor ornam entale şi să încercăm unele încadrări tipologicc şi
cronologice. Cele 28 de fragm ente de la 20 dc vase şi 2 plăci decorative corespund, majoritatea,
prim ei categorii m enţionate, fiind o sem ifaianţă de uz casnic (o singură toartă este din faianţă tare)
şi doar cele două fragm ente dc plăci aparţin celei dc-a doua categorii.
Potrivit caracteristicilor (pastă, mod de fabricare, aspect, decoruri), ceramica este în mare
parte de tip Iznik, prezentă în m ulte aşezări m edievale româneşti, sem nalate pe parcursul articolului.
întrucât, ceram ica otom ană a fost adusă în arealul românesc de emisarii Porţii, dar şi dc
negustorii turci, cea dc la R om an poate să se încadreze, grosso-m odo, în secolcle XVI - XVIII. în
catalogul descoperirilor nc-am bazat pe cronologia20 fazelor ceramicii Iznik. M ulte fragmente
aparţin stilului D am asc, caracterizat prin culoarea albastră, în nuanţe variate, datat între 1535154521, altele stilului Rodos, carc se distinge îndeosebi prin folosirea nuanţei roşii, ce apare în
decorurile ceramicii după ju m ătatea secolului al XVI-lea. Deşi culoarca roşie indică îndeosebi
sfârşitul secolului al X V I-lea şi începutul veacului următor, ultimul stil menţionat a dominat
ceramica otom ană aproape un secol (după jum ătatea secolului al XVI-lea şi până la jum ătatea
secolului al X V II-lea), până la m om entul decăderii centrului de producţie de la Iznik22. Dc altfel,
stilul Rodos este sinonim cu perioada de apogeu a ceramicii de Iznik, între sfârşitul secolului al
XVI-lea şi începutul vcacului al X V II-lea2< fabricându-se o ceram ică policrom ă, în care predomină
culorile albastru şi roşu.
în depozitele M uzeului de Istorie din R om an am găsit şi un fragment de ccram ică M iletus,
m otiv pentru care am dorit să-l facem cunoscut:
A. C E R A M IC Ă DE M ILET
Acum mai bine de o ju m ătate dc secol în urmă, în anul 1963, cu prilejul unei campanii de
cercetări a vestigiilor Cetăţii M uşatine din R om an, printre fragmentele ceram ice s-a găsit şi unul dc
import, care potrivit caracteristicilor face parte din categoria ceramicii dc lip Miletus. A fost
denum ită astfel după locul unde a fost identificată prima oară (M ilet), la începutul secolului X X 2'1.
Considerată ceram ică dc factură otom ană, cu influenţe selgiucidc, ea a circulat în secolul al XV-lea
şi aparţine intervalului dc tranziţie spre ceram ica otom ană din secolcle XVI - XVII, produsă la
Iznik şi Kutahya.
Fragmentul de castron (inv. 7.147) de la Roman este lucrat la roată, din argilă roşie, cu
aspect grosier, acopcrit prin interior cu angobă albă, iar la exterior arc un rest dc smălţuire verde (pl.
III/2b). Decorul pictat este cu m otive stilizate, geom etrice (linii drepte, ondulate), florale şi vegetale
(flori şi frunze), executat în culorile negru şi violet (pl. III/2a; VI/11). Din fragmentul păstrat
(dimensiuni reduse) nu rezultă dacă s-a folosit tehnica cuerda seca. Descoperire: R om an/l963 Cetatea M uşatină. Datare: potrivit culorilor (îndeosebi violetul), fragmentul este datat în secolul al
XV-lea. întrucât C etatea M uşatină a funcţionat până Ia finalul domniei lui Alexandru cel Bun,

19 Ibidem, p. 160, inclusiv notele 5-7.
20 în cazul ceramicii vom utiliza periodizarea lui A. Lane, unde fazele au intervale mai scurte, precise (vezi
A. Lane, Utter Islamic Pottery. Persia, Syria, Egypt, Turkey, Faber and Faber, Londra, 1957, p. 47-61;
Idem, The ottoman Pottery o f Isnik, în AO, II, 1957, p. 259-271), iar pentru plăcile decorative cea propusă
de T. Oz, considerată dc specialişti mai potrivită pentru acest segment ceramic (consultă T. Oz, Turkish
Ceramics, Ed. Turkish Press, Brodcasting and Tourist Departement, Istanbul, 1961, p. 5-42).
21 Niculina Dinu, Ceramica........în Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice
preventive din centrul istoric (cd. FI. Draşovean), Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 135, inclusiv nota 2.
3 Ibidem, p. 135.
Idem, Ceramica otomană (I)....... . în Pontica, 42, 2009, p. 328.
24 Idem, Ceramica de tip Milet...... , în Arh.Mold., XXIX, 2006, p. 167, inclusiv notele 1-2.

B p n e n lu l poate fi din primul sfert al secolului amintit. De altfel, obiectul se numără printre
fvuiu'U ii .1 ',mente de import din Roman, oraş datat docum entar la 1392.
B. C E R A M IC Ă 25 DE IZ M K ŞI K U TA H Y A
1. F A R F U R II26
W -incnea altor târguri medievale din M oldova şi la Roman s-au găsit fragmente de la
fcfftmi, *1 exemplare (2 părţi com ponente de la corpuri şi 2 funduri):
I i fragm ent de farfurie din caolin, de culoare alb-gălbuic. Păstrat din corpul vasului,
fi«*n u l are fondul alb-gălbui, iar la interior are răm asă o jum ătate dintr-o frunză de ferigă, de
m k i i albastru cobalt (pl. 1/1; VI/1). Smalţul este transparent, sticlos. Descoperire: Roman/2012,
V) f \ 0,60 m - 0,80 m adâncime. Dimensiuni: L - 45 mm; LA - 34 mm; GR - 4 mm. A telier şi
•1*1.« ■ l/nik, stilul Damasc (prima jum ătate a secolului al XVI-lea).
i !' fragm ent de la fundul unei farfurii, din caolin, de culoare albă. Lainterior, pe un fond
ţţAlhui se observă forma unei flori, cu tulpina şi frunzele de un verde deschis, iar floarea, cu
|W«I mici, a fost pictată cu albastru, însă culoarca s-a păstrat doar pe m arginile petalelor. Floarea
t*t. mu A şi poate li o albăstrea. Conform analogiilor, aceste flori erau reprezentate câte trei pe o
t«»lp i i puteau însoţi alte flori, redate central şi de dimensiuni mai mari, de regulă lalele (pl. I/l;
\ 1/ 2 ). întrucât smalţul este mat, a închis şi culoarca verde a frunzelor. Descoperire: Roman/2013,
» « » .. ¡13, I m adâncime. Dimensiuni: L - 37 mm ; LA - 45 mm; GR - 6 mm. Atelier şi datare:
l/nik, ( -<ntul de A ur (jum ătatea secolului al XVI-lea).
I c Fund fragmentar din caolin, de culoare albă. La interior arc un dccor floral, din care s-au
|* « r ii doar tulpina şi frunzele lungi şi subţiri, de un verde crud. Pentru că florile nu s-au păstrat,
•Uik n.i stării fragmentare a vasului, credem că sunt lalele sau zambile (pl. 1/1; VI/3), potrivit formei
ftun »'lor. Smalţul este transparent şi sticlos. Descoperire: Roman/2013, S.IV, 1 m adâncime.
Plfflm siuni: L
17 mm; LA - 32 mm; GR - 3 mm. A telier şi datare: Iznik, stilul Rodos (a doua
Hm ti.tii- ,i secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea).
I d. Fragment de corp, din caolin, dc culoare albicios-gălbuie. Pe interior are un dccor floral,
*Un v iu s a păstrat o floare cu şase petale alungite, de un roşu tomal, iar frunzele de un verde crud
(Pl l/l VI 4). Smalţul este sticlos, transparent. Descoperire: Roman/2013, S.IV - la stradă, -0,60 m
0,h<> ui adâncime. Dimensiuni: L - 4 5 m m ; LA - 65 mm; GR - 6 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul
#<■./ . (sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea).
I in num ăr mare dc farfurii, cu o diversitate aparte s-au găsit la Curtea Domnească din Iaşi27.
2. BOLURI (FILIGENE)
Holurile erau folosite ca ceşti de cafea, fără toartă (num ite fd ig en e). Cele 7 fragmente sunt
.fc I. suporturi inelare, 3 părţi com ponente de la corpuri şi 1 buză:
’ a. Fragmentul de buză este din caolin, de culoare albă. Mic şi subţire, fragmentul nu este
*i are un dccor vegetal, format din vrejuri, situat între două benzi circulare. Pe fond alb,
«l>- ml ,i fost executat cu o nuanţă dc albastru-negru (pl. 11/1; V /l). Smalţul alb este transparent.
I>r* "|K-rire: Roman/2012, Cas.4. D l, -0,60 m adâncime. Dimensiuni: L - 10 mm ; LA - 21 mm;
UH
; mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul D amasc (prim a jum ătate a secolului al XVI-lea).
2.b. Fragment dc suport inelar din caolin, dc culoare albă. Singurul decor păstrat este la
« o . : i.u la legătura dintre suport şi corpul vasului, unde sunt trasate două linii circulare dc culoare

IV . >ntarile folosite în catalog: Cas - casetă; S - secţiune; Sj - sondaj; B - bordei; Loc. - locuinţă; Gr *
I lungime; LA - lăţime; GR - grosime; H - înălţime; D - diametru, -carou.
* 1 «>a >alegoriile tipologice sunt în fotografii ordonate pe rânduri, dc la stânga spre dreapta.
A NiuIronic, Eugenia Ncamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice....... în Arh.Mold., V, 1967, p.227-230
lliK ' 1 35); Idem, La residence prindere de Jassy, în Dacia, XIV, 1970, p. 367 (fig. 19), 372 (fig. 22), 373
(flit 23).

albastră-neagră, una mai groasă decât cealaltă (pl. 11/1). Smalţul este sticlos. Descoperire:
Rom an/2012, C a s.l, -0,40 m adâncime. Dimensiuni: L - 2 1 mm; L A - 3 0 m m ; G R - 3 mm. Atelier
şi datare: Iznik, stilul D amasc (prima jum ătate a secolului al XVI-lea).
2.c. Fragment similar, dintr-un alt vas, carc diferă doar la dimensiuni (pl. II/l). Descoperire:
Roman/2012, C a s.l, -0,40 m adâncime. Dimensiuni: L - 20 mm; LA - 37 mm; GR - 3 mm. Atelier
şi datare: Iznik, stilul Damasc (prim a jum ătate a secolului al XVI-lea).
2.d. Fragment de suport inelar din caolin, de culoare albă. La descoperire fragmentul a fost
secţionat şi ulterior lipit. Motivul ornamental este constituit din două linii circulare, trasate la
exteriorul suportului, cu o nuanţă albastră-neagră. Cercurile se continuă şi pe corp, fiind întretăiate
de o reţea neregulată de meandre, de culoarea cobaltului (pl. 11/1; V/3). Smalţul este sticlos,
transparent. Descoperire: Roman/2013, C as.6, D5. -0,80 m adâncime. Dim ensiuni: L - 2 1 mm; LA
- 50 mm; GR - 3 mm. A telier şi datare: Iznik, stilul D amasc (prima jum ătate a secolului al XVIlea).
2.e. Fragment de corp din caolin, de culoare albă. Pe un fond alb sunt trasate două linii cu violet de
mangan, iar între ele se păstrează o parte dintr-o frunză de un albastru cobalt (pl. II/l). Descoperire:
Roman/2013, Cas.2 a S.II, -0,80 m -lm adâncime. Dimensiuni: L - 32 mm; LA - 28 mm; GR - 3mm.
Atelier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prima jum ătate a secolului al XVI-lea).
2.f. Fragment din caolin, de culoare alb-gălbuie. Din corpul vasului, fragmentul are un decor format
din Hori şi frunze mici, albastre (albăstrele ?) pe fond alb (pl. 11/1). Peste decor a fost aplicat un smalţ
alb, transparent. Descoperire: Roman/2012, C as.l, -0,40 m adâncime. Dimensiuni: L - 15 mm; LA 25 mm; GR - 3 mm. Atelier şi datare: Iznik, Cornul de A ur (jumătatea secolului al XVI-lea). 2.g.
Fragment de corp din caolin, de culoarc albă. Spre deosebire de cclclaltc fragmente, acesta este
ornamentat pe ambele părţi. La exterior are pictat pe fond alb o floare conturată cu negru, petalele cu
albastru, iar miezul cu verde crud (pl. Il/la; V/2a). La interior sunt pictate alte două flori, din care s-au
păstrat doar tulpinele lungi cu frunzele de un verde crud. Posibil ca florile, după forma frunzelor, să
fie lalele (pl. Il/lb ; V/2b). Smalţul este transparent, sticlos. Descoperire: Roman/2013, Cas.6, D l, 0,60 m adâncime. Dimensiuni: L - 30 mm; LA - 19 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul
Rodos (a doua jum ătate a secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lca).
Nu excludem posibilitatea ca buza (2.a) să facă parte, alături de unul dintre cele două
suporturi (2.b-c), dintr-un singur vas (deşi au marcaje diferite, cele două casete sunt apropiate). In
privinţa datării, un »>0
bol similar, celui de la nr. 2 .d, l-am rem arcat printre
descoperirile
dinf centrul
A
^ <
vechi al Timişoarei , unde este atribuit stilului Damasc (1535-1545). In privinţa decorului, acesta
este întâlnit încă din secolul al X V-lea pe ccram ica de la Suceava29 şi Cetatea Albă30. Cel mai
tim puriu fragment de bol este buza cu decoruri vegetale (2 .a), motivele şi culorilc aduc cu cele de
pe fragmentul de farfurie descoperit la Vâc - Pesta (U ngaria)31, datat la circa 1520. Tot în centrul
istoric al Tim işoarei32 am găsit o analogic pentru fragmentul de la nr. 2.g, care permite o datare mai
târzie comparativ cu ccl anterior, după mijlocul secolului al XVI-lea. Aceeaşi datare este susţinută
şi de alte fragmente cu dccoruri asem ănătoare33. Celelalte fragmentele de boluri-filigcnc de la
28 Niculina Dinu, Ceramica......, în Timişoara in amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice
preventive din centrul istoric (ed. FI. Draşovean), Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 133 (fig. 80/1.a), 135,
inclusiv notele 1-2.
29 E. I. Emandi, Civilizaţia medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ştefan cel Mare. descoperit
la Suceava, în Hierasus, IX, 1994, p. 259-261 (fig. 17).
30 I. Cândea, Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Cetatea Alba - punctul Citadelă (1997¡998), în Istros, IX, 1999, p. 233, 307 (pl. 50/3).
31 G. Kovăcs, Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research, în Turkish Flowers. Studies on Ottoman
Art in Hungary (ed. lbolya Gerelyes), Hungarian National Museum, Budapest, 2005, p. 74 (fig. 6).
32 Niculina Dinu, Ceramica...... . în Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice
preventive din centrul istoric (ed. FI. Draşovean), Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 133 (fig. 80/2), 135.
” D. Căpăţână, Cristina Harhoiu, V. Vrabie, „Cetatea din insulă”....... în Materiale (A XlV-a sesiune anuală
de rapoarte), Tulcea, 1980, p. 543 (fig. 12).

Roman (2.a-c, e) pot fi datate, pe baza analogiilor (decoruri, culori)34, între primul şi al doilea sfert
al secolului al XVI-lea (1520-1545). în privinţa formelor şi anum itor decoruri (îndeosebi liniile
circulare de pe suport), fragmentele au asemănări cu cele din inventarele siturilor de la B răila35,
Tim işoara36 şi Cetatea A lbă37.
Creşterea consumului dc cafea din secolul al XVI 11-lea a dus la o intensificare a producţiei
de ceşti în cadrul atelierelor de la Kutahya, care redevenise principalul centru de fabricare a veselei
otom ane, aşa cum era înainte Iznik38. Cât au funcţionat atelierele de la Iznik, producţia de la
Kutahya a trecut în plan secund (doar ccşti şi vase mici), iar după jum ătatea sccolului al X V lI-lea
(decăderea Iznik-ului) îşi recapătă locul principal dc furnizor de vase pentru Imperiul Otoman, doar
că se observă o calitate proastă a produselor, din cauza întrebuinţării substanţelor slabe, care au
afectat aspectul decorurilor, smalţul, pasta şi im plicit rezistenţa recipientelor în tim p39.
Din a doua jum ătate a sccolului al XVII-lca şi pe parcursul vcacului urm ător la Kutahya s-au
produs îndeosebi ccşti mici, farfurioare, boluri, ulcioare, căni şi candele40.
3. CĂNI BITRONCO NICE
Fragmente din com ponenţa a 4 exem plare (3 părţi com ponente de corpuri şi 1 toartă):
3.a. Fragment din caolin, de culoare alb-gălbuie. Obiectul face parte din corpul vasului, iar
la exterior arc un fond albastru închis, iar dccorul vegetal este cu alb (pl. 1/1). Smalţul este
transparent, sticlos. Descoperire: Roman/2012, Cas.4, D l, -0,60 in adâncime. Dimensiuni: L - 20
mm; LA - 31 mm; GR - 4 mm. A telier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prim a jum ătate a sccolului al
XVI-lea).
3.b. Fragment din caolin, de culoare alb-gălbuie. Face parte din corpul vasului, iar la
exterior are urm a unei dungi dc un albastru cobalt, trasă pe fond alb (pl. I/l). Fragmentul este
acoperit de un smalţ albicios, în mare parte deteriorat. Descoperire: Rom an/2012, C as.l, -0,40m
adâncime. Dimensiuni: L - 25 mm; LA - 22 mm; GR - 4 mm. A telier şi datare: Iznik, stilul
Damasc (prim a jum ătate a sccolului al XVI-lea).
3.c. Fragment dc toartă din caolin, cu aspect grosier, dc culoare albă. Pc laterale, la legătura
cu corpul, toarta are dungi pe verticală de culoare albastră-neagră, suprapuse pe alocuri de un roşu
închis (tomat). Pe toartă sunt trasate dungi orizontale de culoare albastră închisă (pl. I/l; VI/6).
Smalţul este transparent, sticlos. Dcscopcrirc: Roman/2012, Sj.5, -0,80m adâncimc. Dimensiuni: L
- 21 mm; LA - 11 mm; GR - 10 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos (roşul tomat indică o
datare între 1570-1580). Torţi similare am găsit în siturile de la Târguşor-Ester (jud. Constanţa)41,
Buda (U ngaria)42 şi în colecţia particulară George Saliting43, din com ponenţa Galeriei N aţionale din
Londra; în ultimul caz m enţionat fiind datate mai larg, între 1560-1590.

34 Dana Mihai, op.cit., în CA, X, 1997, p. 282, pl. 11/5-6.
35 Niculina Dinu, Ceramica otomană (II)......, în Istros, XI, 2004, p. 215 (fig. 5/1-5); I. Cândea, C. Croitoru,
Noi mărturii arheologice din vatra medievală a oraşului Brăila (sec. XIV-XVIII), în Românii în Europa
medievală (Intre Orientul bizantin şi Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei (ed. D.
Ţeicu, 1. Cândea), Ed. Istros, Brăila, 2008, p. 822, 833 (pl. XL/b).
36 Daniela Tănase, Niculina Dinu, Faianţă şi porţelan din epoca otomană descoperite în Timişoara, străzile
Lucian Blaga, Enrico Caruso şi Radu Negru (campania 2014), în SCIVA, t. 66, 2015, 1-2, p. 75 (fig. 2/7ab, 8a-b, 13a-c).
371. Cândea, op.cit., în Istros, IX, 1999, p. 233, 276 (pl. 19/5-7).
38 Niculina Dinu, Ceramica otomană (1)...... . în Pontica, 42, 2009, p. 324, inclusiv nota 6.
39 Ibidem, p. 324 (inclusiv nota 7), 329-330.
10 Ibidem, p. 324.
41 Idem, Ceramica otomană (II)....... în Pontica, 43, 2010, p. 315 (pl. 1/2-4).
42 G. Kovăcs, op.cit., în Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary (ed. Ibolya Gerelyes),
Hungarian National Museum, Budapest, 2005, p. 71 (fig. 2).
43 T. Stanley, Iznik Ceramics between Asia and Europe, 1470s - 1550s în Arts o f Asia, XL1, no. 6, 2011, p.
131 (fig. 21).

3.d. Fragment din corpul vasului, lucrat din caolin, alb la interior şi albastru închis (indigo)
la exterior. Pe fondul indigo, carc se întâlneşte mai rar (de regulă folosit la plăcile ornamentale), se
află trasat un m edalion sub formă de frunză, conturat cu negru. Interiorul medalionului este alb, iar
pe acest fond sunt pictate trei fructc roşii, nuanţă închisă (posibil fructe de pădure, anterior
coacerii), dispuse triunghiular (decor „trei în unu”), numit cintam ani ((¿internaţii sau chintem ani)
(pl. I/l; VI/5). Simbolul este chinezesc (budist) şi a fost preluat în arta turcească, cu motivul central
organizat în formă triunghiulară. Smalţul de pe vas este plum bifer şi oferă strălucire culorilor. Un
decor identic am regăsit pe un ulcior islamic, din colecţia Muzeului M etropolitan de Artă (New
York), unde registrul este îm părţit în două, fiind separat prin intermediul a trei şiruri orizontale cu
frunze verzi, dispuse pe buză, la legătura gâtului cu corpul şi Ia delimitarea corpului de fundul
circular (datat între 1570-1580). Altă asemănare, de această dată la fundalul indigo, întâlnim la o
cană dc la Suceava44. Analogia privind fructele de pădure şi alte fragmente cu motivul cintam ani45
sugerează o încadrare grosso-m odo a fragmentului dc la Roman, în a doua jum ătate a secolului al
XVI-lea, mai aproape dc intervalul anilor 1570-1580. Descoperire: Roman/2013, Cas.6, D4, 0,80m -lin adâncime. Dimensiuni: L - 45 mm; LA - 45 mm; GR - 6 mm. Atelier şi datare: Iznik,
stilul Rodos (1570-1580).
La finalul descrierii cănilor am lăsat cele 7 fragmente din com ponenţa unei căni policrome:
3.e.i. Fragment de corp, din caolin, de culoare albă. Decorul executat sub smalţ este com pus
dinlr-un model floral şi vegetal făcut cu albastru-închis (indigo), violet de mangan şi turcoaz ca
peruzeaua. Motivul vegetal este o frunză dc palmier, situată la baza locului de prindere al torţii, care
are în stânga un rest dinir-o floare roşie, din care s-au păstrat doi boboci, carc se regăsesc şi pe alte
fragmente din com ponenţa vasului (e.s-e.7) (pl. II/2; V/4). Descoperire: Roman/2013, Cas.6, D3, 0,80m adâncime. Dimensiuni: L - 50 mm; LA - 60 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: lznik, stilul
Rodos (circa 1570-1573).
3 .e.2. Fragment dc la legătura gâtului cu corpul, din caolin, dc culoare albă. Decorul executat
sub smalţ este compus din două benzi circulare cu motive m eandrice, carc delim itează ornamentele
de pe gât dc ccle situate pe corp. Pe alocuri se observă resturi de la frunzele florilor, pictate cu
turcoaz (pl. II/2; V/5). Descoperire: Roman/2013, Cas.6, D3, -0,80 m adâncime. Dimensiuni: L - 3 5
mm; LA - 31 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos (circa 1570-1573).
3.C .3. Fragment din acccaşi zonă, carc diferă doar ca dim ensiuni (pl. II/2; V/6). Descoperire:
Roman/2013, Cas.6, D3, -0,80m adâncim e. Dimensiuni: L - 28 mm; LA - 27 mm; GR - 4 mm.
A telier şi datare: Iznik, stilul Rodos (circa 1570-1573).
3 .e.4. Fragment din acelaşi loc, cu dim ensiuni diferite (pl. 11/2; V/7). Descoperire:
Roman/2013, Cas.6, D3, -0,80 m adâncime. Dimensiuni: L - 28 mm; LA - 18 mm ; GR - 4 mm.
Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos (circa 1570-1573).
3.e.5. Fragment dc la legătura gâtului cu corpul, din caolin alb. Dccorul executat sub smalţ
este com pus din două benzi circulare cu motive m eandrice, carc delim itează ornamentele de pe gât
de cele situate pc corp. In partea inferioară, pe corp, are trei flori, dispuse în şir, carc sunt boboci de
la o floare roşie (culoarc cu aspect tomat), însoţite de frunze dc un verde crud (pl. II/2; V /8).
Descoperire: Roman/2013, Cas.6. D4» -0,80 m -lm adâncime. Dimensiuni: L - 51 mm; LA - 31
mm; GR - 4 mm. A telier şi datare: Iznik, stilul Rodos (circa 1570-1573).
3.e.6. Fragment din corpul vasului, din caolin, de culoare albă. Are pictat sub smalţ trei
boboci poziţionaţi în şir vertical (pl. II/2; V/9). Descoperire: Roman/2013, Cas.6. 0 3 , -0,80 m
adâncime. Dimensiuni: L - 40 mm; LA - 40 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos
(circa 1570-1573).
3 .e.7. Fragment din corpul vasului, cu dim ensiuni diferite, ornamentul fiind compus dintr-un
boboc şi câteva frunze (pl. II/2; V/10). Descoperire: Roman/2013, Cas.6, D3, -0,80 m adâncime.

44 Corina Nicolescu, Ceramica otomană de Iznik....... în Arh.Mold., V, 1967, p. 292 (fig. 2).
45 Dana Mihai, op.cit., în CA, X, 1997, p. 285 (pl. IV/6).

Dimensiuni: L - 23 mm; LA - 32 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos (circa
1570-1573).
Recipientul de la Roman avea o formă tipic orientală, cu corpul bitronconic, prevăzut cu o
toartă, gâtul înalt cilindric, uşor evazat spre gură şi fundul inelar. Părţile păstrate sunt de la
îm binarea gâtului cu corpul, iar decorul indică o delim itare a m otivelor ornam entale dispuse pe gât,
de cele situate pe corp, asemenea cănii de la Curtea domnească din Suceava46. în cazul nostru,
motivele florale şi vegetale de pe gât erau despărţite de celelalte prin intermediul a două benzi
circulare, care conţin un decor mcandric (linii, valuri), acoperit pe alocuri de un albastru-indigo.
Smalţul este transparent, sticlos, deteriorat pe alocuri. Două din cele trei elemente decorative
fundamentale stilului Rodos (motivele florale, vegetale şi arabescurile persane), le regăsim pe
fragmentele cănii dc la Roman: motivele vegetale (palmete) şi florale, adică bobocii de floare, de
culoare roşie (aspect tomat), ultim a nuanţă fiind introdusă în decorare după jum ătatea secolului al
X VI-lea47. Practic sunt punctate toate motivele de bază ale stilului m enţionat, caracteristic ultimei
faze Iznik (lipsesc doar arabescuri persane), trăsături care sugerează încadrarea recipientului
fragmentar dc La Bibliotecă în stilul şi faza amintită.
4. CANĂ (H A N A P)
în cadrul supravegherilor am găsit un singur fragment din faianţă ta re 18, de la o cană, de
formă circulară:
4.a. Toarta păstrată este de dim ensiuni mari şi a fost lucrată din caolin alb. Cu aspect
semicircular, toarta este simplă, nedecorată, pătrată în secţiune, acoperită cu un smalţ alb,
transparent. Doar la baza superioară, pe interior, arc o urmă dc albastru cobalt, probabil dc la fondul
cănii (pl. 1/2; VI/10). O toartă similară, doar că este ornam entată, s-a găsit în curtea Bisericii Sf.
Sava din Iaşi-49 şi aparţine unei căni decorată cu solzi de peşte, datată în a doua jum ătate a secolului
al XVI-lea. Astfel de exem plare sunt num eroase în spaţiul turcesc50, fiind dccoratc cu motive florale
(îndeosebi lalele), vegetale ori zoom orfe (precum căprioare, iepuri), iar culorile întâlnite sunt
albastru, verde crud şi roşu tomat. Alteori, torţile sunt pătrate, nu doar în secţiune, iar recipientele
au corpul cilindric (cu siguranţă şi cel dc la Roman avea la fel), mai largi în partea inferioară şi cu
tendinţă dc îngustare spre zona superioară (num ite hanap), cu profil dc pocal şi având aspectul unor
căni (halbe) săseşti medievale. M ajoritatea sunt datate între anii 1570-1580, dar şi mai devrem e,
începând cu 1550. Probabil şi toarta de la Roman se încadrează intervalului restrâns amintit.
Descoperire: Roman/2013, Cas. 6, D5, -1,20 m-1,40 m adâncime. Dim ensiuni: L - 95 mm; LA - 15
mm; GR - 15 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Rodos (1570-1580).
5. C A PA C
5.a. Un singur fragment de capac, din caolin, de culoare albă. La interior se observă urmele
de la roată, iar la exterior are un decor cu alb pe fond albastru indigo, dispus în jurul butonului, rupt
din vechime (pl. III/l). Smalţul este plum bifer şi oferă strălucire culorilor. Din păcate nu se observă
foarte bine ornamentul datorită depunerilor succesive din sol. Descoperire: Roman/2012, Cas. 1, 0,40 m adâncime. Dimensiuni: L - 40 mm; LA - 22 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul
Damasc (prim a jum ătate a secolului al XVI-lea).

16 Corina Nicolcscu, Ceramica otomană de Iznik...... în Arh.Mold., V, 1967, p. 291-292 (fig. 2).
17 Niculina Dinu, Ceramica...... , în Timişoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice
preventive din centrul istoric (ed. FI. Draşovean), Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 135.
48 Este singurul fragment din faianţă tare, restul (exceptând ceramica decorativă) este semifaianţă.
19 Al. Andronic, Ceramica otomană......, în SCIVA, l. 19, 1968, 1, p. 161-163 (fig. 1/3, 6).
50 S. Satir, A current evaluation o f the traditional Iznik Tiles and Ceramics. In the Scop o f the Development
Process and Techniques o f Turkish Tiles and Ceramics în DD, vol. II, no. 3, 2007, p. 8 (Picture 8), 11
(Picture 11); T. Stanley, op.cit. în Arts o f Asia, XLI, no. 6, 2011, p. 131 (fig. 20).

Un exem plar apropiat, întreg, doar cu butonul de prindere rupt, a fost descoperit la Curtea
domnească din Hârlău 1 şi este datat spre mijlocul secolului al XVI-lca.
6. VAS DE APĂ
6.a. Un fragment din fundul şi corpul vasului, din caolin, de culoare albicios-gălbuie. De
dimensiuni foarte mari (poate un lighean?), vasul are fundul inelar, iar pe corp, la exterior, are
câteva şiruri adâncite, dispuse vertical, care separă corpul în felii egale (pl. 1/2; Vl/9). Obiectul a
fost acoperit cu o angobă galbenă. Descoperire: Roman/2013, S.1V - la stradă, -0,40 m-0,80 m
adâncime. Dimensiuni: L - 73 mm; LA - 125 mm; GR - 4 mm-7 mm. A telier şi datare: Kutahya,
secol XVIII. în lipsa unor m otive decorative am încadrat vasul pe baza asocierii m odelului „feliat”,
de la exterior, cu unul similar, de pe un bol de la T ârguşor-Es/er (jud. Constanţa)52.
7. VAS CU CHIP UMAN
7.a. Un singur fragment din corpul unui vas, din caolin, de culoare albă. Interesant de
sem nalat că Ia exterior este redat cu o linie, de nuanţă albastră închisă, profilul unei feţe umane. Din
cauza spărturii fragmentului nu avem alte detalii, doar că în interiorul profilului se observă pete
galbene (ce pot simboliza pielea) şi două puncte albastre (unul mai slab vizibil), care nu pot fi ochii,
întrucât im aginea este din profil, iar dispunea lor este spic nas (poate sunt lacrimi) (pl. 1II/1; VI/7).
Smalţul este transparent. Descoperire: Roman/2013, S.I, D4, -1 m adâncime. Dimensiuni: L - 25
mm; LA - 12 mm; GR - 5 mm. A telier şi datare: Kutahya (prima jum ătate a secolului al XVII-lca).
Atribuim acest fragment, în lipsa altor analogii, atelierului de la Kutahya, întrucât după
decăderea centrului de la Iznik (jum ătatea secolului al XVII-lea) ceramica otomană continuă să fie
produsă la Kutahya. De asem enea, din secolul al X V ll-lea încep să apară pe vase figuri umane, dar
şi reprezentări zoom orfe, bărci şi vase53. Se produceau servicii de masă, farfurii, ceşti şi cafetiere.
Desenul devine subţire, fiind trasat cu negru, în combinaţii cu roşu, galben, verde şi albastru,
culorile nem aifiind strălucitoare.
Deosebită este utilizarea culorii galbene, mai rar întâlnită, fiind întrebuinţată după
term inarea stilului Rodos, asociată mai mult centrului de la Kutahya. Fragmentul de la Roman, carc
are în com ponenţa decorului culoarea am intită, a fost fabricat aproxim ativ după jum ătatea secolului
al XVII-lea.
C. CERAM ICĂ DECORATIVĂ DE IZNIK
1. PLĂCI54
l.a. Fragment dintr-o placă decorativă din pastă tare, caolin alb, cu aspect lucios la exterior,
com parativ cu fragmentul următor. Obiectul are o grosime mai marc şi este pictat cu o culoare
verde închis (pl. III/l). Smalţul transparent, sticlos, îi conferă strălucire. Descoperire: Roman/2012,
Cas.5, D3, -1 m adâncim e. Dimensiuni: L - 35 mm; LA - 25 mm; GR - 10 mm. A telier şi datare:
Iznik (1550-1607). Fragmente sim ilare întâlnim la Bursa Green M osque55.
l.b. Fragment dintr-o placă decorativă din pastă tare, caolin alb, cu aspect zgrunţuros la
exterior, evidenţiat prin decor. M otivele folosite sunt florale şi vegetale, din carc s-a păstrat o
jum ătate de floare cu roşu închis şi o parte dintr-o frunză de un verde crud (pl. III/l; VI/8). Fondul
este alb, iar smalţul este transparent. Descoperire: Roman/2013, S.IV, -0,60m adâncime.

51 Corina Nicolescu, Ceramica otomană de Iznik....... în Arh.Mold., V, 1967, p. 292-293 (fig. 4).
52 Niculina Dinu, Ceramica otomană (II)...... . în Pontica, 43, 2010, p. 316 (pl. 2/10a-b).
53 Idem, Ceramica otomană (I)....... în Istros, X, 2000, p. 450-452, inclusiv notele 77-80.
M Am utilizat periodizarea propusă de T. Oz, considerată mai adccvată pentru ceramica ornamentală.
55 G. Oney, Ceramic tiles in Islamic architecture, Ada Press Publishers, Istanbul, 1987, p. 36; I. Yardimci,
The Glazed Tile Techniques o f the Seljuk and Beylik Periods în JLAS, vol. 3, no. 1, p. 50 (fig. 1 1).

Dimensiuni: L - 23 mm; LA - 20 mm; GR - 7 mm. Nu arc o grosime similară celor dc la Suceava
şi laşi (10-15 m m )56. A telier şi datare: Iznik (1710-1765).
Asemănări cu o placă găsită în 1997 la Cetatea Albă^7, pe care se regăseşte acelaşi decor şi
arc o grosime apropiată. Respectiva placă ornam entală are o datare largă, în secolele XVII - XVIII.
*

M enţionam la începutul acestui articol că depozitele Muzeului dc Istoric din Roman conţin
ceramică otomană inedită, adunată cu ocazia diverselor lucrări adm inistrative cfcctuate în oraş, în
anii 1970-1990 (la poştă, spitale, şcoli, bănci şi magazine). Din multitudinea şi melanjul
materialului medieval am identificat un num ăr dc 10 fragmente, care provin de la 8 vase: 5 căni, 1
farfurie, 1 castron şi 1 capac. Am preferat să le facem cunoscute şi exem plifica grafic separat,
pentru a le deosebi şi nu crca o confuzie între fragmentele găsite în trecut şi cele recente, descrise
anterior.
1. C ĂNI58
Reprezentate prin intermediul a 6 fragmente (două dc la acelaşi vas; 2 buze, 3 gâturi, 1
corp), reprezentând cinci exemplare:
l.a. Buză cu gât din caolin, de culoare albă (inv. 14.864/1). La exterior dispune dc un decor
floral pictat cu alb (se distinge o lalea, frunze şi o parte dintr-o altă floare) pe un fond albastru
cobalt (pl. IV/2; VII/3). Smalţul aplicat ulterior a fost plum bifcr (pc alocuri arc pete galbene).
Descoperire: R o m an /l970, str. Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. I. Cuza), S.1I, G r.l, -2 m adâncime.
Dimensiuni: L - 57 mm; LA - 32 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prima
jum ătate a secolului al XVI-lca).
l.b. O buză din caolin, dc culoarc albă. La exterior are la gură o bandă lată orizontală, iar pc
corp sc observă o lalea stilizată geom etric şi o altă floare chiar în spărtură vasului. Dccorul este
pictat cu albastru pc fond alb (pl. IV/2; VII/5). Bolul era utilizat pentru servirea cafelei. Smalţ
transparent. Descoperire: Roman/l 986, str. Cuza Vodă (lucrări conductă). Dimensiuni: L - 28 mm;
LA - 39 mm; GR - 2 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prim a jum ătate a secolului al
XVI-lca).
l.c. Fragmente dc la gât, din caolin, de culoare albă (inv. 14.864/2a-b). Cele două fragmente
provin din zona de legătură a gâtului cu corpul. La exterior are un fundal de un albastru indigo, pc
care s-au pictat petale de panseluţc albe, al căror mijloc este în violet de mangan, iar întreg conturul
este cu negru (pl. IV/2; VII/4a-b). Smalţul este sticlos, transparent. Descoperire: Roman/1970, str.
Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. I. Cuza), S.II, G r.l, -2 m adâncime. Dimensiuni: L - 35 mm; LA - 65
mm; GR - 3 mm-6 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prima jum ătate a secolului al XVIlea).
l.d. Gât din caolin, de culoarc albă (inv. 14.864/3). La exterior are pictat, pe un decor
albastru indigo (ilizibil), trei lalele închise, conturatc cu negru, colorate cu violet de mangan (pl.
IV/2; V II/8). Smalţul este mat, m otiv pentru carc inclusiv fundalul s-a schim bat la culoare.
Dcscopcrirc: Roman/1970, str. Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. I. Cuza), S.II, G r.l, -2 m adâncime.
Dimensiuni: L - 28 mm; LA - 13 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul Damasc (prima
jum ătate a secolului al XVI-lca).
l.e. Corp din caolin, de culoarc albă (inv. 14.864/4). La exterior are pc un fond albastru
deschis un motiv cintamani, format din trei cercuri albe, conturate cu negru, care la rândul lor
conţin alte trei cercuri mici roşii. Ornamentul poate fi interpretat şi ca petalele unei flori ori ca nişte
ochi, însă dispunerea sa, în triunghi, am inteşte de motivul m enţionat (pl. IV/2; VII/1). Smalţul este
sticlos, transparent. Dcscopcrirc: Roman/1970, str. Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. I. Cuza), S.II,

Corina Nicolcscu, Ceramica otomană de Iznik...... . în Arh.Mold., V, 1967, p. 296; Al. Andronic,
Ceramica otomană....... în SCIVA, t. 19, 1968, l,p . 166.
I. Cândea, op. cil., în Istros, IX, 1999, p. 233, 279 (pl. 22/1).
Toate categoriile tipologice sunt în fotografii ordonate pe rânduri, de la stânga spre dreapta.

G r.l, -2 m adâncime. Dimensiuni: L - 20 mm; LA - 35 mm; GR - 3 mm. A telier şi datare: Iznik,
stilul Rodos (sfârşitul secolului al XVI-lea şi înccputul secolului al X V ll-lca).
2. FARFURIE
în descoperirile mai vechi, din Roman, s-a găsit un singur fragment de farfurie:
2.a. Buză din caolin, de culoare albicios-gălbuie. Pe marginea interioară are pe cant o linie
albastră deschisă, după care, spre interior, până la gâtul farfuriei, dispune de un decor format din
linii îm pletite pe orizontală, iar în interiorul ficcărci bucle se află două perechi de câte trei puncte,
dispunerea lor fiind ca un motiv cintam ani (pl. IV/2; VIL/6). întreg decorul este pictat în albastru
închis. Smalţul este sticlos, transparent. Descoperire: R o m an/l986, str. Cuza Vodă (lucrări
conductă). Dimensiuni: L - 32 mm; LA - 41 mm; GR - 4 mm. Atelier şi datare: Iznik, stilul
Damasc (prima jum ătate a sccolului al XVI-lea).
3. CASTRON
Dcscoperit un singur fragment:
3.a. Fund din caolin, de culoare albă (inv. 14.862). Fragmentul arc şi o parte din corp, iar
fundul este inelar. La exterior are pictat pe corp două flori, una cu trei boboci albaştri şi conturaţi cu
negru, iar cealaltă arc mijlocul albastru iar petalele sunt verzi, conturate cu negru. în interior găsim
un buchet de trei flori cu câte şase petale albastre (albăstrele), iar mijlocul este de un roşu tomat.
Frunzele lor sunt verzi, iar tot conturul este negru. Alături de ele se află un alt decor floral (ilizibil),
din care se distinge conturul unor flori cu mult roşu tom at adăugat (pl. IV /la-b ; VII/7a-b). Smalţul
este sticlos, transparent. Descoperire: R o m an /l970, str. Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. 1. Cuza), S.I1,
Gr. 1, -2 m adâncime. Dimensiuni: L - 40 mm; LA - 40 mm; GR - 10 mm. Atelier şi datare: Iznik,
stilul Rodos (a doua jum ătate a secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lca).
4. CAPAC
S-au găsit 2 fragmente de la acelaşi exemplar:
4.a. Fragmente din caolin, de culoare albă (inv. 14.863). Prevăzut cu prag de pliere pentru
gura unui vas, capacul are la exterior, pe un fundal albastru indigo, un decor floral constituit din
lalele albe, conturate cu negru, şi garoafe de un albastru cobalt (pl. IV/2; V Il/2a-d). Smalţul este
sticlos, transparent. Descoperire: R o m an /l970, str. Cuza Vodă - Şcoala nr.5 (Al. I. Cuza), S.II,
G r.l, -2m adâncime. Dimensiuni: L - 17 inm; D - circa 75 mm-80 mm; GR - 4 mm. Atelier şi
datare: Iznik, stilul Damasc (1535-1545). Fragmentele seamănă cu un exem plar de la TârguşorEster59, ornamentat tot cu lalele.
Cele 28 de fragmente (de la 20 de vase), descoperite în anii 2012 şi 2013 în punctul La
Bibliotecă, reprezintă tipologic şase catcgorii de vase: 7 boluri (7 fragmente), 5 căni bitronconicc
(11 fragmente, dintre care şapte de la acelaşi vas), 4 farfurii (4 fragmente), 1 cană circulară din
faianţă tare (1 fragment), 1 capac (1 fragment), 1 vas de apă (1 fragm ent), 1 vas cu chip uman (1
fragment) şi din categoria ccramicii decorative avem 2 fragmente de la 2 plăci ornamentale.
în depozitele muzeului am găsit 10 fragmente de la 8 vase, care reprezintă tipologic cinci
catcgorii de recipiente: 5 căni (6 fragm ente), 1 capac (2 fragmente), 1 farfurie (1 fragment) şi 1
castron (1 fragment). Acestora li se adaugă fragmentul de tip Miletus.
Decorurile frecvent întâlnite sunt cele florale şi vegetale. M ajoritatea fragm entelor aparţin
celei de-a doua faze a ceramicii Iznik (1525-1535/1555), care corespunde perioadei de apogeu a
Imperiului Otoman, din vremea sultanului Solimán Magnificul. M ajoritatea au motivele dccorative
făcute cu albastru de cobalt, pe fond alb şi mai rar invers. Conform periodizării, ceramica
fragmentară găsită la Roman se încadrează secolelor XVI - XVIII. Cele mai timpurii sunt
fragmentele specifice stilului Damasc iar cele mai târzii aparţin centrului de la Kutahya.
59 Niculina Dinu, Ceramica otomană (II)....... în Pontica, 43, 2010, p. 315 (pl. 1/9).
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în total am descris şi analizat un num ăr total de 39 fragm ente60 (28 din descoperiri recente,
din punctul La Bibliotecă şi 11 din descoperiri mai vechi, aflate în depozitele muzeului): 28
fragmente de la 20 de vase şi 2 plăci ornamentale, produse la Iznik şi Kutahya, 10 fragmente de la 8
vase de Iznik şi Kutahya şi 1 fragment de la un vas de lip M iletus.
Numărul redus al fragm entelor ceramicii otom ane se datorează cercetării la scară redusă a
târgului Roman. Posibil, ca viitoarele intervenţii în sol, datorate lucrărilor adm inistrative, să aducă
noi fragmente ceramice, de la vasele produse în atelierele de la Iznik şi Kutahya.
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PLANŞA 1 :1 , fragmente de farfurii (rândul de sus), fragmente de căni (rândul de jos);
2, toartă de cană (hanap) din faianţă tare şi fundul unui vas de apă.
Ceramică otomană de I/.nik şi Kutahya din secolele XVI - XVIII (Roman/2012, 2013)

1

la-b
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PLANŞA II: 1, holuri (filigenc) fragmentare (la-b , bol pictat pe ambele părţi);
2, fragmente dintr-o cană. Ceramică otomană de I/nik, din secolul XVI (Roman/2012, 2013).

1

4

PLANŞA III. 1, fragment de capac, vas fragmentar cu chip uman
şi două fragmente de plăci ornamentale (una verde, iar alta cu motive florale şi vegetale).
Ceramică otomană de Iznik şi Kutahya din secolele XVI - XVIII (Roman/2013);
2a-b, fragment de castron cu decor geometric interior, pictat în negru şi violet pe angobă albă
Ceramică otomană de tip Miletus din secolul XV (Cetatea Muşatină a Romanului/1963)

PLANŞA IV: la-b, fund de castron fragmentar; 2, buză de farfurie (prima), fragmente de căni (rândul
din mijloc), două fragmente de la acelaşi capac şi o buză de cană (ultimul rând).
Ceramică otomană de Iznik şi Kutahya din sec. XVI - XVIII (R om an/1970,1986, 1989, 1997)

George Dan HANCEANU

Luiza-Loredana ROMANIUC
Rezumat: Articolul propune o succintă incursiune în trecutul unei vechi aşezări din această parte de
ţară, Bucovina. Cele mai vechi descoperiri referitoare la locuirile umane din zona Udeşti sunt din paleoliticul
superior, encolitic (culturile Precucuteni II şi Cucutcni A), epoca bronzului (cultura Noua), a doua epocă a
fierului (Latene II); secolele II-III d.Hr., secolclo V I-VII d.Hr., perioada feudală (a doua jumătate a sccolului
al XV-lea).
Cuvinte cheie: Udeşti, arheologie, paleolitic, encolitic
Abstract: This article proposes a brief foray into the past of an ancient settlement in this part of the
country, Bucovina. The earliest discoveries concerning human habitation in the Udeşti area are from the
Upper Paleolithic, Eneolithic (Precucuteni II and Cucuteni A cultures), Bronze Age (Noua culture), the
second Iron Age (Latine II); second and third centuries AD, sixth and seventh centuries AD, the feudal
period (the second half of the fifteenth century).
Keywords: Udeşti, archeology, Paleolithic, Eneolithic

Despre satul Udeşti, o vcchc aşezare din judeţul Suceava, pom enită în prezent mai mult prin
personalităţile culturalo care s-au născut, au trăit sau au creat aici, s-a exprim at succint, elocvent şi
cu marc dragoste preotul Udişteanu, în anii de demult: „Udeştii de pc Suceavă este satul mai mult
decât frumos, din ţinutul Suceava, M oldova de Nord, din mândra Bucovină. Aşezat pe
fermecătoarele plaiuri de sub Piscul Oadeci, aproape de râul Suceava, din vremuri uitate de istorie,
el este un sat românesc de reală importanţă istorică, culturală şi socială, cum nu sunt multe în ţara
părinţilor noştri!” 1
Faimos cu adevărat a devenit acest sat îndeosebi prin paginile de proză com pusă cu marc
talent literar de scriitorul Eusebiu Camilar, a cărui casă m em orială este dcschisă aici publicului
vizitator din 1976. La renum ele satului a contribuit an de an şi organizarea în acest spaţiu a
Festivalului naţional dc literatură (poezie, proză scurtă, reportaj, critică literară), cu numeroşi
participanţi din întreaga ţară.2
Despre satul Udeşti s-au scris până în prezent doar trei lucrări mai importante: prima, a
preotului Arhim. Dionisie 1. Udişteanu, în anul 1970, dar tipărită relativ recent, Udeştii de pe
Suceavă, 2005\ a doua - publicată dc Valcriu Cimpoeş, Cartea satului meu - Udeştii de p e Suceavă,
1996,4 iar a treia dc Ion Marţolea - Udeşti, o com ună din Ţara de Sus, 19865.

1 Arhim. Dionisie I. Udişteanu, Udeştii de pe Suceavă, Colecţie recuperată, îngrijită şi editată dc Mircea
Motrici, Editura Muşatinii, Suceava, 2005, p. 9.
2 începând cu ediţia a XVlI-a, denumirea Festivalul literar „Eusebiu Camilar - Magda Isanos” a manifestării
a fost înlocuită cu cea de Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe Udeştene”, Organizatorii (Consiliul
Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Muzeul Bucovinei,
Primăria Udeşti ş.a.) precizează că manifestarea „îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi
autentice talente în rândul creatorilor din literatura de astăzi şi se desfăşoară pc trei secţiuni: poezie, proză
scurtă şi reportaj literar”. Cf. http://www.crainou.ro/2015/03/18/festivalul-concurs-de-literatura-rezonanteudcstene-2015, accesat la dala de 28.12.2015, ora 20.
! Arhim. Dionisie I. Udişteanu, Udeştii de pe Suceavă, Colecţie recuperată, îngrijită şi editată dc Mircea
Motrici, Editura Muşatinii, Suceava, 2005, 249 p.
1 Valcriu Cimpoeş, Cartea satului meu - Udeştii de pe Suceavă, Editura Semne, Bucureşti, 1996, 236 p.
5 Ion Marţolea, Udeşti, o comună din Ţara de Sus, Editura Litera, Bucureşti, 1986, 240 p.

Dc un real folos ştiinţific privind cunoaşterea trecutului satului Udeşti sunt şi cele câteva
studii şi articole dc specialitate publicate în reviste periodice dc M ircea D. Matei şi Al. R ădulescu6,
N icolae Ursulescu şi M ihai Cam ilar7, Sergiu Haimovici şi Lconid C ărpuş8, M aria Bitiri9, cu referire
la descoperirile arheologice din zonă, deosebit de im portante pentru istoria acestor locuri.
Localitatea Udeşti a fost m enţionată prim a dată la 24 septem brie 1468, într-un document
prin care domnitorul Ştefan cel Marc îi întărea boierului Şteful Cem ătcscul, printre alte sate
cum părate, şi „seliştea unde a fost tătarul Petir şi P o ian a...” 10.
O altă m enţionare docum entară a satului Udeşti sc află într-un hrisov din 18 noiembrie
1616, când boierul Radu M ihnea întărea portarului Cetăţii Suceava, D um itraşco Duca, satul Uideşti,
carc poate fi Udeşti, dar şi cătunul Uideşti, aflat în vecinătatea Udeştiului dc astăzi, vatra satului
care dă numele com unei. Scriitorul udeştean Euscbiu Cam ilar, în opera literară Prăpădul
S lo b o d ei", afirmă însă că satul Udeşti a fost întem eiat abia în timpul Bucovinei istorice, dar această
presupunere poate avea caractcr de ficţiune literară, nefiind adevărată.
N um ele satului Udeşti a devenit de-a lungul timpului cunoscut şi datorită personalităţilor
culturale care s-au născut aici: poetul Gavril Rotică (1881-1952)12, fondatorul comunităţii române
din M ontrcal (Canada) Vasile Rotari (1886-1937), lingvistul şi academ icianul Haralambie
M ihăescu (1907-1985)13, scriitorul Eusebiu C am ilar (1910-1965)14, m uzicianul şi profesorul de la
Universitatea dc Artă „G corge Enescu" din laşi Silvius V arvaroi (1935-2006), scriitorul şi ziaristul
Constantin Ştefuriuc (1946-1994)15, publicistul M ircea Motrici (1953-2007)1’ ş.a.
De asem enea, la renum ele satului contribuie şi obiectivele turistice (m uzee şi monumente
istorice): Casa m em orială „Eusebiu Cam ilar” 17, Casa memorială „M ircea M otrici” 18, Capela
„înălţarea Dom nului” 19.
Pentru istoria veche a satului, relevant este silul arheologic „La Cânepişte” , descoperit la cca
500 m dc clădirile fostului grajd CAP şi investigat de specialiştii arheologi (Octav M onoranu,

6 Mircca D. Matei, Al. Rădulescu Şantierul arheologic Udeşti (judelui Suceava), în„Studiişi materiale.
Istorie”, III, Muzeul Suceava, 1973, p. 265-289.
7 Nicolae Ursulescu, Mihai Camilar, Un opai( roman descoperit ta Plăvălari (corn. Udeşti, jud. Suceava), în
„Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean”,VIII, 1981, p. 553-556.
8 Sergiu Haimovici, Lconid Cărpuş, Studiul paleo-faunei din aşezarea prefeudală de la Udeşti (judelui
Suceava), în „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean”, 1982, p. 497-504.
9 Maria Bitiri, Aşezarea paleolitică de la Udeşti şi specificul ei cultural, în „Studii şi cercetări de istoric
veche şi arheologie”, tom. 32, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1981, p. 333-345.
10 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, voi. II, întocmit dc L. Şimanschi,Editura Academici
Republicii Populare Române, Bucureşti, 1976, p. 226 (în continuare prescurtăm DRH, A. Moldova, II).
11 Eusebiu Camilar, Prăpădul Slobodei, Iaşi, 1943, p 12.
12 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Editura Princeps Edit Iaşi, Suceava, 2004, p. 323.
n Ibidem, p. 55-56.
14 Ibidem, voi. I, p. 181.
15 Ibidem, voi. II, p. 472.
l6lbidem, voi. II, p. 90-91.
17Aura Brădăţan, Casa memorială „Eusebiu Camilar” din Udeşti, Editura Terra Design, Gura Humomlui,
2013. Clădirea este menţionată în Lista Monumentelor Istorice întocmită dc Ministerul Culturii şi Cultelor,
în vigoare din 16 iulie 2004, actualizată în 2010, Ia nr. 487, cod SV-III-m-B-05687.
18 Casa memorială „Mircea Motrici” a fost inaugurată la doi ani dc la moartea ziaristului, în mai 2009, la
Udeşti, în casa părintească.
19 A fost construită între anii 1925 şi 1936 pe locul unde s-a aflat fosta biserică de lemn a satului, după cum a
afirmat preotul Mihai Fodor.

Mircea D. Malei, Emil Ioan Em andi)20 de-a lungul timpului, care cuprinde o aşezare şi o necropolă
medievală - secolul al XV-lca, precum şi o aşezare din secolele V I-V II.21
în prezent, localitatea Udeşti este centrul com unei, una dintre cele mai vechi aşezări
româneşti (protorom âne) de la răsărit de Carpaţii Orientali. Cea mai mare parte a suprafeţei
comunei este situată în Bucovina, iar cealaltă parte, cu satele Rus-M ănăstioara, Racova şi Ştirbăţ, în
fostul Regat.22
A m plasarea geografică şi relieful
Din punct de vedere geografic, satul Udeşti este am plasat în Podişul Sucevei, în culoarul
numit Valea Sucevei, în albia majoră şi pe terasele din ju r, la 12 km depărtare de municipiul
Suceava şi „la o depărtare de 3 km de malul drept al râului Suceava, la intrarea sa în Rom ânia” .2
Se învecinează la est cu com unele Fântânele şi Litcni, la sud, tot cu Litcni şi com una
Vultureşti, la vest cu Bosanci, iar la nord cu com unele Salcea şi V ereşti.24
între aceste limite se găsesc cele 11 sate care alcătuiesc în prezent com una Udeşti: Chilişeni,
Luncuşoara, M ănăstioara, Plăvălari, Poeni, Racova, Reuscni, Rus-M ănăstioara, Securiccni, Ştirbăţ
şi Udeşti (reşedinţa com unei)25. Principala arteră de circulaţie care o străbate este drumul judeţean
208A, Suceava-Paşcani. Legătura între satul de centru - Udeşti şi Vereşti, de peste apa Sucevei, se
face printr-o arteră de numai 4 km, până la gara Vereşti.
înălţim ile cele mai mari din com una Udeşti sunt: Piscul Udeştilor, Oadcci din aceeaşi culme
(Oadeci) şi Dealul Cetăţii (Cetăţuia) dintre Udeşti şi Vereşti. Primele înălţimi fiind neîm pădurite, se
pot observa de la mari îndepărtări.
Teritoriul satului este de 11,04 km 2, fiind com pus din vatra satului - 600 hectare, păm ânt
agricol (cernoziom) - 1200 hectare, iar restul - păşuni şi faneţe, terenuri necultivabile.26
Din punct de vedere morfologic, relieful comunei Udeşti se prezintă sub forma unor
interfluvii colinare, mărginite la nord de valea râului Suceava. Culoarul din vale, în zona com unei
Udeşti, arc altitudinea cuprinsă între 250-300 m.
Partea cea mai joasă aparţine teraselor de luncă şi are altitudinea de 250-255 m. Pantele sunt
mici, iar fragmentarea orizontală şi cea verticală în valea Sucevei oferă condiţii dintre cele mai bune
pentru căilc de com unicaţie, construcţii, agricultură, creşterea anim alelor şi meşteşuguri.
Vechiul sat U deşti27, de obârşie dacică, lăcea parte în trecut din moşia M itropoliei Moldovei
şi Sucevei este aşezat în apropierea dealului Oadeci, aproape de râul Suceava şi de oraşul Succava.
Numit în trecut şi Uidcşti, poate fi confundat cu satul Uideşti din apropierea oraşului Fălticeni,
lângă râul M oldova. Pentru a le diferenţia, primul a fost num it în docum ente Udeşti de p e
Suceavă2*. Se com pune din „mai multe crânguri sau cotune care poartă nume deosebite” : Poiana

20 Informaţie preluată de la dr. Ion Mareş, arheolog, căruia îi mulţumim.
21 în Lista Monumentelor Istorice, la nr. 107, SV-I-s-B-05441, sil arheologic, nr. 108, SV-I-m-B-05441.01,
aşezare, nr. 109, SV-I-m-B-05441.02, necropolă, nr. 110, SV-I-m-B-05441.03, aşezare.
22 Harta Bucovinei şi a României întregite, 1928, Colecţia „prof. Mihai Cărăuşu”, Fondul memorialdocumentar „Simion Florea Marian” din Suceava, l/VI-7.
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' Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, tipărit prin îngrijirea domnului George Ioan
Lahovari, secretarul general al Societăţii Geografice, membru de onoare al Academiei Române, Atelierele
grafice Socec & Co„ Bucureşti, 1908, p. 231.
24 https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ude%C8%99ti,_Suceava, accesat la 30 decembrie 2015.
25 htlp://www.primariaudesti.ro, accesat la data de 30 decembrie 2015.
26 Ihidem.
27 i
•
/k
Tezaurul toponimic al României. Moldova, Voi. I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale
1772-1988, partea a 2-a, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), B. Unităţi complexe, Academia Română,
Institutul de Filologic Română „Alexandru Philipide” Iaşi, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, p.
1241.
28 Arhim. Dionisie I. Udişteanu, op. cit. p. 21.

Silionului, Poiana dintre Ruşi, D upă grădini, La vie. Piscul Oadeci, dealul făcut celebru de
scriitorul Eusebiu Cam ilar, este com pus din Căpreni, Călineşti, Brczeni şi vatra satului.
E voluţia locu irii um ane. D escoperiri arh eologice

Primele atestări privind locuirca în accste teritorii încep de la descoperirile făcute de
cercetătorii Nicolae Bcldiccanu29 şi Grigore Buţureanu30, consideraţi a fi cci dintâi arheologi
rom âni, care au investigat aici o importantă aşezare neolitică (satul Ştirbăţ31, punctul numit Zclik, în
apropierea Udeştiului).
La accste ccrcctări s-au adăugat şi cele întreprinse de profesorul Vasile Ciurea32 din
Fălticeni, care, în anul 1930, a efectuat trei sondaje arheologice, la 1,40 m adâncime, în punctul
Zelik şi a descoperit unelte de piatră şlefuite şi câţiva idoli, fapt care a dem onstrat că localitatea
Ştirbăţ este o aşezare preistorică din Moldova.
Şi în colecţiile Casei m em oriale Eusebiu Cam ilar din Udeşti se păstrează câteva materiale
arheologice - fragmente ceramice, adunate de scriitor din zonă.
Cea mai veche urmă de locuire umană din Udeşti se află în locul numit Poiana, unde au fost
făcute descoperiri din paleoliticul superior, cu ocazia săpăturilor arheologice din anii 1970-1972 de
arheologul M aria Bitiri-Ciortescu34. M aterialele arheologice aparţin gravettianului şi constau din
peste 3.330 de piese din silex (nuclee, gratoare, străpungătoare, lame, aşchii, vârfuri e tc .).35
Şi pe teritoriul satului Udeşti au fost făcute câteva descoperiri arheologice foarte importante,
care dem onstrează că localitatea aceasta este şi mai veche decât cele m enţionate mai sus.
La ieşirea din satul Rus-M ănăstioara spre Udeşti, în partea dreaptă a şoselei, în locul
denum it „Podul Rusului” sau „Podul Popii”, se află o im portantă staţiune arheologică, unde au fost
efectuate săpături în anii 1967 şi 1969 de către profesorul Mircea Ignat de la Muzeul de Istoric din
Suceava. în urma acestor cercetări au fost docum entate următoarele urme de locuire: eneolitic,
cultura Precucutcni II; a doua epocă a fieru lu i (Latcne II); secolele ll-IH d.Hr.; secolele VI- VII

29 Nicolae Beldiceanu (26.X.1844, Preuteşti, jud. Succava - 2.II.1896, Iaşi), subprefect al judeţului Suceava,
comisar de poliţie la Fălticeni, scriitor, profesor de istorie şi arheolog, considerat, la vremea sa, de specialiştii
germani, singurul competent în România în materie de arheologie. A descoperit vestigiile culturii de la
Cucuteni şi s-a afirmat ca specialist în această cultură. A scris poezie, dar şi o dramă istorică, Dormán. A
publicat şi studii de arheologic, printre care lucrarea Antichităţile de la Cucuteni, Iaşi, 1885. Cf. Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p. 95-96.
30 Arheologul român Grigore C. Buţureanu (1855-1907), profesor de istorie la Şcoala Normală de fete din
Iaşi (1881), a fost unul dintre primii cercetători ai antichităţii aparţinând civilizaţiei de tip Cucuteni. A scris
lucrarea Notiţă asupra săpăturilor şi cercetărilor făcute la Cucuteni (1889), a susţinut comunicări ştiinţifice
în cadrul Congresului Internaţional de Antropologie şi Arheologie preistorică de la Paris (1889);
http://www.cimec.ro/Arheologie/arheologia-moldovei/institutul-de-arheologie-iasi-in-cautarea-timpuluitrecut.pdf, accesat în data de 30 deccmbrie, 2015, ora 21.
31 O. G, Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, Editura Universul S.A., Bucureşti,
1937, p. 509.
32 Vasile Ciurea (1883, Fălticeni - 1973, Fălticeni), profesor, publicist, fondator al primului muzeu regional
din România organizat ştiinţific şi director timp de 30 ani, arheolog, naturalist, autor de manuale, editor de
reviste muzeale, numismat, prefect al judeţului Baia, 1937-1939, primar la Fălticeni; Aura Brădăţan, Fondul
memorial-documentar „Simion Florea Marian”. Istoric. Contribuţia la cultura română, Editura Karl A.
Romslorfer, Suceava, 2013, p. 214.
33 Ion Marţolea, op. cit., p. 25.
34 Maria Bitiri, Aşezarea paleolitică de la Udeşti şi specificul ei cultural, în SCIVA, 32, 1981, p. 333-345.
35 Materialele arheologice descoperite se păstrează în colecţiile Muzeului" Bucovinei Suceava; infonnaţie
preluată de la dr. Ion Mareş, arheolog, căruia îi mulţumim.
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d.H r: Toate materialele arheologice descoperite (vase din lut, unelte
din silex şi piatră, obiecte din
-y-j
os, fier etc.) se află în prezent la M uzeul Bucovinei din Suceava.'
Autorul Valeriu Cim poeş, în monografia am intită, scrie că „Aşezarea satului Udeşti este
foarte veche. O sălişte locuită a existat aici din timpuri preistorice, chiar din epoca pietrei cioplite.
Există urm e arheologice. în afara unor obiecte din piatră cioplită şi din crem ene s-au găsit în mai
multe locuri bucăţi de zgură rezultată din reducerea minereului de fier, sau bucăţele de metal
neintrate încă în procesul de producţie. S-au găsit şi podoabe din bronz.” 38 Tot acest autor
menţionează că „Prim ele săpături arheologice de care se ştie au fost făcute de austrieci, pe Oadeci.
N-am găsit nici o însem nare scrisă, deşi trebuie să existe din moment ce sondajele arheologilor
austrieci sunt pomenite în tradiţia orală a satului.”39
în 1941, după intrarea României în cel de-al doilea război mondial, armata a săpat la
marginea satului un şanţ antitanc, folosind nişte excavatoare putcmicc. Acest şanţ începea din zona
num ită Piciorul Brezei şi continua până în punctul Cănipişte, dincolo de pârâul care se varsă în râul
Suceava. Săpăturile „au scos la iveală urm e de locuinţe străvechi, bordeie şi un cimitir. Din pricina
războiului n-au fost întreprinse cercetări sistem atice şi nu s-a făcut nici o apreciere calificată asupra
descoperirilor rezultate din săparea şanţului antitanc, astăzi astupat.”'10 Cănipişte a devenit cel mai
cunoscut punct arheologic din satul Udeşti.
Mai târziu, după al doilea război mondial, în anii 1965-1967 şi 1969-1970, au fost făcute
săpături arheologice, în zona Cănipişte, coordonate de profesorul M ircea D. M atei, arheolog din
Bucureşti. în urma acestor cercetări am ple, au rezultat importante descoperiri din urm ătoarele
perioade istorice'11: neolitic, câteva fragmente ceram ice atipice; epoca bronzului, un cosor de silex42;
a doua epocă a fieru lu i, secolele 1-11 d.Hr., o groapă menajeră cu fragmente ceram ice dacice;
perioada prefeudală, secolele VI-VII d.Hr., locuinţe adâncite (bordeie) şi gropi cu resturi menajere;
o fibulă din bronz „cu piciorul întors pe dedesubt” şi un cercel din argint; trei m onede din aur,
emise în Imperiul Bizantin, în prima jum ătate a secolului al V ll-lea d.Hr.; perioada feu d a lă , a doua
jum ătate a secolului al XV-lea, locuinţe, piese din fier (seceri, coase etc.) şi o monedă din argint de
la M atei Corvin, din 1476.
Săpăturile arheologice efectúate la Cânepişte - Cornul Ariei au fost continuate de arheologul
Alexandru Rădulescu, descoperindu-se un cim itir feudal43 din secolele XV-XVII, cu 60 de
morminte, datate după monezile găsite, m ajoritatea em ise în Ungaria. într-o locuinţă prefeudală
(sec. al V ll-lea) au fost găsite trei m onede din aur, em ise în Imperiul Bizantin, în prima jum ătate a
secolului al V ll-lea d.Hr. Locuinţa în care au fost găsite monezile avea dimensiuni mari, cu două
cam ere, fapt care l-a determ inat pe autorul descoperirilor, arheologul Alexandru Rădulescu, să
afirm e că aici ar li fost reşedinţa unui cneaz. 44

16 Mircea Ignat, Şantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara. Cercetările din anii 1967 şi 1969, în „Studii şi
materiale. Istorie”, 111, Muzeul Suceava, 1973, p. 227-228.
Informaţie preluată de la dr. Ion Mareş, arheolog, căruia îi mulţumim.
?8 Valeriu Cimpoeş, op. cit., p. 10.
39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 10-11.
41 Mircea D. Matei, AI. Rădulescu, Şantierul arheologic Udeşti (judelui Suceava), în „Studii şi materiale.
Istoric”, 111, Muzeul Suceava, 1973, p. 265-289.
12 Autorii descoperirii susţin că această piesă este „un vârf de scceră de silex”, cf. Mircea D. Matei, Al.
Rădulescu, op. cit., p. 269, figura 2. Potrivit părerii dr. Ion Mareş, arheolog, această piesă este un cosor de
silex, caracteristic pentru cultura Noua din perioada bronzului târziu.
4? Osemintele descoperite atunci au fost depozitate la Muzeul de Istorie din Suceava, până în anul 2008,
când, prin grija arheologului Ion Mareş, au fost reînhumate în Udeşti, lângă capela Cimitirului Vechi.
44 Alexandru Rădulescu, Casa cnezială de la Udeşti, în „Magazin Istoric”, Anul XI, nr. 11(128) noiembrie
1977, p. 49.

în apropierea Udeştiului, în satul Plăvălari, au fost descoperite locuiri din secolul al IV-lea
d.Hr., cultura Sântana de M ure|, în punctele: Scursura, Dealul Fâstâc, Grădina lui Bolohan Ion,
Dealul Albu şi Dealul T oloaca.1 O foarte importantă piesă, unicat în judeţul Suceava, este un opaiţ
roman din lut, de tip „lucerna”, dcscoperit întâm plător în zona satului Plăvălari, care s-a aflat multă
vreme în colecţia Şcolii Generale din localitate şi care în prezent se află la Muzeul Bucovinei din
Suceava.46 După părerea profesorului N icolae Ursulescu, care a publicat piesa47, aceasta ar fi din
secolele m -IV d. Hr.
în concluzie, prin toate aceste descoperiri arheologice se docum entează faptul că în satul
Udeşti cu îm prejurim ile sale se află urme foarte vechi de locuire.

Ruşii-M ănăstioara

Cotu Dobei

Reuseni
Securiceni

Poieni-Suceava
Plăvălari
208A

Chilişeni
Map data ©2016 Google

H arta localităţii Udeşti (după I. M arţolea, op. cit., p. 11.)

15 Nicolae Ursulescu, Mihai Camilar, Un opaiţ roman descoperit la Plăvălari (corn. Udeşti, jud. Suceava), în
„Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean”,VIII, 1981, p. 553-556.
16 Informaţie preluată de la dr. Ion Mareş, arheolog, căruia îi mulţumim.
47 Nicolae Ursulescu, Mihai Camilar, op. cit., p. 553.
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Harta descoperirilor arheologice din Udeşti:
1. „Grădina lui Bolohan Ion”; 2. „Dealul Toloaca”; 3. „Dealul Albu”; 4. „Dealul Fâstic”;
5. „Scursura”; 6. Plăvălari; 7. Poieni; 8. „Cânepişte” (fostul CAP); 9. Reuscni

Planul aşezării din sec. VI-VII d.Hr. de la Udeşti - Cănepişte.
(după „Magazin Istoric”, Anul XI, nr. 11(128) noiembrie 1977, p. 49.)

Piese de silex din paleoliticul superior, descoperite la Udeşti - Poiana (după Maria Bitiri, Aşezarea
paleolitică de la Udeşti şi specificul ei cultural, în SCIVA, 32, 1981, p. 334, fig. 1.)

m n baU V f c . V 5.H . A

descoperit la Rotopâneşti
C ercetările a rh e 
ologice de la Udeşti, începute in
1965. au relevat existenţa unei
aşezări datate intre secolele al Vl-lea
ş ia lV II-le a d . H .

intre descoperirile cele mai
importante este menţionată aici o
locuinţă de mari dimensiuni, aparţinând
unui conducător local.
in interiorul acestei locuinţe au fost
descoperite creuzete pentru prelucrarea
metalelor preţioase, diverse obiecte de
podoabă şi un tezaur compus din trei monade
bizantine de aur datând de la începutul secolului
al Vll-lea d. H . ce oferă dovada menţinerii relaţiilor politice şi economice cu
Imperiul Bizantin.
_

¿O/,
Monede bizantine de aur, sec. VII d.IIr., descoperite la Udeşti - Cânipişte
(pliant, Complexul Muzeal Bucovina, Tezaur, 2002, p. 6.)

Vasc-borcan, sec. VI-VLI d.Hr., descoperite la Udeşti - Cănepişte şi Rus -M ănăstioara,
aflate ia Muzeul Bucovinei Suceava

Piese arheologice (fusaiolă din lut, ac din os, cercel din bronz şi pensetă din bronz, sec. VI-VII d.Hr.),
descoperite la Udcşti - Cănepişte şi Rus - Mănăstioara, aflate la Muzeul Bucovinei Suceava

ROLUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DIN BUCOVINA ÎN POLITICA AUSTRIACĂ
Ciprian-Petru POPOVICI

Rezumat: Accsl articol ne reaminteşte o parte din problemele cu care s-a confruntat Biserica
Ortodoxă Română din Bucovina în perioada ocupaţiei austriece. Prin măsurile luate în intervalul 1774-1918
de autorităţile de la Viena s-a urmărit eliminarea oricărui sentiment naţional şi slavizarea acestui teritoriu,
pentru a crea cetăţeni docili şi fără identitate naţională.
Cuvinte cheie: Daniil Vlahovici, ortodoxism internaţional, convertire, Kugenic Hacinan, ruteni
Abstract: This article reminds us some of the problems faced by the Romanian Orthodox Church
from Bukovina during (he Austrian occupation. Through the measures taken between 1774-1918 in Vienna,
the authorities aimed Io eliminate any naţional feeling from this territory and to create docile citizens,
without a naţional identity.
Keywords: Daniil Vlahovici, intcmational orthodoxy, conversion, Eugenie Hacinan, Ruthenian

Un rol foarte important în existenţa şi evoluţia poporului român l-a avut şi biserica ortodoxă.
Hvident că accst lucru s-a întâm plat şi pe acest teritoriu care, începând cu anul 1774, s-a numit
Bucovina.
După alipirea acestui teritoriu din nordul Moldovei Imperiului H absburgic, autorităţile
austriece au încercat prin orice m ijloace să discrediteze biserica ortodoxă care avea o înrâurire
deosebită asupra locuitorilor acestei zone, unde „ preoţii nu trebuiau să se îngrijească numai de
fidelitatea bisericească a enoriaşilor încredinţaţi ci şi de o atitudine de cetăţeni-patrioţi de nădejde a
acestor enoriaşi.” 1
Chiar din primii ani după anexare cercurile politice de la Viena au încercat să introducă
l'orţat cultul catolic în Bucovina. Astfel, la 9 martie 1780, nunţiul papal la Viena, Joscph Garampi, îi
scria baronului Puchler: „De la un tim p oarecare s-a anunţat de la Lcopol că un mare num ăr de
ţărani grcco-catolici em igrează continuu din Galiţia şi trec în Bucovina, unde, nefiind decât biserici
schism atice, ci toţi apelează în cele divine la preoţii ţării, şi prin aceasta devin în realitate
schismatici, fără să-şi dea seam a.”“
Conferinţa de la Viena din 4-17 aprilie 1780 a dezbătut problem a religioasă din Bucovina şi
a propus ridicarea unor biserici greco-catolice la Suceava, Şiret, Cernăuţi, Sadagura, V ijniţa şi
Câm pulung M oldovenesc.
Toate aceste evenim ente se petreceau în timpul domniei Măriei Theresa (1740-1780) când
Consiliul Aulic de Război din Viena a apreciat aceste planuri ca fiind irealizabile, atât din punct de
vedere al realităţilor interne, cât şi internaţionale, la care s-ar fi opus cu siguranţă Rusia.

1E. Zollner, Istoria Austriei de la începuturi până în preseni, cd. a Vlll-a, traducere de A. Arinbrusler, voi. I,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 400-401.
2 D. Onciulescu, O încercare de catolicizare a Bucovinei (cu anexe documentare). Editura Glasul Bucovinei,
Cernăuţi, 1939, p. 61.

Odată cu Iosif al 11-lca, poziţiile Vicnei s-au m odificat în legătură cu problem a religioasă:
„Libertatea religioasă o înţeleg eu astfel că aş primi serviciile fiecăruia, fără privire la credinţa
religioasă.”3
în primii ani după preluarea coroanei imperial de către Iosif al II-lea, situaţia bisericii
ortodoxe din Bucovina era următoarea: num ăr de parohii 239, familii enoriaşi 26731, num ăr de
biserici 247, număr de preoţi 2 9 6 .1
Au fost luate măsuri de autorităţile de la Viena pentru desfacerea legăturilor bisericii
ortodoxe din Bucovina faţă de cea din M oldova prin ordin îm părătesc. Pentru a îm piedica orice
relaţie cu fraţii de la est de Carpaţi, le-a fost interzis bucovinenilor de a mai aduce cărţi bisericeşti
de dincolo de Cordun, astfel că Dosoftei Herescu a fost nevoit să aducă cele necesare de la O răştie.5
Pentru că biserica ortodoxă nu accept ca o biserică să fie smulsă din vechile sale legături
mitropolitane, guvernul imperial, prin diploma din 5 iulie 1783, obliga noua dieceză bucovineană să
se supună în cele dogm atice şi spiritual mitropolitului sârbesc de la Karlowitz6, M oise Putnic.
în acel mom ent, în ţară se găseau 10 mănăstiri şi 13 schituri. Mai ales ctitoriile domneşti
aveau în stăpânirea lor numeroase moşii, păduri şi munţi, care cuprindeau mai bine de jum ătate din
arealul Bucovinei.
Această bogăţie a bisericii de pe m eleagurile noastre a atras atenţia autorităţilor austriece
care, prin decretul din 29 aprilie 1786, a hotărât constituirea fondului religionar prin secularizarea
averilor mănăstireşti. Pentru a reduce numărul m ănăstirilor şi schiturilor se instituirá, sub
conducerea vicarului M eletie şi a baronului Vasile Balş, comisii însărcinate cu întocm irea de
inventare pentru fiecare obiectiv bisericesc.
Astfel a fost redus numărul parohiilor de la 239 la 186, iar 49 de preoţi ajunseseră
supranumerari, în timp ce alţii 36 au fost trecuţi la pensie ca improprii pentru slujba bisericească.
Chiar dacă unii au contestat această reformă, alţii au considerat-o necesară având în vedere
şi persoanele care populau mănăstirile până la acea dată. Astfel, 80% din călugări erau greci, ruşi,
bulgari, sârbi, slovaci, oameni fără nici o cultură teologică, care duceau o viaţă destrăbălată.7
în urma schim bărilor produse, preotul a fost obligat să îndeplinească şi funcţiile ofiţerului
stării civile, la fel ca în Austria: el avea grijă de condica nou-născuţilor, morţilor, ţinea evidenţa
asupra căsătoriilor şi divorţurilor, evidenţa copiilor buni de şcoală şi tinerilor ajunşi la vârsta de
recrutare, etc. Deoarece nu erau salarizaţi pentru aceste servicii, au primit 44 iugărc sau 24 falei de
păm ânt, scutite de contribuţii, dări şi prestaţii de orice natură.8 Cei aflaţi în parohie erau obligaţi să
presteze 2 zile de clacă pe an şi să plătească 20 de cruceri creiţari. Fruntaşii plăteau suma de 1 florin
şi 8 cruceri, mijlocaşii 34 cruceri iar codaşii 17 cruceri. Dascălii şi pălimarii erau scutiţi.
Generalul Enzenbcrg, guvernatorul Bucovinei, dorea o reform ă radicală a bisericii de aici.
După numeroase discuţii în contradictoriu şi după intervenţia îm păratului Iosif al II-lea, au mai
rămas numai mănăstirile Putna, Suceviţa şi Dragom im a cu câte un sobor de maxim 25 de călugări.
A fost instituită şi o leafă anuală pentru fiecare călugăr de 210 florini, pentru egumeni de 460 de
florini, iar pentru că era insuficientă a fost sporită progresiv până în 1905.
Unii dintre egum eni au fugit în M oldova îm preună cu o parte din averile mişcătoare ale
mănăstirilor. Astfel a fost cazul fostului stareţ al Dragomirnei, eruditul Paisie Veliciovschi, care s-a
retras încă din 1775 cu şcoala sa la mănăstirea Neamţ. Pe lângă acesta au plecat mulţi reprezentanţi
ai bisericii, dintre care amintim pe fiul preotului din Vicovul de Sus, Gherasim Clipa, refugiat la

3 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775-1861, Editura Hurmuzachi,
Suceava, 1998, p. 84.
4 Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944), Editura Didactică şi Pcdagogică, Bucureşti. 1993, p.
41.
5 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2003, p. 5.
6 lbidem, p. 6.
1 lbidem, p. 12.
8 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucurcşti, 1991, p. 45.
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m ănăstirea Slatina; un alt caz a fost cel al lui M elctie Brandaburul, ajuns apoi episcope de Roman,
iar în 1844 mitropolit al Moldovei şi Sucevei.9
După aceste reforme bisericeşti înfăptuite de austrieci, un izvod consem nează că un număr
de 6937 bărbaţi, femei şi copii au fugit în M oldova şi numai 111 au făcut drumul invers.10
Un episod concludent în ceea ce priveşte modul în care înţelegeau autorităţile austriece să
pună în aplicare planul de secularizare îl reprezintă şi domeniul episcopal de la Cozmeni. Pentru a
menaja bănuielile episcopului Dosoftci, generalul Hnzenberg l-a făcut să creadă că doreşte să
arendeze acest domeniu contra unei sume anuale de 8000 de florini. Chiar dacă a fost încheiat un
hrisov, domeniul Cozmeni a trecut sub adm inistrarea statului austriac, care a înfiinţat acolo o
staţiune de remontă.
Regulamentul din 1786 mai prevedea şi întreţinerea şcolilor din banii fondului bisericesc,
promiţându-se că învăţământul se va face „num ai în limbile română şi germ ană”, 1'd ar „vor mai fi
necesare şi limbile latină şi greacă, a căror introducere este în legătură cu un liceu, care să exercite
asupra sentim entelor locuitorilor provinciei o impresie foarte bună şi mai ales asupra tuturor
moldovenilor” .1'
O
lovitură puternică au primit românismul şi ortodoxism ul în Bucovina în anul 1815 când,
prin ordonanţă imperială, şcolile din localităţile în care funcţionau biserici catolice au fost declarate
şcoli confesionale rom ano-catolice şi au fost trecute sub autoritatea Consistoriului romano-catolic
din Lembcrg. Tot acum, ca o reacţie îm potriva elementului rom ânesc, Anton de Marki a fost
înlocuit de ungurul Aloisiu de Bcothy în funcţia de inspector al şcolilor din Bucovina.
Toate aceste evenimente se petreceau în vrem ea când episcop era Daniil Vlahovici, carc
iniţial fusese chem at aici şi învestit conducător al şcolii clericale de la Sf. llie de lângă Suceava.
Ioan Budai-Deleanu îl caracterizează astfel pe înlocuitorul fostului episcop Dosoftci Herescu:
„Cunoştinţele lui nu erau deloc mai largi decât ale unui popă de sat, fiindcă dem nitatea de episcop 1a făcut numai mai îngâm fat, nu însă şi mai cum inte” . 13
Doar în perioada conducerii sale a reuşit iosefm ismul să pună stăpânire deplină pe biserica
din Bucovina, atrăgând dc partea sa preoţim ea de aici, dczvoltându-se principiul funcţionarismului
în rândurile clerului autohton.
Cât timp a ocupat această demnitate în conducerea eparhiei a domnit corupţia, făcându-se
negoţ cu dem nităţile şi beneficiile bisericeşti. C hiar şi cei fără pregătirea ccrută puteau complete cu
bani calificarea care li se cerea, astfel că Ioan Budai-Deleanu exclama: „O , tu, ncnorocită
Bucovină! în general se poate susţine cu mâna pe conştiinţă că legile cele mai bune şi mai blânde ale
guvernului austriac nu servesc în ţară la promovarea binelui, ci la obşteasca prăpădenie şi apăsare a
locuitorilor” .1'1
Din momentul în carc Bucovina a fost alipită Imperiului Habsburgic, acest teritoriu a
început să se confrunte cu o problemă, şi anum e cea ruteană. A devenit un fenomen periculos
înccpând cu perioada în care destinele credincioşilor dc aici au fost conduse dc Daniil Vlahovici.
Pentru noul cpiscopc nu limba, ci legea era dătătoare dc ton. După vederile sale ortodoxismul era
lucrul principal, iar limba, în carc sc propovăduia credinţa, era irelevantă. Clerul avea meritul dc a
spori numărul credincioşilor, fie şi prin adoptarea limbii pribegilor galiţicni. Sporul acesta
îm bogăţea veniturile preotului şi-l ridica în ochii şefului său duhovnicesc, mai ales că prim ea şi
decoraţii.
Dc la începutul noii situaţii a ţării clerul rom ano-catolic şi cel greco-catolic a fost pus într-o
situaţie privilegiată faţă de cel ortodox, căpătând o am ploare deosebită sub noua conducere
9 Nicolae lorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ediţia a Il-a, vol. II, Hditura
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Bucureşti, 1908, p. 246.
10 Ion Nislor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 44.
" Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 239.
12 Isidor Onciul, Fondul Religionar Ortodox Român, Cernăuţi, 1891, p. 132-135.
13 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2003, p. 30.
14 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 67.

bisericească. Pentru a reliefa mai bine acest fapt amintim că pentru bisericile catolice au fost luate
clopotele de la unele biserici ortodoxe de pe lângă mănăstirile desfiinţate, aşa cum a fost cazul la
Voroneţ şi M oldoviţa în anul 1811.
Chiar şi preoţii ortodocşi erau stimulaţi spre convertirea la unire cu biserica romanocatolică. Această stare a fost consem nată într-o scrisoare a lui Ioniţă Botezat, învăţător în Suceava,
adresată episcopului ortodox al Bucovinei. Sperând în obţinerea unui post dc dascăl în oricare
parohie, fiul său, Samuil, a abordat chestiunea într-o discuţie cu pedagogul său, Panchievici,
încercând să clarifice perspectivele pe care le putea avea. Profesorul l-a sfătuit astfel: „D c vei lua
lege catoliccască, apoi degrabă vei fi aşezat (...). Văzând el atâta gonire asupra legii greceşti şi
înţelegând di unii şi alţii aceasta cum că, care nu s-a face catolic, nu să pute aşeza în slujba
dăscălească” 15, a plccat în Moldova.
Această situaţie gravă în care se afla com unitatea ortodoxă din Bucovina este cel mai bine
scoasă în evidenţă de o statistic realizată de guvernul austriac. Astfel, dacă în 1774 nu era nici un
locuitor de religie catolică, în 1816 numărul lor ajunge la 10284, pentru ca în 1842 să urce la 27645
romano-catolici şi 7717 grcco-catolici.
Dacă în perioada lui Daniil Vlahovici învăţăm ântul subordonat bisericii a înregistrai un recul
evident, urmaşul acestuia, Isaia Baloşescu, a încercat, pe cât posibil, să rem edieze situaţia.
Astfel, dintr-o circulară a episcopului Bucovinei din anul 1823 aflăm că erau „vreo 27
prcfielnice şcoli în ţară” care erau întreţinute din banii fondului bisericesc şi carc funcţionau pe
lângă biserici. învăţătorii care predau în aceste şcoli erau preoţi. Isaia Baloşescu considera, pe drept
cuvânt, că numărul şcolilor era prea mic, astfel că poruncea: „cu puterea slujbei se cerc să se aducă
aminte poporanilor noştri, cum că ei, după sfintele porunci şi după emonie, sunt îndatoraţi să-şi
trimită copiii la şcoală” .16
Una dintre cele mai mari realizări ale rom ânilor bucovineni a fost înfiinţarea seminarului şi
institutului teologic din Cernăuţi, în 1827 şi 1828. Institutul preconizat era conceput dc episcope
după modelul academici putnene, la care autorul îşi făcuse studiile.
Seminarul şi institutul teologic din Cernăuţi au exercitat o mare influenţă în cadrul
eforturilor generale pentru em anciparea cultural a rom ânilor din Bucovina. La fel ca în majoritatea
universităţilor europene şi aici studiile se făceau în limbile latină, greacă, ebraică şi germană. Doar
profesorii patrioţi au propagat limba română în cadrul orelor dc cântare bisericească şi a slujbelor
din biserică.
Institutul teologic din Cernăuţi a luat fiinţă în locul fostei şcoli clcricalc din oraş. în legătură
cu fosta şcoală, aceasta era frecventată de 30 de bursieri. în fiecarc an se primeau câtc zece
candidaţi cu o bursă anuală dc 66 de florini. La prim irea în acea şcoală se ţinea cont de contribuţiile
pe care le puteau face candidaţii. Astfel, cine putea da un cal sau vreo 20 de galbeni, devenea
bursier chiar dacă nu ştia a citi şi a scrie17. în momentul în carc trebuiau să susţină exam ene publice
în fiecare semestru în prezenţa unui comisar desem nat dc guvern, pentru câţiva florini, elevii
primeau de la profesori, înainte de examen, toate întrebările.
Treptat, după înfiinţarea institutului, prestigiul acestuia a crescut, încât oraşul Cernăuţi a
devenit un important centru dc întâlnire şi pregătire a viitorilor preoţi şi pentru numeroşi tineri din
Moldova şi Transilvania.
în scopul colaborării tot mai bune, mitropolitul Moldovei Vcniamin Costache a înfiinţat în
1828, cu cheltuiala M itropoliei dc la Iaşi, la mănăstirea Sfanţul Ghcorghe din Suceava prim a şcoală
18
de cântăreţi bisericeşti din Bucovina .

15 Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388-1918, voi. I, Bucurcşti, 1989, p.
636.
16 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993,
p. 331.
17 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Huinanitas, Bucureşti, 1991, p. 77.
18 Ion Caproşu, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava - Biserica Sf. loan cel Nou, Iaşi, 1980, p. 46.
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în cadrul acestor şcoli, dar şi a societăţii bucovincne în general, domnea o atmosferă
apăsătoare. Despre această stare aflăm de la I. G. Sbiera: „ ...e ra o am orţeală întreagă printre
români: oamenii deveneau sfioşi şi fricoşi; nimeni, în afară de câteva abateri onorabile, nu cuteza să
rişte să spună sau să scrie ccva cc simţea şi ceea ce i se sbătea în inimă. Tăceau chitic, atât de tare îi
apăsa şi îi teroriza despotismul politic şi ultram andatar de pe atunci” 19.
La jum ătatea secolului al X lX -lca, din veniturile fondului bisericesc se întreţinea o şcoală de
dascăli, seminarul şi institutul teologic, gim naziile din Cernăuţi şi Succava, şcolile normale din
capitala Bucovinei şi Şiret, salariile pentru profesorii Aron Pumnul şi Vasile Ianovici, 3 catiheţi, 55
de învăţători de la şcolile trivial şi se întreţinea un pension pentru profesorii săraci sau văduvele fără
nici un mijloc de existenţă20.
în privinţa acestui fond bisericesc exista o marc problem în acele timpuri, legată de
adm inistrarea acestuia, care căzuse în mâini străine de interesul naţional. Alături de alte problem e
care trebuiau rezolvate de reprezentanţii românilor, proprietăţile şi veniuirilc rezultate de aici se
doreau a fi folosite în folosul emancipării culturale a populaţiei.
Tot pe tărâm religios, alături de clericii ortodocşi români, fraţii Hurm uzachi, Aron Pumnul şi
alţi intelectuali au formulat dezideratul unirii religioase a tuturor rom ânilor din imperiu încă din
1848. Deşi în timpul revoluţiei episcopul Bucovinei Eugenie Hacman a fost nevoit să acccptc unele
idei contrare părerilor sale, după suspendarea Constituţiei din 4 martie 1849 a urmat o perioadă
foarte dificilă pentru paşoptişti.
Ca măsuri de represalii, episcopul a îndepărtat din capital pe unii preoţi patrioţi, „gonind
toate capacităţile bisericeşti, prin m unţi” 21. A devenit „m arele agent al politicii austriece”22 şi s-a
declarat „proprietar şi cel puţin unicul reprezentant al fondului religionar” 23.
Până în 1860, Eugenie Hacman a condus ca un despot absolut încercând „ să readucă sub
ju g o naţie, care credea că se eliberase de el pentru totdeauna”24.
El considera biserica o instituţie numai a clerului şi nu voia să îngăduie m irenilor nici o
ingerinţă asupra treburilor bisericeşti sub pretextul că am estecul laicilor în cele presupus divine ar fi
contra canoanelor bisericii ortodoxe25.
Hacman slujea cu fidelitate ortodoxismul internaţional şi funcţionarismul clerical
habsburgic, abandonând idealurile naţionale ale propriilor săi credincioşi, făcând pact de înţelegere
cu coloniştii şi imigranţii străini: „Noi, bucovinenii, nu sîntem cu toţii rom âni, ci o parte a
confraţilor noştri religionari sînt ruteni. De am voi să alegem între Carlow itz şi Alba Iulia nu ne-ain
putea învoi între noi; unii s-ar trage încolo, alţii încoace”26.
Chiar dacă a recurs Ia multe măsuri îndreptate împotriva clerului autohton, cpiscopul a
răspândit şi zvonul că preoţim ea română din Bucovina ar nutria idei iredentiste şi că trimite adrese
omagiale principelui Carol de Hohenzollern.
De la Ion Nistor avem inform aţia că în 1866, când Austria era în război cu Prusia, jurnalul
„W iener A bendport” prim ea mereu corespondenţe tendenţioase din Bucovina, în care preoţii

19 I. G. Sbiera, Mişcări literare la românii clin Bucovina, Oradea Mare, 1890, p. 5.
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21 Ibidem, p. 460.
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2<’ Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993,
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români erau bănuiţi că întreţin legături suspecte cu Principatele Unite şi că aşteaptă chiar o invazie
din această parte27.
Tot din acelaşi an 1866 avem m ărturia uni călător, de la care aflăm că „cea mai marc parte
din cler şi învăţători umblau smeriţi, cu faţa în jos, obosiţi de nedreptăţile suferite şi cuprinşi de o
disperare nespusă”28.
Toată această situaţie nu putea trecc neobservată şi de mitropolitul ortodox al A rdealului,
Andrei Şaguna. El critică politica lui Hacman, spunând că bucovinenii dacă vor urma calea acestuia
„atunci biserica bucovineană, în loc să iasă din starea abnorm ă de până atunci, tot mai afund se va
încurca într-o stare şi mai abnormă şi va da hrană inim icilor ortodoxiei, care se bucură dc
abnorm itatca ce vine din partea ierarhică”29.
După ce Hacman a îm piedicat unirea religioasă cu Ardealul a reuşit subordonarea
episcopiilor sârbeşti din Dalmaţia m itropoliei din Cernăuţi, ceea ce însem na un marc sprijin moral
pentru rutenii din arhidicceza bucovineană. între alte măsuri luate de Eugenie Hacman se num ără şi
oprirea preoţilor de a merge la teatrul românesc, dezaprobarea preoţilor „care turbură şi amăgesc
poporul prin nesocotite planuri naţionale” 30; duşm ănia sa faţă de literele latine, pe care le socotea
„papistaşe” şi „daco-rom âne” şi prin urmare pierzătoare de suflet31; favorizarea limbii rulene în
catedrală, care la 1866 şi 1867 condusese la proteste şi demonstraţii din partea rom ânilor32.
De la George Sion aflăm de atm osfera care domnea în a doua jum ătate a secolului XIX în
cadrul institutului teologic din Cernăuţi, dc care nu era străin şi Eugenie Hacman: „D ar paralisia sau
regresul culturii româneşti provine mai cu scamă dc la apatia sau lipsa dc energie şi de lipsa de
educaţie a corpului didactic dc acolo. într-adevăr se observa că profesorii, deşi în m ajoritatea sunt
Români, totuşi cu atât de puţină mândrie naţională sau sunt atât de circumspecţi şi fricoşi dc a se
afişa că sunt Români, încât adeseori evită a vorbi rom âneşte chiar în familiile lor; (...) De aceea
foarte des se observă că profesorii şi studenţii români în convorbirile lor familiale, vorbesc mai mult
limba germană, ca şi cum s-ar teme sau s-ar ruşina a vorbi limba străm oşilor lor”33.
Această perioadă extrem de dificilă pe care a traversat-o Bucovina cât timp a fost păstorită
de Eugenie Hacman până la moartea acestuia, survenită în anul 1873, a însem nat izolarea populaţiei
locale faţă de confraţii săi, slăbirea capacităţii lor de rezistenţă şi lupta împotriva politicii imperiale
de deznaţionalizare, fapt agravat şi prin instituirea dualism ului austro-ungar în 1867.
Nici în perioada de după H acman nu au încetat acţiunile cu iz antinaţional din partea
autorităţilor, iar una dintre problem e a cunoscut chiar o acutizare, şi anume cea rutcană. Succesele
noilor veniţi pe teritoriul Bucovinei, sprijinite dc stăpânire şi dc slăbiciunea oam enilor noştri, cresc
mereu. Vrând să fie pe placul autorităţilor austriece, clericii ortodocşi sunt concilianţi, astfel că
rutenii ajung să-şi folosească limba în biserică acolo unde au ajuns să fie majoritari.
Şi, pentru că o dată cu trccerea timpului am biţiile lor devin tot mai pregnante, în 1891 apare
broşura de propagandă a lui S. Daskiewicz, intitulată „Situaţia rutenilor grcco-oricntali din
arhidicceza Bucovinei” . Aici se găseau înşirate doleanţele ucrainenilor pe terenul bisericesc,
culm inând cu adm iterea clericilor proprii la adm inistrarea arhidiecczei pe picior de egalitate cu
clcricii români şi cu folosirea limbii ucrainene deopotrivă cu cca română în corespondenţa oficială.
Ca şi cu alte ocazii, şi în această broşură propagandiştii ucraincni nu se sfiau a-i denunţa pe români
ca iredentişti şi duşmani declaraţi ai statului austriac.
Ofensiva elem entului rutcan în Bucovina a continuat şi prin aducerea de icoane străine dc
acest teritoriu, care au ajuns să inunde iarmaroacele. înştiinţat de acest fenomen, mitropolitul

27 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2003, p. 79.
28 Ibidem, p. 91.
29 I. Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna, ediţia a H-a, Sibiu, 1911, p. 265.
30 Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina, Editura Septentrion, Rădăuţi, 2003, p. 99.
31 Ibidem, p. 99.
,
32 Ibidem, p. 100.
33 George Sion, Notife despre Bucovina, Bucureşti, 1882, p. 35-36.

Silvestru M orariu Andrievici l-a însărcinat pe pictorul Bucevschi să execute peste 10000 de
exem plare de icoanc cu chipurile Maicii Domnului şi Iui Iisus I lristos.
După moartea acestui mitropolit, lupta a continuat sub conducerea urmaşului său, Arcadie
Ciupercovici, cu conducătorul ucrainenilor Ştefan Sm al-Stocki, susţinut dc guvernatorul Bucovinci.
Noul conducător al bisericii din Bucovina era un om slab care a făcut numeroase concesii
clementului rutcan. Un exemplu în acest sens îl constituie dccretul din 19 ianuarie 1899 când au fost
numiţi asesori consistoriali Gheorghe Hanicki şi Artcmon Manastyrski
Deoarece pretenţiile ucrainenilor creşteau exponenţial, românii au încercat să se opună prin
convocarea congresului bisericesc întrerupt în 1892 de guvernatorul Pace, dar, urmaşul acestuia,
Bourguignon, se grăbi să obţină abrogarea lui prin dccretul imperial din 5 iulie 1899. Cu ocazia
recepţiei din 18 august 1899, accst guvernator i-a acuzat pe români dc iredentism şi ncloialitate,
încercând astfel să discrediteze clerul român în faţa cercurilor conducătoare de la Viena.
în timpul ultimului mitropolit al Bucovinci şi Dalmaţiei, V ladim ir Repta, guvernatorul
Alesani i-a cerut acestuia un referat asupra broşurilor de propagandă ucraineană carc se răspândeau
în Ducat de către societatea „Prosvita” din Liov. Accstc broşuri cuprindeau exagerări şi inexactităţi
precum că ucrainenii ar fi ccl mai numeros popor din Bucovina.
în sprijinul unor astfel de afirmaţii aveau recensăm ântul realizat de autorităţi în anul 1910.
Astfel, din 794924 dc locuitori, 273924 erau rom âni, 305101 ucraincni, iar 216474 evrei, germani şi
maghiari. Recensământul nu a fost făcut după originea etnică ci după limba dc conversaţie. în accst
caz, m ase com pactc dc români, care în com unele mixte se înţelegeau cu vecinii lor în limba
ucraincană, erau trecuţi în tabele ca ucraincni3’.
Singurii care ar li putut stăvili asaltul rutenilor asupra Bucovinei ar fi fost deputaţii români
din Dietă şi din Parlament, dar aceştia se duşm ăneau prea tare unii pc alţii pentru a putea face front
comun.
Chiar şi în presa românească din acele timpuri nu existau vederi comune în ceea ce priveşte
această luptă. Un exemplu edificator îl reprezintă Aurel Onciul, adept al curentului ţărănist dem ocrat, care susţinea în organul său dc presă „Privitorul” pretenţiile ucrainenilor.
Ca o concluzie la cele prezentate, trebuie remarcat că autorităţile austriece urmăreau ca prin
slavizarea Bucovinci să înlăture orice năzuinţă de gravitarc înspre M oldova şi, mai apoi spre
România, iar prin catolicizare, populaţia ruteană trebuia scoasă dc sub influenţa Rusiei.

34 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 352.
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Rezumat: La sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, în partea dc sud a
Bucovinei (în teritoriul actual al judeţului Suceava) au funcţionat 5 licee pentru băieţi, oficial numite
gimnazii. La gimnaziile din Suceava şi Rădăuţi au existat clase germane şi clase paralele germano-române,
în Câmpulung au activat clase bilingve germano-române, iar la gimnaziile din Şiret şi Gura Humorului s-a
predat doar în limba germană. Gimnaziul din Suceava era susţinut de către Fondul Bisericesc din Bucovina,
celelalte 4 şcoli erau instituţii de stat. în anul şcolar 1912/1913, în aceste 5 gimnazii existau 29 de clase
germane, cu 1.479 de elevi, dintre care 1.269 (85,8%) erau germani şi evrei, şi 17 clase germano-române,
frecventate de 880 de elevi, 799 (90,8%) fiind de naţionalitate română. în toate cclc 5 gimnazii învăţau
atunci 2.359 dc elevi, inclusiv 1.338 (56,7%) vorbitori dc germană, 899 (38,1%) români, 57 polonezi, 48
ucraineni, iar după confesiuni, 937 (39,7%) erau ortodocşi, 857 (36,3%) mozaici, 413 (17,5%) catolici, 133
(5,6%) evanghelici.
Cuvinte cheie: Bucovina, Suceava, Rădăuţi, Şiret, Câmpulung, Fondul Bisericesc, clase paralele,
corp didactic, gimnazii, ortodocşi, români
Abstract: At the end of the nineteenth century - early twentieth century, in the southern part of
Bukovina (in the current territory of Suceava county) worked five high schools for boys, officially called
gymnasiums. At the gymnasiums of Suceava and Rădăuţi there were German classes and parallel GermanRomanian classes, in Câmpulung activated bilingual German-Romanian classes, and at the gymnasiums in
Siret and Gura Humorului the teaching was only in German. The gymnasium from Suceava was supported
by the Church Fund of Bukovina, the other four schools were institutions of the state. In the school year
1912/1913, in these five gymnasiums there were 29 German classes with 1,479 students, of which 1,269
(85.8%) were German and Hebrew, and 17 German-Romanian classes, attended by 880 students, 799
(90.8%) being of Romanian nationality. In all five gymnasiums learned at the time 2,359 students, including
1,338 (56.7%) of German speakers, 899 (38.1%) Romanian, 57 Poles, 48 Ukrainians, and according to
confession, 937 (39.7%) were Orthodox, 857 (36.3%) Mosaics, 413 (17.5%) Catholics, 133 (5.6%)
Evangelicals.
Keywords: Bucovina, Suceava, Rădăuţi, Siret, Câmpulung, the Church Fund, parallel classes,
teaching staff, gymnasiums, Orthodox, Romanians

Şcolile secundare pentru băieţi din Bucovina
Până la mijlocul scc. al XIX-lea, în M onarhia Flabsburgică au existat gimnazii cu 6 clasc, o
mare importanţă fiind acordată studierii lim bilor clasice, latină şi grcacă. Revoluţia din 1848 a
contribuit şi la reorganizarea învăţăm ântului secundar, fiind create gimnazii inferioare şi superioare,
cu câte 4 clasc fiecare. în M onarhia flabsburgică, şcolile secundare pentru băieţi se numeau
gimnazii cu cele două trepte: „ Untergymnasium''' (cursul inferior cu 4 clase, cchivalent cu
denum irea de gim naziu în prezent) şi „Obergym nasium " (cursul superior mai întâi cu 2, apoi cu 4
clase, cchivalent cu clasele dc liccu în prezent). Term enul de „Lyzeum ” se utiliza atunci în limba
germ ană numai pentru liceele dc fete.
Primul gimnaziu din Bucovina s-a deschis la 16 decem brie 1808, la Cernăuţi. Până în anul
1848, la această instituţie nu a activat nici un învăţător rom ân, cu excepţia celor care au predat
religia ortodoxă. în 1849, Gimnaziul din Cernăuţi a devenit superior, dc 8 clasc. Această şcoală
secundară a cunoscut o dezvoltare deosebită în perioada 1859-1887, cât timp director al instituţiei a
fost profesorul Stefan Wolf. Până în 1914 la acest gimnaziu au activat în total 299 de cadre
didactice, inclusiv mai mulţi profesori români, care au predat în principal limba şi literatura română
sau religia ortodoxă.

în a doua jum ătate a sec. al X lX -lca s-au mai deschis gimnazii pentru băieţi în oraşele
Suceava şi Rădăuţi, precum şi un gim naziu, cu predare parţială în ucraineană, la Cernăuţi. Abia la
începutul sec. XX a crescut mai rapid numărul de şcoli sccundarc, fiind deschisc noi gimnazii, în
principalele localităţi urbane din Bucovina, cu predare în germană sau parţial şi în limbile română
sau ucraineană.
Autorităţile şcolare din Bucovina au urm ărit scopul de a păstra echilibru între români şi
ucraineni, inclusiv în domeniul învăţământului secundar. în ajunul declanşării războiului, în
Bucovina funcţionau 4 gimnazii germ ane (în C ernăuţi, Şiret, Storojincţ şi Gura Humorului), 4
gimnazii mixte gcrm ano-rom ânc (în Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung), două germanorutene (Cernăuţi şi Coţm ani), două cu instruire în ucraineană (Vijniţa şi Vaşcăuţi) şi un gimnaziu
germano-polon (în Cernăuţi). în anul şcolar 1913/14, în Bucovina activau 13 gimnazii pentru băieţi,
care erau frecventate de 6.108 elevi. După limba maternă, 3.136 (51,3% ) de elevi erau vorbitori de
germană, 1.393 (22,8% ) ruteni, 1.268 (20,8% ) români, 292 (4,8% ) polonezi şi 19 de alte
naţionalităţi, iar după confesiuni, cei mai mulţi elevi erau mozaici (2.422 - 39,6%) şi ortodocşi
(2.107 - 34,5%), urmaţi de romano-catolici (815 - 13,3%), greco-catolici (510 - 8,3%) şi
protestanţi (218 - 3,6% )'.
Deşi limba germ ană încă era dominantă în gim naziile pentru băieţi, totuşi marca m ajoritate a
elevilor de naţionalitate română şi ucraineană învăţau în clase sau secţii paralele, în carc aproape
toţi elevii şi profesorii erau români, respectiv ucraineni. în anul şcolar 1912/13, în patru gimnazii
germ ano-rom âne din Bucovina existau 25 de clasc paralele române sau germ ano-rom âne, în carc
învăţau 1.209 elevi, inclusiv 1.126 (93,1% ) români, 69 germani şi evrei, 5 ruteni, 3 polonezi. Tot
atunci, ucrainenii dispuneau de 22 dc clase rutene sau germ ano-rutene la patru gim nazii, care erau
frecventate dc 1.482 de elevi, dintre carc, după limba maternă, 1.411 (95,2% ) erau ucraineni, 48
germani, 21 polonezi. Astfel, în anul şcolar 1912/13, din totalul de 1.290 dc elevi români dc la 13
gimnazii din Bucovina, 1.126 (87,3% din total) erau concentraţi în 25 dc clase naţionale, iar din
1.490 vorbitori dc ucraineană, 1.411 (94,7%) studiau în 22 dc clase cu instruire parţială în
ucraineană2.

Gimnaziul Superior Ortodox din Suceava (1860-1918)
în timpul revoluţiei din anul 1848, dar şi în anii ulteriori, românii bucovincni au revendicat
deschiderea unui gim naziu la Suceava, la care instruirea să se realizeze şi în limba română. în
perioada septem brie 1857 - iunie 1859, reprezentanţi ai primăriei oraşului Suceava au negociat cu
guvernul provincial condiţiile înfiinţării şi întreţinerii unui gimnaziu. Autorităţile dc la Vicna au
susţinut iniţiativele dc deschidere a unui gimnaziu la Suceava, dar au m enţionat că, dotaţia anuală
de peste 5.000 de florini pentru salarizarea corpului didactic nu putea fi asigurată din bugetul
statului. Dc aceea s-a înaintat propunerea creării unui gim naziu cu caracter ortodox, profesorii
căruia să fie în primul rând dc religie ortodoxă, iar cheltuielile pentru întreţinerea şcolii să fie
suportate dc Fondul Bisericesc. Pentru asigurarea gimnaziului cu cadre didacticc, urma în fiecarc an
să plece la studii la Universitatea din Vicna câtc doi absolvenţi de gim naziu, care să fie asiguraţi cu
burse dc către Fondul Bisericesc.
La 30 iunie 1860, Ministerul învăţământului a em is decrctul dc creare a Gimnaziului din
Suceava, carc stipula următoarele: 1). începând cu anul şcolar 1860/1861, se dcschid prim ele două
clasc de gimnaziu greco-oriental în oraşul Suceava; 2). pentru pregătirea profesorilor ortodocşi la
Universitatea din Vicna se vor crea bursele necesare în valoare de 500 de florini anual; 3). limba
rom ână va fi introdusă ca limbă de instruire în cele 4 clase inferioare, la un num ăr mai marc sau mai

1Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din Bucovina (1808-1918), Chişinău, 2016, p. 146.
2 Ibidem, p. 147.

mic dc obiccte, imediat după cc profesorii vor cunoaştc pe deplin am bele limbi, germ ana şi româna,
şi după cc vor fi întocm ite şi manualele didactice în rom ână3.
Prin ordinul ministerial din 7 august 1860, Dr. Josef Marck era numit director provizoriu al
noii instituţii din Suceava. Guvernul provincial, prin ordinul din 23 august 1860, l-a numit pe
Constantin M orariu învăţător de religie ortodoxă şi rom ână la Gimnaziul din Suceava. Inaugurarea
festivă a şcolii a avut loc la 4 septem brie 1860. în prim ele două clasc s-au înscris 79 dc elevi (34
români, 30 germ ani, 7 polonezi, 5 evrei şi 3 arm eni)4. Din anul şcolar 1865/66, Gimnaziul din
Suceava a devenit com plct, cu 8 clase. La 29 ianuarie 1862, Teoctist Blajevici a fost numit com isar
episcopal pentru Gimnaziul din Suceava. Bl avea obligaţia să se prcocupc de cultivarea norm elor
moral-religioasc a elevilor; să aibă cunoştinţă despre toate cărţile didactice; să îndrum e pe catihetul
gimnaziului în chestiunile şcolare şi bisericeşti; să informeze cpiscopul, la sfârşitul fiecărui an
şcolar, despre situaţia şcolară a elevilor5.
Ui Gimnaziul din Suceava, rom âna era obicct obligatoriu pentru toţi elevii, iar germana se
preda câte 3 ore pe săptăm ână în fiecare clasă. Din anul şcolar 1861/62, numărul orelor dc română a
fost mărit la 3 ore pe săptăm ână6. în rest, programul dc învăţăm ânt era sim ilar ca la alte gimnazii dc
stat. Prin ordinul Guvernământului Bucovinei din 7 februarie 1866, Constantin M orariu urma să
•
•
•
7
predea româna şi în clasele superioare ale Gimnaziului din Suceava .
La 22 aprilie 1870 director al Gimnaziului din Suceava era num it Johann Limbcrgcr,
originar din Galiţia. Bl a condus această instituţie timp de 13 ani, până în 1883. în această perioadă
s-a produs rom ânizarea treptată a corpului didactic şi s-a trecut la înfiinţarea prim elor clasc paralele
româneşti. în anul şcolar 1870/71, din 15 profesori de la gimnaziu, numai doi erau rom âni, iar în
anul de învăţăm ânt 1883/84 deja 14 profesori erau români şi numai trei dc alte etnii8.
Elevii dc la acest gimnaziu aveau de la 24 până la 27 dc ore pe săptăm ână. Ei aveau cele mai
multe ore de limbă latină, greaca se studia din clasa a 111-a, câte 4 sau 5 lecţii săptăm ânal, iar pentru
germană erau prevăzute câte 4 orc, în prim ele două clasc, şi câte 3 orc, în cclelalte clasc. în fiecare
an şcolar, elevii studiau câte 3 ore de geografie şi istorie, câtc 3 ore de matem atică, iar pentru limba
rom ână iniţial au fost rezervate câte 2 ore, apoi câte 3 ore pe săptăm ână9. La Gimnaziul din Succava
s-au studiat mai multe obiecte, precum desenul, limbile italiană, franceză şi engleză, stenografia sau
gim nastica, ca discipline facultative. La 22 septem brie 1881 directorul gimnaziului raporta că, la
orele de gimnastică s-au înscris 151, iar la cele de limbă franceză - 84 dc elev i10.
în 1883, directorul Johann Limbcrgcr s-a pensionat. Mai bine de un an, funcţia de director a
fost substituită de profesorul Ieronim Muntean. La 8 octom brie 1884, Ştefan Dracinschi era numit
director, cl fiind primul conducător de etnic rom ână al Gimnaziului din Succava, până în august
1895. Toţi directorii ulteriori ai acestui gim naziu au fost de asemenea români: Ştefan Repta (18951906), Constantin Cosovici (1907-1910) şi Constantin Procopovici (1910-1918)11.

? Constantin Morariu, Die Gymnasien der Bucovina, în „Romănischc Revue”, an. V, Wien 1889, p. 470-471;
Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava, 1860-1935, Suceava 1935, p. 21-22.
4 Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului..., p. 24, 125.
5 Ligia-Maria Fodor, învăţământul multinaţional secundar în Ducatul Bucovinei (1861-1918). Gimnaziul
Superior Greco-Oriental din Suceava, în „Analele Bucovinei”, nr. 1/2010, p. 78.
6 Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului ..., p. 26-27.
7 Ligia-Maria Fodor, învăţământul secundar în Bucovina (1861-1918), Bucurcşti: F.d. Etnologică, 2014, p.
116.
8 Constantin Ungureanu, Gimnaziul Ortodox din Suceava (1860-1918), în Crezul istoriei. In honorem prof.
univ. dr. Mihai lacobescu la 75 de ani, coord. Ştefan Purici, Dumitru Vitcu, Iaşi: Editura Junimea, 2013, p.
535.
9 Ligia-Maria Fodor, învăţământul multinaţional secundar în Ducatul Bucovinei..., p. 82-83.
10 Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului ..., p. 44.
11 Ibidem, p. 45, 128.
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Deşi la Gimnaziul din Suceava învăţau mai puţin de 20 de elevi ucraineni, în anii’70 ai sec.
al XlX-lea, dar şi în dcccniile următoare, s-a revendicat de mai multe ori introducerea limbii rutene
ca obiect de studiu. Prima înccrcare a avut loc în anul şcolar 1870/71, dar directorul a raportat
atunci că, numai 19 elevi s-au anunţat să frecventeze orele de rutcană. Consiliul Şcolar provincial a
adoptat la 26 martie 1874 o altă decizie dc înfiinţare a cursului facultativ de limbă ruteană la liceul
din Suceava, fiind alocate 2 orc pe săptămână. La acest curs, inaugurat la 14 octombrie 1874, s-au
înscris 39 de elevi, dintre care 12 ucraineni, 5 evrei, 4 germani, restul români. Acestc cursuri s-au
ţinut la Gimnaziul din Suceava timp de 10 ani, până în 188412.
La 31 mai 1891 Consiliul şcolar i-a cerut directorului Gimnaziului din Suceava să introducă
din nou cursurile de ucraineană. în afară de 13 elevi ucraineni, pentru acest curs s-au înscris 28 dc
elevi, din carc 18 români. încercarea dc reintroducere a orelor de ucraineană a nem ulţum it pe
românii din oraşul şi districtul Succava. Mai mulţi elevi şi-au retras cererile, răm ânând înscrişi
pentru cursul rcspcctiv doar 26 dc elevi. Din cauza numărului mic dc elevi, Consiliul şcolar a emis
în septembrie 1893 un ordin de renunţare la studierea limbii ucrainene la Gimnaziul din S uceava13.
La 8 februarie 1899, Consiliul şcolar din nou a com unicat dirccţici Gimnaziului din Suceava
despre intenţia de introducere a limbii ucrainene ca obicct relativ obligatoriu. însă, pentru cursul
respcctiv s-au înscris numai 14 elevi, iar după câteva lecţii cursul a fost suspendat, fiindcă rămăsese
numai 5 elevi14. Ulterior autorităţile nu au mai încercat să introducă ore de ucraineană la Gimnaziul
din Suceava. Astfel, românii din zona Sucevei au reuşit să reziste în faţa presiunilor autorităţilor
şcolare, salvând gimnaziul de la o eventuală înstrăinare şi mai accentuată.
în anii 1863 şi 1864 au revenit la Suceava primii bursieri români (Dimitrie Isopescul, Ştefan
Nosicvici şi Ieroniin Muntean), carc au studiat la Vicna cu sprijinul Fondului B isericcsc15. Treptat,
corpul didactic s-a consolidai datorită angajării mai multor tineri români. La Gimnaziul din Succava
s-au angajat profesorii Ştefan Repta, fraţii Samuil şi Dimitrie Isopescul, Ştefan Dracinschi, Vasile
Bumbac, Ştefan Ştefureac, Ghcrasim Buliga, Animpodist Daşchievici, Constantin Cosovici,
Constantin Procopovici, Simion Florea Marian.
La începutul scc. al XX-lca, Gimnaziul din Suceava a dispus dc un corp didactic remarcabil,
constituit din multe personalităţi bine cunoscutc în Bucovina. în 1906, bunăoară, la Gimnaziul din
Suceava activau 10 profesori titulari şi 15 suplinitori, toţi de etnic română. Era un coip didactic
select 5 din care mai târziu au i zieşit
3 profesori universitari
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V ictor • M orariu şi Alexandru
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Ieşan) şi 10 directori de şcoli . Insă, deja în anii următori mai mulţi profesori s-au transferat la alte
şcoli, iar din cauza măririi numărului dc secţii şcolare (de la 16 Ia 25), au fost primiţi alţi profesori
titulari şi suplinitori noi. în 1911, corpul didactic al Gimnaziului din Succava era constituit din 21
de profesori titulari (inclusiv 17 români) şi 17 profesori suplinitori, dintre care 9 români şi 8 dc alte
etnii. în perioada 1860-1918, la Gimnaziul din Suceava au activat în total 173 dc cadre didactice,
mai mult dc jumătate fiind români. Gimnaziul a fost condus de 6 directori, dintre care 4 români. în
diferite perioade, la acest gimnaziu au activat 29 dc doctori în ştiinţe, inclusiv mulţi români
•17
bucovineni .
în primăvara anului 1876, reprezentanţi ai rom ânilor din Succava şi Cernăuţi, a comunităţii
armenilor din Suceava, a mai multor comunc din zona Sucevci, s-au adresat către Dicta Bucovinei
cu rugămintea să intervină pc lângă autorităţi în favoarea introducerii românei ca limbă dc instruire

12 Ibidem, p. 37, 39,41.
13 Constantin Ungurcanu, Gimnaziul Ortodox din Suceava ..., p. 537.
14 Eusebic Popovici, Din istoricul Liceului ..., p. 75-77, 110-111.
15 Ibidem, p. 127.
16 Constantin Ungurcanu, Şcolile secundare din Bucovina (1808-1918), Chişinău, 2016, p. 69-70.
17 Ligia-Maria Fodor, învăţământul multinational secundar în Ducatul Bucovinei..., p. 92-96.

la Gimnaziul din Suceava. în şedinţa din 12 aprilie 1876, Dieta din Cernăuţi a dezbătut şi a susţinut
această iniţiativă, adresând propunerea respectivă guvernului provincial18.
Direcţia gimnaziului a întocmit la 25 august 1876 un raport, din carc rezulta că, corpul
didactic nu era suficicnt de consolidat pentru o reorganizare radicală a instituţiei. în ce priveşte
manualele didactice, în afară de manualele pentru religia ortodoxă şi Lepturarele lui Aron Pumnul,
mai exista o traducere a istoriei naturale după autorul Pokomy, dar fără zoologie, precum şi unele
m anuale mai vechi de botanică şi mineralogie tipărite cu litere chirilice, carc erau deja depăşite de
timp şi nu mai erau utilizate în învăţăm ânt19. în şedinţa din 28 februarie 1877, Consiliul Şcolar
provincial a decis să fie divizate pentru început doar prim ele două clasc, fiind create secţii separate
germane şi române. în secţiile româneşti trebuiau să activeze doar profesori; care posedau ambele
limbi. La 21 aprilie 1877, directorul Johann Lim bcrger a întocm it un nou raport, din care se putea
constata că el practic nu susţinea crearea unor secţii rom âneşti, deoarece, în viziunea sa, elevii
români ar fi întâm pinat mari greutăţi în clasclc superioare. M ajoritatea corpului didactic a
Gimnaziului din Suceava, însă, susţinea crearea unor secţii româneşti în clasele inferioare20.
După câţiva ani de negocieri, M inisterul Cultelor şi învăţăm ântului a decis la 23 februarie
1881, ca în clasele I-a şi a Il-a a Gimnaziului din Suceava să fie create secţii paralele române. La 7
iunie 1881 a fost em is un nou ordin ministerial, care dispunea crearea secţiilor paralele româneşti la
acest gim naziu începând cu clasa I-a din anul şcolar 1881/82. Clasa I-a rom ânească a fost
inaugurată la 1 septembrie 1881 cu 47 de elevi. în română s-au studiat obicctclc de latină, religie,
română, matematică, geografie şi ştiinţele naturii, pentru celelalte obiecte (limba germ ană şi istoria)
s-a menţinut instruirea în germană. La 1 septem brie 1882 s-a deschis a doua secţie rom ânească21.
Ministerul Cultelor şi învăţământului a emis Ia 30 iunie 1883 ordinul de deschidere a sccţici
româneşti în clasa a 111-a, iar prin ordinul ministerial din 2 august 1884 s-a dispus înfiinţarea clasei
a IV-a române. Din cauza lipsei m anualelor în română, în aceste clasc s-a adm is instruirea în
română doar la obiectele de religie, română, m atem atică şi ştiinţele naturii. Pentru celelalte obiecte
s-a decis predarea în germană, până vor fi elaborate manualele şcolare corespunzătoare în română.
Secţiile paralele româneşti s-au confruntat cu dificultăţi, legate de lipsa m anualelor şcolare în
rom ână şi a secţiilor româneşti în clasele superioare. După ce în 1884/85 a fost deschisă secţia
română în clasa a IV-a, în anul urm ător absolvenţii acestei secţii şi-au continuat studiile în clasa a
V-a în germană. Din această cauză a scăzut numărul elevilor, carc frecventau secţiile româneşti.
Situaţia cca mai dificilă s-a consem nat în anii 1886/87 - 1891/92, când cele 4 secţii au fost
frecventate anual de cca. 100 dc elevi22.
Slaba dezvoltare a învăţământului prim ar şi sărăcia populaţiei de la ţară erau alte cauze, carc
determinau starea precară a secţiilor româneşti de la Gimnaziul din Suceava. în anul şcolar 1881/82
în toată Bucovina au existat 201 şcoli primare, dintre carc numai 46 cu limba română dc instruire,
în 1891/92, în Bucovina au funcţionat 307 şcoli prim are, inclusiv 101 româneşti. Toate şcolile
româneşti se aflau la sate. în oraşe, inclusiv la Suceava, şcolile prim are erau germane sau mixte.
Situaţia era foarte precară mai ales în districtele Sirct şi Suceava, populate com pact de români.
Şcolile primare din aceste două districte au fost frccvcntate în 1880 de numai 711 elevi români.
Peste 14 ani, în 1894, încă nu erau şcoli în 40 de sate din Bucovina, inclusiv în câte 12 din
districtele Şiret şi Succava, 5 - din Câmpulung. în aceste sate locuiau atunci 4.692 dc copii de
vârstă şcolară, cei mai mulţi în districtele Câm pulung (1.495), Succava (1.154) şi Sirct (819)23.
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Cât timp învăţăm ântul prim ar în română era slab dezvoltat, secţiile române de la Gimnaziul
din Suceava riscau să fie închisc din cauza lipsei de elevi. Pentru a schim ba în bine această situaţie,
ja 14 septembrie 1883 s-a constituit la Suceava Societatea „Şcoala R o m â n ă ”, scopul cărcia era „de
a lucra pentru înaintarea învăţământului la poporaţiunca românească din Bucovina” . „Şcoala
Română” a susţinut financiar pe elevii săraci, oferindu-le burse, cărţi şi cazare; a acordat premii
cclor mai activi învăţători şi profesori; a organizat cursuri pregătitoare pentru elevii, care doreau să
fie admişi la Gimnaziul din Suceava; a sprijinit financiar tipărirea m anualelor şcolare în limba
română; a înfiinţat şi a susţinut un internat pentai băieţi la Suceava; a creat o tipografic şi o librărie
românească la Suceava. Până în 1910 „Şcoala Română” a oferit burse la 234 de elevi şi eleve de la
Şcoala Normală din Cernăuţi. în perioada 1884-1895, „Şcoala Română” a cheltuit în acest scop
peste 10.000 dc coroane2'.
în perioada 1886-1895 Societatea a acordat premii în sumă dc 864 dc coroanc pentru
învăţătorii, carc au reuşit să pregătească şi să înscrie la secţiile române ale Gimnaziului din Suceava
cei mai mulţi elevi. în perioada 1896-1908 s-au organizat cursuri pregătitoare pentru elevii, care
doreau să înveţe la Gim naziul din Suceava. Cursurile au fost conduse dc învăţătorii Andrei Paşcan
şi Eugen Botezat, fiind frecventate anual de 31-47 de elevi, în total de 490 dc elevi25.
„Şcoala Română” a acordat diferite ajutoare pentru elevii săraci dc la Gimnaziul din
Suceava. în perioada 1883-1905, doar pentru îmbrăcămintea, alim entarea şi cazarea unor elevi
săraci s-au cheltuit între 500 şi 2.000 de coroanc pe an, suma totală ajungând la aproape 25.000 dc
coroanc. Societatea a plătit cca. 8.500 de coroanc pentru întreţinerea unei biblioteci şcolare, cca.
8.000 de coroanc pentru plata diferitor taxe şcolarc2<’. în 1906 a fost dcschis Internatul pentru băieţi
români ortodocşi „V asile Cocârlă” , unde erau cazaţi anual câte 50 de elevi de la Gimnaziul din
Suceava, pentru întreţinerea căruia se cheltuia anual cca. 10.000 coroane. Internatul a purtat numele
lui Vasile Cocârlă, carc a donat averea sa în sumă dc 40.134 coroanc pentru „Şcoala Rom ână”27.
în ultimele două dcccnii ale sec. al X lX -lea, s-au remarcat mai m ulţi profesori români dc la
Gimnaziul din Suceava, carc au elaborat şi au tradus manuale şcolarc în limba română. Pentru
aprobarea m anualelor româneşti s-a creat la Cernăuţi o comisie, com pusă din 7 membri, care în
1884-1890 a fost condusă dc Miron Călincscu, apoi de Vladimir Rcpta şi Dionisie Simionovici.
Comisia era îm puternicită să verifice manuscrisele autorilor şi să facă propuneri corespunzătoare,
iar aprobarea definitivă era luată de către m inister28.
în 1881 era tipărit M anualul de aritmetică, elaborat de Samuil Isopcscul. în anii următori cl
a mai publicat trei m anuale dc istoric universală, care au fost introduse în claselc a II-IV române de
la Gimnaziul din Suceava până în 1895. Samuil Isopcscul a tradus şi din germană m anuale dc
geografie, carc au fost introduse la Gimnaziul din Suceava până în anul 1891. Profesorul Ştefan
Ştefureac a elaborat, în anii 1885-1890, trei manuale de limbă rom ână pentru clasclc inferioare
gimnaziale. El a înaintat în 1889 către minister şi voi. IV al manualului de română, dar acesta a fost
restituit autorului pentru corectare şi a rămas nepublicat. Mai târziu, cartea a apărut într-o variantă
prelucrată de Ghcrasim Buliga la Vicna în anul 1899. Constantin Cosovici a publicat în traducere
română trei manuale dc aritmctică, geometric şi fizică. Animpodist Daşchievici a tradus în română
Zoologia ilustrată, iar Constantin Procopovici - Mineralogia ilustrată. In anii următori s-au tipărit
Carte de cetire germ ană pentru claselc I-a şi a Il-a dc Gherasim Buliga. Lazăr Vicol a tradus
manuale dc limbă latină. Euscbie Popovici a elaborat sau a tradus manuale dc limbă latină şi
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română. în anii 1899-1901 au apărut la Suceava, în ediţia a Il-a, manualele de istorie universală,
elaborate de Samuil Isopescul29.
„Şcoala Română” a avut o contribuţie importantă la elaborarea şi publicarea m anualelor în
română, chcltuind în acest scop 17.000 de coroane. Contribuţii importante la realizarea m anualelor
şcolare au avut de asem enea Fondul Bisericesc şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Rom ână
în Bucovina. Publicarea m anualelor şcolare în română şi îm bunătăţirea învăţământului prim ar au
contribuit la consolidarea sccţiilor româneşti de la Gimnaziul din Succava. Dacă în anul şcolar
1889/90 ccle patru clase româneşti au fost frecventate doar de 90 de elevi, atunci în perioada
1894/95 - 1901/02 în aceste secţii au învăţat anual aproape câtc 200 de elevi30.
în primii ani de activitate a Gimnaziului din Succava, numărul elevilor â crescut constant, în
anul şcolar 1869/70 fiind depăşită cifra de 300 de elevi. Cei mai mulţi elevi erau români şi germani,
în ultimele două deccnii ale sec. al X lX -lea a crescut sem nificativ numărul elevilor de la Gimnaziul
din Suceava (de la 324 în 1880, la 546 în anul şcolar 1899/1900). în aceeaşi perioadă numărul
elevilor români a crescut dc la numai 131, la peste 30031. în anul şcolar 1890/91 la Gimnaziul din
Suceava şi-au făcut studiile 430 de elevi, inclusiv 178 ortodocşi, 163 mozaici, 64 rom ano-catolici,
15 armeni ortodocşi, 6 evanghelici, 4 grcco-catolici. După limba maternă, 212 erau germani, 166
români, 28 poloni, 13 ucraineni, 10 armeni. Peste un dcccniu, în 1902/03, la Gimnaziul din Suceava
au învăţat deja 620 de elevi (323 de români, 260 vorbitori de germană, 27 polonezi şi 10 de alte
etnii)32.
în perioada 1908-1914, la Gimnaziul din Suceava s-a depăşit frecvent cifra dc 900 dc elevi.
Numărul maximal dc elevi s-a consem nat în anul şcolar 1910/11, când la acest gim naziu s-au înscris
I.032 de elevi. în 1866 s-au susţinut prim ele exam ene dc bacalaureat. Cei mai mulţi absolvenţi
(120) s-au înregistrat în vara anului 1914, când elevilor mobilizaţi li s-a înlesnit absolvirea studiilor,
în perioada 1866-1914, accst gimnaziu a fost absolvit dc 1.514 elevi33.
Pe parcursul activităţii sale, Gimnaziul Ortodox din Succava a fost susţinut financiar de
Fondul Bisericcsc Ortodox din Bucovina, care a plătit salarii şi indemnizaţii suplim entare
profesorilor, a întreţinut localul şcolii, a susţinut cei mai săraci elevi. Cheltuielile totale ale Fondului
Bisericesc pentru Gimnaziul din Succava au fost destul de sem nificative pentru acclc timpuri. Doar
în perioada 1864-1885 s-a oferit Gimnaziului din Suceava peste 445 mii de florini34. în 1875,
bunăoară, Fondul Bisericesc a cheltuit pentru accst gim naziu suma de 23.730 florini, inclusiv
II.7 0 0 fiorini pentru salariile cadrelor didactice, 1.950 - pentru suplim ente de activitate, 4.800 pentru burse şi diverse susţineri ale elevilor, 2.710 florini - pentru rem unerări35.
Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiei şi pentru salarizarea corpului didactic au crescut dc
la 25.547 florini în 1891, la 43.900 florini în 189936. Cea mai mare parte a cheltuielilor erau
destinate pentru plata salariilor şi a unor suplim ente. în 1897, Fondul Bisericesc a cheltuit pentru
Gimnaziul din Suceava 33.700 florini, inclusiv 22.350 de fiorini pentru salariul corpului didactic şi
4.025 florini pentru suplim entele de activitate a profesorilor37. Profesorii titulari aveau atunci un
salariu anual dc 1.000 florini, la care se adăugau suplim ente dc activitate, iar directorul mai primea
şi suma de 300 de florini pentru locuinţă. Profesorii suplinitori dispuneau dc o rem unerare anuală de
600 dc florini. în anul 1893, dc exem plu, 13 profesori titulari de la Gimnaziul din Succava au avut
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venituri de Ia 1.250 până la 2.100 de florini, iar profesorii suplinitori au fost remuneraţi cu câte 600
de florini38.
Construcţia unei clădiri noi pentru gimnaziu de asemenea a fost suportată, în cea mai mare
parte, de Fondul Bisericcsc din Bucovina. încă în anul 1862, com unitatea locală din Suceava
solicita ca Fondul Bisericcsc să acorde un îm prumut în valoare de 40.000 florini pentru construirea
unui local şcolar nou pentru Gimnaziul din Suceava. Noul edificiu al liccului sucevean a fost finisat
abia în vara anului 1895 şi a fost inaugurat oficial la 19 noiembrie acelaş an. Interiorul clădirii
cuprindea 16 săli de clase de diferite dimensiuni, o sală de gim nastică, o aulă cu aproxim ativ 150 dc
locuri, două biblioteci, trei cabincte didactice, două laboratoare, o cancelarie pentru profesori şi alta
pentru director, dar iară o racordare la reţeaua dc apă potabilă şi canalizare39.
Costurile iniţiale pentru construcţia accstci clădiri au fost estimate la 108.000 florini.
Primăria oraşului urma să ofere terenul necesar pentru clădire şi suma de 15.000 dc florini, statul să
contribuie cu 15.000 de florini, iar restul sumei de 78.000 dc florini să fie suportată dc Fondul
Bisericesc40. în realitate, doar în anul 1893, Fondul Bisericesc a cheltuit pentru construcţia acestci
clădiri suma dc 50.000 de florini. în urma cutremurului din 7 octombrie 1908, clădirea gimnaziului
a fost avariată, iar direcţia şcolii a solicitat construirea unui nou edificiu şco lar". în anii următori sa cerut de mai multe ori mutarea gimnaziului într-un nou local, dar, din lipse dc finanţe, s-au făcut
doar unele reparaţii, iar şcoala a continuat să funcţioneze în aceeaşi clădire.
în 1900, pentru acest gimnaziu s-a cheltuit suma de 93.654 coroanc, 65.160 coroanc
constituind salariile profesorilor42. Până în 1909, aceste costuri s-au ridicat la 126.600 dc coroane,
în 1912, Fondul Bisericesc a cheltuit pentru acest gimnaziu sum a dc 137.000 coroane, inclusiv
90.788 de coroane pentru salarii, 37.162 de coroanc pentru remunerări şi ajutoare m ateriale, 6.263
de coroanc pentru costuri de regie43. în ianuarie 1909, la Gimnaziul din Succava activau 9 profesori,
6 învăţători titulari, 18 învăţători suplinitori, un învăţător auxiliar şi servitorul şcolii. Corpul didactic
a avut în luna respectivă un salariu brut total dc 8.816,04 coroanc. Cele mai mari salarii (peste 300
de coroane) au avut directorul Constantin Cosovici, profesorii Constantin Procopovici, Anim podist
Daşchicvici, Jo scf Wolf, Scverin Procopovici, Emanuil Antonovici şi Arsenic Comoroşan,
învăţătorii titulari Emanuil Isopescul şi Orest Tarangul44.
După mai multe revendicări ale profesorilor şi a societăţilor culturale româneşti, Consiliul
Şcolar provincial a decis la 1 august 1902 formarea unei secţii paralele pentru clasa a V-a la
Gimnaziul din Suceava. în septem brie 1903 s-a format o secţie româno-germană şi în clasa a Vl-a,
iar în anii următori s-au deschis secţii paralele în clasclc a V il-a şi a V IIl-a45. în secţiilc paralele
româno-germane din clasele superioare ale gim naziului, doar religia ortodoxă, româna şi latina se
predau în română, restul obiectelor (germana, istoria, matematica, limba greacă, ştiinţele naturii) au
continuat să fie predate în germană. Autorităţile şcolare nu au acceptat cel puţin instruirea limbii
greacă prin intermediul limbii române.
Consiliul Şcolar provincial a com unicat direcţici şcolii din Succava că, ar fi dc acord să
aplice instruirea limbii eline prin interm ediul limbii române în clasclc superioare ale gim naziului,
dar cu condiţia ca altă materie să se predea în germană.
Deschiderea secţiilor paralele româneşti a contribuit la crcşterea rapidă a numărului dc elevi
români dc la Gimnaziul din Succava. în anul şcolar 1904/05, în clasele germane îşi făceau studiile
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415 elevi, dintre care 257 de vorbitori de germană şi 124 de români, iar în clasele paralele române
erau 217 elevi, inclusiv 215 români. în anul şcolar 1912/13, în clasele germane au fost înscrişi 462
de elevi, dintre carc 404 vorbitori de germ ană, iar clasele paralele române erau frecventate de 456
de elevi, inclusiv 448 de români (vezi tabelul nr. 1).
în 1913/14, la filiala germ ano-rom ână a Gimnaziului din Suceava au studiat 435 de elevi,
inclusiv 429 români, 420 fiind ortodocşi ’6.
în 1913, la Gimnaziul din Suceava studiau 446 dc elevi români, cci mai mulţi fiind din
districtele Suceava (264), Gura Humorului (111) şi Rădăuţi (35). După locul dc baştină, cei mai
mulţi elevi români erau din oraşul Suceava (56) şi din satele Pătrăuţi (22), Mitocul Dragomim ei şi
Stupea (câtc 17), Şcheia (16), Uideşti (13), Bălăceana, Ipotcşti şi Stroieşti (câte 12) etc '7.
In timpul războiului, Gimnaziul din Suceava a activat cu anum ite întreruperi. în timpul
primei ocupaţii ruseşti a Sucevei, şcoala a fost condusă de Orest Tarangul. Anul şcolar 1915/16 a
decurs fară întrerupere, de la 22 septem brie 1915 până la 19 iunie 1916. Din cauza războiului,
numărul elevilor s-a m icşorat dc la 913 (în 1914/15), la 736 (în 1915/16). în anul şcolar 1914/15,
doar la filiala germ ano-rom ână s-au înscris 446 de elevi, inclusiv 443 rom âni48.
în perioada 6 februarie - 20 iulie 1917 s-au organizat doar cursuri particulare în română,
conduse dc Victor M orariu, apoi dc Gheorghe Palamarciuc. La adunarea dc încheierc a cursurilor,
la 19 iulie 1917, a participat şi profesorul Ştefan Ciobanu din Basarabia, care venise în Bucovina
pentru a se informa dc organizarea şcolară. La 2 februarie 1918, în Suceava a intrat armata română,
dar a staţionat doar o lună, până la 8 martie 1918. Trupele austriece au revenit în Succava la 10
martie 1918. Mai m ulţi intelectuali, inclusiv profesori dc la gim naziu, au fost arestaţi, fiind învinuiţi
de trădare faţă de Austria. Alţi profesori ai gim naziului, în timpul războiului s-au refugiat în
România, unde au pledat pentru unirea Bucovinei cu România'19.
Gimnaziul din Succava şi-a reluat activitatea în mai 1918, fiind frecventat dc 489 dc elevi
(184 evrei, 177 români, 112 germani, 12 polonezi, 2 ucraineni şi 2 arm eni)50. Din cauza numărului
mic de elevi rom âni, secţia română a activat doar în clasele inferioare. La sfârşitul anului şcolar
1917/18, în cursul inferior al secţiei române studiau doar 83 de elevi; în cursul inferior al secţiei
germane erau 201 elevi, iar în cursul superior s-a studiat doar în germ ană51.
Evenimentele din toamna anului 1918 au schim bat radical şi soarta Gimnaziului Ortodox din
Suceava. După concedierea lui Constantin Procopovici, d irectoral şcolii a devenit Vasile Burduhos.
La 26 noiembrie 1918 el raporta că, la Liceul Ortodox din Succava învăţau 450 de elevi, dintre care,
după limba maternă, 313 erau vorbitori de germ ană, 115 români, 10 polonezi, 8 ruteni şi 4 arm eni52.
La 2 ianuarie 1919, Gimnaziul Superior Greco-Oriental devenea oficial Liceul „Ştefan cel M arc”
din Succava. Totodată, s-a trecut treptat la instruirea în limba română şi a crcscut numărului elevilor
români, începând astfel o nouă etapă istorică pentru Liceul „Ştefan cel M arc” din Suceava.

Gimnaziul Superior dc Stat din Rădăuţi (1872-1918)
La momentul adoptării noii legi a învăţământul din Austria, în 1869, în Bucovina existau
doar două gimnazii pentru băieţi (în Cernăuţi şi Succava), prccum şi Şcoala Reală Superioară
Ortodoxă din Cernăuţi. Lipsa unei şcoli secundare se resimţea mai ales în zona Radăuţului, unde
existau sate mari româneşti, dar şi mulţi locuitori de etnie germană, m aghiară, evreiască. Dc aceea,
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reprezentanţii oraşului şi districtului Rădăuţi au revendicat înfiinţarea unui gimnaziu la Rădăuţi,
remarcându-se în mod deosebit prefecţii districtului, M ihai Pitei şi Orest Renei de Herşeni.
La 22 februarie 1871, consiliului local al oraşului Rădăuţi a adoptat o adresare către baronul
Felix Pino, preşedintele Bucovinei, prin care se cerea înfiinţarea unui gimnaziu la Rădăuţi.
Demersul s-a bucurat de succcs şi deja la 15 august 1871 a fost emis un ordin imperial, prin care se
aproba crearea unui gimnaziu real de stat inferior în R ădăuţi53. Ordinul ministerial din 22 august
1871 preciza că, prim ăria oraşului Rădăuţi trebuia să pună la dispoziţie o clădire corespunzătoare
pentru gimnaziu, să întreţină cdificiul şcolii, să aibă grijă de iluminarea şi încălzirea clădirii şcolare,
să procure m obilier şi să rem unereze un servitor^4. La 21 aprilie 1872 s-a încheiat contractul cu
Ministerul Agriculturii privind închirierea edificiului fostului spital al hergheliei din oraş, până în
1890. Com unitatea locală a alocat suma de 5.000 de florini pentru lucrările de am enajare a clădirii
respective55.
Inaugurarea oficială a Gimnaziului din Rădăuţi s-a produs la 1 octom brie 1872. în primul an
de studiu au învăţat 75 de elevi (43 germani, 14 polonezi, 12 români şi 6 ruteni). In anul şcolar
1875/76, Gimnaziul din Rădăuţi şi-a com pletat toate cele patru clase inferioare. Atunci acest
gimnaziu era frecventat de 132 de elevi. In următorii 5 ani, însă, numărul elevilor de la această
şcoală a stagnat din cauză că nu au fost deschise şi clase gim naziale superioare56.
în primii ani de funcţionare, Gimnaziul din Rădăuţi a activat ca o şcoală secundară reală, cu
predarea obligatorie a desenului în toate cele patru clase şi a limbii franceze, din clasa a III-a. în
prim ele două clase, elevii aveau săptăm ânal câte 8 ore de latină. începând cu clasa a III-a, elevii
aveau numai câte 6 orc de latină, în schimb trebuiau să înveţe câte 6 ore de greacă, rcspcctiv câte 5
ore dc franceză. Acest program şcolar s-a păstrat până în 1878/7957.
La 30 iunie 1878 a fost em is un ordin ministerial dc transform are a 19 gimnazii reale
(inclusiv Gimnaziul din Rădăuţi) în gimnazii clasice. începând cu anul şcolar 1878/79, toţi elevii dc
la această şcoală secundară au fost obligaţi să înveţe limba greacă, iar franceza s-a predat doar ca
obiect facultativ. în 1877, directorul gimnaziului avea un salariu de 2.000 de florini anual, iar 6
învăţători aveau în total 6.125 dc florini. Directorul mai primea un adaos dc activitate dc 140 florini,
iar cei 6 învăţători - câte 200 de florini fiecare, în total 1.340 de florini58.
Autorităţile centrale au susţinut solicitările dc deschiderc a claselor superioare Ia acest
gim naziu, dar cu condiţia ca costurile suplim entare să nu fie suportate de stat. La 30 ianuarie 1879,
consiliul local a adoptat o decizie de finanţare parţială a claselor superioare. La 15 iulie 1880, Dieta
Bucovinci a hotărât să acorde anual statului suma de 3.000 de florini, pentru a susţine un gimnaziu
superior la Rădăuţi, dar cu condiţia ca şi în clasele superioare ale gim naziului, româna să fie predată
ca obiect obligatoriu pentru elevii români. La 12 septem brie 1880, oraşul Rădăuţi a fost vizitat dc
îm păratul Franz Jo sef I. El a sprijinit înfiinţarea claselor superioare la Gimnaziul din Rădăuţi, iar
deja la 18 octom brie 1880 a fost emis un ordin îm părătesc dc com pletare a gimnaziului cu clase
superioare59.
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începând cu anul şcolar 1884/85, Gimnaziul din Rădăuţi a funcţionat cu 8 clase complete.
La 31 august 1883, profesorul Mcinrich KJauser a fost numit director al Gimnaziului din Rădăuţi.
Noul director a reuşit să am elioreze starea mai multor cabinete şcolarc, a adus m obilier nou, a
com pletat bibliotcca şcolară. Graţie eforturilor directorului Heinrich Klauser, la 2 februarie 1884 s-a
creat Societatea pentru susţinerea elevilor săraci vrednici de Ia Gimnaziul din Rădăuţi. Pe
parcursul anilor 1885-1896, această asociaţie a susţinut elevii cu 5.008 florini60.
La Gimnaziul Superior din Rădăuţi, elevii aveau cele mai multe orc de limbă latină şi
greacă. în toate clasele elevii învăţau istoria, geografia, matematica, religia. G im nastica s-a introdus
ca obiect opţional în anul şcolar 1882/83, dar abia din 1909 s-a predat în mod obligatoriu pentru
toate clasele, câtc 2 ore săptămânal. Din anul 1903/04 s-a predat engleza ca obiect facultativ. în
anul şcolar 1900/01 s-a introdus şi ucraineana ca obiect opţional, dar din cauza lipsei de elevi, acest
curs a fost desfiinţat în 1908/0961. în ultimii ani de stăpânire austriacă, la Gimnaziul din Rădăuţi era
în vigoare un orar şcolar, din care reiese că elevii aveau cclc mai multe ore de limbi clasice. în toate
clasele se predau săptămânal 49 ore de latină, 28 de greacă, 26 de germană. Limba română era
obiect oblişatoriu doar pentru elevii români. în toate cele 8 clasc erau predate 244 de ore pe
săptăm ână
Din primul an şcolar, limba rom ână a fost predată ca obiect opţional şi pentru elevii, care nu
erau de naţionalitate română. Totuşi, acest curs de română a fost frecventat în medic doar dc cca.
20-30 elevi de alte naţionalităţi. în anul şcolar 1894/95, de exem plu, 305 elevi au frecventat orele de
gim nastică, 114 au învăţat muzica, 45 - franceza, 30 - româna, 22 - stenografia şi 16 - desenul63.
Peste un deceniu, în 1906/07, 48 de elevi de etnie rom ână au studiat româna ca obiect relativ
obligatoriu, 40 dc elevi de alte naţionalităţi au învăţat rom âna ca obiect opţional64.
în ultimul dcccniu al sec. al X lX -lea, a crescut rapid numărul elevilor de la Gimnaziul din
Rădăuţi. Dacă în 1890 această şcoală secundară era frecventată de 235 de elevi, atunci peste 10 ani
erau deja 428 dc elevi. Deşi mai ales clasele inferioare erau supraaglomerate, abia în anul şcolar
1892/93, când în clasa I-a erau 89 de elevi, a fost dcschisă o secţie paralelă. în următorii ani au mai
fost formate două secţii paralele pentru clasele inferioare.
M ajoritatea profesorilor de la Gimnaziului din Rădăuţi au fost germ ani, evrei, polonezi, care
erau vorbitori dc germană. Români erau doar profesorii, care predau limba română şi religia
ortodoxă, şi foarte rar, care să predea şi alte obiecte. în perioada 1872-1914, Gimnaziul din Rădăuţi
a avut trei directori, toţi germani. Em st Rudolf N eubaucr a fost director al gimnaziului din 1872
până în aprilie 1883. Profesorul Heinrich Klauser s-a aflat în fruntea accstci instituţii de învăţăm ânt
aproape 12 ani, din august 1883 până în 1895. Gabricl von M or a preluat conducerea Gimnaziului
din Rădăuţi la 3 martie 1895 şi a condus această şcoală secundară până la declanşarea războiului.
în primii 25 dc ani de activitate, la Gimnaziul din Rădăuţi au activat 3 directori, 29 dc
profesori şi învăţători titulari, 16 învăţători suplinitori şi 9 învăţători alăturaţi, în total 57 dc cadre
didactice. Din aceştia, 13 au activat peste 10 ani, iar 2 profesori - mai mult dc 20 de ani. Din 45 de
profesori şi învăţători titulari şi suplinitori, care au activat în anii 1872-1897, doar 14 erau originari
din Bucovina. în această perioadă, la Gimnaziul din Rădăuţi au predat doar câţiva profesori şi
învăţători români, printre care loan Chelariu, Ilic Carauş, Ioan Procopovici, Eugen M aximovici,
Constantin Procopovici, Scverin Procopovici65. în 1914, la instituţia principală a şcolii activau 12
profesori titulari, dintre carc jum ătate din diferite localităţi bucovinene, şi 7 învăţători suplinitori,
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toţi originari din Bucovina. La instituţia principală a gimnaziului activau atunci 26 de cadre
didactice, inclusiv doar 4 rom âni66.
După înfiinţarea claselor superioare, numărul elevilor de la Gimnaziul din Rădăuţi a depăşit
cifra de 200. în perioada 1895-1900, dar şi în ultimii ani din ajunul războiului, la accst gimnaziu au
învăţat anual mai m ult de 400 de elevi. Marca m ajoritate a elevilor de la acest gimnaziu au fost
vorbitori de germană. în ultimul deceniu dinaintea războiului, circa jum ătate din elevii şcolii erau
evrei, vorbitori de germ ană. Anual îşi faceau studiile la acest gim naziu şi cca. 50-60 dc elevi
români. Doar în perioada 1895-1901, s-au înscris în fiecare an cca. 75-80 de elevi români (vezi
tabelul nr. 2).
în perioada 1872-1896, la înccputul semestrului II au fost înscrişi anual în total 4.748 de
elevi, dintre care, după limba maternă, 2.771 (58,4% ) erau germani, 1.171 (24,7% ) români, 475
(10% ) polonezi, 281 ruteni. Numărul elevilor după confesiuni s-a repartizat astfel: 1.538 (32,4%)
romano-catolici, 1.362 (28,7% ) mozaici, 1.345 (28,3% ) ortodocşi, 253 evangheliei, 197 grecocatolici, 28 armeni ortodocşi, 25 armeni catolici. Din totalul elevilor, 27,7% erau fii de funcţionari,
20,1% - de com ercianţi, 17,3% - din familii de proprietari, 15,8% - de meseriaşi, 12% erau fii de
preoţi, 3,9% - din familii dc militari, 3,2% - din alte pături sociale67.
Din 1885, la Gimnaziul din Rădăuţi s-au susţinut exam ene dc maturitate. în perioada 18851896, la acestc exam ene s-au înscris 376 de candidaţi, 332 susţinând exam enele de maturitate. în
primii ani, printre absolvenţi erau şi mulţi elevi români. Numai în anii 1885, 1887 şi 1888,
exam enele dc m aturitate au fost susţinute de 46 dc elevi, dintre care 20 de români. în decursul
anilor 1885-1900, gim naziul rădăuţean a fost absolvit de 73 dc elevi rom âni68.
în anul şcolar 1890/91, la Gimnaziul din Rădăuţi au învăţat 243 de elevi, 208 fiind din
diferite localităţi bucovinene. După limba maternă, 141 erau germani, 56 români, 25 polonezi, 17
ruteni, iar după confcsiuni, 78 erau mozaici, 71 rom ano-catolici, 68 ortodocşi, 16 evanghelici, 9
greco-catolici. Peste 5 ani, în anul şcolar 1895/96, Gimnaziul din Rădăuţi era frecventat de 406
elevi, cei mai mulţi fiind vorbitori dc germ ană (281), urmaţi de români (77), polonezi şi ucraineni
(câte 23 )69.
Către anul şcolar 1884/85, elevilor dc la Gimnaziul din Rădăuţi se acordau 12 burse pe an.
Deja în următorii ani au mai fost înfiinţate trei burse din partea Societă(ii pentru susţinerea elevilor
săraci vrednici de la G im naziul din Rădăuţi. Până în 1895, numărul burselor acordate de această
societate a ajuns la 7 pe an. în total, în anul şcolar 1895/96, elevii dc la Gimnaziul din Rădăuţi au
obţinut 26 dc burse în valoare totală dc 1.633 de florini şi 13 crăiţei70.
La începutul sec. al XX-lca, la Gimnaziul din Rădăuţi a crescut şi mai mult ponderea
elevilor, vorbitori de germană. în anul şcolar 1913/14, în clasele germ ane învăţau 410 elevi, dintre
care 228 (55,6% ) erau evrei, 152 (37,1% ) etnici germani, numai 24 români, iar după confesiuni, 228
erau mozaici, 109 rom ano-catolici, 40 protestanţi, 28 ortodocşi şi 5 greco-catolici. în perioada
1872-1914, la Gimnaziul din Rădăuţi s-au înscris în total 12.676 de elevi (în medie circa 300 dc
elevi pc an), dintre carc 5.445 (43%) au fost evrei, 3.783 (29,8%) etnici germani, 2.234 (17,6%)
români, 704 (5,5% ) polonezi, 438 (3,5% ) ruteni, iar după confesiuni, 5.445 (43% ) au fost m ozaici,
3.477 (27,4%) rom ano-catolici, 2.564 (20,2% ) ortodocşi, 780 (6,1%) protestanţi, 300 (2,4% ) grecocatolici, 76 armeni catolici, 42 armeni ortodocşi71.
Edificiul Gimnaziului din Rădăuţi a fost pus la dispoziţia oraşului până la 1 mai 1890, dar dc
la 1 mai 1875 autorităţile locale trebuiau să plătească anual pentru chirie sum a dc 620 de florini.

66 Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din Bucovina (1808-1918), p. 97-98.
67 Gabriel von Mor, Geschichte der Gründung und Erweiterung ..., p. 79-81.
68 Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din Bucovina (1808-1918), p. 99-100.
69 ASRC, fond 211, inv. I , dosar 3366, f. 22; dosar 4118, f. 29-30.
70 Gabriel von Mor, Geschichte der Gründung und Erweiterung
p. 47-49.
71 Emanoii Isopescu, Anuarul 1 al Liceului de Stat Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi ..., p. 72-73.

După expirarea contractului de închiriere cu M inisterul Agriculturii, clădirea Gimnaziului din
Rădăuţi a fost răscumpărată de Fondul Bisericesc la preţul de 47.600 florini. Deoarece primăria
Rădăuţului nu dispunea de suma necesară pentru procurarea localului rcspcctiv, până în 1895 a
plătit anual Fondului Bisericcsc pentru chirie suma de 1000 florini, apoi - de 1.700 florini72.
La începutul anilor’90, autorităţile localc au am enajat câteva cabinete noi, pentru a înfiinţa
secţii paralele. în acest scop au fost utilizate ccle două edificii din curtea clădirii principale. La 6
aprilie 1892, consiliul local a consimţit ca sala de gim nastică să fie mutată în edificiul sud-estic din
curte. în vara anului 1895, în al doilea edificiu din curtea şcolii a fost am enajată o sală de desen şi
un cabinet nou. Prim ăria oraşului, însă, nu a dispus de surse financiare suficiente, pentru a efectua
reparaţii capitale la edificiul gimnaziului. Abia în prim ăvara anului 1914 guvernul a decis să acordc
suma de 80.000 de coroane în acest scop, dar izbucnirea războiului a zădărnicit realizarea accstor
reparaţii73.
Pc parcurs s-a îm bunătăţit şi baza materială a Gimnaziului din Rădăuţi. Pe lângă bibliotcca
şcolară, la gimnaziu au fost crcatc cabinctc dc fizică, ştiinţele naturii şi matematică. Bibliotcca
şcolară cuprindea o secţie pentru corpul didactic şi alta pentru elevi. Secţia de zoologie a prim it în
1892 o colecţie valoroasă de fluturi de la profesorul Alfred Pawlitschck, iar cabinctul dc fizică a
obţinut în 1889 un num ăr marc dc aparate de la fosta Şcoală reală din Şiret.
în 1895 au fost create cabinete noi de matcmatică şi arheologie. Pentru bibliotecă şi
cabinctclc şcolare era responsabil un custode, de regulă profesoail, care preda obiectul rcspcctiv. In
1899, biblioteca şcolii dispunea dc 1.623 dc volume. M arca m ajoritate a cărţilor erau în germană,
dar erau şi volum e în română ale autorilor Dimitrie Cantcmir, Costachc N egru/zi, V asile
Alecsandri, Mihai Emincscu, Nicolac Bălccscu, George Coşbuc. în bibliotecă mai exista literatură
didactică, manuale şcolare, ziare şi reviste. în 1914, bibliotcca profesorilor avea 3.708 volume, iar
cea a elevilor - 1.744. Tot atunci mai exista o colecţie de cărţi Sosnovici (1.035 volum e), bibliotcca
A sociaţiei de ajutorare a gim naziştilor (1.549 volume) şi o colecţie de programe (9.163 dc
exem plare)74.
Până în 1910, elevii români de la Gimnaziul din Rădăuţi au studiat toate obicctclc în
germană, cu excepţia orelor dc română şi religie ortodoxă. Românii din zona Rădăuţului au
revendicat şi învăţământ secundar în limba maternă. Primul pas în această direcţie s-a realizat în
1900, când s-a constituit Societatea Internatul de băieţi români ortodocşi din Rădăuţi. în iulie 1902,
societatea rcspectivă a procurat în apropiere de gim naziu un teren la preţul dc 7.300 dc coroane.
Fondul Bisericesc a donat în 1904 un alt teren, pc care s-a construit, în vara anului 1905, un internat
pentru băieţi români, inaugurat la 1 septem brie cu peste 30 de elevi75.
După dcschiderca acestui internat, reprezentanţii românilor au rcvcndicat crearea la
Gimnaziul din Rădăuţi a unor clase paralele cu instruire în română. Consiliul Şcolar provincial, în
şedinţa din 14 mai 1909, a susţinui accste revendicări. La înccputul anului 1910, comitetul
internatului de băieţi români a decis să lărgească clădirea edificiului, pentru a adăposti şi clasclc
paralele româneşti.
M inisterul de resort a decis, la 4 iulie 1910, deschiderea claselor paralele rom âne, începând
cu 1 septem brie 1910. Primii doi profesori ai secţici rom âne au fost Vasile Cârdeiu şi Calistrat
Şotropa, iar în octom brie au mai venit Leonida Bodnarescul, care a devenit diriginte, şi Emanoil
Isopescul. La înccputul anului şcolar 1910/11, în clasa pregătitoare şi în clasa l-a s-au înscris 153 dc
elevi, iar la sfârşitul anului şcolar au rămas 115, toţi români ortodocşi. Deşi toţi elevii din secţia
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paralelă a Gimnaziului din Rădăuţi erau români, doar o parte din obiecte (limbile română şi latină,
matem atica şi religia ortodoxă) au fost predate în română. Totodată, orele de germ ană au fost mărite
până la 8 pe săptăm ână, în clasa pregătitoare, şi 6 pe săptăm ână, în clasclc l-a şi a Il-a, urmând ca
din clasa a IlI-a să se înveţe câte 4 orc săptăm ânal76.
în vara anului 1911, Societatea Internatul de băiefi români ortodocşi din Rădăuţi a construit
un nou cdificiu, carc cuprindca 2 clasc, sala dc gim nastică şi capela şcolară. în anul şcolar 1913/14
existau câte două secţii paralele pentru clasele I-III şi o singură secţie în clasa IV-a. în septembrie
1913, în 4 clase gim naziale şi în clasa pregătitoare a filialei rom âno-gcrm anc a Gimnaziului din
Rădăuţi erau înscrişi 236 dc elevi, toţi români ortodocşi77. în 1913, la secţia românească a
gimnaziului învăţau 33 dc copii din oraşul Rădăuţi, 31 din Horodnicul de Sus, 17 din Horodnicul de
Jos, 11 din Frătăuţii Vechi, 10 din Bilca, câte 8 - de la Suceviţa şi Volcineţ, câte 7 - de la Gălăneşti
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şi Volovăţ, câte 6 - de la Costişa şi V icovul de Sus .
La 10 aprilie 1914, prin ordin ministerial, s-a decis transform area claselor paralele în Secţia
rom âno-germ ană a Gimnaziului de Stat din Rădăuţi. Tot atunci s-a dispus crearea treptată a clasclor
superioare, din anul şcolar 1914/15. Secţia rom ânească a gimnaziului a stabilit legături cu românii
din afara Bucovinei, fiind vizitată de profesori şi elevi ai Şcolii N orm ale „Vasile Lupu” din laşi şi ai
Gimnaziului din Huşi, de profesorii ardeleni O nisifor Ghibu şi Iuliu M aior79.
Dirigintele Lconida Bodnarcscul a înfiinţat şi o bibliotecă şcolară, donând în acest scop
propria sa bibliotecă. în 1914, biblioteca profesorilor de Ia secţia rom âno-germ ană a gimnaziului
dispunea de 728 dc volum e, iar bibliotcca elevilor - 505. în cadrul secţiei exista şi o Biblioteca
pauperum , cu manuale şi volum e de literatură didactică, pe care elevii Ie puteau îm prum uta pentru
un an de zile. Din 210 elevi înscrişi atunci la şcoală, 184 au solicitat 1.334 de volume, iar de la
Biblioteca pauperum , 206 elevi au îm prum utat 616 cărţi didactice .
în anul şcolar 1913/14, la secţia rom âno-germ ană a Gimnaziului din Rădăuţi învăţau 215
elevi, inclusiv 10 fete. în clasa pregătitoare erau 25 dc elevi. La accastă sccţic activau dirigintele
Leonida Bodnarcscul, profesorii titulari Emanuil Isopcscul, Nicolae Bucaciuc, Dimitrie Repta şi
Teodor Zub, învăţătorii suplinitori Teodor Huţan, Alexandru Candrea, Georgc Lupu şi Sergie Şutu.
învăţător la clasa pregătitoare era Mihai Vicol, iar Georgc Urma preda lccţiilc dc gim nastică81.
în timpul războiului, Gimnaziul din Rădăuţi a funcţionat cu întreruperi, în anii 1914-1916.
în noiembrie 1914, directorul Gabriel von M or s-a pensionai. La 4 deccm bric 1914, Ioan Chclariu
era numit director al gim naziului. în timpul primei ocupaţii a oraşului Rădăuţi, ccl mai mult a
suferit edificiul principal al gim naziului, unde a staţionat armata rusă. Procesul de învăţăm ânt a fost
reluat la 8 aprilie 1915 şi a continuat pc parcursul verii. în 1914 şi 1915, mai mulţi profesori şi elevi
din clasclc superioare au fost mobilizaţi pc front. Anul şcolar 1915/16 a începui la 16 septem brie şi
au fost ţinute lccţii până la 19 iunie 1916. în 1915, la instituţia principală au învăţat 417 elevi, iar în
1916 - 363 de elevi. în clasele româneşti au învăţat 137 de elevi, în 1915, şi 152, în 1916 S2. După
altă sursă, în 1914/15, clasele germ ane ale Gimnaziului din Rădăuţi au fost frecventate dc 417 dc
elevi, m ajoritatea fiind vorbitori dc germană (371), urmaţi dc români (31), ruteni (13) şi poloni (12).
La filiala rom âno-germ ană au învăţat 128 de elevi, toţi români ortodocşi83.
A doua ocupaţie rusească a oraşului Rădăuţi a urmat dc la 20 iunie 1916 până la 5 august
1917. Cursurile la secţia rom ână au fost reluate abia la 8 mai 1918, sub conducerea lui Dimitrie
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Vasilovici. La sfârşitul anului şcolar 1917/18, secţia româno-germană a fost frccvcntată de 86 de
elevi, toţi fiind români ortodocşi din Bucovina. Anul şcolar s-a încheiat la 22 septembrie. Atunci s•
•
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au organizat şi primele exam ene de absolvire de la secţia română a Gimnaziului din Rădăuţi .
Anul şcolar 1918/19 a înccput la 15 octom brie 1918, în am bele secţii ale gimnaziului.
Potrivit raportului din 25 decembrie 1918, filiala rom âno-germ ană a Gimnaziului din Rădăuţi era
frecventată de 172 de elevi, toţi români ortodocşi. în clasele germane s-au înscris 430 de elevi (280
mozaici, 92 rom ano-catolici, 36 protestanţi, 12 ortodocşi, 7 greco-catolici). După limba m aternă,
406 erau vorbitori de germană, 10 români, 7 polonezi, 5 ruteni, un ceh şi un ungur85.
După unire a fost reorganizat şi Gimnaziul din Rădăuţi. La 16 iunie 1919, secţia română este
declarată independentă, devenind oficial „Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi”, în frunte cu
directorul Emanoil Isopescu. în anul şcolar 1919/20, clasclc române au devenit clase principale, iar
cele germane au fost transform ate în paralele, trccându-se la lichidarea treptată a accstora. Deja în
anul 1922, la liceul din Rădăuţi existau 12 secţii româneşti şi numai 6 germane.

Gimnaziul Superior de Stat “Franz J o s e f’din Şiret (1899-1918)
La înccpulul anului 1898 a fost creat un com itet pentru înfiinţarea unui gim naziu în oraşul
Sirct. O delegaţie, formată din reprezentanţi ai oraşului şi districtului Şiret, a plecat la Viena, unde
s-a întâlnit cu împăratul Franz Joscf. Delegaţia a obţinut aprobarea de la suveranul austriac, carc a
donat şi o sumă im portantă pentru construcţia localului viitoarei şcoli. Edificiul gimnaziului a fost
construit în anii 1898-1899w>. îm păratul Franz Jo sef a dispus, prin rezoluţia din 31 august 1898,
înfiinţarea unui gim naziu de stat la Sirct, cu limba germană de instruire, acceptând ca această şcoală
să îi poarte numele, cu denum irea oficială dc Gimnaziul de Stat Inferior „Franz J o s e f’ din Ş iret87.
Inaugurarea oficială a gimnaziului a avut loc la 9 septem brie 1899.
In primul an şcolar, la accst gim naziu au activat 7 cadre didactice şi s-au înscris 115 elevi,
dintre carc 10 români. în următorii ani a fost deschisă câtc o nouă clasă, iar numărul elevilor a
crescut constant, depăşind în anul şcolar 1904/05 cifra dc 300 de şcolari (vezi tabelul nr. 3).
Profesorul dc matematică Anton Paul a fost director al Gimnaziului din Şiret mai bine de 10 ani,
până în 1910.
Programul dc învăţăm ânt la această şcoală secundară a fost asem ănător ca la alte gimnazii
clasice. Toate obiectclc erau predate în germană, o atenţie deosebită fiind acordată limbilor clasice,
în rom ână sc preda doar lecţiile de religie ortodoxă, şi opţional pentru elevii români, limba şi
literatura română. Limbile română şi ucraineană au înccput să fie predate ca obiect relativ
obligatoriu, din anul şcolar 1905/06. Lecţiilc dc gim nastică s-au predat doar după finalizarea sălii de
gim nastică, din anul 1903. Limba franceză s-a studiat ca obiect neobligatoriu, începând cu anul
şcolar 1905/0688.
în 1900 a fost înfiinţat un internat pentru elevii evrei. Catchctul Petru Popescul a înfiinţat în
1902 un internat pentru elevii români, fiind susţinut de Societatea „Şcoala Română” . în acelaşi an sa deschis un internat şi pentru elevii dc naţionalitate ucraineană. Directori la internatul român au
fost Toader Olar (1902-1905) şi Petru Popcscul (1905-1914). Graţie patronajului împăratului
*
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austriac, în 1903 s-a construit pentru Gimnaziul din Şiret o sală de sport şi patru ateliere şcolare .
Chiar din primul an şcolar, la Gimnaziul din Sirct s-a înfiinţat o bibliotecă pentru corpul
didactic şi pentru elevi. Până în anul şcolar 1906/07, prin donaţii şi achiziţii, în biblioteca
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învăţătorilor s-au acum ulat 1.495 dc volum e, 340 broşuri, 389 de planşe şi 1.293 de program e
şcolare. Biblioteca elevilor dispunea atunci de 861 dc cărţi şi 93 de broşuri. La gim naziu mai
existau cabinete şcolare pentru geografie şi istorie, ştiinţele naturii, fizică şi desen, care erau
înzestrate cu diferite materiale didactice, utilaje şi aparate şcolare, necesare pentru procesul dc
instruire90.
în ultimii ani dc stăpânire austriacă, elevii de la acest gim naziu aveau în total 214 ore pe
săptăm ână în toate cele 8 clase. Elevii dc naţionalitate română şi ucraineană mai învăţau
suplim entar câte 2 ore de limbă maternă, în fiecare clasă. în toţi anii de învăţăm ânt, elevii aveau
cclc mai multe ore de limbă latină, greacă şi germană, precum şi de m atem atică91. în afară dc
obiectele obligatorii, elevii au studiat şi uncie obiecte în m od facultativ. în anul şcolar 1913/14, de
exem plu, 107 elevi din toate clasele au frecventat cursurilc de desen; stenografia au învăţat 55 de
elevi; lccţiilc de m uzică au fost frecventate de 50 de elevi; la m uzica bisericească catolică s-au
înscris 25, iar la cca ortodoxă - 43 de elevi din toate clasele. Limba franceză a fost studiată doar de
34 elevi, la lecţiile de limbă română s-au înscris numai 14 elevi, iar rutcana au învăţat 25 de elevi92.
In ajunul declanşării războiului, românii şi rutenii din zona Şiretului au revcndicat înfiinţarea
unor secţii paralele române, respectiv ucraincnc, la Gimnaziul din Şiret. Astfel, la 23 octombrie
1910 a avut loc, în casa naţională a ucrainenilor din Cernăuţi, o adunare populară, unde s-a cerut
inclusiv înfiinţarea unui curs pregătitor pentru elevii ucraineni de la Gimnaziul din Şiret, cu
perspectiva înfiinţării unei secţii paralele ucraincnc la această şcoală secundară93.
Reprezentanţii rom ânilor s-au pronunţat îm potriva creării unei secţii paralele ucrainene la
Gimnaziul din Sirct. într-o adresare se arăta că, în dccursul a 6 ani (din 1906 până în 1912) la acest
gim naziu au învăţat numai 230 de elevi ruteni, adică în medie mai puţin dc 40 dc elevi pe an. în
acccaşi perioadă, Gimnaziul din Şiret a fost frecventat de peste 300 de elevi rom âni94. La rândul lor,
rom ânii au cerul deschiderea unei secţii româneşti la accst gimnaziu. La 16 octom brie 1912, mai
mulţi deputaţi români din Dieta Bucovinei, au cerut printr-o interpelare, ca în cca mai scurtă vreme
să se activczc la Gimnaziul din Sirct clase paralele cu limba de predare rom ânească95. Totuşi, până
la izbucnirea războiului, Gimnaziul din Sirct au rămas o instituţie cu instruire doar în limba
germană.
La Gimnaziul din Şiret, m area m ajoritate a profesorilor şi învăţătorilor au fost de
naţionalitate germană, mulţi sosiţi din alte provincii austriece. în decursul anilor 1899-1919,
Gimnaziul din Sirct a avut 6 directori şi 71 dc profesori. Directori ai acestei şcoli au fost Anton Paul
(1899-1910), Joscf Jcnko (1910-1911), Hcrinann Rum p (1912-1914), M ichael Babor (1914-1915),
Romuald W iirzer (1915-1916) şi din nou M ichacl Babor (din 1918 până în 1921)%.
Pe parcursul existenţei Gimnaziului din Sirct, limba rom ână a fost predată dc profesorii
Orest Dluzanschi, Lazăr Vicol, Eusebiu Sorocean, Alexie Procopovici, Aurclian M oldovan, Liviu
M arian şi Leontie Teodor. Limba ucraineană a fost predată numai dc doi profesori dc la acest
gimnaziu: W ladim ir Dombrovvski şi Silw ester Jariczew ski97. în anul şcolar 1913/14, la acest
gimnaziu activau 14 profesori şi învăţători titulari, dintre care 7 din Bucovina, 5 din Galiţia, precum
•
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şi 5 învăţători suplinitori, toţi fiind din Bucovina .
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în anul şcolar 1903/04 numărul elevilor de la accst gim naziu a depăşit cifra de 300, iar în
continuare s-a păstrat relativ stabil. Pe parcursul existenţei gimnaziului german din Şiret, marea
m ajoritate a elevilor au fost vorbitori de limbă germană, de confesiune mozaică. Din 1905, la acest
gimnaziu au învăţat anual mai mult de 180 de elevi de naţionalitate evrei, ci reprezentând cca. 5355% din totalul elevilor. Anual au învăţat la această instituţie şcolară şi cca. 50 dc elevi români, iar
numărul elevilor ucraineni ajungea la 35-40 în fiecare an (vezi tabelul nr. 3).
în anul şcolar 1906/07, când se înfiinţa a 8 clasă superioară, numărul elevilor ajungea la 342.
După limba maternă, 235 (68,7% ) erau germani, 52 (15,2% ) români, 41 (12%) ruteni şi 14
polonezi, iar după confesiuni, cei mai mulţi erau mozaici (189), urmaţi de ortodocşi (82), rom anocatolici (35), evanghelici (17), greco-catolici (13) şi armeni catolici (6 )" . După locul dc naştere, 85
erau din Şiret, 213 din alte localităţi bucovinene, 32 din Galiţia, 9 din România. Cei mai mulţi elevi
aveau vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, dar 17 elevi erau mai în vârstă dc 22 de ani. în acelaşi an
şcolar, 17 elevi au primit burse în sumă totală de 2.440 dc coroane100.
C hiar din momentul înfiinţării Gimnaziului din Şiret, s-a creat şi o asociaţie pentru
susţinerea elevilor săraci dc la accastă şcoală. în perioada 1899-1907, această asociaţie a acordat
elevilor săraci ajutoare materiale în sumă totală de 656 coroane şi a distribuit manuale şcolare în
valoare de 3.982 de coroane. începând cu anul şcolar 1900/01, anual mai mult de 10 elevi au
beneficiat de diferite burse. în primii 8 ani şcolari, 98 dc elevi au obţinut burse în valoare totală de
12.980 de coroane101.
La sfârşitul anului şcolar 1913/14, la Gimnaziul dc Stat din Şiret învăţau 364 de elevi. După
limba maternă, 267 erau germani, 50 rom âni, 32 ucraineni, 11 polonezi, iar după confesiuni, 187
mozaici, 81 ortodocşi, 54 romano-catolici, 30 protestanţi, 11 greco-catolici şi un arm ean catolic102,
în semestrul 1 al anului şcolar 1913/14, numai 86 dc elevi au plătit taxă de şcolarizare. în acelaşi an
şcolar, 23 de elevi au obţinut burse diferite în sumă totală de 3.278 dc coroane103.
M ajoritatea elevilor români de la Gimnaziul din Şiret erau originari din oraşul şi districtul
Şiret. Astfel, în 1913 studiau la accst gimnaziu 46 dc elevi români, 42 fiind din districtul Şiret, cei
mai mulţi din Tereblecea (12), oraşul Şiret (8), din satele M uşcniţa şi Oprişcni (câte 5 )104.
în timpul războiului, învăţăm ântul la Gim naziul din Sirct s-a desfăşurat cu întreruperi. Anul
şcolar 1914/15 s-a început cu întârziere şi a fost întrerupt din cauza primei invazii ruseşti.
Următorul an şcolar s-a desfăşurat în condiţii mai bune, dar cursurile şcolare au fost finisate în
grabă, la 16 iunie 1916. Ruşii au ocupat oraşul Sirct, iar linia frontului s-a stabilit la sud de oraş. în
decem brie 1917 soldaţii ruşi au incendiat clădirea şcolii. în februarie 1918, în oraş au revenit
autorităţile austriece, dar procesul de învăţăm ânt la gim naziu nu a fost reluat din cauza clădirii
distruse105.
Elevii au revenit la Gimnaziul din Şiret abia Ia începutul anului 1919, dar au învăţat în
clădirea şcolii prim are dc băieţi din oraş. Anul şcolar 1918/19 s-a încheiat la 31 iulie 1919, când sau susţinut şi ultimele exam ene dc absolvire la gimnaziul german din Şiret. Pe parcursul a 20 de ani
de existenţă, gimnaziul german din Şiret a dat 12 promoţii cu un total de 336 de elev il06.
La începutul anului şcolar 1919/20, proccsul de învăţăm ânt la gimnaziul din Şiret a fost
sistat, iar în scurt timp şcoala a fost reorganizată. La 19 noiem brie 1919 a fost emisă o ordonanţă,
prin care se dispunea transform area gimnaziului german din Sirct într-un liceu românesc, cu numele
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Constantin UNGURKANU
oficial „Liceul de Stat din Şiret” . Astfel, după 20 de ani de existenţă a gimnaziului german din Şiret,
se producea rom ânizarea acestei şcoli secundare, situată într-un oraş din partea centrală a
Bucovinei, unde majoritatea populaţiei era de naţionalitate română.

Gimnaziul de Stat germano-român din Câm pulung (1907-1918)
La începutul sec. XX funcţionau în Bucovina 5 gimnazii pentru băieţi, dintre care două la
Cernăuţi şi câtc unul la Rădăuţi, Şiret şi Suceava. Toate oraşele respective erau situate în partea de
est a provinciei, unde şi populaţia era mai densă. în situaţia cea mai dezavantajoasă erau locuitorii
din zona m untoasă a sud-vestului Bucovinci, în special cci din districtul Câmpulung M oldovenesc,
care locuiau la distanţă foarte marc de oraşele Suceava, Cernăuţi sau Rădăuţi. Din această cauză,
puţini părinţi din această parte a Bucovinei î-şi permiteau să-şi trimită copiii la studii într-o şcoală
secundară. De aceea, înfiinţarea unei şcoli secundare era foarte necesară pentru ridicarea nivelului
de cultură a populaţiei locale şi pentru stim ularea copiilor de a frecventa şcolile prim are din zonă.
încă în 1899, locuitorii din zona Câm pulung şi Vatra Domei s-au adresat către autorităţi cu
rugăm intea de a fi deschis un gim naziu în oraşul Câmpulung. De asemenea, reprezentanţii
rom ânilor bucovineni în Dicta Bucovinei şi în Parlam entul austriac au solicitat să fie înfiinţat un
gim naziu cu limba română dc instruire la Câmpulung. Discuţiile şi negocierile privind înfiinţarea
unui gimnaziu la Câm pulung au continuat câţiva ani, până în 1907. Iniţial, atât românii din această
parte a Bucovinei, cât şi deputaţii din Dicta provincială, au revendicat să fie deschis la Câm pulung
un gimnaziu doar cu limba română de predare. Autorităţile şcolare austriece, însă, au aprobat
înfiinţarea unui gim naziu utracvist la Câmpulung, adică cu predarea obiectelor parţial în română,
parţial în germană. Această decizie era motivată prin faptul că, în sud-vestul Bucovinei locuiau şi
mulţi etnici germani, precum şi evrei vorbitori de limbă germană, care de asemenea aveau nevoie dc
o şcoală secundară.
Decretul îm părătesc de înfiinţare a unui gim naziu dc stat bilingv la Câm pulung a fost emis la
'27 septem brie 1907, precizându-se că şcoala urma să fie deschisă deja în anul şcolar 1907/08, cel
târziu în luna octombrie. Gimnaziul dc stat din Câm pulung urma să fie organizat conform planului
dc învăţăm ânt a claselor germ ano-rom âne dc la Gimnaziul nr. III din C ernăuţi107.
O contribuţie importantă la deschiderea acestei şcoli secundare a avut-o şi contele Franz
Bcllcgardc, care a fost căpitan al districtului Câm pulung în anii 1904-1907 şi deputat în Parlamentul
austriac din partea districtului elcctoral rural Câm pulung şi Doma, în perioada 1907-1910.
Deputatul Franz Bcllegarde a stat mai toată vara anului 1907 la V iena şi a intervenit pe la diferite
autorităţi imperiale, pentru a fi soluţionată favorabil problem a înfiinţării unui gim naziu la
Câm pulung10 .
Prin ordinul ministerial din 2 octom brie 1907, profesorului Daniel Verenca i s-a încredinţat
conducerea provizorie a gimnaziului. în primul an şcolar 1907/08, la Gimnaziul din Câm pulung au
activat profesorii M odest Soroceau şi Dimitrie Logigan. Religia pentru elevii ortodocşi, catolici şi
m ozaici a fost predată de parohul Nicolae Ţurcan, respectiv cooperatorul Leonhard Haschlcr şi
rabinul Mischcl Wolf. învăţătorul Spiridon M ercheş a predat muzica, iar profesorul de la şcoala
100
specială Ioan Ştefureac a avut lecţii de desen .
în 1907 s-au înscris 97 de elevi la Gimnaziul din Câm pulung, dintre caic 92 au promovat în
clasa următoare. Din totalul elevilor, 72 erau români ortodocşi şi 20 vorbitori dc limbă germană
(inclusiv 11 mozaici, 8 romano-catolici şi un elev evanghelic)110. în anii următori s-au deschis

107 loan Bileţchi, Scurtă privire istorică de la deschiderea liceului până astăzi, în Liceul de Stat „Dragoş
Vodă ” din Câmpulungul Bucovinei. Anuarul Ip e anul şcolar 1920-21, Câmpulungul Bucovinei 1921, p. 3.
I0S George Tofan, Şcolile secundare, în „Viaţa Românească”, an II, nr. 10, Iaşi 1907, p. 92.
109 Ioan Bileţchi, Scurtă privire istorică de ta deschiderea liceului până astăzi, p. 3-4.
110 Statistisches Jahrbuch des Herzogtums Bukowina fü r das Jahr 1907, în „Mittheilungen des Statistischen
Landesamtes des Herzogthums Bukowina”, XV Jg., Czemowitz 1908, p. 57-58.

succesiv câte o nouă clasă, astfel că în anul şcolar 1912/13 existau deja 6 clase gennano-rom âne,
frecventate de 245 de elevi. Circa 70% din elevi erau români ortodocşi şi aproxim ativ 30% de
germani şi evrei.
M area majoritate a elevilor români erau originari din districtele Câm pulung sau Gura
Humorului. în 1913, dc exem plu, din 183 de elevi români, înscrişi la acest gimnaziu, 134 erau din
districtul Câmpulung, 42 din districtul vecin Gura Humorului şi doar 7 din alte sate mai îndepărtate.
Cei mai mulţi elevi erau din oraşul Câm pulung (56), din satele apropiate Fundul M oldovii şi Sadova
(câte 15), din oraşul Vatra Domei (10), din satele Dom a Candrcnilor (7), Arbore (6 )m .
în 1909 s-a înfiinţat o clasă pregătitoare pentru elevii de naţionalitate română, condusă de
învăţătorul Tem istocle Prclici. Odată cu înfiinţarea unor clase noi, s-a com pletat şi corpul didactic al
gimnaziului cu noi profesori şi învăţători. Pe parcursul funcţionării Gimnaziului dc stat din
Câmpulung, aproape toţi profesorii şi învăţătorii de la această şcoală au fost de naţionalitate
română. Doar învăţătorii, carc predau religia pentru elevii catolici sau mozaici, erau evident
germani sau evrei. Totuşi, ca şi la alte gim nazii germ ano-rom âne din Bucovina, elevii au studiat în
limba română doar orele dc română, limba latină, matem atică şi religie ortodoxă, restul obiectelor
fiind predate în limba germană, dar tot de profesori români. La sfârşitul anului şcolar 1913/14,
dircctor al Gimnaziului din Câm pulung era în continuare Daniel Vercnca, iar corpul didactic era
format din 9 profesori titulari şi 5 învăţători suplinitori. învăţător la clasa pregătitoare era Dionisie
Sorocean112.
în timpul războiului, Gimnaziul din Câm pulung a funcţionat cu mai multe întreruperi. Mai
mulţi profesori şi elevi din clasele superioare au fost m obilizaţi pe front, iar o parte din profesori sau refugiat în România. încă în octom brie 1914, profesorii Vasilc Grcciuc şi Dimitric Logigan au
trecut graniţa in Vechiul Regat, iar în primăvara anului 1915 s-au mai refugiat în Rom ânia Ioan
Forgaci, Alexandru Bocăneţu, Mihai Ieşan şi Dimitrie M arm cliu c"3.
în primul an dc război, cursurile au început la 16 noiem brie 1914 şi au fost sistate la 2
ianuarie 1915, apoi au fost reluate la 15 aprilie şi au continuat pe parcursul întregii veri. în anul
şcolar 1914/15 a fost deschisă clasa a VUI-a şi au fost susţinute prim ele exam ene dc m aturitate de la
acest gimnaziu. Atunci şcoala secundară din Câm pulung a fost absolvită de 23 dc ele v i111. La
sfârşitul anului şcolar 1914/15, Gimnaziul din Câm pulung a fost frecventat de 164 de elevi, inclusiv
106 ortodocşi, 45 mozaici, 11 romano-catolici. După limba maternă, 106 elevi erau români, 55
germani. Doar 40 de elevi de la acest gim naziu au plătit taxe şcolare, iar pentru manualele şcolare sa achitat suma dc 486 coroane. în primul semestru, 13 elevi au beneficiat dc burse în valoare de 750
de coroane, iar în semestrul al doilea s-au acordat numai 5 burse (200 de coroane)115.
Anul şcolar 1915/16 s-a dcslaşurat fără mari întreruperi, de la 16 septem brie 1915 până la 22
iunie 1916. Cea mai mare problemă era lipsa numărului necesar de cadre didactice. La 16 februarie
1916 s-a concediat directorul gimnaziului Daniel Vercnca. La 17 m artie 1916, conducător
provizoriu al şcolii a devenit profesorul Ioan Bileţchi. Gimnaziul din Câm pulung a fost frecventat
atunci de 168 de elevi, inclusiv 101 români, 49 evrei, 13 germ ani, 4 polonezi116.
A doua ocupaţic rusească a oraşul Câm pulung a durat dc la 22 iunie 1916 până la 2 august
1917. în această perioadă, în edificiul şcolii au fost cazaţi soldaţi ruşi, iar ulterior clădirea a fost
transformată în spital militar. După retragerea armatei ruse, învăţăm ântul a fost reluat abia în

111 Georgc Tofan, în ce măsură alimentează satele noastre şcolile secundare din iară ..., p. 176-177.
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Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din Bucovina (1808-1918), p. 254-255.
113 Ioan Bileţchi, op.cit., p. 6; Arhiva Naţională Bucureşti, fond microfilme Austria, inv. 903, rola 10, pachet
XXXIV, p. 615-616.
114 Valcrian Lazăr, Istoricul Liceului „Dragoş-Vodă" Cămpulung-Moldovenesc, în Liceul „Dragoş Vodă”
Câmpulung Moldovenesc. Sărbătoarea semicentenarului 1907-1957, Câmpulung 1957, p. 21-22.
115 ASRC, fond 211, inv. I, dosar 14538, fila 68.
116 Ioan Bileţchi, op. cit., p. 7, 11.
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dcccmbric. La 7 noiem brie 1917, conducerea gimnaziului a fost preluată de Leonida Bodnarescul.
Dcoarcce la Câm pulung mai erau doar trei profesori, tem porar au activat la acest gimnaziu mai
mulţi profesori români de la gim naziile din Rădăuţi, Cernăuţi sau Suceava. în anul şcolar 1917/18,
la Gimnaziul din Câm pulung au învăţat numai 138 de elevi, inclusiv 64 rom âni, 41 germani şi 33
evrei, iar în anul urm ător - 135, dintre care 79 români, 31 evrei, 24 germani şi un polonez117.
La 20 septem brie 1918, Ioan Bileţchi a preluat din nou conducerea Gimnaziului din
Câm pulung, iar anul şcolar 1918/19 a debutat la începutul lunii octombrie. însă, deja la 28
octom brie cursurile şcolarc au fost întrerupte din cauza epidemiei dc gripă spaniolă. După unirea
Bucovinei cu România, la Gimnaziul din Câm pulung s-au întors mai mulţi profesori, care în timpul
războiului au fost mobilizaţi ori s-au refugiat în România. în anul şcolar 1917/18, la Gimnaziul din
Câm pulung au învăţat num ai 138 dc elevi, inclusiv 64 români, 41 germani şi 33 evrei, iar în anul
urm ător — 135, dintre care 79 români, 31 evrei, 24 germani şi un polonez118. Tot atunci au avut loc
şi ultimele exam ene dc absolvire de la gimnaziul austriac din Câmpulung. Până în 1919, accastă
instituţie şcolară a fost absolvită dc 79 dc elev i1l9.
Secretariatul pentru instrucţiunea publică a Bucovinei a em is la 17 decembrie 1918 o
ordonanţă, prin carc la Gimnaziul din Câm pulung se introducea predarea tuturor obicctclor în limba
română, iar limba germ ană devenea doar unul din obiectele studiate. Directorul Ioan Bileţchi
raporta, la 22 dcccm bric 1918 că, Ia Gimnaziul din Câm pulung erau înscrişi 138 de elevi, dintre
care 78 ortodocşi, 32 mozaici, 25 romano-catolici şi 3 evanghelici. După limba maternă, 78 dc elevi
erau români, 59 vorbitori dc germ ană şi un polonez120. La 28 ianuarie 1919, corpul didactic a
propus schim barea denumirii Gimnaziului dc stat din Câm pulung în Liceul „Dragoş Vodă” . Această
solicitare a fost aprobată, prin ordonanţa din 5 martie 1919121. La această şcoală, însă, au continuat
să înveţe şi elevi de alte naţionalităţi. Astfel, în anul şcolar 1919/20, liceul din Câm pulung a fost
frecventat de 200 de elevi, inclusiv 130 români, 45 evrei şi 25 dc germani, iar corpul didactic a fost
constituit din 20 de persoane, dintre care 18 rom âni, un german şi un ev reu 122. Astfel, după 11 ani
dc existenţă a Gimnaziului de stat germ ano-rom ân, pentru românii din zona Câm pulungului înccpea
o nouă etapă, dc existenţă a Liccului „Dragoş Vodă” cu limba română dc instruire.

Gimnaziul Real de Stal din Gura H um orului (1908-1918)
în 1908 s-a deschis un gimnaziu cu profil realist în oraşul Gura Humorului din sudul
Bucovinei. Accst gim naziu dc stat cu limba germană dc instruire s-a creat prin decretul împărătesc
din 31 august 1908 şi ordinul Consiliului Şcolar al Bucovinei din 26 septem brie 1908. în
com paraţie cu gim naziile clasice, la acest gimnaziu realist se acorda o mai m arc atenţie învăţării
lim bilor moderne, în special franceză şi engleză, fiind studiate mai puţine ore dc limbile latină şi
greacă. La 17 septem brie 1908, dircctor al accstui gimnaziu a fost numit Franz Olszcwski, profesor
la Gimnaziul nr. II din C ernăuţi123.
Conform ordinului Dietei Bucovinei din 10 august 1908, gimnaziul urma să fie susţinut de
către stat, dar com unitatea din Gura Humorului se obliga iniţial să asigure un local provizoriu
pentru accastă instituţie şcolară, până în 1912; să întreţină clădirea şi să suporte cheltuielile dc
încălzire, lum inare şi canalizare a localului şcolar provizoriu; să construiască un local şcolar nou cu

117 Ibidem , p. 11.
Il!i Ibidem, p. 1 1.
119 Ibidem, p. 27.
1 2 0 ASRC, fond 213, inv. 3, dosar 2, fila 11.
121 Valerian Lazăr, op. cit., p. 24; loan Bileţchi, op. cit., p. 14.
122 Statistica învăţământului public şi particular din România ..., p. 378, 380, 416, 418.
123 Anuarul Liceului „Principele Carol" din Gurahumorului 1908-1923 întosmit de direcţiunea Liceului,
Gurahumorului 1923, p. 3.

condiţia acordării unei subvenţii din fondurile statului în valoare de 200.000 de coroane, pe
parcursul anilor 1910-1919l24.
în primii ani dc funcţionare, Gimnaziul Real de Stat din Gura Humorului a fost adăpostit în
case particulare. începând cu 1910, gimnaziul a funcţionat într-o clădire, care fusese construită dc
prim ărie pentru şcoala prim ară dc fete din oraş. Deşi primăria oraşului obţinuse o parte din
subvenţia promisă din partea statului, până la izbucnirea războiului nu au fost demarate lucrările
pentru construcţia unui local şcolar corespunzător.
După înfiinţarea gim naziului, în 1908, la această şcoală s-a deschis succesiv câte o clasă
nouă, astfel că din anul şcolar 1915/16, Gimnaziul Real din Gura Humorului a devenit com plet, cu
8 clase. Numărul elevilor de la această şcoală sccundară a crescut constant, dc la 82 în primul an de
învăţăm ânt, la 256, în anul şcolar 1912/13. Aproape toţi elevii de la acest gim naziu erau vorbitori de
limbă germană, de confesiune mozaică, rom ano-catolică sau protestantă. Astfel, în anul şcolar
1912/13, din totalul dc 256 de elevi, 123 erau mozaici, 97 rom ano-catolici, 33 protestanţi şi num ai 3
ortodocşi, iar după limba maternă, 241 erau germ ani, 8 polonezi, 6 români şi un rutcan (vezi tabelul
nr. 5). La sfârşitul anului şcolar 1913/14, gimnaziul respectiv era frecventat de 281 de elevi,
inclusiv 36 de fete, iar în clasa pregătitoare învăţau 30 de elevi. Director al şcolii era în continuare
profesorul Franz Olszewski. La această instituţie şcolară activau atunci 6 profesori titulari, 8
învăţători provizorii, un învăţător pentru clasa pregătitoare.
în timpul războiului, Gimnaziul Real din Gura Humorului a activat cu dificultate şi cu mai
multe întreruperi. O parte din profesori şi din elevi s-au refugiat în accastă perioadă la Viena, unde
şi-au continuat studiile. în anul şcolar 1914/15, la acest gim naziu au studiat 251 dc elevi, inclusiv
136 mozaici, 73 rom ano-catolici, 31 evangheliei, 9 ortodocşi şi doi greco-catolici. M area m ajoritate
a elevilor erau vorbitori de germană (231), urmaţi de 9 romani, 9 polonezi şi doi ruteni. 92 de elevi
de la această şcoală au achitat taxe şcolare (1.620 dc coroanc în semestrul 1 şi 1.635 coroane - în
semestrul II), 154 elevi fiind scutiţi dc taxe, iar 5 - doar parţial. Tot atunci, elevii au plătit 536 dc
coroane pentru manualele şcolare, iar un elev a beneficiat de bursă şcolară în valoare de 150
coroane1“5.
Deşi se afla într-un district din sudul Bucovinei, unde marca m ajoritate a populaţiei era
rom âncască, Gimnaziul Real din Gura Humorului a fost frecventat de un num ăr foarte mic dc
români. Din cauza instruirii doar în limba germ ană la această şcoală, rom ânii din acest district au
fost nevoiţi să-şi continue studiile secundare la alte gim nazii din oraşele Suceava, Câm pulung sau
Rădăuţi, unde o parte din materii erau predate în limba română, lividcnt, accastă situaţie nu avea
cum să persiste şi după unirea Bucovinei cu România. La 23 iunie 1919, Secretariatul general
pentru Instrucţia publică a emis un ordin de sistare a clasci pregătitoare şi a clasei I-a dc la acest
liccu, urmând ca în anii următori să fie desfiinţate şi cclelalte clase cu limba germană dc instruire.
La Gura Humorului a fost înfiinţat un liceu real particular român, carc, prin ordinul ministerial din
13 iulie 1920, era transform at într-un liceu român de stat. Director al liceului era numit Ambrosie
Gribovici. Dc la 1 septem brie 1920, în toate clasele liceului era introdusă limba română ca obiect
obligatoriu126.
In anul şcolar 1919/20, Liceul din Gura Humorului a fost frecventat de 111 elevi, dintre care
55 evrei, 48 germani, 4 polonezi şi numai 4 români. Deja în anul şcolar următor, la acest liceu au
studiat 118 elevi, inclusiv 49 evrei, 37 germani, 28 români şi 4 polonezi. După confesiuni, 49 elevi
erau mozaici, 29 rom ano-catolici, 27 ortodocşi şi 11 evanghelici. Treptat s-a m odificat şi
com ponenţa etnică a corpului didactic dc la accst liccu. în anul şcolar 1920/21, la Liceul din Gura
Humorului au activat 16 cadrc didactice, dintre carc 6 germani, 5 evrei, 4 români şi un ru tcan 127.
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Concluzii
La sfârşitul sec. al X lX -lca - începutul sec. al XX-lca, în partea de suci a Bucovinei (în
teritoriul actual al judeţului Suceava) au funcţionat 5 liccc pentru băieţi, oficial numite gim nazii,
dintre carc trei germ ano-rom âne şi două cu instruirea în germană. în 1860 s-a deschis Gimnaziul
greco-orlodox din Suceava, iar în 1872 şi-a început activitatea Gimnaziul de Stat din Rădăuţi. La
începutul sec. XX s-au deschis alte trei gimnazii pentru băieţi în oraşele Sirct (1899), Câm pulung
(1907) şi Gura Humorului (1908). La Gimnaziul Ortodox din Suceava, clase paralele germ anorom âne s-au deschis mai întâi în clasele inferioare (în anii 1881-1884), iar abia după anul 1902, şi
în clasele superioare. La Gimnaziul Superior de Stat din Rădăuţi, clase paralele germ ano-rom âne sau deschis abia înccpând cu anul şcolar 1910/1911. La Gimnaziul din Câm pulung au funcţionat
doar clase bilingve germano-române, iar la gimnaziile din Şiret şi Gura Humorului s-a predat doar
în limba germană.
Gimnaziul din Suceava a fost susţinut de către Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina,
cclelaltc 4 şcoli erau instituţii de stat. în anul şcolar 1912/1913, în aceste 5 gimnazii existau 29 de
clasc germane (câte 8 în Suceava, Rădăuţi şi Şiret, şi 5 - în Gura Humorului), cu un contingent dc
1.479 dc elevi. După limba maternă, 1.269 (85,8% ) de elevi erau germ ani, urm aţi de 100 (6,8%) dc
români, 56 polonezi şi 43 ucraineni. Mai mult dc jum ătate din elevii din clasclc germane erau
mozaici (810 - 54,8%), urmaţi de catolici (381 - 25,8%), ortodocşi (147 - 9,9% ) şi evanghelici
(1 2 9 -8 ,7 % ).
în trei gimnazii mixte activau 17 clasc germ ano-rom âne (8, rcspcctiv 3 paralele la şcolilc din
Suceava şi Rădăuţi, precum şi 6 clase bilingve în Câmpulung), frecventate de 880 de elevi. M arca
majoritate a elevilor (799 sau 90,8% din total) erau dc naţionalitate română, iar 69 (7,8%) erau
vorbitori de limbă germană. După confesiuni, 790 (89,8%) de elevi ai claselor germ ano-rom âne
erau ortodocşi, 47 - mozaici, 32 - catolici, 3 - evanghelici. în clasele paralele de la gim naziile din
Suceava şi Rădăuţi, aproape toţi elevii erau români, iar în clasele bilingve dc la Gimnaziul din
Câmpulung, mai puţin dc 30% din elevi erau germani şi evrei. în claselc germ ano-rom âne de la ccle
trei gimnazii, deşi aproape toţi profesorii şi m area majoritate a elevilor erau români, doar o parte din
obicctc se predau în română, iar altele în germ ană, acest sistem de învăţăm ânt fiind numit atunci
utracvism.
La sfârşitul stăpânirii austriece, în 5 gimnazii pentru băieţi din partea de sud a Bucovinei
învăţau 2.359 de elevi, inclusiv 1.338 (56,7%) vorbitori de germană, 899 (38,1% ) români, 57
polonezi, 48 ucraincni, iar după confesiuni, 937 (39,7% ) erau ortodocşi, 857 (36,3% ) mozaici, 413
(17,5%) catolici, 133 (5,6%) evangheliei. Astfel, deşi m ajoritatea locuitorilor din partea de sud a
Bucovinei erau dc naţionalitate română, în şcolile secundare pentru băieţi din principalele oraşe din
acest spaţiu, peste 50% din elevi erau germ ani şi evrei, elevii români constituind doar cca. 38% din
total.

Elevii de la gimnaziile din sudul Bucovinei128

Tabelul nr. 1. Elevii dc la Gimnaziul Ortodox din Suceava (1875-1913)
anul
şcolar
1875
1880
1884/85
1889/90
1894/95
1899/00
1904/05
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13

filiala
g / rm
g/rm
g / nu
g / rm
g/rm
g/rm
germ
roman
germ
roman
germ
roman
germ
roman
germ

român

Nr.
clase
8
8
8/4
8/4
8/4
8/4
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8

total
elevi
258
324
392
390
558
546
415
217
434
433
458
481
480
470
462
456

după limba maternă
germani români ruteni poloni
104
115
19
14
134
131
16
32
157
196
10
21
190
148
29
16
228
281
13
29
206
298
8
22
124
257
24
5
215
1
364
33
8
26
2
425
1
388
33
6
28
1
476
408
28
9
32
4
458
1
404
16
5
32
1
448
2
-

după confesiuni
catolici ortodocşi cvang. mozaici
56
109
10
77
70
150
8
94
58
199
5
123
70
158
4
146
74
291
172
10
87
297
7
149
96
123
6
190
4
211
2
109
39
26
257
1
424
1
125
40
29
261
3
468
135
38
35
268
452
6
1
1
124
24
37
272
8
439
1
1

Tabelul nr. 2. Elevii de la Gimnaziul din Rădăuţi (1872-1913)
anul
şcolar

filiala

Nr.
clase

total
elevi

1
3
4
8
8
8
8
8
8
8
1
8

75
114
137
191
235
396
428
371
402
430
92
415
144
408
179

1872/73
1874/75
1879/80
1884/85
1889/90
1894/95
1899/00
1904/05
1909/10

germ
germ
germ
germ
germ
germ
germ
germ
germ
germ
1910/11
g/rom
germ
1911/12
g/rom
germ
1912/13
g/rom

128

. . .

.

2

8
3

.

.

după limba maternă
germani români ruteni poloni
43
12
6
14
68
29
6
9
67
52
5
11
97
64
8
19
138
57
17
21
271
72
22
27
316
75
16
19
57
296
6
11
338
50
2
11
367
51
1
10
92
366
44
2
2
144
34
365
2
5
179
-

după confcsiuni
catolici ortodocşi evang. mozaici
47
15
1
II
51
32
3
28
58
48
7
23
64
75
9
43
82
14
69
69
127
85
22
161
127
88
17
194
84
61
21
203
99
62
25
215
107
57
30
233
92
102
50
37
222
144
97
42
38
227
179
-

Statistici seleetate din diferite numere ale revistei Oesterreichsche Statistik şi publicate în lucrarea: Constantin
Ungureanu. Şcolile secundare din Bucovina f 1808-1918), p. 237-241.

Tabelul nr. 3. Elevii de la Gimnaziul de Stat „Franz J o se f’ din Şiret (1899-1913)
anul
şcolar

Nr.
clase

după confesiuni

după limba maternă

tolal
elevi

germani români

ruteni

poloni

catolici

ortodocşi

cvang

mozaici

1899/00

1

97

71

14

6

4

24

18

10

45

1904/05

6

304

209

51

27

16

70

64

17

153

1909/10

8

341

234

51

43

10

54

88

16

181

50

42

11

66

83

19

192

33

12

70

69

23

172

35

11

78

21

188

19 10 /11

8

363

257

19 11/ 12

8

336

251

40

259

44

19 12 /13

8

353

63

Tabelul nr. 4. Elevii de la Gimnaziul germano-român din Câmpulung (1907-1913)
anul
şcolar

Nr.
clase

toial
elevi

după limba maternă
germani români

după confesiuni

ruteni

poloni
-

1907/08

1

91

20

71

1908/09

2

155

43

109

3

catolici

ortodocşi

cvang

mozaici

8

72

1

10

20

11 0

2

23

1909/10

3

222

66

152

4

29

152

1

40

19 10 /11

4

246

72

169

4

1

30

169

47

19 11/ 12

5

244

67

171

4

1

171

19 12 /13

6

245

68

172

3

1

30
24

2

172

3

46

41

Tabelul nr. 5. Elevii de la Gimnaziul Real de Stat din Gura-Humorului (1908-1913)
anul
şcolar

Nr.
clase

după limba maternă

total
elevi

germani români

după confesiuni

ruteni

poloni

catolici

ortodocşi

cvang

mozaici

1908/09

1

82

78

2

2

25

1

13

43

1909/10

2

140

127

4

1

8

48

3

22

67

4

1

7

72

3

29

99

19 10 /11

3

203

191

1911/12

4

255

237

7

1

10

91

4

41

119

1912/13

5

256

241

6

1

8

97

3

33

123

„C Â N D B O A L A E S T E A D U SĂ DE M Â N C A R E ” .
C O N S ID E R A Ţ II A SU PR A P E L A G R E I ÎN B U C O V IN A

R ezum at: Secolul al XIX-lea a reprezentat o perioadă mai puţin fastă pentru starea de
sănătate a locuitorilor Bucovinei, fenom enelor meteorologice extrem e şi foametei alăturându-li-se
bolile, multe dintre ele atât de necruţătoare. A fectaţi, precauţi sau ignoranţi,'oam enii s-au obişnuit
să le desluşească înţelesul, punându-le pe scam a disfuncţiilor biologice, sociale ori culturale şi
adeseori idcntificându-le cu rezultatele concrete ale păcatului şi neascultării. Unii dintre ci aveau să
descopere că mâncarea nu înseam nă doar binecuvântare şi că, în anumite condiţii, ea poate deveni
inamicul sănătăţii, aducând cu sine mizerie şi moarte. în intervalul 1880-1910, un mare num ăr de
persoane, în majoritate adulţi, au căzut victim e pelagrei sau „ciumei aduse de mălai”, aşa cum
fusese denum ită atunci. O altfel de m edicină era chem ată să-şi afirm e capacitatea de a îngriji
eficient trupurile, susţinând moralul bolnavului, ajutându-1 şi învăţându-1 să evite consecinţele
nefaste ale exceselor sale.
C uvinte cheie: boală, Bucovina, pelagra, sărăcie, alim entaţie, porumb
A b stract: The 19'h Century was a less auspicious period for the health o f the Bukow ina’s
inhabitants, as the extreme w eather and hunger were joined by the diseases, many o f them so
aithless. Affected, cautious or ignorant, people were accustomed to discern their meaning, putting
them on account o f the biological, social or cultural dysfunctions, and often identifying them with
the concrete results o f sin and disobedience. Some o f them had to discover that food was not just a
blessing, and that under certain conditions it could become the enemy o f health, bringing with it
misery and death. Between 1880 and 1910, a large number o f people, mostly adults, were victims of
pellagra or the "plague o f corn" as it was called then. A different m edicine was asked to assert its
ability to effectively care for body, supporting the patient’s spirit, helping and teaching how to
avoid the dam aging conscqucnces o f the excesses.
K eyw ords: disease, Bucovina, pellagra, poverty, nutrition, corn
Prezente pretutindeni şi afcctând toate straturile sociale, bolile au îm părtăşit cu oamenii un
itinerariu lung şi plin de evenimente. Fiind percepute acut, distinct sau în relaţie cu alţi factori, ele
au dictat câteva schim bări sem nificative şi în ritmul de dezvoltare al Bucovinei. Dc fapt, întreg
secolul al XIX-lea şi prim a decadă a celui urm ător au reprezentat pentru provincia imperială o
unitate de timp în care, din punct de vedere epidem iologie, m anifestările unor m olim e devastatoare
s-au îm pletit atât cu progresele sanitaţiei şi m edicalizării cât şi cu păstrarea unor sensibilităţi
culturale tradiţionale.
A m eninţarea contaminării cu boli necruţătoare a confruntat perm anent monarhia austriacă,
impunând adm inistraţiilor provinciale urgentarea consolidării şi cficientizării aparatului sanitar.
Bucovina însăşi era considerată vulnerabilă în faţa valurilor epidem ice extinse dinspre Moldova,
Imperiul Otoman sau Rusia, putând deveni, oricând, „o poartă dc intrare pentru morburile
ucigaşe” . 1 Nu întâmplător, una dintre denum irile ci sc lega de cordonul militar-sanitar impus dc
austricci la graniţa noii lor achiziţii teritoriale, pentru a îm piedica (prin intermediul „staţiunilor dc
carantină” dc la Boian, Bosanci, Sinăuţi şi Băiaşeşti) pătrunderea şi răspândirea înspăim ântătoarelor
molime. De asemenea, medicul înrolat în slujba statului cum ula atribuţiile specifice profesiei cu
îndatoririle „poliţiei m cdicalc” , între acestea num ărându-se „grija pentru puritatea aerului şi

'Friedrich Presl, Die öffentliche Gesundheitspflege in Österreich seil dem Jahre 1848. Statist. Monatsschrift,
1898, vol. III, p. 392.

salubritatea terenurilor destinate locuinţelor, pentru igiena alim entelor şi băuturilor, a
îm brăcăm intei, pentru educaţia fizică, măsuri pentru intervenţia în cazurile de m oarte clinică şi de
prevenire a bolilor contagioase şi a epizootiilor, organizarea medicală şi a personalul medical etc.”"
Numai că m ăsurile de prevenţie au fost inutile în cazul dezlănţuirii naturii, a anom aliilor
clim atice urmate de foamete şi apoi de episoade epidem ice dramaticc prccum cele de holeră, tifos,
scarlatină şi diftcric. Trccând prin mai multe experienţe înfricoşătoare, în timpul cărora mii dc
oam eni îşi pierduseră vieţile, adm inistraţia provincială avertiza, inclusiv la sfârşitul veacului al
XIX-lea, asupra pericolului reprezentat dc „duşm anul nem icitor şi aducător de moarte, holera
asiatică”, care am eninţa, „din partea Rusiei, ţara şi îm părăţia” .3 Dc cclc mai multe ori însă boala nu
a ţinut cont de frontiere, ca izbucnind din interior, aşa cum observa şi medicul m ilitar din Cernăuţi,
Cari Hampeis. Potrivit Schiţei sale medicale şi topografice, tulburările „gastro-ncrvoase”şi ale
sistem ului limfatic (de felul febrei tifoide, a tifosului şi chiar holerei sezoniere) erau cauzate,
deopotrivă, de diferenţele dc temperatură - în special, prim ăvara şi toamna - şi de spaţiile de locuit,
„m izere”, „suprapopulate” şi „poluate” ; la toate acestea se adăugau dieta dezechilibrată şi consumul
excesiv dc alcool/1 în astfel de condiţii, apariţia bolii era o chestiune de timp, fapt confirm at de
pelagra a cărei m anifestare în Bucovina se leagă, exclusiv, de mediul rural, dc sărăcie, mizerie şi
ignoranţă.
Dar ce era şi cum sc manifesta această „urâcioasa boală” carc „îşi întinde reţeaua prin satele
Bucovinei, ca şi prin satele altor ţări” , după cum scria Gheorghe M anolescu în ziarul cem ăuţean
„D eşteptarea” , în numărul de joi, 5/18 august 1904. Pentru mai mult dc un secol, medicii au făcut
eforturi să înţeleagă mccanismelc maladiei, căutându-i cauzele infecţioasc sau gcnetice. Pusă pe
seam a „transm iterii unui m icrob” dc la om la anim al, a „încrustării” prafului în piele, a razelor
solare sau apei contam inate5, pelagra a stârnit în lumea medicală discuţii aprinse, cele mai veridice
opinii punând afecţiunea în relaţie cu o alim entaţie constând aproape „exclusiv” şi „abuziv”6 în
mămăligă sau produse din faină dc porumb. De aici au rezultat şi cele două teorii majore: cea
m aidică şi cea toxică (sau zeitoxică). Susţinătorii celei dintâi crcdcau că pelagra este provocată dc
o „dietă monotonă” , pc bază de porum b, un alim ent care nu putea fi„asimilat de organele digestive
ale omului, deopotrivă cu celelalte cereale” .9 D escoperirea vitaminelor, în 1922, şi apoi a rolului
niacinei (cunoscută drept vitamina B3 sau PP pentru pellagra preventis) avea să confirm e câteva
dintre presupunerile circum scrise acestei teorii, definind pelagra ca afecţiune nutriţională sau
„prototip al bolii sociale” generate de deficitul dc substanţe nutritive vitale pentru organism .10 La
rândul lor, partizanii teoriei toxice afirmau că boala dc datorează consumului dc porumb contaminat
12
cu ciuperci şi mucegaiuri ca Penicillium glaucum , Aspergillus niger sau Aspergillus glaucus.
2Marquard Josef von Kotz, Die Gesundheits-Polizey des österreichischen Kaiserstaates, nach den
bestehenden gesetzlichen Anordnungen, öffentlichen Staats-Anstalten, wissenschaftlichen und praktischen
Bemerkungen, Wien, 1822.
3 „Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, an. II, nr. 60, 30 iulie 1892.
4 Carl Hampeis, Medizinische Topographische Skizze der Bukowina mit besonderer Berücksichtigung des
Jahres 1844, in "Österreichische Medizinische Zeitschrift", 1846, 57 Band, apud Octavian Lupu, Aspecte
din istoria medicinii în Bucovina sub dominaţia habsburgică, ms„ Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, fond
Bucovina, inv. 253.528, f. 43.
s Monica Ginnaio, Pellagra in Late Nineteenth Century Italy: Effects o f a Deficiency Disease, "Population",
2011, vol. 66. nr. 3-4, p. 586.
6 Iacob Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul secolului al XX-lea,
vol. I, Bucureşti, 1901, p. 195.
7 Teorie conform căreia porumbul, un aliment sărac în materii hrănitoare, mai ales în substanţe azotate, ar
cauza pelagra, indiferent dacă e sănătos sau alterat, cf. Enciclopedia medica italiana, Firenze, 1984, vol.
l l , p . 1379.
8 Teorie ce pune pelagra pe seama micotoxinelor (mucegaiurilor) din porumbul stricat, cf. Ibidem.
9 Iacob Felix, op. cit., p. 196.
10 Savvoula Savvidou, Pellagra: A Non-Eradicated Old Disease, "Clinics and Practice", 2014, nr. 4, p. 637.
11 Mămăligă — eine Krankheitsursache, "Bukowinaer Post", 23 November 1893, p. 4.
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Potrivit medicului şi antropologului Cesare Lombroso, pelagra nu ar fi fost cauzată de sărăcie (care
explica predilecţia pentru porumbul la îndem ână, dar fară aport nutritiv), ci mai degrabă de un virus
specific porumbului alterat; evident, acest virus ar fi avut o acţiunc devastatoare într-un trup epuizat
şi neglijat, de aici şi legătura dintre „pelagră” şi „sărăcie” , iară însă a constitui o relaţie cauză-efect.
Eliminarea din alimentaţie a porumbului mucegăit ar fi condus la reducerea numărului de bolnavi
şi, ulterior, la extincţia bolii.13
Severitatea manifestărilor clinice a determ inat identificarea ei cu „boala celor 4 D” derm atită, diaree, dem enţă şi deces.1-1 Potrivit descrierilor din epocă, evoluţia standard a bolii
presupunea parcurgerea a patru stadii distincte. Primului dintre acestea îi erau specifice simptomele
dermatologice: pielea bolnavului devenea „anormal de fotosensibilă”, iar în părţile corpului expuse
la soare apăreau erupţii cutanate, edem e şi înroşiri, însoţite de o senzaţie de încălzire şi prurit; după
form area pustulclor şi a crustelor urma o descuam are intensă, apoi vindecarea leziunilor. Episod
după episod, pielea era din ce în ce mai fragilă şi puternic pigm entată, creând confuzie prin
asem ănările cu lepra şi sifilisul secundar. Unii dintre bolnavi nu acuzau glosite, stomatite sau
gingivite, beneficiind de o alim entaţie diversificată în timpul sezonului cald; totuşi, simptomele
reapăreau către sfârşitul iernii. Faza a doua se caracteriza prin tulburări digestive, care puteau
apărea concom itent cu leziunile pielii, persoanele afectate acuzând anorexie, stări dc vomă, dureri
abdom inale, constipaţic severă alternând cu diaree şi pierdere în greutate. La începutul secolului
trecut, medicii italieni descopereau că astfel de manifestări clinice erau reclam ate dc bolnavii
cronici sau dc cei a căror hrană o constituia, pentru mai mult dc opt luni, exclusiv, porumbul. Cel
de-al treilea stadiu putea varia în timp, pacienţii cu tulburări neurologice şi psihiatrice contractând
pelagra dc cel puţin doi ani. Aceştia acuzau oboseala persistentă, crampe, dificultăţi Ia mers, tremur,
pierderea sensibilităţii la extremităţile m em brelor, dureri de cap şi ameţeli. Ultima fază debuta cu
iritabilitate, apatie, ipohondrie, agitaţie nocturnă, toate aceste simptome evoluând către pierderea
memoriei şi a direcţiei, confuzie m entală şi insomnie; pacienţii aveau halucinaţii, manii de tot felul,
stări melancolice care le induceau dorinţa de a-şi părăsi domiciliul. în aceeaşi perioadă, s-a
dem onstrat că tot pe seama pelagrei puteau fi puse dem enţa, depresia, mutismul absolut, anxietatea
şi isteria care predispuneau la sinucidere.15
Preluând inform aţiile din domeniul medical, M anolescu aducea în spaţiul public discuţia
despre boala „cauzată dc răul întocmit contact social”, descriind pc înţelesul tuturor simptomele
specifice „stadiilor” acesteia: „Pelagra se manifestă la început - în stadiul intermitent - prin slăbirea
generală a organism ului cu un început dc roşaţă pe toate părţile corpului cari sunt expuse soarelui;
slăbirea este însoţită totdeauna de: dureri dc cap, am eţeli, oboseală continuă, desgust de m uncă şi
rezervă dc societate. Aceste simptome toamna dispar, ca să revic iarăşi prim ăvara, din ce în ce mai
accentuate. După câţiva ani de suferinţă, bolnavul intră în stadiul al II-lea - rcinitent - care începe
cu înroşirea desăvârşită a tuturor părţilor văzute dc soare, o furnicare prin tot corpul, însoţită dc frig;
pielea începe a se jupui în coji - dc unde şi ţăranii îi spun ju p u ială16 - apoi devine vânătă. Brună,
subţire şi foarte dureroasă. Când boala pune stăpânire cu totul pc nefericitul suferind, începe stadiul
al IlI-lea - continuu - cu o abrutizare generală, diaree, crampe, delir, mclancolic şi în fine mania
care-1 determ ină să se sinucidă singur prin înec sau ştreang (sc spânzură) dacă mai înainte dc
această manie, Dumnezeu nu-i ia zilele” .17 Cu toate că „armele ştiinţei” nu reuşiseră, la accl
mom ent, să dezlege m isterul bolii, „izbind într-o confusic babilonică”, pentru autor rămânea o
certitudine faptul că „pelagra face victim e numai în masele m uncitorim ei, care este nesuficicnt şi
12 Iacob Felix, op. cit., p. 197.
13 Monica Ginnaio, op. cit.
" Devinder Mohan Thappa, Pellagra and skin, "International Journal of Dermatology", 2002, vol. 41, nr. 8,
p. 476.
15 Monica Ginnaio, op. tit., pp. 588-589.
16 Numele pelagrei provine din italiană, în dialectul lombard „pella agra” însemnând „piele aspră, cu iritaţii şi
crăpături dureroase”
wGheorghe Manolescu, Pelagra, „Deşteptarea”, Cernăuţi, nr. 61, 5/18 August 1904, p. 2.

rău hrănită, în urm a muncii continue, în care se chcltueştc multă putere dinamică, pe care
muncitorul inconştient o substituie prin alcool, care cu drept cuvânt stimulează organizmul şi
încordează muşchii pentru moment, dar rolul său nu este decât de a distruge totdeauna ţesăturile
cclularc, a predispune pe abusiv la diferite boli şi a pune stomachul în neactivitate, prin lipsa dc
foame şi indigestiune - boli de care se plâng toţi alcoolicii - deci foam e cronică, e cauză dircctă a
pelagrei şi-şi face loc odată cu alcoolul” .18
Urmărind istoricul pelagrei în Bucovina, doctorul loan Volcinschi credea că boala ar fi fost
aproape necunoscută înainte dc cca dc-a doua jum ătate a secolului al XIX-lea, chiar dacă, potrivit
lui Iacob Felix, porum bul ar Fi intrat aici în cultură în anul 1786.19 Nu ştim dacă savantul-călător
Baltazar Haquct se referea fiertura de mei sau la cca din faină de porumb ca la „singurul fel” dc
mâncare gătit de bucovineni, dar ştim că acesta nu reprezenta un impedim ent pentru localnici, ei
fiind „sănătoşi şi mai puternici decât molîii din marile oraşe europene, cu mesele lor bine garnisite
şi unde, datorită num eroaselor feluri de m âncare, sc ivesc tot felul dc boli” .20 Numai că după o sută
de ani de la această afirm aţie, Dimitrie
ry| Dan recunoştea că alimentul de bază, cel puţin pentru ţăranii
din Straja, îl reprezenta mămăliga. Din nefericire, alim entaţia deficitară, consumul excesiv de
porumb com binat cu alţi factori favorizanţi avea să conducă la contactarea unei grave boli, „parcă
anum e creată pentru ţăran, după chipul vieţii sale mizere” .22
Potrivit lui V olcinschi, primele cazuri dc pelagră ar fi fost sem nalate în jurul anului 1884, în
mod sporadic, în districtele Succava, Gura Humorului, Rădăuţi, Şiret, Cernăuţi şi Coţmani
(Cosm eni).23 La rândul său, doctorul Neagoc din Bucureşti ar fi identificat, încă din 1866, patru
bolnavi dc pelagră internaţi în „azilul şi spitalul alienaţilor din Cernăuţi” , afccţiunea fiind una dintre
consecinţele „relei recolte dc porumb din anii 1865-1866” .24 Legătura cauzală între porumb şi boală
era una logică şi pentru medicii din Bucovina, am bele teorii găsindu-şi partizani în rândurile lor.
Alături de rapoartele şi statisticile oficiale, întocm ite la solicitarea autorităţilor, publicaţii
precum „C zem ow itzer Allgem eine Zeitung”, „Bukow inaer Post” , „B ukow inacr Rundschau” ,
„Bukow inaer Landwirtschaftliche Blätter”, „Die W ahrheit” , „Patria”, „D eşteptarea”, „Glasul
Bucovinei” şi „Revista politică” au început să publice note, ştiri şi informaţii despre pelagră,
reflectând prin însuşi saltul îngrijorător al numărului de bolnavi cu „o deosebită gravitate clinică” .
Citând statistica lui Presl, Friedrich Prinzing scria că în Bucovina, în anul 1887 sc înregistraseră 8
cazuri, în 1900 - 27, iar în 1903 peste 400, „numai în districtul Suceava” .25 Având acces la date dc
pe întreg teritoriul provinciei, referentul sanitar provincial, doctorul Basil KJuczenko constata că,
faţă de anul 1899, numărul bolnavilor de pelagră crescuse între anii 1900-1903 cu 215% .26 în anul
1905 erau sem nalate 1.056 cazuri, cu 479 mai multe decât în anul anterior27, adică 1% din populaţia

18Ibidem.
19 Iacob Felix, op. cil., p. 185.
20Balthasar Hacquet, Bucovina în prima descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (1788-1789),
ediţie Radu Grogorovici, Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2002, p. 69.
21Dimitrie Dan, Comuna Straja şi locuitorii ei. Studiu istoric, topographic şi folkloric. Cu 9 ilustraţiuni,
portretul autorului şi o hartă a comunei, Cernăuţi, 1897, p. 58.
22 Constantin Bărbulescu, România medicilor. Medici, ţărani şi igienă rurală în România de la 1860 la 1910,
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2015, p. 192.
23 Octavian Lupu, Combaterea pelagrei în Bucovina sub stăpînire habsbnrgică la începutul secolului al XXlea. Un precursor al medicinei sociale: Dr. Ion Volcinschi, în Constantin Brătescu, Din tradiţiile medicinei
şi ale educaţiei sanitare. Bucureşti, F.d. Medicală, 1978; Octavian Lupu, Sozial medizin im alten
Österreich. Die Bekämpfung der Pellagra in derBukowina zu Beginn dieses Jahrhunderts, "Österreichische
Osthefte", 1971, vol. 13, nr. 4, pp. 343-348.
2,Gheorghe Manolescu, op. cit.', Ioan Neagoe, Studiu asupra pelagrei, „Publicaţiunilc Fondului Vasile
Adamachi”, Bucureşti, nr. 5, 1900.
25Friedrich Prinzing, Handbuch der medizinischen Statistik, Jena, 1906, p. 396.
2<’ Octavian Lupu, Aspecte din istoria medicinii în Bucovina, f. 110.
21Die Pellagra in der Bukowina, "Bukowinacr Rundschau", 23 august 1906, p. 3.
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Bucovinei, după cum declara la „Congresul m edicilor şi naturaliştilor” de la Meran, doctorul
Ştefanovici.28 în 1906, numărul bolnavilor ajunsese la 2.266, pentru ca în raportul din 1909,
Kluczenko să am intească de 1.250 bolnavi.29 Privită în ansamblu, situaţia din Bucovina era una
extrem de gravă, Jaszi notând că m ajoritatea satelor erau „infectate cu pelagră”30; de asemenea,
având în vedere răspândirea bolii, George M. Nilcs plasa Bucovina pe un loc secund în imperiul
austriac, după Tirol, avansând procentul dc 2,9% din populaţie ca suferind de această m aladie.31 Nu
întâm plător, în 1910, doctorul O.G. (probabil Octavian Gheorghian) scria, în termeni ultimativi,
următoarele: „Duşmanii cci mai mari ai poporului nostru sunt rachiul şi pelagra. Accştia decimează
sate întregi şi dacă va m erge tot aşa, atunci nu va mai dura mult, când spitalele nu vor mai putea
cuprinde numărul cclor bolnavi” .32
Din punctul de vedere al răspândirii, datele statistice indicau o rată mai mare a pelagrei în
districtele Suceava, Gura Humorului şi Cernăuţi şi mai redusă în Vijniţa, Şiret şi Câmpulung. Cum
distribuţia era relativ uniform ă, ipoteza vulnerabilităţii locuitorilor din zonele de munte - ca urmare
a achiziţionării dc porumb ieftin şi de proastă calitate sau a depozitării accstuia în condiţii
im proprii33- era infirmată dc cifre. Potrivit periodicului „Die W ahrheit”, în com unităţile din zonele
m ontane, incidenţa bolii era mai redusă, ca urmare a „gradului de prosperitate” ; puţinele cazuri
proveneau din „medii extrem dc precare”, o excepţie constituind-o cci câţiva „com patrioţi bogaţi” .34
Chiar şi aşa, dram a consum ată, în august 1907, în micul oraş de la poalele Rarăului, dcschidea o
anchetă şi un şir lung de întrebări referitoare la cei 33 de bolnavi de pelagră „declaraţi oficial” de
cătrc medicul câmpulungean K obrynski.3> Identificarea zonei de provenienţă a celor 374 pacienţi
diagnosticaţi cu pelagră şi internaţi la Spitalul dc boli mintale din Cernăuţi în perioada 1894-1907
arăta că majoritatea o formau cei din districtul Cernăuţi (143), din Sirct, Coţm ani, Storojincţ şi
Rădăuţi (între 30 şi 35) şi din Zastavna (23); numărul cclor din districtele Gura Humorului,
Suceava, Văşcăuţi şi Vijniţa varia între 15 şi 17; 8 erau din suburbiile Cernăuţilor (Horccea şi Roşa)
şi numai 5 din districtul Câm pulung.3i’
în primul deceniu al secolului al XX-Iea devenise o certitudine faptul că boala lovea
exclusiv populaţia rurală şi mai ales pe ţăranii „din clasa muncitoare, care vccinic este în supra
muncă şi sub consum higienic” .37 în consecinţă, medicii erau cci chem aţi să găsească cele mai
eficicnte remedii, alertând, în cazul vizitelor regulate, autorităţile localc şi făcând, în măsura
posibilităţilor, profilaxia pelagrei. Anchctclc întreprinse dc doctorii W. Philipowicz (Filipovici),
Basil Kluczenko şi Ioan Volcinschi subliniau legătura între pauperizare, „subalim cntarea populaţiei
satelor, în special, în ceea ce priveşte proteinele şi grăsim ile”, consumul dc alcool şi restricţiile
impuse în perioada posturilor religioase.38 Analizând situaţia materială a bolnavilor de pelagră,
Kluczenko descoperea că dintr-un total dc 1.250 dc bolnavi cu pelagră, 21% nu aveau în proprietate

28 Octavian Lupu, op. cit.
2>Basil Klunczenko, Die Bekämpfung der Pellagra in der Bukowina im Jahre I909L "Bukowinacr Post", 8
ianuarie 1911, p. 4.
30 Oscar Jaszi, The Dissolution o f the Habsburg Monarch}’, Chicago, 1929, p. 232.
31 George M. Nilcs, Pellagra, Philadelphia &London, 1916, p. 20.
32Curăţenia casei şi a trupului omenesc - poveţe pentru popor date de Dr. O. G., „Calendar pc 1911",
Cernăuţi, 1910, p. 54.
3,Constantin Bărbulescu, op. cit., p. 210.
34Der Erbfeind der Bukowiner Bauern, "Die Wahrheit", 8 februarie 1908, p. 26.
35Pellagraenquette, "Bukowinacr Post", 1 august 1907, p. 2; Pellagraenquette,"Bukowinacr Post", 6 august
1907, p. 3.
36Pellagröse Geisteskranke, "Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 10 iunie 1908, p. 4.
37Gheorghe Manolescu, op. cit.
3S Dr. W. Philipowicz, Beobachtungen über das Vorkommen von Pellagra in der Bukowina, "Wiener
medicinischen Blättern", 1885, nr. 14-15; B. Kluczenko, Pellagra in der Bukowina, "Das österreichische
Sanitätswesen", 1898; Octavian Lupu, op. cit., f. 111.

nici m ăcar un ar, 47% posedau până la 100 ari şi numai 2% dispuneau de suprafeţe mai mari de 200
ari.39
S u p rafaţa
avută
în N u m ărul bolnavilor diagn osticaţi cu pelagră
proprietate
A bsolut
%
Nici un teren
269
21
Mai puţin dc 15 ari
357
29
15-50 ari
324
26
51 -80 ari
140
11
81 -100 ari
90
7
100-200 ari
50
4
Mai mult de 200 ari
20
2
O altă analiză întreprinsă dc doctorul Kluczenko arăta că m ajoritatea victim elor erau femei;
astfel, dintr-un total de 2.266 bolnavi înregistraţi în anul 1906, 866 (38, 8%) erau bărbaţi, iar 1.361
(61,2% ) femei.40 M otivul pentru această diferenţă îl putea oferi particularităţile culturale şi
biologice ale populaţiei provinciei, fiind cunoscut faptul că femeia era nu doar soţie şi mamă, dar şi
lucrător activ al păm ântului. Ţărancclc erau, de regulă, mai puţin instruite decât bărbaţii, rolul lor în
com unitatc şi adeseori în familie fiind unul secund. Lucrând în timpul gravidităţii şi chiar atunci
când alăptau, fără însă a-şi putea asigura neccsarul de substanţe nutritive din alim entaţie, ele erau
mult mai predispuse la îm bătrânire precoce şi îmbolnăvire. Descoperirile m edicale din a doua
jum ătate a sccolului trccut au dem onstrat că atunci când dieta fem eilor aflate la vârsta rcproductivă
nu conţine valori suficiente ale niacinei sau triptofanului, nivelul ridicai al estrogenului din
organism favorizează riscul dezvoltării pelagrei.41
în ccca ce priveşte afectarea grupelor dc vârstă, cea mai vulnerabilă s-a dovedit a fi cea
cuprinsă între 21 şi 60 de ani, mcdicii identificând legătura dintre vârsta adultă şi cele mai ridicatc
nccesităţi energetice; aceasta era perioada când bărbaţii deveneau „capi ai fam iliei”, având în grija
lor pc copii şi pc neputincioşii părinţii bătrâni. Aşadar, cauza principală a îm bolnăvirii cclor care
aparţineau amintitei grupe de vârstă o reprezenta insuficienţa niacinei corelată cu volumul dc muncă
prestată şi necesarul encrgctic vital. Dcloc întâmplător, unul dintre cei mai cunoscuţi epidcmiologi
ai cpocii, doctorul Victor Babeş vedea începutul pelagrei „acolo unde ţăranul nu mai este în stare să
dea corpului prin hrană ceea ce pierde prin m uncă” .42
Dc asem enea, s-a constatat că numărul copiilor bolnavi nu era unul foarte marc, ca urmare a
dorinţei fam iliilor dc a proteja tânăra generaţie carc trebuia să le preia îndatoririle, să asigure
viitorul lor şi să lc poarte de grijă bătrânilor. Fără îndoială, femeile dădeau întâietate copiilor lor
atunci când era vorba dc hrană, în timp ce sugarii erau protejaţi îm potriva bolii prin laptele
m atern.43 în nota inserată în ziarul „Bukow inaer Post” din 15 aprilie 1906, se estima că, la nivelul
anului 1903, din cele 6.685 cazuri dc deces în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi un an,
doar 12 erau consecinţa pelagrei (spre deosebire de 612 provocate dc tuberculoză).44 Totuşi,
răspândirea pelagrei în rândul celor mici nu poate fi înţeleasă pe deplin căci, oare câţi dintre adulţi
puteau să anunţe, deschis, boala propriilor copii, ştiind că aceasta le va aduce stigmatul dc „părinţi
răi”? De asemenea, în cazul m anifestărilor clinicc evidente ale bolii, aceşti copii puteau fi
spitalizaţi? în egală m ăsură astfel de întrebări puteau fi ridicatc în privinţa bătrânilor. Potrivit
statisticilor furnizate de doctorul Kluczcnko, doar câţiva bolnavi dc pelagră aparţineau categoriei dc
vârstă de peste 70 de ani. Cunoscută fiind speranţa de viaţă în perioada 1880-1910, oare câte familii

wBasil Klunczenko, Die Bekämpfung der Pellagra in der Bukowina im Jahre 1909 (Ul), "Bukowinaer Post",
15 ianuarie 1911, p. 4.
40Der Erbfeindder Bukowiner Bauern, "Die Wahrheit", 8 februarie 1908, p. 25.
4lMonica Ginnaio, op. cit., p. 590.
42 Victor Babeş, Pelagra, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, s.a., p. 5.
43Monica Ginnaio, op. cit., pp. 594-595.
"4"Bukowinaer Post", 15 aprilie 1906, p. 2.

îşi făceau griji pentru bătrânii lor bolnavi de pelagră, solicitând ajutor şi tratament, în condiţiilc în
care spitalizarea rămânea, totuşi, un „lux” pentru mulţi dintre locuitorii Bucovinei. Iată cum sc
prezenta, în 190945, situaţia bolnavilor de pelagră înregistraţi şi raportaţi de amintitul referent
Vârsta

Numărul bolnavilor dc pelagră
Bărbaţi
Femei

Total
Cifre absolute

%
1-10 ani
6
19
25
2
11 -20 ani
17
36
53
4
2 1-30 ani
8
169
177
14
3 1-40 ani
39
295
334
27
41-50 ani
68
294
362
19
51 -60 ani
86
147
4
233
61-70 ani
29
25
54
29
Peste 70 ani
6
6
12
1
Total
259
991
1250
100
Dincolo de aceste date, e aproape imposibil de aflat numărul real al bolnavilor dc pelagră în
Bucovina, boala având o evoluţie lungă, întinsă uneori pe un interval de peste un deceniu, cu o
evoluţie fatală în 3-4 ani. în pofida sărăciei extreme care făcca imposibilă schim barea regimului
alimentar, multe dintre victime îşi ascundcau simptomele. Ce sc ştie însă este că numărul
pclagroşilor a crescut constant la începutul secolului al XX-lea, boala fiind percepută ca o
am eninţare majoră la adresa populaţiei, dcci şi a statului. înm ulţirea cazurilor nu poate 11 pusă
neapărat pe seama unei mai bune organizări a sistemului sanitar rural, care putea depista şi raporta
mai uşor cazurilc de îm bolnăvire; de pildă, în 1889, în coloanele „Revistei politice” se punea la
îndoială utilitatea unui medic în lumea satului: „Sau poate vom trimite în fiecare comună rurală câte
un medic, îndatorind comuna, ca să-l susţie? Ei bine, serm ană comună! Primăriului dai, scriitoriului
dai, revisorului dai, bir plătesci, de unde să mai susţii şi pe medie?”46 Mai degrabă era vorba de
conştientizarea pericolului bolii şi în general prin schim barea atitudinii faţă de alim entaţie, aşa cum
concluziona acelaşi autor cernăuţcan: „Căci dacă vom ajunge să perim de foame, atunci mcdical c
de prisos, căci putem muri şi fără medie” .47 Potrivit raportului lui Kluczenko, bolnavii de pelagră îşi
„duceau boala pe picioare” , uneori şi zccc ani; lotuşi, m ajoritatea intra în atenţia m cdicilor încă din
a
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Durata bolii

Numărul dc bolnavi
Absolut

1 an
2 ani
3
4
5
6
7
8
9
10 şi mai mult

150
304
266
223
137
61
39
19
6
25

%
12
25
22
19
10
5
3
1
1
2

45Basil Kluczenko, Die Bekämpfung der Pellagra in der Bukowina im Jahre 1909 (IT), "Bukowinaer Post", 8
ianuarie 1911, p. 4.
16Facultatea de medicină la universitatea din Cernăuţi, „Revista Politică”, an IV, nr. 21,1 November 1889,
P
Ibidem.
Basil Kluczenko, op. cit., p. 5.

Harieta M A RECI SABOL
Cum cronicizarea pelagrei afecta, printre altele, sistemul nervos, degenerând în aşa-num ita
„m anie” sau „dem enţă pelagroasă”49, bolnavii îşi trăiau ultimele zile într-un degradant spectacol al
mizeriei fizice şi psihice. Unii dintre ei încercau să scapc de povara bolii, curm ându-şi vieţile întrun chip înfricoşător, aşa cum o arată periodicele vremii, la rubrica „N enorociri” : „N astasta Cbrapko
din Berhometh pe Prut, în vârstă de 47 de ani, suferind de pelagra, aflată fiind într-o stare de
tulburare, s-a aruncat într-o fântână, trupul ei fiind descoperit, a doua zi”5<>; „Jwon Guzik de 40 de
S I »
•
•
ani, din Caliceanca” şi „Simion M ikailo din Ciudin”' au fost găsiţi morţi în propriile case. Pentru
a evita asem enea drame, soluţia cea mai potrivită, în măsura posibilităţilor, era internarea în spitalul
de boli mintale din Cernăuţi, unicul de acest fel din Bucovina. Se apreciază că în anii 1894-1907 au
fost spitalizaţi 374 pclagroşi provenind din 149 localităţi; dintre aceştia, 70 (reprezentând 18,7%) şiau pierdut viaţa53, între ei num ărându-se Jwon Popeiduk Jurkow icz din Coţm ani, în vârstă de 57 de
ani, carc, potrivii ziarului „Bukow inaer Post” , s-a spânzurat între crengile unui copac din însăşi
curtea spitalului.54 Dacă în 1902 fuseseră internate 52 persoane diagnosticate cu pelagră55, în
intervalul 1907-1908 numărul acestora a ajuns la 270, adică 18,4% din totalul pacienţilor
instituţionalizaţi.56
Aşadar, în ultimele două decenii ale secolului al X lX -lea şi la începutul celui următor, cel
puţin la nivel declarativ, pelagra reprezenta şi în Bucovina o problem ă căreia statul, prin
reprezentanţii săi, trebuia să-i afle rezolvarea. După ce în noiem brie 1903, Guvernul ţării
reglementa importul de porumb din România şi Rusia5 , câteva luni mai târziu, autorităţile solicitau
o mai strictă supravegherea com ercializării acestuia, astfel încât „păpuşoiul stricat şi alimentele
stricate şi stricăcioase sănătăţii să fie oprite de a fi puse în vânzare” . O rice „contravenţiune” trebuia
adusă „imediat la cunoştinţa judecătoriei com petente, pentru ca aceasta să pedepsească pe
contravenienţi” .58 Tot în 1904, doctorul loan Volcinschi stabilea ca măsuri de prevenire şi
com batere a pelagrei: „ridicarea nivelului agriculturii şi intensificării producţiei agricole;
promovarea industriei, în deosebi a aceleia care arc legături cu agricultura; promovarea industriei
casnice, prin care săteanul va putea să realizeze unele venituri, în condiţii uşoare în cursul lunilor
lungi de iarnă; am eliorarea modului de trai al populaţiei rurale prin o mai bune educare a femeilor şi
fetelor cu privire la prepararea m âncărilor şi în spccial a pâinii; uşurarea şi scurtarea posturilor;
gospodăriile mici care nu au posibilitatea de a ţine vaci să fie ajutate a creşte capre şi porci;
com baterea alcoolism ului prin desfiinţarea cârciumelor; controlul cel mai sever al importului de
porumb şi înfiinţarea de uscătorii, după o metodă italiană apreciată atunci; înfiinţarea de antrepozite
de porumb în regiunile cu bolnavi numeroşi, având m enirea de a desface porumb uscat, şi al
schim ba pe cel alterat contra porumb bun; un control conştiincios al tuturor debitelor de porumb şi
făină cât şi distrugerea porumbului alterat; o cât mai bună informare a sătenilor printr-o propagandă
corespunzătoare; evitarea plasării lucrătorilor agricoli în regiuni cu pelagră” .59

49 D.A. Gregor, Beitrage zur Kenntnis der pellagrossen Geistesstörungen, "Jahrbücher fü r Psychiatrie",
1907, p. 309.
Unglücksfalle, "Bukowinaer Rundschau", 13 aprilie 1899, p. 3.
51"Bukowinaer Rundschau", 23 iunie 1900, p. 3.
52"Czernowiter Allgemeine Zeitung", 25 iunie 1913, p. 5.
53Pellagröse Geisteskranke, "Bukowinaer Post", 14 iunie 1908, p. 5.
^Selbstmord,"Bukowinaer Post", 10 august 1899, p. 5.
55 Octavian Lupu, op. cit., f.l 10.
56,’Bukowinaer Post", 14 iunie 1908, p. 5.
57Stanitätsgesetze und Verordnungen. Erlaß der Bukowinaer k.k. Landesregierung vom 4 November ¡903, Z.
26509, "Das oesterreichischc Sanitätwesen", Wien, 1903, p. 476.
58Contra pelagrei, „Deşteptarea”, Cernăuţi, nr. 71, 9/22 septembrie 1904, p. 3.
59Sanitätsrat Prof. Dr. I. Ritter von Volcinschi über Ursachen und Massnahnen gegen Pellagra in
derBukowina. Auseinem Gutachen des k.k. Landessanitätsrates fü r die Bukowina, "Das oestcrreichische
Sanität wesen", Wien, 1904, apud Octavian Lupu, op. cit., f. 112-113.

Dar măsurile de natură preventive trebuiau însoţite de cele de natură curativă. Altfel spus,
eforturile pentru a îm piedica extinderea bolii trebuiau com binate cu cele de a depista şi a trata
bolnavii, iar medicii ştiau că cel mai bun remediu îm potriva pelagrei era alim entaţia, în spitale
aceasta având un rol terapeutic la fel de important ca m edicaţia.6 La începutul anilor 1900, doctorul
Phillippowicz, directorul spitalului dc stat din Cernăuţi, cerea sprijin pentru supravegherea eficientă
a cazurilor dc pelagră, prin adoptarea unor modele care îşi dovediseră eficacitatca în alte provincii
ale imperiului, ca dc pildă în Tirolul dc Sud.61 Totuşi, nu spitalele reprezentau soluţia, ci instituţiile
curative, în care ţăranii puteau fi vindecaţi, hrăniţi şi învăţaţi cum să-şi schim be cutum ele
alimentare. La 15 deccm bric 1904, presa consem na reuniunea forului de conducere al provinciei sub preşedinţia guvernatorului Ritter von Bleylcbcn - în cadrul căreia se discutaseră măsurile de
luptă îm potriva pelagrei. în primele luni ale anului urm ător s-a constituit un com itet special,care
trebuia să identifice cele mai vulnerabile comunităţi şi să estimeze suma alocată în vederea
întreprinderii unor acţiuni concrete de ajutorare a bolnavilor. Cu banii prim iţi de la M inisterul dc
Interne de la Viena (15.000 coroane provenite din fondurile pentru com baterea epidem iilor şi
bolilor sociale) şi de Dieta Ţării (5.000 coroane) au fost deschise 4 cantine în Rarancea şi Văşcăuţi
(din districtul Cernăuţi), în Volovăţ (districtul Rădăuţi) şi Tişăuţi (districtul Suceava), deservind,
timp de aproape 5 luni (în ju r de 150 zile, din aprilie până în octombrie), un num ăr de 186 bolnavi
dc pelagră.63 înfiinţate în case particulare sau în imobile puse la dispoziţie de către autorităţile
locale, cantinele (aşa-numitele „ospătării”) şi brutăriile erau adm inistrate dc un com itet local în
fruntea căruia se aflau primarii (Rarancea şi Volovăţ) sau preoţii (Tişăuţi şi Văşcăuţi).
Cantina din Rarancea - descrisă de doctorul Rudnik în "W iener klinischcn W ochenschrift" se afla situată la 10 minute distanţă de „cancelaria locală”, într-o clădire „arătoasă” ,
com partim entată, cu două camere spaţioase şi luminoase pentru servit masa, la care se adăugau „o
bucătărie utilată” , un antreu, o cămară şi o pivniţă pentru depozitarea lemnelor. Aşezământul avea
fântână, un coteţ şi două anexe pentru anim ale şi o mică grădină în care se cultivau legume.
Personalul cantinei era format dintr-o „gospodină şefa” , o bucătăreasă şi un „ajutor”al acesteia,
două femei dc serviciu şi un brutar, iar dc înscrisurile zilnice se ocupa un supraveghetor. Programul
zilnic de distribuire a meselor era dim ineaţa, de la 5.00 la 7.00, şi la prânz, de la 12.00 la 14.00. Cu
excepţia zilelor de post, carnea facea parte din meniu cel puţin de cinci ori pe săptămână. Porumbul
era com plet exclus din alim entaţie, la fel după cum erau interzise fumatul şi consumul de băuturi
alcoolice. Micul dejun consta în o jum ătate de litru de lapte „călduţ” şi 250 gr pâine, iar masa de
prânz în 500 gr. supă, 200 gr. carne cu 300 gr. legume, 400 gr. pâine şi un desert dc 350 gr. Sc
consum a carne de vită, porc şi oaie şi mai rar de pui, alături dc orez, cartofi, mazăre, varză şi
murături şi de sosuri de ceapă, usturoi sau gem de prune.64 în afară de alimente, în cantină erau
distribuite tincturile de chinină, Amara şi Ferrata (pe bază de sulfat de fier).65 Controlul medical se
facea la fiecare 14 zile, fiind obligatoriu la înscrierea la cantină. în urma programului s-a constat că
în 38% dintre cazuri am eliorarea stării dc sănătate era „rem arcabilă”, în timp ce 58% dintre bolnavii
care frecventau cantincle îşi „îm bunătăţiseră starea dc sănătate”, „crescând în greutate cu până la 19
kilogram e” .66
O
dare de seamă asupra activităţii şi costurilor în prim ele patru cantine destinate bolnavilor
dc pelagră de pe teritoriul Bucovinei, în anul 1904, era publicată în coloanele ziarului "Bukowinaer
Post", din 8 mai 1906.67
^Constantin Bărbulescu, op. cit., p. 214.
61"Bukowinaer Post", 19 februarie 1905, p. 1.
62Ibidem.
63 Bekämpfung der Pellagra in der Bukowina, "Bukowinaer Rundschau", 6 mai 1906, p. 4.
MDie Speiseanstalt fü r Pellagröse in Raraneze, "Bukowinaer Rundschau", 11 februarie 1906, p. 2.
65 François Xavier Swcdiaur, A comprehensive treatise upon the symptoms, consequences, nature, and
treatment o f venereal, or syphilitic, diseases, Oxford, 1819, p. 7.
66 Octavian Lupu, op. cit., f. 115.
^"Bukowinaer Post", 8 mai 1906, p. 1.

Buget (coroane)
Chirie
şi
lucrări
de
întreţinere
Costuri cu personalul
Costul de achiziţie
al
mcrindelor şi lemnului de
foc
Porţii totale, administrate
zilnic
Costul mediu al unei
porţii zilnice (în hclleri)
Data deschiderii cantinei
Ziua închiderii cantinei
Numărul
dc
zile
dc
funcţionare

Rarancca

Văscăuţi

Volovăţ

Tişăuţi

4.640
578,30

2.460
180,62

6.840
1400

5.800
1.586,64

1.064,04
2.732,66

44
544,08

1.260
3.539,77

414
3.228,01

5.787

1.522

6.535

5.005

77,3

18,1

100

108

15 aprilie
30 septembrie
169

31 august
30 septembrie
31

1 mai
30 septembrie
153

3 mai
30 septembrie
151

încrederea în succcsul unei asemenea întreprinderi a lâcut ca, în anul 1906, suma alocată
„luptei împotriva pelagrei” să crească la 40.000 coroane, în 1907 la 41.844 coroanc, pentru ca în
1908 să ajungă la 54.000 coroane.68 De asem enea, învăţătorii şi preoţii erau încurajaţi să-i înveţe pe
membrii comunităţii cum şi ce să gătcască, care dintre alimente sunt sănătoase şi dc cc arc nevoie
organism ul pentru a funcţiona optim .69 Dar, aşa cum observa şi deputatul Florea Lupu, pe lângă
bani şi sfaturi - evident, necesare şi cficicntc - era nevoie de o bază legislativă largă carc să permită
o „asanare a vieţii materiale şi sub aspectul alimentaţiei ţăranilor” , cu alte cuvinte o sistematică
acţiunc de redresare a statutului lor social. M odelul exista, căci Tirolul beneficia de o asemenea lege
încă din februarie 1904.70 Iniţiativele locale, extinse în întreaga Bucovina erau utile, dar numai
legea putea face ca lupta dc com batere a pelagrei să meargă „un pas înainte” : „A ceastă boală atât dc
răspândită, care în fiecare an cere atâtea jertfe, se va putea înlătura cu succes numai atuncia, dacă i om tăia rădăcina, adecă, dacă nutrirca cu păpuşoiu se va m icşora cât mai mult şi în fine se va înlocui
cu alte fructe. Cu înlăturarea păpuşoiului se va nimici şi pelagra, carc sc naşte numai din
întrebuinţarea păpuşoiului ca hrană. Aceasta însă sc poate face numai prin o muncă colosală, la carc
trebuie să se angajeze toţi factorii com petenţi, mai ales preoţii şi învăţătorii, cari vor trebui să
lumineze poporul despre urmările triste ale acestei boli. Şi posturile prea lungi, pe carc lc ţine
ţărănimea promovează această prim ejdioasă boală, din carc cauză forurile bisericeşti sunt rugate să
grijcască pentru o reform ă a lor” .71
Abia la 1 ianuarie 1911, legea cerută dc mai mulţi deputaţi şi medici bucovineni avea să fie
promulgată pentru Bucovina. Ea prevedea un control mai eficace a păstrării porumbului şi a
comerţului cu acesta, organizarea dc uscătorii şi magazii corespunzătoare, înlocuirea mămăligii cu
pâine, întocm irea de statistici mai corecte în vederea educării populaţiei în chestiuni legate de igienă
şi pentru promovarea industrializării satelor, constituirea unei com isiuni şi a unui fond special în
vederea com baterii pelagrei şi nu în ultimul rând încurajarea stabilirii m edicilor în mediul rural.
M ulte dintre propunerile doctorului Volcinschi sc regăseau în această lege. Din păcate, aceeaşi lege
avea să fie - după cum scria doctorul Lupu - „condamnată a rămâne neaplicată” .72 Neîndoielnic,
numărul bolnavilor de pelagră a răm as mare şi în anii premergători Primului Război Mondial,
m aladia dispărând din tabloul nosologic al României odată cu asanarea m arilor focare de sărăcic
rurală, adică târziu, în secolul al X X -lea.73 Persista însă am intirea unor vremuri grele ca şi aceea a
m cdicilor angajaţi în lupta cu boala, sărăcia şi prejudecăţile.
68D/î? Pellagra bekärnpfung, "Czemowitzer Allgemeine Zeitung", 9 octombrie 1907, p. 2.
69"Bukowinaer Landwirtschaftliche Blätter", 1 decembrie 1907, p. 2.
10Die Bekämpfung der Pellagrakrankheit, "Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 28 ianuarie 1910, p. 2.
'Legea despre combaterea pelagrei, „Patria”, an V, nr. 8/1910, p. 3.
72 Octavian Lupu, op. cit., f. 117.
73Constantin Bărbulescu, op. cit., p. 216.
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Rezumat: Prima fabrică de zahăr din Moldova s-a înfiinţat la Sascut în 1875. Un an mai târziu se
construieşte fabrica de zahăr de la Chitila. Cele două socictăţi fac faţă cu greu importurilor de zahăr. Statul
român sprijină industria autohtonă dc zahăr prin o scrie de avantaje acordate prin legi speciale. Cu toate
acestea fabrica din Sascut intră în faliment de câteva ori, iar în 1885 este vândută lui Jacques Menahem
Klias, care o va moderniza. în 1899 fabrica de la Sascut este preluată de Société Générale de Sucreries et
Raffineries en Roumanie, care a constmit şi fabrica de zahăr dc la Roman. Aceasta emite jetoane similare
pentru cele două societăţi, care vor circula până prin 1918 sau cel târziu 1923, când ambele fabrici sunt
preluate de Societatea „Danubiana” S.A.R. Jetoanele au pe avers stema României din perioada 1881-1921. în
prezent fabrica de zahăr dc la Sascut nu mai există, fiind demolată în anul 2006.
Cuvinte clicie: zahăr, Sascut, Danubiana, jetoane, Roman, Jacques Menachem Elias, Société
Générale de Sucreries et Raffineries en Roumanie
Abstract: The first sugar factory in Moldova was opened in Sascut in 1875. One year later the sugar
factory in Chitila was being opened. The two companies can hardly compete with the sugar imports. The
Romanian state supports the local sugar industry, granting the companies a series of special laws. Still, the
factory from Sascut goes bankrupt a few limes and in 1885 it is sold to Jacques Menahem Elias, who will
modernize it. In 1899 the factory from Sascut is absorbed by Société Générale de Sucreries et Raffineries en
Roumanie, which also built the sugar factory from Roman. The society issued similar tokens for both
factories. These tokens were in use until 1918, or at the latesl 1923, when both factories arc absorbed by the
“Danubiana” S.A.R. Society. On the obverse of these tokens is the 1881-1921 coat of arms of Romania. The
Sascut factory was demolished in 2006.
Keywords: sugar, Sascut, Danubiana, tokens, Roman, Jacques Menachem Elias, Société Générale de
Sucreries et Raffineries en Roumanie

în 1873, Guvernul României condus de Lascar Catargiu adoptă primele măsuri
protecţioniste pentru industria autohtonă. Astfel, la 29 m artie/l 0 aprilie a fost adoptată Legea pentru
încurajarea industriei zahărului, prin carc oricine dorea să înfiinţeze o fabrică dc zahăr era scutit dc
orice impozit şi taxe com unale pe 20 dc ani, beneficia de scutiri de taxe vam ale pentru utilajele
importate, dar şi scutiri de taxa de timbru pc acţiunile emise de societăţile constituite în acest sco p 1.
în baza accstei legi se înfiinţează două fabrici dc zahăr: una la Sascut, plasa Răcăciuni,
judeţul Putna - în 1875, şi cealaltă la Chitila (judeţul Ilfov) în 1876. Construirea, de cătrc Strussberg
a căii ferate Roman - M ărăşeşti - Tecuci a constituit un elem ent de bază pentru înfiinţarea unei
fabrici dc zahăr la Sascut.
în anul 1875, Socictatea Zaharina Română, cu sediul la Paris, strada Quai de Grenelle 15, pe
un teren de 10 ha cum părat de la proprietarul m oşiei dc atunci M aria dc Sgardelli cu 10.000 lei, act
transcris la Tribunalul Putna cu nr.654/1875, pune bazele primei fabrici de zahăr din M oldova2.
Acest teren, situat în faţa gării din Sascut şi la o distanţă de 4 km de albia Şiretului, era îm părţit în
două loturi, unul dc 2,1 ha şi unul de 7,9 ha. Lotul de 2,1 lia este situat în partea stângă spre Adjud,
din faţa gării de la marginea drumului carc duce la Sascut Sat (105 metri spre Adjud şi 200 metri în
adâncime spre Sascut Sat), şi lotul doi de la marginea aceluiaşi drum, 395 metri spre Bacău şi 200
metri în adâncime spre Pânceşti sau Sascut Sat, Fabrica putea prelucra până la 150 tone de sfeclă pe
zi. în 1876 apare pe piaţă primul zahăr românesc. Prima cam panie a fabricii a fost dezastruoasă,
1 N. Popescu Arcadian - Industrializarea României. Studiu evolutiv-istoric, economic şi juridic,
Bucureşti, 1936, ed. a Il-a, p. 114.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sascut, Bacău (14.09.2015).

datorită ncstrângerii la timp a recoltei, cât şi datorită lipsei de experienţă a conducerii. Deficitul
primului an de exploatare a fost de 230.000 franci3. în primii ani de funcţionare fabrica avea o
secţie de zahăr brut, o rafinărie şi o distilerie1. în 1877 este angajat ca dircctor un fabricant de zahăr
cu experienţă (circa 30 ani) din Bordeaux, Rykonski5. Acesta ia o serie de măsuri menite în
principal să asigure materia primă pentru funcţionarea fabricii. în 1877 fabrica deţinea şi o uzină
mică dc gaze, cu trei cazane ce utilizau cărbunii drept com bustibil, şi o cale ferată proprie. O parte
din profitul obţinut în 1878 a fost réinvestit pentru pregătirea viitoarelor cam panii şi pentru
construirea a 16 casc pentru muncitori, casa directorului şi alte case pentru delegaţi oficiali
superiori6.
în anul 1881, producţia am belor fabrici româneşti era de num ai 600.000 kg zahăr, faţă de
necesităţile consumului intern, care erau dc 15 milioane kg. Cele două fabrici nu vor face faţă
concurenţei zahărului de import şi vor ajunge curând în pragul falimentului. Sunt salvate pentru
scurt timp dc o nouă lege specială, adoptată în 18827, care le acordă noi avantaje: o prim ă dc 16
bani/kg dc zahăr produs în ţară (în condiţiile în care preţul mediu de vânzare al kilogramului de
zahăr în 1882 era dc 1,20 lei), precum şi câte 250.000 Ici pentru com pensarea pagubelor suportate
de cclc două fabrici autohtone8. Mai târziu se introduce şi o taxă de 35 bani/kg de zahăr importat.
în anul 1881, Societatea „Zaharina” din România îsi autorizează fabrica dc zahăr de la
Sascut prin Dccrct Regal şi intră în faliment în anul 1884*, neputând supravieţui importului dc
zahăr, carc se bucură dc prime de export acordate dc statele străine. în 1885, lichidatorii vând
fabrica de zahăr cu teren şi instalaţii şi dreptul de a trage apă lui Jacques M enachcm E lias10 pentru
250.000 lei. Prin m ăsurile luate şi modul cum a condus fabrica de zahăr din Sascut, Jacques M.
Elias ajunge să fie considerat „întemeietorul industriei zahărului din Rom ânia” 11.

3 Monografia Fondatorul liceului tehnologic, Jacques M. Elias, http://www.liceul-elias.ro/istoric.html
(10.03.2016).
4 Aida Duniitriţa Samoilă - Monografia fabricii de zahăr Sascut - 1875-1948, Ed. Casei Corpului Didactic
Bacău, 2013, p. 23.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 24.
7 „Un glieşcft liberal”, în ziarul Epoca, seria 2, 04, nr. 668, 27 ianuarie 1898, p. 1.
8 Victor Axenciuc - Formarea sistemului industrial modern în România: etapa 1859-1914 - demarajul
industrializării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 191.
Volker Wollmann - Patrimoniu preindustrial şi industrial în România, Ed. Honterus, Sibiu, 2012, p. 283.
10 Jacques Mcnachem Elias (n. 1844, Bucureşti - d. 14 mai 1923, Bucureşti) a fost un bancher, moşier şi
industriaş român de origine evreiască, ales post-mortem (1993) membru al Academiei Române. A fost un
important om de afaceri, a fost proprietar de fabrici de zahăr, bancher (fiind preşedintele şi acţionarul
Băncii Generale Române) şi industriaş. în cei aproape 80 de ani de viaţă, a reuşit să strângă o marc avere,
deţinând moşii dc mii de hectarc, ferme agricole, imobile în ţară şi în străinătate (9 imobile la Viena spre
exemplu, precum şi la Berlin, Roma şi Paris), 2 hoteluri din Bucureşti (Continental şi Patria), 2 mine de
mercur în Dalmaţia, fabrici şi milioane de lei în acţiuni Ia New York, Bruxelles, Londra, Praga, Belgrad,
Viena, Berlin etc. Jacques Menachcm Elias a încetat din viaţă la data dc 14 mai 1923, în municipiul
Bucureşti. La înmormântarea sa a participat întreg guvernul român din acelc timpuri. Prin testamentul său
redactat la 2/15 decembrie 1914, cum nu avea nici ascendenţi şi nici descendenţi în viaţă, el a desemnat ca
legatar universal Academia Română, cărcia i-a lăsat toată averea mobilă şi imobilă „oriunde s-ar alia
această avere, în ţară şi în străinătate” (evaluată pe atunci la 1 miliard dc lei). Conform dorinţei sale,
Acadcmia Română a înfiinţat o fundaţie de cultură naţională şi de asistenţă publică numită Fundaţia
Familiei Mcnachem H. Elias, întreaga avere urmând să fie consacrată promovării culturii din România,
alinării boalelor săracilor noştri, încurajării clementelor valoroase, sprijinirii cauzelor nobile. Şi aceasta
fără deosebire dc origine, pentru toţi cei care merită să fie ajutaţi. Fundaţia a fost denumită după tatăl său.
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Jacques_M._Elias, 12.02.2016)
11 Primul rege al României, Carol I, îl aprecia şi i-a acordat „bancherului şi întemeietorului industriei
zahărului în România“, Jacques M. Elias, numeroase titluri şi medalii, în aftii 1889, 1891, 1904, 1909 şi
1913, Cavaler şi Ofiţer al „Ordinului Steaua României“, „Medalia Meritului Comercial şi Industrial“ etc.
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Amplasamentul foste»
fabnci de zaliar Sascut

Foto 1. Amplasamentul fostei Fabrici de zahar din Sascut12

Fabrica a dat avânt agriculturii locale, ţăranii începând să cultivc pc suprafeţe mai mari
sfecla dc zahăr13, materia prima a fabricii, dar şi dezvoltării Sascutului. S-au construit case pentru
lucrători. S-a construit un şir dc m agazine situate la drumul principal. S-a ridicat şcoala primară, s-a
adus un doctor pentru fabrică, dar carc a deservit şi populaţia Sascutului.
în aprilie 1887 intra în vigoare prima lege de încurajare industrială, intitulată „măsuri
generale spre a veni în ajutorul industriei naţionale” 14. Astfel, oricărei persoane carc înfiinţa o
fabrică i se acordau o serie dc avantaje timp dc 15 ani: „scutirc dc orice impozit către stat, judeţ sau
com ună; intrarea liberă a m aşinilor şi părţilor de maşini şi accesoriilor importante servind nevoilor
industriale; intrarea liberă a materiilor prime necesare fabricaţiei, în cazul când n-ar exista suficiente
în ţară; reducerea tarifelor de transport pe căile ferate şi anume: 35% tarif pentru materiile prime din
ţară şi 45% pentru produsele fabricate; dreptul de obţine în deplină proprietate pc 90 de ani teren
din proprietăţile statului; dreptul dc prioritate al fabricilor indigene pentru furniturile statului,
judeţelor sau com unelor” 15. în aceste condiţii industria românească a luat o dezvoltare
considerabilă. în urma accstor avantaje se înfiinţează noi fabrici de zahăr, la M ărăşcşti, Ripiccni
(judeţul Botoşani), Brânccni (judeţul Teleorm an), şi-şi măresc capacităţilor dc producţie cele
existente.
Imagine satelitară obţinută cu ajutorul programului Googlc Earth (6.05.2016).
Producţia de sfeclă dc zahăr cultivată în zona Sascut a fost în 1876 dc 2 milioane kg şi a ajuns în 1877 la
10 milioane kg - cf. Monografia „Fondatorul liceului tehnologic, Jacqucs M. Elias”, http://www.liceulelias.ro/istoric.htmI (10.03.2016).
" ***Enciclopedia României, voi. III, Economia naţională. Cadre şi producţie, Bucureşti, 1938, p. 191.
Ibidem, p. 191-192.

în 1888, la fabrica din Sascut s-a construit pentru prima dată coşul de tiraj al fabricii şi noi
locuinţe pentru muncitori.
în anul 1899 Jacques M .Elias îl îm puterniceşte pe fratele său Abraham M. Elias la
consulatul Belgiei să promită în numele lui că va închiria pc 90 ani fabrică dc zahăr Sascut (cu 23
ha teren şi toate instalaţiile), în schimbul a 2.300 de acţiuni la purtător dintr-un total dc 18.000
acţiuni, trustului belgian „La com pagne internationale de sucreries belges” . Fabrica a fost preluată
de cătrc acest trust, carc a adus îmbunătăţiri substanţiale procesului tehnologic, ajungându-se la
dublarea cantităţii de sfcclă de zahăr prelucrată. S-a construit prima uzina clcctrică (în 1900) ale
cărei utilaje, după ce au fost reabilitate şi com plctatc în 1926 au funcţionat până la dem olarea
fabricii. în acclaşi an fabrica a fost preluată dc firma “ Société Générale de Sucreries et Raffineries
en Roumanie”, societatc anonim ă belgiană cu sediul la Bruxelles. Aceeaşi societate belgiană a
construit în 1899 fabrica de zahăr dc la Roman pe un teren dc 90 ha. în 1906, cele două fabrici dc la
Sascut şi Roman produceau îm preună 12690 tone dc zahar şi aveau ca adm inistrator pe Raymond
Raeym achers şi director general pe Jules Lcsuisse16.
Deoarece bugetul ţării era îngreunat de sprijinul acordat producătorilor autohtoni dc zahăr,
în 1901 se introducc o taxă de 16 bani/kg pentru zahărul exportat17, desfiinţându-se indirect prima
acordată în 1882. Consecinţa a fost ca în 1903 producţia de zahăr s-a redus cu 4 0 % 18. în 1906 se
modifică taxele de export şi se dau garanţii fabricilor existente că nu se vor mai acorda nici un fel
dc avantaje până în 1914 pentru înfiinţarea de noi fabrici dc zahăr. în 1910, producţia autohtonă dc
zahăr întrccca nevoile pieţei interne iar România exporta circa 8 milioane de kg zahăr în Turcia şi
Bulgaria.
Primul război mondial a afcctat consistent industria de zahăr din ţara noastră. Culturile de
sfeclă dc zahăr nu au mai fost înfiinţate integral, practic o treime din însăm ânţările din toamna
anului 1916 n-au mai fost realizate, iar o parte din recolta accluiaşi an nu a mai fost strânsă19, acest
fapt ducând la o gravă criză dc materie prima pentru fabricile de zahăr. O parte din muncitorii din
fabrică dar şi dintre ţăranii carc aveau culturi dc sfcclă au fost mobilizaţi. La toate acestea se adaugă
şi luptele duse pe frontul Putna-Siret în iulic-august 1917, ccea cc a făcut ca agricultorii să nu-şi mai
poată lucra păm ânturile, dar au fost afectate şi căile dc comunicaţie şi aşezările umane.
Producţia de zahăr ajunsese în 1919-1920 la 17,5% din producţia obţinută în 1913-1914, iar
în 1921-1922 s-a ajuns la 44% din producţia din 191420. în septem brie 1923 se înfiinţează Oficiul
de vânzare a zahărului, organism având ca scop cum părarea, vinderea, importarea şi rafinarea
zahărului necesar consumului intern. Oficiul era condus dc un comitet format din câte un
reprezentant al fiecărei fabrici de zahăr din ţară. Fiecare fabrică trebuia să închcie separat contracte
cu Oficiul prin carc se obligau să-i pună la dispoziţie întreaga producţic dc zahăr, vânzarea şi
distribuirea facându-se exclusiv prin intermediul accstui Oficiu. Acesta stabilea anual şi cota de
producţic a fiecărei din cclc 12 fabrici de zahăr.
Pe 23 mai 1923 Socictatea Anonimă Română „D anubiana”21, cu sediul central la Bucureşti,
răscumpără fabricile dc zahăr de la Sascut şi Rom an22 de la vechiul proprietar Société Générale dc
Sucreries et Raffineries en Roumanie. Prin cele trei fabrici dc zahăr deţinute (Sascut, Roman şi
Giurgiu), „Danubiana” devine cel mai mare producător dc zahăr din România. Societatea dispunea
de terenuri în suprafaţă de 925.200 m. p., pe care erau construite cclc trei fabrici dar şi culturile de
sfeclă dc zahăr. Numărul dc angajaţi era de circa 4550 de lucrători iar capacitatea de prelucrare era
16 Frédéric Damé - Bucarest en 1906, Ed. Socec &Cic, Bucureşti, 1907, p. 596.
17 Bucureştii, Anuarul ilustrai al capitalei pe 1910, Tipografia Horia Carp şi Marinescu, Bucureşti, p. 181.
18 Aida Dumitriţa Samoilă, op. cit., p. 26.
19 Ibidem, p. 30.
20 Ibidem, p. 33.
21 Societatea Anonimă Română „Danubiana” a fost fondată la 29 iulie 1914 şi deţinea fabrica de zaliăr de la
Giurgiu.
22 Fabrica de zahăr din Roman era cea mai importantă fabrică a societăţii „Danubiana”. în 1928, în timpul
campaniei avea 2250 angajaţi şi o capacitate de prelucrare dc 200 de vagoane sfeclă pc zi.

de 4.300 tone sfeclă pe zi. Capacitatea de producţie anuală era de 55.000 tone zahăr, cam o treime
din producţia totală a ţării23.

Foto 2: Jacqucs Menachcm Elias - întemeietorul industriei zahărului din România

în 1923, când fabrica de zahăr de la Sascut intră în com ponenţa societăţii „D anubiana”,
aceasta ocupa o suprafaţă de 201.200 m.p. constituită din terenul ocupat dc instalaţiile şi anexele
fabricii dar şi din teren cultivat cu sfeclă de zahăr. Fabrica avea o forţă motrice de 925 cai-putere şi
679 de angajaţi. Capacitatea de prelucrare era de 70 de vagoane sfeclă în 24 de ore. Uzina dispunea
dc locuinţe pentru personalul tehnic şi adm inistrativ24. în anul 1927 s-a construit prim a uzină dc
apă, fabrica utilizând numai apă captată.
Din 1930, fabrica trece în proprietatea unei socictăţi italiene, care o va exploata până în
1941. în 1938 se construieşte centrala nouă dc forţă, prin instalarea unui cazan Borsyg dc 23
atmosfere, facându-se şi electrificarea fabricii în proporţie dc 30%. N aţionalizată în 1948"5, fabrica
de zahăr din Sascut va răm âne în proprietatea statului şi va beneficia de o serie dc îm bunătăţiri care
au avut ca obiectiv m ărirea capacităţii de prelucrare şi creşterea productivităţii.

' Industria zahărului în România, în Almanahul Argus 1928, p. 346.
1lbidem, p. 347.
La momentul naţionalizării. Fabrica de Zahăr din Sascut avea un număr dc 240 de angajaţi, dintre care 59
funcţionari şi 25 tehnicieni, şi o forţă instalată totală dc 2.890 HP (cf. Bogdan Dogaru - Naţionalizarea în
jude{ul Putna. în Revista MILCOVIA, Seria a IlI-a, an III, Nr. 6-7, Ed. Terra, Focşani, 2008, p. 49).
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Pe 13 octom brie 1998, fabrica şi-a încetat activitatea dc producţie din cauza unei avarii
tehnicc la hornul cu var26 după ce timp de mai mulţi ani, după 1989, a funcţionat cu mari pierderi
datorită importului masiv de zahăr şi concurenţei neloiale.
Din iunie 2003 Acadcm ia Rom ână, prin Fundaţia M. H. Elias27 este noul proprietar al
fabricii de zahăr din Sascut. Potrivit deciziei judecătoreşti, se restituie în natură Fundaţiei Elias
peste 20 ha dc teren, construcţiile ridicate anterior naţionalizării, mijloacele fixe şi obiectele de
inventar existente la acca vreme.

Foto 3: Fabrica de zahăr Sascut-192828

36 Două strunguri montate în 1875, chiar în anul înfiinţării fabricii, puteau fi folosite în ultimele zile dc
existenţă a fabricii, după ce au suferit unele modificări nccsenţiale la începutul secolului trecut. De
asemenea, centrala electrică montată în 1900 şi construită de Compania Generală de Electricitate Română,
era încă în stare de funcţionare, uimindu-i pc toţi specialiştii care au văzut-o. Există zvonuri cum că o
echipă de la Muzeul Tehnicii din Berlin ar li dorit să o cumpere, însă, din varii motive, tranzacţia nu a mai
fost perfectată.
27 La 14 mai 1923 Jacques M. Elias moare şi lasă prin testament pentru scopuri culturale şi naţionale aproape
1 miliard dc lei, numind Academia Română „legatar universal”. Doreşte ca pe frontispiciul instituţiilor ce
se vor crea cu averea lui să apară numele tatălui său, Menachcm. Jacques Elias este unul dintre cei mai
mari filantropi ai României din toate timpurile. De numele lui sunt legale Spitalul Elias, Hotelul
Continental şi cinematograful Patria din Bucureşti, 9 blocuri la Viena, 2 mine de mercur în Dalmaţia, 1302
ha la Putna, 324 ha la Baloteşti, ferma Podul Văleni din Prahova, sute dc milioane dc lei în bunuri publice
şi acţiuni la Viena, Berlin, Londra, Praga, Bruxelles, Washington sau Belgrad şi multe altele. După 1990
din averea lui Jacques Elias s-au făcut Casa ştiinţei şi tehnicii din laşi, refacerea Casei oamenilor dc ştiinţă
din Bucureşti, a Ateneului Român şi a Bibliotecii Centrale Universitare, grav afectate dc evenimentele din
decembrie 1989, informatizarea Bibliotecii Academiei Române, construirea şi dotarea liceului din Sascut,
complexe socio-culturale în cinci comune, reconstrucţia multor aşezări afectate de calamităţi naturale. De
asemenea, s-au acordat ajutoare importante pentru Muzeul Satului din Bucureşti, după inccndiul din 2002,
s-au dotat mai multe localităţi cu cabinete medicale, s-a acordat sprijin unor cămine dc copii, bătrâni şi
handicapaţi, sc asigură subvenţionarea constantă a activităţilor Academiei Române, modernizarea
Spitalului Elias, a Societăţii Române de Radiodifuziune, a BCU, acordarea sediului şi dotarea Centrului
Cultural Român de la Viena, acordarea a zeci de burse la Viena pentru profesori, studenţi şi elevi şi multe
altele, (cf. http://talusal946.forumculture.net/tl747-eliasv - 21.02.2016).
2S Imaginea este preluată din Almanahul Argus 1929, Bucureşti, p. 308.

în 2006 s-a obţinut aviz dc mediu (solicitat de Academia Română) pentru dem olarea fabricii
de zahăr, iar din aceasta nu au mai rămas decât amintirile. Printre acestea sc numără şi cele două
jetoane pe care vi le prezentăm mai jos. Ambele piese sunt din alamă şi au pe una din feţe (avers)
intr-un ccrc perlat exterior o stemă foarte asem ănătoare cu stema României între anii 188129 - 1921.
Faţă de aceasta, stemei dc pe jetoanele analizate îi lipseşte pavilionul dc purpură căptuşii cu
hermină, cu ciucuri şi franjuri de aur, prins într-o coroană închisă.

Foto 4: Fabrica dc zahăr „Danubiana” Sascut - 194330

„Ultima schimbare oficială a stemei petrecută în secolul al XlX-lea datează din 1872. Atunci, prin legea
publicată la 11 martie, noua compoziţie heraldică, proiect al lui Ştefan D. Grecianu, arăta astfel: scut
sfertuit, având în cartierele unu şi patru câmp albastru, iar în doi şi trei roşu. In cartierul unu este
reprezentată acvila dc aur, cruciată şi încoronată cu acelaşi metal, având în gheara stângă sceptrul, iar în
cea dreaptă spada. în partea superioară a cantonului, în dreapta se află un soare dc aur. în cartierul doi a
fost reprezentat un cap de bour având o stea în şase colţuri între coame şi o semilună la crai nou în partea
superioară stângă, ambele de aur. în cartierul trei a fost introdusă stema Olteniei: un leu încoronat, dc aur,
ieşind dintr-o coroană şi ţinând între labe o stea în şase colţuri, de asemenea de aur. Cartierul patru a fost
rezervat ţinutului Mării: doi delfini afrontaţi dc aur. După 1878 aceştia vor desemna Dobrogea. Peste cele
patru cartiere se află emblema scartelată a familiei domnitoare. Scutul e timbrat dc o coroană închisă şi
i ste susţinut de către doi lei cc au coada trecută printre picioarc - simbol al Daciei. în partea inferioară se
regăseşte o panglică albastră cu deviza familiei domnitoare scrisă în aur: „NIHIL SINE DEO”. Toate
aceste clemente sunt plasate sub un pavilion de purpură căptuşit cu hermină, cu ciucuri şi franjuri de aur,
prins într-o coroană închisă. Această stemă va rămâne în vigoare, legal, până în 1921. Prin uz, însă, după
proclamarea Regatului în 1881, coroana superioară este înlocuită cu cca de oţel a României, leii sunt
reprezentaţi cu coada în sus, iar sub panglica devizei apare ordinul „Steaua României”,
in urma desăvârşirii Marii Uniri, la sfârşitul Primului Război Mondial, prin ratificarea şi recunoaşterea
internaţională a actelor de unire ale Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, a apărut necesitatea ca această
nouă realitate politică să fie rcflcctată şi în stema de stat. în 1921 o comisie heraldică special instituită a
adoptat şi propus spre adoptare forurilor legiuitoare, o nouă reprezentare a stemei de stat, pe baza
modelelor
propuse
de
heraldiştii
J6zsef
Sebestydn
şi
Paul
Gore”
(htips://ro.wikipedia.org/wiki/Heraldica_Romaniei - 16.02.2016).
Imaginea este preluată din Monografia Judeţului Putna, Focşani, 1943, p. 119.

Cealaltă faţă (reversul) are în interiorul unui cerc perlat exterior, în partea de jo s inscripţia:
SA SC IJT, iar în centru valoarea nominală. Se cunosc două valori nominale: „1” şi „1/2” . Jetonul cu
valoarea nominală de „1/2” are diametrul de 20 mm şi se regăseşte în catalogul Schăffer31 la poziţia
SA S-132. Piesa cu valoarea nominală „1”, sem nalată pentru prim a dată în Buletinul Societăţii
Num ismatice Rom âne33, are diametrul de 24 mm şi este menţionată în catalogul Schăffer la poziţia
SA S-234.
Jetoanele em ise la Sascut de fabrica dc zahăr sunt foarte asem ănătoare cu jctoanclc em ise de
către fabrica de zahăr de la Roman35. Singura deosebire este că pe faţa cu nominalul este trccut
„Rom an”36 (localitatea unde se afla fabrica dc zahăr). Accastă coincidenţă este explicată dc un
episod din istoria celor două societăţi. Fabrica de zahăr din Roman a fost construită în anul 1899, cu
capital belgian dc către Société G énérale de Sucreries et Raffineries en Roumanie.
Aceeaşi firmă deţinea în acea vreme si fabrica de zahăr de la Sascut. Ţinând cont şi dc faptul
că pe aversul jetoanelor apare o stem ă a României din perioada 1881 -1921 putem trage concluzia că
jetoanele au fost em ise dc cătrc Société G énérale de Sucreries et Raffineries en Roumanie după
construirea fabricii de la Roman deci după 1899 şi au fost utilizate probabil până în 1921, sau cel
mai târziu până la preluarea celor două fabrici de către S.A.R. Danubiana în 1923.

Foto 5: Jeton „1/2 SASCUT”37, 0 2 2 nun, SAS-1

31 Erwin Schăffer - România, jetoane, semne valorice şi mărci, Guttenbrun, f.e., 2012.
32 Ibidem, p. 190.
33 Erwin Schăffer, Raoul-Marius Şeptilici, Milan Ilici - Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute
(IV), în Buletinul Societăţii Numismatice Române, voi. XCI1-XCVII, 1998-2003, Bucureşti, p. 231, poz.
721.
34 Schăffer - op.cit., p. 190.
35 Ibidem, p. 186.
36 „Acest jeton este uneori considerat a fi proba monedei dc „1 român” din cadrul reformei monetare
intenţionate pentru anul 1860, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
37Sursa imaginii jetonului V2 Sascut este site-ul http://www.romaniancoins.org/. Mulţumim celor doi
administratori ai site-ului, Adrian şi Mario Homuţescu, pentru permisiunea de a face publică această
imagine. Piesa se află într-o colecţie particulară.

Foto 6: Jeton „1 SASCUT”38, 0 2 4 mm, SAS-2

Foto 7: Jeton „1 ROMAN”, alama, 24mm, RMN-239

Totuşi, între jetoanele em ise la Sascut şi Roman mai există o m ică deosebire la cifra „1” de
pe revers, dar nu atât de importantă încât să schim be concluzia dc mai sus.

s Piesa se află într-o colecţic particulară.
' Schăffer, op. cil., p. 186.

Foto 8: Stema României 1872 (stânga), stema României 1881 (centru)
şi stema stilizată de pe jetoanele Roman-Sascut (dreapta)

Utilitatea accstor jetoane ne scapă, putem face doar supoziţii. Valoarea nom inală poate face
referire la, de exem plu, cantitatca (kilograme sau tone) de zahăr sau bonificaţia dc sămânţă de
sfeclă40, ori borhot sau melasă pe care o putea primi posesorul jetonului. Este posibil ca astfel de
jetoane să fi primit cultivatorii de sfeclă de zahăr în schimbul unei anumite cantităţi de sfeclă
predate la fabrică, urmând ca ulterior acestea să fie convcrtite în zahăr, sămânţă, borhot sau melasă.
La fel dc posibil este ca astfel dc pscudom onede să fi primit angajaţii în contul unei părţi din
remuneraţia cuvenită pentru munca depusă şi cu ajutorul cărora puteau să-şi procure zahăr dc la
m agazia sau cantina fabricii. Nu am descopcrit până acum (situaţie de altfel com ună pentru
majoritatea jetoanelor cunoscutc dc la diverse entităţi econom ice) vreo dovadă scrisă41 em isă de
firma în cauză care să ateste existenţa, tirajul şi modul de întrebuinţare a acestor jetoane.

40 într-o anumită perioadă, pentru sfecla predată la fabrică dc către cultivatorii care aveau contract, se primea
o bonificaţie de sămânţă, însă nu mai mult decât sămânţa necesară pentru cultivarea suprafeţelor de teren
pentru care existau contracte (cf. Aida Dumitriţa Samoilă, op. cit., p 38).
41 Arhiva fabricii, ţinută la sediul ccntral din Bucureşti, a fost distrusă în mare pîirte în urma unui incendiu în
cursul anului 1944 (cf. Aida Dumitriţa Samoilă, op. cit., p. 41).
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Rezumat: Al doilea război mondial a oferit alături de mari desfăşurări militare şi o adevărată luptă în
plan diplomatic. Toate statele implicate îşi modelau interesele în funcţie dc situaţia fronturilor şi de mărimea
sau importanţa lor politică şi militară. Statele mici, aliate cu Reich-lui, urmăreau cu atenţie evoluţiile militare
pentru a-şi stabili agenda de priorităţi în trasarea intereselor proprii. în acest context România, Slovacia şi
ulterior Croaţia aveau să contureze un proiect de alianţă care urmărea recuperarea teritoriile obţinute dc
Ungaria în urma celor două arbitraje dc la Viena şi a prăbuşirii Iugoslaviei. El a fost gândit iniţial ca un
proiect politic în cadrul Axei. în ciuda colaborării dintre aceste trei ţări, accst proiect a fost blocat de
presiunea făcută dc Budapesta la Berlin şi Roma. Apropierea din punct de vedere politic dintre România,
Slovacia şi Croaţia nu a reuşit să depăşească aceste obstacole. In schimb pentru anii 1941-1943 cooperarea
pe plan cultural sau economic s-a bucurat de mai mult succes. Schimbarea strategici care lăsa loc unei
colaborări în plan propagandistic celei politice a prelungit viaţa proiectului politic.
Cauza eşecului final în realizarea alianţei arc origini multiple. Ungaria a avertizat Berlinul şi Roma
că cele trei ţări doreau să creeze o Mică Antantă în cadru Axei, ceea ce ar părea un paradox. Faţă de această
apropiere Roma a luat o atitudine fără echivoc. La Berlin chestiunea a trezit mai greu interesul, dar a fost
suficient pentru ca iniţiativa să fie blocată. Eşecul acestei apropieri s-a datorat intereselor Romei şi Berlinului
care urmăreau să aibă linişte în regiunea dunăreană pentru a sc concentra pe propriile proiecte.
Cuvinte cheie: al doilea război mondial, alianţă, Mica Antantă, propagandă, Ungaria, Axă
Abstract: The Second World War has also given, besides large military deployments, a real
diplomatic battle. All the countries involved in the war, carved out their interests depending on the fronts
situation and their political or military size and importance. Small countries, allied with the Reich, were
watching carefully the military evolutions in order to establish their own agenda in accordance with their
own priorities and interests. In this context, Romania, Slovakia and, subsequently, Croatia would shape an
alliance project seeking to recover the territories obtained by Hungary as a result of the two Vienna awards
and the collapse of Yugoslavia. This project was originally created as a political projcct within the Axis.
Despite the collaboration between these countries, this project was stopped by the pressure exerted by
Budapest in Berlin and Rome. The political rapprochement between Romania, Slovakia and Croatia has
failed to overcome these obstacles. On the other hand, between 1941 and 1943 the cultural and economic
cooperation was more successful. Changing the strategy which built more room for the political propaganda
has prolonged the life of this political projcct.
The reason for the final failure to create this alliance has multiple origins. Hungary has warned
Berlin and Rome against the intention of the three countries to create a Little Entente within the Axis, which
would have seem a paradox. Against this rapprochement, Rome took an unequivocal attitude. In Berlin, this
issue took longer to arouse an interest, but it was enough for the initiative to be blockcd. The failure of this
rapprochement was due to Rome and Berlin’s interests, which aimed at having peace in the Danube area in
order for them to be able to focus on their own projects.
Keywords: the Second World War, alliance, Little Entente, propaganda, Hungary, Axis
Introd ucere

în timp ce România a fost una din ţările beneficiare ale tratatelor dc la Paris-Vcrsailles,
sistemul politic internaţional din perioada interbelică nu le-a permis croaţilor şi slovacilor să îşi
formeze propriile state. în accst sistem, M ica înţelegere reprezenta o triplă alianţă cu scopul
menţinerii status-quo-ului central european din care făccau parte România, Cehoslovacia şi
Iugoslavia. Odată cu schim barea accstui echilibru, România s-a apropiat de sfera de influenţă
germ ană în toamna anului 1940. Prăbuşirea frontierelor României mari în iunie şi august 1940 a fost

consccinţă indirectă a înfrângerii Franţei şi a distrugerii sistemului politic internaţional din perioada
interbelică. După cel de al doilea acord de la Viena din 30 august, România a realizat că singura
soluţie pentru a se salva din faţa intenţiilor agresive ale Uniunii Sovietice era participarea alături de
Germania la noul sistem politic dom inat de aceasta. A propiere de Germania nazistă a favorizat şi
strângerea legăturilor cu Slovacia. Republica slovacă s-a născut cu iluzia independenţei şi a devenit
un satelit al Berlinului după semnarea Tratatului de protecţie cu Germania din 23 martie 1939. Ea
fusese deja victim a ascensiunii Ungariei, beneficiara unui avantajos acord teritorial semnat, sub
patronaj germ ano-italian lot la Viena, în noiem brie 1938. Relaţiile diplom atice rom âno-slovace s-au
stabilit în septem brie 1939, prin deschiderea m isiunilor diplom atice la Bucureşti şi Bratislava. Ivan
M ilecz a devenit reprezentantul oficial al Slovaciei acreditat la Bucureşti. Din partea Rom âniei a
fost acreditat la Bratislava Constantin (Dinu) Hiott iar din mai 1940 Nicolac L ahovary1. Dar
apropierea dintre acestea nu s-a făcut până în momentul în care România nu s-a integrat în sfera de
influenţă germană şi a semnat adeziunea la Axă. Din noiem brie 1940 cele două au devenit
semnatare ale Pactului tripartit, moment în care cele două ţări au devenit oficial aliate. Dar această
alianţă ascundca o mare problemă. Cele două ţări au devenit partenere oficiale cu Ungaria, ţară care
fusese favorizată de Rcich în urma celor două acorduri de la Viena.
în prim ăvara anului 1941 cele două partenere au asistat la cam pania militară germană
îm potriva Iugoslaviei. Prăbuşirea vechiului aliat al Cehoslovaciei şi României din Mica Antantă
interbelică a dus la apariţia statului croat pe harta Europei. Croaţia şi-a proclamat independenţa în
aprilie 1941 tot sub influenţa Axei. Participantă alături de Germania la campania din Iugoslavia,
Ungaria a fost din nou beneficiara unei măriri teritoriale care includea şi regiuni din Croaţia. De
aceea la Bucureşti şi la Bratislava s-a tras semnalul că Zagrebul ar putea deveni un partener apropiat
în cam pania anti-maghiară. încă din 15 aprilie, Croaţia a fost recunoscută de Slovacia şi între cele
două s-au stabilit relaţii diplomatice. Trei zile mai târziu, preşedintele Tiso îl primea în audienţă pe
noul ministru al României la Bratislava, Gheorghe Elefterescu care va deveni un susţinător al triplei
colaborări2. La rândul său, statul român a recunoscut independenţa Croaţiei la 6 mai 1941 şi a luat
decizia de a stabili cât mai repede relaţii diplomatice cu Zagrebul. La 1 iunie 1941, sosea în capitala
Croaţiei, ministrul României, Dimitric Buzdugan, iar la Bucureşti era acreditat Branko Bcnzon .
Pactul tripartit a devenii instrumentul politic pe care G erm ania l-a folosit pentru a obţine
colaborarea militară la aventura nazistă. Obedienţa de la care se aştepta Hitlcr din partea aliaţilor săi
era m ascată de formula propagandistică a „Noi Ordini” . în Pactul tripartit au fost invitaţi partenerii
G erm anici, adversari iremediabili sau aliaţi întâmplători la aceeaşi politică: Ungaria, România,
Slovacia din 1940 apoi Finlanda, Bulgaria, Croaţia în 1941. Ce însem na „Noua O rdine” scăpa
înţelegerii conducătorilor acestor ţări. M otivul pentru care au aderat la această fantasm ă este
sugestiv explicat de diplomatul român Grigore Gafencu: „O stilitatea şi gelozia care dezbinau ţările
din Sud-Est, dorinţa unora de a profita de pc urma nenorocirii altora, pentru a acapara în detrimentul
vecinului, fie şi cu preţul propriei independenţe, o parte cât mai importantă posibil, teama de a
vedea un adversar mai norocos devenind favoritul puterii cuceritoare îi îndemna pe toţi să rivalizeze
în zelul de a intra în graţiile d-lui H itler” . Oricum era mai bine în acel moment să fi „auxiliar
provizoriu” al ordinii naziste decât „să rişti să îi devii victim ă”4. Astfel, în cadrul Axei, între
România, Slovacia şi din 1941 şi Croaţia s-au stabilit o scrie de legături care aveau un numitor
1 Radu Florian Bruja, Establishment o f Romanian-Slovakian Diplomatic Relations in 1939 în „Globalization
and Intcrcultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section History”, Arhipelag XXI, 2014.
2 Frantisek Csefalvay, Lubica Kâzmerovâ, Slovenskă republika 1939-1945. Chronologia najdolezitejsich
udalosti, Bratislava, Historicky ustav SAV, 2007, p. 59-60.
? Florin Anghel, Diplomaţia clandestină. Eşecul proiectului noii Mici Înţelegeri 1941-1943, în „Istoria:
contribulii în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu la împlinirea vârstei de 60 de ani", coord.
Iulian Oncescu şi Silviu Miloiu, Târgoviştc, Editura Cetatea de Scaun, 2005, p. 252.
4 Grigore Gafencu, Preliminariile războiului din Est. De la Acordul de la Moscova (21 august 1939) până la
ostilităţile din Rusia (22 iunie 1941), coord. Laurenţiu Constantiniu, Bucureşti, Editura Curtea Veche,
201 l,p . 399.

comun: Ungaria. Studiul dc faţă îşi propune să analizeze modul cum au colaborat cele trei ţări,
obiectivele comune, dar şi motivele pentru care încercarea dc a crea o mică alianţă în cadrul Axei a
eşuat. Pentru a înţelege cauzele eşecului am avut în vedere reacţia Ungariei faţă de „mică A ntantă”
şi poziţia Germania şi Italiei.
„M ihai A ntonescu visează la o nouă M ică A n tan tă”
încă din primăvara anului 1941 s-au sem nalat prim ele contacte dintre România, Slovacia şi
Croaţia pentru semnarea unor actc care să le apropie pe baza unor obicctive com une. Această
apropiere era o reacţie necesară după cc Budapesta a elaborat un program de intenţii prin care dorea
să i se confere primatul în problemele de ordine şi securitate în bazinul Dunării şi sud-estul Europei.
Diplomaţia maghiară a înaintat la Berlin un docum ent în care solicita sprijinul pentru acest plan.
O
primă problem ă care a preocupat diplomaţia românească a fost necesitatea unei frontiere
comune cu Croaţia şi Slovacia. Problema a fost discutată în cadrul întrunirilor rom âno-slovace şi
româno-croate. O frontieră comună între România şu Slovacia se putea refacc prin Rutcnia
Carpatică. Acest teritoriu a fost ocupat dc armata ungară, cu largul concurs al Germanici în martie
1939, la doar câtcva zile după proclamarea independenţei Slovaciei. Ivan M ilecz i-a sugerat în mai
multe rânduri lui Mihai Antoncscu pc parcursul lui 1941 că Bratislava era interesată de un proiect
de frontieră comună carc să faciliteze planurile anti-m aghiare ale celor două ţări. Iar premierul
slovac Vojtech Tuka i-a spus lui M ilccz că aştepta ca România să deţină iniţiativa deoarccc era
singura ţară care ar fi putut ajuta Slovacia îm potriva Ungariei, în afara evident a Reich-ului5.
Guvernul de la Bratislava a încurajat parte română să îşi deschidă colaborarea şi în direcţia
Croaţiei6. Românii şi slovacii se refereau la Croaţia deoarcce autorităţile de la Zagreb erau
interesate, la rândul lor, dc strângerea legăturilor cu Bratislava şi Bucurcştiul pentru a înconjura
Ungaria. Pretenţiile ungare asupra Banatului sârbesc a captat interesele strategico-regionale dc la
Bucureşti. Astfel, o graniţă comună între România şi Croaţia devenea o necesitate. Această idee era
enunţată într-un raport confidenţial la 14 iunie 1941 de către m inistrul dc Externe al României,
Mihai Antoncscu, pentru diplomatul român dc la Zagreb: „unul dintre prim ele obiectivc ar trebui să
fie crearea unei frontiere com une, prin evitarea atribuirii Banatului sârbesc U ngariei, fapt cc ar
putea ridica o barieră, putând limita în mod considerabil posibilităţile dc dezvoltare a relaţiilor
rom âno-croate”7. Declanşarea războiului împotriva U.R.S.S. a anulat pentru mom ent problema
frontierelor cclor trei ţări iar idcca unei graniţe com une a căzut.
După declanşarea campaniei militare îm potriva Uniunii Sovietice ministrul dc Externe al
României, Mihai Antoncscu a elaborat un nou plan pentru contracararea am biţiilor m aghiare. EI sc
gândea la crcarea unui parteneriat triplu rom âno-slovaco-croat. La data dc 3 iulie 1941, Mihai
Antoncscu l-a prim it pc Ivan M ilccz într-o audienţă, vorbindu-i dc identitatea dc interese şi dc
nevoia strângerii legăturilor româno-slovace. în speranţa exprimată dc Antoncscu că cele două ţări
îşi vor crea o „legătură spirituală” care să o com pleteze pc cea diplomatică, ministrul român vorbea
despre necesitatea unui schimb dc vizite politice la vârf. A doua zi, noul ministru plenipotenţiar al
României la Bratislava, Gheorghc Elcftcrescu a fost informat asupra detaliilor întrevederii
Antoncscu - Milecz. Câteva zile mai târziu, Elcftcrescu raporta la Bucureşti că slovacii erau
interesaţi de o colaborare strânsă şi că vizita lui Ion Antonescu ar fi bine primită dar că accştia se
arătau sceptici în ceea cc priveşte o colaborare tripartită între Croaţia, România şi Slovacia8. Ei
considerau că un astfel de parteneriat trebuia să aibă girul Berlinului.
La 9 iulie 1941 Mihai Antonescu l-a primit din nou pc ministrul Slovacici la Bucureşti, Ivan
Milecz, la Guvern pentru a reitera necesitatea strângerii legăturilor cu Slovacia şi în continuare cu
Croaţia. Discuţia a avut în vedere depăşirea dificultăţilor care nu au permis strângerea colaborării
până în acel moment. Conform notei redactate s-au pus bazele unei viitoare colaborări prin
Florin Anghel, op. cit., p. 255.
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuarea A.M.A.E.), Fond 71 Slovacia, voi. 11, f. 272.
Loc. cit., p. 253.
Petre Otu, Rclalii militare româno-slovace (¡940-1944) în Structuri politice în secolul XX, coord.
Constantin Hlihor, Bucurcşti, F,ditura Curtea Veche, 2000. p. 371-372.

schimbul de vizite ale unor personalităţi din diverse domenii dc activitate. M ilecz a remis o invitaţie
pentru Ion Antonescu de a vizita Slovacia în calitatc oficială. El a declarat că „Slovacia este o ţară
mică pe lângă România dar că într-adevăr identitatea de structură şi rcspcctul pentru România o
apropie foarte m ult dc noi”9. Discuţia din 9 iulie a pus bazele principale ale colaborării rom ânoslovace fiind atinse problem ele raporturilor diplom atice dintre cele două ţări: propaganda comună
prin presă, vizite reciproce carc urmau să fie pregătite, relaţiile cconom ice, îndepărtarea
dificultăţilor care au fost înregistrate până în acel mom ent, crcarea unei socictăţii culturalc care să
prcgătcască un acord com un10.
Cum ostilităţile militare decurgeau încurajator în vara anului 1941 şi se aştepta un final
fericit până la sfârşitul anului diplomaţia rom âncască se pregătea pentru ofensiva diplom atică în
vederea recuperării Transilvaniei. Dar iniţiativele diplom atice româneşti nu s-au bucurat dc
rezultatele scontate. M inistm l României la Zagreb, D. Buzdugan, a luat legătura cu factorii dc
decizie croaţi în vederea adoptării unei poziţii comune în problem a Ungariei. Buzdugan a prim it în
14 iulie 1941 instrucţiuni de la M inisterul A facerilor Externe. Acclcaşi demersuri le-a iniţiat şi
Ghcorghc Elcfterescu la Bratislava. Dar recom andările venite din capitala Slovaciei îi sugerau lui
Ivan M ilecz să fie prudent şi să aştepte o ocazie favorabilă11. M ihai Antonescu nu s-a descurajat.
M inistrul rom ân de Externe a luat în serios acţiunca şi a făcut noi demersuri diplom atice pentru a-i
antrena pc m iniştrii plenipotenţiari ai României în acest proiect. La 17 iulie, el s-a adresat Legaţiilor
României dc la Bratislava şi Zagreb iără echivoc: „în ccca ce priveşte relaţiile cu Slovacia şi
Croaţia, trecem la o acţiune directă fiindcă intrăm într-o fază nouă a problemei Sud-Estului
10
european” .
în ciuda declaraţiilor de intenţii asupra intensificării relaţiilor rom âno-slovacc acestea nu sau dezvoltat din cauza unei vădite prudenţe explicată de îngrijorarea produsă la Budapesta. Ungurii
au aflat că între cele trei ţări care înconjurau Ungaria s-au stabilit o seric de înţelegeri care îi privea.
D iplom aţia maghiară a căutat să com prom ită aceste relaţii prin diferite tertipuri. La 16 septem brie
1941, în cadrul unei conferinţe la Auswärtiges Amt ziaristul suedez Arvid Frcdborg, bun cunoscător
al limbii maghiare, a întrebat carc era sensul negocierilor dintre Slovacia, Croaţia şi România.
Reprezentantul G erm aniei a declarat că abia atunci a auzit dc aşa ccva. Punctul dc vedere oficial al
Auswärtiges Amt a fost că aceste informaţii erau zvonuri, fără nici un suport real. Dar ştirea a făcut
senzaţie odată ce a fost publicată într-un cunoscut cotidian suedez, cu titlul Slovacii, croaţii şi
românii separaţi de unguri' \
M aghiarii s-au plâns la Berlin că înţelegerile tripartite au ca scop refacerea Micii Antante.
Diplomatul m aghiar la Bratislava a protestat personal contra articolelor apărute în presa din
Slovacia în care se făceau referiri la vizite com une în ţări aliate şi în care Ungaria era prezentată ca
duşman comun al croato-rom âno-slovacilor14. Germ ania nu s-a arătat încântată dc accste proiecte
deoarece se temea că tensionarea relaţiilor din bazinul Dunării ar putea avea cfccte negative asupra
războiului antisovietic. Germanii s-au interesat lot timpul de adâncirea relaţiilor dintre Bucureşti,
Bratislava şi Zagreb şi mai ales urmăreau cu atenţie să nu se realizeze vreun acord trilateral cu
caractcr politic. Dc accca presiunile germane la Bratislava au impus multă precauţie. Dar Reich-ul a
preferat să m enajeze România dcoarcce contribuţia accsteia la războiul din est era cea mai
importantă. Berlinul a preferat să facă presiuni la Bratislava, ţara cea mai vulnerabilă şi moderată,
pentru a nu forţa nota. Şi Croaţia a fost m enajată deoarece era percepută ca zonă de influenţă

9 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. 11, f. 316-317.
10 Loc. cit., voi. 15, f. 29-30.
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obdobi 1939-1945, în Slovenskâ republika 1939-1945 v medzinârodnych suvislotiach”, Bratislava, Fdita
Ivanckovâa kol., 2012, p. 172.
14 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. IV, f. 98.

italiană. Dacă Germania prefera România din cauza bunei înţelegeri dintre Hitler şi Antonescu şi
.iprecia contribuţia ţării la efortul militar comun, ungurii se temeau tocmai de această relaţie
personală şi au făcut presiuni la Bratislava şi Zagreb.
Ivan M ilec l-a abordat şi pe Branko Benzon, colegul său de la Bucureşti în problem a
.imintită. El aducea în discuţie problem a m inorităţilor aflate în teritoriile ocupate de Ungaria şi că
acestea au fost cedate fără respectarea principiilor etnice, cu concursul G erm aniei. Dar com pleta că
in această problem ă trebuia aşteptat sfârşitul războiului. Benzon a replicat că nu înţelege de ce
maghiarii nu au trebuit să aştepte sfârşitul războiului dar croaţii, românii şi slovaci da. El critica
politica maghiară şi considera că aceştia nu vor putea obţine tot ce doreau, mai ales când
propunerile lor în politica externă contraziceau, credea Benzon, principiile' primare ale naţionalsocialismului. El l-a abordat şi pe ministrul Reich-ului la Bucureşti, M anfrcd von Killinger în
această problemă. Germanul însă i-a vorbit de superioritatea adm inistraţiei maghiare în
Transilvania. Benzon i-a spus că nici românii, nici croaţii şi nici slovacii nu sunt mulţumiţi cu
situaţia existentă şi că adm inistraţia maghiară nu respectă principiile etn ice15.
Politica externă a Slovaciei era m onitorizată de la Berlin. Germanii nu permiteau o încordare
a raporturilor politice dintre micii parteneri ai Axei. M aghiarii şi-au făcut un obicei de a înainta
plângeri la Berlin asupra atitudinii românilor, slovacilor şi croaţilor, tem ându-se că Ungaria ar putea
Ii înconjurată de foştii aliaţi ai Micii înţelegeri, redeflniţi în cadrul Pactului Tripartit. Când în
toamna anului 1941, Tiso i-a declarat lui Eleftercscu că o colaborare c binevenită şi că excludea o
apropiere de Ungaria, cercurile budapestane au reacţionat din nou. Ele au căutat să contracareze
colaborarea la Berlin, Bratislava şi Zagreb dar nu şi la B ucureşti16. O altă cale de a îm piedica
apropierea a reprezentat-o declaraţiile dc prietenie a Budapestei faţă de slovaci. în schimb, ungurii
nu erau atât de îngrijoraţi faţă dc apropierea croato-slovacă, ţări considerate prea slabe şi prea
dependente de Germania. Chiar revendicările lor teritoriale erau considerate mai mici. Astfel, şi la
Bucureşti autorităţile au recom andat moderaţia în declaraţiile dc apropiere, mai ales că diplomaţia
română ştia că slovacii nu aveau încredere în un g u ri17. Ungurii au încercat să se folosească şi de o
apropiere diplom atică dintre Budapesta şi Sofia. România cedase partea de sud a Dobrcgei către
Bulgaria şi considera că raporturile cu această ţară intraseră în normal. Dar animozitatea bulgaroromână persista şi Budapesta a încercat să profite dc această adversitate. Tem a a fost reluată şi în
discuţia dintre M ilecz şi Mihai Antonescu la 2 februarie 1942. Raportul trimis la Bratislava dc
diplomatul slovac am inteşte de dem ersurile lui Antonescu în Germ ania şi dc faptul că Berlinul a
recomandat ca ţările implicate să fie mai moderate în solicitările lor. Dar Antonescu i-a amintit lui
Milecz şi de apropierea bulgaro-m aghiară carc era asem ănătoare cu cea rom âno-slovacă18.
Dc aceea au existat diferenţe între declaraţiile dc intenţii şi acţiunile propriu-zise ale
slovacilor. Ivan M ilecz a întreţinut bune relaţii şi cu reprezentanţii Zagrebului în România.
Diplomaţii croaţi au devenit o bună sursă dc informare pentru M inisterul dc Externe dc la Bucureşti
asupra stării de spirit al slovacilor. Astfel, Benzon a aflat de la M ilecz despre neîncrederea Slovaciei
in capacitatea celor trei ţări de a-şi rezolva problem ele fără sprijinul german. M ilecz i-a declarat
omologului său croat că el considcra că „sistemul dc la Versailles a fost lichidat pentru că era
nedrept” . Reprezentantul diplomaţiei Slovaciei se plângea însă doar dc atitudinea m aghiarilor faţă
dc modul cum erau trataţi conaţionalii săi în Ungaria. Dar nu era convins că „nem ţii ar întreprinde
ceva îm potriva maghiarilor. Nu cred - continua el - că România ar putea să facă ceva împotriva
maghiarilor pentru că accasta nu ar perm ite-o G erm ania” . El îi mai m ărturisea că M anfrcd von
Killinger, diplom atul german acreditat la Bucureşti, unde venise tocmai dc la Bratislava, i-ar fi spus
că Germania a făcut presiuni la Budapesta şi la Bucureşti pe această temă concluzionând că „sc
1 Dagmar Cicrna-Lantayovă, op. cit., p. 174.
1 Gheorghe Zbuchea, Problema maghiară în reia/iile bilaterale: tentativa de refacere a Micii înţelegeri şi
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înşeală cci cc cred că ar putea singuri să-şi rezolve disputa” 19. Cu alt prilej, M ilecz îi mărturisea lui
Bcnzon neîncrederea în germani de a rezolva problem a m aghiară în alţi termeni: „pentru că
germanii până acum au arătat că nu-şi ţin promisiunile şi că vor cel mai mult să folosească România
în război”20. Şi în mediile diplomatice apăreau semnale despre ezitările slovacilor. M inistrul slovac
la Berlin îl evita pe omologul său român, Raoul Bossy. Acesta a sesizat temerile colegului său
slovac, Matus Cem ak. Diplomatul român i-a reproşat că nu sc întrevedeau prea des aşa cum o facca
cu Bcnzon, reprezentantul Croaţiei ajuns la Berlin după încetarea misiunii la Bucurcşti. Invocând o
boală, Ccm ak i-a mărturisit că Germania nu e de acord cu o „Petite Entante” . Bossy nota că
diplomatul slovac „e foarte prudent şi rezervat. îmi face impresia omului care s-a fript cu ciorbă şi
suflă şi în iaurt”21. Altă dată scria că Cem ak „parc cam descurajat dc poziţiunea atât dc bună la
Berlin a ungurilor, care „obţin tot ce vor”. El crede că li sc va da şi Banatul dc vest”22.
Mihai Antonescu a revenit asupra subiectului precizând că „cea mai bună metodă este aceea
a unor simple acorduri de ordine morală şi spirituală ca să întreţină opiniile publice, pregătind
mom entele hotărâtoare”2''. în instrucţiunile date în octom brie 1941 Ministerul de Externe român îi
solicita lui Elcftcrescu să sc intereseze dacă prudenţa de carc dădeau dovadă slovacii se datora
presiunilor dc la Berlin sau era un act al guvernului dc la Bratislava. M inisterul român îl asigura pe
diplomatul său că din discuţiilc cu Manfrcd von Killinger acesta nu se opunea unei astfel dc
apropieri tripartite şi că Germania nu confunda înţelegerile rom âno-croato-slovace cu Mica Antantă.
Deşi răspunsul diplomaţiei germane nu a fost încurajator Killinger i-a declarat lui Antoncscu că
Berlinul „nu va lua „act” de această apropiere24.
La 21 octom brie 1941 Ivan M ilccz a fost prim it din nou de Mihai Antonescu. Diplomatul
slovac şi-a exprim at dorinţa de a merge la Bratislava pentru a discuta cu membrii guvernului asupra
modului cum e privită Ungaria în România şi a primi instrucţiuni pentru a poziţie comună. Cu
ocazia acestei audienţe, M ilecz şi-a exprim at dcschis sentim entele antimaghiarc şi şi-a arătat
disponibilitatea de a găsi căilc pentru o colaborare deschisă în plan politic împotriva Ungariei. A
readus în discuţic şi posibilitatea colaborării cu Croaţia în aceeaşi direcţic. La finalul audienţei cei
doi şi-au exprim at speranţa că după război se vor refacc alianţele regionale iar România va avea un
cuvânt greu de spus“5.
Dacă germanii au m enajat Bucureştiul în accastă chestiune au continuat să exercite presiuni
la Bratislava pentru a nu grăbi apropierea şi a avea linişte atât dinspre Bratislava şi Bucureşti, cât şi
dinspre Budapesta, în condiţiile în carc războiul nu era încheiat. în octombrie 1941 circulau zvonuri
că vizita lui Horthy la Hitler a urm ărit şi alte rapturi teritoriale pc seama Slovaciei. De accca, Mihai
Antoncscu îi cerea lui Elcftcrescu să stabilească noi contacte cu oficialii slovaci pentru a întocmi un
program comun de acţiune îm potriva uneltirilor maghiare. Zvonul era folosit ca un argument
concret al ncccsităţii apropierii dintre cele două ţări. în acest scop, Ion C. M arincscu, ministrul
Economiei Naţionale, care urma să viziteze Slovacia în noiembrie, primise şi însărcinări
diplom atice, pe lângă celc econom ice, „tocmai pentru ca să arătăm din partea noastră un accent mai
greu asupra acestei direcţiuni pe care o dorim com ună” . M arinescu a primit instrucţiuni pentru a
discuta problem ele politicc carc frământau atât Bucureştiul cât şi Bratislava. în România era privită
cu teamă apropierea bulgaro-m aghiară şi de accca devenise acută problema apropierii de Croaţia şi
Slovacia. Românii doreau să îşi convingă partenerii că nu se putea pune temei pc promisiunile
m aghiare privind statutul minorităţilor din Ungaria. Mai m ult Bucureştiul considcra că apropierea
19 Gheorghe Zbuchea, op. cit., p. 400.
20 Ibidem, p. 398.
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Slovaciei dc Croaţia era mai puţin relevantă decât cea dc România deoarece statul croat se afla sub
influenţa Italici. Nici Ungaria nu se temea dc o strângere a legăturilor croato-slovace în schimb
lăcea tot ce îi stătea în putere să le ţină pe accstca departe de România. Antonescu avertiza că era în
interesul Slovaciei să stabilească relaţii clarc cu România dacă nu dorea „să rişte într-o bună zi să
um ână izolată” . Politicianul român explica natura acestor relaţii prin nevoia de a stabili paşi
concreţi pe viitor pregătind un proiect comun care să fie adus în atenţia politicii internaţionale doar
.iiunci când se va ivi momentul prielnic. Pentru accasta trebuiau evitate m anifestaţiile publice şi
propaganda făţişă, colaborarea rczum ându-sc la „o concertare serioasă şi o stabilire loială de acţiune
c omună, stabilind etapele programului politic unitar”26.
Dacă slovacii au oscilat în 1941 faţă de colaborarea tripartită, la Zagreb ideea a prins.
1 uleiul croat, Ante Pavelic, i-a dcclarat lui Dimitric Buzdugan, în noiem brie 1941 că „interesele
ţ.lrilor noastre sunt identicc şi avem un vrăjm aş comun. Ura noastră îm potriva lui este chiar mai
veche decât a voastră”“ . Chestionat de maghiari, Ante Pavelic a avut o replică foarte promptă: „Da,
există o Mică înţelegere, dar nu noi am creat-o ci dvs. ungurii, prin atitudinea pe carc o aveţi faţă dc
ţările noastre”28. La rândul său, Branko Bcnzon declara, citându-1 pc liderul croat că „M ica
Înţelegere nu se pregăteşte nici la Zagreb, nici la Bucureşti, nici la Bratislava, ci la Budapesta, din
cauza prigoanei contra celor trei naţionalităţi megieşe”29.
în noiembrie 1941 Germ ania şi-a invitat partenerii la serbările prilejuite de trecerea primului
;m de la crearea Pactului Tripartit. Această vizită a fost considerată de Mihai Antonescu ca o
oportunitate pentru strângerea legăturilor dintre cele trei ţări. Cu accst prilej conducători, miniştrii şi
diplomaţi din Axă s-au întâlnit la Berlin. Aici au putut avea întrevederi atât cu Hitlcr cât şi cu şefii
diplomaţiei Reich-ului. Ocazia a fost folosită şi pentru întâlniri între politicieni din ţările aflate sub
dom inaţia sau influenţa Germaniei. Pentru Mihai Antonescu a fost un bun prilej de a-i întâlni pc
delegaţii croaţi şi slovaci.
în timpul vizitei mareşalului Ion Antonescu la Hitlcr, l-a interpelat pe problem a românilor
din Transilvania şi l-a întrebat dacă România vrea să strângă relaţiile cu state vecine am intind de
Croaţia şi Slovacia. Hitler a fost destul de rezervat şi a spus că nu se putea pune problem a
frontierelor europene în acel m om ent30. Cam pania din U.R.S.S. nu se term inase şi venirea iernii
punea mari problem e arm atelor aliate. Problema strângerii legăturilor cu Slovacia şi Croaţia a ţinut
deschisă şi agenda politică a lui Mihai Antonescu. El a ţinut să îi precizeze lui A dolf H itler în cadrul
audienţei din 27 noiembrie 1941 că Hitler ar putea determina Ungaria să aibă o politică mai
tolerantă în problem a minorităţilor. „I-am vorbit apoi FUhrcrului cancelar de necesitatea de a
împiedica Ungaria să facă acte potrivnicc rosturilor dc mâine prin asocierea Croaţiei şi Slovacici la
o ordine spirituală comună, Iară tendinţe dc agresiune sau intonaţiune banală a Micii A ntante”31. La
aluzia făcută în noiembrie în timpul audienţei la Hitler relativă la o astfel dc mică înţelegere,
cancelarul german s-a arătat rezervat. El i-a răspuns lui Antonescu că finalizarea războiului în est
era prioritară fără ca să îi dea vreo sugestie pentru viitor32. Liderul german nu era interesat de
apropierea rom âno-slovaco-croată de ceea el a fost tranşant, crezând că cei doreau anularea
rezolvarea problem elor teritoriale cu U ngaria cât mai curând. Fuhrer-ul s-a pronunţat în mai multe
rânduri foarte voalat la modul cum va arăta harta politică după război. Şi Vojtcch Tuka a folosit
audienţa la Hitler din noiem brie 1941 pentru a reitera buna colaborare rom âno-slovacă şi lipsa
oricărei încrederi în prom isiunile maghiare. Dc asemenea, premierul slovac a primit toate
26 Loc. cit., f. 481-484.
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asigurările dc la von Ribbcntrop că la Berlin apropierea croato-rom âno-slovacă nu era văzută cu
ochi răi dar că manifestările făţişe anti-m aghiare trebuiau să înccteze. Germanii nu susţineau accastă
apropiere dar dcclarau că nu i se opun atât timp cât nu capătă nuanţe care să sem ene cu Mica
înţelegere33. Dar Ribbcntrop nu şi-a ascuns tonul am eninţător când i-a vorbit lui Tuka despre aceste
raporturi: „relaţiile slovaco-rom âne nu se pot aştepta la formule şi manifestări aprobatoare pentru ca
să nu sc interpreteze din nou politica de apropiere dintre România şi Slovacia ca noua Mică
A ntantă”34.
După aceste vizite, la 27 noiem brie 1941 Mihai Antonescu a avut o întrevedere cu V. Tuka
la Berlin, reluând discuţiile în problem a cooperări pe un front comun anti-maghiar. Tuka ştia direct
de la Ribbcntrop că Germania nu agrea această iniţiativă iar Killinger l-a avertizat personal pc
Mihai Antonescu dc acest lucru. Aceasta nu i-a îm piedicat să discute problema. Mai mult, poziţia
germ anilor nu era unanimă. Probabil că aceştia nu şi-au im aginat că în interiorul Axei ar putea să
existe o colaborare care să nu rcflccte interesele Berlinului şi problem a i-a surprins. în schimb,
influentul ministru al Propagandei, Goebbels i-ar fi sugerat că nu avea nim ic îm potriva unei
apropieri militare rom âno-slovace35. Anul 1941 sc încheia fără să se fi realizat nimic concret. Dar
ideea unei apropieri trilaterale a ţinut agenda politică dc la Bucureşti, Bratislava şi Zagreb deschisă.
Rcacţia Budapestei şi poziţia Berlinului au blocat însă iniţiativa.
A nii 1942-1943 au im pu s sch im b area strategiei

După eşecul creării unei alianţe politice, Mihai Antonescu a căutat să aducă în prim plan o
nouă tactică. El avea în vedere o strângere a colaborării în plan cultural. Accastă iniţiativă avea un
scop propagandistic, de inform are a opiniei publice internaţionale asupra drepturilor rom ânilor din
Transilvania. Cum şi ungurii erau la fel dc convinşi de drepturile lor asupra Transilvaniei, Mihai
Antonescu a căutat să câştige opinia publică din Croaţia şi Slovacia, state care aveau revendicări
similare.
Din punct de vedere cultural anii 1942-1943 au reprezentat momentul de vârf al colaborării
cu partenerii croaţi şi slovaci. între România, Slovacia şi Croaţia s-au semnat mai multe actc
bilaterale care făceau din colaborarea dintre cele două ţări o realitate. în ianuarie 1942, M.
Antonescu şi-a anunţat dorinţa de a-i îl întâlni pc premierii Vojtcch Tuka şi M laden Lorkovic pentru
a ncgocia un acord cultural36. O ofensivă culturală care ascundea una diplom atică stătea la baza
accstor acorduri. Mihai Antonescu a înţeles că războiul se va prelungi mult timp iar sorţii acestuia
nu mai erau clari. în aceste condiţii era nevoie dc o nouă strategie de colaborare pe linia antimaghiară. El a încetat să mai vorbească dc relaţii politice spre a nu da semnale la Budapesta şi
Berlin că şi-ar dori rcfaccrca Micii Antante. Iar ofensiva diplom atică a trecut pe tărâm cultural. M.
Antonescu urmărea să dcclanşcze o mare cam panie care să justifice pretenţiile asupra Transilvaniei.
Documcntclc care prezentau punctul de vedere românesc trebuiau puse pe masa dc lucru a
învingătorilor în război, indiferent cinc ar fi fost aceştia. Popularizarea problemei româneşti în
rândul statelor europene şi lobby-ul făcut în m ediile diplomatice au căpătat prioritate în strategia
românească. Croaţia şi Slovacia nu au fost uitate. Ele reprezentau pentru guvernul de la Bucureşti
două excelente piste spre Italia, respectiv Germania. Apoi colaborarea avea în vedere conturarea
unor aspccte com une în lupta îm potriva Ungariei. Dc aceea trebuia făcut totul pentru a populariza
imaginea României şi drepturile ci asupra Transilvaniei în opinia publică a celor doi parteneri.
în acelaşi timp, din 1942 raporturile României cu Germania s-au îm bunătăţit semnificativ.
Cum războiul pe frontul dc est continua, contribuţia României a crescut considerabil depăşind
Ungaria. Aportul econom ic şi m ilitar pe care România îl aducea la efortul de război au făcut ca
decidenţii Externelor de la Bucureşti să readucă în discuţic problema cooperării cu Croaţia şi

33 A.M.A.E., Fond 71 .Slovacia, voi. 11, f. 574.
31 Petre Otu, Relaţii militare româno-slovace. 1939-1944..., p. 42.
35 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. IV, f. 9-10. vezi şi Petre Otu, Relaţii militare româno-slovace (19401944), p. 372-373.
36 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. TV, f. 9-10. vezi şi Dagmar Ciema-Lantayovâ, op. cit., p. 175.
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Slovacia. într-un Pro M emoriu din februarie 1942, ministrul român al A facerilor Străine îl înştiinţa
Iv Joachim von Ribbcntrop asupra naturii acestor raporturi şi îi ccrca să îşi precizeze poziţia faţă de
•ituaţia creată de apropierea dintre Bucurcşti, Bratislava şi Zagreb. Antonescu declara că aceste
legături nu au caracter politic şi nu urm ăresc refacerea Micii înţelegeri. România sc arăta interesată
• I» „idcca unităţii europene şi a unei federaţiuni europene mult mai vaste” dar apropierea dintre cele
ii ci state era firească din cauza poziţiei revizioniste maghiare. Antonescu îi declara m inistrului
rcim an că înţelege poziţia Berlinului faţă de oportunitatea vizitelor lui Tuka şi Lorkovic la
Bucureşti dar îl întreba dacă apropierea dintre Ungaria şi Bulgaria concretizată prin vizite sim ilare
i manifestaţii publice de prietenie nu se înscriau în aceeaşi linie care le fusese refuzată rom ânilor,
slovacilor şi croaţilor. El concluziona că apropierea dintre cele trei state era în interesul Germaniei,
m i i arc nici un scop agresiv şi respecta tratatele internaţionale semnate. în schimb, încurajarea
pnetcniei bulgaro-m aghiare avea susţinere din partea italienilor. Mihai Antoncscu i-a propus lui
Kibbcntrop să patroneze tripla apropiere dintre cei trei parteneri din Axă şi dorea să afle un răspuns
.Im partea diplomaţiei germane. La rândul său, Ion Antonescu i-a atras atenţia direct lui Hitlcr în
Icbruarie 1942 că apropierea României de Croaţia şi Slovacia era una culturală. Deşi această
ipropicrca a fost prim ită cu neîncredere la Berlin şi Roma „apropierea cu tendinţe vădite politicc şi
militare a Ungariei şi Bulgariei” nu a trezit suspiciuni în capitalele celor două puteri ale A xei37.
In februarie 1943 Mihai Antonescu îşi exprim a regretul că în relaţiile rom âno-slovace s-a
produs o răceală. El i-a mărturisit că nu înţelege de ce Germania privea cu neîncredere spre
înţelegerea tripartită. Cei doi au căzut dc acord că Ungaria a făcut dem ersuri la Berlin şi Roma
•u itând că această apropiere seamănă cu Mica înţelegere. M ilecz a inform at Bratislava că România
•i rămas prietena Slovaciei şi recom anda ca relaţiile dintre cele două să se dezvolte pe mai multe
planuri. Slovacia sc aştepta ca România să fie iniţiatoarea acestei dezvoltări. M ilecz i-a declarat lui
Antoncscu că şi Tuka regreta că relaţiile nu fuseseră foarte apropiate dar că Berlinul blam a aceste
ichiţii. M ilccz era de părere că doar cu acceptul germ anilor s-ar putea realiza o colaborare
regională38.
Opera propagandistică desfăşurată între cele trei capitalc a fost semnificativă. Propaganda
n»numească din perioada 1941-1943 în Slovacia şi Croaţia a crescut substanţial. La Radio Bratislava
i Radio Zagreb a fost introdusă emisiunea Ora României, iar la Bucureşti Ora Slovaciei şi Ora
<'mafiei. Presa din cele două state publica zilnic buletine inform aţionale despre România. Ora
României de la Radio Bratislava şi Radio Zagreb a avut rolul promovării imaginii României în
opinia publică din ccle două ţări partenere. Dc asemenea au existat şi schimburi interculturalc şi
u /ite com une între cele trei ţări. De exem plu, Tido J. Gaspar, şeful Propagandei slovace, a vizitat
România, în fruntea unei delegaţii de scriitori din Slovacia şi Croaţia. Legaţiile celor două ţări au
oferit un dineu în prezenţa reprezentanţilor presei şi a unor nume majore ale literaturii rom âne39. La
i.mdul lor, românii au vizitat Slovacia, pentru un traseu carc a cuprins Bratislava, Banskă Bystrica şi
localităţi de la poalele M unţilor Tatra. Aceste vizite reciprocc, care i-au cuprins şi pe croaţi au avut
un uriaş impact în mass-media.
în jurul catcdrci dc limba rom ână dc la Universităţile din Bratislava şi Zagreb s-a organizai
un alt tip de promovare a imaginii reciproce şi dc strângere a legăturilor culturale. Personalităţi
precum dirijorul George Gcorgcscu de la Filarmonica Naţională, pianistul Dinu Lipatti, scriitorul
I .»viu Rebreanu, istoricii Victor Papacostca şi Ioan Lupaş au vizitat Slovacia şi Croaţia'10. De
precizat este faptul că ministrul României la Zagreb i-a oferit lui Ante Pavelic ordinul Caro! I, iar
Mareşalul Ion Antonescu prim ea ordinul Coroana Regelui Zvonim ir la 25 august 1942. Acelaşi
ordin îl primea şi ministrul român dc Externe, M ihai Antonescu la 26 ianuarie 1943'". Şi câteva
Antonescu - Hitler. Corespondentă şi întâlniri inedite..., doc. 39, p. 171.
* Dagmar Cicrna-Lantayovâ, op. cit., p. 175-176.
Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare S.A.N.I.C. Fond Ministeral Propagandei
Naţionale. Presa internă, dosar 601, f. 435.
Florin Anghel, op. cit., p. 258.
Ihidem, p. 260

nersonalităţi culturale româneşti carc au vizitat Slovacia în accşti ani au fost decorate de slovaci cu
ordinul Pribina. Zilele naţionale ale Slovaciei şi Croaţiei au fost serbate cu mult fast. Iar zjua
naţi°nală a României a devenit prilej de sărbătoare la Bratislava şi Zagreb. Şi problem a minoHtăţii
croatc şi slovace era avută în vedere. Acordurilc culturale semnate de cele două ţări au îmbunătăţit
statutul minorităţilor din România. Acest gest era un sem nal tras cum că croaţii, românii şi slovacii
jin Ungaria nu beneficiază de un statul similar.
însă războiul continua cu mai multă înverşunare, devenind mondial. Odată rccuperatc
Basarabia şi Bucovina războiul din est şi-a pierdut din popularitate în sânul societăţii româneşti.
Transilvania revenise ca principală temă de discuţie. De aceea Mihai Antonescu a dat directive
tresei româneşti să abordeze problem a şi mai ales statutul rom ânilor din teritoriul cedat. Reacţia
budapestei a fost pe măsură. Astfel deşi pc front trupele maghiare erau aliatele celor roniâne,
slovace sau croate în plan intern „disputa duşmănoasă lua forme tot mai înverşunate” 42. în contextul
bătâliil°r din vara anului 1942 cele trei ţări şi-au m ărit contribuţia la efortul militar comun. Această
contribuţie trebuia să fie în ochii Reich-lui o garanţie pentru obţinerea revendicărilor politice la
finele războiului. Iar potenţialul dem ografie, militar, econom ic, fără a uita factorul chcic - petrolul ¡.a ‘‘dus României un avantaj nu numai în faţa Croaţiei sau Slovacici ci şi a Ungariei. însă în toate
-jceste ţări s-a pus problem a menţinerii în spatele frontului a unor importante rezerve militare p;ntru
eventuală confruntare finală între accstea şi Ungaria.
De accca, sugestia lui G eobbcls a avut ecou. Atât România cât şi partenerii săi erau
conştient' °â *a finalul războiului, problem ele teritoriale cu Ungaria ar putea fi rezolvate do^r cu
•îjutorul armatelor celor trei ţări. Secretarul Ministerului Afaccrilor Externe de la Bucureşti,
¿lieorglic Davidcscu inform a la 21 aprilie 1942 că în urma unei întrevederi cu Ivan Milecz,
diplomatul slovac l-a întrebat dacă România dorea ca la sfârşitul războiului să rezolve problema
Transilvaniei „prin orice mijloace”. Davidcscu a replicat că România nu dorea rezolvarea 5prjn
orice mijloace” dar că „toţi factorii determinanţi îşi vor da seam a de im posibilitatea menţinerii
a c tu a le i frontiere” . M ilecz a ezitat să dea o replică m ulţum indu-se să condam ne absurditatea actului
prin care 400.000 de slovaci, 110.000 croaţi şi 1.600.000 dc români rămâneau sub dominaţia
maghiarâ \
Deja în Axă se iscascră dispute asupra contribuţiei militare pe frontul de est. Fiecare
participant la război înţelegea să îşi păstreze pe propriul teritoriu un important cfcctiv militcr. în
,lcCSt context, generalul Ferdinand Catlos, şeful armatei slovacc, a iniţiat, alături dc ataşatul rcmân
la Bratislava, un plan militar de cooperare împotriva Ungariei. Cele două părţi sperau să instige
Ungaria la o acţiunc militară prin care să ocupc un teritoriu slovac. Răspunsul ar 11 fost un atac
combinat româno-slovac carc să ducă la ocuparca Budapestei şi la dictarea unei păci cate să
a v a n ta je z e România şi Slovacia'14. Croaţia, de asem enea, era luată în calcul.
Astfel, şi relaţiile militare dintre cele trei partenere au devenit mai strânse. în februarie I942,
o delegaţie militară română, condusă de generalul Mihail Racoviţă a fost invitată la serbarea piimei
promoţii a Şcolii Superioare de Război din Slovacia. O lună mai târziu, o delegaţie slovacă cordusă
tic generalul Josef Turanek45, a venit în România. Acestui schim b de vizite i s-a dat o impor;anţă
foarte mare. Dar vizita delegaţiei militare slovace în România a ascuns o contradicţie a rclaiilor
roniâno-slovace. Ivan M ilecz nu a participat la întâm pinarea ofiţerilor slovaci. Generalul Catks s-a
arătat foarte indignat şi i-a cerut lui Elcftcrescu să se intereseze discret care a fost motivul ţpsei
diplomatului slovac. Oficial, Gheorghc Davidcscu a precizat că M ilccz era bolnav. Ui 14 marti^ dc

42 £Ste adevărat că Ion Glicorghe era un adversar dcclarat al lui Mihai Antonescu şi nu aprecia tjei o
iniţiativă a acestuia, Generalul Ion Gheorghc, Un dictator nefericii. Mareşalul Antonescu (Calea Ron^niei
spre Statul satelit), ediţie de Stelian Ncagoe, Bucureşti, F.ditura Machiavelli, 1996, p. 199.
43 \ MA.E., Fond 71 Slovacia, voi. 12, f. 171-173.
44 Florin Anghel, op. cit., p. 255-256.
45 Generalul era căsătorit cu o româncă din Orăştic, Petre Otu, Rela(ii militare româno-slovace. I939-l(4 4 _ ^
p 42; vezi şi Petre Otu, Rela(ii militare româno-slovace (1940-1944)..., p. 373-374.
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ziua independenţei Slovaciei, Ivan M ilecz a fost invitat să ţină o confcrinţă la radio dar nu s-a
prezentat. Abia atunci Elefterescu a aflat din surse din M inisterul dc Externe dc la Bratislava că i s-a
cerut lui M ilecz să m inim alizeze im portanţa vizitei militare pentru a m enaja Budapesta. La rândul
său, M anfrcd von Killinger, fară să i-a contact cu ofiţerii slovaci, i-a sugerat lui M ilecz să aibă
accastă atitudine pentru a nu se spune „că domnia sa a protejat schim bul de vizite” . Killinger se
interesa dacă „politica de încercuire a Ungariei” era o realitate” . M ilecz a mai m ărturisit că von
Killinger i-a declarat cu sinceritate că nu a putut să întâlnească pc delegaţii militari slovaci veniţi în
vizită în capitala României deoarece nu voia să dea nici un semnal la Budapesta cum că Germania
ar fi girat „politica de încercuire” a Ungariei. Răspunsul lui M ilecz a fost unul atât pe gustul
germ anilor cât şi al românilor: „relaţiunile Slovacici, României şi Croaţiei cu Germania sunt atât dc
pline de încredere şi dc putcrnice încât cele trei ţări nu au nevoie de o politică de înccrcuire faţă dc
Ungaria pentru a-şi dobândi drepturile lor” '6.
Reacţia Budapestei a fost promptă. Şeful M arelui Stat M ajor al Armatei Ungare a întreprins
o vizită la Sofia. El urmărea strângerea legăturilor dintre Ungaria şi Bulgaria ca pc o înccrcarc a
Budapestei dc ieşire din încercuirc şi în acelaşi timp de potolire a B ucureştiului,7. C onturarea unei
adevărate alianţe militare anti-m aghiarc în cadrul Axei a trezit reacţia Budapestei carc a protestat
vehement la Berlin şi la Roma. Berlinul şi-a exprim at indignarea dar destul de discret. Mai degrabă
problem a agasa diplom aţia germană. O dovedeşte un gest făcut de şeful secţiei politice a
M inisterului de Externe german. Un memoriu înaintat de Bossy şefului accste secţii, W oermann, a
prim it un răspuns uluitor: „Vedeţi unde-1 pun? Să nu credeţi că-1 voi citi vreodată! De altfel am
primit ieri un document asem ănător de la am basadorul ungur, Stojây. Nu vă supăraţi deci, căci nu 1am citit nici pe accla!”48. în schimb Roma s-a manifestat vehement. Cercurile Legaţiei italiene erau
sigure că vizita generalului Turanek în România, preconizata vizită a m areşalului K wartem ic, viceşeful statului croat, în România erau semnale evidente ale unei alianţe tripartite „în contra
expansiunii m aghiare”49. Italienii considerau strângerea legăturilor croato-rom âno-slovace ca un
pact anti-m aghiar şi în „detrimentul politicii de expansiune italiană în sud-estul Europei”50. Este
drept că slovacii şi italienii se dispreţuiau şi că aceste presiuni nu influenţau decisiv raporturile cu
România. Dar italienii aveau propriile ţeluri. Pe lângă faptul că îi susţinuseră pe unguri cu mult
înainte ca în Germania să sc instaureze regimul naţional-socialist, Roma avea interese în Croaţia pe
care o considerau în sfera lor de influenţă şi nu dorea o apropiere a acesteia de România sau
Slovacia. Unele efecte s-au simţit. în decembrie 1942, lt. col. C. Ştefanescu, ataşatul militar de la
Bratislava era inform at că la presiuni externe, Croaţia era pc calc să renunţe Ia postul dc ataşat
militar la Bratislava şi Bucureşti. O săptămână mai târziu, ministrul croat dc Externe, Mladcn
l.orkovic, îl înştiinţa pc Ion Antonescu că ţara sa nu dorea să renunţe la colaborarea şi la postul dc
ataşat m ilitar mai ales că „Rom ânia reprezenta o putere militară atât de apreciabilă” 51.
Este bine cunoscut că punctul de convergenţă în politica externă rom âno-croato-slovacă l-a
reprezentat anti-m aghiarism ul, totuşi, o alianţă politico-m ilitară nu a putut fi construită doar pe
acest fapt. Cu o Slovacie controlată de Reich şi cu o Croaţie în care interesele italiene şi germane
primau în faţa celor naţionale, o nouă Mică înţelegere, oricât de firească ar fi părut, era greu dc
realizat. Proiectul politico-m ilitar a avut un caracter ofensiv şi a fost pregătit cu scopul dc a
recâştiga teritoriile carc au fost alipite Ungariei. „Dacă Slovacia - direct controlată dc germani - a
fost obligată să păstreze o rezervă în ceea cc priveşte o posibilă nouă M ică înţelegere, Croaţia a
colaborat atâta vreme cât i-au permis interesele italiene, apoi germane, ccca cc ne duce la concluzia
că guvernele dc la Bratislava şi Zagreb, deşi juridic independente şi suverane, de facto erau limitate
46 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. 12, f. 171-173.
Petre Otu, Relaţii militare româno-slovace. 1939-1944..., p. 42-43.
I Generalul Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu (Calea României spre Statul satelit),
ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1996, p. 210.
w S.A.N.I.C., Fond Ministerul de Interne, Direcţia Generală a Poliţiei, 107/1942, f. 10.
II Loc. cit., f. 11.
1Florin Anghel, op. cit., p. 256.

drastic în ceea ce priveşte deciziile” 52. După bătălia de la Stalingrad şi începutul refluxului german
din Uniunea Sovietică la Bucurcşti s-a tras un semnal dc alarmă asupra viitorului. In aceste condiţii,
relaţiile cu mici aliaţi din Axă trebuiau reevaluate.
U ngaria, ccou rilc in tern aţion ale şi prăbuşirea proiectului
Faţă dc apropierea dintre Croaţia, România şi Slovacia şi încercarea lor de a izola Ungaria
presa maghiară a luat atitudine. Propaganda ei a devenit extrem de agresivă. Ungaria se simţea
am eninţată şi a înccrcat să blocheze această iniţiativă prin intermediul Romei şi Berlinului. Astfel,
gazeta clujeană „Kelleti Ujsag” scria că „în timp ce ungurii dau noi dovezi dc curopenism , dc pc
liziera nordică a Carpaţilor răsună glasul de sirenă al forţelor anti-europene. Spiritul distrugător şi
plin de ură al Micii Antante n-a dispărut nici astăzi şi luăm la cunoştinţă că accstc valori anticuropene există şi astăzi, ca şi cum cătuşele Vcrsailles-ului şi Trianon-ului n-ar fi fost zdrobite dc
pumnul dc fier al forţelor ce vor să construiască noua Buropă” . Propaganda m aghiară combătea o
eventuală apropiere dintre ţările care pierduseră teritorii în favoarea Budapestei şi, în condiţiile
dificile din noiembrie 1942 când situaţia de pe frontul dc est era neclară, încerca să atragă atenţia
Germanici asupra unor posibile defecţiuni. Criticând un articol din „Slovcnska Pravda” , gazeta
maghiară mai notă că „frumoasele zile de la Aranjuez ale regimului şi m etodelor lui Brătianu,
Bencş, Titulescu şi Masaryk sunt file dc mult rupte din calendarul Europei. Este o gravă lipsă dc
cuviinţă ca însuşindu-vă avantajele noii Europe să se facă propagandă pentru interesele a tot ceea ce
reprezintă aceşti dom ni”53. Aceeaşi gazetă revenea asupra subiectului în ianuarie 1943, în momentul
în care se contura dezastrul bătăliilor dc pc Volga şi Don am intind că „cele trei state trianonice s-au
prăbuşit şi s-au fărâm iţat în clipa în care le-a atins prim a adiere a timpurilor schimbate. O
com unicare telefonică de la Berlin a fost de ajuns pentru ca să suprime Republica Cehoslovacă şi să
pună pe fugă pe Bencş. România M are s-a redus fară nici o îm potrivire într-o Românie mai mică, în
clipa în carc a înţeles dorinţa m arilor puteri vecine. Iar Iugoslavia s-a rupt în două bucăţi de îndată
ce s-au apropiat dc frontierele sale avangărzile germ ane”' 4. în acceaşi perioadă şi „Pcstcr Lloyd”
publica în articolul Cine prepară Ungariei un nou Trianon următorul comentariu: „M embrii acestei
clici, cu aceleaşi metode, activează din nou. Până şi persoanele sunt în bună parte idcnticc;
em igraţia cchoslovacă în frunte cu Bcncş, exponenţii sârbi care ţes şi astăzi în spiritul Iui Titulescu
zidurile Micii Antante de odinioară. Nu s-a schimbat decât teatrul dc activitate, pe vremuri la Paris,
astăzi la Londra”55.
Propaganda maghiară şi-a atins scopul. M ediile diplom atice au devenit mai atente la accstc
iniţiative iar ecoul internaţional nu s-a lăsat aşteptat. încă din 1941 au înccput să apară zvonuri
despre o posibilă colaborare carc a provocau senzaţie în mediile diplom atice ale Axei. Diplomaţii
italieni au reacţionat prim ii vorbind dc „spiritul Micii A ntante” sub o formă nouă din relaţiile
rom âno-croato-slovacc” . Im ediat, un demers sim ilar l-a făcut diplomaţia Ungariei. Diplomaţia
germană, sesizată în acest caz, a luat hotărârea să blocheze proiectul politic din cadrul Axei:
„această colaborare nu trebuie să fie o restaurare a Micii A ntante şi trebuie să fie limitată la
raporturi econom ice şi culturale” 56. Şi reprezentantul Vaticanului la Bratislava, monseniorul Angclo
Roncalli l-a avertizat pe diplomatul maghiar că relaţiile tripartite sunt foarte activc. El remarca
apropierea dintre Elcftcrescu şi ataşatul dc presă croat cu care ţinea permanent legătura57.
Şi m inoritatea germană din Slovacia a luat atitudine. „G renzbote” era un oficios al
germ anilor slovaci inspirat dc Berlin. De multe ori în paginile acestei gazete apăreau articole carc
nu erau dictate de interesele Bratislavei. De exemplu, în iulie 1942 a apărut un articol intitulat
Politica de defăimare în care gazetarii dc la „G renzbote” criticau apropierea româno-slovacă.

52 Ibidem, p. 259.
S.A.N.l.C. Fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa externă, 1276, f. 157.
54 Loc. cit., f. 177.
55 Loc. cit., f. 186.
56 Dagmar Ciema-Lantayovä, op. cit., p. 172.
*
s/ Petr Kubik, Slovensko-talianske vztahy 1939-1945, Üstav pamăti năroda, Bratislava, 2010, p. 136.
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Articolul sc dorea a fi un avertism ent dat „statelor din Sud - Estul Europei lipsite în cea mai mare
parte de înţelegere pentru timpurile noi”, atrăgând atenţia că „nici un stat nu este creat pentru
veşnicic” . Eleftcrescu a trimis la Bucureşti o notă diplom atică citând din gazeta de limbă germană:
„va veni timpul când astfel de neînţelegeri vor fi aplanate într-un chip în care puterea
conducătorului din Europa îl va socoti drept. Cei care încearcă însă azi în mod egoist să lichideze o
veche ceartă comit o crimă faţă dc interesul com un al Europei şi îşi micşorează posibilitatea
participării la noua Europă. Com unitatea europeană nu admite în primul rând nici un fel de
fărâmiţare în formaţiuni dc triunghiuri sau patrulatere. Mica înţelegere este tot atât dc moartă ca şi
Societatea Naţiunilor sau ruşinosul D iktai de la Versailles (subl. n.)”58.
De la Legaţia Franţei regimului de la Vichy acreditată la Bucureşti s-au scurs alte informaţii
despre solidaritatea rom âno-croato-slovacă. Francezii credeau că această prietenie vizibilă în
declaraţiile publice ascundea şi acorduri politice carc „n-au fost încă m ărturisite” . Apropierea dintre
cele trei ţări era justificată în opinia francezilor dc „pofta dc cucerire şi dominaţie a celor dc la
Budapesta” . Mai mult, francezii considcrau că apropierea dintre clc avea „un caracter defensiv” şi
nu depăşea convenţiile şi acordurile semnate cu A xa59. Iar opinia publică franceză era convinsă ca
in spatele accstor relaţii dc prietenie se ascund şi acorduri militare secrctc. La rândul lui secretarul
Legaţiei germ ane la Bucureşti, Gerhard Stelzcr considera că „noul front politic rom âno-croatoslovac n-are dccât un caracter platonic ca şi înţelegerea ungaro-bulgară”60. Dar accsta urm ărea cu
mare atenţie raporturile de prietenie ale Bucurcştiului cu Croaţia şi Slovacia61. Stclzcr a fost
înştiinţat în timpul audienţei la Mihai Antonescu din 12 iulie 1941 că legăturile rom âno-croatoslovace sunt dc natură culturală, au menirea dc a apropia ccle trei popoare şi nu contravin
înţelegerilor internaţionale din cadrul Axei. Diplomatul german era rugat să îl înştiinţeze pe
Ribbcntrop de accst lucru62. Şi în tabăra A liaţilor s-a aflat despre acestc contactc. La 10 aprilie
1942, agenţia TASS răspândea inform aţia că în urm a vizitei delegaţiei militare slovacc la Bucureşti
s-a semnat un tratat militar secret între această ţară şi România care era îndreptat împotriva
Ungariei. Şi din Cairo sc transmiteau în acccaşi zi din aprilie 1942, ştiri despre existenţa unei alianţe
militare secrctc între România, Croaţia şi Slovacia. Evident, unele dintre aceste afirmaţii erau
simple zvonuri răspândite dc Aliaţi pentru a crea disensiuni în tabăra A xei63.
Vara anului 1943 a fost decisivă pentru eşecul final al proiectului înţelegerii croato-rom ânoslovace. Eşccul ultim elor acţiuni ofensive germane şi preluarea iniţiativei strategice de către Aliaţi
au fost semnalul clar că Germania nu va câştiga războiului. Dc aceea, diplomaţia rom ânească a
renunţat treptat la relaţiile cu Croaţia şi Slovacia . Mihai Antonescu a pregătit un alt plan şi care
avea în vedere o alianţă mai marc, care includea şi Italia şi pregătea ieşirea României din război.
Pentru aceasta era ncccsară strângerea relaţiilor cu unele state neutre ca Elveţia, Portugalia şi Spania
pentru a sonda prin intermediul poziţia A liaţilor faţă de problem ele europene generale. România
urmărea închcicrca unei largi înţelegeri între statele europene dar dorea să ştie carc era punctul de
vedere al Germanici faţă de situaţia generală64. Acţiunile diplomatice ale României încercau să
găsească aliaţi în problem a maghiară şi în afara Axei dar Mihai Antonescu era conştient că nici o
ţară nu va risca să precizeze un punct dc vedere Iară să ţină cont de supremaţia continentală a
Germaniei încă existentă în accl moment. Dc aceca demersul lui Mihai Antonescu trebuia să aibă
girul Berlinului. Modul cum a fost m enajat Ribbcntrop în docum entele redactate dc şeful
diplomaţiei române nu ascundca o evidentă rezervă a României faţă dc poziţia germ ană dar lăsa să
sc înţeleagă că Bucurcştiul e capabil să facă tot cc îi stă în putinţă în problem a Transilvaniei chiar
dacă accste acţiuni puteau să irite partea germană.
58 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. 13, f. 21-22.
1S.A.N.l.C. Fond Ministerul dc Interne, Direcţia Generală a Poliţiei, 28/1942, f. 7.
Ml Loc. cit., f. 13.
61 A.M.A.E., Fond 71 Slovacia, voi. 13, f. 197.
Loc. cit., voi. 15, f. 476.
' Loc. cit., voi. 13, f. 197
w Loc. cit., voi. 12, f. 55-59.

Proiectul com un cu Croaţia şi Slovacia şi-a pierdut din însem nătatea în toamna anului 1943,
la Bucureşti fiind tot mai vizibil că Germania pierdea războiul şi că pentru România prioritatea
devenea ieşirea din Axă pe baza negocierilor secrete cu Aliaţii. Croaţia şi Slovacia erau din ce în ce
mai dependente dc Germania ccea ce a făcut ca Bucureştiul să caute alte soluţii pentru problema
Transilvaniei. Cele două ţări nu erau recunoscute de Aliaţi care pregăteau guverne din exil pentru
refacerea Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. Dc aceea Mihai Antonescu a renunţat la proiect. Conform
opiniei fostului ministru de Externe român, Mihail Sturdza, proiectul lui M ihai Antonescu dc
negocierc a unui acord tripartit între România, Croaţia şi Slovacia fâcca parte dintr-un plan mai
m are care privea crearca pentru României a unei situaţii cât mai bune la finalul războiului.
N egocierile secrete de ieşire din război dem arate dc Antoncscu după dezastrul de Ia Stalingrad ar fi
avut ca bază de plecare un efort comun cu bulgarii, croaţii şi slovacii65. Cert este că un astfel de
plan nu era considcrat la Bucurcşti o variantă în condiţiile înfrângerii Germaniei ci al victoriei
acesteia. De aceea, proiectul unei Mici înţelegeri în cadrul Axei a fost abandonat.
C oncluzii
Al doilea război mondial a oferit alături de mari desfăşurări militare şi o adevărată luptă în
plan diplomatic. Nu doar marile puteri îşi modelau interesele în funcţie de situaţia fronturilor.
Statele mici, aliaţi de conjunctură a Reich-lui, urmăreau cu atenţie evoluţiile militare pentru a-şi
stabili agenda de priorităţi în trasarea intereselor proprii. Evoluţia frontului a stat la baza hotărârilor
diplom atice atât la nivel înalt cat şi la nivelul statelor mai mici. Astfel în contextul expansiunii
naziste, Slovacia, Rom ânia şi din 1941 Croaţia, s-au găsit, în mod deliberat sau forţat, parteneri ai
Axei. în cadrul acestei mari alianţe avea să se conturczc şi proicctul unei noi Mici înţelegeri, gândit
dc titularul Externelor de la Bucureşti, M ihai Antonescu. Noua alianţă urm ărea recuperarea
teritoriile obţinute dc Ungaria în urma celor două arbitraje de la Viena şi a prăbuşirii Iugoslaviei
fără a veni în contradicţie cu interesele Berlinului. Miza acestui dem ers pentru România era
Transilvania. în ciuda colaborării strălucite dintre aceste trei ţări, Mica înţelegere nu avea să se
înfăptuiască datorită presiunii făcutc dc Budapesta la Berlin şi Roma. Apropierea din punct dc
vedere politic dintre România, Slovacia şi Croaţia nu a reuşit să depăşească numeroasele obstacole.
Nici din punct de vedere m ilitar nu a fost posibilă încheierea unui acord. Doar cooperarea pe plan
cultural sau cconom ic s-a bucurat de succes.
Cauza eşecului în realizarea alianţei are originea la Budapesta, Berlin şi Roma. Diplomaţia
Budapestei urm ărea să blocheze această apropiere de care se temea. Ungurii au avertizat Berlinul că
cele trei ţări doreau să creeze o Mică Antantă în cadru Axei, ceea ce ar părea un paradox. Faţă de
această apropiere Roma a luat o atitudine fără cchivoc. Diplomaţii români aflaseră din surse italiene
că şi Roma făcea presiuni la Bratislava şi Zagreb pentru a îm piedica apropierea trilaterală. Este
drept că slovacii şi italienii se dispreţuiau iar croaţii intrau dircct în sfera dc influenţă a Romei care
nu dorea o apropiere tripartită în cadrul Axei. în schim b, Berlinul nu s-a pronunţat foarte clar
deoarece nu dorea să îşi strice relaţiile cu Bucureştiul sau cu Budapesta. De acea, reacţia germană a
fost mai discretă. Eşecul acestei apropieri s-a datorai intereselor Romei şi Berlinului carc unnăreau
să aibă linişte în regiunea dunăreană pentru a se concentra pe propriile proiecte. Locul Germaniei în
accastă ecuaţie este unul secundar până în toam na anului 1943. Nici Bratislava sau Zagrebul nu sunt
străine de eşecul iniţiativei. Ezitările lor ca şi presiunile făcutc dc Italia şi Germania le-au
îm piedicat să se manifeste mai ferm. Dar Bucurcştiul a fost cel care a avut ultimul cuvânt. Odată cu
pierderea iniţiativei strategice pe front şi cu prăbuşirea regimului lui M ussolini în Italia planul unei
asem enea alianţe nu mai era viabil. Diplomaţia rom ânească a dem arat alte iniţiative pentru
rezolvarea problemei Transilvaniei. Negocierile secrete cu reprezentanţii Aliaţilor carc au însoţit
anii 1943-1944 au anulat definitiv acest proicct.

65 Mihail Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din [ara pierdută'A lba Iulia - Paris, Editura
Fronde, 1994, p. 246.

DEPORTAREA GERMANILOR DIN BUCOVINA LA MUNCĂ FORŢATĂ
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

Daniel HRENCIUC

Rezumat: La 6 ianuarie 2017, se împlinesc 72 dc ani de la deportarea germanilor din România în
Uniunea Sovictică, o cifră importantă şi relevantă dc la comemorarea unui eveniment istoric dramatic din
viaţa comunităţii germanilor din România, carc îndeamnă la noi analize, cercetări şi reevaluări în spiritual
respectului deplin faţă dc adevărului istoric. Deportarea germanilor la muncă forţată în Uniunea Sovietică
(Donbas, Urali) reprezintă un capitol terifiant din istoria uneia dintre cele mai importante comunităţi etnoconfesionale care a trăit vreodată în spaţiul românesc - Vechiul Regat, Basarabia, Transilvania, Banat,
Bucovina, Crişana, Maramureş - cu o contribuţie deosebită la cultura şi civilizaţia acestuia. La 70 dc ani de la
deportarea germanilor în Uniunea Sovietică, numărul supravieţuitorilor este unul extrem de scăzut. Cu toate
acestea, actualitatea acestei teme - precum şi a demersului aferent - se impun de la sine, dintr-o perspectivă
tranşantă, recuperatorie, carc urmăreşte în mod clar şi relevant, prezentarea adevărului istoric sine ira et
studio.
Cuvinte cheie: România, Bucovina, deportare, germani, Uniunea Sovietică
Abstract: On the 6th of January, 2017, was celebrated the 72th anniversary of the deportation of
Germans from Romania/Bukowina to the Soviet Union, an important and relevant figure to commemorate a
historically dramatic event for the German community in Romania, which calls for new analysis, research
and revaluations in the spirit of full respect for the historical truth. The deportation of Germans to forced
labor in the Soviet Union (Donbas, the Urals) is a terrifying chapter history of one of the most important
ctlino-confessional community that ever lived in the Romanian - Old Kingdom, Bessarabia, Transylvania,
Banat, Bukovina Crisana, Maramureş - with a special contribution to its culture and civilization. 70 years
after the deportation of Germans in the Soviet Union, the number of survivors is extremely low. However,
the timeliness of this issue - and the associated approach - imposed by itself, from a categorical perspective,
aims at a clear and relevant presentation of the historical truth sine ira et studio.
Keywords: Romania, Bukowina, deportation of Germans, Soviet Union
La 23 august 1944 regimul mareşalului Ion Antonescu a fost înlăturat şi constituit un guvern
condus dc către generalul Constantin Sănătescu1, ministru dc externe fiind Grigore NiculcscuBuzeşti. Noul guvern avea sprijinul cclor patru partide reunite în Blocul Naţional Democratic
(P.C.R., P.S.D., Frontul Plugarilor, Partidul Naţional Popular)2. Regele Mihai I dc Hohenzollcrn şia recăpătat drepturile suspendate în timpul regimului antoncscian, iar partidele politice şi-au
redobândit baza legală a activităţii lor3. încă din noaptea dc 23/24 august 1944 a fost adoptat
decrctul lege dc am nistie generală, politică, militară şi agrară a tuturor infracţiunilor făcute de la 1
decem brie 1918 şi decrctul - lege dc desfiinţare pe întreg teritoriul României a lagărelor de
concentrare şi eliberarea imediată a tuturor persoanelor închise pentru activitate antifascistă,
dem ocratică4. Constituţia din 1923 a fost - parţial - repusă în acţiune, iar partidele politicc şi-au
1 Constantin Sănătescu, Jurnal, cu o prefaţă dc Simona Ghiţescu Sănătescu, Bucureşti, Editura Humanitas,
1993, p. 163.
Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), Bucureşti, fond
Documentar, dosar 2557, f. 185.
Marcel Dumitru-Ciucă, Introducere, în Guvernarea Constantin Sănătescu, Stenogramele şedinţelor
Consiliului de Miniştri (august 1944-noiembrie 1944), cd. critică dc Marcel Dumitru-Ciucă, voi. I, Editura
Saeculum I. O. Bucureşti, 2011, p. 5.
Comeliu Crăciun, Supuşii germani în România anilor 1944-1947, Oradea, Editura Muzeului Ţării
Crişurilor, 2008, p. 7.

putut relua activitatea5. După 23 august 1944, germanii din România s-au aflat într-o stare dc
vulnerabilitate totală faţă dc abuzurile sovieticilor manifestate prin intermediul autorităţilor române
girate în acţiunile lor, necondiţionat, dc cătrc Comisia A liată/Sovietică dc Control6. Cu toate că,
oficial, lagărele de concentrare au fost desfiinţate, iniţial, în acestc sinistre locaţii au început să fie
internaţi cetăţcni români de etnic germană şi m aghiară care colaboraseră cu naziştii, legionari, iar
bunurile acestora au fost trecute în proprietatea statului rom ân7. La 24 august 1944, A dolf Hitler a
ordonat Grupului dc Armate “ Ucraina Sud” să introducă în luptă toate capacităţile militare de carc
dispune pentru „m enţinerea liniştii, Siguranţei şi ordinii în România şi pentru respingerea marii
ofensive a sovieticilor”8. Ordinul lui A dolf Hitler avea în vedere pe lângă tehnica W ehrmachtului şi
capacităţile „forurilor germane civilc şi de partid şi ale restului germ anilor din Grupul E tn ic ...” 9
Imediat după declanşarea operaţiunilor politicc şi militare de la 23 august 1944 au început acţiunilc
de reţinere ale supuşilor germani din R om ânia10. în seara zilei dc 23 august 1944, M anfred von
Killinger, aflat în audienţă la regele Mihai I, a ţinut să-i reproşeze acestuia faptul că Germ ania nu-i
va permite României o schimbare de direcţic în politica sa externă11. Regele Mihai i-a răspuns
oficialului germ an că ’’împotriva trupelor germane din România şi împotriva cetăţenilor Reichului
din România, guvernul român nu va întreprinde, desigur, nim ic” 12.
baza acestei asigurări venite din partea regelui M ihai, generalul Alfred Gcrstenbcrg s-a
deplasat în noaptea de 2 3 -2 4 august 1944 la Ploieşti, asigurând la rândul lui autorităţile române că
nu va întreprinde nimic îm potriva României. însă, în dim ineaţa zilei de 24 august 1944,
Gerstcnberg în fruntea trupelor sale a atacat Bucureştiul, determ inând reacţia fermă a trupelor
rom âne13. Trupele militare germane au fost încercuite, dezarm ate şi arestate14 . începând cu 25
august 1944 a fost em is un ordin telefonie (nr. 43. 599) de către Inspectoratul General al
Jandarm eriei, adresat Inspectoratelor judeţene prin care trebuia să sc treacă la arestarea liderilor
Grupului Etnic German şi ai maghiarilor, întocm indu-se liste cu toţi civilii germani, supuşi străini
sau membri ai Grupului Etnic German de la 16 ani în sus (inclusiv fem eile)15.
Operaţiunea trebuia finalizată foarte rapid, iar cei consideraţi „periculoşi” trebuiau să fie
triaţi şi internaţi în lagăre pc care jandarm ii aveau datoria să le am enajeze16. Persoanele considerate
periculoase trebuiau arestate în două orc, iar oricc m ilitar german îm brăcat în haine civile trebuia de
asem enea reţinut17. Lii începutul lunii septem brie 1944, o parte dintre germani au fost transferaţi din

5 Relaţiile internaţionale reflectate în dezbaterile Parlamentului României. Volumul al II-lea, Senatul, 18642010, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politicc şi Relaţii Internaţionale, lucrare elaborată sub redacţia
lui Stelian Neagoe, 2011, p. 416-417.
6 Comcliu Crăciun, Etnicii germani în România anilor 1945-1947, Editura Primus, Oradea, 2010, p. 20.
' Mircea Rusnac, Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945). Cu referire specială la Banat, p. 2.
http://istoriabanatului.wordpress.coin/2009/06/17.
8 Comeliu Crăciun, op. cit., p. 7.
9 Ibidem.
10 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), Bucureşti, fond Colecţia Gabanyi Anneli Ute, dosar 123, f.
139.
11 Constantin Sănătescu, op. cit., p. 167.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
M Comeliu Crăciun, La Est de Wehrmacht. Prizonieri şi evadaţi germani în România 23 august ¡944—1948,
Oradea, Editura Primus, 2011, p. 8 şi urm.
15 Dumitru Şandm, Evadări din centrele de internare 1944-1948, J, în „Arhivele Totalitarismului”, III, nr.
2/1995, p. 40.
16 Hannelore Baier, Germanii din România 1944-1956. Culegere de documente de arhivă întocmită de
Hannelore Baier, Sibiu, Editura Honterus, 2005, p. 10-11.
l7Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1945 şi ţărănimea germană din România, Bucureşti, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2009, p. 47.

Itiţ'.trclc improvizate în lagărul dc conccnlrarc dc la Târgu Jiu 18. Internarea germ anilor a fost
© tatuată începând cu 6 septem brie 1944.
La 11 septem brie 1944, Inspectoratul General al Jandarmeriei a transm is inspectoratelor
ni.U-ţenc ordinul circular 44. 146 prin care se aduccau com pletări ordinului din 27 august 1944: era
. iută revcrificarea datelor personale ale tuturor germ anilor ce fuseseră lăsaţi la domiciliu, accşlia
md obligaţia dc a sc prezenta pentru vcrificare în termen de două orc. Germanii identificaţi drept
membri ai organizaţiilor militare germane („W affen SS”, „O rganizaţia Todt” 19) au fost trimişi în
l i •i'irclc dc prizonieri. Alte categorii dc germani au fost trimise în lagărele de la Caracal şi Slobozia
in vederea „defascizării”20. Persoanele considerate periculoase trebuiau să fie, internate în lagărul de
l.i l argu Jiu îm preună cu cci din lagărele im provizate21. Din rândurile Grupului Etnic German
in buiau arestaţi Andreas Schmidt şi principalii săi colaboratori22, toţi conducătorii etniei germani
ire-şi manifestaseră sentim entele antirom âneşti23, tinerii germani care fuseseră înrolaţi în SS sau în
ii mata regulată2'1.
Germanii din Rom ânia25, dintre carc 74% erau trăitori în mediul rural26, au fost deportaţi în
I Iniunea Sovietică prin intermediul Comisiei Aliate de Control27. Com isia Aliată dc Control a avut
mi rol malefic în primul rând pentru că, sub acoperirea sa, econom ia rom ânească a fost spoliată dc
materiale, maşini, unelte, alte resurse sub diverse pretexte. Specialiştii sovictici, în m ajoritatea lor
militari, au profitat dc poziţia lor şi implicit dc situaţia României pentru a prelua cantităţi dc
materiale, produse şi, mai târziu, au deportat persoane la muncă în U RSS28. La 27 august 1944,
MAI a em is ordinul nr. 12 500 prin carc toate inspcctoratclc dc jandarm i trebuiau să procedeze
neîntârziat la dem ararea m ăsurilor dc identificare, înregistrare (reţinere în anum ite cazuri) şi
internare a civililor supuşi străini, în vârstă de ccl puţin 16 ani, bărbaţi şi fem ei29.
La 12 septem brie 1944, Rom ânia a semnat Armistiţiul cu Uniunea Sovietică, Statele Unite
ale Americii şi M area Britanie , prin care era stabilit în mod oficial faptul că România a ieşit din
alianţa cu Germania, trupele române luptând îm potriva Axei începând cu 24 august 194431.
Nemulţumite de măsurile adoptate dc către autorităţile române în vederea internării etnicilor
germani, sovicticii au ordonat noi arestări. în principal, au fost arestaţi la presiunea Uniunii
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'V)
Sovietice cetăţenii români de etnie germ ană' . A restarea etnicilor germani s-a efectuat sub
•
•
•
•
•
•
•
/V »^3
presiunea directă a M oscovei prin com plicitatea directă şi implicită a liderilor com unişti ro m â n i".
în faţa abuzurilor tot mai num eroase ale sovieticilor pc teritoriul românesc, autorităţile
rom âne au em is Ordinul General 984. 200/30 septem brie 1944, prin care toate ccrcrile Armatei
Roşii în România trebuiau făcute prin intermediul guvernului român şi aprobate în Comisia
Sovietică dc Armistiţiu din Bucureşti prezidată de către generalul N. P. Vinogradov. Ofiţerii şi
soldaţii români erau lâcuţi dircct şi în cel mai înalt grad responsabili faţă de apărarea bunurilor
statului dc către soldaţii sovietici34. Pentru verificarea aplicării condiţiilor arm istiţiului, a fost creată
o Comisie de Control a Aplicării A rm istiţiului cu sediul în Bucureşti, str. Gogu Constantincscu nr.
1335. Această Com isie a delegat în fiecare oraş al României ofiţeri îm puterniciţi ajutaţi de un număr
dc 5 -7 persoane.
D eportarea celor aproxim ativ 75.000 de persoane (70.000 dc pc teritoriul României, iar
5.000 din partea dc nord a Transilvaniei) în Uniunea Sovietică reprezintă, în opinia noastră, ccl mai
dram atic capitol din istoria germ anilor din România. D eportarea în sine, reprezintă cca mai drastică
pedeapsă prevăzută dc legislaţia internaţională, care se poate aplica unui individ, sau unui şrup
uman în cazul săvârşirii unor fapte deosebit dc grav faţă dc statul a cărei cetăţenie o posedă
în
cazul de faţă, vina cclor deportaţi era reprezentat doar de etnia lor germană, o măsură de răzbunare
îm potriva nazism ului, aplicată în grup, tuturor germ anilor, indiferent dacă au avut sau nu dc a face
cu nazism ul37. Accastă m ăsură a fost aplicată com unităţilor germane din statele intrate sub control
sovietic, Stalin afirm ând în mod explicit că în acest fel, sc dorea „stârpirca cuibarelor hitleriste” .38
Modul în care a fost pregătită şi realizată deportarea germ anilor în Uniunea Sovietică reprezintă, din
perspectiva raţiunii umane şi a experienţei prezentului, un capitol profund inuman şi descalificam
pentru un regimul politic sovietic, pentru um anitate în general. Accastă metodă sovietică a
deportării etnicilor germani în URSS pentru a presta muncă forţată în condiţii extrem de dificile,
um ilitoare, inum ană, a fost aplicată dc către Armata Roşie în toate statele intrate sub controlul său,
locuite dc etniei germ ani39. Uniunea Sovietică a făcut presiuni putem icc asupra României pentru
internarea urgentă a supuşilor săi germ ani40, potrivit celor expuse şi recunoscute de cătrc liderul
com unist Lucreţiu Pătrăşcanu în şedinţa Consiliului de Miniştri din 15 - 16 septembrie 194441. în
acest scop, au fost am enajate lagăre Ia Târgu Jiu, Slobozia şi M ogoşoaia.
Potrivit docum entelor cercetate, soţiile supuşilor germani internaţi „puteau rămâne în
libertate dacă aveau o altă origine etnică decât aceea a soţilor lor, însă cu domiciliul obligatoriu, sau
puteau să-şi urm eze partenerii în lagărele indicate mai sus”42. Presiunea U.R.S.S.-ului asupra
României era maximă, ea nu adm itea nici un fel dc obiecţii din partea autorităţilor române, Lucreţiu
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l’Atrâşcanu avertizând: „ţin să atrag atenţiunea onoratului nostru guvern să fie foarte prudent în ce
pliveşte măsurile de luat împotriva germ anilor, să nu se lase impresia unei complicităţi a aparatului
lomân, care este vechiul aparat al dictaturii carc a făcut alianţa cu Germania, căci Rom ânia va plăti
ii'iirte scump acest lucru, dc aceea dl. general Aldca să nu aibă anum ite rezerve cu aceşti oameni.
Ruşii sunt foarte succptibili” 13.
Spectrul deportării în Uniunea Sovietică a planat imediat după 23 august 1944, asupra
mturor etnicilor germani din România, provocând panica şi groaza în rândurile acestora. Rapoartele,
informările şi notele serviciilor speciale consem nau groaza cetăţenilor români de etnie germ ană faţă
tlf deportarea în Uniunea Sovietică, unii preferând să se sinucidă pentru a scăpa de plecarea în
l.igărele sovietice...44 M oartea pentru etnicii germani din România devenise preferabilă deportărilor
iii
U niunea Sovietică. Alţii, au intrat într-o profundă dep resie...45 Accastă presiune psihologică
i onstantă s-a menţinut la nivelul com unităţilor germane din România, până târziu la nivelul anilor
50. La 18 septem brie 1944, Ordinul Direcţiei Generale a Poliţiei prevedea arestarea şi trimiterea
upuşilor germani în lagărul de la Târgu Jiu (polonii, cehii, slovacii erau exceptaţi însă li sc stabilea
domiciliu obligatoriu)46. Copii îm părtăşeau soarta părinţilor internaţi47. Anumite catcgorii dc supuşi
jcrm ani prccum specialiştii în diverse dom enii, cei aflaţi în relaţii spccialc cu societatea
românească, guvernantele, erau cxccptaţi dc la m ăsura internării în lagăre, însă li sc fixa domiciliu
obligatoriu. Aceste măsuri restrictive n-au mulţumit însă, Uniunea Sovietică. V. P. Vinogradov, în
calitatea sa oficială dc locţiitor al preşedintelui Com isiei Aliate de Control, a protestat faţă dc modul
>tichctat drept „defectuos şi nesinccr” , în care partea rom ână înţelegea să aplicc clauzele Convenţiei
tic A rm istiţiu48. Vinogradov a declarat în acest sens următoarele: „supuşii maghiari şi germani, care
trăiesc pc teritoriul României, până acum n-au fost toţi internaţi, iar cei internaţi, sunt întreţinuţi în
i ondiţiuni cc le permit cu impunitate zilnic să părăsească lagărul, să întreţină legături cu aderenţii
mişcării lor şi să prim ească pachete fără nici un control. Astfel de condiţiuni au favorizat dezertare
unor internaţi”49. în acest context, reacţia oficialului sovietic, a determ inat Direcţia G enerală a
Poliţiei să elaboreze la 3 noiembrie 1944, un nou ordin, prin carc au fost anulate toate excepţiile
stabilite anterior. în acest sens, Direcţia Generală a Poliţiei a solicitat structurilor din subordine să-i
11c com unicate telefonie date precise despre persoanele carc, din motive medicale, n-au putut fi
internate în lagărul de la Târgu Jiu. Trei zile mai târziu, au fost anulate şi măsurile dc exceptare a
apatrizilor dc origine germană şi m aghiară50. Ulterior, la 19 noiembrie 1944 un alt ordin, stabilea ca
supuşii etniei germani să fie internaţi la M ogoşoaia Veche, judeţul Ialom iţa51. Ordinul nr. 031 din 6
ianuarie 1945 a Com isiei Aliate dc Control pentru România, adresată Preşedintelui Consiliului dc
Miniştri al României
(Nicolac Rădescu),
solicita ca între
10-20 ianuarie 1945C<) să fie „mobilizaţi
,
t
#
pentru muncă toţi locuitorii germani apţi de muncă, indiferent de cctăţenie” ".Pregătirile pentru
m obilizare - întocm irea tabelelor nominale cu germani, rcspcctive organizarea operaţiunii - iar mai
apoi acţiunile de ridicare, adunarea în centre şi transportul în URSS s-au efectuat de organele locale
şi regionale ale Poliţiei şi Jandarmeriei în baza ordinelor em ise dc Ministerul A facerilor Interne al
României, respectiv Subsecretariatul de Stat al Poliţiei, Direcţia G enerală a Poliţiei şi
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Jandarm eria
La 9 ianuarie 1945, C. I. C. Brătianu i-a adresat lui N icolac Rădescu un memoriu de
protest îm potriva trimiterii germ anilor la muncă în URSS: „Cererea semnată de vicepreşedintele
Comisiunii Aliate de A rm istiţiu de a trimite în Rusia la muncă pc toţi cetăţcnii români dc origine
germană - bărbaţii de la 16 ani la 45, femeile dc la 18-30 ani, necxccptându-se decât acelea cu
copii de un an-constituie o flagrantă atingere a suveranităţii noastre naţionale. Noi nu putem face
instrum ente de executare a unor măsuri îm potriva unei întregi categorii de cctăţeni români, în
totalitatea ei, indiferent de originea lor etnică şi iară a deosebi dacă se găsesc sau nu printre ei
criminali dc război. Ca unul care am protestat, la timpul său, îm potriva m ăsurilor luate în privinţa
evreilor sau chiar a ţiganilor pc temeiuri asemănătoare, nu pot să nu ridic şi acum acelaşi protest,
când e vorba dc a ridica un num ăr m are de cctăţeni români care, deşi de origine germ ană, locuiesc
de mai m ulte secolc pc pământul nostru. Ei reprezintă un elem ent însem nat al producţiei agricole şi
industrial în Ardeal, iar deportarea lor în masă în Rusia ar crca un gol pc carc nu-1 putem îm plini,
mai cu scam ă azi când ni sc cerc intensificarea la maximum a întregului efort de producţic al ţării.
Accstc ccrcri sunt în contrazicere şi cu condiţiunilc armistiţiului dc la 12 septem brie 1944 şi cu
declaraţiile făcute cu acest prilej dc Guvernul sovietic, că nu înţelege a facc deportări de populaţie
pentru m uncă în Rusia, zvon să-l răspândească atunci propaganda hitleristă. Noi nu putem, cu
populaţia noastră redusă, să reparăm dezastrele făcute de armatele germ ane în Rusia. De altfel,
avem în Germania un num ăr de cctăţeni români, rămaşi prizonieri de război, asupra cărora se vor
răzbuna cu siguranţă hitleriştii şi pc carc nu-1 putem expune la cxccsele lor. La aceste cereri de
deportări se mai adaugă şi numărul marc dc prizonieri români, luaţi după 23 august 1944, care, se
găsesc dc fapt, transferaţi în Rusia. Generalul Rădescu nu poate lua singur răspunderea în faţa
istoriei a unei asem enea acţiuni, carc aduce România în cea mai grea situaţie, atât din punct de
vedere al dreptului internaţional, cât şi al executării însăşi a armistiţiului închciat cu Naţiunile
Unite. Orice altă soluţiune e preferabilă creării unui precedent atât dc periculos. în orice caz,
chestiunea trebuie adusă din nou în discuţiunca Consiliului de M iniştri şi membrii Guvernului să-şi
dea asentimentul scris la ccrerea formulată de reprezentantul Com andam entului Sovietic. Deoarccc
însă, accasta a subscris-o în calitatca sa de Vicepreşedinte al Comisiunii Aliate, trebuie ca într-o
chestiune de o atât de excepţională gravitate şi im portanţă, cererea să fie sem nată şi de
reprezentanţii cclorlalte două mari puteri aliate, carc împreună au garantat executarea arm istiţiului.
Numai în accste condiţiuni Guvernul român va putea să sc găscască acopcrit faţă de obligaţiile sale
de drept internaţional şi de răspunderea sa într-un stat suveran şi independent, în înţelesul pc care
vor să i-1 dea Marile Puteri alături dc care ne aflăm astăzi în lupta îm potriva duşmanului com un”54.
La rândul lor, liderii germ anilor din România, Hans Otto Roth şi Rudolf Brandsch, au
intervenit pe lângă generalul N icolae Rădescu- preşedintele Consiliului dc M iniştri - însă acesta lc-a
explicat că m ăsura deportării fusese impusă dc către M oscova55. Crucca Roşie a intervenit şi ca
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fiu creând să obţină m ăcar dim inuarea deportărilor. însuşi generalul Nicolac Rădescu a protestat la
I 1 ianuarie 1945 îm potriva măsurii deportării în Uniunea Sovietică a cetăţenilor rom âni de etnie
ivi mană reuşind - scrie Mircea Rusnac - să obţină cxceptarca dc la deportare a unui num ăr de 11
■>.' I dc persoane (muncitori industriali calificaţi, femei căsătoritc cu români, călugăriţe, călugări
.ii
Li» 22 ianuarie 1945, I. Constantinescu, preşedintele Crucii Roşii din România, a revenit pe
llmgă guvernul român sugerând nouă categorii de persoane care trebuiau exceptaţi de la deportare,
in ..i autorităţile sovieticc au refuzat57.
In această problem ă, s-a implicat însuşi regele Mihai I al României carc i-a transmis la 24
ianuarie 1945 un lung memoriu lui Franklin Delano Roosevelt, preşedintele S.U.A., atingând şi
ituaţia germ anilor am eninţaţi de pericolul deportării în U.R.S.S."8. Din păcate, S.U.A. şi M arca
Ibitanic n-au avut o poziţie oficială, tranşantă în această problem ă, iar W inston Churchill a fost
*liiar dezam ăgitor prin poziţia sa59.
în februarie 1945, familiile germ anilor deportaţi au adresat un m emoriu guvernului român în
arc arătau că la: „11 ianuarie 1945 au fost ridicaţi fără cercctări dc acte, fără control medical,
minori dc 17 ani, fete tinere, carc niciodată nu au părăsit casa părintească, bărbaţi până la 45 dc ani
i chiar mai în vârstă, ofiţeri şi militari sub drapel. Mulţi dintre ei erau şcolari, studenţi, intelectuali,
neobişnuiţi cu munca brută fizică. S-au ridicat bolnavi şi convalescenţi. Lovindu-ne crunt, luândune copiii crescuţi cu trudă şi sacrificii în lungi ani dc muncă cinstită, luându-nc fraţii, soţiile sau
eopii Fără Ca Hi SĂ AIBĂ VREO VINĂ, luându-nc singura mângâiere dc a fi cu toţii îm preună din
cei cc au supravieţuit bombardamentelor, sau nu au căzut în luptă jertfă pentru patrie. M area
majoritate au fost oameni absolut paşnici, carc nu au făcut nici o politică, nu au fost înscrişi în
grupul etnic, deci nu au fost legionari, hillerişti şi fascişti. Dimpotrivă, ci ca şi noi ne-am
desolidarizat com plet de aceste ideologii străine, şi aceasta pentru că ne-am asim ilat şi încadrat
com plet în viaţa românească. Bunicii şi părinţii cclor ridicaţi şi chiar ei, au luat parte activă m ăcar la
unul din războaiele României, unii au fost decoraţi, răniţi, sau au murit în aceste războaie, ca acum
urmaşii lor, nepoţii şi copii lor să fie duşi în ţară străină la muncă grea şi forţată, fără a avea vreo
Vină de nici un fel”60.
Acest memoriu n-a avut însă nici un efect asupra autorităţilor rom âne sau sovietice. Ulterior,
destinul germ anilor bucovineni a fost unul dureros: la 19 februarie 1945, Com isia Aliată de Control
(dom inată dc Uniunea Republicilor Sovieticc Socialiste-URSS) a solicitat României (adresa nr.
A/l 92) să se „m obilizeze toţi germanii care s-au sustras de la măsurile dc ridicare din trecut şi
organizarea lor pe batalioane sau colonii dc lucru în interiorul ţării”61. C onferinţa Intcrialiată de la
Postdam (17 iulie - 2 august 1945) a legitimat acest tip de politică iniţiată de cătrc URSS prin
voinţa lui I.V. Stalin. Deportaţi, discrim inaţi, urmăriţi, arestaţi, anchetaţi, închişi şi m arginalizaţi,
numai fiindcă erau de origine etnică germană, germanii repatriaţi din Uniunea Sovietică şi-au reluat
după experienţă terifiantă activitatea specifică com unităţilor cărora le aparţineau din Republica
Populară/Socialistă România62.
Drama germ anilor deportaţi nu s-a oprit însă odată cu revenirea în România, ci fiind
internaţi în lagăre dc muncă forţată organizate în interiorul ţării. Din dispoziţia autorităţilor
sovieticc, fenomenul deportărilor la munca forţată în URSS nu era recunoscut. Cei carc s-au reîntors
dc la muncă forţată în URSS n-au prim it nici un docum ent în acest sens. în felul acesta, tabuizarea
acestui subiect a reprezentat o crudă realitate, esacam otată chiar şi în spaţiul public occidcntal.
Regretatul istoric orădean Com cliu Crăciun, autor a două volum e sem nificative asupra temei dc
Ibidem, p. 4.
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Ibidem.
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faţă, introducc inspirat termenul de inocentizare în egală măsură a sovieticilor cât şi a
occidentalilor, în problem a germ ană63. Germ anii din România sau devenit după 23 august 1944,
extrem dc vulnerabili, în primul rând datorită originii lor etnicc, fiind condam naţi la cea mai dură
formă dc pedeapsă prevăzută de cătrc dreptul internaţional: deportarea64.
Asimilând orice etnie german cu nazismul, sovicticii au organizat, întreţinut şi coordonat o
adevărată prigoană identitară asupra acestora, legitimând astfel, abuzurile, confiscările ilegale dc
bunuri, umilinţele, asasinatele, maltratările şi violenţele fizicc. Am identificat situaţii în care
cetăţeni români dc o altă origine etnică decât germană, au fost ridicaţi şi deportaţi numai fiindcă
numele lor sugera o oarecare asccndcnţă germană. Iniţial, etnicii germani au fost internaţi în lagăre
locale, aflate formal sub jurisdicţia autorităţilor române, în realitate, autorităţile sovietice aveau
dreptul dc ridica oricân d şi pe oricine.
în toamna anului 1944 autorităţile române făceau deja distincţie între etnicii maghiari şi
germani, aceştia din urmă fiind deposedaţi suplim entar de o seric de drepturi, în tim p cc maghiarii
erau trataţi drept egali în drepturi cu majoritatea românească. Ţinând cont de nenum ăratele abuzuri
săvârşite dc către militarii Armatei Roşii în România după 23 august 1944, a fost nevoie dc
intervenţia m inistrului Afacerilor Interne pc lângă Comisia Aliată dc Control, la 24 ianuarie 1945,
pentru ca soldaţii sovietici să respecte instrucţiunile privitoare ridicarea germanilor pentru munca
forţată în U.R.S.S. Acelaşi ordin circular, consem na poziţia intransigentă a generalului Nicolac
Rădescu, care nu a adm is exceptarea dc la deportare a foştilor supuşi germani, posesori ai cctăţcniei
române65. Ulterior, în baza altor ordine emise de MAI, în „detaşam ente dc muncă obligatorie” au
fost încadraţi etnicii germani care „au părăsit ţara odată cu trupele germ ano-m aghiare” sau au fost
în trupele SS şi carc sc reîntorc în ţară66. Organizarea pe batalioane sau companii de muncă a
revenit în sarcina Com andam entului General al Teritoriului, care, la nivelul judeţelor, acţiona prin
intermediul Cercurile Teritoriale67. Poliţia şi Jandarm eria a întocmit şi transm is tabele cu ctnicii
germani m obilizabili având vârsta cuprinsă între 17-45 ani bărbaţii şi 18-30 dc ani femeile. Ordinul
nr. 79.842 din 28 februarie 1945 al Comandamentului Teritorial de pc lângă Statul M ajor adresat
cercurilor teritoriale prevedea „încadrarea bărbaţilor mobilizabili între 17-45 de ani în formaţiuni de
m uncă şi să utilizeze detaşam entele ce ar fi fost create în vederea executării lucrărilor dc căi ferate,
drum uri, poduri ş.a.”68.
Aceste detaşam ente au fost plasate în subordinea directă a Marelui Stat Major. în vederea
organizării şi valorificării forţei de muncă a femeilor de etnic germană, Com andam entul General al
Teritoriului a elaborat şi transm is către cercurilc teritoriale judeţene ordinul nr. 706 033 prin care
formaţiunile dc muncă ale fem eilor erau puse la dispoziţia prefecturilor în vederea exccutării unor
munci diverse. Istoricul Dumitru Şandru, ccl mai avizat specialist român al problemei, consemnează
faptul că nu există nici un docum ent carc să menţioneze existenţa vreunei formaţiuni de muncă
com pusă exclusiv din femei de origine etnică germ ană69. Există însă suficiente menţiuni
docum entare, relative la programul unei zile dc muncă (8 -1 0 ore), plata pentru activităţile prestate
în accst regim (conform cursului zilei cu reţinerea sum elor aferente cheltuileilor de întreţinere şi
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hrană), lipul de prestaţii (muncă la întreţinerea drumurilor, în spitale, fabrici, agricultură ş.a.)70.
I Irmare a revenirilor la statutul cctăţcnilor români de etnic germană care nu fuseseră deportaţi,
instituţiile implicate şi abilitate în accastă problem ă au fost constant utilizate până când toţi
minoritarii germani ar fi fost încadraţi în detaşam entele de m uncă71.
La sfârşitul lunii octombrie 1945 erau identificaţi şi nominalizaţi alţi etniei germani,
cxccptaţi iniţial, carc se calificau acum pentru a fi incluşi în batalioanele dc m uncă72. Era vorba
i.ilături dc şase persoane de etnic germană din oraşele aparţinătoare judeţului Botoşani şi patru din
nidcţul Baia) dc 24 din Suceava, 32 în oraşele Câm pulung şi Gura Humorului, reveniţi în ţară după
' ' august 1944. La 23 octom brie 1945, Poliţia oraşului Rădăuţi a transm is Inspectoratului Regional
tir Poliţie Iaşi, tabele nominale cuprinzând 87 dc bărbaţi şi 55 de femei, persoane revenite din
t > rmania, cu m enţiunea că încă nu prim ise instrucţiuni pentru a-i trimite la m unca forţată,
m-dispunând nici de resurse materiale pentru întreţinerea acestora . Saşii şi şvabii erau foarte
ITriaţi în septem brie 1946 că vor fi deportaţi în Deltă şi Basarabia71.
Ofiţerii şi funcţionarii Direcţiei Generale a Poliţiei şi cci ai Siguranţei raportau superiorilor
I. spre dorinţa putcm ică a germ anilor dc em igra în patria - mamă, „dc a pleca în Heimatul lor”7S. în
wost sens, Ivoneac Elias, s-a adresat în scris Consulatului URSS din Iaşi76. La 13 noiembrie 1945
Inspectoratul de Poliţie al M oldovei dc Nord Iaşi, Biroul Special a transm is către D irecţiunea
<.rncrală a Poliţiei, Direcţica Poliţiei de Siguranţă, Biroul Special, tabele nominale cuprinzând
datele cerute dc către aceasta, urmare a ordinului nr. 30311/13 noiem brie 1945. Este vorba dc tabele
nominale cu cetăţeni români de etnie germ ană ridicaţi şi duşi la muncă în URSS, tabele nom inale cu
i lăţeni români de altă etnic dccât germană ridicaţi şi trimişi la muncă în U.R.S.S., tabele nominale
t u cetăţeni români de etnie germ ană ridicaţi şi trimişi la muncă în U.R.S.S. şi readuşi în ţară.
La 23 m artie 1947, Primăria com unei Baincţ a întocm it un tabel al persoanelor ridicate şi
uim ise în U.R.S.S. conform ordinului 35091/1947 al Comisiei Aliate de Control. în accst tabel
tu rnau Scibcl Jo sif ridicat din Văşcăuţi, la 2 noiem brie 1944. în dreptul său în tabel a fost înscrisă
m rnţiunea că a fost presupus a fi german, deşi cl era rutean. A fost deportat în URSS, Regiunea
‘ iuboscaia, lagărul nr. 90277. Cazul lui Schmidt Jo sif era asem ănător celui a lui Scibcl. Schmidt
i t l a fost arestat în localitatea Baincţ la 21 ianuarie 1945.
Şi în cazul lui autorităţile au înscris menţiunea presupus german, însă el era polon. Schmidt
fost deportat în URSS, Kubandik Zarod, Kreuliki nr. 1901, Regiunea Ciuboscaia. Schmidt
I >aterina şi Tim m erm an C azim ir au fost de asem enea arestaţi şi deportaţi în U.R.S.S. . Foit
I cresia, originară din com una M ănăstioara, presupusă germană, a fost deportată şi ea în URSS.
Maturi de accasta a fost deportat şi Scibcl Ioan, de religie reformată, presupus germ an79. în 1947,
I "it Tercsia era localizată în M oscova, în timp ce în dreptul lui Scibcl Ioan era trecută m enţiunea
n, cunoscut*0. Un alt tabel, consem na deportaţii din Şiret în URSS. Printre cctăţcnii români de altă
•tnic, figurau câţiva dc origine ctnică germană: Hoffman Cari, ridicat în ianuarie 1945, deportat în
♦
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Regiunea Ciuboscaia, lagărul nr. 902, W illibald M iller (Negostina, Şiret) consem nat în Moscova,
corespondenţa fiind expediată pe adresa Crucii Roşii, căsuţa poştală nr. 1902, Brcitenfeld lacob,
localizat în acelaşi loc cu Willibald Miller, Nargang Eduard, idem, Siltzer Victor, idem, Siltzer
Paul, Hofmann Anghela, deportată în Cicalov, lagărul nr. 190181.
Din oraşul Rădăuţi au fost deportaţi în URSS, Franz W itowski, ridicat la 20 ianuarie 1945,
de profesie maistru croitor la Cercul Teritorial Rădăuţi. La 29 martie 1947, Franz W itowski a fost
localizat în M cdnogorsk, regiunea Cikolow, URSS82. Franz W itowski, dc confesiune rom anocatolică, s-a născut la 19 martie 1911, în localitatea Brodina, judeţul Rădăuţi83. Constanţa
Leopoldina Erwina Bcck, a fost ridicată din oraşul Rădăuţi la 15 ianuarie 1945. La 29 aprilie 1947,
era localizată în M oscova, Crucea Roşie, cutia poştală nr. 260/190184. Kottisch Paula a fost ridicată
şi trim isă în URSS la 15 ianuarie 1945. La 29 martie 1947, Kottisch Paula a fost localizată în
M cdnogorsk, regiunea Cikolow, U RSS.85 Kottisch Paula, fiica lui Heinrich şi al Claudici (născută
Dwornicki ), s-a născut la 5 aprilie 1928, fiind dc religie rom ano-catolică86. Frischmann Rudolf, a
fost ridicat la 15 ianuarie 1945 din Rădăuţi, fiind deportat în URSS. La 29 martie 1947, el a fost
localizat în M ednogorsk, regiunea Cikolow, U RSS8
. Zitta Adelheid Rehak, a fost ridicată la 15
oo
ianuarie 1945 din Rădăuţi, fiind deportată în URSS . Laurenţiu M artin Skalski, a fost ridicat la 15
ianuarie 1945 din Rădăuţi, fiind deportat în URSS. La 29 m artie 1947, el a fost localizat în
M ednogorsk, regiunea Cikolow, U RSS89. Kruckcl Ludwig Emil, a fost ridicat la 15 ianuarie 1945
din Rădăuţi, fiind deportat în URSS. La 29 martie 1947, el a fost localizat în M cdnogorsk, regiunea
Cikolow, Poşta Răchitcanca, Lagărul nr. 1901, U.R.S.S.90.
Jucovschi Fcrdinand din Succava a revenit din U.R.S.S. la 31 octombrie 194591. La 13
decem brie 1945 a fost emis ordinul nr. 33.414 S cu referire directă germanii din Basarabia şi din
nordul Bucovinci, iar la 12 ianuarie 1946, DGP a venit cu instrucţiuni prccisc relativ la organizarea
lagărului dc la O radea92. Conform unui Referat al Direcţiei Centrelor de Internare din Direcţia
G enerală a Poliţiei din 10 ianuarie 1946, au fost înfiinţate „detaşam ente de m uncă com puse din
cetăţeni români dc origine germană” în Roşiorii de Vede (Teleorman), Valea Homorod (Braşov),
Boju şi Stana (Cluj) etc., în care au fost „strânşi” 2561 bărbaţi şi 2106 femei, în total 4667 persoane.
Conform unui alt raport asupra situaţiei numerice „a mobilizării la m uncă de folos obştesc a
cetăţenilor români dc origine germană, în interiorul ţării” , la 25 m artie 1946, într-un total dc 261
detaşam ente mari sau locuri individuale de m uncă sc aflau mobilizate 6336 persoane.
Ordinul nr. 10.727 din 26 ianuarie 1946 cu m enţiunea SECRET. URGENT trimis dc
legiunea dc jandarm i Câm pulung M oldovcncsc către postul dc jandarm i lacobeni aduce inform aţii
preţioase asupra norm elor dc muncă ale germ anilor internaţi: 75% din contravaloarea muncii
prestate se vărsa în contul Ministerului Afacerilor Interne93. Sumele rămase erau infime în raport cu
standardului de trai. Astfel de „m obilizări” şi internări la munci obligatorii ale etnicilor germani, în
multe cazuri pentru simplul motiv că „posedă originea etnică germană” , s-au efectuat până la finele
anului 1948. (Dccrctul nr. 6 „pentru înfiinţarea unităţilor de m uncă” a fost em is de Prezidiul MAN
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ianuarie 1950, ridicările fiind cfectuatc în baza unor ordine emise de M AI)94. La 26 ianuarie 1946
.'ara Rădăuţi a sosit un transport de 20 dc vagoane pentru ridicarea a 500 de etnici germani pentru
.i li trimişi în lagărul dc la Oradea (printre ei bătrâni, copii reveniţi din Germania în România).
Inspectoratul Succava a făcut demersuri la forurile superioare pentru a amâna plecarca acestora,
pentru a nu le afecta sănătatea.
După 19 februarie 1945 când Comisia Aliată dc Control a dispus prin adresa nr. A
192/1945, încadrarea germ anilor care s-au sustras de la deportarea în Uniunea Sovictică în
detaşamente dc muncă, autorităţile române, prin jandarm erie şi poliţie, s-au preocupat de
identificarea cetăţenilor români etnici germani din fiecarc localitate în parte. La 18 ianuarie 1945 a
Inst emis ordinul nr. 21619 prin care era introdus un control riguros al deplasării germ anilor dintr-o
l-valilate în alta. îm puterniciţii guvernului generalului Nicolae Rădcscu au supravegheat - la
0 licitarea părţii sovieticc - formarea batalioanelor de muncă constituite din etniei germani trimişi în
1 niunca Sovietică95.
întrucât un anum it num ăr de germani au fost exceptaţi dc la deportare, Cabinetul
Ministerului dc Interne a revenit la 30 martie 1945 cu ordinul nr. 278 şi a solicitat inspectoratelor
indcţcne dc poliţie verificarea cu rigurozitate de către comisii mixte a tuturor persoanelor
exceptate96. Teohari Georgescu, în calitatc dc ministru de interne, a solicitai personal, la 5 mai
1945, printr-un ordin confidenţial, reverificarca tabelelor şi a criteriilor de exccptare97.
Ulterior, prin noi ordine şi adrese s-a revenit şi insistat asupra acestei probleme. La 22 mai
1946 lagărele de muncă forţată au fost în mod oficial desfiinţate, Iară însă ca această măsură să aibă
un raport direct proporţional cu numărul celor internaţi98. Erau eliberate doar persoanele asupra
i ftrora nu mai plana nici o suspiciune de ordin politic, dacă nu erau apţi pentru munca de folos
obştesc. La 17 iunie 1946, Inspectoratul General al Jandarmeriei anunţa că Direcţia G enerală a
l’oliţiei transm isese ordinul circular nr. 1749/1946 semnat dc Avram Bunaciu, secretar general al
Departamentului de Interne, prin care erau anulate ca ilegale toate exceptările sau scutirile dc la
munca dc folos obştesc pentru caz dc boală acordate de ccreurile teritoriale sau com isiilc medicalc
c funcţionaseră pe lângă inspectoratele de poliţie. în viitor, orice scutire era acordată dc către
Serviciul Detaşam entelor de M uncă din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei.99 Fără a fi imediat
internaţi, germanii exceptaţi de la m unca forţată au fost identificaţi şi chestionaţi asupra
împrejurărilor în care au reuşit să evite deportarea. în pofida anunţurilor oficialc, lagărele dc muncă
forţată au funcţionat (şi) pe tot parcursul anului 1947.
Date statistice credibile privind rata mortalităţii, respcctiv reîntoarcerea în ţară a cclor
deportaţi în ianuarie 1945 există, despre cci circa 30.000 saşi deportaţi din Transilvania. Dintre
aceştia 2.643 au murit în Uniunea Sovietică, rata m ortalităţii fiind de 10%, iar alte 2 procente dintre
i ei ridicaţi au dcccdat în cursul repatrierii sau imediat după întoarcere. Dintre cei deportaţi, 74,7%
s-au întors în România, 25% au fost duşi în Germania, restul în Austria şi 7% au rămas în U R S S .100
Istoricul Silviu B. M oldovan menţionează un num ăr de 69.332 de germani care au fost deportate din
România în Uniunea Sovictică (dintre acestea 35.690 bărbaţi şi 32.742 femei), la care s-au adăugat
\3 2 4 persoane din regiunea nord-vestică aflată sub adm inistraţie maghiară: 74,4% s-au repatriat în
România, 25% au plecat în Germania, 0,3% în Austria, iar alte persoane s-au stabilit în U R S S 101.
Revenirea în ţară a celor deportaţi reprezintă un alt capitol al dramei germ anilor din România.
La 15 iunie 1945, prefectul judeţului Câm pulung M oldovenesc solicita M inisterului dc
Interne instrucţiuni cu privire la germanii care se repatriascră în 1940, care reveniseră în localităţile
hi

,l Raportul Tismăneanu, p. 545.
Dumitru Şandru, op. cit., p. 27.
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 29.
Ibidem, p. 42.
‘ Ibidem, p. 44.
Ibidem.
" Silviu B. Moldovan, op. cit., p. 591.

102
de dom iciliu şi nem aifiind cetăţeni români erau lipsiţi de mijloacele de trai aferente . La 22 iunie
1945 prefectul a revenit cu o adresă în care arăta că un num ăr de 86 de persoane se înapoiaseră din
G erm ania şi Cehoslovacia unde plecaseră benevol în toamna anului 1940, fiind rctrimişi de către
autorităţile sovicticc, americane şi britanice.
Urmare a acestci situaţii, prefectul solicita com andam entelor militare aliate ca pc viitor „să
nu mai trimită în Rom ânia familii em igrate în 1940, iar poliţiei de frontieră să nu mai adm ită
intrarea lor în ţară” 103. Situaţia crcată în urma revenirii germ anilor este descrisă într-un raport al
Prefecturii Câm pulung M oldovenesc din 29 octom brie 1945, ea fiind caracterizată prin faptul că
locuinţclc germ anilor intraseră în patrimoniul statului român, persoanele revenite fiind înghesuite în
spaţii strâmte şi ncigicnicc, lipsa alim entelor făcând imposibilă aprovizionarea lor. In acelaşi text, se
mai arăta că alim entele“ nu ajung şi pentru germanii reveniţi, carc trăiesc în mare mizerie, cu toate
că, după îm prejurări, li se mai impart şi ajutoare“. Accştia nu puteau fi folosiţi pentru munci, fiind
bătrâni, copii şi infirmi, iar apropierea iernii crea probleme suplimentare autorităţilor ju deţului10,1.
Dramatismul deportării populaţiei germane din Bucovina este descris în numeroase
docum cntc, corespondenţă oficială sau privată. La 26 ianuarie 1946, preotul Anton Trifa,
adm inistrator al bunurilor Episcopiei Rom ano-Catolice de Iaşi şi delegat al acesteia pentru
păstorirea credincioşilor romano-catolici din Bucovina de Sud cu Episcopia de Iaşi, scria „Jale mare
e pe aici cu chestia deportării germanilor. Totul e secret şi numai după ceva vreme am putut prinde
ce se pregăteşte. M ultă lume şi-au petrecut Sfintele Sărbători în închisori, în mizerie, jale, frică şi
plânsele. Pericolul n-a trecut încă. Ba e chiar mai mare ca oricând. Mai sunt persoane închise de 6
săptăm âni. Mulţi s-au umplul de boli. De ce au mai fost aduşi în ţară? Ca de aici să fie târiţi cinc
ştie unde, pe ce meleaguri străine?
Astă seară a fosl pe aici, ministru Vântu şi am discutat puţin cu cl şi l-am rugat să intervină
ca aceşti nenorociţi să rămână pe loc şi să numai fie nevoiţi a pleca iarăşi pe drumul lagărelor. Sunt
deocam dată ai nimănuia şi nimeni nu se ocupă dc situaţia lor. Toate ar trece cum ar trece şi
existenţa lor şi-ar câştiga-o ci în ţara lor, dar să aibă m ăcar linişte să să fie lăsaţi în pace. Doamne,
oare nimeni nu îndrăzneşte, oare nimeni nu se găseşte carc să intervină, care să pună un cuvânt
bunşi pentru ci în această ţară deosebit dc ospitalieră, pentru acci care cândva cu fost locuitori ai
accstcia şi pc cari numai situaţia războiului ncfericit i-a nenorocit, i-a făcut cerşetori, i-a distrus
sufleteşte şi fiziceşte? O parte din germanii reîntorşi sunt deja îm barcaţi în vagoane, aici la Rădăuţi,
iar restul vor fi îm barcaţi zilele următoare.
Deci toţi accia carc au plecat în Germania în 1940, trebuie să plece pe vremea asta dc iarnă.
Jale marc c şi ţi se rupe inima că nu poţi ajuta mai mult! Plânsete, bocete, lipsă dc alim ente, haine,
încălţăm inte, copii mici, nesiguranţă ş.a. Excclcnţă trebuie să închei scrisoarea, căci sunt foarte
am ărât dc situaţia cu credincioşii mei. Afară e ger grozav şi poliţia strânge mereu pe aceşti
nenorociţi şi goi. E marc încercare pentru cei buni şi credincioşi. Mă apucă durerile de cap şi nu-mi
pot găsi liniştea!” 105 Reîntoarcerea germanilor deportaţi din Uniunea Sovietică în Rom ânia s-a făcut
începând cu anul 1948, procesul durând până în 1955. Unii şi-au întem eiat familii în deportare, alţii
au făcut copii, au înfiinţat cu acordul autorităţilor sovictice formaţii artistice, desfăşurând activităţi
în timpul sărbătorilor oficiale comuniste. întoarcerea din Uniunea Sovietică s-a făcut prin punctul
dc frontieră Sighetul M arm aţici106. Dc aici, au primit foi gratuite pentru a ajunge în localităţile dc
domiciliu. Reintegrarea în societate s-a făcut fără prea marc dificultate, unii dintre cei deportaţi
fiind chiar avantajaţi dc cunoaşterea limbii ruse. Experienţa deportării în Uniunea Sovictică a fost
pentra toţi una traum atizantă, carc şi-a pus am prenta în mod iremediabil asupra destinului lor.

I<)? Dumitru Şandm, op. cit., p. 164.
103 Ibidem, p. 165.
101 Ibidem.
105 loan Şmit, Două secole de istorie a Parohiei romano-catolice din Rădăuţi, Caracal, Editura Hoffman,
2013, p. 112.
106 Lavinia Betea, Cristina Dcac, Florin Răzvan - Mihai, Ilarion Ţiu, op. cit., p. 24-25.
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R ezum at: Autorul prezintă în accst articol câteva date privind atestarea documentară a
localităţii Băişeşti, judeţul Succava.
C u vinte chele: Bucovina, Băişeşti, atestare docum entară
A bstract: The author presents a study connected to thc official rccognition o f Băişeşti.
K eyw ords: Bucovina, Băişeşti, official rccognition

La 10/21 iulie 1774, a fost semnat tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi între Austria şi
Rusia, în urma căruia nordul Moldovei numită ulterior Bucovina a fost ocupat dc Imperiul Austriac,
odată cu ea fiind încorporată şi fosta comună Baiaşeştii.
Istoricul Artur Gorovei scria că pe la hotarul dintre Valea Seacă şi Băişeşti unii fugari treceau
"raniţa în Bucovina, ei fiind adesea adăpostiţi la familia Pantasi din Băişeşti, aflată „(...) lângă
vama de la C om u-Luncii, iar alţii la Panaile M oldoveanu, arendaşul m oşiei m ănăstirii Slatina,
I alea Seacă, în hotar cu B ăişeştii"x.
Localitatea Băişeşti, situată la graniţa Bucovinci, este atestată docum entar la 15 sep tem brie
1499 <7007>, printr-un hrisov redactat la Suceava.
Redăm în continuare accst act important pentru istoria locului:
,,Ştefan cel Mare, dom nul Moldovei, întăreşte lui Giurgiu Gumelnic stăpânirea peste a treia
parte din partea lui Oană Băeşescu, din satele Băeşeşti, Mălini, ţinutul Sucevei, cu o moară p e
Top/iţa, la vadul Todireştilor. Partea din Băeşeşti a cum părat-o cu 300 zloţi tătărăşti de la Gurban,
fiul lui Oană Băieşescu, de la nepoata sa de soră N astea fiic a Anuşcăi preoteasa popi M ihul din
Baia, de la nepoţii de fr a te ai Nastei, M ircea şi Stana, copii lui Giurgiu Udob şi de la nepoata de
frate a lui Giurgiu Gurban, N astea fiic a lui Costea cu fiul său Dragotă, toţi nepoţii lui Oană
Băieşescu. Partea din M ălini p e apa Moldovei, cu moară p e Top!iţa, a cum părat-o cu o ¡00 de zloţi
tătărăşti de la acelaşi Giurgiu, de la nepoata sa de soră Nasta şi de la nepoţii ei de fr a te M ircea şi
Stana. Aceste părţi din cele două sate le stăpâneşte Oană, bunicul vânzătorilor, cu privilegiu de la
Uexandru cel Bun. H otarul părţi din Băişeşti: m alul Topiiţa, Topiiţa Mică, livada lui Pricopie,
livada lui Tulici, drum ul care m erge la Baia, casa lui Ştefan. Credinţa Domnului, a fiu lu i său
Bogdan şi a boierilor: D um a pârcălab, Boldur Vornic, Hărman, Şteful, D uma Brudur, Toader şi
Negrilă pârcălabi de Hotin, Eremie şi Dragoş pârcălabi de Neamţ, Şandru pârcălab de Cetatea
IIbă, Luca Arbore p o rta r de Suceava, Clănău spătar, Isac Vistier, D uşm a postelnic. Mobilă
ciaşnic. Fruntaş stolnic, Petrică comis. Tăutu logofăt a atârnat pecetea domnului. A scris M a tei"2.
Istoria localităţii Băişeşti a avut o evoluţie sinuoasă, în funcţie de evenim entele ce s-au
desfăşurat într-o anum e perioadă de timp. Sim ilitudinea dc nume între satul stăpânit şi boierul
stăpân dem onstrează păstrarea unor tradiţii localc de obşte în funcţie de evenim entele la care a fost
martoră. Dacă un boier întem eia un sat sau îşi avea curţile într-un sat care era proprietatea sa, el

Artur Gorovei, Folticenii cercetări istorice asupra oraşului. Institutul de arte grafice „M. Saidman",
Fălticeni, 1938, p. 135.
Din Tezaurul documentar Suceava: catalog de documente 1393-1849, Editura Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului, Suceava, 1981, p. 51-52. Originalul slavon pe pergament (40,1 x 58 cm) sigiliu atârnat,
pierdut, cu o traducere germană, cu o dată dc an greşită: „1592 (7100)” dc la sfârşitul sec. XVIII- lea, de
.Ionatan Mickenhauser, Homor, p. 90-92, nr. V: text slav, I. Bogdan, Documente lui Ştefan cel Mare, II, p.
134-138, nr. LXXIV; text slavon şi tradus; D.R.H., A, Moldova, III, p. 419-422.

dădea numele său acelui sat. Din documentul de mai sus, rezultă că numele satului provine de la
întemeietorul lui, boierul Oană Băeşescu. îm părţirea satului între proprietari, însem na că supuşii
trebuiau să presteze dijm a şi să efectueze zilele de clacă, în funcţie de cerinţele din partea în care se
afla casa ţăranului3. Din acest document rezultă că vechim ea satului Băişcşti este mai vechc decât
datarea docum entară, posibil din sccolcic XII-XIII, înainte de stabilirea hotarelor satelor în perioada
medievală4.
Dc-a lungul tim pului, denum irea satului a suferit diferite m odificări de topică, de exemplu,
în timpul stăpânirii austriece satul s-a numit: Bajaschestj (1776), Paischeste (1783), 1797
(Bajaschesztie), B oiaşăşti (1869), Butsesti (1780), Băcăşeşti (1871), Bajase ştie, (1899), Băişeştii
(1896), iar după 1918, Băişeştii (1926), denum ire ce s-a păstrat până după ccl dc-al Doilea Război
Mondial. La fel, m oşia Stănilcşti era numită în germ ană Szellinestj (în 1887 aici era un punct vamal
ce se păstreză şi astăzi), cc a aparţinut de com una Băişcşti5.
Există toponime păstrate pentru părţi din localitate. Astfel, în perioada m edievală, jum ătate
din sat era numit Baiaşesci şi reprezenta distanţa de la şcoala din sat până la Brăieşti, iar Stănilcşti
era denum irea moşiei din partea dc jo s a satului, de la şcoala din Băicşcşti la vama dc la CornuLuncii6, fiind despărţite de Şomuz7.
Numele dc persoane au o sem nificaţie aparte şi poartă o întreagă istorie. Unele au vcchimc
şi au dat numele unor locuri şi invers, precum Baiuşeti, denum ire care poate proveni dc la numele
vechiului proprietar Oană Băişcscu. Existenţa în localitate a unor familii cu nume de rezonanţă
slavă (care păstrează sufixele „iuc”, „schi” ctc.) atestă pe urm aşii celor care au migrat în Bucovina
în timpul stăpânirii austriece, atraşi în zonă prin acordarea unor facilităţi econom ice carc i-au
motivat să vină, precum familiile: Cam ciuc, Sacaliuc, Sauciuc, lureniuc, Popovici, H arşoschi.
Istoricul Nicolac lorga menţionează că atestarea documentară a oraşului Baiaestc din secolul
al XIII-lcas. El scrie că populaţia satelor din Sasca şi Băişcşti, „poartă pecetea am estecului cu
s a şii”9, ceea cc înseamnă că la întemeierea satului Băişcşti şi-au adus contribuţia o parte a locuitorilor
din Baia. învăţătorii Ana Niculăiasa şi Mihai Niculăiasa menţionează un drum vechi ce venea dc la
Baia prin Cornu-Luncii, Botcşti şi carc se îndrepta spre oraşul Succava10.
Mihai Racoviţă, domnul Ţării M oldovei, întărea la 29 octom brie 1704 <7213>, M ănăstirii
Humor partea dc jo s a satului Băişcşti. în docum ent sunt m enţionate şi hotarele moşiei Humor: apa
M oldovei, satul Stănilcşti şi pâraiele Şomuzeu şi T o p liţa". Documentul este redactat în limba
română, cu alfabet chirilic, pc hârtie diftolio, cu filigran, cu pccctea domnească aplicată, desprinsă,
urm ată de semnătura marelui logofăt Ghcorghe Hermeziu.
în perioada anilor 1772-1773, cătunul Băiaşeştii facea parte din Ocolul Şiretului de Sus. în sat
erau 10 case, cu oam eni, din carc erau „(...) 2 mazili, 2 ţigani, 2 jita ri din Câmpulung, 2 fem ei
sărace, 1 nevolnic şi trei birnici... şi p ă rţi din sat precum Cor late şti cu 11 case, locuite de 11
fa m ilii de p a nfiri isprăvniceşti, şi C orlăţeştii Gării cu 9 case în care locuiau 2 mazili, 4 argaţi ai
} Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satele devălmaşe, voi. 1, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1958,
p. 234.
I Ştefan Ştefanescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Editura Facla, Timişoara, 1973, p. 13.
5 Ana Niculăiasa, Mihai Niculăiasa, Istoria localităţilor din zona sud-estică a judeţului Suceava în date şi
cifre, Editura Litera, 1976, p. 7.
6 lureniuc Ioan, Dicţionar toponimic al comunei Cornu-Luncii, Succava, 2013, p. 12.
7 Torent sau puhoi de apă, care se umfla în timpul ploilor, ce despărţea în trecut Bucovina şi Imperiul
Austro-Ungar dc Regat, canalizat în timpul comunismului.
s Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, laşi, 1992, p.
68.
9 Nicolae lorga, România cum era până la 1918, Moldova şi Dobrogea, voi. 11, Bucureşti, 1940, p. 47.
10 Ana Niculăiasa, Mihai Niculăiasa, Din istoricul comunelor Rădăşeni şi Horodniceni, Editura Bucureşti,
1979,p. 109.
II Benonia Jităreanu, Documente voievodale (secolele XV-XIX), colecţia Muze\ilui Bucovinei, Editura Karl
A. Romstorfer, 2012, p. 39.

lor şi trei fe m e i sărace" .
După înglobarea Bucovinei la Imperiul I labsburgic, satul a făcut parte pe rând din districtele
Moldova, Suceava, Gura Humorului, Ocolul Şomuzul. La acea dată, com una rurală B ăişeşti era
împărţită în două: jum ătate din sat o reprezenta m oşia B ăiaşeşti/? şi era în proprietatea M ănăstirii
Humor, iar cealaltă jum ătate era în proprietatea mazilului Gherghil (numele de Gerghel apare şi în
( ionica şcolii B ăişeşti).A lţi foşti m oşieri sunt boierul Nicolaic Stoiescu ctitorul vechii biscrici din
sal, Eufrosîna Pantasi de Panură proprietăreasa cum este numită în Cronica şco lii1'’ şi Alfred
( ilmuţchi notar din Gura-Humorului.
Intr-un docum cnt din 1874 este amintită graniţa (zastava) de Ia Baiaşeşti, când un vam eş
punea viza de intrare în Bucovina unui anume Petre G răm adă1 Graniţa (hrăni ţa ) dintre Austria şi
Moldova era pe râul Moldova, dinspre com una Mălini, îm părţea în două actuala comună Com uI.uncii şi continua până Ia graniţa M oldovei cu Rusia. Lângă m oşia Stănileşti se afla m oşia
Mănăstiri Humor. Satul avea 16 locuitori, din carc 13 români de religie greco-ortodoxă16. Delegatul
Mănăstirii Humor, la 5 ianuarie 1782, declara în faţa comisiei austriccc că lăcaşul de cult posedă
jum ătate din s a f 'xl'.
*
•
•
• IX
începând cu anul 1787 au fost introduse în Bucovina peceţilc săteşti, care, la începui,
aveau legenda în limba latină. Pecetea com unei Băişeşti conţinea, pe lângă an, numele satului
,.1797 Bajaschesztic" şi un desen simbolic, efigia reprezentând o b ar/ă cu un şarpe în cioc, fiind
redate elemente din fauna localităţii.
Localitatea Băişeşti a avut şi în timpul stăpânirii austriece pecetea proprie, cu care erau
autentificate înscrisurile, în conformitate cu legislaţia vremii ceea ce dem onstrează indubitabil
im portanţa localităţi încă din perioada medievală.

Fig. 1 Pecetea comunei Băişeşti, 1797 Bajaschesztic

Din anul 1879, pecetea apărea fară efigie, avea m ărim ea de 25/22 mm şi era confecţionată
din alamă. Cea mai veche pecete din Bucovina este cea din localitatea Fundu M oldovei şi datează
din anul 1783. Nevoia acută de forţă de muncă a dus la încurajarea colonizărilor pc m oşiile din
Bucovina. Astfel, partea de sud a satului Băişeşti a fost colonizată cu oameni aduşi din părţile
Turdei, iar partea de nord a fost colonizată cu cetăţeni din zona G aliţici. în partea dc nord a satului
Academia Şt. RSR., Moldova în epoca feudalismului. Voi. VIII, I, Chişinău, 1975, p. 345.
Alte lucrări dc referinţă studiate (Vezi Arhivele Statului, Suceava) denumesc satul Baiaşeti sau Baiaşeştii.
' Documentul din timpul Imperiului Austro-Ungar se găseşte în arhiva şcolii din Băişeşti.
Din tezaurul documentar sucevean, catalog de documente, 1939-1849, Editura Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului, Suceava, 1981, p. 625.
l! George Ioan Lohovari, op. cit., p. 7 (Aceleaşi date le găsim şi în Cronica şcolii, p. 54).
Ana Niculăiasa, Mihai Niculăiasa, op. cit., p. 8.
1 N. Grămadă, Vechilepecefi săteşti hucovinene. 1783-19(M), în „Codrii Cosminului", voi. X, 1936-1939,
Cernăuţi, 1940, p. 221.

sc întâlnesc num e de familii de bejenari ardeleni: Tâm ovan, Bistricean, Vodă, Aldea, Vultur,
Cioban şi Cora (denum iţi jiosâni), iar în partea de sus a localităţii sc află nume de familii precum
M alinovschi, Cam ciuc, Custrin, Scrediuc, Popovici, Iurcniuc, H arşovschi, Sacaliuc, Gagea (aduşi
de vechii proprietari de m oşii) num iţi şi susăni. Adesea, bejenarii erau cunoscuţi după porcclclc lor
şi erau scutiţi dc biruri faţă de visteric şi faţă de comunitate. Em igranţii români veneau cu care,
turme şi vite. Primii colonişti veniţi din Transilvania în Băişeşti sunt menţionaţi în 1899, după cum
notează învăţătorul şi directotorul de şcoală din sat Leon Vasilovici: „...în satul Băiaşeştii vin
imigranţi Rom ânii din Transilvania"™. A ccştia s-au stabilit în sat datorită unor avantaje econom ice
oferite de imperiul Austro-Ungar.
O
form aţiune politică importantă din Bucovina a fost Partidul Naţional Român, înfiinţat la
19 octom brie 1908, sub numele dc Partidul Creştin Social Român, al cărui conducător era lancu
Flondor, iar vicepreşedinţi erau Aurel Onciul şi Dionisie Bejan. în anul 1908, acest partid avea în
satul Băişeşti 221 de alegători şi cinci delegaţi. La data dc 1 octombrie 1908, a sosit la Băişeşti
deputatul rom ânilor din districtul G ura-Hum orului, Aurel Onciul. Sătenii din Băişeşti, sim patizanţi
ai partidului, „l-au prim it fo a rte fru m o s de locuitorii comunei, a fo s t fă c u tă chiar o poartă triumfală
la podul de lângă Carol Hoţul. S-au slobozit şi sacaluşurile ”20.
în anul 1999, într-un cadru festiv, localitatea Băişeşti a aniversat 500 dc ani de atestare
documentară.

Fig. 2 Medalie, 500 dc ani dc la atestarea documentară a localităţii Băişeşti, 1499-1999

Fig. 1. Harta Bucovinei înainte de 1775, unde este menţionată şi localitatea Băişeşti

19 Vasii iu Mugurel, Monografia satului Băişeşti, Editura George Tofan, Suceavîi, p. 54.
20 Arhiva şcolii Băişeşti, Cronica şcolii Băişeşti, p. 121.
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D O C U M E N T E ŞI M A N U S C R IS E

UN M A N U S C R IS IN E D IT D IN P R IM U L R Ă Z B O I M O N D IA L
A u ra B R Ă D Ă Ţ A N

Rezumat: Prezentăm in extenso un document inedit, aflat în Colecţia de manuscrise din Fondul
memorial-documentar „Simion Florea Marian” din Suceava. Sunt câteva pagini deosebit de emoţionante,
i isc în vreme de război, pe front, de Roman Negru, soldat despre care nu se ştie dacă a supravieţuit ororilor
i.i/boiului, originar din localitatea Bilca, judeţul Suceava.
Cuvinte cheie: primul război mondial, manuscris inedit, Bilca, Bucovina
Abstract: We present in extenso a new document, found in the manuscript collection of the
Memorial-documentary Collection “Simion Florea Marian” from Succava. There are some particularly
i<niching pages, written in wartime, on the frontline, by Roman Negru, a soldier native of the town Bilca,
Suceava County; it is not known whether he survived the horrors of war.
Keywords: WWI, original manuscript, Bilca, Bukovina

M anuscris inedit, nr. inv. 425, trei file m ari (5 pagini scrise), ccrn eală neagră:

Onorată tipografie!
In decursul acestui resboi am compus un cântec în versuri şi mă adresez respectuos cătră
I) voastră de a-l pune sub tipări într-o cărticică cum sânt de ecsemplu cu titlu: adunaţi de soldaţii
bucovineni etc. ”...
In caz contrar a mă înştiinţa ori de-i corect cântecul şi cam c e fe liu de erori sânt într-însul.
Sub orice chip respuns şi de nu se tipăreşte a-m înapoia.
Cu toată stima.
/u g sfih rer Negru Roman
■II Rgt 13 Komp. Satul Bilka Bis Radautz.
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C ân tec com p us din n ecazu rile m ele care li-am tras în R eshoi

I
Frunză verde de secară
Sub o tufa dc vioară
Trăgea cătană să moară
Nu poate muri de milă
Căci n-are lumină-n mână
Nici o pânză pc obraz
Şi nici groapă de sălaşi.
II
Nici popă cu crucca
Nici maică-sa cu gura
Surorile lor cânta
Dar sânt în Bucovina
Floricică din ilaz
Vai Doamne câtc-am mai tras.
III
Frunză verde solzi de peşte
în anu patrusprezece
Grea poruncă am căpătat
Să ieşim cu toţii din sat
Să lăsăm părinţii plângând
Şi la gară să pornim.
IV
Frunză verde cucuruz
Era-n luna lui August.
Vornicu pe tren ni-au pus.
Până-n Ccrnautz am ajuns.
Aici dac-am sosit
M ânduru mi l-au svârlit
Manduru-i o haină sură
îm tremură dinţi-n gură.
V
Până când l-am îm brăcat
D[oam]ne mult am mai oftat
Căci nu ştiam ce păţesc
Pc drumu care pornesc
într-a cincilea zi joi
O f am ar şi vai de noi
Era noaptea pc la doi.
VI
Frunză verde măgerean
Vine dl căpitan

Şi el strigă tacscapral
F ertic machăn de plecat
Rusu-n ţiară s-au băgat
Dară iute ne gătam
Şi spre gară că porneam.
VII
Frunză verde ca iarba
Mulţi ţivili mai alerga
Şi pe noi flori arunca
Şi din grai aşa grăia.
Ştim că nu vom mai videa
Că Rusu-i o fiară rea
Prin ţiara Galiţia
Că-n Galiţia îs jidani
Doamne ca nişte ţigani.
VIII
Frunză verde cucuruz
De la Cernăuţi în sus
Neamţu tot pc munţi ni-au dus
în Haliczi când am ajuns.
Aici joi nc coboream
Şi la drum iară porneam
M arşăluiam 9 zile
Şi poruncă aspră vine
Să facem cu toţii şfarm line
Şi cu tăţi ne întindcam
într-o pădure întram
într-o pădure de brazi
Uitasărăm dc-ai mei fraţi.
IX
Frunză verde de secară
Icşiam din pădure-afară
Dară noi ficiori români
Făceam hura pe păgâni
Şi aşa au fost Salitii
Şi din decung isgoniţii
Căci puşcam aspru pc ci
Pica ca nişte purcei.
X
Apoi înapoi nc-am tras
într-o pădure de brazi
Să nc hodinim puţin
Căci eram sdrobiţi de drum.
Era noaptea pc la doi ccas
Duşmanu roată ni-au dat
Şi de foc s-au apucat.

XI
Eram noi cam somnoroşi
Cum eram culcaţi pc jos.
Frunză verde mărăcine
Vinea gloanţele păgâne
Fluierau pe la urechi
De gândiai că-s nişte şerpi.
XII
Frunză verde ca iarba
Care cum sc pominea
M âna pe puşcă punea
Şi puşca o slobozia
Kămăradul să-l puşca
Căci nu ştia ce facca
Somnoros precum era.
XIII
Frunză verde de trifoi
Câte-am mai tras în resboi
O f am ar şi vai de noi
M arşaluiam zi şi noapte
Cu tornistăru pe spate
Când hodineam câte-o ţiră
Numai cu puşca pe mână
C-aşa-i prin ţeară străină.
XIV
C-au ajuns o vreme acum
Să mergem cu toţii în fum
Nu-i numai fum ci şi foc
Unde cad ficiori pc loc
în ţara jiduvilor
De gloanţele ruşilor
Frunză verde ca iarba
Rusule, naţie rea.
XV
Mi-ai pustiit moşia
Pc m am a şi pe tata
Că i-am lasat suspinând
Şi-am vinit la tren curând
Frunză verde de smochine
Mă luptai 2 ani dc zile
Ca să pun mâna pe tine
Dar tu fiară nesăţioasă
Mi-ai pus beteşug în oasă.
XVI
Cât am fugit după tine
Fără apă fară pâne

Trandafir bătut de roauă
Lângă biscrică noauă
M-au rupt bctcşugu-n doauă
Hra la doi după amează
Veniseră un Stabarz
M asura când mi-o punea
45 era.
XVII
Mică ţidulă-mi făcca
Şi cu ca mă trimetea
Să m ă duc la fa r l von plaz
Undc-s doctori adunaţi
M arşăluiam pe-o carare
Cu tornistăru-n spinare
Aice dac-am ajuns
Tornistăru jo s l-am pus.
XVIII
Doctorii m-au vizitat
Şi la spital m-au mânat
Frunză verde de alun
Am pornit încct pc drum.
M ărşăluiam un dărab
Dar eram foarte bolnav.
Trebuie să hodinesc
Apoi iară să pornesc.
Mai m ergeam cât mai mergeam
Apoi la păm ânt cădeam.
XIX
Cadeam la pământ îndată
Peste-o grămadă de piatră
Frunză verde de bujor.
Vinisără un motor
Frunză verde trandafir
Era doi domni afiziri
Frunză verde ca iarba
Motoru pe loc oprea.
Şi la mine ei privea
Şi din grai aşa grăia
Eşti puşcat pintr-un picior
Ori di-ai tăi părinţi ţi-i dor.
XX
Frunză verde cucuruz
Eu îndată li-am respuns.
De puşcat nu sânt puşcat
Dară sânt foarte bolnav.
De ti fus de boală rea
Puţini mai scapă de ea.

Frunză verde de trifoi
Câtc-ain mai tras în resboi
O f am ar şi vai de noi.
XXI
Eram ficior de români
Făccam hura pe păgâni
Ne duceam cu miile
Şi vineam cu sutele
Căci ne luptam zi şi noapte
Până nc trânteam pe spate
Căci Rusia-i marc ţiară
Câtă iarbă pe hotară.

XXII
Căci m âncarea am gătat-o
Şi şi Pzem islu ne-au luat-o
Dară nu-i nici un păcat
Căci noi ne-am luptat cu drag
Pentru ţiara şi-nparat
Şi înapoi l-am luat
Pentru ţiara noastră bună
Undi-au fost pânc destulă
Dar acum-i punţutea
Căci trebuie a mânca.
XX III
Frunză verde mărăcine
Acum nu mai are cine
A mai lucra pentru pâne
Că sântem cu toţii afară
Toţi înprăştiaţi prin ţiară
Păm ânturile stau aşa
Căci n-are cine lucra
C-au remas numai femei
Cu pruncuţii muţiţei
De mâncat ci ar mânca
D ar n-are cine lucra.

XXIV
Căci tatăl lor nu-i acasă
Poate acuma-i numai oasă
Dară ei nici nu-s simţiţi
Că dc tată-s mântuiţi
Iar mama lor tot oftează
Păm ânturile lucrează
Aşa mai rău cum sc poate
Căci gândeşte că s-a-ntoarce
Din acest resboi mare
Cari n-au mai fost pe sub soare.

XXV
Şi încă aşa n-a fi cine va trăi
Cum este aiest deodată
Care sună lumea toată.
Floricică din fercastă
Mai c cineva pe-acasă
Mai este câte-on m oşneag
Care şede-n cur pe prag
Şi-ş pune la pipă jar.
XXVI
O f ce cin şi ce suspin
Pe noi linirc de-acum
C-am născut în zile grele
Şi-n necaz şi-n marc jele
Pentru fapte şi păcate
D-zeu drăguţi ne bate
De biserică uitam
Şcolile le părăseam
Iar de crâşmă nu uitam
De părinţi nu ascultam
Dar acum a nu mai cred
De amu care n gifect
Căci nu pune mâna la piept
Şi gândeşte cum plit
Noi dc acestea n-am gândit
Cât avem dc suferit
M aică norocelu meu
Mi li-ai făcut aşa rău
Caci maică l-ai sămănat
Primăvara pri-nsărat
Pe coastă pc giocci
De m ă pasc tot mieluşei
Pe coasta cu florile
De mă culeg fetele
Fetele din al meu sat
Cu numele porumbac
Numele mi-1 iscălcsc
Căci am să mai năcăjesc
în accst resboi mare
Care zacc sub picioare!
Fine.
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UN D O C U M E N T IN E D IT D E SP R E
IN T R A R E A A R M A T E I R O M Â N E ÎN C E R N Ă U Ţ I (11 N O IE M B R IE 1918)

M ih a i-A u relia n C Ă R U N T U

Rezumat: Această lucrare se bazează pe un document inedit, depistat în Arhivele Militare Române,

tim- prezintă intrarea trupelor române în Cernăuţi, sub comanda generalului Iacob Zadik, la data dc 11
in u mbrie 1918. Automl face şi o scurtă trecere în revistă a evenimentelor care s-au succedat cu rapiditate în
t> mina acelui an şi au dus la schimbarea destinului istoric al Bucovinei.
Cuvinte cheie: Bucovina, Cernăuţi, Iacob Zadik
Abstract: This short study is based on a new document, found in the Romanian Military Archives,
tiu h presents the entry of the Romanian troops in Chemivtsi, under General Iacob Zadik on 1l Ul November
i N The aulhor makes a brief review of the events that rapidly succeedcd in the aulumn of that year and
ullcd in changing the historic destiny of Bukovina.
Kcyword: Bukovina, Chernivtsi, Iacob Zadik

în toamna anului 1918, ca urmare a înfrângerilor decisive suferite dc trupele Puterilor
' ■ntralc, Imperiul Habsburgic îşi trăia ultimele zile. La 27 octom brie, în sala Palatului Naţional din
1 mătiţi. s-au întrunit deputaţii români întorşi de la Viena, foştii deputaţi din Dieta Bucovinei şi
pi imarii români din întreaga provincie. Adunarea reprezentanţilor aleşi ai rom ânilor bucovincni s-a
l'i.u lamat Constituantă, adoptând o M oţiune prin care se hotăra: „U nirea Bucovinei integrale cu
iv ld a lle ţări româneşti într-un stat naţional independent” 1. Autorităţile austriece, în frunte cu
lu-rnatorul Joscf G raf von Etzdorf, au căutat să îm piedice prin toate mijloacele pe care le mai
»se.iu la dispoziţie realizarea acestui deziderat, care venea în contradicţie cu planurile dc
vipm vicţuirc a dublei monarhii într-o formă în care româniierau
excluşi. După Manifestul
mp.iratului Carol al IV-lea din 17 octom bric 1918, prin care se înccrca salvarea monarhiei bicefale
pi m constituirea unui stat federativ2 şi rcfaccrca Poloniei, Bucovina a rămas izolată de Austria, dar:
«p.naiul adm inistrativ dc aici „a funcţionat mai departe în virtutea inerţiei”3. La întâlnirea ce a avut
l< la 28 octombrie cu o delegaţie condusă de Iancu Flondor, contele E tzdorf a refuzat să predea
puterea Consiliului Naţional Român, pe motiv că „stă neclintit pe poziţia statului federal austriac, în
Iriisul m anifestului imperial f ...] ”4.
Cernăuţii au cunoscut, între 2 şi 3 noiembrie, datorită destrămării Regimentului de infanterie
Ni II şi Regimentului de vânători Nr. 22, după cum recunoaşte însuşi Etzdorf, „o zi de groază şi o
floaplc dc coşm ar”5. Mai pentru mult de atât, în data dc 5 noiembrie 1918, adm inistraţia provinciei a
fi'-.t predată lui Aurel Onciul (autointitulat ’’com isar naţional român”) şi Omclian Popowicz din
p utea ucrainenilor, care, în adunarea din 3 noiem brie dc la Cernăuţi, au revendicat aproxim ativ
ilmi.'i treimi din teritoriul Bucovinei6. în aceste condiţii, dispunând dc trupele conduse dc W ilhclm
I ll.ibsburg, ucrainenii au ocupat, la 6 noiembrie 1918, edificiile publicc şi au devastat Palatul
I 'ii I. Nistor, Unirea Bucovinei - 28 noiembrie 1918. Studii şi documente, Bucureşti, 1928, p. 37.
1 Unccţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare ANS), Colecţia de documente. Pachetul
XXVIII, doc. nr. 8.
i i ist Tarangul, Amintiri, mss., Muzeul Bucovinei, p. 46.
' \i Invele Naţionale Istoricc Centrale, Colecţia microfilme Austria, rola 119, c. 173-175. Vezi şi Aurel C.
1»nciul, Raportul lui Josef G raf von Etzdorf privind Bucovina, în „Analele Bucovinei”, An V, Nr. 1/1998.
' Ihirfem, p. 202.
Ic.idor Balan. Bucovina în războiul mondial, în „Codrul Cosminului”, Anul V, 1929-1930, Cernăuţi, 1930,
p. 97.

M ih ai-A urelian C Ă R U N Ţ II

Naţional din Cernăuţi7. Jafurile legionarilor ucraincni şi a trupelor Puterilor Centrale în retragere,
anarhia provocată dc disoluţia fostelor autorităţi adm inistrative, ncsocotirca voinţei reprezentanţilor
rom ânilor, au determ inat Consiliul Naţional, dar şi o seamă de localităţi din sudul Bucovinei
•
,
o
(Suceava, Câmpulung, Gura Humorului), să solicite ajutorul guvernului de la Iaşi .
Cu m isiunea dc a inform a despre situaţia de aici şi pentru a solicita intervenţia armatei
române a fost trimis, la 2 şi 5 noiem brie, dr. Vasile Bodnărcscu, dar guvernul M arghiloman nu a
prom is decât un ajutor în arm e9. O m isiune asem ănătoare a îndeplinit dr. Octavian Ghcorghian, carc
s-a oferit să predea generalului Zadik, aflat la Burdujeni, ccrcrea Comitetului Naţional din Cernăuţi,
însoţit dc sublocotenentul Aurel Popcscu a reuşit să treacă, în ziua de 8 noiembrie, linia de
dem arcaţie dc la Adâncata păzită de legionarii ucraincni, trecând în marc viteză cu un automobil la
fereastra căruia agita un steag bicolor galbcn-albastru10. Acţiunile lui Vasile Bodnărcscu şi Octavian
Ghcorghian au zădărnicit încercărilc lui Aurel Onciul, carc a venit personal la Succava şi Iaşi, dc a
opri, sau cel puţin limita, intervenţia armatei române. Efectele nefaste ale loviturii dc stat efectuată
de Rada Ucraineană, care a preluat conduccrca Bucovinei, au putut fi înlăturate doar prin intrarea
trupelor rom âne în „Ţara Fagilor” .
în dim ineaţa zilei dc 6 noiembrie trupele rom âne intrau în S u ceav a". M inistru de externe
Constantin Arion constata: „Guvernul (M arghilom an-n.n.) moare fiindcă a luat Bucovina. E cel mai
frumos sfârşit cc sc putea spera” 12. România nu a trimis trupe în Bucovina dccât după ce a primit
asentimentul A liaţilor prin telegram a din 6 noiem brie13. La 23 octom bric 1918 (st. v.) M inisterul de
Război a em is Ordinul dc Operaţii Nr. 1, prin care Divizia 8, condusă de generalul Iacob Zadik, din
cadrul Corpului 4 Armată, com andat de generalul Nicolae Petala, îm preună cu detaşam entele de
grăniceri şi jandarm i locali urma să treacă graniţa, să ocupe Iţcanii şi Succava, şi să înainteze spre
C ernăuţi1'1. Armata română nu era pregătită dc campanic, dar: „Cu accşti ostaşi, puţini la număr, rău
îm brăcaţi şi neîndestulător hrăniţi, a trebuit să facem primul pas pentru realipirca la patria mumă a
scumpei ei fiică Bucovina” 15. Divizia, cu efective incomplcte, avea în com ponenţa sa trei
detaşam ente principale, fiecare având o direcţic de înaintare. Iniţial s-au numit „Dorohoi”,
„Botoşani”, şi „Fălticeni”, după locul dc plecare, apoi, în acecaşi ordine, au devenit „Dragoş”,
„Alexandru cel Bun” şi „Succava” . Ele erau conduse dc col. Dumitru Gheorghiu (Comandantul
Regimentului 37 Infanterie), col. Victor Tom oroveanu şi col. Dumitru Rotaru (comandantul Rcg. 16
Infanterie). în rezerva operaţiunilor a fost detaşată Brigada 16 Infanterie, com andată dc generalul
Aristidc Lccca, cc trebuia să însoţească detaşamentul „Dragoş” şi Brigada 14 Infanterie, condusă de
generalul Ion N eculcca, care urma să fie alături dc detaşamentul „Suceava” 16.
M işcarca trupelor a început la data de 26 octombric/8 noiembrie 1918, cele trei detaşam ente
înaintând tară a întâlni o rezistenţă notabilă. Peste două zile trupele române au ajuns în apropierea
oraşului Cernăuţi, pe carc l-au înconjurat. La 9 noiembrie era lansată o Proclam aţie din avion,
sem nată de generalul Zadik, carc a avut un impact deosebit asupra populaţiei din Cernăuţi, în care
se preciza că, armata a intrat în Bucovina la cererea Consiliului Naţional şi din înaltul ordin al
regelui Fcrdinand, „pentru a ocroti viaţa, avutul şi libertatea locuitorilor de orişicc neam şi credinţă

7 Ion 1. Nistor, op. cit., p. 40.
s Vezi Alexandrii Marghiloman, Note politice. 1897-1924, voi. IV, Bucureşti, 1927, Anexa XVI.
9 Vezi Teodor Balan, Rolul lui Vasile Bodnărcscu în preajma Unirii, Cernăuţi, 1938, p. 17. Alexandru
Marghiloman, op. cit., p. 109.
10 Dr. Octavian Ghcorghian, în „Făt-Frumos”, Anul IV, Nr. 5, 1929, p. 12.
11 Vezi Mihai-Aurelian Căruntu, Zorile Unirii la Suceava, Suceava, 2008, passim.
12 Alexandru Marghiloman, op. cit., p. 122.
13 Vezi 1918 la români. Desăvârşirea unitălii naţional - statale a poporului român. Documente externe.
1916-1918, voi. II, Bucureşti, 1983, Doc. 392.
14 Arhivele Militare Române, Fond 2271, d. 344, f. 14.
15 în cinstea ostaşilor Diviziei 8-a. 1918 - / / noiembrie 1919, Bucureşti, 1920, p. 17-18.
16 Marin C. Stănescu, Armata română şi Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România. 1917-1919, Constanţa,
1999, p. 182-183.

I \ D O C U M E N T IN E D IT D E SPR E IN T R A R E A A R M A T E I R O M Â N E ÎN C E R N Ă U Ţ I..

|nţ|H>tt iva bandelor dc crim inali care au început opera lor de distrugere în frumoasa voastră ţară” 17.
In i «uisecinţă, grupurile ucrainene înarm ate au părăsit în grabă capitala Bucovinei. Un detaşam ent
<k •i.işi bănăţeni, în frunte cu Ilie Lazăr, s-au pus la dispoziţia Consiliului Naţional Român şi au
»< uluit, până la sosirea trupelor române, singura forţă capabilă să menţină ordinea în oraş. în
• u n condiţii era preluată conducerea instituţiilor din mâna fostei adm inistraţii şi a fost arborai
|trii ii '1 tricolorul. Primul steag rom ânesc pc tum ul Primăriei a fost ridicat de m aram ureşeanul Ilie
l i u
La această acţiune, desfăşurată în ziua de 10 noiembrie, a mai participat baronul Nicu
1'ltnulor. împreună cu sublocotenenţii bucovineni Jcm na, Nicoară, Brădăţan şi un grup de studenţi.
I ii .m.lu se acest exem plu şi alte edificii au fost îm podobite cu steaguri naţionale. Luni, II
noiembrie, numeroşi locuitori au ocupat din nou piaţa principală, pentru a asista la sosirea trupelor
După cum remarca un m artor ocular, aceştia erau intelectuali, elevi, studenţi, militari şi
• iv i doi ţărani din Boian19.
( âtre prânz şi-a făcut apariţia prim a patrulă, din cadrul detaşam entului „D ragoş”, având
mii nmi-a tic recunoaştere, alcătuită din locotenentul Traian Petrescu, sublocotenentul N iţcscu şi
!«»*• osiaşi'0. în jurul orei 14, s-au oprit în faţa Palatului Naţional trei automobile, din care au
m.u. în uralclc m ulţim ii, generalul Iacob Zadik, locotenent-colonclul Constantin Rovinaru şi
liţen «lin suita lor. Dc aici, solii României au fost conduşi în sala de recepţic, unde erau aşteptaţi de
l.nu ii I londor, preşedintele Consiliului Naţional. Detaşamentul „Dragoş”, format din 10 plutoane, a
mii ii in Cernăuţi în jurul orei 14, ocupând posturile poliţieneşti. Detaşam entul „Alexandru cel Bun”
• ii i is;it capitala Bucovinei, trecând la nord de Prut, unde a preluat controlul asupra podurilor de
Prut şi a gărilor Jucica şi M ahala. Detaşam entul „Suceava” a rămas pc un aliniam ent la sud«!«• Cernăuţi21. Spre scară, regim entul 29 Infanterie „D ragoş”, în frunte cu colonelul Dumitru
<*li ■ij'hiu, a intrat triumfal în piaţa principală, fiind întâmpinaţi cu fiori şi cântece patriotice. Un
i«>iu ni impresionant, format din locuitori, ofiţeri şi foşti soldaţi din armata austro-ungară, în
lhinu-,1 căruia era slt. Radu Dan cu un drapel tricolor, dar şi legionari polonezi purtând drapelul ţării
m străbătut străzile C ernăuţilor până la Palatul M itropolitan, unde au fost salutaţi din balcon de
frnci.ilul Zadik.
Manuscrisul pc cârc îl reproducem în continuarc, respectând ortografia originală, nu este
»«•mi; ii, dar a fost redactat, fără îndoială, de un participant direct la aceste evenimente. Cel mai
f*» ! ,il'il, accsta este scriitorul Constantin (Stănică) Berariu , şeful Biroului presei Consiliului
N.%ţi ii.il. autor al poeziei „Salut Armatei Rom âne”2', care a fost un răspuns inspirat la Proclamaţia
o»i ii ,i semnată dc generalul Zadik lansată din avion la 9 noiembrie.
*i*
Intrarea armatei române în Cernăuţi

Se zvonise că armata rom ână se apropie de Cernăuţi. Vineri, în 26 O ctom vric făcu un avion
Mwttiin un zbor deasupra oraşului aruncând proclam aţia d-lui general Zadic, comandantul diviziei 8« Kci'.ile Române, prin care se lăcu cunoscut, că M aiestatea Sa Regele României, la rugăm intea
< « ti.m ini naţional din Bucovina, a dat ordin armatei să intre în Bucovina şi să susţină ordinea
| S S , Inc. cit., Pachetul XIV, doC. 5; Ion Nistor, Zece ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1928, p. 41.
* Ilie I .i/;'ir. Amintiri, cds. Romulus Rusan, Bucureşti, 2000, p. 53-55; vezi şi fotografia din Anexă.
S I u. inc-Albu, Din vremea Unirii celei Mari (note zilnice), în Ion I. Nistor, Amintiri bucovinene din
• * ■ii Unirii, Iaşi, 2000, p. 243.
Vf/i „Glasul Bucovinci”, Nr. 7 din 12 noiembrie 1918 şi ’’Monitorul Bucovinei”, fascicola 3 din 17
»nibrie 1918.
MA i . iini de la Unirea Bucovinei. 1918-1928, Cernăuţi, 1928, p. 43.
V« o Iimil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Suceava, 2004, p. 103.
I \ n c x ă este reprodus textul poeziei care a fost înmânat celor care au participat la primirea armatei
WHIMIIC.

periclitată. Proclamaţia produse entusiasm la români şi satisfacţie la celelalte naţiuni cari aşteptau
cu dor sfârşitul stărilor de anarhice. Numai bandele prădătoare ale legionarilor ucraini deveniră
nervoase, neplăcut surprinse de vestea proclamaţiei. Sâmbătă noaptea părăsiră aceste bande capitala
ţcrii şi se retraseră dincolo de Prut. Duminică se aştepta intrarea armatei române. Stradele şi pieţele
erau îndesite de lume, febrilă în aşteptare. Abia spre seară sosi vestea, că intrarea se va face abia
Luni înainte de amiazi. Trupele române se opriseră peste noapte în satele învecinate Ceahor şi
Corovia şi M ihalcea.
Luni oraşul avea un aspcct festiv, arborate fiind pe multe edificii steaguri tricolore. Lume
multă entusiastă se adunase de dim ineaţă mai ales pe piaţa principală înaintea palatului naţional
român şi edificiului municipal. Ofiţeri de onoare şi persoane de distincţie d-nii Dr. V. Bodnărescu.
Dr. Georgian şi Dr. Nicu Flondor plecară spre întîm pinarea armatei la Ceahor şi Corovia.
Către ameazi sosiră câtcva patrule române viu aclamate. Puţin în urmă sosiră automobilele,
ce aduseră pic dl. general Z adic. însoţit de şeful statului major al diviziei, dl. colonel Rovinaru,
însoţiţi de domnii trimişi spre întîmpinare. Lumea îi primi cu frenetice aclam aţiuni de „Trăiască
Regele”, „trăiască România m are”, „trăiască arm ata” . Doamnele şi dom nişoarele îi întâmpinară cu
ploi de flori şi buchctc.
Dl. general Z adic. însoţit dc dl. colonel Rovinaru, fu condus în sala de recepţie din palatul
naţional, unde îi aştepta Consiliul naţional român, în frunte cu marele naţionalist, preşedintele
Consiliului dl. Dr. Iancu Flondor. Urmară indiscreptibile clipe dc cea mai mare înălţare sufletească.
Abia putându-se stăpâni de em oţiunc, pc când cei de faţă lăcrimau, dl. Iancu Flondor rosti
următorul discurs:
„Dom nule general!
Ca preşedinte al Comitetului naţional am datorinţă să bineventez (sic!) falnica oaste Română
la intrarea ei în capitala Bucovinei, acestei teri, ce păstrează în sînul ci sfintele moaşte ale marelui
nostru Domn Ştefan.
Suntem pc cale să întregim eară moştenirea lui - Rom ânia mare - sufletul lui nem uritor e în
mijlocul nostru. Resimt un sfanţ fior, ce trece prin inimele noastre. Dară nu e dat fiinţei omeneşti de
a fixa în grai viu o astfel dc simţire. Numai o rugăciune, carc se înalţă la ceriuri fără cuvinte îi poate
corespunde întru câtva.
D omnule general!
Daţi-mi voie să Vă bineventez aşa cum o fac doi fraţi iubitori, cari după o lungă şi dureroasă
despărţire se întâlnesc spre a nu se mai despărţi - niciodată!
O fac deschizând braţele mele şi stringându-Vă la piept.
(urm ează cele mai înduioşătoare clipc, în carc dl. Flondor şi dl. general Zadic se cuprind şi
se săaită cu ardoare)
Domnilor!
Acum să mulţumim din adâncul inimelor noastre cclui mai mare şi mai bun Român al veacului
nostru:
M aiestatea Sa. Regele nostru Fcrdinand să trăiască!
Strigăte dc un indescriptibil entusiasm urm ară, car corul mixt al ’’A rm oniei” execută prea
frumos Imnul Regal român. Tot timpul cât s-a cântat Imnul Regal publicul asistent plângea dc dor şi
bucurie iar unii se îm brăţişau şi se sărutau.
Dl. general Z adic. viu em oţionat răspunse:
„Onoraţi cetăţeni ai Bucovinci!”
în urma dorinţei Comitetului naţional bucovincan, M aiestatea Sa Regele şi Ţara României
au răspuns chemării şi au adus ajutorul Armatei Române, pcntru-ca liniştea acestei ţeri să nu fie
turburată. Sosind în Cernăuţi, capitala Bucovinei, aduc salutul cu iubire frăţească şi ccl de mamă, al
României libere cătră ţara Bucovinei.

I \ D O C U M E N T IN E D IT D E SP R E IN T R A R E A A R M A T E I R O M Â N E ÎN C E R N Ă U Ţ I..

in accstc momente gândul meu se înalţă cătră D-zeu şi-i adresează mulţum irile că a scos
tl.mi.i dreptate la suprafaţă.
Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge şi să cadă un cap dc Domn, pentru
rvw m rca la matcă n-a curs nici un pic dc sânge, ci s-a făcut prin voinţa nestrăm utată a inimelor
româneşti.
Să strigăm cu toţii:
I t.liască România marc!
fi/nască Bucovina!
I'rftinscă Regele Ferdinand I !
Râdeau sufletele de bucurie la auzul accstor drăgăstoase cuvinte şi părea că nu vor să
liu rie|zc] aclam aţiile pline de frenesie.
Corul „A rm oniei” execută noul imn „Salut armatei rom âne” o nouă com poziţic a d-lui
• nstantin Sandru, dirigentul „A rm oniei”, făcută la textul rcccnt al cunoscutului poet bucovinean
* ■mstantin Beraru.
Urmă presentarea membrilor Consiliului naţional, al ofiţerilor de onoare şi al d-lui C.
IU i.iriu, şeful biroului presei, nou crcat pc lângă guvernul Bucovinei.
intre nesfârşite strigăte de „să trăiască”, dl. general Zadic şi dl. colonel Rovinaru p lecară,
liţi fiind dc domnii de onoare, la palatul arhicpiscopesc - un m onum ent grandios de arhitectură
unde la invitarea I.P.S. Sale M itropolitului V ladim ir Repta dl. general îm preună cu statul său
m.i|i»r au primit cartier.
Imediat după această prim ire înălţătoare s-a expediat către M aiestatea Sa Regele Ferdinand
l.i laşi următoarea depeşă:
„M aiestăţii Sale Regelui României, Iaşi.
Astăzi la orele unsprezece din zi intrând falnica Armată a Regatului României în capitala
1 i nâiiţi, întîmpinată de entusiasmul general, aducem M aiestăţii Voastre, plini dc credinţă şi iubire,
magiile Bucovinci eliberate.
Trăiască Regele României mari!
Consiliul naţional din Bucovina
Iancu Flondor” .
Jos în piaţă foia lumea şi primia cu fiori şi uralc armata română, ce îşi facca intrarea.
Corul „A rm onici” coborâse pc peronul edificiului municipal şi însoţia intrarea armatei cu
fu c u la r e a Imnului Regal român. Purccsc apoi însoţit dc imensă lume, la palatul arhicpiscopesc,
«mic prin mai multe ore se făcură ovaţiuni d-lui general Zadic - care însoţit de dl. colonel Rovinaru,
l’ S. Sa vicarul arhiepiscopiei Vorobchievici, şi de mai multe persoane dc distincţie îşi făcuseră
ti| .niţia pc marele balcon. Neîncetat răsunau strigătele „Trăiasca România m are”, „Trăiască
ele” , „Trăiască Regina” ş.a. întrerupte fiind aclam aţiunile numai de scurte alocuţiuni şi dc
C mtcee naţionale executate de corul „A rm oniei” . Mai în urmă se întinse pe piaţa principală o horă
(i.m dioasă. Entusiastele m anifestaţii încetară abia la sosirea serii.
O zi memorabilă va fi înscrisă în istoria României mari!

Arhivele M ilitare Române, Fond 2271, d. 344, f 285-289.

Generalul Zadik purtat în braţe de românii bucovineni (11 noiembrie 1918)
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vii ca cel mai mândru gând,
i-am avut vr’odată!
aşteptare tremurând,
lanţul să se rumpă,
ţara noastră scumpă
salutăm, arm ată!

Tu vii ca cel mai dulce dor,
Ce
inima*t » desfată!
,
,« i ,»**•.
Cu sufletul tresăltător
Primim a ta s o lie ;
Cu plâns de bucurie
Te salutăm, armată!
Tu vii ca falnicul avânt
La vrerea ’nvăpăiată!
Rămâi de-acum pe-acest pământ,
Al nostru din vechim e,
Să nu-l mai fure nime,
Te salutăm , armată!
C e r n ă u ţ i , in 9 Noemvrie 1918.

CONSTANTIN BERARIU.

Societatea tipografici bucovineanl. Cernaut.

Poezia „Salut arm atei române!” adusă cu prilejul intrării trupelor române în Cernăuţi

D E S P R E L ID E R II R O M Â N IE I C O M U N IS T E A A N IL O R ’50 - O
R E L A T A R E D IN 1979 A L U I IO N V IN Ţ E , F O S T A D J U N C T (1 9 5 2 -1 9 5 3 ) A L
M IN IS T R U L U I A F A C E R IL O R IN T E R N E (S E C U R IT Ă Ţ II S T A T U L U I)
A n d re i Ş I P E R C O 1

Rezumat: Ion Vinte prezintă frânturi din diverse discuţii pe carc Ic-a avut cu Gheorghc GheorghiuDcj. dar şi amănunte despre întâmplări la care a fost martor ocular, care privesc pe multe personalităţi
marcante din conducerea de partid şi de stat, dintre carc amintim pe Alexandru Moghioroş, Ion Gheorghc
M.mrer, Gheorghc Pintilie (Pantiuşa). Fostul adjunct al ministrului Afaccrilor Interne (Securităţii Statului)
■nunteşte, printre altele, şi de verificările interne de partid de la sfârşitul anilor ’40, şi de presiunea exercitată
«li Ana Paukcr, sub influenţa proceselor şi epurărilor din celelaltc state comuniste europene, pentru a se
uli'iUifica vinovaţi şi la vârful P.C.R.
Cuvinte cheie: Gheorghiu-Dcj, Ana Pauker, verificările interne de partid
Abstract: The paper presents the recollection of Gheorghiu-Dcj, Ana Pauker, Gheorghc Pintilie
i l’antiusa), Alexandru Moghioroş and Ion Gheorghe Maurcr given by Ion Vincze, former deputy minister of
internai affairs (1952 - 1953). It is also worth mentioning the political purges and trials in Bulgaria,
llungary, and Czechoslovakia, which puts pressure on the Romanian communist party leadership to discover
miilar culpabilities at the very top of the party and in the state administration.
Keywords: Gheorghiu-Dcj, Ana Pauker, paity internai verification

Relatarea lui Ion Vinţe a fost conscm nată de Alexandru Şipcrco (1920-1998), fost ilegalist,
«tiitor, vicepreşedinte al Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport dc pe lângă Consiliul de
Miniştri (1949-1957), preşedinte (1953-1959) şi vicepreşedinte (1970-1998) al Comitetului Olimpic
Român, redactor-şef al Editurii Politice (1958-1970), m embru (1955-1998) şi vicepreşedinte (19821986) al Comitetului Internaţional Olimpic.
Cuvintele m arcate cu caractere italicc reprezintă Fie lămuriri suplim entare aduse de Ion
Vinţe, pc carc Alexandru Şipcrco le-a inserat în text în timpul interviului, fie sublinieri care îi
aparţin lui Alexandru Şiperco, introduse ulterior în textul interviului;
Cuvintele care îi aparţin lui Alexandru Şipcrco au fost marcate cu caractere îngroşate;
Cuvintele puse între paranteze drepte au fost adăugate pentru o mai bună înţelegere a
textului.
Vinţe2 - 2 0 . VI. 1979
Consilierii nu spuneau niciodată „Aşa să faceţi!” . Ei spuneau „La noi se facc aşa...” . Dar
nimic nu mişca fără ci. Nici o propunere, nici o măsură nu era luată în considerare Iară întrebarea:
..( u consilierii ai vorbit? Cc au spus?” . Şi numai în caz afirmativ se aproba. Absolut totul mergea în
hol', univ. dr., Departamentul Studii Culturale, Secţia Studii Europene, Facultatea dc Litere, Universitatea
«lin Bucureşti; consilier relaţii III, Institutul Diplomatic Român.
Ion Vinţe (1910-1996), acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (iulie 1945); reprezentant politic
(«Icccmbrie 1946) şi ministru plenipotenţiar în Ungaria (noiembrie 1947-mai 1948); ministru al Silviculturii
(aprilie 1948) şi al Industriei Alimentare (noiembrie 1949-dcccmbrie 1950); şef al Secţiei militare a C.C. al
l’M.R. (1951-1952); adjunct al ministrului Afaccrilor Interne şi comandant al Trupelor de securitatc (27 mai
I ‘>52); gencral-maior de securitatc la 28 mai 1952; adjunct al ministrului Securităţii Statului şi comandant al
Iîupelor dc securitate (septembrie 1952-septcmbrie 1953); preşedinte al Asociaţiei de Cultură Fizică şi Sport
..Dinamo” (iunie 1953); membru supleant al C.C. al P.M.R. (februarie 1948-decembrie 1955); membru
(decembrie 1955-iunie 1960) şi vicepreşedinte al Colegiului Central de Partid (iunie 1960-august 1969);
\ iceprcşedinte al Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii Români dc Naţionalitate Maghiară (1971, 1977).

copie la Moscova. Alexci M ihailovici avea legătură directă cu M oscova şi com unica câte trei-patru
ore pe zi, absolut totul, tot cc mişca, tot ce se lacea, tot ce se hotăra.
Bucicovschi era consilierul lui Vinţc, când [acesta] răspundea dc trupe şi de grăniceri. Era
unul din cei doi [consilieri], „O bestie” - brutal, teroriza. Am intrat în conflict cu el, l-am reclamat
lui P an tiu şa\ acesta a promis că va discuta, şi a vorbit cu marele şef al consilierilor, Alexei
M ihailovici. A fost o şedinţă cu Alexei M ihailovici, Pantiuşa şi Bucicovschi. Am pus pc masă tot ce
am avut să-i reproşez. Multe! El s-a apărat spunând că el n-a dat ordine, ci doar a explicat cum c la
ci. L-au scos din m uncă şi l-au trimis acasă.
Pantiuşa - foarte deştept. Absolut incult, dar cu multă experienţă şi inteligent, isteţ.
G heorghiu'1îl cultiva, era aşezat Pantiuşa la el la masă etc.
Când a fost povestea cu Levente5, înainte ca acesta să fie eliberat (probabil când a ajuns la
T eoh ari6), Gheorghiu l-a chcm at la telefon pe Vinţe şi i-a cerut părerea despre el. Vinţe a spus că na lucrat cu el şi că doar o singură chestiune, la verificare, atârnă dc el. Fuga lui de la Statistică, pe
fereastră, când au venit să-l aresteze (C om isia dc verificare, probabil, nu putea acrcd ita ideea că

3 Ghcorghc Pintilic (Pantclei Bodnarenko, zis Pantiuşa) (1902-1977), a fost principalul reprezentant al sovieticilor
în structura de securitate a României dejiste; general-locotenent de securitate la 30 august 1948; membru al C.C.
al P.M.R. (iunie 1948-decembrie 1955); şef al serviciului 1 (paza sediilor şi demnitarilor) din C.C. al P.C.R.
(august 1944); subşef al Secţiei a V-a Servicii din cadrul Comandamentului General al F.L.P. (septembrie 1944);
director general al D.G.S.P. (august 1948) şi al D.G.S.S. (martie 1951); membru al Comisiei de partid care i-a
cercetat pe „spanioli,, în 1950; adjunct (septembrie 1949-septembrie 1952, septembrie 1953) şi prim-adjunct al
ministrului Afacerilor Interne (eliberat la 20 ianuarie 1961); adjunct al ministrului Securităţii Statului (septembrie
1952-septembrie 1953); adjunct al ministrului Afacerilor Interne (1961); la 18 ianuarie 1963, desărcinat din
funcţia dc adjunct al ministrului Afacerilor Interne şi trecut în rezervă.
1 Gheorghc Gheorghiu-Dej (1901-1965), i se spunea Ghiţă; membru al C.C. al P.M.R. şi al Biroului Politic
(octombrie 1945-martie 1965); prim-secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-aprilie 1954, octombrie 1955martic 1965); ministru secretar dc Stat la Departamentul Comunicaţiilor (noiembrie 1944-februarie 1945) şi la
Departamentul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (martie 1945-noiembrie 1946); preşedinte al Consiliului
Superior al Economiei Naţionale (noiembrie 1945-iulie 1948); ministru secretar de Stat la M.E.N. (noiembrie
1946); ministru al Industriei şi Comerţului (deccmbrie 1947); preşedinte al Comisiei de Redresare Economică şi
Stabilizare Monetară (aprilie-iulie 1948); preşedinte al C.S.P. (iulie 1948-aprilie 1949); primul vicepreşedinte
(aprilie 1948-iunie 1952) şi preşedinte (iunie 1952-octombrie 1955) al Consiliului de Miniştri; membru al
Prezidiului M.Ad.N. (octombrie 1955-martie 1961); preşedinte al Consiliului de Stat (martie 1961-martie 1965).
5 Mihai Levente (1915-1986), înainte de 23 august 1944 a fost referent la Institutul Central dc Statistică; membru
supleant (iunie 1960-iulie 1965) şi membru al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-noiembrie 1979); membru în C.C. al
Uniunii Patrioţilor şi responsabil cu organizaţiile din Capitală (1944); secretar general al Prefecturii Poliţiei
Capitalei (aprilie 1945), al Departamentului Industriei şi Comerţului (aprilie 1946), al Subsecretariatului de Stat
pentru Aprovizionarea Armatei şi Populaţiei Civile (noiembrie 1946), al Ministerului Cooperaţiei (decembrie
1946), al M.E.N. (aprilie 1947) şi al Ministerului Agriculturii (mai 1948); instructor al C.C. al P.C.R. în 1949;
membru în Comitetul pentru învăţământul Superior (octombrie 1951-ianuarie 1953); rector al Institutului
Agronomic „Nicolae Bălcescu” (1955); A fost arestat şi condamnat în legătură cu procesul Patrăşcanu. Reabilitat,
ministru al Comerţului Interior (aprilie 1962-martie 1968, revocat); secretar al Consiliului Naţional al F.U.S.
(1969, 1971); ambasador în Liban (octombrie 1972-1978), Iordania, cu reşedinţa la Beimt (ianuarie 1973-iunie
1974) şi Kuweit, cu reşedinţa la Beirut (ianuarie 1973-iulie 1974); director la Direcţia Generală de Statistică.
6 Teohari Gcorgescu (1908-1976), i se spunea Teo; în perioada 1931-1940 a făcut parte, cu intermitenţe, din
Biroul Politic şi Secretariatul C.C. al P.C.R.; subsecretar de Stat pentru Administraţie la Departamentul Afacerilor
Interne (noiembrie 1944-martie 1945); ministru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Interne (martie 1945)
şi ministru al Afacerilor Interne (decembrie 1947-mai 1952, desărcinat); vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
(martie 1950-mai 1952, desărcinat); membru al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru al Biroului
Politic şi secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie 1945-mai 1952); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al
P.M.R. (ianuarie 1950); membru supleant al C.C. al P.C.R. (iulie 1972-noiembrie, l974); directoral întreprinderii
Poligrafice „13 Decembrie” Bucureşti (1953-1972).

n

un funcţionar în a lt al lui A ntonescu , un burghez, putea să prevină un com u n ist că a venit să-l
m cstcze Siguranţa burgheză?).
Gheorghiu l-a ţinut trei sferturi dc oră tot întrebându-1, ba aşa, ba pc dincolo. (Voia
probabil, să se asigure despre forţa verificărilor, adică despre forţa A n ei.8)

Discuţiilc duse îm preună cu M oghioroş9, cu Ana Paukcr, la verificări, în 1949.
Ana: „Mai sus”.
Eu: „Unde - unde?” .
Ana: „Mai sus, mai sus. Uite bulgarii!” .
Moghioroş nu înţelegea: „Pc undeva greşim .”
„Mai sus!”
Şari1 o admira.
Pc coridor: „Ei, cum merge pc la voi?”
- Merge, merge.
Nu se poate, trebuie să găsiţi ccva fire dc pătrundere, ceva elem ente duşmănoase, până
Mls.
Acasă la Ana, la o masă, M aurcr11 pilit.
„Nu ai dreptate, Ana, lucrurile altfel s-au pctrccut, a existai partid. Tu habar n-ai.
luiclcctualii în bloc s-au detaşat cu nemţii.” (Era puţin pilit).
Ana: „Poţi să-mi spui ce vrei, şi dacă vrei... du-tc în p.m!” .
(N-am prins tot firul discuţici.)
Ghiţă: „Ai băut, măi, nu mai bea, nu-i dc tine băutura!” .
A şi plecat!
Aşa Gheorghiu avea încredere în M aurer! Ca duşman al Anei.
M ezincescu12 - îl decepţionează pc Gheorghiu.
i n Anionescu (1882-1946), preşedinte al Consiliului de Miniştri şi Conducătorul Stalului (4 septembrie 1940îngust 1944). Anchetat în U.R.S.S., judecat dc Tribunalul Poporului şi condamnat la moarte. A fost executat la
i iunie 1946, la închisoarea Jilava.
mm Paukcr (1894-1960), membru al C.C. al P.M.R., al Biroului Politic şi secretar al C.C. al P.M.R. (octombrie
I1' •' -mai 1952); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); ministru al Afacerilor Străine
l noiembrie 1947) şi al Afacerilor Externe (aprilie 1948-iunie 1952); preşedinte dc onoare al U.F.D.R. (februarie
i<
mh, iunie 1950); al doilea vicepreşedinte al Consiliului dc Miniştri (aprilie 1949-seplembrie 1952).
Mexandru Moghioroş (1911-1969), i se spunea Şoni; membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-octombric
membru al Biroului Politic (februarie 1948-deccmbrie 1968); secretar al C.C. al P.C.R. (1948-1954, 1965l * " i S ) ; membru al Biroului Organizatoric al C.C. al P.C.R. (ianuarie 1950); reprezentant al P.C.R. în judeţele
llmu-doara (1944) şi Mureş (1945); membru al Prezidiului M.Ad.N. (aprilie 1948-aprilie 1954); preşedinte al
i P.A. (februarie 1950-fcbruaric 1951); şef al Secţiei Internaţionale a C.C. al P.M.R. (1952); vicepreşedinte al
<oiisiliului dc Miniştri (aprilie-august 1954, martie 1957-iulie 1965); prim-viccprcşcdintc al Consiliului de
Miniştri (august 1954-martie 1957).
'' t liarlotta (Şari) Gruia, combatantă în Rezistenţa Franceză FTP-MOI; referent şi ulterior inspector la Comisia
tl. i ontrol a C.C. al P.C.R./P.M.R. (1949-1966); a condus secţia care i-a cercetat pe foştii luptători în Spania şi în
lt< /istenţa Franceză. Căsătorită cu Ştefan Gruia. Primul ei soţ, Joscph Boczov (Fcrenz Wolf), inginer chimist,
voluntar în Războiul Civil din Spania, luptător în Rezistenţa Franceză, a fost prins şi executat la 21 februarie
1944.
Io» Gheorghe Maurer (1902-2000), membru supleant (decembrie 1955-iunie 1960) şi membru al C.C. al P.C.R.
tombrie 1945-deccmbric 1955, iunie 1960-noiembrie 1974); membru al C.P.Ex. (iunie 1960-noiembrie 1974);
mbru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-noiembrie 1974); secretar general al
i > parlamentului Comunicaţiilor (noiembrie 1944); subsecretar de Stat la Departamentul Comunicaţiilor şi
I larilor Publice (martie 1945) şi la M.E.N. (noiembrie 1946); ministru subsecretar de Stat la Departamentul
li -lustrici şi Comerţului (decembrie 1947); adjunct al ministrului Industriei (aprilie-octombrie 1948); director al
In- tiuitului dc Cercetări Juridice al Acadcmiei (1957); vicepreşedinte al Biroului M.Ad.N. (martie-decembrie
IVS7); ministru al Afacerilor Externe (iulie 1957-ianuarie 1958); preşedinte al Prezidiului M.Ad.N. (ianuarie
l 1 s martie 1961); vicepreşedinte al Consiliului dc Stat (martie 1961-august 1965); preşedinte al Consiliului de
Miniştri (martie 1961-martie 1974, pensie); primul preşedinte dc onoare al A.D.I.R.I. (martie 1966); membru
titular al Academiei (iulie 1955).

M edrea13 (de la Colegiul de partid, com isia ’67 -’68, a fost prezent în 1967-1968, cu
reabilitarea lui Pătrăşcanu. El venea întâi să povestească, dar apoi i s-a interzis să mai vorbească.
G uină14 a fost dc faţă atunci, în 1967-1968.
(Nu trebuie uitată influenţa şi atmosfera sovietică - şi metodele sovietice. Com isa a pornit
pe dezvăluirea rolului sovieticilor, un timp, apoi s-a retezat! Nu avem voie să ne băgăm la
sovietici).
A doua com isie cu Ana.
Pârvulcscu15, B orilă16, A postol17 - listă aprobată dc Biroul Politic + doi oameni de
răspundere.
(Vinţe a participat peste tot ca organizator. în faţa acestei comisii nu s-au atins problemele
de statut ale Anei, Franţa, K om intem , readucerea ei la M oscova din închisoare. Nici membrii
comisiei n-au vrut).
Exponentă a stalinismului şi a lui B eria18, după Congresul X X 19. Ea a refuzat să discute.
12 Eduard Mezinccscu (1909-), sccretar al C.C. al Apărării Patrioticc (1944-1947); şef de secţie la Institutul
Chimico-Farmaceutic, Bucureşti (1945); comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale, cu grad de
subsecretar de stat (martie 1945-1946); secretar general al Comitetului central de Ajutor al Regiunilor Lovite de
Secetă (martie 1947); ministru plenipotenţiar în Centrala M.A.E. (decembrie 1947); secretar general al M.A.E.
(mai 1948); ministru al Artelor şi Informaţiilor (august 1948); ministru al Artelor (mai 1949); preşedinte al
Comitetului pentru Artă (iulie 1950-septembric 1952, eliberat); vicepreşedinte al S.R.S.C. (1952-1956);
vicepreşedinte al I.R.R.C.S. (1955); secretar general (1955-1956) şi adjunct al ministrului Afacerilor Externe
(1956-septenibrie 1966); ambasador în Suedia (septembrie 1966-ianuarie 1973), Danemarca, cu reşedinţa la
Stockholm (noiembrie 1966-iulie 1967) şi Norvegia, cu reşedinţa la Stockholm (noiembrie 1966-iunic 1976).
13 Ion Medrea, membru al Colegiului Central de Partid în anii 60-70.
" Nicolae Guină (1911-1999), membni al C.C. al P.C.R. (decembrie 1955-noiembrie 1979); membru al Comisiei
Centrale de Revizie (noiembrie 1979-noicmbrie 1984); activist la Secţia „Organe Conducătoare de Partid,
Sindicate şi U.T.M.” a C.C. al P.M.R. (1951); ambasador în Iugoslavia (mai 1954-februarie 1959); U.R.S.S. (iulie
1960-ianuaric 1966) şi Mongolia, cu reşedinţa la Moscova (septembrie 1960-noicmbrie 1964); şef de Secţie la
C.C. al P.C.R. (mai 1971).
15 Constantin Pârvulescu (1895-1992), i se spunea Costică; după 4 aprilie 1944, membru în conducerea operativă a
P.C.R. şi secretar general interimar al P.C.R.; membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-iunie 1960); membru al
Comisiei Centrale de Revizie (iunie 1960-noicmbrie 1979); membru al Biroului Politic (mai 1952-iunie 1960);
preşedinte al Comisiei Centrale de Control a C.C. al P.C.R. (octombrie 1945-decembrie 1955); preşedinte al
Colegiului Central dc Partid (decembrie 1955-iunie 1960); preşedinte al Comisiei Centrale de Revizie (iunie
1960-augusl 1969); membru al Prezidiului (aprilie 1948-ianuaric 1953) şi preşedinte al Biroului M.Ad.N. (martie
1957); director al Institutului dc Studii Istorice şi Social-Politice de pc lângă C.C. al P.M.R. (1953-1958).
Semnatar al „Scrisorii celor şase” (martie 1989).
16 Petre Borilă (1906-1973), general-maior şi general-locotencnt (1948); adjunct al ministrului Apărării Naţionale
şi şef al D.S.P.A. (februarie 1949-martie 1950); ministru al Construcţiilor (martie 1950); preşedinte al C.C.St.
(martie 1951); ministru al Industriei Alimentare (octombrie 1953-octombrie 1955); vicepreşedinte (august 1954octombrie 1955, martie 1957-niartic 1965) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (octombrie 1955martie 1957); membru al C.C. al P.C.R. (februarie 1948-august 1969); membru în Biroul Organizatoric al C.C. al
P.M.R. (ianuarie 1950); membru al Biroului Politic şi al CPEx (mai 1952-august 1969).
17 Gheorghe Apostol (1913-2010), preşedinte al C.G.M. (ianuarie 1945-iunie 1952); vicepreşedinte al Consiliului
dc Miniştri (mai 1952-aprilic 1954); ministru al Agriculturii şi Silviculturii (noiembrie 1953-aprilie 1954);
preşedinte al C.C.S. (octombrie 1955-martie 1961); prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (martie 1961dccembric 1967); preşedinte al U.G.S.R. (decembrie 1967-august 1969); director general al D.G.R.S. (august
1969-martie 1975, destituit); ambasador în Argentina (aprilie 1977-mai 1983), Uruguay, cu reşedinţa la Buenos
Aircs (iunie 1981-1988) şi Brazilia (septembrie 1983-august 1988); membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945august 1969), al Biroului Politic (februarie 1948-augusl 1969) şi al Prezidiului Permanent (iulie 1965-august
1969); membru al Biroului organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); secretar al C.C. al P.M.R. (mai 1952);
prim-secretar al C.C. al P.M.R. (aprilie 1954-octombric 1955). Semnatar al „Scrisorii celor şase” (martie 1989).
8 Lavrcnti Pavlovici Beria (1899-1953), şef al N.K.V.D. (1938-1946); membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S. (1946); viccprim-ministru (din 1941). După moartea lui Stalin, prim-ministru adjunct şi şef al
Ministerului de Interne; arestat în iunie 1953; judecat şi executat în decembrie 1953.
1 La Congresul al XX-Iea al P.C.U.S. (14-25 februarie 1945), Nichita Hruşciov a prezentat Raportulsecret încare
erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi crimele ordonate de către acesta.

l£a: „Vreau să cunosc statutul meu. Sunt sau nu membră de partid? Nu m i-a com unicat
nimeni dacă sunt sau nu exclusă. Nu stau de vorbă până n-am lămurit statutul m eu” . N-a atacat pe
nimeni.
I se răspundea: „Lasă, că o să lăm urim ” .
Atunci pe ce b a/ă se discuta?
Platforma comisiei cu devierea de dreapta. Să recunoască că a greşit, că a acţionat de pe
I' /iţie fracţionistă.
Asta după ce a ieşit Teohari din închisoare. Imediat după asta! Teohari declară, în
mii»justificare, că era ataşat lui Gheorghiu, dar Ana perm anent îi spunea: „Eşti ministru de Interne \ i spune M oscova?” - şi ca atare a cedat în orientarea generală a activităţii, neinform are, izolare
i Im Gheorghiu.
Multe lucruri pune pe seama lui Pantiuşa, că mergea la Ana ctc. L-au chem at pe Pantiuşa.
El: „Eu prim eam corespondenţă de la M oscova, şi era corespondenţa adresată lui
t iheorgliiu”.
Ana: „De la cine?” .
El: „E pentru Gheorghiu!” .
Ana: „Desfa plicul, vezi, şi lipeşte-1 la loc” .
[El:] „Am desfăcut şi am pus la loc, şi l-am dat lui Gheorghiu” .
(Pantiuşa a fost scos prin 60 şi...)
(Ana venea la anchetă la sediu şi la casa de oaspeţi.)
Am căutat declaraţiile lui Teohari, de 150 pagini, în care susţinea: că Ana îl intimida, că
Moscova ne va trage la răspundere, că eşti răspunzător faţă de M oscova, că poate să te coste capul.
(Gheorghiu n-a avut curajul să-l scoată pe Pantiuşa înainte de 1960 şi ceva.)
Ronea20 a fost m âna dreaptă a lui Pârvulescu, până la venirea mea, în 1957.
Nu ştiu de Ronea, cu procesele.
Am intrat o singură dată la procesul Pătrăşcanu21.
Am văzut stenogram ele trucate de sovietici.
Gheorghiu s-a ferit în toate cazurile. Eu n-am încredere în Securitate, c o problem ă de partid,
suntem în calitate de oameni care cunoaştem multe. Hai să-i judecăm . Gheorghiu se ferea. Deşi de
i iei-patru ori i s-a produs. S-ar fi constatat că Foriş22 era în afara partidului.
Mai era loşca" .
Drăghici2’ a servit cu tot devotam entul pe sovietici. Drăghici, în prim a perioadă, a fost mai
.iproapc de Ana decât de oricine. Gheorghiu tăcea com paraţii faţă de mine: „Băiat bun, devotat, dar
r prost. Uite-I pe Nicu25 - tânăr, iute, ager... ” . A şi fost promovat mai repede ca Drăghici.

Ronea Ghcorghe, soţia lui Petre Ghcorghc (1907-1943), şef al organizaţiei P.C.R. Bucureşti; secretar al
• (»miletului Judeţean P.C.R. Ilfov; executat pentru spionaj şi tentativă de sabotaj, în 1943. Ronea, fostă ilegalistă,
i lucrat la Comisia de Control a C.C. al P.C.R. în anii 50.
Lucrcţiu Pătrăşcanu a fost reţinut la 28 aprilie 1948 şi cercetat 17 luni de o comisie de partid; din octombric
I ‘>49, cercetat de S.S.I. şi de un organ de anchetă condus de Petea Petrescu (Gonccaruc), iar de la sfârşitul anului
1‘>50 şi până în primăvara anului 1954, anchetat la M.A.I., iniţial de grupul de anchetă condus de Mişu Dulgheru,
până în vara anului 1952, ulterior de grupul de anchetă condus dc Ion Şoltuţiu. Procesul său a fost judecat în
¡vi ioada 6-13 aprilie, sentinţa a fost pronunţată la 14 aprilie şi în noaptea de 16/17 aprilie 1954 a fost executat.
' Ştefan Foriş (1892-1946), secrctar general al P.C.R. din anul 1940, a fost înlăturat dc la şefia partidului la 4
.tprilie 1944. Asasinai dc Ghcorghc Pintilie (Pantiuşa) sau dc grupul Neciu-Gheorghe „Bulgaru”.
losif Chişinevschi (1905-1963), i se spunea Ioşca, principalul ideolog al partidului, l-a susţinut pe GheorghiuDcj în acţiunea de eliminare a grupării Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu, în 1952; înlăturat din
«>niducerea partidului în 1957, împreună cu Miron Constantincscu, membru al Biroului Politic şi ministru al
Învăţământului şi Culturii, pentru încercarea dc subminare a poziţiei lui Dej; a fost membm al C.C. al P.C.R.
(octombrie 1945-iunie 1957); membru al Biroului Politic (februarie 1948-iunie 1957); membru al Biroului
Organizatoric al C.C. al P.C.R. (ianuarie 1950); secretar cu Propaganda şi Cultura al C.C. al P.C.R. (mai 1952;
ilcccmbrie 1955-iunie 1957); vicepreşedinte (martie 1950) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
i.mgusl 1954-octombrie 1955).

Drăghici vedea că sunt atotputernici consilierii. M arca prietenie între Pantiuşa şi Gheorghiu.
Era nelipsit aici, la Gheorghiu. Era cca mai proem inentă figură a ruşilor (prima em inenţă cenuşie).
Pe Bodnăraş26 nu l-a înghiţit niciodată. Reciproc.
Bodnăraş era la Apărare N aţională, cu consim ţăm ântul ruşilor!
Bucicov"7 ştie ce s-a întâmplat cu grupul lui Pantiuşa.

24 Alexandru Drăghici (1913-1993), acuzator public pc lângă Curtea Specială pentru Judecarea Criminalilor de
Război (februarie 1945) şi pe lângă Tribunalul Poporului (aprilie 1945); prim-secretar al organizaţiei P.M.R. a
Oraşului Bucureşti (1949); general-maior în M.A.I. la 30 decembrie 1950 şi adjunct al ministrului Afacerilor
Interne şi şef al Direcţiei Generale Politice din D.G.S.P.; ministru al Afacerilor Interne (mai-septembrie 1952,
septembrie 1953-iulie 1965); ministru al Securităţii Statului (septembrie 1952-septembrie 1953); vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri (martie 1961-iulie 1965, decembrie 1967-aprilie 1968, revocat); general-locotenent la 2
octombrie 1952 şi general-colonel la 20 august 1955; degradat la gradul de soldat la 14 noiembrie 1968; membru
supleant (octombrie 1945) şi membru al C.C. al P.C.R. (februarie 1948-aprilie 1968, exclus); membru al Biroului
Organizatoric al C.C. al P.M.R. (ianuarie 1950); membru supleant (aprilie 1953) şi membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.R. (decembrie 1955-aprilie 1968); membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965aprilie 1968, exclus); secretar al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-decembrie 1967).
2 Nicolae Ceauşcscu (1918-1989). i se spunea Nicu; general-maior la 18 martie 1950; general-locotenent la 2
octombrie 1952; membru supleant (februarie 1948-mai 1952) şi membru al C.C. al P.C.R. (octombrie 1945februarie 1948, mai 1952-deccmbrie 1989); membru al Biroului Politic şi al C.P.Ex. (decembrie 1955-decembrie
1989); secretar al C.C. al P.C.R. (1954-1965); şef al Secţiei Organizatorice a C.C. al P.C.R. (1955-1965); primsecretar al C.C. al P.C.R. (martie 1965); secretar general al C.C. al P.C.R. (iulie 1965); secretar general al P.C.R.
(august 1969-decembrie 1989); secretar al C.C. al U.T.M. (1944-1945); prim-secretar al Regionalelor de Partid
Dobrogea şi Oltenia (1946-1948); secretar general al Ministerului Agriculturii (mai 1948); adjunct al ministrului
Agriculturii (februarie 1949-martie 1950); adjunct al ministrului Apărării Naţionale şi şef al D.S.P.A. (martie
1950-1954); membru al Prezidiului M.Ad.N. şi preşedinte al Comisiei de Afaceri Externe a M.Ad.N. (mai 1950octombrie 1955); preşedinte al Consiliului de Stat (decembrie 1967-deccmbrie 1989); preşedinte al R. S. România
(martie 1974-decembric 1989); preşedinte al Consiliului Naţional al F.U.S. (noiembrie 1968), al F.D.U.S. (1969),
al C.S.D.E.S. (mai 1973) şi al Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii (iulie 1977); preşedinte de onoare al
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970) şi al Academici R. S. România (iulie 1985-decembrie 1989).
26 Emil Bodnăraş („Spătaru”, „Felix”, „inginenil Ccauşu”) (1904-1976), a făcut parte din conduccrca provizorie
operativă a P.C.R. din aprilie 1944, după înlăturarea lui Ştefan Foriş; comandant al Gărzilor Patriotice (august
1944); secretar general (martie 1945) şi subsecretar de stat la P.C.M. (noiembrie 1946); ministru al Apărării
Naţionale (decembrie 1947) şi ministru al Forţelor Armate (februarie 1950-octombrie 1955); general-colonel Ia 30
decembrie 1948; general de armată la 2 octombrie 1951; vicepreşedinte (august 1954-octombrie 1955, martie
1957-decembrie 1967) şi prim-vicepreşedintc al Consiliului de Miniştri (octombrie 1955-martie 1957); ministru al
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (martie 1957-aprilic 1959); vicepreşedinte al Consiliului de Stat (deccmbric
1967-ianuarie 1976); membru al C.C. al P.C.R. (aprilie 1944-1976); membru al Biroului Politic şi al C.P.Ex.
(februarie 1948-1976); membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. (iulie 1965-noiembrie 1974).
27 Valeriu (Valerian) Bucicov (1910-1981), în 1930, încorporat soldat la Regimentul 12 Dorobanţi din Bârlad; în
1931 dezertează şi fuge în U.R.S.S.; retrimis în ţară penlni activitate informativă, având numele conspirative
Valerian Petrov şi Valerov, este arestat şi condamnat, în 1932, la 15 ani de muncă silnică; deţinut în închisorile
Ocnele Mari, Dofiana, Caransebeş, Aiud şi Târgu Jiu; gardă de corp în serviciile Comandamentului General al
F.L.P; şeful serviciului 1 (organizare) din compartimentul de pază a sediilor demnitarilor P.C.R. şi adjunct al
şefului acestui compartiment (septembrie 1944); responsabil al Serviciului securităţii a C.C. al P.M.R. (19451949). Vezi Arhivele Naţionale ale României, Colecţia 53, Dosar B/253, Voi. I şi II. Colonel, locţiitor al şefului
Direcţiei a IX-a, M.A.I. (1956); şef de secţie la UNCAP (1971).

O N O M A S T IC Ă P Ă S T O R E A S C Ă

Rezumat: în studiul Onomastică păstorească, am avut în vedere nume proprii de origine
păstorească din toate dialectele limbii române.
Cuvinte cheie: Antroponim, cale, cărarc, căşare, clenic, entopic, toponim
A bstract: In the study o f Pastor’s onomastics, wc considered thc proper nam es o f pastoral
ungin o fa ll dialeets o f Romanian languagc.
Keywords: anthroponym , path, footpath, clcnic, entopic, toponym

O ierit şi văcărit

Nu putem separa oicritul de creşterea vitelor mari; le analizăm lingvistic îm preună, pentru
i ă acestea nu sc despart decât în cazuri excepţionale.
V. Ioniţă, N um e, 161 scrie că „«Fata dc maior» din folclorul rom ânesc nu este un motiv
străin de mediul păstoresc, iar m aior (cu sensul din baladă), m ăicr (mai marele păstorilor), sc
înrudesc etimologie şi, evident, istorico-social” . Şi în nota 125: „Evident, m aior este o inovaţie
modernă, o etimologie populară, a unui iniţial m ăier”.
Prin toponim ic se atestă intensitatea păstoritului (Ioniţă, N um e, 157).
Unele dintre numele topice îşi au originea în termeni păstoreşti consideraţi ca fiind moşteniţi
din fondul lexical autohton. Fără nici o îndoială că şi în lumea dacică unii dintre aceştia erau şi
toponime, deci denumeau şi locuri ca num e proprii, iar alţii ca entopice.
Am avut în plan un capitol intitulat T op onim ie p ăstorească, dar mi-am dat seama că
materialul care s-ar încadra în acest capitol este atât de bogat, încât poate constitui materia unei cărţi
de proporţii, de aceea prezint aici, numai o schiţă a num elor topicc dc origine pastorală.
Informaţii cu privire la existenţa unor termeni păstoreşti în toponimie, am prezentat în
cuprinsul monografiei T erm eni păstoreşti (vezi strun gă, stână...).
O bună parte a toponimici româneşti este dc origine păstorească, adică sc explică prin
păstorit.
Pentru realizarea acestui capitol, am folosit lucrările incluse în B ibliografie, cu precizarea
că, pentru dialectul dacorom ân, am prezentat doar o mică parte a numelor topice, dar din lucrarea
lui Th. Capidan, T op on ym ie, am fişat toate numele care se referă la păstorit.
Cum au rem arcat llasdcu, Petrovici, Iordan ş.a., oronim clc şi hidronim ele din părţile
m untoase au origine antroponimică. Uncie au suf. -ota.
Sunt şi nume proprii la baza cărora stau apelative carc aparţin şi păstoritului, precum câine.
Pentru frecvenţa num elor proprii C ioban, M ocan, P ăcurar, U ngurean în judeţele ţării,
vezi T. Oancă, în S C O , II, 1996, nr. 2, p. 91-98.
Prevăd elaborarea unei teze de doctorat în carc să fie prezentate numele topicc şi
antroponim ele dc origine păstorească.
A dăpoi „num ire dc loc pe moşia satului Costeşti” ; „loc unde se adapă vitele” (D D , I, 69).
Ar. A n iiridzu (m iridzu, m irind/.u, m iriz), „loc dc popas pentru oi” .
Mr. M irizu -vecliu , nume dc loc în Huma.
Mr. M irin d zu -m ari, în Oşani.
Ar. A m irizlu -atsel-grosiu , în Perivoli.

Ar. T u -m irid zu şi L a-m irid zu nume de păduri în Nevesca şi, respectiv, în Paticina
(Capidan, T op on ym ie, 47).
Ar. A m on d zelos, numele unui munte la sud de Salamvria, în nordul satului Clinova. Vezi
M untsel. Din lat. a/ad şi m ondzelos (cu pronunţie grecească), ar. m undzelu din munLselu din lat.
m onticeilus „m unte mic” , în dacorom ână m uncel (Capidan, T op onym ie, 48).
A rcaciu l, „vale, pe stânga pârâului Vătăvoaia, în nord estul satului Lcţcani, al cărui sens
geografic este de «vale scurtă, folosită ca adăpost iam a de târla ciobanilor»” (Obreja, Iaşi, 14).
A rgestru „loc populat cu argele, adică amenajări pastorale semiîngropate” (Petru Ţăranu, în
„Limba rom ână”, Chişinău, 1998, nr. 3, p. 69)
Ar. A runcu (A rungu, K ungu, R uncu) loc în care au fost tăiaţi arborii spre a se face loc de
păscătoare. Este numele unui sat de lângă Târcol (=Tricala); nume de loc în Vlahoclisura; A runga
nume de vale aproape de Băiasa. D zeana-dela-arungu este numele unei coline de lângă Samarina.
L a-runcu nume de pădure în Gopcş. L a-rungu nume de pădure în Vlahoclisura. T u -arungu , nume
de pădure în regiunea Konitza. C alea-d ela-ru ngu, nume de loc în Vlahoclisura. P aleoru ngu, nume
de loc în Epir. Din runcu (lat. runcus), pădure transformată în păşune (Capidan, T op on ym ie, 50).
Ar. A stână, nume de colină lângă Laca. Din a (lat. ad ) şi stână. Cuvântul stână nu mai
circulă ca apelativ în arom ână (Capidan, T op onym ie, 51).
B acia, vârf de m unte (Iancu-Stănescu, V alea A rgeşului, 19).
B aciu, râu, în bazinul superior al Argeşului (Iancu-Stănescu, V alea A rgeşului, 51).
B aciu. Nume de munte în Făgăraş (Comănescu, 101).
B aciul, antroponim cu atestări în M oldova din 1488 şi în Ţara Românească din 1550.
De la B aciu s-a formal numele de sat B ăceşti, cu atestare, în M oldova, din 1467 (D E R S, 9).
Balm uş, nume de familie frecvent (R ecen săm intele, II, pass).
B alniuşu, pârâu, afluent al pârâului Cracăul Negru, în satul Cracăul Negru, jud. N eam ţ şi
parte de sat (N A L R . M B . D ., 237).
Balta O aiei, în jud. Tulcea (M D G R , IV, 521).
B arbânţă, nume de familie în Vadul Isac, ţinutul Greceni (R ecen săm in tele, II, 216).
Ar. Baru, nume al unui v ârf de munte care separă valea râului Aspropotamo de regiunea
Siracu şi Caliarli. Din alb. bari „le berger” ? (Capidan, T op onym ie, 54).
B ăceanu, nume de pârâu, şi B ăceni, nume de loc; se pot explica printr-un antroponim
Baciu, atestat în Banat (Ioniţă, N um e, 158).
B ăcioaia, pădure în Podişul Central M oldovenesc, în estul satului Schitu-Duca (Obreja, Iaşi,
19).
Hidronimul B ăciţa, nume de pârâu cu izvorul în muntele Ţarcu (Banat) (Ioniţă, N um e, 158).
B ădac, num e de familie în Grozeşti, ţinutul Orhei (R ecen săm in tele, II, 443).
Bădău, în M icăsasa, din apelativul bădău „un lemn cu care se sfarmă caşul” (Frăţilă,
Studii, 52).
B ărbăcuţi, delişor, în satul M itocul, com. Şipotclc, jud. laşi (M D G R , I, 322).
Ar. B ărru „brâu” , „centură” , B ărru-m are (= centură marc), nume de pădure de lângă
Pleasa (Albania). Din bărnu, cu -rn -> -rr-, cuvânt autohton în limba română. Cf. alb. bres
(Capidan, T op on ym ie, 54).
Mr. B ătsilin, nume de loc aproape de Cupa, în Meglen. Din bătsolă (bg. bacilo)
„bcrgcrie”/„stână” . Şi: B ătsilisti, nume de loc în Huma - Meglen, unde a existat o stână. Din
bătsol'ă (bg. bacilo) „stână” , cu suf. -isti: B ătsol'a-G hiului, nume de loc în Oşani - Meglen
(Capidan, I, T op on ym ie, 54).
Ar. La B âra, nume de loc în Florlu (Caragiani, II, 219).
în Banat sunt hidronimele B ârcaşu şi B ârceru. Se explică prin bârcaş şi bârcer. „B ârcerul
este cel cu oi mai puţine” . Bare de oi înseam nă „botei, turmă de 10-30 de oi” . în nota 126, V. Ioniţă
citează: „Stăpânii care au păcurari ăia-s băcioni, şi care nu au păcurari, care au dat oile în păzit, ăias bârcaşi” (Petrovici, T exte dialectale, p. 16) (Ioniţă, N um e, 161).

B ârcer este un sin. al lui bârcaş. Este cunoeut şi numele de familie Bârcă.
B ârsu, B ârsa, B ârsan, B ârsana ş. a. (Com ănescu, 98).
B âtca Strugurului (A L R R .T ran s. D ate), în Corbu, jud. Harghita, p. 79.
B âtca Z avoarele, nume de loc în Tazlău, jud. N eam ţ (M atasă, 62).
B erbccărie „păşune cu pietre carc seam ănă cu o turmă de berbeci”, în satul Sebiş, jud.
liistriţa-Năsăud. „Cârd de berbeci după ce au fost aleşi dintre oi, şi locul pc care păşunează” (D A )
(Janitsck, SM O , 132).

B erbece, apelativ, atestat în M oldova la 1443, 1528 ş. urni., iar în Ţara Românească la 1520
(D ERS, 16).
B erbeciu, nume de familie în Zărneşti, ţinutul Greceni (R ecen săm in tele, II, 219).
B erbecul, deal îm pădurit, pe Coasta Iaşilor, în sudul satului Doroşcani, com. Popeşti
(Obrcja, Iaşi, 23).
B erbecul, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
B erbeniţă, apelativ în Moldova, 1466; antroponim în M oldova, 1578, 1579; fântână în
Moldova, 1456 (D E R S, 16).
B ivolari, „sat numit şi Cotul B rad u lu i”, „al cărui nume este legat de ocupaţia locuitorilor
cc creşteau astfel de anim ale” (Obrcja, Iaşi, 23).
B ivolăria, deal în sud-estul satului Homiţa, com. Cristeşti, Podişul Sucevei (Obreja, Iaşi,
24).
B oiştea (Stânca), deal în nordul satului Costuleni. Arc sensul „stanişte, Ioc de odihnă sau de
păscut al vitelor, sim ilar v ă cărici” (Obreja, Iaşi, 28). Vezi Boiştea, Epure, T rotuş.
B oar, Iîuar, antroponim , Ţara Românească, 1596, toponim, sat B u ari, 1519, 1529 (D ERS,
24).
B oldâgă, nume de loc în Dăbâca, jud. Cluj, aproape de cetatea lui Gelu (Păcurariu, Istoria
Bis. R om âne, voi. 1, 205).
B ordeiul M ieilor, pe muntele Păpuşa, în nordul jud. Argeş (Com ănescu, 98).
Bou, antroponim , în M oldova 1487: B ou l în Ţara Româncască 1528; toponim, m unte în
Ţara Românească 1470, în Moldova 1546.
B ouşor, pârâu în Ţara Rom ânească 1528 (D E R S, 21).
B oul, B ou -B ătrân , B oura, B oureni şi alt B ou reni, Bourul (O brcja, Iaşi, 31-32).
Boii, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
B oii-C aru lui, B ou l-d e-C ea, B ou l-d e-H ăis, astronim e com puse (Ncdclcuţ, 156).
B rânză, antroponim , Ţara Românească 1574; M oldova 1576; toponim , Moldova, 1490;
Ţara Românească, 1560 (D E R S, 23-24).
B rânză R oşie, deal în Câm pia Moldovei la nord de salul Focuri (Obreja, Iaşi, 34).
B rânzeşov, num e de loc la 1568, în „Colum na lui Traian”, 1877, p. 577. La num ele Brânzeş
a fost adăugat su f slav -ov.
B u cenel, parte de hotar în BjeloSe - Serbia (Dragomir, V lahii, 59).
B ucium , sat, azi cartier al oraşului Iaşi. Vine de la numele B u cium , boier în sfatul domnesc
al lui Ştefan cel Marc. Sat atestat în 1467 (D R II, 86) (Obreja, Iaşi, 35); „Aici este casa pictorului
Th. Pallady” . Sate în jurul Abrudului (G S, 11,27).
B ucium , antroponim , M oldova, 1456, 1464, 1459 ş.a.; toponim, sat B u cium i, Moldova,
1503; B u cium eni, M oldova, 1424, 1428; B u ciu m en i, Ţara Românească, 1551 şi B ucium aş,
B ucium iş (D E R S, 25-26). La aromâni, Butsini. La Butsini num e de loc lângă Pcrivoli,
Butsuinu;Butsumişti num e de munte lângă Avdcla (Capidan, T op on ym ie, 58).
B ucur, B ucura. Vezi Ioniţă, N um e, 162, 163-165. Ov. Dcnsusianu, O pere, I, 473, a
observat că nume prccum B u cu r/B u cu ra „este răspândit cu deosebire printre ciobani” . Dar
lingvistul crede că num ele „a fost desigur adus la nordul Dunării de păstori veniţi de la sud şi carc
au pătruns până în Carpaţii noştri” . Din cauza accasta, credc Ovid Densusianu că „Bucur apare ca
nume de păstor” . La albanezi bukure are sensul „frum os”, bukuri „frum useţe”, iar bukuron
înseamnă „înfrum useţez” . Din albaneză cuvântul a intrat în română, mai întâi ca adjcctiv (idem,

471). Şi în română sensul vechi a fost cel dc „frum os”, Bucur fiind sinonim cu Muşat. V. Ioniţă, în
Nume, 162-164, crede că num e precum Bucuru, Bucura, Bucureşti (pârâu), Valea Bucurului
„păstrează amintirea unor păstori cu acest num e” . Sintagma asta-i gură bucură păstrează sensul
„frumos, frumoasă” . Este citat 1. I. Russu, Elem ente, 144, carc afirmă că „identitatea bucura alb.
bukure este evidentă, deşi sensurile diferă ca urmare a unei evoluţii lungi separate a cclor două
idiomuri” .
Bucuru este munte în Ţarcu, Bucuroasa Mare, Bucuroasa M ică, Bucurosu, Bucuruşu,
Bucuroşii sunt num e de locuri, iar Valea Bucurului este curs de apă. Acestea sunt nume date dc
păstori.
Budac, nume dc familie în Chipereşti, ţinutul Orhci (R ecensăm intele, II, 470).
Budacea şi Budace, nume de familie în Şcheia, ţinutul Roman (Recensăm intele, II, 262).
Budăi (şi Budăiul) num e topicc în jud. Iaşi (Obrcja, Iaşi, 35).
Budău, nume dc familie în multe sate din M oldova (R ecensăm intele, II, 294, 295).
Buhalnita, pârâu şi sat, la 1612 sc numea Buhaiul şi apoi Buhainţi (Obrcja, laşi, 36).
Buhăieni, deal şi sat, com. Andrieşcni (Obreja, Iaşi, 36).
Bulzul, munte în com. Câineni, jud. Vâlcea, ostrov al Oltului în satul Călimăncşti. Toponim
prezent şi în alte judeţe (M arinoiu, Toponim ia, 69).
Bulsu, Bul/.u, num eroase inform aţii în Popescu-Sireteanu, Vechi nunie rom âneşti, Iaşi,
Casa dc editură Demiurg, 2009, p. 42.
Buor „bornă dc proprietate”, M oldova, 1488, 1490; toponim, sat Buora, Ţara Românească,
1571; antroponim , Buore, Ţara Româncască, 1480-1482 (DERS, 28).
lîuorean, antroponim. Moldova, 1454 ş. urm .; toponim, Moldova, Buoreani, 1581.
Buorel, antroponim , M oldova, 1570, pârâu, Ţara Românească, 1483 (DERS, 28).
Burduh, antroponim , Ţara Românească, 1561 (D ER S, 28).
Burdujoaia, baltă pc şesul Şiretului la est dc satul Hălăuccşti. Din num ele dc familie
Burduja (Obrcja, Iaşi, 37).
Cal; Balta Calului, Ţara Românească, 1543 (DERS, 31).
Cal: Dealul Calului în Păltinoasa; Fântâna Calului în Săsărm; Izvorul Cailor în Munţii
Rodnei; M ăgura Calului în Munţii Rodnci; Piciorul Calului în Munţii Rodnei; Poiana Calului în
Glcdin, Monor, Bistriţa Bârgăului (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Ar. cale (pl. căliuri). Cutsucale (din gr. kovxoos „boiteux” şi rom. cale) este numele unui
drum din Grebena la Sanmarina. Alte nume: Calea-dila-Conianu; C alca-dila-Icunitsă; Calcadila-Pundică;Calea-dila-Staviiîeri, în Băiasa; Calea-dila-M irizu; Calea-dila-Sâm tu în Gopeş
(M acedonia); Calea M italaranlor; Calea Nicolararilor; Calea Timorărilor. Din lat. callis, -eni
(Capidan, Toponym ie, 59). Prin cale se explică numele topic slav Dracvykali dintr-un document
dc la Ştefan Dusan. Prin cale mare este explicat numele topic Călm ărutsă - un m ic râu din Săracu,
carc se varsă în Valea Mare (idem, ibidem, p. 59).
C alea-Laptelui, astronim compus (Ncdelcuţ, 156).
Calu, localitate în judeţul Neamţ (Matasă).
Calul, Iapa. „Toponim ele Calul şi Iapa am intesc de locuri dc crcscut şi păşunat caii” (M.
Ciubotaru, O roniniia, 49).
Calul, munte în hotarul satului Poiana Mărului, judeţul Suceava.
Calul, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
Capra, astronim simplu (Ncdelcuţ, 137).
Ar. Capra, numele unui sat albanez din arondism entul Gora. Din rom. capra „chevrc”.
Ar. Caprâra, pisc înalt în Cacarditsa din Pind. Din căprar, acesta din lat. caprarius, -um,
cu suf. local -a (Capidan, Rom. nom.,158).
Ar. Căpreâdză, în numele dc loc C ăprcadza-al-K 'iaferu, C ăpreadza-al-Batsi, lângă
Cândrova - M accdonia. Din căprăreatsă (lat. capraricia), loc unde se odihnesc caprele (Capidan,
Toponym ie, 60).

Capră, toponim, Moldova, 1425 (DERS, 32).
Caşin „râu ce izvorăşte din Munţii Vrancei, vf. Zboina Neagră (1348 m), trece prin
com unele M -rea Caşin şi Caşin şi se varsă în râul Trotuş în municipiul Oneşti, fiind afluent drept al
accstuia. Râul Caşin a creat de-a lungul vrem ilor o minunată şi pitorească vale: Valea Caşinului”
(Epure, Trotuş, 90).
Cătun. Două num e de sate în Istria (Croaţia).
Căcărează, antroponim , M oldova, 1487, 1570 (DERS, 33).
Căcărcază, nume de familie în Bilăuţi, ţinutul Hotin (Recensăm intele, II, 173).
Căcărăzcni, deal în Coasta Iaşilor, la vest de satul Banu (Obreja, Iaşi, 41).
C ăcărăzeni, nume vechi al satului Banu, com. Dumeşti, pe coasta dealului Căcărăzâni, în
dreapta văii Bahluiului. Satul C ăcărăzâni a fost atestat în sec. al X VII-lea (1619) (Obreja, Iaşi, 1819). Numele satului vine de la un Căcărază (v. Gonţa, Persoane). în Gonţa, Locuri, 50, se
numeşte C ăcărădzeni. în docum cntc moldoveneşti, la 1487, găsim num ele Giurgea Căcărcază,
slugă dom nească, stăpân peste satul Nămisnici pc Bahlui (Gonţa, Persoane, 249). Apelativul
cicărad ză are sensul „excrem ent al oilor, caprelor, iepurilor” .
C ăcărează, deal pc care era satul Găidariu în com. Dealul Nou, jud. Bacău (MDGR).
Căciulă, nume de familie în Săcele (GS, V, 47; DOR, 232).
Căldarea M icilor şi Căldarea M ioarelor sunt căldări pc Valea Caprii, pc Transfăgărăşan
(Comănescu, 98).
Ar. Călive, stâni, în numele de locuri La-călive aproape de/lângă Perivoli,
în Pind.
Călivele-al-Badralexi; Căliva-păsa, nume de loc în Albania; Călivili-m ări, num e dc sat lângă
Livădzi, în M acedonia; Călivilc-di-Pasina.
Ar. C ălivari, num ele unui cătun în Albania. Din călivă, cu suf. -ari (Capidan, Toponym ie,
59).
Căprăreaţă, munte, Ţara Românească, 1500.
Căprăria, deal în Podişul Central M oldovenesc, la vest dc satul Dolheşti.
Căprăria, deal în Coasta Iaşilor, în sudul satului Sincşti.
C ăprăria, loc sub dealul Cătălina, com. Cotnari; „a fost o rezervaţie naturală de cervidee”
(Obreja, Iaşi, 41).
Căprian, teren agricol şi pădure în nord-estul satului Dumbrava. „N um ele i se trage dc la un
locuitor cu numele C ăprian”, accsta explicabil printr-un antroponim Capră, cu suf. -ean. Vezi şi
numele M ănăstirii Căpriana din Basarabia (Vezi şi Epure, Trotuş, 91).
Căpriana, deal în Podişul Sucevei, la vest dc satul Uda, com. Tătăruşi (Obreja, laşi, 41).
Căpriţa, deal în Coasta Iaşilor în cartierul Bucium (Obreja, Iaşi, 41).
Ar. Cărare, în Cararea-l-Lam pi nume al unui vechi cătun rom ânesc situat pe muntele
Tom or, în Albania. Din lat. cararia, -am (Capidan, Toponym ie, 60).
Cărarea vitelor, nume topic în Enciu (Dunăre, C ivilizaţie, 120).
C ărările Fătăciunii, nume topic în satul Marga, jud. Caraş-Severin; vezi Fătăciune (DTB,
II, 24).
Căsuţa, deal îm pădurit, în Coasta Iaşilor, la sud dc satul Horlcşti.
Căsuţa M are, pârâu (Obreja, Iaşi, 42).
Ar. Căşare, în numele dc loc C ăşarea-di-Katră = Stâna dc piatră, nume dc m unte lângă
Avdela. Şi: La Căşaria-al-Tuvală, num e dc munte lângă Avdcla; La Caşaria-din-Pădzi, nume de
loc lângă Perivoli; N căşăretsi, num e de loc lângă Aminciu. Din lat. casearia, -am. Se găseşte şi în
toponima dacorom âncască.
Ar. Căşărişti, loc unde sunt stâni, nume de loc lângă Perivoli. La-căşărişte, num e dc munte
lângă Avdela. Derivă din căşare cu suf. -işte. Vezi Căşare, Căşarlu.
Ar. Căşârlu „fabricant dc brânză” . Num e de colină lângă Băiasa. Din căşar (lat. casearius)
(Capidan, Toponym ie, 61).
Căşărie, loc dc vânat lângă Titcşti - Vâlcca; cabană păstorească pc Lotru; loc unde se facc
caş; impozit pe caş; căşărit. Doc. din 1530: „să le fie căşăria din munţii Vâlcii” (M arinoiu, 74).

Căşerie „im pozit pe caş; caşerit în Ţara Rom ânească, 1498 ş. urm .” (D E R S, 36).
Cătun, antroponim , în Ţara Rom ânească, 1533; toponim, sat, Ţara Românească, 1581
(DERS, 37).
Ar. Cătuna, nume de loc în regiunea Libohova - Albania. La Cătun, num e dc sat albanez
locuit cândva de păstori aromâni. Hstc acclaşi cu cuvântul dacorom ân Cătun a cărui origine rămâne
obscură, probabil autohtonă.
Ar. Cătunct, num e al unui sal arom ânesc din Albania, părăsit. Din rom. cătun „sat” şi suf. et (din lat. -etuni).
Ar. Cătunişti, loc unde altădată a fost un sat, în Meglen. Din cătun „sat” şi suf. -işti
(Capidan, Toponym ie, 62).
Câine, toponim, pârâu în Ţara Românească, 1529, 1535; loc în Ţara Românească, 1535; lac
în Ţara Românească, 1579 (DERS, 45).
Ar. Câm puri, numele unui loc central în Aminciu. Este pluralul lui câmp. Din lat. campus,
-um (Capidan, Toponym ie, 60).
Ar. Cândali, în La Cândali, numele unui drum la Avdcla (Capidan, Toponym ie, 60).
Cârlan, antroponim , Ţara Românească, 1599; toponim, sat, Moldova, 1429, 1470 (DERS,
46).
Cârlanu, munte în com. Bogdăneşti (lonescu, Dicţionar Succava, 69).
Ar. Cârlidze, nume dc pădure în Lcsnitsa. Şi la dacoromâni Cârligi (Capidan, Toponym ie,
60).
Cârlig, antroponim, Ţara Românească, 1484, 1495; toponim, loc, Ţara Româncască, 1389,
M oldova, 1497.
C ârligătură, toponim, ţinut, M oldova, 1426 ş. urm. (DERS, 46).
Celnicu, numele unui deal dc lângă Anina, „evocă una din cclc mai vechi instituţii păstoreşti
carc a existat şi la păstorii din stânga Dunării, nu numai la cci sudici” (D DA , 432). Celnicul se afla
în fruntea unei fălcarii, organizaţie de tip patriarhal şi era investit, printre altele, cu autoritate
juridică, sau, în caz dc conflicte, cu puteri militare (loniţă, Nume, 158, după Capidan,
M acedorom ânii, Buc., 1942, p. 71). Şi în continuare: „C ontrar părerii lui Th. Capidan, carc credea
că celnicatul a fost preluat de români dc la slavi, A. Sacerdoţcanu socotcştc că celnicatul reprezintă
o instituţie românească foarte veche, legată de ocupaţia crcscătorilor de vite şi că, chiar dacă
adm item derivarea numelui din v. siv. Celo „frunte” , el însuşi - după M ladenov - dc origine latină
- totuşi apariţia lui trebuie aşezată în vremea sim biozei slavo-românc. Celnicatul apare şi la sârbi
(în sccolul XIV-XV), însă în toate cazurilc când îl întâlnim aici, menţiunile se referă la valahi, ceea
ce dovedeşte că «el a apărut numai în zona ocupată de aceşti slavi, dar locuită dc slavorom âni»”
(loniţă, Nume, 158-159, după A. Sacerdoţcanu, Pocelnicul, o instituţie românească m edievală, în
„Analele Universităţii Bucureşti”, seria ştiinţe sociale, Bucureşti, XV, 1960, p. 53). în legătură cu
inform aţia prezentată de Sacerdoţcanu, V. loniţă, op. cit., 159, scrie: „Celnicul a cărei am intire s-a
păstrat în toponimic va fi fost, înainte dc a deveni toponim, numele unei persoane, uitată cu timpul,
dar despre care s-a ştiut, multă vreme, că dealul şi îm prejurim ile i-au aparţinut. Nu întâm plător, în
aceeaşi zonă, mai spre sud, se află numele dc loc Fălcarea< fălcarc a cărui înţeles şi însem nătate
le-am amintit mai înainte. Fălcarc este sinonim cu băcie, cu un sens mai larg, nu num ai cu cel
înregistrat în dicţionarele actuale, precum şi cu fară „neam; trib” cuvânt clin lum ea păstorilor valahi
din Balcani” (loniţă, Nume, 159) (vezi fară, p. 159). Vezi fălcare.
Cetatea Sm edereva are num ele explicabil prin sărbătoarea păstorească Sânm cdru/Sâm cdru
(Dragomir, Vlahii, 35).
Chiag, poreclă în Pătrăuţi, jud. Succava (NALR. MIÎ. Date, 105).
Ar. Chiatra scris Katra (Capidan, Toponym ie, 67-68).
Chicera, munte în Găujani, com. Boişoara; munte în satul Grcblcşti, com. Câineni; pârâu în
satul Titeşti, com. Pcrişani; înălţim e în satul Clocotici, com. Racoviţa. Toponim răspândit în
Loviştca. Ca apelativ, are sensurile „brumă pe copaci” , „deal mic şi stâncoS, culmc cu pante repezi” .

Apelativ vechi, probabil autohton, întâlnit „în toate părţile pe unde au pătruns păstorii
români” (Drăganu, Rom ânii, 198); alb. kikel, probabil ilir (M arinoiu, 75-76). La aromâni ki£eră
„ v â rf’ (DDA, 707).
Chiceră, antroponim , M oldova 1581, 1582, 1588; toponim, localitate, Moldova, 1468 ş.
urm. (DERS, 40).
Chicioru Căşărici, nume topic în Tazlău, judeţul N eam ţ (M atasă, 63).
Chiciorul Văcăriei, în satul Calu (M atasă, 43).
Cioban, antroponim , Ţara Românească, 1538, 1581; toponim, loc, Ţara Românească, 1598;
sat, Ţara Românească, 1502 (DERS, 42).
Ciobanul, deal în Câmpia Moldovei, în vestul satului Liteni, com. Belceşti (Obreja, laşi,
46).
Cioban, num e de familie în mai multe sate din Ţara Oltului, 1601-1650 (Urbariile, I).
Ciobanul, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
Ciobanul-cu-oile, astronim com pus (Ncdelcuţ, 157).
Ciobăniţa sau Pietrosu, pârâu în Liteni, afluent al Şomuzului Mic (Ioncscu, Dicţionar
Suceava, 72).
Ciubanca şi Shubanca/Schubanca, numele unui iobag, în Popescu-Sireteanu, Vechi nume
româneşti, 2009, p. 71.
Ciuca. In Ciucă, munte. In Ciuca dzânătiei nume topic în Cem eşi (Capidan, Toponym ie,
113). La Ciucă, nume topic în satul românesc grccizat H risoviţa din Epir (Caragiani, II, 10).
Ciuca, vârf dc munte în Milingi (Caragiani, II, 49).
Ciula, nume de sat în Haţeg, an 1444 (Izvoare, Haţeg, 1989, doc. nr. 98, p. 121).
Ciulu (Sulu) „cu urechile m ici”, poreclă în Şcheia (judeţul Iaşi) (NALR. M B, Date, 104).
Ciurda, pârâu, afluent al Stavnicului pc teritoriul satului Slobozia, com. Voincşti (Obreja,
Iaşi, 50).
Ciobânoglu, nume de familie în Aminciu (Caragiani, II, 184).
Ar. Ciovanu, Ciovarna n. fam. în Aminciu (Caragiani, II, 184).
Ciomag, antroponim , Ţara Româncască, 1591; toponim, moşie, Ţara Românească, 1571
(DERS, 43).
Ciongorovo, m unte în Sestrimo. „S-ar putea să provină, cu suf. bg. -ovo, de la numele de
persoană Ciungure (<ciung, DDA, 451) (Popescu - Balkanski, 84).
Ciubăr, apelativ, 1509 (D ER S, 43).
Clopot. Vezi M DGR, II, 256.
Coada Vacii în M. Călimani (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Coarnele Caprei, deal, pădure (numită şi Dum brava caprei) şi sat (Obreja, Iaşi, 51).
Coasta Plaiului, „costişă situată deasupra satului Boiştca Răzeşcască, la interferenţa dintre
Com una Sascut şi Com una C ăiuţi” (Epure, Trotuş, 95).
Coastele Boilor, loc în care a fost păşune, în nord-estul Transilvaniei (Gr. Rusu, în SM O,
159).
Coasta Hotinului, nume dc loc în s. Şicuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud (ALRR. Trans. Date,
54).
Cobiliţa-C iobanului şi Corom âsla-Ciobanului, astronim e com puse (Ncdelcuţ, 157).
Cobiliţa Ciobanului este constelaţia numită şi Corom âslă, Cruce, Fata M are, Lebădă. Aceasta
„răsărc şi apune odată cu Ciobanul „V ega” . Se zice că Ciobanul arc găleţile două în C obiliţă şi una
în mână. Iar stelei din mijlocul Crucii, numită Alberico în astronom ie, ţăranii îi zic Fântâna sau
Fântâna din Răscruci, de ea fiind răzimată Cobiliţa Ciobanului”. „Prin jud. Tecuci se povesteşte
că nişte păgâni au întâlnit o fată carc se întorcca spre casa ei cu cofclc pline cu lapte, pusc-n
cobiliţă. Păgânii, cum au văzut-o, au năzuit la dânsa. Atunci laptele din cobiliţă s-a vărsat; el este
dâra albă de pc ccr, carc se chcamă Calea Laptelui. Cobiliţa fetei cu laptele se vede pe aproape”
(Pamfile, Cerul).
Cocioabă, antroponim , Ţara Româncască; Cociob, 1592 (DERS, 49).

Cociorvă. „N um ele unei constelaţiuni, formată din trei stele în triunghi, numită şi Coliba
ori Casa cu ograda sau Curtea (steaua G em m a fiind casa, iar celelalte stele din cerc îm prejm uirea”
(DA sub cociorvă).
Ar. Códru „pădure” , nume de loc în Perivoli. Codru-m are, num ele unui cătun aproape de
Turia în Pind. Nume în Mcglcn. Codru-TSomu, nume de loc în Gopeş - M acedonia. Şi altele
(Capidan, Toponym ie, 63).
Ar. Coferita, nume de loc în Epir. Vine din ar. cufărita; ar. verbul cufuri-cofări (Capidan,
Toponym ie, 63).
Coliba, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
Colibă, Ţara Rom ânească, 1538-1544 (D ER S, 51).
Colibaş, Ţara Românească, 1596 (DERS, 51).
Colibele, Coliba lui Şei, Coliba Iui Marian, nume topice în Banat (Ioniţă, Nume, 168).
Com arnic, sat, Ţara Românească, 1501; munte Ţara Românească, 1505 ş.a. (DERS, 51).
Com arnic, nume topic în M aramureş (Dunăre, Civilizaţie, 13).
Com arnicu, munte în hotarul com. Boişoara; colibă pentru ciobani; atestare din 1501, cu
hrisov de la Radu cel Mare (M arinoiu, 82-83).
Corlată, sat, M oldova, 1499; Ţara Românească, 1535 ş. urm. (DERS, 54).
Córlate (corláce) nume de loc în Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud (ALRR. Trans. Date,
15).
Córlate, deal în valea lui Ion, judeţul Neamţ (M atasă, 58).
Cornul-Caprei şi Coarnele-Caprei, astronim e com puse (Nedelcuţ, 157).
Coşar, „stână” - loc în Ţara Rom âncască, 1573 (DERS, 56).
Coteţ, antroponim , Moldova, 1471; toponim, Moldova, 1471, şi Ţara Românească, 1586
(DERS, 56).
Cracu Stânii, nume topic în Gura Văii, jud. M ehedinţi, citat dc Rodica Sufleţel, în
„Philologica”, I, 104.
Cuciul, pârâu în Făgăraş şi Cuciulata (în DRH. B, I, 1372, p. 15). „... un Cucilla sau
Cuciula a întem eiat Cuciulata. Acest nume, care îl aflăm la mai multe sate româneşti din Ardeal,
era obişnuit şi în cetăţile Dalm aţiei” (Bena, încercare, 203).
Cujba, v ârf de munte, în nordul judeţul Gorj (Radu Sp. Popcscu, Graiul, 124).
Cujbă, nume dc familie în Comăneşti, ţinutul Bacău (Recensăm intele, II, 317).
Culmea Cârlanului „culm e în N-V satului Pralea” , nume format din culme şi cârlan,
acesta cu etimologie necunoscută (Epure, Trotuş, 97). I. P.-S.: probabil un antroponim Cârlan.
Culm ea M ioarei „culme spre satul Boiştea, în dreptul Pârâului Balcuta” . Din culme şi
m ioară (Epure, Trotuş, 98). Probabil Mioarei este un antroponim.
Culmea Strungii, nume topic în Corbii dc Piatră, jud. Argeş (Comănescu, 33).
Cupă „cupă” Ţara Românească, 1559-1568, M oldova, 1509, 1560 (DERS, 61).
Mr. Cupa nume de sat rom ânesc în M cglcn - M accdonia. Cupa-veacl'i, nume de loc în
Cupa (Capidan, Toponym ie, 65). Din lat. cuppa.
Ar. Cutâr, adăpost pentru oi. Cutarlu-di-katră adăpost dc piatră, lângă Perivoli. La-Cutar,
nume de loc în regiunea Konitsa, în Pind. Din bg. kotara (Capidan, Toponym ie, 67).
Dealul Berbccăriei, în sudul Podişului M oldovenesc şi în nordul satului Ciorteşti, „loc unde
se crcşteau bcrbccii” (Obreja, Iaşi, 23).
Dealul Calului, în Păltinoasa (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Dealul Calului, în Coasta Iaşilor şi Dealul Cailor, în Câm pia Moldovei, la sud de salul
Larga-M ovilcni (Obreja, Iaşi, 40).
Dealu Caprei, în Podişul Central M oldovenesc, la nord dc satul Trcstiana, com. SchituDuca (Obreja, Iaşi, 40).
Dealu Cârlanului, deal lângă satul M ihăicşti (Ionescu, Dicţionar Suceava, 69). Se explică
prinlr-un antroponim Cârlan.

Dealul Dorului este locul unde se despărţeau de cei cc-i petreceau, în drumul lor spre oi,
oierii din Poiana şi Jina (LIGC, II, (1926), 199).
Dealu Hodorului, nume topic în nord-estul Transilvaniei (Gr. Rusu, în SM O, 160).
Probabil de la Hodor, nume dc persoană. Pârâu Hodorului vine din Dealu Hodorului (p. 174).
Dealu lepii, în satul Calu, judeţului Neamţ (M atasă, 44).
Dealu Oilor (vezi Obreja, Iaşi, 164). Dealul-O ii, nume topic în M untenia (LIGC, II, 229);
Dealul Oiţî, în satul Ciurca, jud. Iaşi (NALR. MB. Date, 178).
Dealul Stânii, în sud-vcstul corn. Caşin. „Num ele vine de la pârâul cu acelaşi num e pc carc,
dc obicei, se fac stâni” (Epure, Trotuş, 103).
Acelaşi, Dealul Stânii, în Caşin, judeţul Bacău (NALR. MB, Date, 393).
Dealul Vacii, în vestul satului Drăgăncşti, com. Andricşeni (Obreja, Iaşi, 242).
Deasupra Staurului, nume topic, păşune în Glogovcţ. Din staur (Frăţilă, Studii, 77).
Ar. Delişiu, nume de loc (Capidan, Toponym ie, 69). îl com parăm cu delişor „colină mică” .
Din Lăptărie, num e de cărare în hotarul satului M ănăstirea Humorului (Gramadă, Indice).
Dosu Brânzî, pădure în satul Poiana Largului, judeţul Neamţ (N ALR . MB, Date, 244).
Dosul Grajdului, în Munţii Rodnci (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Dosul M iorarului, nume dc munte, pe Râul Doamnei (Comănescu, 98).
Drum, antroponim , Moldova, 1473, Ţara Românească, 1565, M oldova, 1598; toponim,
Moldova, 1446, Ţara Românească 1505 (DERS, 71).
Ar. druni (Capidan, Toponym ie, 71).
Drumul M ocanilor, „drum în partea vestică a satului [Buciumi], ce face legătura între
Caşin şi Buciumi (căşinenii sunt numiţi mocani). Probabil că drumul se continuă pc la Gutinaş,
Bogdana, Negoieşti, l lcltiu şi Boiştca, spre Sascut” (Epure, Trotuş, 108).
Drumu Pădurii Turm ii, „Probabil era drumul pc care umblau turmele de oi”, în nord-cstul
Transilvaniei (Gr. Rusu, în SM O, 162).
Dulăul, astronim simplu (Nedclcuţ, 137).
Dumbrava Caprei. Vezi Coarnele Caprei.
Dzcană, antroponim , Moldova, 1491; toponim, sat, M oldova, 1462 (DERS, 73).
Ar. Dzeană „deal, colină” . Dzeana este nume de colină. D zeana-dila-Arungu, Dzeanadila-Alm ake, Dseana-dila-codru, ~ -dila-crutse, ~ -dila-Greclu ş.a. Pi dzeană, nume de loc în
Nevcsca. Pisti-dzeană, nume dc colină în Gopcş-M acedonia. Din lat. gena, -am (Capidan,
Toponym ie, 72).
D zim iţză, num e topic carc pare a fi com pus „din dze şi amiazi; ca denum ire toponim ică ca
se explică prin aceea că a fost dată unui loc, unui deal, unde păstorii sc odihneau cu vitele la
am iazi” (Densusianu, Graiul, 67).
Faţa Plaiului, teren în com. Boişoara, ar. plaiu, sb. plaj, ucr. plaj (M arinoiu, 93).
Faţa Sfântului Ilie, munte în Titeşti, com. Perişani; aici se făceau nedei (M arinoiu, 95).
Faţa Stânci, loc în Gura Văii, judeţul Bacău (Epure, Trotuş, 110).
„Fălcarc este sinonim cu băcie, cu un sens mai larg, nu numai cu cel înregistrat în
dicţionarele actuale” (Ioniţă, Nume, 159). La aromâni, cuvântul fălcarc este general. „Acest cuvânt
care înseam nă «o grupare pastorală chiar dc câtcva zeci dc familii, pusă sub protecţia şi conducerea
unui celnic», c foarte viu la aromânii oieri. Sub raportul cconomic şi social, atari grupări se
impuneau cel puţin pentru semestrul de iarnă sau pentru ccl dc vară” . în gr. (paXxap. Din lat.
*falcaria (DDA).
Fătăciune înseam nă „locul unde fată oile” (Scriban), sin. cu fătătoarc (DA, CADE,
Şăineanu, DEX). Ca nume topic, Fătăciune a fost atestat în Ţara Româncască la 1527, 1545
(DTRO, III, DERS). Informaţii preluate din Bolocan, Dicţionar cntopic, I.
Fătăciunca, pârâu, satul Boatca, com. Dagâţa. De la „loc unde fată oile” (Obreja, Iaşi, 82).
Fânaţ, pârâu, în M oldova, 1469 (D ER S, 80).
Fântâna din Stăuină, nume topic în Mihalţ (Frăţilă, Studii, 85).
Ar. Fântână (Capidan, Toponym ie, 73-74).

Fântânile Strecheşti „grup de cinci izvoare apropiate care se găsesc în partea de N-E a
satului Boiştca, aproape de Plai. Au fost am enajate de locuitorul cu numele de Streche” (Epure,
Trotuş, 113).
Fedeleş, în M oldova, 1401; în Ţara Românească, 1583 (DERS, 79).
Fedeleşeni, sat, com. Strunga, cu atestări din 1426. De la num ele de persoană Fedeleş.
Fedeleşul, pârâu, afluent al pâr. Cacaina în satul Cârlig, com. Popricani (Obrcja, laşi, 82).
Floc „fir de păr” , antroponim, Floca, Ţara Românească, 1509, 1532; târg, Floci, Ţara
Româncască, 1467, M oldova, 1597 (DERS, 81).
Floca, Ghcorghe Floca, aromân, fost com andant în oştirea veneţiană din Pcloponez şi Grecia
Continentală (Caragiani, I, 81).
Fluieraş, nume topic în Carpaţii Nordici (Drăganu, Rom ânii, 396). Şi nume de familie
Fluieraş.
Fundu Văii Strugariului, Faţa Strugariului şi Poiana Strugariului, nume topicc în
Poiana Ilvei (ALRR. Trans., Date, 21).
C ălbează, G ălbează, în Ţara Româncască (1521) (DERS, 33). Antroponim în Ţara
Rom ânească, 1569 (DERS, 89).
G ălbăzeni, sat în judeţul Neamţ.
G ălbcaza, colină în judeţul Buzău (M DGR, III, 482).
Găleată, toponim , Ţara Românească, 1519.
Găleţea. Ţara Rom ânească, 1535-1546 (DERS, 89).
Gârla Vacii, peşteră pe Valea Sohodolului (Radu Sp. Popcscu, Graiul, 130).
Gârlă „mic curs dc apă; braţ al unui râu” ; Moldova, 1455, 1458; Ţara Rom ânească, 1490,
1511; antroponim , M oldova, 1572, Ţara Româncască, 1574; toponim, Moldova, 1448, Ţara
Rom ânească, 1511 (DERS, 92).
Giam alău este num ele muntelui Giumalău (Bucovina).
G rădina Viţeilor, în Uriu (Dunăre, Civilizaţie, 120).
G rindul-O aiei, grind, în jud. Tulcea (MDGR, IV, 521).
Groapa lui Urdă, teren arabil al unui om cu numele Urdă (Frăţilă, Studii, 105).
Gropul Stânei, în Băceşti, pe cursul superior al Bârladului (M. Ciubotaru, O ronim ia, 93).
Groapa G ălbezei, în Valea lui Ion, judeţul Neam ţ (M atasă, 58).
Grunj, Ţara Românească, 1579 (DERS, 100).
Ar. Gura şi Guritsa (Capidan, Toponym ie, 81).
Gura Boului, în Piatra (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Hârteşti, sal în jud. Argeş, atestat la 1632 (DRH. B., XXIII, p. 707).
Hodăile, pe Valea Superioară a râului Şicu (Janitsck, SM O, 121-122).
Hodăi, în satul Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud (ALRR. Trans. Date, 54).
Hoituri „teritoriu pentru lanaţc dc sub pădure”, în zona Rodna, la 7 km de satul Şant
(D unăre, Civilizaţie, 99).
Iapa, localitate în judeţul Neam ţ (Matasă).
Iapa Albă, num e topic în M aieru (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Ar. Ied, în La-ied, nume de colină în Aminciu-Pind. Din lat. haedus,-uni (Capidan,
Toponym ie, 83).
Iedu, pădure în Boişoara. Stâna lui Edu, 1524. Din lat. haedus „ied” (M arinoiu, 106-107).
Iezii, astronim simplu (Nedclcuţ, 137).
lezii-C aprei, astronim com pus (Nedelcuţ, 157).
In Dosu Fătăciunii, nume de loc în Bichigiu (Giuglea, Cuvinte, 339).
în Deal la Ocoale, „poiană în care se aflau ocoale pentru vite”, în Bogdana (Epure, Trotuş,
în Staur, păşune (Frăţilă, Studii, 110).
în Stăuină, păşune (Frăţilă, Studii, 110).

înţărcătoarea, în M ănăstirea Caşin, „dc-a lungul albiei Caşinului Ia confluenţa cu pârâul
Zboina” (Epure, Trotuş, 122).
în Zăcătoarc „locul unde stau vitele la am iază” , în Valea Lungă şi în Zăcătoare, în
Buccrdca Grânoasă (Frăţilă, Studii, 112).
.lintiţă, antroponim, în Ţara Românească, 1580 (DERS, 116).
Joiana, nume topic în Dobric (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Juncă, antroponim , în Ţara Românească, 1598 (DERS, 119).
Ar. Lacatun, nume dc loc în Tom or - m unte în Albania. Com pus din Ia şi cătun.
Ar. Lacătun, nume dc sat rom anease în Albania. Din la-cătun (Capidan, Toponym ie, 85).
La Ciunga, o parte dc munte în Milingi (Caragiani, II, 49).
Lajano-ovce (= Laiano-ovţc) = oaia neagră, nume topic în Galiţia (Capidan, Rom. noni.,
156).
La Lână, locul unde pârâul Tăbăcăria sc varsă în râul Sirct (Ionescu, D icţionar Suceava,
183).
La Nidicni, deal în s. Voineşti, judeţul Iaşi (NALR. M ii., Date, 183).
La Odaie. în Cotu Iui Briceag, „păşune în sudul satului Curiţa unde se află odăi ale
locuitorilor satului” (Epure, Trotuş, 131).
Lapte, loc în Ţara Românească, 1517 (DERS, 121).
La Saivan, platou pe Valea Bughii (Com ănescu, 98).
La Târla lui Artenea Breazu, păşune în Capu Creangului, pe Valea Superioară a râului
Şieu (Janitsek, SM O, 122).
La Târle, nume topic pe Valea Năvrapului (Com ănescu, 98).
Luceafarul-Ciobanilor, astronim com pus (Nedelcuţ, 157).
Lunca Baciului. „Aici a locuit un baci şi avea o târlă în acest loc”, în satul Sebiş, judeţul
Bistriţa-Năsăud (Janitsek, SM O, 137).
M aieru. Aromânii nordici spun măiercasă în Ioc dc mireasă, iar în sud nveastă (Ioniţă,
Nume, 159), dc fapt nveastă nouă. Cuvântul are origine necunoscută (DDA, 777). „Eventualitatea
ca termenul să provină din mireasă, cu epenteza lui -ă- este puţin probabilă. Cuvântul ar putea să
fie perechea moţională a lui măier sau inaier, ncglosat de dicţionare (nici de cele privitoare la
dialectele româneşti sud-dunărene şi nici dc cclc ale dialectului dacorom ân)” . Vuia, în Tipuri, 110,
a înregistrat cuvântul cu sensul „ţărani mai înstăriţi, cu oi mai multe, din Valea Strciului, care
plăteau arenda şi stabileau aruncul, contribuţia fiecăruia pentru cheltuielile m untelui” .
în zona dc păstorit a Banatului sunt nume dc locuri precum M ăieru, M ăicruşu, Cracu
M ăicrului, Fruntea M ăierului, numele dc familie Maier.
V. Ioniţă, Nume, 160, nu acceptă explicaţia cuvântului maier prin germ. M eier sau magh.
major. Autorul spune mai departe: „nu cunoaştem cazul unui alt săsism care să fi dezvoltat o atât
de bogată seric derivativă şi o răspândire până în sudul Banatului, până chiar dincolo dc Dunăre, Ia
arom âni”. Ca fomă, măier se aseam ănă cu oier, bircer, căier, sărcicr, brucer ş.a. „încât
modificarea lat. maior s-a putut datora analogici, sau poate fi o acom odare ulterioară” (idem,
ibideni, 161).
Ar. Mas, pl. masuri. Loc în care sc odihnesc oile noaptea; loc în TSerneSi (Ccm cşi) - Pind.
La-M as-apili nume dc izvor în zona Konitza La-duauli-m asuri, nume de loc în Sclia M accdonia. Din lat. niansum (din m ânere) (Capidan, Toponymie, 88).
Mr. M atscaţi, nume de loc în Oşani. Este pl. de la mătscat, adj. (pentru mătsucat), derivat
al lui măciucă (lat. *matteuca).
Ar. M atsuca, nume dc loc. din lat. *matteuca.
Ar. MătsutSi, sat românesc situat în Călarl'i. Este pl. lui măciucă (Capidan, Toponym ie,
88).
Ar. Mândra „stână”, nume dc loc pe dreapta râului Arta în Epir. M andra-Hodza, nume dc
loc în Aminciu. în sec. al V-lca a fost menţionat toponimul Paulim andra (Philippide, OR, I, 470)
(Capidan, Toponym ie, 88).

Mân/., antroponim în M oldova, 1443, 1444, 1446, 1448; toponim, sat în M oldova, 1400
(fals, sec. al XVI-lea), 1552, 1579, Ţara Românească, 1482-1496, 1511 (DERS, 144).
M ânzat, antroponim, Moldova, 1489; toponim, sat, Moldova, 1434, 1436, 1489 (DERS,
144).
Ar. M ândzî, nume de loc dc iernat pentru păstori, aproape de Doliani în M accdonia. Din
niând/.u (Capidan, Toponym ie, 88).
M ârlan (DRH. B, III, 392).
M ârliasa, în Bărbătcnii de Sus (Suciu, I).
M ârleanu, sat în com. Gâldăul; insulă în Dunăre, judeţul Ialomiţa; deal în judeţul
Constanţa, în satul Mârleanu; înălţime, loc în judeţul Constanţa (M DG R, IV, 366-367).
M ârleanu, toponim, loc (DOR, 445).
M icilă, nume de persoană sau porcclă la 1829 (în „Studii V âlcene”, VI, 1983, 160).
M ioara, pârâu în Valea Lotrului (M arinoiu, 120-121). Poate fi explicat prin apelativul
mioară sau printr-un antroponim.
M ioarele, nume topic în Ciocăneşti, judeţul Argeş (Iancu-Stănescu, Valea Argeşului, 19).
Mioraru, nume dc munte în Făgăraş, unde pasc oile corbcnilor (Comănescu, 101).
M irăuţ, munte şi curs de apă pe Valea Lotrului. Probabil dc la numele unor păstori
(M arinoiu, 121). Din M irău, nume dc persoană, cu suf. dim. -uţ. Mire era numele unui vlah din
Serbia la 1348. Nume: M ireul, în sec. al XVII-lca, şi M ireţ, cojocar (DOR, 445). Biserica Mirăuţi
din Succava; Mirăuţă şi M ireuţă, nume dc fam. contemporane.
Mire. In apropierea muntelui Gugu se află muntele Mirele pe carc, într-o vreme, erau
stânile mai multor oieri. Se poate am inti şi numele satului M yraya, cu atestare din 1468 (Suciu, II,
374); astăzi numele M iraia este parte de hotar. Th. Capidan, Rom. nom., 177, spune că la aromâni
se numesc mire „locurile de păşunat cu iarbă deasă” , de unde V. Ioniţă deduce că a existat un
apelativ *mire cu carc erau numite păşunile „bune” şi „frum oase” . La aromâni, după DDA, 804,
mire, pl. miradz, arc sensul „izlaz”, care ar veni din tc. mer'â „pâturage” . în nordul Serbiei este un
sat num it M iratovaţ (M iratovce) cu nume explicabil prin mira, mirat. V. Ioniţă, Nume, 165,
presupune că mirat va fi însem nat „bogat în mire (= păşune deasă)” , cu suf. -at(ă), ca în Ierbata.
M ocani, parte a localităţii Fălciu, populată de oieri breţeani (NALR. MB. Date, 322).
M oghiliţa, sat amintit la 1335 într-un docum ent dc la Ştefan Duşan, rege sârb. Satul a fost
întărit mănăstirii Treskavac din apropierea oraşului Prilcp. Tot aici sunt siliştea pustie Pitici, cu
câmp şi pădure, şi siliştea V alcea (Vlcaja) aşezată pe M ilutin la sud de Skoplje (Dragomir, Vlahii,
27).
M om ârlan. V. Ioniţă, în Nume, 201, vorbeşte, între altele, dc „ncexplicatul m om ârlan (cf.
Moma în Apuseni; M umuicţi n. top. în Banat ctc.)” .
M orlea, nume feminin atestat la 1680, 1688, 1726 (Paşca, Nume, 284). Al. Graur îl
com pară cu ţig. morlo „asasinat” (BL, II, 174). Oricinc poate vedea la ce soluţii absurde se ajunge
când fantezia etimologică nu este înfrânată.
M orm ântul Ciobanului în satul Calu (M atasă, 43).
M ovila-Oaiei, movilă şi cătun, în jud. Buzău (M DGR, IV, 521).
M rljane, sat în insula Pasman clin Adriatica, din rom. mârlan.Un vlah M rljan a fost
m enţionat în evul mediu (Dragomir, Vlahii, 108 şi 194).
M uchea Fruntea Oii în Masivul Cozia, la nord-est dc M ănăstirea Stânişoara.
Ar. M untsel, nume dc munte situat în faţa satului aromân Nijopolc, lângă Bituli (Bitolia).
Este acelaşi nume topic şi în toponimia rom ânească din nordul Dunării. Vezi şi ar. Am ondzelos
(Capidan, Toponym ie, 92).
Ar. M urdzieş, nume de loc. din ar. murdziş (din murg).
Ar. M urgâna, nume dc munte (2124 m) la Arghirocastru. Din murg, cu suf.
-an.
Ar. M urgaş, vezi Murgu.

Ar. Murgu. Cuvântul se găseşte, ca şi formele M urga şi M urgaş, în nume de locuri în
Bulgaria (Capidan, Toponym ie, 92).
Ar. Mureşî, sat rom ânesc din G recia (Caragiani, I, 165).
M urg, apelativ, în Ţara Românească, 1511, 1533; antroponim, în Moldova, 1487, 1528;
toponim, sat în Moldova, 1462, 1466 şi M urgoci, în Ţara Românească, 1440 (DERS, 149, 150).
M urgaş, nume de deal, la nord de Sofia, păstrat de la vlahii trăitori aici în evul mediu.
Nume citat şi de Iordan, Toponim ia, 14, nota 2 (Dragomir, Vlahii, 14), vezi şi Iordan, în judeţele
Argeş, Dolj, Gorj, Vâlcea.
Ar. M u ri/u , nume dc munte în Sipsca - Albania. Pentru etim ologie, vezi M irizu (Capidan,
Toponym ie, 92).
M utătoarea de la Bold; Mutătoarea de la Plaiul Oilor; M utătoarea de la Toaca;
Izvorul M utătorii, pe Valea Bughii (Comăncscu, 98).
Nedei, m unte în Valea Lotrului; sărbătoare păstorească. Cuvânt atestat docum cntar la anul
1490 în M oldova şi la 1520 în Ţara Românească. Pentru nedeie, vezi M arinoiu, 127-128 şi nota 2.
Nedeiu, „loc mai aşezat, în stânga Văii Limpezi, în apropierea drum urilor ce duc la Lingina
şi la Slivaş; după tradiţie, aici se făceau nedei; acum se fac jo s în sat” . De la nedeie. Din Cinciş şi
Valea Ploştii, judeţul Hunedoara (Homorodean, în SM O, 102).
Nimâşî, teren arabil în M irceşti, jud. laşi (NALR. M.B., Date, 204).
Noaten, în Ţara Românească, 1528, 1529, 1535 (DERS, 156).
Ar. Ndzăr, nume dc munte în Samarina în Pind (Capidan, Toponym ie, 94).
Oaia, vălcea, com. Albeşti, jud. Olt (M D(ÎR), IV, 521. Şi Iordan, Toponim ie, 372).
Obcina Strungii şi Poiana Strungii, în satul Iapa - N eam ţ (M atasă, 45).
Obcina Tunzăriei (Tundzăriei) parte din muntele Tundzăria, în com. Broştcni (Ionescu,
Dicţionar Suceava, 364).
Ocolul, astronim simplu (Ncdclcuţ, 137).
Odaia, pâraic, dealuri (Obrcja, Iaşi, 163-164).
Odaie, nume de locuri (MDGR, IV, 543 ş. urm.).
Odăile; La Odăi; Dealu Odăii. Num e topice în Banat (loniţă, Nume, 168).
Oile, astronim simplu (Ncdclcuţ, 137).
Oile-C iohanului, astronim com pus (Ncdclcuţ, 158).
Oiţa, pârâu afluent al Nicolinei, com. Ciurea, jud. Iaşi.
Oiţa, deal în Coasta laşilor, satul Curături, com. Ciurca (Obrcja, Iaşi, 164).
Oiţa, pârâu în com. Tătăruşi (Ionescu, Dicţionar Suceava).
Oiţa, munte şi poiană, în com. Fundu Moldovei, an. 1697 (Ştefanelli, Docum ente, 17 şi 18).
Oiejdea, nume dc localitatc în judeţul Alba (Iordan, Toponim ia, 75, 131). Vezi şi Suciu, II,
12, unde se înregistrează şi forma Oieşdea. Vezi şi numele m aghiarizat W ojasd, Vojosd „U oicşti” .
Ar. Paliocatunon, nume de loc în Pind într-o vale laterală faţă dc Aspropotam (Capidan,
Toponym ie, 96).
Parau Stauoina (pe hartă Stavoina), în Straja, jud. Succava (NALR. MB. Date, 37).
Parau la Târla lui Alcxa, nume dat după numele unui stăpân de târlă în Ruştior, judeţul
Bistriţa-Năsăud (Janitsck, SM O, 130).
Pârău Tăriilor, în Ruştior, judeţul Bistriţa-Năsăud (Janitsek, SM O , 130).
Ar. Pasunci, nume dc sat bulgăresc situat la sud de Târn, lângă Bănişor. Din rom. păşune
(Capidan, Toponym ie, 98).
Ar. Patul'a, num e de loc în Tesalia, aproape dc râul Salamvria. Din rom. pătul'u (Capidan,
Toponym ie, 98).
Păcurar, antroponim , în Moldova, 1505, 1529; toponim, în Ţara Românească, 1579
(DERS, 170).
Păcurari, deal în Coasta M oldavă, satul Cotnari.
Păcurari, fost sat, azi carticr al oraşului Iaşi.
Păcurarul, pârâu, com. Cotnari (Obrcja, Iaşi, 169-170).

Păcuraru, păşune (Comănescu, 98).
Părăul Oilor, în satul Plugari, judeţul Iaşi (N A L R . M .B., Date, 190).
Păşunea Căilii, păşune a satului Caila, în nord-estul Transilvaniei (Gr. Rusu, SM O , 171).
Pârâu Brândzâriu, în satul Găineşti, Fălticeni (NALR. M B., Date, 97).
Pârâul Cocârla, în Valea lui Ion, judeţul N eam ţ (M atasă, 58).
Pârâul Cocârla, în satul Cândcşti, judeţul Neamţ (M atasă, 56).
Pârâul Iepii, m enţionat în anul 1481, în satul Iapa, judeţul Neamţ (M atasă, 45).
Pârâul Oilor (Obrcja, Iaşi, 164).
Pârâul şi poienile Oiştei, în satul Ncchid (M atasă, 47).
Pârâul stânii în Caşin, judeţul Bacău (NALR. M.IÎ., Date, 393) şi în localitatea Pralea,
judeţul Bacău (ibidem, 391).
Pârâul Stânei, com. Butca.
Pârâul Stânei, com. Voincşti. Dealul Stânci, în sudul satului Voineşti (O brcja, Iaşi, 212).
Pârâul Zavoarelor, în Tazlău, judeţul Neamţ (M atasă, 62).
Pârei, în Ţara Românească, 1501, 1503 (DERS, 181).
Ar. Pârciu, num e de familie în Tişti (Caragiani, II, 196).
Perce. Regional, cuvântul circulă cu sensul „bărbat sau copil care m unceşte la stână fară să
aibă atribuţii speciale” , cu etimologie nesigură, com parat cu nicipercea (MDA). Vasile Ioniţă, în
Nume, 161-162, înregistrează num ele topice Percea, Cotu Perciului, Curm ătura Perciului.
Prezenţa cuvântului ca toponim este dovadă că a avut, în zonă, oarccare circulaţie. Acest cuvânt a
fost semnalat de Plasdeu din localitatea Globu - Craiovei, cu sensul prezentat în DLR şi preluat în
MDA. Fără etimologie. îl apropiem de pârei.
Perechile-de-Iîoi, astronim com pus (Nedelcuţ, 158).
Peştera Laptelui. în Peştera Laptelui este o piatră albă care, siarâm ată, se dă vitelor, cu sare
şi apă, spre a lc veni lapte („Studii V âlcene”, VI, 1983, 160). Costea M arinoiu, 133, precizează că
Peştera Laptelui se află în Valea Lotrului.
Piatra Sterpariului, nume topic aproape de satul Ciocăneşti, judeţul Suceava (M arian,
Legende istorice, 128).
Piciorul Bourii, în Bucovina.
Picioru Bul/.ii, pădure de brad. Bulza este nume de persoană şi poreclă în Sebeş, judeţul
Bistriţa-Năsăud (Janitsek, SM O, 138).
Piciorul Caprei, num e topic în Munţii Rodnei (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Piciorul Stânişoarei, nume topic în Munţii Rodnei (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Piciorul Ţapului, num e topic în Munţii Rodnei (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Piscul Berbecilor, nume topic pe M untele Păpuşa (Com ănescu, 98).
Piscul M ioarelor, picior pe muntele Găinaţul Mare (Comănescu, 98).
Plai, apelativ, în Ţara Românească, 1514 ş.a. şi toponim, în Ţara Românească, 1504 ş.a.
(DERS, 182).
Plai şi Plaiul, Plaiului (Grămadă, II, Indice, 662, 663).
Plaiul Arşiţei, Plaiul Cailor, Plaiul Runcului (Grămadă, 1, 142).
Plăişor, loc, în Ţara Românească, 1558 (DERS, 183).
„Toponimul Plai desemnează o formă de relief caracteristică pentru viaţa pastorală şi este
foarte des întâlnit în arealul subcarpatic, «deoarece judeţul Argeş este considerat, în privinţa vieţii
pastorale, al doilea după M ărginimea Sibiului»” (Ion Moise, Toponim ie argeşeană, p. 8, citat de
Comănescu, p. 98) şi Plaiul ăl M arc, munte pe Râul Doamnei; Plai în Pârâieşti (Com ănescu, 98).
Ar. Plaicuki, nume al unei păşuni în Siracu. Cuvântul poate fi de origine albaneză, din plai
şi kug „roşu” (Capidan, Toponym ie, 99).
Ar. Plaiu, nume al unui versant, loc în regiunea Konitza. Plaiu-fărm ăcosu, num e de munte
în Şipsca - Albania. Şi în România. Din lat. *plagium (Capidan, Toponym ie, 99).
Plaiul Ars, în zona M-rii Caşin, munte îm pădurit (Epure, Trotuş, l5 l).

Plaiul Bulzului, în jud. Gorj, pe unde trecea un important drum al sării.
Plaiul Cosm inei, în Ncgoieşti, „m unte îm pădurit, în sudul satului” (Epure, Trotuş, 151).
Plaiul Doam nei, munte în M aramureş, lângă Prislop.
Plaiul Frumos, în hotarul M-rii Caşin (Epure, Trotuş, 151).
Plaiul Oii, creastă în sudul Făgăraşilor (Nucşoara, 10).
Plăcintă, antroponim, în Ţara Româncască, 1589; toponim, sat în M oldova, 1495 (D FR S,
183).
Plăişorul, munte pe Lotru (M arinoiu, 138).
Ploaie, toponim, oraş, Ploieşti, Ţara Românească, 1597 (DERS, 183)..
Pociovalişte, munte. Se mai numeşte Trecătoarca oilor la Robeşti. Din sl. pociovalişte,
probabil cu sensurile „zăcătoarea vitelor la am iaz” , „loc dc odihnă” , „loc de popas” (M arinoiu, 138139).
Poiana Boilor, în munţii Călimani şi Poiana Boului, în Susenii Bârgăului, M unţii Rodnci
(Dunăre, Civilizaţie, 120).
Poiana Cirezilor, în Munţii Călimani (Dunăre, Civilizaţie, 120).
Poiana Stânii, „poiană în estul satului Popcni, peste Căiuţul M arc” (Epure, Trotuş, 158).
Poiana Viţălăriei, în Tazlău (M atasă, 62).
Poiana Viţeilor, în Prundu Bârgăului (Dunăre, Civiliaţie, 120).
Poiană, apelativ, în Moldova, 1409, 1468 şi Ţara Româncască, 1499, 1510; antroponim, în
Moldova, 1458, Ţara Românească; toponim, în Moldova, 1400, sat în Ţara Românească, 1429
(DERS, 181).
Ar. Poiani, nume dc sat rom ânesc aşezat în vechea Apolonie - Albania, lângă Fieri. Din sl.
poljana (Capidan, Toponym ie, 100).
Poieniţa Cârlanului, loc dc arătură pe valea superioară a râului Şieu (Janitsck, SM O, 125).
Ar. Politsoare, nume de loc în Aminciu - Pind. Din politsă şi suf. dim. -oară. Şi: pulitsă
(Capidan, Toponym ie, 100).
Porc, antroponim, în Moldova, 1421, 1440, 1445 ş.a., în Ţara Românească, 1538; toponim,
în Ţara Româncască, 1496; în Moldova, 1588 (DERS, 190).
Porcar, antroponim , în M oldova, 1473; în Ţara Românească, 1579; toponim, în Ţara
Românească, 1515 (DERS, 190).
Porcaria, pădure în satul Calu, judeţul Neamţ (M atasă, 43).
Pripas şi Pripaşar (DERS, 194).
Mr. Prour „num ele unei mahalale în N ânta” (Capidan, 111, 236).
Ar. Pulitsă, în numele Mpulitsă, nume de loc în Aminciu - Pind. Este şi num e al unui marc
platou în nord-cstul localităţii Aminciu. Din bg. polica (Capidan, Toponym ie, 100).
Putină, antroponim , în Ţara Româncască, 1571 (D ER S, 197).
Putinei, în Ţara Românească, 1580 (D ER S, 197).
Răvaş, în Ţara Româncască, 1587, 1588 (DERS, 200).
Răzeş, în Moldova, 1588, 1600 (DERS, 200).
Râtul Taurului, nume topic în Coldău (Dunăre, Civilizaţie, 119).
Râtu Taurului, fânaţuri. „Fânul dc aici era folosit pentru întreţinerea taurilor” , în satul
Voivozi, judeţul Bihor (M. Oros, în SM O, 194).
Ar. Reskitsu, nume al unui loc dc păşune în Cornu - Pind (Capidan, Toponym ie, 101).
Ar. Rucutină, numele unui sat românesc din Albania, dispărut, prezent în unele cântece
populare aromâne. Din ar. rocut/arocut; vezi şi vb. arucutescu „a rostogoli” (Capidan,
Toponym ie, 101).
Runc, antroponim, în Ţara Româncască, 1492, 1526; toponim, pârâu în M oldova 1473,
1515 şi sat în Ţara Românească 1486, 1492, 1503 (DERS, 205).
Runcul-Stânelor, vârf dc munte în jud. Bacău (M DGR, V, 296).
Ar. Sadu, numele unei păşuni situată pe versantul meridional al unui munte lângă Siracu.
Din bg. sad (Capidan, Toponym ie, 101).

Sain „gri” în Ţara R om âncască,<1575-1576>(D ERS, 208).
Sare, în Ţara Românească, 1594 (DERS, 207).
Mr. Sărin „num e de loc în Huma” (Capidan, III, 157, s.v. sari).
Ar. SatSista, num ele unui mare sat românesc, pe muntele Ncaguş - M acedonia. A fost
fondat de păstori români. La înccputul sec. al X X-lca numele se pronunţa SatsiSta şi SatiSta. Din
rom. sat, cu suf. -iSte, ca seliştc (Capidan, Toponym ie, 102).
Sălaş „dem eure”, în Ţara Românească, 1559 şi în Moldova, 1583; toponim , în Ţara
Românească, 1559 (DERS, 208).
Sălaş, vezi Ioniţă, Nume, 166-168 .
Ar. Scapitu, num e de loc în regiunea Konitza. Şi Scapite şi Scapitu-m ari, nume de locuri
lângă Oşani - Meglen. Din arom. scapitu (dacorom. scapăt), derivat al lui ascăpitarc (din lat.
excapito, -are) cu sensul „culcatul soarelui” (Capidan, Toponym ie, 103).
Schelă „douane”, „vam ă”, în Ţara Românească, 1597 (DERS, 210).
S ch iler, în Ţara Românească, <1482, 1496>(DERS, 210).
Scutar „păstor”, apelativ, în Moldova, 1595, 1598 (DERS, 211).
Ar. Scutina, munte în apropiere de com. Sclia (Iotta, Am intiri, 20).
Secătură „teren defrişat” , în Ţara Românească, 1558 şi în M oldova, 1586 (DERS, 212).
Seci, apelativ, în Ţara Rom ânească, 1501, 1506, şi toponim , în Ţara Românească, 1585
(DERS, 212).
Sclişte, Sălişte ş. a., vezi Ioniţă, Nume, 179-180.
Ar. Selişti, nume de cătun româncsc în Albania. Şi nume al unui loc în Călarl’i (Capidan,
Toponym ie, 104).
Silişte „loc de sat”, apelativ în Moldova, 1435, 1443 ş. a.; în Ţara Românească, <14771482>; antroponim Scliştcanu Pătru în Moldova, 1491; toponim , în Ţara Românească, 1374, 1385,
1387 ş.a.; în M oldova, 1456.
Siliştioara, nume topic, sat în Ţara Românească, 1545 ş.a. (DERS, 213-214).
Ar. Sirini, loc unde se dă sare la oi. Numele este mai răspândit (Capidan, Toponym ie, 105).
Ar. Stane, stână; num e de loc în Aminciu, în M untele Tom or din Albania. Alte nume;
Stane-tu-câm pu, Stane-tu-groapă, în Cândrova - M acedonia; La Stane-al-Caranica.
Ar. Stanile, num e de loc în regiunea muntoasă Kratovo - Bulgaria.
Ar. Stanişor, nume de sat. Din stane cu suf. -işor (Capidan, Toponym ie, 106).
Staniştc, în M otoccşti, „teren arabil”; „loc stabil în com paraţie cu alte terenuri care au
suferit alunecări; loc unde se odihneau vitele la am iază” (Epure, Trotuş, 162).
Staniştea, deal, în nordul satului Cristcşti, pe M oldova, „loc unde se odihnesc vitele la
am iază” (Obreja, Iaşi, 210).
Stanişte, deal, în Arbore, jud. Suceava (Grămadă, I, 138).
Staniştea Vacilor, în nord-estul Transilvaniei; păşune. Cuvântul staniştc este viu în zonă
(Gr. Rusu, SM O , 177).
Stauoina, „pe hartă stavoina” în Straja (NALR. MB. Date, 37).
Stauri, „aici au fost stauri” (staur din lat. stabulum ), în satul Voivozi, judeţul Bihor (M.
Oros, SM O, 194).
Stănişoara, deal în Lăpuş, M. Apuseni (GS, II, 66).
Stăuin, păşune în Sâncel; Stăuină, păşune în Biia; Stăuina Mare, teren arabil în Mihalţ şi
Stăuina Mică, teren arabil în M ihalţ (Frăţilă, Studii, 152, 153).
Stăulini, „pădure şi păşune” în Cinciş. După apelativul stăulină, din staul, cu suf. -ină
(Hom orodean, în SM O, 106).
Stâna, munte în Ighiu, M. Apuseni (GS, II, 66).
S tân a B ă trâ n ă , munte în jud. Buzău (M DGR, IV, 134).
Stâna de Vale, nume topic în jud. Bihor.

S tân a Bobeicii, în M otoceşti, loc pe dealul cu acelaşi nume, unde se fac stâni (Epure,
l’rotuş, 162).
Stâna Ciutenilor din satul Ciuta (loniţă, Nume, 167).
Stâna Com arnicelor, nume de stână în muntele V ânturariţa (M ara N. Popp, Ciobănia,
168).
Stâna Iezenilor, a celor din satul Iaz (loniţă, Nume, 167).
Stâna Iui Condei, „poiană în sudul satului Heltiu, unde îşi avea stână Condei, locuitor al
bitului Blidari” (Epure, Trotuş, 162).
Stâna M are, munte în Boişoara. în Munţii Retezat: Stâna Scoroţii. în Munţii Sibiului
S tâna Şerbotei, Stâna Laiota, oronim: „M ănăileasa şi Stâna M are”, în Ţara Românească, 1451
(după DERS, 221-222) (M arinoiu, 165).
Stâna veche, în Viişoara, „loc în nord-estul satului unde era o poiană (acum plantaţie) în
«.are se lâcca stână” (Epure, Trotuş, 162).
Stâna Vetrila, nume topic în Vrancea (Diaconu, Păstoritul, 9).
Stână, apelativ, în Ţara Românească, 1560 ş. urm.; toponim, m unte, în Ţara Românească,
1451 ş. urm.
Stânişoară, M oldova, 1583 ( DERS, 222).
O puternică prezenţă are în toponim ie termenul stână, cu determinanţi de multe ori.
Pârăul Stânii, pe Râul Târgului; M uchea Stânii, pe Valea Argeşului; Stâna din Capul
Piscului de la M esteacănu, pe valea Buda; Stâna Oilor, pe valea Topologului; Stâna M are, munte
pe Topolog; Stâna din Coastă, pe valea Topologului; Pârâul Stânii, pe Valea Bratiei; Valea
Stânii, pe valea Năvrapului; Plaiul Stânii, pe Valea Bughii; Izvorul Stânii (Comănescu, 98).
„Stână, Stâneică, Stăuină, Storiştc sunt nume întâlnite în special în locurilc unde se
produce un păstorit în masă. Se precizează astfel suprafeţele întrebuinţate la păşunat. Locurilc
indicate se află pe acecaşi culme. Ele se succcd în această ordine. Stâna reprezintă construcţia
destinată prelucrării laptelui (...). Storiştca este spaţiul exterior unde oile aşteaptă pentru a fi mulse.
Pe storişte, prim ăvara şi iam a anim alelor li se dă hrană: fân şi otavă. De accea locul se îngraşă.
După mai mulţi ani storiştea este părăsită de ciobani din pricina gunoiului, şi se caută alta. Acum
storiştca se înierbează rapid şi locul se numeşte stăuină. Stâna, storiştca, stăuina în totalitate se
numesc stăncică. Stăncici sunt la Stăncşti, Corbşori, Corbi, Slatina” (Com ănescu, 100).
Stânişoara, munte în Valea Oltului şi mănăstire în Munţii Coziei (M arinoiu, 165-166).
O legendă despre această mănăstire, în Basme, legende, snoave, p. 47-49, de Dumitraşcu.
Steaua-Ciobanului, astronim com pus (Ncdelcuţ, 158).
Ar. Stearpă, în num ele La-stearpa. Din sterp (Capidan, Toponyniie, 106).
Sterp, adj., în Ţara Românească, 1548; antroponim , în Ţara Românească, 1567, 1586
(DERS, 221).
Sterpar, munte lângă satul Ciocăncşti, judeţul Suceava (M arian, Legende istorice, 128).
Sterpu, munte pe Lotru. Apelativul a devenit antroponim dintr-un supranume: „Dumitru
Sterpu şi Pătru, ei am ândoi au vândut” (1586). Bate vântu ca un şerpe/D e la badiu de la sterpe
(din Racoviţa). Arc etim ologie nesigură. La aromâni sterpu (M arinoiu, 164-165).
Stevie (Steyi), o parte a Giumalăului, loc de păşunat oile (Bucovina).
Stijena, nume de sat în Peninsula Balcanică (Dragomir, Vlahii şi m orlacii, 105).
Struga, nume de sat în Albania (Caragiani, II, 255).
Strugăs'a, nume de vale în Cornereva (NALR. Banat. Date, 46).
Strugu, nume topic în Răstoliţa, jud. M ureş (ALRR. Trans. Date, 56).
Strunga, num e de localitate pe muntele Tom or în Albania, unde au fost mai multe familii de
aromâni. Cuvântul nu se mai foloseşte în dialect, fiind înlocuit cu cutar (Capidan, Roni. nom., 157).
Strungi, munte în M aramureş (Latiş, Păstoritul, 92).
Strunga, pârâu şi sat atestat la 1411 (Obreja, laşi, 214).
Strungă, apelativ, în M oldova 1401, sat, în M oldova 1401 ,< 1475-1476>, 1579 (D ERS,

Ar. Strunga, loc unde sc mulg oile. Nume de loc în muntele Toemor - Albania, unde sunt
multe aşezări de păstori aromâni.
La-strungă - o parte a satului Cruşuva.
Originea cuvântului românesc nu este clară. Şi în alte limbi balcanicc este acest cuvânt
(Capidan, Toponymie, 107).
Strunga Mică, potecă din Ţara Româncască spre Bran, menţionată în docum ente din 1832
(Constantinescu M irceşti, 29).
Strunga de Piatră, num e topic pc Valea Argeşului în zona de munte (Comănescu, 98).
Strungean, nume de familie în nordul judeţului Argeş (Comănescu, 103) din Strungă, pl.
Strungi.
Ar. sturdză, num e al unei păşuni în Aminciu (Capidan, Toponym ie, 107).
Suhatul, pârâu şi deal (Obrcja, Iaşi, 215).
Suhatul de la Scânteiasca; Suhatul de la Pisc; Suhatul M armureni; Suhatul Pietrariei
ş.a. (M. Ciubotaru, Oronim e, 152).
Surlar, în M oldova, 1495, 1528; în Ţara Românească, 1581 (DERS, 226).
Şaua Urdcle, 1245 m; este cca mai înaltă din ţară (M arinoiu, 179).
Şerbota, culme pe Valea Lotrului şi munte în zona Boişoara. în M unţii Sibiului sunt:
Şerbota M arc şi Mică, Vârful Şerboţii, Stâna Şerboţii, Cascada Şerbota. Sunt multe nume dc
persoane în -otă: Albotă, Balotă, Calotă, Dobrotă, Dragotă (M arinoiu, 169).
Şmirli, nume dc familie în Avela (Caragiani, II, 43).
Şură, în Moldova, 1551 (D ER S, 233).
Şutu, nume de familie la farşeroţii din Albania (Caragiani) II, 245, 260 şi Şuţu (II, 283).
Tabla Boilor, în Arcalia (D unăre, Civilizaţie, 120).
Taistră, în Moldova, 1579, 1587; sat, în Ţara Românească,<1578-1579>, 1599 (DERS,
234). Şi traistă, p. 238.
Taor, Taore şi Taorska, nume de sate româneşti în Peninsula Balcanică (Dragomir, Vlahii
şi morlacii, 105).
Tarlev, nume românesc rusificat în Basarabia. Nume al unui fost prim -ministru al
Republicii Moldova. Din Tărlă.
Tărure (M arinoiu, 173-174). Probabil: întră râure > tră rure > tărure.
Tâm bâr „m anta”, în Ţara Rom ânească, 1579 (D E R S, 236).
Ar. Târcol, nume pe care păstorii aromâni l-au dat satului Tricala din Tesalia (Capidan,
Toponym ie, 110).
Tirlogh (= Târlog), nume dc familie, 1668 (Urbariile, II, 418, 419). Din târlă.
Tom naticu, munte în Broştcni (Ionescu, Dicţonar Suceava, 361).
Mr. Iprlişti, nume dc loc în M eglen (Capidan, III, 296).
Trecătoarea Oilor la Robeşti, vezi Pociovaliştc.
Ar. Tsor, din tsităor „picior” , în numele de m unte TSorlu-atsel-lungu, aproape de Vcria M acedonia. Tsorlu-di-tu-m esi, num e de fântână lângă Băiasa. Tsorul, nume de sat din Bulgaria.
Din lat. petiolus,-um (Capidan, Toponym ie, 114).
Ar. TSucă (Capidan, Toponym ie, 114-115).
Ar. Tsum ăglu. Num e de loc lângă Aminciu. Din tc. ţom ak (Capidan, Toponym ie, 115).
Tunzăria (Tundzăria), munte între com. Broştcni, Şaru Domci şi Doma (Ionescu,
Dicţonar Suceava, 364).
Turăşte şi Turaşti, nume dc localitate în Albania (Capidan, DR, IV 1, 333).
Ar. Turaşti, nume dc loc situat între două vârfuri ale muntelui Tom or - Albania, lângă
Durazzo. Din turişte (Capidan, Toponym ie, 112).
Ţapu, nume de familie la aromâni (Caragiani, I, 148).
Ţapul, munte, 1647, doc. dc la Vasile Lupu, în Balan, Docum enţe, II, p. 124-125. M untele
este în zona Câmpulungului Ruscsc (Grămadă, II, 112).

Caparici (citcşte Ţaparici), nume topic în nordul Serbiei medievale (Dragomir, Vlahii, 56).
Ţapul, astronim simplu (Nedelcuţ, 137).
Ţarcu, nume topic aromânesc în Creta (Caragiani, I, 268).
Ţarcul, astronim simplu (Ncdelcuţ, 137).
Urda şi Urdele, m unte şi v ârf de munte în judeţul Gorj (Radu Sp. Popescu, Graiul, 155).
Urda M ică şi Urda Mare, nume de munţi în hotarul satului Berzasca, judeţul Caraş-Sevcrin
(NALR. Banat, Date, 18).
Urdar „cioban care face urdă”, în Ţara Românească <1593>], 1594.
Urdă, în Ţara Rom ânească <1593> (DERS, 247).
Urdea, nume de munte în Făgăraş, în com. Nucşoara (Comănescu, 101; Nucşoara, 82).
Urdele, munte şi curs de apă în Valea Lotrului (M arinoiu, 179).
Urdina, loc în Bulgaria sud-vestică, în munţii din apropierea Sofiei (Drăganu, Românii.
616).
Vadul Oilor şi Vadul Cailor erau la Dunărea de Jos (Vuia, II, 177).
Vakarel, nume de sat mare la răsărit de Sofia, păstrat de la Vlahii trăitori acolo în evul
mediu (Dragomir, Vlahii, 14).
Ar. Vale. Acest cuvânt, cu determ inanţi, denum eşte o seamă de num e topice precum: Valeamari, nume consem nat de autori străini ca Valmari; Valea-di-căpreţi, Valea-a-murgului; Valeai'ici'lor ş.a. Din lat. vallis, -em (Capidan, Toponym ie, 116 şi 117).
Valea Nelepcei, la 1709 în satul Bădeuţi, jud. Succava (Grămadă, I, 145).
Valea O ilor, pârâu pe stânga Şiretului, satul Oţcleni, judeţul Neamţ; Valea Oilor, sat,
com una Bălţaţi, pe pârâul cu acelaşi num e (Obreja, Iaşi, 243). Valea uăilor, pârâu în Săcuicni, jud.
Cluj (ALRR. Trans. Date, 71).
Valea Stânii, nume topic în com Tiţeşti, judeţul Argeş (Iancu-Stănescu, Valea Argeşului,
19).
Valea Strugariului, curs de apă în Giurgcşti, com. Bulzcştii de Sus, jud. Hunedoara
(ALRR. Trans. Date, 128).
Ar. Vartsobani, nume de loc în Asimochori în vârful M untelui Goliu, unde se află
mormântul unui păstor valah. Din alb. varr „m orm ânt” şi tsoban (Capidan, Toponym ie, 118).
Văcar, în Ţara Românească, 1581, 1582; antroponim în Ţara Românească, 1519, 1555; sat
în Ţara Românească, 1582 ş. urm. (DERS, 256). Constelaţie din Em isfera Boreală, situată în
apropierea Carului Mare (Blănaru, 422).
Văcăreaţă, toponim în Ţara Româncască, 1587 (DERS, 256).
Văcărel, nume topic în Balcani, în apropierea de oraşul Sofia (W eigand, Rum ănen und
Arom unen, 40).
V ăcarul-cu-Şaptc-Boi, astronim com pus (Ncdelcuţ, 158).
Văcăria, deal în Podişul Central M oldovenesc, la vest de satul Hiliţa, com. Costulcni. Are
sensul „ocol îngrădit pentru vite” (Obreja, Iaşi, 243).
Văcăriştc, în Breaza, Ţibleş (Dunăre, Civilizaţie, 120).
V ăratica, sat subordonat oraşului Brezoi; „locul la munte unde se petrece vara cu oile” .
Atestat 1537: „la Vărateci o livade” (DRILB., V, 63). Şi: în Argeş, Câm pulung (Iordan,
134)(Marinoiu, 187, 188).
Văraticul, munte în Broşteni şi deal în Dolheşti (Ionescu, Dicţionar Succava, 373).
Ar. Văcăreşti, în numele La-vâcăreşti, nume de loc în Furca - Pind (Capidan, Toponym ie,
116).
Vârful Strungii, deal şi culme Ia poalele M unţilor Făgăraş, lângă satul Nucşoara
(Nucşoara, 10, 41); Vârful Strungii, nume topic în com. Nucşoara (Com ănescu, 98).
Vârful Târla Radului, în satul Calu, judeţul Neamţ (M atasă, 44).
Viţel, cu atestare din anul 1499 în Ţara Rom ânească, nume de loc Viţelu şi în M oldova la
1583 ca nume de sat Viţel (DERS, 262).
Viţel, în Ţara Românească 1499 ş. urm (DERS, 262).

Ar. V lah este nume topic în toată Peninsula Balcanică, iar Th. Capidan, în T op on ym ie, 119123, înregistrează acest nume topic şi în derivate sau cu determinanţi (Capidan, T op on ym ie, 123).
Ar. V răsâni, în L a-V răsani, num e de loc unde păstorii aromâni îşi pasc turm ele (Capidan,
T op on im ye, 123).
Zară, poreclă în satul Vlădeni, jud. Iaşi (N A L R . M B. D ate, 172).
Zăbun, în Ţara Rom ânească, < 159 4 - 1599> (D E R S, 267).
Z ăcană, teren arabil, Z ăcătoarc, Z ăcătură (Frăţilă, Studii, 171, 172).
Z ărna, pârâu şi deal în satul Tudora, jud. Botoşani (N A L R . M B , D ate, 209).
Z ăvoarele, nume topic pe apa Dragoşci, în judeţul Succava (M arian, L egende istorice,
127).
NOTĂ: Capitol inedit din monografia T erm eni păstoreşti în lim ba rom ână.
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„CANDELA” - B I R U I N Ţ A SUFLETULUI ORTODOX ÎN BUCOVINA
MITROPOLITULUI SILVESTRU MORARIU ANDRIEVICI
Justinian-Remus COJOCAR
Rezumat: Jurnalul bisericesc-lilerar „Candela” a văzut lumina tiparului la 1 Iulie 1882. Vrednicul de
pomenire Silvestru Morariu Andrievici, Mitropolitul Bucovinei şi Dalmaţiei, a reuşit să mobilizeze suflarea
românească ortodoxă din Bucovina şi să ridice prestigiul eparhiei prin editarea Revistei „Candela”. A apărut
astfel buletinul oficial al Mitropoliei Bucovinei.
„Candela” apărea lunar, în limbile română şi rutcană şi era răspândită la parohii, în bibliotecile
orăşeneşti, în colecţiile cărturarilor vremii şi la Universitatea din Cernăuţi. A apărut din anul 1882 până în
1946, excepţie făcând perioadele Războaielor Mondiale.
„Candela” a contribuit la culturalizarea preoţilor şi a oamenilor bucovineni, a ajutat la misiunea
Bisericii în societate şi a menţinut aprinsă flacăra românismului.
Cuvinte-cheie: Candela, Bucovina, cultură, revistă, Ortodoxie, Mitropolie, 1882, misiune, Cernăuţi
Abstract: The religious-literary journal “Candela” was first published on the Is1 of July 1882. The
worthy of remembrance Silvestru Morariu Andrievici, Archbishop of Bukovina and Dalmatia, managed to
mobilize the Romanian orthodox people from Bukovina and raise the prestige of his diocese through the
editing o f the Journal “Candela”. Thus the official bulletin of the Primate o f Bukovina appeared.
“Candela” was issued monthly, in both Romanian and Ruthenian, and was distributed to parishes,
city libraries, collections of the scholars of that time and to the University of Chemivtsi. It appeared from
1882 until 1946, except during the two World Wars.
“Candela” has contributed to the enlightenment o f the priests and lay people o f Bukovina, has helped
the Church’s mission in society and has maintained the flame of Romanianism.
Keywords: Candela, Bukovina, culture, journal, Orthodoxy, Primate, 1882, mission, Chernivtsi
Biserica Ortodoxă din Bucovina a reuşit să menţină tezaurul spiritual nealterat sub stăpânire
habsburgică. întreg secolul al XIX-lca poate fi caracterizat ca „rezistenţă” . Lupta pentru identitatea
naţională, românească şi ortodoxă, a devenit mai vizibilă şi mai puternică în a doua jum ătate a
secolului al XIX-lca.
Jurnalul bisericesc-literar „Candela” a însem nat o marc biruinţă a Bisericii din Bucovina.
„Candela” era buletinul oficial al M itropoliei Bucovinei
La data de 8 (20) Aprilie 1882, Silvestru M orariu Andrievici, M itropolit al Bucovinei şi
Dalmaţiei (1880-1895), a em is Circulara şi Regulam entul pentru Jurnalul bisericesc-literar din
Cernăuţi şi a trimis cele două docum ente, în 17 (29) Aprilie 1882, cu nr. de intrare 30, spre
publicare în Foaia O rdinăciunilor a Consistoriului arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe
orientale a Bucovinei, nr. 4, anul 1882.
Iată cuprinsul Circularei:
„ Cercul a n ii':
Una d'intre dorinţele învechite ale autorităţii spiretuale şi ale clerului de D om nedeu scutitei
Eparchieî Nostrc a fostu şi acea, de a ave şi a susţine unu Jum alu bisericescu literară, ca organu
propriu pentru lăţirea şi fructificarea sciinţeloru teologice în oierii, respândirea înveţăturclorii
religiose morale în poporul creştinii şi pentru susţinerea şi învioşarea intereseloru de viaţă ale
Bisericeî nostrc drcptu-crcdinci6se din Bucovina, după dogmele şi aşcdcm intele Bisericei ortodoxe
ccum cnicc, între marginile legiloru publice de stătu.
Pe eâtu de fierbinte a foştii acesta dorinţă învechită, pe atâtu eră ea şi de îndreptăţită, pentru
că maî vertos în timpul presentu, încingendu-se unu concertu viu de progresare în toţi ramii de
1 Foia Ordinăciunilor a Consistoriului archiepiscopescu în afacerile Archidieceseî ort. orient, a Bucovinei,
nr. 4, anul 1882, pp. 13-15.

sciinţă şi dc cultură, prccum şi dc desvoltarc a intercseloru vitale, com unitatea nostră bisericescă,
din lipsa unul organu dc publicitate literarii pentru representarca şi însufleţirea intercseloru
religionare, eră lipsită şi dc acelu razimu, de carclc sc bucură astă-dî mal totc corporăţiunilc şi
com unităţile esistinte.
Cu tote aceste, pentru lipsa uneî subvenţiuni sigure, fără dc carca, mai cu semă în mica
nostră ţcră, unde cetitorii şi prcnum cranţil unui jum alu biscricescu literarii nu sc potu numerâ cu
miile, prccumu şi pentru unele alte îm pregiurâri dcscurajatorc, dorinţa de obştic şi în deosebi a
organcloru com petinte şi îndetorite nu se potu realisâ.
Tocm a acum, după ce M aestateă Sa, C. R. Apostolică, cu resoluţiunea prea înaltă de'ntra 4
M arte a. c. binevoi a acorda prea graciosu de'n fondulu religionariu al EparchieT, de o-cam dată pe
trei anî, una subvenţiunc câtc dc 1500 fi. Nc deciseremu a face îndrum ările esccutăriî pentru
redactarea şi editarea jurnalului bisericcscu şi aşa, după discutarea afaccril mai înteîu în una
confcrinţă prealabilă, eră apoiu în şedinţa plenară a Consistoriuluî dintr'al 8. (20.) M arte a. c.
venim u a publică Regulamentul pentru jurnalul bisericescu-Iiteraru, prccumu urmeză alăturea.
îm preună cu votarea unanim ă şi aprobarea Regulamentului accstuîu, carclc, cuprindendu
totc detaiurilc respective, va servi de îndreptariu pentru tote afacerile redacţiuniî şi adm inistraţiunil
jurnalului «Candela», s'a denum itu şi personalul conccm intc şi anume:
Administratorii şi editorii pentru totc afaccrile economice: Prea Cuvioşia Sa, Părintele
Archimandritu Arcadic Ciupcrcovicî;
Redactorii prim ariu, respondibilu pentru întregul cuprinşii al jurnalului Prea Cucernicia Sa,
Părintele Protopresbiterii - stauroforu şi profesorii de teologic Vasilic M itrofanovicI;
Redactorii al doile şi corectorii pentru textul slaveno-rusescu, Prea Cucernicia Sa, Părintele
Protopresbiterii şi profesorii dc căntarca corală Isidoru VorobchievicI;
Revidentu şi corectorii al textului româncscu, Prea Cucernicia Sa, Părintele Protopresviteru
şi parochu Artemic Bcrariu;
Actuariu pentru afaccrile manipulativc ale adm inistraţiunil, Domnul asistentu Eugeniu
M eşcderu;
Cursorii şi îngrijitoriu al afaccriloru servitoriale, Patapic Palagianu.
Dc orc-ce fie-carele dintre num iţii membri aî redacţiuniî este împoveratu şi cu îndetoririle
chicm ăriî sale proprie, sc înţelege dc sine, cum că com puncrea materialului întregu pentru jum alu nu
se potc loru înpune şi nccî asccpta num ai şi num ai dela denşiî, ci mai vertosu se înţelege dc sine,
cum că precum s'a prccisatu în punctul al 8. din Regulamentu :
«Colaboratori naturali aî jurnalului suntu toţî mem brii Clerului Archidiccescî, fiindu bine
veniţi şi colaboratori din alte cercuri.» A sccptâm u dccî cu încredere şi nu suntem la îndoelă, cumcă
fic-carclc membru al iubitului Nostru Cleru va mâneca, nu num ai câtu dc a duce şi a turna în acesta
«Candelă» a bisericeî nostre din prisosul olciului (unutuluî dc lemnu) al seu literariu, ci şi a depune
în acesta visteriă com ună a Eparchiel nostre însc-şi cci de pe urmă doi bani, asemene veduveî din
Evangeliă, că adecă „C andela” nostră comună, provedută fiindu cu oleiu literariu curatu, compusu
din miezul sănătosu al simburiloru învcţăturcloru evangelice, s5 nu se atingă, ci se lumineze
neincetatu, eră dinarii dc prcnum erăţiunc în acesta visteriă bisericescă sc nu sc înpuţineze, ci se totu
adaogă, pcntru-că, cu câtu mai multu vomu coaducc şi vomu depune cu toţii din ofertele nostre
spirituale şi materiale pe acesta masă comună, cu atât maî frumoşii, mai îndestulătoriu va ii ospeţul
m ântuirii, de carele vomu sc ne îndulcimii cu toţii.
Sporindu deci pănă la stadia presentă afacerea jurnalului nostru bisericescu, pcntni a căruia
înfiinţare înccpurem u N oi a stărui înca în posiţiunilc N ostre de înainte, dcpuncmii cu încredcre
deplină lucrărilc ultcriore în purtarea de grijă a Redacţiuniî şi Administraţiunil, eră sortea viitore şi
fructele asccptatc şi dorite ale acestui organu literarii pentru com unitatea nostră bisericescă în
coopcrarca m embriloru iubitului Nostru Cleru, carele, fiindu în acordu cu Umilinţa Nostră despte
totc ccle ce sunt m ântuitore şi de folosu pentru sânta biserică, va rccunosce, cum că şi cu acesta
«Candela» literară este engagiată onorea Clerului, cultura poporului întru lumina ortodoxiei şi
binele al dc Domncdeii scutitei Eparchiî Bucovincne.

Cu consiliul venerabilului Consistoriu archiépiscopal.
Cernăuţi într'al 8. (20.) Aprilü 1882.

SILVESTRU
Archiepiscopü şi M etropolitü” .
Regulamentul pentru jurnalul bisericesc-litcrar din Cernăuţi arc 17 puncte şi, pc lângă
publicarea în Foaia Ordinăciunilor, apare şi în primul num ăr al „C andelei” , 1 Iulie 18822. Iată
cuprinsul lui:
„Regulam êntü pentru ju rn a lu l bisericescü-1iterarü din Cernăuţi.
1. Delà 1. Iuliu 1882 se va cdâ în Cernăuţi sub auspiciile Consistoriuluï archidiecesanü din
Cernăuţi unü jum alü biscricescü-literariü, carclc este proprietatea A rchiepiscopicï ortodoxe a
Bucovinci, sub titulü: «Candela».
2. Cu privire la referinţele particulare ale Archicdicceseî se vor primi în acestü jum alü
trătatc şi în limba slavcno-rusască, şi materii relative la sporirea culturel religiôse-m orale a
credincioşilor se vor publica în am êndoüc limbe.
3. Jurnalul va apărc o-dată pe lună, în formaţii de 8™ mare, numcrul de 3 până la 4 cole, de ocam -dată în 600 de exem plare, eră mal tărdiu câtü va ccre trebuinţa.
4. Acestü ju m alü va cuprinde:
a) Articule din tôte ramurile sciinţei teologicc şi anume:
Tratate şi docum inte privitorc la istoria bisericeî crcştine, maï alesü a biscriceî resăritene
peste totü şi aceleî din Bucovina în parte; disertaţiunî biblicc, dogm atice, morale, canonicc şi
apologetice de interesü deosebiţii cu privire la starea actuală a bisericeî; sidertaţiunî relative la
chicmarea şi activitatea omiletică, liturgică, pastorală şi catechctică a preoţilor.
b) Trătatc despre înveţăm cntul religionariü dc scolă;
c) Prcdicc pentru Dominée!, serbători şi caşuri străordinare precumü şi catcchcse;
d) Trăduceri din operele mai alese ale s. părinţi şi trătatc asupra acestora;
c) Discutarea de întrebări rcfcritôre la starea actuală a adm inistraţiuniî şi vieţii biscriccscl şi
de alte întrebări sulcvate în congrcsul bisericescü, în conferinţele păstoralc ctc.
I) Disertaţiunî relative la sporirea cunoscinţelor poporului crcsţinO şi a culturel religiosc
morale.
g) Cronica, carea va cuprindc evenem intele ccle maî însem nate bisericesc! şi scolasticc din
Bucovina şi din alte părţi ale biscricc! crcştine, com unicări statistice şi alte com unicări de interesü
bisericescü.
h) A nunciuri şi rccensiun! teologicc şi rcligiôse.
5. Ori cc discrtaţiunc de cestiun! politice şi naţionale, precum ü şi dispute şi atacuri
personale nu sûntü adm ise în coloncle jurnalului.
6. Rcdacţiunea va consta din unü redactoriü primariü, responsabilü pentru întregulü cuprinsü
al jurnalului; din al doilc redactoriü, însărcinatO cu rcdactarea şi corcctura articulclor în limba
slaveno-rusască şi din unü revidentü şi corectorii pentru articulclc române ale jurnalului.
Fără scirea şi consim ţem ântul redactoriulul primariü, nu se pôte îm prim â nici o piesă a
jurnalului.
7. Pentru adm inistraţiunca jurnalului se va institui unuî adm inistratoriü, carele totû-o-datâ va
fi şi editorii alü jurnalului.
Administratoriul va îngriji pentru partea economică a jurnalului şi pentru abonam ente, va
purtă corespondinţclc relative la aceste afaceri, va espediâ la abonaţi jurnalul şi la finea anului va da
Consistoriuluï comptü despre veniturile şi spesele jurnalului.
A dministratoriul va avé în samă jurnalul şi totă proprietatea mobilă înpreunată cu jurnalul.

2 Candela - Jumalü bisericescü-literarïû, anul 1, nr. 1, 1 Iuliu 1882, Tipografia W. Kcrckjarto, Cernăuţi, pp.
4-6.

8. Colaborătorî naturali al jurnalului suntu toţi mem brii Clerului Archidieceseî, suntu înse
bine-vcniţî şi colaboratori din alte cercuri.
9. Personalul redacţional şi administrativii al jurnalului se denum esce de Consistoriul
archiepiscopală.
10. Jurnalul se va folosi de o limbă corectă, înţelcsă în decom ună şi pentru partea sa cea
rom ână de ortografia de curcndu adoptată de societatea pentru cultura şi literartura română în
Bucovina, eră pentru partea sa cea slaveno-rusască dc ortografia etimologică.
11. Toţi m em brii activi ai clerului sccularu şi regulară ai Archidieceseî Bucovincî suntu
oblcgaţi a ţine acestu jum alu.
12. A bonam entele se vor face im ediată la adm inistraţiunca jurnalului.
13. Preţulu abonam entului va fi pentru Austro-Ungaria 4 fl. pe anul întregă şi 2 fi. pe
jum etate de ană; eră pentru România şi alte ţerî 12 resp. 6 franci.
Acestă preţu se va solvi înainte im ediată la adm inistraţiunca jurnalului.
14. Localul rcdacţiunii şi adm inistraţiuniî a jurnalului este în reşedinţa archiepiscopală.
15. Totă lucrarea şi colaborarea la accstu jurnalu va fi remunerată din cassa jurnalului în
urm ătoriulă modă:
Redactoriul prim ariă, anuală cu
400 fl.
Administratoriul
„ „
250 „
Actuariul
„ „
72 „
Cursoriul
„ „
48 „
Redactoriulă pentru textulă slavcno-rusescu pentru
redactare de colă cu
10 „
pentru corectura
5„
Elaboratele sciinţifice dc colă de tipariu cu
15 „
Elaboratele celc-lalte de colă de tipariu cu
10 „
Revederea şi corcctura textului rom ână dc colă
de tipariu cu
5„
16. Spesele îm preunate cu im prim area si espedarea jurnalului precumu şi cu cumpărarea
requisiteloră necesare şi a jum alcloru streine bisericcscî, se vor acoperi de asem ene din cassa
accstuî jum ală.
Tote jurnalele şi cărţile cum perate seă încurse în dară, suntă proprietatea jurnalului şi se
depună în biblioteca lui.
17. Din prisosul eventuală al jurnalului se va forma unu fondă de reserva.
Din consiliulă Consisitoriului archiepiscopală al Bucovincî.
Cernăuţi într'alu 8. (20.) Aprilă 1882.
SILVESTRU ”
Cele două docum cnte descoperite le-am prezentat integral. Frumuseţea limbii şi importanţa
conţinutului lor copleşesc avântul creator al oricărui cercetător.
Prcoţimca avea acum un material dc culturalizare atât a ci cât şi a credincioşilor, un canal dc
propagandă puternică a credinţei ortodoxe şi a ideii de unitate naţională a românilor. Fiecare
parohie avea abonam ent la „C andela” . Nu existau situaţii de ncplată a abonam entului. Fiecare preot
se ostenea să contribuie la editarea revistei. S-au întâm plat cazuri când preoţii cereau aprobare să
plătească abonam entul „C andelei” din banii discosului3.
Faptul că apărea în două limbi, şi pentru români şi pentru ruteni, arată dragostea mesajului
„Candelei”, care prindea viaţă datorită ostenitorilor scriitori care au aşternut pe hârtiile Jurnalului
învăţăturile sănătoase şi folositoare.

*
Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Fond Mitropolia Bucovinei, voi. IX, secţia Diverse,
Dosar 2310/1925, p. 198.

3

Aşadar, apariţia Revista „Candela”, Jurnalul bisericese-literar, a fost o izbândă a Bisericii
din Bucovina, păstorită cu multă dăruire de mitropolitul Silvestru M orariu Andrievici, care „a avut
parte de cinste în toată viaţa”4.
Revista „Candela” a apărut neîntrerupt, lunar, până în anul 1914. Primul Război M ondial a
însem nat o pauză în rcdactarca şi tipărirea Jurnalului bisericesc-litcrar. Se reia apariţia „Candelei”
în anul 1923. Până la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial, „C andela” a luminat clerul şi
poporul cu învăţăturile cuprinse în ca. Anul 1940 este iarăşi de pauză în apariţia revistei, reluânduse anevoios apoi până în 1946, ultimul an de apariţie al „Candelei” .
Dintre redactorii responsabili ai „Candelei”, în ordine cronologică, dc la apariţia primului
număr, 1882, şi până în 1946, amintim: pr. dr. V asilc M itrofanovici (1882-1884), pr. Artemic
Bcrariu (1884-1895), prof. dr. Emilian Voiuţchi (1895-1910), prof. dr. Vasilc Ghcorghiu (19101914) , dr. Vasile Tarnavschi (1923-1932). în perioada 1932-1946, director al „Candelei” a fost
Vasile Gheorghiu. în timpul său, redactori au fost: N icolac Cotos (1932-1939), prof. dr. Milan
Scşan (1941-1946).
Dintre autorii de articole, traduceri şi recenzii ai „Candelei” amintim: M itropolitul Silvestru
Morariu Andrievici, dr. Vasilc M itrofanovici, pr. N cstor Vorobchievici, prof. E. Popovici, dr.
Em ilian Voiuţchi, Juv. Stefanelli, Zaharia Voronca, Constantin Sbicra, Mitropolitul Calinic al
Ungro-Vlahiei, Constantin Erbiceanu, V. dc Rcpta, pr. N. Popoviciu, pr. Iraclie Porumbescu, pr.
Dimitric Danu, pr. M ichaiu Bcndevschi, dr. T. Tarnavschi, dr. I. G. Sbicra, dr. V. Găină, prof. C.
Popovici, dr. O. Isopescul, dr. St. Saghin, dr. Vasilc Ghcorghiu, N. Cotos, Ioan Bucevschi, Artcmon
M anastcrschi, dr. N. Cotlarciuc, Constantin M orariu, I. Tom oioagă, dr. Ioan Puiul, R. Cândca, D.
Spânu, V. Şesan, Episopul Ncctarie, pr. Ioan Zugrav, P. Procopovici, V. Loichiţa, S. Reli, Dumitru
Stăniloac, Gh. Ciuhandu, O. Tarangul, I. Bclu, V. Grccu, V. Tim inschi, Milan P. Şesan, C.
Mcrchcş, P. Rczuş, Şt. Slcvoacă, V. Prelipcean.
După cădcrea comunismului în România, Revista „C andela” a văzut din nou lumina
tiparului la Iaşi, la Mitropolia M oldovei şi Sucevei, şi la Suceava, la Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor.
în cuprinsul „Candelei”, la rubrica „C ronică”, autorii au surprins cclc mai importante
evenim ente din viaţa Bisericii şi din societatea românească: Congresul bisericesc ortodox din
Bucovina (1882), recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române la data de 25 Aprilie 1885
\ Anul omagial al îm plinirii a 1600 dc ani dc la Edicul dc la M ilano (313) 6, înm orm ântarea marelui
com pozitor Ciprian Porum bcscu7 şi treccrea la cele veşnice a poetului naţional Mihai Em inescu8,
anul 1918, M arca Unire (>, ridicarea la rangul de patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române în anul
1925 l0.
Unul din scopurile apariţiei Jurnalului bisericesc-literar „Candela” a fost cultivarea preoţilor
şi a credincioşilor. Ca buletin oficial al Biscricii Ortodoxe din Bucovina, Revista „Candela” avea să
dăruiască prestigiu eparhiei, identitate Biscricii şi rom ânilor bucovineni.
în adm inistraţia Mitropoliei Bucovinci era un com partim ent special (Secţia C ulturală) carc
se ocupa dc editarea şi sprijinirea „Candelei” şi care ţinea o evidenţă a tuturor factorilor implicaţi în
dezvoltarea culturii în Bucovina.

4 Constantin Morariu, Părţi din istoria Românilor bucovineni, Tipo şi litografia concesionată Arch. Silvestm
Morariu-Andrievici, Cernăuţi, 1893, p. 201.
5 Candela, Enciclicapatriarchiei ecumenice câtră Patriarchele Ierusalimului, Alexandriei, archiepiscopul
Ciprului, sinodul Rusiei, Greciei şi alu Serbiei şi cătră Archiepiscopia Carlovefului, anul IV, nr9, I
Septemvrc 1885, pp. 542-545.
6 Candela, anul XXXII, 1913, p.163.
7 Candela, anul II, nr. 7, 1 Iuliu 1883, pp. 400-402.
s Candela, anul VIII, nr. 8, 1 Augustu 1889, pp. 608-610.
9 Valerian Şesan, Reflexiuni asupra unificării organizaţiei bisericii ortodoxe din România întregită, în
Candela, anul XXXIV, nr. 9-12, Septemvrie-Decemvrie 1923, pp. 321-358.
10 Candela, anul XXXVI, nr. 8-10, August-Octombrie 1925, p. 435; vezi şi p.67.

Oamenii de cultură ai Bucovinei au scris la „Candela” . Ierarhi, p reo ţi", diaconi, profesori dc
Teologic şi de alte ştiinţe şi intelectuali ai vatrelor bucovincne, au contribuit la apariţia „Candelei”
şi la răspândirea culturii sănătoase româneşti.
Datorită Revistei „C andela” se poate facc o radiografie com pletă a vieţii culturale din
Bucovina. Fiecare com unitate bucovineană este reprezentată în paginile revistei prin preotul satului
care este îndemnat să predice şi să înveţe poporul. Unii preoţi cărturari contribuie ci înşişi cu
articolc şi aveau o activitate rodnică în cadrul conferinţelor pastorale. 12
In cuprinsul Revistei „Candela ” aflăm dc existenţa cabinetelor de muzică, de lectură, de
teatru şi arte frumoase, dc prezenţa hotărâtă în cadrul societăţii a Societăţilor dc Cultură, a
A sociaţiilor culturale care doreau revigorarea culturală şi morală a poporului român, ortodox şi pc
calc dc afirm are naţională şi păstrarea tradiţiilor sfinte.
O
dată cu apariţia „C andelei” s-a deschis dc către Biserica din Bucovina un canal de
propagandă şi de m isiune foarte eficient. în paginile Revistei „C andela” s-au publicat articolc cu
învăţături dogmatice şi mici catehisme. Cărţile Sfintei Scripturi au fost în parte traduse, tâlcuite din
Sfinţii Părinţi.
M unca de descoperire a întregii colecţii de reviste „C andela” este abia la început.
Ne propunem să cercetăm mai ferm şi cu aceeaşi dragoste Jurnalul bisericesc-literar
„Candela” , în cadrul unei lucrări de doctorat. Cerem ajutorul Bunului Dumnezeu să duccm lucrarea
la bun sfârşit!
BIBLIOGRAFIE
Arhive
Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale
Fond M itropolia Bucovinei 1880-1930, 1926, 1929, 1934
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Candela, 1882-1946, Cernăuţi
Izvoare docum entare
Foia O rdinăcîunilor a C onsistoriuluî archiepiscopescu în afacerile Archidiecesei
ort. orient, a Bucovinei, nr. 4, anul 1882
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•
Morariu, Constantin, Pâr(i din istoria Românilor bucovineni, Tipo şi litografia
conccsionată Arch. Silvestru Morariu-Andricvici, Cernăuţi, 1893

'' Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale. Fond Mitropolia Bucovinei, voi. VII, secţia 13/7, mapa
254, Dosar 39/1926, pp. 1-8.
13 Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Fond Mitropolia Bucovinei, voi. IX, secţia Diverse,
mapa 330, Dosare 2328/1929, 23332/1934.
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LIVIU REBREANU, OMAGIAT LA SUCEAVA,
CU SCĂDEREA NOTEI LA PURTAREA UNOR ŞCOLARI
Ion FILIPCIUC
Rezumat: O notă informativă din partea Oficiului judeţean al siguranţei publice îl determină pe directorul
Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava să convoace Consiliul diriginţilor şi să propună scăderea notei la purtarea
unor şcolari care au manifestat entuziasm exagerat la conferinţele scriitorilor Liviu Rcbrcanu sau Nichifor Crainic.
Cuvinte cheie: Liviu Rcbrcanu, Nichifor Crainic, Siguranţa publică, Liceul „Ştefan cel Mare”
A b stract: A memo from thc Office o f thc county public safety determ ines thc director o f the
Iligh School "Ştefan cel Mare" o f Suceava to convcne the Council o f forin tcachers and proposc thc
lowcring o f conduct mark for pupils who showed exaggerated enthusiasm during the confercnccs of
the writers Liviu Rcbrcanu and Nichifor Crainic .
K eyw ords: Liviu Rebreanu, N ichifor Crainic, Public Safety, Iligh School "Ştefan cel Marc"
Bucovinenii au avut ştire că între românii de pe acest pământ vieţuieşte şi un scriitor Liviu
Rcbrcanu încă din toamna anului 1918, când află că: „ La Iaşi au fo s t bătuţi profesorul Ilie
Bărbulescu, director al gazetei «laşul", şi scriitorul Liviu Rebreanu pentru purtarea lor
antinaţională. ” 1 Cum faptul era parţial eronat, peste câteva zile redacţia îşi trage pe samă şi revine
cu precizarea: „D -nii Ilie Bărbulescu şi Liviu Rebreanu n-au fo s t bătuţi la Iaşi, precum spuneam în
num ărul trecut, ci la C hişinău.” “
în ce consta „purtarea ... antinaţională” a tânărului Liviu Rcbrcanu era mai greu dc lămurit
şi, în vâltoarea evenim entelor de atunci, nim eni nu se prea sinchisea cu vreo probă concretă,
numeroasele cronici dramatice publicate dc prozator în ziarul „Lum ina”, adm inistrat de Constantin
Stere la Bucureşti, neavând - semnate cu iniţiale sau nume întreg - nici un cuvânt „antinaţional” . în
acest răstimp, Liviu Rcbrcanu tipăreşte însă broşura Ardealul, Banatul, Crişana, M aram ureşana şi
B ucovina, semnată Ion Jalea, apărută la editura H. Stcinbcrg, Bucureşti, 1919,48 p., unde înfăţişează
şi drama prin care a trecut această „primejduită margine de ţară româncască” : „Nicăiri războiul n-a
fă c u t mai crâncene ravagii ca în Bucovina. Invazia rusească, întoarcerea austriacă, noua invazie
rusească, reîntoarcerea militarismului austriac... au lăsat răni care num ai cu greu se vor putea
vindeca. îndeosebi românii au avut să sufere chinurile cele mai îngrozitoare. Persecutaţi de
austriaci, persecutaţi de ruşi, au trebuit să îndure toate grozăviile războiului. M ii de români
nevinovaţi au umplut temniţele şi spânzurători/e, în vreme ce flo a rea bărbaţilor bucovineni îşi
vărsau sângele p e toate câmpurile de luptă pentru a salva stăpânirea ce-i schingiuia.”
Dar cine se ostenea să afle adevăratul autor tupilat sub pseudonim Ion Jalea?
Destul că peste doi ani de zile, în aceeaşi gazetă cem ăuţeană, diriguită dc ardeleanul Scxtil
Puşcariu, prozatorul Liviu Rcbrcanu tipăreşte povestea B a la u ru l. 3 Dar câţi dintre cititorii de-acum
îşi mai aminteau bătaia dc la ... Chişinău?
Dc la bun început, bucovinenii l-au întâmpinat însă cuviincios pc prozatorul Liviu Rebreanu,
iară să ştie că tânărul ardelean, aflat într-un impas cu autorităţile regăţene, într-o scrisoare către
criticul literar Mihail Dragomircscu, mărturisea să li avut obârşie bucovineană. Fireşte că nimeni nu 1a crezut dată fiind lipsa oricărui temei documcntar. Amănuntul însă e un semn că, într-un moment de
restrişte, Liviu Rebreanu invoca Bucovina ca liman de salvare. Faptul se pctrccca în 1910, când fostul
ofiţer al armatei maghiare era să fie extrădat din Bucureşti sub motiv că avea de lămurit un rest uitat
în cazarma honvezilor din U ngaria...
1„Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, an I, nr. 8, vineri, 15 noiembrie 1918, p. 128.
2 „Glasul Bucovinei”, an I, nr. 9, marţi, 19 noiembrie 1918, p. 152.
? „Glasul Bucovinei”, an III, nr. 579, vineri, 3 decembrie 1920, p. 2-3.
205

întâmplător sau nu, originea „bucovineană” a extrădatului Liviu Rebrcanu sc apropie de
primele însemnări ale romanului Io n , ceea ce ar fi de înţeles ca flux al memoriei mai pe scurtătură,
pentru că de pe malurile ...înm iresm ate ale Dâmboviţci sc ajunge mai lesne în ţinuturile Năsăudului
dacă tai calca prin Bucovina. Că tot au hărtănit austriecii Moldova spre a-şi croi un drum mai scurt şi
lesnicios din Galiţia înspre Ardeal, în primăvara anului 1774.
In fapt biografic, prietenii din Ilvcle şi Bârgaiele tinereţii prozatorului, când prin satele din
Valea Someşului Mare juventudea studioasă organiza în „feriile” de vară petreceri adccvate vîrstei şi,
cu un asemenea prilej, Liviu Rcbreanu, îndată ce se întoarce, în februarie 1908, obidit din cazarma de
la Gyula, ajunge în casa „maturului” Aurel Sasu din Lunca Ilvei: „ Gospodăria Ini Vasile Sasu din
Lunca Ilvei se afla la trei ore de mers p e jo s până la graniţa cu Bucovina, pe apa Teşnei, lângă care
avea poiana numită Cămpi. D e aici, cale mai puţin de o zi, fo lo sin d cărări tăinuite p e sub Călimani
se ajungea în România, trecerile (inîndu-se lanţ protejate de codrii seculari. La îndemnul lui A urel şi
îmbrăcat în port local, Liviu nu a rezistat ispitei de a vizita această poiană de p e culmea carpatină
pentru a-şi arunca privirile peste plaiurile Bucovinei până în zările moldave.” 4
Liviu Rcbreanu ajunge totuşi pentru prima oară în Bucovina abia în primăvara anului 1919, cînd
se întoarce din ţinutul său natal, coborînd obcinile prin Vatra Domci, Cîmpulung Moldovenesc, trecînd
apoi la Piatra Neamţ. Iar peste ani descinderile prozatorului în plaiurile bucovincnc s-au înteţit.
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Oricum, scena petrecută la ieşirea lui Liviu Rebreanu din sala „Dom Polski” din Suceava, unde
a conferenţiat în seara zile de duminică, 19 mai 1935, i-a oferit o senzaţie greu dc tradus în cuvintc,
măcar din amintirile prof. Ştefan Pavelcscu:
„Seara, în sala de spectacole Dom Polski, triumf. Toată intelectualitatea Sucevei şi tineretul
şcolar de la liceele din localitate au ascultat cu sfinţenie conferinţa m aestrului despre George
4 Pompei Boca, Liviu Rebreanu la Ilva M are şi Lunca Ilvei, în voi. „Centenarul Liviu Rebreanu (18851985)”, Buletin dc informare şi documentare, Societatea de Ştiinţe Filologice din R. S. R., Filiala Bistriţa,
Bistriţa, 1986, p. 7-38.

Coşbuc, vârstată cu m ulte am intiri din familie, căci tatăI conferenţiarului, învăţătorul Vasile
Rebreanu, l-a cunoscut bine pe autorul baladei N u n ta Z am firei...
Apoi, după conferinţă - p e cât îm i aduc aminte
trăsura prim ăriei aştepta în fa ţa uşii, ta
ieşirea din scenă. Elevii m ai mari l-au luat în braţe, l-au p u s în trăsură, alături de doam na Fanny,
au deshăm at caii şi au tras ei trăsura, în entuziastele urale ale publicului, până la restaurantul din
centru, unde autorităţile locale le-au oferit distinşilor oaspeţi un b a n c h e t r'
Nu peste multă vreme ajung în aceeaşi sală Dom Polski şi în faţa aceloraşi spcctatori, poetul
Nichifor Crainic şi prozatorul Cezar Petrescu...
Partea interesantă este că de la asemenea manifestări nu absenta „oficiul siguranţei publice”
pentru a consemna ce spun conferenţiarii şi cum lc primeşte publicul sucevean spusa. Pentru că între
spcctatori se aflau şi şcolari din clasele superioare dc la cele două licee din urbea Sucevei, organul în
drept înştiinţa prompt şcolilc despre „destrăbălarea disciplinei” unor elevii cuprinşi dc entuziasm
literar sau politic, fapt oglindit chiar în nota la purtare a îm pricinaţilor, după cum grăieşte un bine
întocmit docum ent în consiliul diriginţilor de la Liceul „Ştefan cel M are” din Suceava:
„Proces verbal nr. 45
încheiat astăzi, la 3 iunie 1935, în şedinţa consiliului diriginţilor.
De faţă sunt toţi diriginţii, afară de d-l p r o f Pavelescu, plecat la gim naziuI particular din
Paşcani pentru a prezida examenele particulare.
Obiectul discuţiei: Cazul disciplinar al elevilor: Iordachi, Coclici, Stănescu ş. a. pentru
participarea la manifestările de simpatie pentru d-l Nichifor Crainic.
D -l director, deschizând şedinţa, dă urm ătorul comunicat:
Societatea de cultură din localitate „Ateneul R o m â n ” şi-a organizat pentru luna m ai a. c.
concursul a trei literaţi pentru conferinţe populare ş. a. a D -lor L. Rebreanu, N. Crainic şi C.
Petrescu. Dat fiin d seriozitatea numitei societăţi şi personalităţile literaţilor amintiţi, iar afişele
pentru fiecare conferinţă ftin d u -i prezentate de D -l prof. Pavelescu, care în calitate de profesor al
liceului, trebuia să împartă şi d-sa răspunderea pentru educaţia elevilor, d-l director nu a ezitat de
a da elevilor din clasele superioare perm isul pentru participarea la aceste conferinţe.
Fără ştirea direcţiunii şi contrar dispoziţiunilor regulamentului şcolar şi a diferitelor ordine
circulare care impun şcolarilor rezervă desăvârşită şi abţinerea de la orice manifestări, elevii au
manifestat în public după două conferinţe, ovaţionând atât pe D -l Rebreanu cât şi p e D-l Crainic, pe
cel dintâi trăgăndu-l în trăsură de la sala de conferinţe până la restaurantul Gartenlaub, iar pe al
doilea purtându-l p e umeri de la o distanţă oarecare p e strada principală a oraşului.
In special dem onstraţia din urmă, dată fiin d şi calitatea D -lui Crainic de om politic şi de
partizan al partidului L. A. N. C., a dat prilej la concluziuni puţin fa vo ra b ile pentru disciplina
şcoalei în public.
Cu toate că au participat la acea conferinţă m ai m ulţi d-ni profesori, d-l director a trebuit
să fie înştiinţat despre cele petrecute din partea oficiului siguranţei publice, care i-a comunicat
fa p te şi nume. La ancheta ce-a urmat com unicatului oficios, elevii se ju stifică cu cazuri de
precedenţă, unde nu num ai s-au tolerat astfel de ieşiri, ci s-au sugerat discret m anifestările din
partea d-lor profesori, aşa că vina elevilor apare considerabil atenuată. în urma acestor incidente,
d-l director ţine să atragă din nou atenţia d-lor profesori asupra îndatoririlor de a supraveghea
purtarea elevilor, de a nu dispune, respfectiv] îngădui nim ică din proprie iniţiativă, chiar dacă ar f i
vorba de m anifestări mai justificabile.
D -l director dă citire apoi depoziţiunilor elevilor m enţionaţi şi deschide discuţiunea.
D -l prof. Sbiera, care este casierul societăţii numite şi vinde biletele, ţine să comunice că, de
unde la alte conferinţe a vândut elevilor şi elevelor între 140-200 de bilete, de astă dată, pentru

5 Ştefan Pavelescu, Liviu Rebreanu la Suceava, în voi. Amintiri despre Liviu Rebreanu, Text stabilit,
antologic şi prefaţă dc Ion Popcscu-Sireteanu, Editura Junimea, Iaşi, 1985, p. 83-86.

am ândouă şcolile, n-a vândut mai m ult de 45 bilete, o dovadă că elevii, sim ţind că discursul d-lui
Crainic ar putea să fi e cu caracter politic, au înţeles să rămână departe de el.
Elevii liceului au fo s t plasaţi p e galerie, de unde în decursul conferinţei, s-au auzit m ai puţin
zgomot. Adevărat este că tânărul Saviuc, care nu mai este elev la liceul nostru şi care se găsea în
sală printre studenţi şi alte persoane adulte, a subliniat m ai sgom otos unele pasagii ale discursului.
D -l prof. Cârlan, pentru lăm urirea conferinţei şi a d-lui director, declară că nu a ştiut
înainte nim ică despre manifestaţie, nu a vorbit cu nici un elev al liceului şi nici nu a dat cuiva vreo
sugestie pentru organizarea manifestaţiei. D espre tânărul Saviuc, care pare să-l f i întrebat ceva,
ştia pozitiv că nu mai fa c e parte din şcolărim ea liceului.
D -l prof. Berezniţchi crede că de astă dată elevii nu poartă toată vina. Li s-a perm is accesul
la toate conferinţele societăţilor culturale, ba s-au îngăduit anum e ovaţionări pentru persoane
artistice şi literare, fă r ă să li se dea avertismente. Astfel au manifestat pentru artiştii unei trupe, Iau purtat pe umeri pe d-l prof. univ. Leca Morariu întocm ai ca pe d-l Crainic, cu câteva zile mai
înainte de conferinţa aceluia, elevii liceului l-au tras p e d-l L. Rebreanu în trăsură p e strada
principală ş. a. Ei astăzi se ju stifică cu cazuri de precedenţă, tolerate. Apoi şi învăţăm ântul te
serveşte atâtea cazuri de manifestaţii, ta care au luat parte personalităţi ca Em inescu ş. a., apoi
generaţiile din trecut de ta liceul nostru, cari toate îi îndeamnă la imitaţii. Totuşi, pentru a -i reţine
p e viitor de la astfel de ieşiri şi a da şi opiniei publice dovadă că profesorii nu privesc pasiv
abaterile lor de la disciplina şcolară, propune să se reducă elevilor vizaţi, în prim a linie lui
Iordachi, nota la purtare. F iind anul încheiat, o pedeapsă ca eliminarea nu ar m ai avea rost.
D-l prof. Polocoşeriu e de părere că elevii trebuie de apreciat după firea şi temperam entul
lor juvenil. Totodată crede că elevii nu ar trebui să fi e reţinuţi de ta manifestaţiuni naţionale
culturale. Dacă sunt obligaţi să cunoască constituţia Ligii Naţiunilor, tot aşa de bine ar trebui să
ştie şi să cunoască personalităţile marcante ale vieţii literare şi culturale naţionale.
Relativ la cele spuse de d-l p r o f Polocoşeriu, d-l director ţine să accentueze din nou exigenţele
regulam entului şi ale deselor ordine ministeriale, cari interzic categoric manifestări publice din
partea elevilor, deoarece aceste izbucniri, nestăpânite şi neînfrânate de şcoală, pot lesne seduce
tineretul la fapte nesocotite şi pun şi disciplina şcoalei în lum ină rea.
D-l director invită p e d-nii profesori ca p e viitor să-i aducă imediat la cunoştinţă orice
abatere de acest fe l, dacă nu vor să se facă com plici ta destrăbălarea disciplinei.
D-l prof. Piţul [face] propunerea să se dea elevilor cari au m anifestat un avertisment din
partea d-lui director.
In fin e, se fo rm ulează iniţiativele d-lor Berezniţchi şi Piţul într-o singură propunere ca d-l
director să cheme elevii vizaţi în cancelarie şi să le dea adm onestarea regulamentară, iar d-nii
diriginţi respectivi să le scadă notele la purtare, cu un g ra d sau doi. Această propunere este prim ită
cu unanimitate.
La serbarea de fin e de an toţi elevii vor p rim i serioase povăţuiri cu privire la purtarea tor.
Directorul liceului,
V. Burduhos,
[diriginţii]: R. Gassauer, C. Piţul, G. Batariuc, Gh. Cârlan, I. Berezniţchi, V. Ienceanu, M.
Polocoşeriu, G. lonescu, V. Lelcu, I. R. Sbiera şi preotul P. Ienceanu”
[Ştampilă rotundă cu excrga: * ROMÂNIA * LICEUL ORT. OR.„ŞTEFAN CEL MARE” /
SUCEAVA] 6

0 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Suceava, Documente nr. 22 /1935, f. 28v-30. Document semnalat de
Olimpia Mitric, în articolul „Corigenţă la purtare” - expoziţie organizată dc Serviciul Judeţean Suceava al
Arhivelor Naţionale, „Crai nou”, an XXVII, nr. 7140, sâmbătă, 30 aprilie 2016, p. 4, şi oferit cu generozitate
de d-l cercetător dr. Ion Scripcariuc, de la instituţia organizatoare, pentru care oficiu le mulţumesc din inimă şi
pe această cale.

Obiectul discuţiei îl formează, precum vedem, doar „manifestările de simpatie pentru d-1
Nichifor Crainic”, iar prea expansiva simpatie faţă de prozatorul Liviu Rebrcanu este incriminată ca
un caz de „precedenţă” pentru „destrăbălarea disciplinei” elevilor dc la Liccul „Ştefan cel M arc” din
Suceava; cel puţin această perspectivă pare să se fi creionat din partea Siguranţei publice din fosta
capitală a M oldovei.
Elevii pom eniţi se numeau: îenache T. Francisc, clasa a V ll-a, care va rămâne corigent, dar
va promova în toamnă; Coclici I. Gheorghe, clasa a V ll-a, în aceeaşi situaţie, avându-1 diriginte pe
prof. Gh. Cârlan, şi Stănescu P. M ircea, clasa a IV-a A, diriginte prof. Ion Sbiera.
Ceea ce uimeşte astăzi este numărul marc al elevilor care au plătit şi ascultat conferinţele: între
140-200 la Liviu Rebrcanu, Lcca Morariu sau Cezar Petrescu şi doar 45 la prestaţia poetului Nichifor
Crainic, pentru că în anul şcolar 1934/1935 efectivul Liceului „Ştefan cel Mare” a fost dc 410 elevi,
iar al Liceului de Fete „Elena Doamna” doar de vreo 250 dc cursante.
Zurbagiul elev Saviuc, manifestîndu-se cel mai „sgom otos... la unele pasagii ale
discursului” rostit dc N ichifor Crainic, nu mai făcea parte din „şcolărim ea” Liceului „Ştefan cel
M are” pentru că în anul şcolar 1933/1934, Saviuc Ilie G, din clasa a V ll-a, avându-1 diriginte pe
prof. V. Ienccanu, a fost declarat repetent şi trebuia considerat o ...pagubă colaterală!
Exem plu său punea totuşi „disciplina şcoalei în lumină rea” . 7
Profesorul I. Bcrczniţchi invocă precedenţe care nu au fost socotite a provoca „destrăbălarea
disciplinei” şcolare, precum purtarea pe umeri a prof. universitar Leca M orariu sau tracţiunca
juvenilă a trăsurii în care tronau prozatorul Liviu Rebrcanu şi soţia sa Fanny.
Obiceiul cu trăsura era preluat dintr-o formulă omagială austriacă, unde tineretul universitar îşi
manifesta astfel admiraţia şi recunoştinţa pentru un com pozitor sau pentru un dirijor în urma unui
concert de excepţie la Opera din Viena. Românii din Bucovina şi-au om agiat şi ei artiştii în acelaşi
chip, precum s-au petrecut lucrurile după reprezentaţia actorilor C azim ir Bclcot, Aristizza
Romancscu şi Petre Liciu, care au jucat, în ziua de miercuri, 15 iunie 1910, la Teatrul din Cernăuţi,
piesele Cinematograful dc Blumenthal şi Kadelburg, adaptare de P. Guşti; Lipitorile satului şi
Cinel-cinel de Vasilc Alecsandri; Ginerele dom nului prefect de O. Blum enthal sau Suprem a forţă
de Haralambie Lecca. Deschiderea stagiunii a facut-o Aristizza Romanescu, apărând pe scenă în
costum naţional rom ânesc şi recitând balada M ioriţa. Românii bucovineni şi-au răsplătit actorii cu
aplauze îm belşugate, flori şi panglici tricolore.
Com entînd cele de mai sus, cercetătoarea dr. Alis Niculică precizează: „Şi cea dc a doua zi,
când s-a jucat piesa Banii [3 acte de O. M irabeau, în traducerea lui Haralambie Lccca], a fost un
triumf. La plecarea artiştilor din sala de teatru, studenţii au deshăm at caii de la trăsura celor doi
artişti, Liciu şi Aristizza Romancscu, au format un alai im punător şi au tras ei trăsura până la Palatul
Naţional unde era program ată cina festivă. Pe tot parcursul drumului au cântat Deşteaptă-te,
*
•
8
române! şi Pe-al nostru steag.'"
Mai la sursă, din cele scrise de Sextil Puşcariu în reportajul Teatru românesc în Bucovina,
„Patria”, Cernăuţi, an V, nr. 48, jo i, 23 iunie 1910, p. 2, lucrurile s-au petrccut astfel:
„Im reprezentarea de jo i seara [16 iunie 1910] a fo s t entusiasm ul la culme. După finele
spectacolului n-a plecat lumea imediat acasă, ci a aşteptat să vie şi toţi actorii. Im ediat ce au
părăsit ei teatru/ Ie-a fă c u t publicul o m anifestaţie nemaipomenită. Urcându-se doamna Romanescu
şi dl Liciu într-o trăsură, studenţii au deshămat caii şi-au tras trăsura din mâni până la palatul
naţional. D e la teatru şi până la palatul naţional a fost tot o lume. Corul studenţilor a cântat mai
m ulte cântece naţionale iar ura/ele publicului nu mai aveau sfârşit. La poarta palatului naţional a

7 Situaţia şcolarilor am apreciat-o după „Anuarul Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava”, publicat la finele
anului şcolar 1934/1935 dc Vasile Burduhos, directorul liceului, Suceava, 1936, Tipografia Hennann Bciner,
p. 97-98, oferit dc d-şoara Dorina Domintc, bibliotecara Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava,
pentru care colcgial ajutorii mulţumesc frumos.
s Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei. Teatrul şi Muzica (1775-1940), Casa Editorială Floare
Albastră, Bucureşti, 2009, p. 98-99.

m ulţum it fo a rte em oţionat d l Liciu pentru frum oasa manifestare. Lumea nu se p u te a despărţi de
aceşti apostoli ai artei naţionale,”9
Altă precedenţă, care ar fi avut şansa de a nu sancţiona gestul omagios al şcolarilor succvcni
faţă de poetul N ichifor Crainic, chit că era „partizan al partidului L. A. N. C.” , ar fi trebuit am intită
purtarea pe umerii sublocotenentului Ilic Lazăr şi ai altor bucovineni a generalului Iacob Zadik, în
ziua dc duminică, 11 noiem brie 1918, la intrarea trupelor române în Cernăuţi, despre care lasă
m ărturie sublocotenentul maramureşan Ilie Lazăr:
J iu , invitat fiind, am luat loc în maşina generalului Zadik, împreună cu It. col. Rovinaru.
Rolul meu era să conduc p e dom nul general Zadik la Casa Naţională, unde era aşteptat de aproape
totalitatea intelectualilor români bucovineni, toţi în ţinută. C ând a stopat m aşina în fa ţa Casei
Naţionale, corul a intonat imnuri, lumea aclama, aruncând flo ri asupra generalului. Cum era mic
de statură, l-am ridicat p e umeri şi aşa l-am dus în sala m are a Casei Naţionale, în bătaia
flo rilo r.” 10
Numai că, după şaptesprezece ani, la Suceava, în 1935, agenţii Siguranţei erau Ia sfanta
datorie şi vigilenţa profesională i-a obligat să întocm ească nota inform ativă dc rigoare şi să o
înfăţişeze direcţiunii Liceului „Ştefan cel M are” , ceea ce s-a lăsat cu sancţiuni pentru şcolarii prea
entuziasmaţi dc conferenţiarii veniţi din capitala României Mari. Mai interesante ar fi însă
declaraţiile îm pricinaţilor îndosariate în portofoliul directorului.

C o rp u l d id a c tic din a n u l ju b i la r (1 9 3 5 ).
N. Darie A.Ruleandra
Med. Dr. T. Cudla I*. Ivanovici O. Alcxicvici O. Motrici
O. Ionescu 1. Cârd ci u R. Vasiliu T. I.tipâţtranu Dr. fî. Fcuer I. BtijrniţA O. Batariuc D. Moldovan
St. Pavelescu I. Sbicra I. Lclcu V. lenceanu M. Polocoşeriu I. Berezniţchi O. Cârlan M. CârAuţu
A. Bucher C. Soroccan L. lanovici Dir. V. B u r d u h o s
A. Karnet Dr. R. Oassaucr
C. Fitul.

Din păcatc pentru şcolarii în cauză, nici unul dintre profesorii-diriginţi nu s-a învrednicit să
atragă prudent atenţia că, în cazul când un oarecare năpăstuit ar fi scris prozatorului Liviu Rcbreanu
9 Articol nesemnat, dar cclc prcccdcntc le semnează Sextil Puşcariu, începând de marţi, 14 iunie 1910, când
„Trupa lui Petre Liciu, artiştii de la Teatrul Naţional din Bucureşti, soseşte la Cernăuţi". Colecţia ziarului
„Patria” afiându-sc la Casa Memorială „S. FI. Marian” din Suceava, unde am consultat-o prin bunăvoinţa
doamnei dr. Aura Brădăţan, căreia îi mulţumesc şi cu acest prilej.
10 Ilie Lazăr, în Cernăuţi (Preluarea administraţiei, intrarea armatei române), în voi. Amintiri, Editor Romulus
Rusan, Prefaţă de Dom Radosav, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, p. 56-57.
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sau poetului N ichifor Crainic despre urinarea instructivelor conferinţe rostite dc ci Ia Dom Polski,
scandalul cultural ar fi fost mai m are decât im punătoarea clădire a liccului sucevean şi ruşinea
pedagogică, aşijderea.
Dc precizat că directorul Liccului „Ştefan ccl Marc” din Suceava, prof. Vasile Burduhos, cu
spccialitatca limbă latină, titular cu grad definitiv, era decorat în acei ani cu „Coroana R om âniei” în
grad de ofiţer şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţăm ânt”, iar ceilalţi după cum urmează: Ilarion
Berezniţchi, prof. de limbă şi literatură română, titular cu grad definitiv, diriginte la clasa I-a A (56
elevi); Vasile Ienceanu, prof. dc limbă franceză, filozofic şi drept, titular cu grad definitiv, decorat
cu m edalia „Regele Ferdinand 1” , cu spadă pe panglică, „Crucea Com em orativă a Războiului 19161918” , şi cu „Vulturul de aur al Rom âniei” în grad de ofiţer, diriginte la clasa I B (58 elevi); M ihai
Polocoşeriu, prof. de ştiinţe naturale, titular cu grad definitiv, decorat cu Ordinul „Coroana
României” în grad dc ofiţer, cu m edalia „Regele Ferdinand 1” cu spadă pe panglică şi „Crucea
Com em orativă a Războiului 1916-1918” , diriginte la clasa a Il-a A (43 elevi); Ştefan Pavelescu,
prof. de limbă rom ână şi filozofie, titular cu grad definitiv, decorat cu „C oroana Rom âniei” în grad
de cavalcr, diriginte la clasa a Il-a B (41 elevi); Ioan Lelcu, prof. de istorie, titular şi definitiv,
decorat cu „Coroana Rom âniei” în grad de ofiţer, diriginte la clasa a III-a A (38 elevi); Gavril
Ionescu, prof. de limbă română, titular, provizoriu, diriginte la clasa a IlI-a B (41 elevi); Ion Shiera,
prof. de fizică-chimie, titular cu grad definitiv, diriginte al clasei a IV -a A (30 elevi); dr. R udolf
Gassauer, prof. de geografie şi istorie, titular cu grad definitiv, decorat cu „Steaua Rom âniei” în
grad dc cavaler, custodele M uzeului de Istorie-Geografie, m embru corespondent al Societăţii
Num ism atice Române, diriginte la clasa a IV-a B ( 34 elevi); Constantin Piţul, prof. de matematică,
titular cu grad definitiv, decorat cu „Coroana României” în grad de ofiţer, diriginte la clasa a V -a
(41 elevi); Gavril Batariuc, prof. de m atem atică, titular, provizoriu, diriginte la clasa a Vl-a (26
elevi); Gheorghe Cârlan, prof. de limbă latină şi clină, titular cu grad definitiv, deputat în cameră,
decorat cu m edalia „Regele Ferdinand I”, cu spadă pe panglică, „Crucea Com em orativă a
Războiului 1916-1918, şi cu „Vulturul de aur al Rom âniei” , în grad de ofiţer, diriginte la clasa a
V ll-a (22 elevi). "
Aveau toată îndreptăţirea profesională să-şi im pună un punct de vedere pe care poliţia
politică nu ar fi avut motive să-l condam ne în virtutea legilor în vigoare.
Fireşte că prezenţa şi intervenţia prof. Ştefan Pavelescu, organizatorul acestor conferinţe, ar fi
salvat „purtarea” şcolarilor de o sancţiune pe cât de nedreaptă pe atât dc impusă din partea
„siguranţei publice” şi este evident faptul că directorul liceului a profitat dc absenţa din localitate a
celui ce ar fi argum entat... setea de cultură şi libertatea de exprim are a tineretului. Prin Liga
Culturală, Ateneul Român şi Reuniunea M uzical-D ram atică „C. Porum bescu” , în Suceava acelor
ani au fost invitaţi să conferenţieze O. Trafali, I. Sim ionescu, N. Iorga, I. Nistor, Ionel Teodoreanu,
G. M. Vlădcscu, C ezar Pctrescu, Gala Galaction, C. Loghin, poetul George Voevidca, Iorgu Iordan,
dr. D. M armeliuc, dr. Vasile Grecu şi alţii.
în amintirile sale, Ştefan Pavelescu nu ia însă în seam ă incidentul din consiliul diriginţilor.
Concret, poliţia politică lucra la proiectul pentru „înfrânarea” libertăţii poporului român şi
im punerea dictaturii regale trebuia pornită încă din şcoală; se atenta discret şi din vreme la
quintesentia menirii învăţământului public, unde tinerii erau instruiţi întru adevăr, bine, frumos,
dreptate şi libertate - pentada antichităţii greco-rom anc despre care serie în accst înccput dc mileniu
trei acad. Alexandru Surdu, în Filosofía pentudică, vol. I-III, Editura Academiei Române, 20122014. Vigilenţa şi măsurile asupra şcolarilor succvcni din vara anului 1935 trădează tacit primejdia
ce va cuprindc peste doar câţiva ani întreaga ţară: interzicerea întrunirilor publice, desfiinţarea
partidelor politice, instaurarea dictaturii regale, guvernarea militară a mareşalului Ion Antonescu şi
„eliberarea” democraţiei prin dictatura proletariatului.
Din im portanţa pe care o acordă directorul Liccului „Ştefan ccl M are” sesizării prim ite de la
oficiul siguranţei publice din Suceava ar fi de înţeles că asemenea docum ent era întocmit de un

11 Anuarul Liceului „Ştefan cel Mare” din Suceava, ed. cit., p. 97-98.
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agent specializat şi rapoartele de la conferinţele prof. Leca Morariu, Constantin Loghin sau Vasilc
Grecu, a poeţilor N ichifor Crainic şi George Voevidca, a rom ancierilor Ionel Teodoreanu, Gala
G alaction sau Cezar Petrcscu, a istoricilor Nicolae Iorga şi Ion N istor ar fi astăzi - dacă le-am
depista în arhivele ...hulitei instituţii - probe grăitoare despre am plitudinea vieţii culturale din
oraşele Bucovinei. Adică dintr-o „prim ejduită margine de ţară” rom ânească...
Cum conferenţiarii lăceau adevărate turnee - precum a procedat Liviu Rebreanu vorbind în
V atra Domei, Câm pulung M oldovenesc, Gura Humorului, Solea, Suceava, Rădăuţi, Şiret şi
Cernăuţi, şi nu doar într-un singur an - , astfel dc rapoarte nc-ar oferi o im presie cuprinzătoare
asupra misiei conferenţiarilor şi a com portamentului publicului bucovinean.
Pentru cei câţiva elevi cu „izbucniri neînfrânate şi nestăpânite” din Suceava, strălucitorul
soare cultural-artistic dc la Bucureşti, s-a arătat, în vara anului 1935, cu oarece ... dinţi strepeziţi în
nota lor scăzută - „ c u un grad sau doi” [şi în gramatica profesorului !] - la purtare. M ăcar pentru o
bravură de neuitat...
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Marian OLARU
Rezumat: Aflată în pragul împlinirii a 25 de ani de la apariţie, revista „Analele Bucovinei” este
periodicul ştiinţific al Institutului „Bucovina”, care a fost creat cu scopul publicării articolelor şi studiilor
privitoare la istoria şi cultura Bucovinei, reflectarea în paginile revistei a vieţii ştiinţifice a Institutului
„Bucovina”, precum şi implicarea cercetătorilor, a universitarilor şi pasionaţilor de istoria culturii şi
civilizaţiei Bucovinei din partea septentrională a României în proiecte şi programe de cercetare specifice.
Viaţa ştiinţifică desfăşurată de Institutul „Bucovina” şi reflectată în paginile revistei „Analele Bucovinci” a
fost în mod deosebit influenţată dc acad. Radu Grigorovici, acad. Vladimir Trebici, acad. Gheorghe Platon,
acad. Ştefan Ştefancscu şi m.o. al Academiei Române, Dimitrie Vatamaniuc care au publicat numeroase
studii şi articole ce au determinat direcţiile ulterioare de evoluţie a cercetării ştiinţifice ce se rcgăsesc în
paginile revistei. Toţi cei enumeraţi de noi constituie gruparea „canonicilor”, carc sunt oameni dc cultură cu
formaţie ştiinţifică deosebită, formaţi în mediul cultural al Universităţii din Cernăuţi sau în alte centre
universitare de prestigiu, carc au avut o puternică legătură cu „exilul” bucovinenilor aflaţi în ţară sau în lume
în urma dramaticelor evenimente ale celui de al Doilea Război Mondial şi a instaurării regimurilor totalitare
ale secolului trecui. în acest articol evidenţiem câteva contribuţiile deosebite ale „canonicilor”, carc
împreună cu echipa de redacţie a revistei „Analele Bucovinei” au făcut posibilă apariţia a 45 dc tomuri de
revistă.
Cuvinte cheie: „Analele Bucovinei”, istoria Bucovinei, pcriodic ştiinţific, cercetare ştiinţifică,
„modelul Bucovina”
Abstract: On the verge of celebrating 25 years since its first edition, the journal “Annals of
Bucovina” is the scientific journal of the Institute “Bucovina”, which was crcated with the aim to publish the
articles and studies on the history and culture of Bukovina, to reflect in its’ pages the scicntific life of the
Institute “Bucovina” and to involve the researchers, academics and history enthusiasts studying the culture
and civilization of Bukovina, northern Romania, in projects and research programs. The scientific activity
conducted by the Institute “Bukovina” and reflected in the magazine “Annals o f Bucovina” was particularly
influenced by Romanian Academy members Radu Grigorovici, Vladimir Trebici, George Platon, Ştefan
Ştefancscu and Honorary Member o f the Romanian Academy, Dimitrie Vatamaniuc, who published
numerous studies and articles that determined the future directions of development of the scientific research
that is found in the magazine. All those listed by us form the “canonic” group, they arc men of culture with
an exceptional scientific formation, shaped in the cultural environment of the University of Chernivtsi or
other prestigious universities, which had a strong connection to the “exile” o f the Bukovinians in the country
or in the world following the dramatic events of the Second World War and the establishment of the
totalitarian regimes of the last century. In this article we highlight some outstanding contributions of the
“canonics”, which together with the editorial team of the journal “Annals of Bukovina” made possible the
appearance of the 45 volumes of the magazine.
Keywords: “Annals o f Bukovina”, history of Bukovina, scicntific periodical, scicntific research,
“Bukovina model”
„A nalele Bucovinei” a apărut în ANUL 1994, ca periodic al Centrului pentru Studierea
Problem elor Bucovinei, acum Institutul „Bucovina” al Academici Române. De atunci şi până acum
au fost publicate 45 dc tom uri, cu 13.731 pagini, în care au fost tipărite 823 studii şi articole (896 cu
cele publicate în două numere retrospective: primul publicat este tomul 2 din 2002 (IX), carc
cuprinde 38 de editoriale republicate şi al doilea publicat este tomul 2 din 2012 (XIX), cu 35 de
studii şi articole republicate). în „Analele Bucovinei”, în perioada pe care o analizăm, au fost
publicate 374 articole de prezentare sau dc întâm pinare a noutăţilor editoriale, cărţi şi reviste, carc
au ca tematică istoria şi cultura Bucovinei, 34 dc cronici ale diverselor evenim ente ştiinţifice sau
culturale din spaţiul Bucovinci istorice sau referitoare la Bucovina şi 62 de articole cuprinse la

rubricile „A niversări” sau „In m em oriam ”. Tomul 2 din 2001 (VIII) are cel mai mic num ăr de
pagini (215) şi tomul 1 din 2008, cu 421 dc pagini, este cel mai voluminos.
La nr. 1 pe 1994 al „A nalelor Bucovinei”, din colegiul dc redacţie faccau parte: acad. Radu
Grigorovici, acad. Ştelan Ştefanescu, acad. Vladim ir Trebici, acad. Liviu Ionesi, acad. Gheorghe
Platon, dr. Radu Economu şi M arian Olaru. Redactor şef era dr. Dimitrie Vatamaniuc şi secretar de
redacţie Vasile 1. Schipor. La nr. 1 din 1998, în colcgiul de redacţie a fost cuprins dr. Ştefan Purici.
La nr. 1 din 2000 al periodicului „Analele Bucovinei”, în colcgiul dc redacţie erau cuprinşi: acad.
Radu Grigorovici, acad. Gheorghe Platon, acad. Ştefan Ştefanescu, acad. Liviu Ionesi, prof. univ.
dr. M ihai Iacobescu, M arian Olaru şi dr. Ştefan Purici. R edactor-şef era dr. Dimitrie Vatam aniuc şi
sccrctar dc rcdacţic Vasilc I. Schipor. în anul 2009, la numărul 1 al „A nalelor Bucovinei”, aflăm că
în colegiul dc redacţie erau: acad. Ştefan Ştefanescu, acad. Dorin Icşan, prof. univ. dr. Mihai
Iacobescu, dr. Ştefan Purici, dr. Ortfried Kotzian, dr. M ihai-Ştefan Ceauşu, dr. M arian Olaru.
R edactor-şef este Dimitrie V atam aniuc, membru de onoare al Acadcmici Române şi secretar dc
redacţie este Vasile I. Schipor. Responsabili de num ăr au fost, pe rând, ccrcctătorii: M arian Olaru,
Ovidiu Bâtă, Sorin Trelea, Rodica Iaţencu, Elena Pascaniuc şi Ştefaniţa-M ihaela Ungureanu.
La tomul 1 din 1994, rubricile începutului dc drum au fost: „Editorial”, „A niversări”,
„Evocări”, „Viaţă culturală, literară şi artistică”, „Demografie. Toponim ie”, „Folclor. Etnografie”,
„Ştiinţele naturii”, „Cărţi. Reviste” şi „Cronică” . La tom ul 1 din 1995 sc adaugă rubricile
„D ocum ente”
(care publică materialul semnat de M arian Olaru, intitulat D ouă memorii
reprezentative pentru situaţia social-politică a rom ânilor bucovineni la sfârşitul secolului al XIXlea) şi „In m em oriam ” . în tomul 2 din anul 1995, redacţia revistei redenumeşte una dintre rubrici:
„Viaţa politică, culturală, literară şi artistică” şi introduce rubrica „O pinii”, care debutează cu
articolul lui Mircca Grigoroviţa, O nouă lucrare despre istoria Bucovinei. în tomul 1 din 1996 (III),
colectivul de redacţie introduce rubrica „Aniversări” , în care acad. Ştefan Ştefanescu semnează
articolul Acad, Vladimir Trebici la împlinirea a 80 de ani şi în tomul 2 din 1996, o rubrică
im portantă pentru conţinutul revistei devine „Istoric, dem ografie, toponimic, onomastică, statistică”,
în acelaşi num ăr descoperim rubrica „D ocum entar” , în carc erau publicate, dc către Rodica laţeneu
şi Vasile 1. Schipor, însem nări zilnice de Samuil Ioneţ. în tomul 1 din 1997 (IV) rubrica dedicată
ştiinţelor naturii a fost redenum ită: „Ştiinţele naturii, ecologie” şi în tomul 2 din 1998 (V) regăsim
rubrica „Folclor, etnografie, arhitectură”, pentru că aceasta găzduia un articol semnat dc Mira
V oitec-Dordca, Arhitectura gotică în stilul moldovenesc din secolele al XV -lea şi al XVI-lea. Tomul
1 din anul 2000 (VII) cuprinde com unicările conferinţei Transformare şi identitate - revoluţii
sociale şi conştiinţă etnică, desfăşurată la Rădăuţi, între 2 0 -2 2 septem brie 2000 (este vorba dc
com unicările susţinute de: Ştefan Purici, Euroregiunile şi im pactul tor asupra m entalităţilor - din
perspectiva reflectării în presa regională; Eugen Patraş, M inoritatea românească din regiunea
Cernăuţi în căutarea propriei identităţi', M arian Olaru, In căutarea identităţii naţionale în România
şi Ucraina din perspectiva legislaţiei actuale a învăţăm ântului; Vasilc 1. Schipor, Presa din ju d e ţu l
Suceava, 1996-1999. Şansele schim bării).
Pentru a marca evenim entele culturale naţionale importante, precum sunt manifestările
cuprinse în calendarul evenim entelor UNESCO, redacţia dezvoltă anum ite rubrici pentru a da
consistenţa dorită tomului dc revistă, aşa cum este cazul tomului 1 din 2003 (X), când se sărbătorea
„Anul Ciprian Porum bcscu” . Pentru aceasta, nume dc referinţă pentru cultura română din Bucovina,
la rubrica „Evocări”, publică studii, articole, documente dcdicatc evenimentului menţionat. între
semnatari îi găsim pe: D. V atam aniuc, Doru Popovici, Viorcl Cosma, Luminiţa Vartolomei, Vasilc
Tom escu, George M untean ş.a.
Studiile şi articolele publicatc în „Analele Bucovinei” continuă o parte dintre preocupările
istoriografiei din secolul al XX-lca, precum: istoria grupurilor etnice din Bucovina, partide şi
mişcări politice şi socialc din perioada stăpânirii austriece şi din vremea României Mari, istoria
Bisericii Ortodoxe şi a celorlalte culte din Bucovina, situaţia adm inistrativă, econom ică şi socială a
Bucovinei în cadrul Imperiului Habsburgic, partide şi personalităţi politice reprezentative, curcntcle
cultural-artistice şi rolul oraşului Cernăuţi şi a m ediului urban' în cadrul provinciei,

multiculturalismul şi specificul Bucovinei, istoria instituţiilor, istoria presei etc. Direcţiile noi de
cercetare reflectate în periodicul „Analele Bucovinci” privesc: istoria mentalităţilor, istoria artei şi
arhitecturii din Bucovina, studiile de istorie econom ică a provinciei, contribuţia diasporei
bucovinene la dezvoltarea cercetărilor privitoare la Bucovina, studii de statistică istorică, destinul
arhivelor Bucovinci, studii de istoria rezistenţei anticom uniste şi a exilului bucovinenilor etc.
în evoluţia scrisului istoriei Bucovinci, în paginile periodicului ştiinţific pe care îl
prezentăm , pot ii descoperite două tendinţe de abordare: una a autorilor cărora le spunem
„canonici” , de formaţie culturală clasică sau cu studii la Universitatea din Cernăuţi sau la
universităţi din România interbelică, activi mai ales în jurul Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, proveniţi din mediile universitare ccm ăuţean, ieşean, bucureştean sau din
exilul bucovinean şi una a tinerilor istorici, care s-au remarcat prin contribuţii istoriografice apărute
după 1989, unii formaţi în jurul publicaţiei „Analele Bucovinci” ca membri şi colaboratori ai
colectivului de redacţie .
Revistă arc un caractcr enciclopedic, pentru că s-a dorit ca ea să reflecte în cuprins atât
structura organizatorică a Centrului pentru Studierea Problem elor Bucovinei, cum se numea
Institutul „Bucovina” între 1992 şi 2007, cât şi paleta largă a preocupărilor privitoare la Bucovina
(istoric, dem ografie, folclor, istorie literară, arhitectură, ară, geologic, geografic, ştiinţele naturii
etc.), direcţii tematice ce ar fi trebuit să ducă la alcătuirea proiectatei „Enciclopedii a Bucovinci” .
Rcfcrindu-nc la articolele de istoric, istoria culturii, dem ografie istorică, istoria m entalităţilor şi a
curentelor culturale etc., „Analele Bucovinci” au reflectat, dc-a lungul vremii, dezbaterile apărute în
cadrul sau între istoriografii precum cele română, germană, austriacă, ucraincană, rusă, izraelită etc.,
pc problem ele cele mai importante ale istoriei acestei provincii.
Rubrica „Editorial” a fost susţinută de nume însem nate ale culturii române precum: acad.
Ghcorghc Platon, acad. Radu Grigorovici, acad. V ladim ir Trebici, acad. Ştefan Ştefanescu, acad.
Valeriu Cotea şi acad. Răzvan Thcodorescu. Alături de aceştia îi aflăm pe Dimitrie Vatam aniuc m.o. al Academiei Române, M ihai-Ştefan Ccauşu, Ortfricd Kotzian, M ihai Iacobescu, Ştefan Purici,
Vasile I. Schipor şi M arian Olaru. La rubrica „E vocări” găsim articole semnate de: George
M untean, Hans Dama, Alice M ezincescu şi Carm en M ezincescu, Rodica M archidan, Vasile Prccop,
Pavel Ţugui, Ion Popescu-Sireteanu, Liviu Papuc, Luzian Gcicr, Doru Popovici, Viorel Cosma,
Lum iniţa V arlolom ei, Vasile Tomcscu, Petru Bejinariu, Dumitru Valenciuc, Ion Zadik, Dumitru
Burghelea, Petru Rusşindilar, Rodica Iaţencu, Elena Cristuş, Ştelaniţa-M ihaela Ungurcanu şi
Ovidiu Bâtă. însem nată prin consistenţa şi num ărul studiilor şi articolelor găzduite, rubrica „V iaţa
politică, culturală, literarii şi artistică” a fost susţinută de colaboratori precum: Maria Platon, Dragoş
Luchian, Mircea Pahomi, Nicoleta Florea, Tudor M orariu, Ligia-M aria Fodor, Ilie Luceac,
Constantin Ungureanu, Vasile Diacon, M ircea Lutic, Elena-Lum iniţa M artiniuc, Radu-Florian
Bruja, Otto Hallabrin, Daniel Mrcnciuc, Tudor M orariu, Liviu Onu, Aurel Buzincu, Dan Păcurariu,
Horst Fassel, Ilie Dan, Mircea Diaconu, Valcrian Procopciuc, Mircea Grigoroviţă, Nicolae Cârlan,
V asile Demciuc, Constantin C. Cojocani, Vasile Juravle, Emil Satco, Alis Niculică, Nicolae
Havriliuc, Vlad Gafiţa, Constantin Hrehor, Ihor Jaloba, Segij Osaciuc, N atalia M asijan, Andrei
Dcvnyi, Ion Cernat, Norbert Geschler, Lucia Olaru Nenati ş.a.
în rubrica „Istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică” găsim articole sau studii
semnate de loan Ioscp, lonuţ Cristea, Philippe FI. Blascn, A na-G abriela Drahta, Bogdan-Petru
Niculică, M onica Dcjan, Leon Buburuzan, Anghcl Popa, Ioan-Paul Valenciuc, Alexandru-Ovidiu
Vintilă, Harieta M areci-Sobol, Bogdan-Alexandru Schipor, M ihai-Aurelian Căruntu, Alain Ruze,
Calinca Agache, Ion Cernat, Elena Firea, Tetjana Klaubert, Ioana Scridon, Alcxandcr Oguy,
Simina-Octavia Stan, V olodim ir Sapolovskjy, Constantin Cenuşă ş.a.
Rubrica „Folclor, etnografie şi arhitectură” a fost susţinută prin contribuţiile semnate de:
Dragoş Cusiac, Elena Pascaniuc, Iulia Brânză M ihăilcanu, Ion Filipciuc, Iordan Datcu, Ghcorghc
Paza, Mihai Camilar, Florin Buccscu, Mira Voilec-Dordea, Alma Blănaru, M agadalcna Vasilescu,
Toderaş Simion ş.a. La rubrica „Ştiinţele naturii” întâlnim studii şi articole semnate de: acad. Liviu

Ionesi, Taras Seghcdin, Sorin Trclca, Ovidiu Bâtă, N icolac Pomohaci, Petru Bejinariu, Titus
Lucescu, Radu Cenuşă, I. Ion, Raluca Răşinaru, Loreta Cardan ş.a.
***
Numărul 1 din 1994 al revistei „Analele Bucovinei” se deschide cu articolul Argument,
semnat dc acad. Gheorghc Platón, la acca vreme secrctarul ştiinţific al Filialei Iaşi a Academiei
Române, care considera că rolul periodicului Centrului dc Studii „Bucovina” era accla de a
contribui la răspândirea valorilor culturii naţionale, fiind o „alternativă rom ânească autorizată în
dialogul, dem ult deschis, privind istoria şi cultura Bucovinei” 1. în acest context, credea istoricul
ieşean, „Analele Bucovinci” trebuie să contribuie la „reconstituirea istoriei (adevărată istoric a
rezistenţei naţionale)” , care este un adevărat imperativ al vrem urilor noastre, în contextul în care
sfâşierea Moldovei este o realitate şi azi. Prin invocarca discursului lui Mihail K ogălniceanu, ţinut
la Academ ia M ihăilcană, în 1843, Ghcorghe Platón susţinea o viziune integratoare a istorici,
dirccţie dc dezvoltare pe care o propunea şi „A nalelor Bucovinci”.
în numărul special din 1997, dedicat publicării lucrărilor conferinţei internaţionale
„Bucovina 1775-1862. Aspccte politice, sociale, econom ice, culturale şi dem ografice” , Gheorghc
Platón semnează studiul intitulat Austria şi Principatele Rom âne în prim a jum ătate a secolului al
XIX-lea. Politică de anexiune sau m isiune civilizatoare?'. Autorul determ ină coordonatele istoricogcografice ale spaţiului rom ânesc, teritoriu dc convergenţă pentru cele trei mari imperii vecinc care
şi-au disputat tenace stăpânirea, în perioada analizată. Dc aceea, considera Gheorghe Platón, exista
o am eninţare din toate azimuturile pentru Principatele Române, acestea fiind între „Scylla crucii şi
Charibda sem ilunii” 1, formulă aplicabilă situaţiei lor din epoca modernă. Cu argum ente bine
susţinute, culese din docum entele de epocă, Gheorghc Platón analiza locul „alternativei austriece”
în strategia luptei politice naţionale a rom ânilor în a doua jum ătate a secolului al X IX-lea, subliniind
poziţia unică a blocului românesc între marea slavă şi Imperiul Habsburgic. Cu toate acestea,
românii au fost supuşi unei sistem atice opresiuni naţionale, atât în Transilvania cât şi în Bucovina,
fapt explicat prin politica im perialilor dc „ignorare sau neglijare a identităţii rom ânilor şi a
obiectivelor lor naţionale”4. După o perioadă de relativă şi iluzorie libertate, din timpul Revoluţiei
dc la 1848-1849, când A ustria a fost transformată în monarhic constituţională, românii s-au găsit
din nou sub stăpânirea unui regim conservator. între soluţiile propuse în epocă, N. Bălcescu milita
ferm pentru o singură Românie, constituită nu prin sprijinul unei mari puteri, ci pe „voinţa şi forţa
naţiunii”5, com bătând ferm ideea formării a două Românii (una austriacă şi alta turcă). Mai târziu,
după Războiul Crim eii, soluţia naţională în Europa a trium fat împotriva voinţei m arilor puteri
vecine rom ânilor, mai ales datorită sprijinului oferit dc Imperiul Francez. A ustria îşi afirm ă
„m isiunea civilizatorc” în sud-cstul Europei, ca urmare a faptului că a fost obligată să renunţe la
expansiunea în Occident, în Italia şi Confederaţia Germană, în ultimul caz datorită veleităţilor
Prusiei de a realiza unirea germ anilor sub autoritatea sa. Pentru a slăbi puterea crescândă a
panslavism ului, A ustria a fost obligată să constituie o confederaţie în sudul şi estul Europei,
clamând rolul său civilizator, sperând să ajungă la gurile Dunării înaintea Rusiei. Criza din 1853 a
fost începutul sfârşitului Imperiului Austriac, soluţia dualistă fiind, dc fapt, o înccrcare disperată dc
a se slava de la prăbuşire6. Conform publicistului francez Paul Bataillard, invocat de Gh. Platón,
„destinul Austriei este şi rămâne indisolubil legat de ccl al Rusiei” 7, legătură ce s-ar fi menţinut
1Gh. Platon, Argument, „Analele Bucovinei”, I, nr. 1, 1994, p. 5.
2 Idem, Austria şi Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Politică de anexiune sau
misiune civilizatoare?, „Analele Bucovinei”, IV, nr. 3, 1997, p. 567-586.
3 Ibidem, p. 567.
1Ibidem, p. 569.
5 Ibidem, 573.
6 Ibidem, p. 576.
7 Ibidem, p. 579.

până când una dintre ele ar fi căpătat o superioritate decisivă asupra celeilalte. Relevantă pentru
situaţia Austriei din perioada analizată ni se pare următoarea apreciere: „A casă sau afară, în
Confederaţie sau în concertul european, Austria nu stăpâneşte decât prin divizare, nu se măreşte
decât prin dezordine. Politica sa nu urmează o linie dreaptă; profită, în mod egal, de toate
alternativele contrarii, lăsând problemele să se am estece, să se angajeze conflicte, pentru a
interveni”8. Cât priveşte misiunea civilizatoare a Austriei în Principate şi pe teritoriul românesc
stăpânit în secolul al XlX-lca, Gh. Platon scria că Austria nu a făcut nimic pentru a valorifica
ascendentul pe care îl avea faţă de Rusia, ba mai mult, românii din Banat, Transilvania şi Bucovina
nu au putut să se bucure decât în măsură redusă de binefacerile civilizaţiei a cărei purtătoare era
Monarhia.
Acad. Radu Grigorovici, fizician de formaţie, bucovinean prin naştere, în articolul cu titlul
Bucovina, fereastră către vest a M oldovei, apărut la rubrica „Editorial”, lansa principalele teme de
cercetare pentru istoricii români preocupaţi de istoria Bucovinei, unele dintre ele binecunoscutc în
istoriografia secolului al XX-lca. între acestea amintim: o parte a Principatului Moldovei a fost
cum părată de austrieci de la turci, ca urm are această parte a Moldovei - num ită mai târziu Bucovina
- , după ce fusese supusă influenţelor dinspre sud şi est, avea să fie supusă influenţelor venite
dinspre vest. „Dacă acceptăm orice deschiderc către Vest drept criteriu pozitiv dominant, răspunsul
va fi distorsionat automat în favoarea unei aprecieri pozitive a trecerii” M oldovei septentrionale sub
stăpânirea Austriei, mai ales că adm inistraţia austriacă a fost relativ eficientă şi cu putere militară
„apreciabilă”, fapt care a scutit teritoriul de „intervenţii străine”9. După 144 de ani de stăpânire
austriacă în Bucovina, populaţia a crescut de aproape 13 ori; în acclaşi timp, provincia a trecut de la
o civilizaţie de tip tradiţional, cu caracter preponderent rural, la una cu un nivel de trai mai ridicat,
cu un ridicat nivel de urbanizare, în care au avut loc „industrializarea şi tehnologizarea agriculturii
şi a zootehniei” şi care stabilea un contact mai strâns cu una dintre „marile culturi europene, cea
germ ană” 10. Pentru a realiza un just echilibru între cauze şi efecte şi pentru a respecta principiul
obiectivităţii studierii istorici, autorul adaugă: „Dacă ne-am opri aici cu judecata, bunicii şi părinţii
noştri s-ar răsuci în mormintele lor. Căci această occidentalizare s-a plătit scump de către românii
din teritoriul Bucovinei. Hi nu mai reprezentau în anul 1910 decât 34% clin populaţia Ducatului
Bucovinei, căzând, conform statisticilor oficiale, pe locul al doilea, imediat după ucraineni, de unde
reprezentaseră circa 85% din populaţia Bucovinei în 1775” " . Schim bările pe care le-a urmat
Bucovina au fost profunde, pentru că, în 1786, în Cernăuţi, nu era nicio casă proprietate a unui
ucrainean. La sfârşitul secolului al X lX -lea, Universitatea, teatrul, şcolile medii erau germ ane şi
vorbitorii de limbă germană reprezentau cam 22% din populaţie (între care evreii formau cam 2/3).
în acclaşi timp, în noua „achiziţie” austriacă se aflau fostele capitale ale M oldovei şi numeroasele
opere ale artei şi arhitecturii medievale din M oldova („iniţial ignorate pe teritoriul înstrăinat” 12).
Dându-şi seam a că izvorul imigraţiei era alipirea Bucovinei la Galiţia, rom ânii au acţionat pentru
„închiderea sistem ului, prin anularea contopirii Bucovinei cu G aliţia” 13. Radu Grigorovici acordă
atenţie imigraţiei germ ane în Bucovina (colonii constituite cu scopuri prccisc, precum susţinerea
industriei lemnului, a m ineritului, a industriei sticlei şi pentru crcştcrea cailor), rolului Fondului
Rcligionar Ortodox din Bucovina, Revoluţiei de la 1848-1849, sistemului şcolar elementar, şcolilor
medii din Bucovina, precum şi contribuţiei culturii în afirm area identitar-naţională. Pentru a ilustra
diversele caracteristici ale „m odelului” Bucovina, Radu Grigorovici vorbeşte despre Societatea
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, relevând rolul deosebit al familiei H unnuzaki şi,
mai ales, al lui Hudoxiu Hurmuzaki în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, reliefează contribuţiile
lui Dimitrie Onicul, Epaminonda Bucevschi, Ciprian Porumbescu, Emanoil Grigoroviţa şi Emst
8 Ibidem.
9 Radu Grigorovici, Bucovina, fereastră către vest a Moldovei, „Analele Bucovinci”, 1, nr. 1, 1994, p. 8.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.

R udolf N eubauer la dezvoltarea culturii în Bucovina, precum şi rolul Facultăţii de Teologie
O rtodoxă din Cernăuţi, ai cărei profesori erau aproape toţi români, care avea ca limbă de predare
germana şi unde s-au format mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, patriarhul Kiril al Bulgariei,
părintele Gala Galaction, mitropolitul Vladim ir de Rcpta, precum şi învăţaţii Eusebic Popovici,
Vasile Ghcorghiu şi părintele Dumitru Stăniloae14. Deşi românii au pătruns târziu ca profesori în
Universitatea Francisco-Josefm ă de la Cernăuţi (I. G Sbiera, Sextil Puşcariu, Ion Nistor, Constantin
Isopescu-Grecul, Eugen Botezat ş.a.), Bucovina a dat 49 de membri ai Acadcmici Române, care
este „un record pentru un grup atât de redus şi geografic atât de excentric ca românii din
Bucovina” 15.
în aceeaşi logică, Radu Grigorovici scrie despre întrepătrunderile culturale şi joncţiunile
spaţiului cultural rom âncsc cu Occidentul care se realizează în Bucovina; dovadă stau Eusebie
M andiccvschi - renumit muzicolog al Vienei, prieten cu Brahms, editorul operelor com plete ale lui
Bach, Haydn şi Brahms; sculptorul Ion Sârghie; solista Viorica Ursulcac - care s-a afirm at în
rolurile principale din operele lui Richard Strauss etc. La Cernăuţi, arhitecţii Fellner şi Helm er au
construit, în 1908, teatrul în care au jucat actori celebri, precum cei de la Burgthcater din Viena,
unde a fost pictor scenograf G eorge von Lövcndal şi unde conduccrea a fost exercitată şi de către
Victor Ioan Popa. Sediul M itropoliei Ortodoxe a Bucovinci a fost proiectat de cchul losif Hlavka,
Karl Rom storfer a restaurat unele dintre bisericile în ruină din Bucovina, fapt pentru care a fost ales,
în 1914, membru corespondent al Academiei Române. Prieteni ai românilor, sublinia Radu
Grigorovici, au fost Friedrich Kleinwächter, ales membru al Acadcmici Române în 1922, Eugen
Ehrlich, creatorul sociologiei juridice şi M athias Friedwagner, romanist şi culegător de folclor
rom ânesc16.
între urmările „neaşteptate” de după unirea Bucovinei, din 1918, Radu Grigorovici
evidenţiază apariţia fenomenului cultural „Iconar” şi afirm area unui grup de scriitori şi poeţi evrei
precum: Paul Cclan (Ancei), Alfred M urgul-Sperber şi Rose Ausländer.
Preocupat de aşezarea studiului istorici Bucovinei pe baze tem cinice, pentru că datele
statistice ale recensăm ântului din 1880 au dat prilejul contestării lor din cauza modului deform at de
colectare pc teren a acestora şi în principal a folosirii criteriului limbii de conversaţie, Radu
Grigorovici publica, în lomul al II-lea al „A nalelor Bucovinei, din 1994, Studiu critic al
recensăm ântului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. I. M anipularea ulterioară a
datelor şi Studiu critic al recensăm ântului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. 11.
Ştiinţa de carte. Dintre concluziile primului studiu reţinem urm ătoarele idei: tendinţa evidentă a
galiţienilor de em igrare în Bucovina - cele mai mici valori ale imigraţiei în Bucovina se înregistrau,
în 1880, la locuitorii din M oravia, o tendinţă slabă de im igrare se înregistra şi pentru locuitorii din
Ardeal, în general bărbaţi singuri; un num ăr mic de im igranţi proveneau din Rusia şi, în final,
recensăm ântul evidenţia un num ăr însem nat al cclor care se deplasau în România, în special din
sudul Bucovinei, care lucrau pe moşii sau în industrie. Ca urmare a acestor constatări, Radu
Grigorovici arată că populaţia estimată a Bucovinei era cuprinsă, în 1880, între 551 651 şi 554 055
de locuitori. în ccea ce priveşte populaţia vorbitoare de limba română din Bucovina, aceasta era
cuprinsă între 33% şi 34,5%, diferenţă constatată între Rezultatele recensăm ântului efectuat asupra
populaţiei şi anim alelor din gospodăriile Bucovinei la dala de 31 decem brie 1880 şi Repertoriul
special al localităţilor din B ucovina, editat la Viena în 1885, diferenţa între Rezultate... şi
Repertoriu... fiind de 9,5%. Concluzia autorului este următoarea: „Trebuie constatat că eforturile de
m anipulare a datatelor pc teren obţinute la recensăm ântul austriac al populaţiei Bucovinci din 31
decem brie 1880, printr-o prelucrare voit defavorabilă elementului românesc autohton, prin
includerea im igranţilor galiţieni încă neîncctăţeniţi în Bucovina în numărul bucovinenilor autohtoni,
paralel cu cxcludcrea din acest num ăr al cetăţenilor României şi, mai grav, a ardelenilor, cetăţeni ai

" Ibidem, p. 10.
15 Ibidem, p. 11.
16 Ibidem, p. 11-12.

Regatului Ungariei, parte a Monarhiei austro-ungare, au modificat relativ puţin raportul dintre
numărul vorbitorilor de limba ruteană în cadrul populaţiei autohtone a Bucovinei” 17.
In ccca ce priveşte ştiinţa de carte în Bucovina, autorul constată că numărul şcolilor,
numărul cadrelor didactice şi gradul de urbanizare au contribuit în mod direct la dezvoltarea ştiinţei
de carte. Din această perspectivă, judeţele Bucovinei se îm părţeau în trei categorii: Ccm ăuţiul şi
Câmpulungul, cu un num ăr mai mare de ştiutori de carte (14-17% , fără oraşul Cernăuţi, care avea
36%), Rădăuţiul, Suceava şi Şiretul (8,37-11,9% ştiutori de carte) şi judeţele Storojineţ, Coţmani şi
Vijniţa (3,97-4,5 6 % )18. O constare se impune: num ărul femeilor ştiutoare de carte era mai marc în
judeţele cu un grad mai ridicat de urbanizare (Cernăuţi, Câmpulung, Rădăuţi, Suceava). Explicaţia
ar fi dată de faptul că femeile se bucurau de mai multe drepturi în dreptul obişnuielnic românesc în
com paraţie cu jurisdicţia occidentală şi că femeile învăţau alături de copii ceea ce ele însele nu
învăţaseră la şcoală19.
Un alt studiu al academ icianului Radu Grigorovici, intitulat Studiu critic al recensământului
austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. III. Bucovina teritoriu de trecere a evreilor
galiţieni spre Rom ânia între 1880 şi 19002(), contribuie la lămurirea proceselor dem ografice din
Bucovina sfârşitului de secol XIX, evidenţiind rolul de teritoriu de pasaj al acestei provincii pentru
evreii galiţieni în drumul lor spre România. Concluziile acestui studiu critic, întemeiate pe calcule
făcute pentru perioada 1850 şi 1910, dem onstrează existenţa unei perioade de creştere bruscă a
imigraţiei evreieşti, după 1850, urmată de o scădere a acesteia, după 1880, concom itent cu
fenomenul tranzitării Bucovinei de către evreii originari din Basarabia spre România. C hiar şi în
condiţiile acestei ultime perioade, autorul dem onstrează că s-a m enţinut un cordon de crcştcre
relativă a populaţiei izraelite în vecinătatea graniţelor Bucovinei, în localităţile în care existau căi de
com unicaţie, care se legau de capitalele de judeţ Dorohoi, Botoşani şi Fălticeni21.
în studiul Die Osterreichsche Politik gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten
Folgen (Politica austriacă fa ţă de Bucovina şi rezultatele ei adeseori neaşteptate), Radu
Grigorovici porneşte de la lucrarea Principele, a lui Niccolö M achiavclli, pentru a analiza politica
austriacă faţă de Bucovina, pentru a constata că austriecii au urmat, în cea mai mare parte, sfaturile
gânditorului italian, dar constată şi unele abateri dc la acestea: antimonahismul lui Iosif al II-lea,
care a expropriat averile m ănăstireşti şi a desfiinţat 31 de mănăstiri bucovinenc, cu excepţia Putnei,
Suceviţei, Dragomirnei şi a Chinoviei Sf. Ioan cel Nou de la Suceava; a înfiinţat Fondul religionar
greco-oriental, ale cărui averi au fost folosite pentru salarizarea clerului ortodox, întreţinerea
m ănăstirilor rămase şi a şcolilor m oldoveneşti22; înfiinţarea de şcoli care a dus la dezvoltarea
învăţământului primar, apoi a celui secundar şi a Universităţii - în care limba de predare a devenit
germ ana - , prin intermediul căreia s-a realizat accesul la cultura occidentală şi posibilitatea
schim bării poziţiei sociale (în felul acesta, la a doua generaţie a sporit rolul sau im portanţa elitelor
din ducat).
Autorul trece în revistă câteva dintre succesele şi eşccurilc politicii austriece în Bucovina,
între care enumeră: existenţa unei administraţii capabile, care a dus la aplicarea timpurie a unor
structuri şi metode apusene; încorporarea Bucovinei la România, datorită incapacităţii Austriei de a
apăra Bucovina; crcştcrea rapidă a populaţiei cu un factor de 13 în numai 135 de ani, ca urmare a
imigrării masive a alogenilor, care aveau să slăbească elementul românesc care era dominant la
17 Radu Grigorovici, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. I.
Manipularea ulterioară a datelor, „Analele Bucovinci”, I, nr. 2, 1994, p. 356.
18 Ibidem, p. 366.
19 Ibidem.
20 Idem, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. 111. Bucovina,
teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România între 1880 şi 1900, „Analele Bucovinei”, II, nr. 2,
1995, p. 339-356.
21 Ibidem, p. 354.
22 Idem, Die Osterreichsche Politik gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen, ,Analele
Bucovinci”, II, nr. 1, 1995, p. 9.

începuturile stăpânirii austriece; ncrcspectarea sfatului lui Machiavclli de a nu lăsa să pătrundă în
noua stăpânire un străin tot atât de puternic ca şi cuceritorul - e vorba aici, sublinia Radu
G rigorovici, de galiţicni care s-a stabilit com pact între Prut şi Nistru, prim ejdie pe care nici boierii
români n-au sesizat-o; concentrarea averilor mănăstireşti în Fondul religionar greco-oriental, care au
făcut ca M itropolia Ortodoxă a Bucovinei să devină dependentă de stat, fapt care a dus concom itent
la cşccul politicii de catolicizare prin sprijinirea elementului grcco-catolic; creştcrca gradului de
şcolarizare a bucovinenilor a avut ca măsură însoţitoare şi introducerea limbii germ ane ca obicct dc
studiu obligatoriu, dar care n-a reuşit să înlocuiască limbile materne ale grupurilor etnice din
provincie, fapt care a făcut posibilă afirmarea identitar-naţională în ducat ctc. La sfârşitul
articolului, autorul concluziona astfel: „Astăzi, după distrugerea unităţii Bucovinci şi a
m ultiplicităţii ci etnice, cu foarte marc greutate mai găseşti de am ândouă părţile graniţei care o
divide cunoscători dc limba germ ană”23.
Plecând de la realităţile statistice cu care operau austriecii, aşa cum au fost ele furnizate de
către Com isia ccntrală de statistică din Viena, cu privire la rezultatele recensăm ântului populaţiei şi
anim alelor Bucovinei, în anul 1900, acad. Radu Grigorovici scrie studiul Trei lumi paralele24,
acestea fiind oraşele sau târgurile, satele şi domeniile („G utsgcbictc”), scopul studiului fiind acela
de a stabili caractcristicile fiecăreia dintre ele, precum repartiţia naţionalităţilor şi com poziţia etnică
a populaţiei Bucovinei, tipurile dc economie dominante, caracterul terenului exploatat la sate şi pe
dom enii, limba dc conversaţie şi naţionalitatea locuitorilor, repartiţia confesională etc. Sprijinit pc
calcule temeinice, hărţi şi grafice, autorul dem onstrează următoarele: locul şi im portanţa fiecărui
district din Bucovina austriacă, determinată de densitatea populaţiei şi natura terenului din district
(păduri/ogoare şi grădini), natura etnică a cclor trei unităţi teritoriale, în special a domeniilor, care a
influenţat în mică m ăsură ansamblul Bucovinei (cu unele rezerve pentru evrei, care foloseau ca
limbă de conversaţie idişul); faptul că românii şi rutenii erau mai numeroşi la sate şi puţini la oraşe
şi pc domenii, în timp ce germanii, evreii polonezii sunt puţini la sate; grupul etnic cel mai
urbanizat din Bucovina era cel al evreilor şi este evidentă preferinţa acestora pentru activităţile
com erciale şi culturale, în timp ce şerm anii preferau să-şi folosească cunoştinţele avansate în
tehnologie, activităţi miniere, fa b ric i2 ctc.
O
contribuţie im portantă la dialogul ştiinţific pe teme de istoria şi cultura Bucovinei o
reprezintă studiul lui Radu Grigorovici, Das M odell Bukow ina (M odelul Bucovinei), publicat în
germ ană şi română la rubrica „Editorial”26. Studiul apărea în condiţiile unor ample dezbateri care
erau în societatea rom ânească pe tema integrării euro-atlanticc a României, context în care
Bucovina era dată, de către unii, drept model al convieţuirii intcrctnice, pentru toleranţă şi
multiculturalitate. Prin acest articol, Radu Grigorovici prezintă o viziune personală asupra unui
subiect mult discutat în istoriografia contemporană, vehiculat mai ales în spaţiul istoriografie
occidental de expresie germană, dar şi în istoriografiile românească şi ucraineană: „Se ştie că
repetarea frccvcntă a unei idei ducc la acceptarea ei necritică drept axiomă. Fizicienilor acest
procedeu li se pare suspect. Ei caută mereu noi dovezi sau excepţii sau chiar contradicţii flagrante
cu axiomele. Ei sunt înclinaţi spre scepticism ”" . Autorul răspunde printr-o argum entare pertinentă a
chestiunilor privitoare la felul cum Bucovina a ajuns un model pentru întreg spaţiul european, cum a
evoluat Bucovina spre realizarea unei convcnţii armonice între numeroasele ci naţionalităţi şi dacă
Ausgleich-ul bucovincan, din 1910, era/este un model pentru integrarea europeană sau un mod de a
reveni „la forme de stat desuete sau realizarea unor visuri nostalgice”28. Cât priveşte Ausgleich-ul
bucovincan, Radu Grigorovici consideră că, în ciuda unor aspcctc pozitive înregistrate în socictatca
bucovineană înainte de Primul Război M ondial, ca urmare a bunei adm inistrări şi a unei îndelungate
•
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23 Ibidem, p. 12.
21 Idem, Trei lumi paralele, „Analele Bucovinei”, III, nr. 1, 1996, p. 79-109.
2<i Ibidem, p. 95.
26 Idem, Das Modell Bukowina, „Analele Bucovinei”, 111, nr. 2, 1996, p. 261-281, 281-298.
27 Ibidem, p. 281.
28 Ibidem.

perioade de pace, „cauzelc principale ale creării şi eşecului Ausgleich-ului trebuie căutate, pe de o
parte în istoria Imperiului Austriac, pc de altă parte în evenimentele particulare ale Primului Război
M ondial” . Ausgleich-ul bucovinean a eşuat în condiţiile Războiului Mondial şi prin unirea
Bucovinei cu România, fapt recunoscut inclusiv de un fervent susţinător al acestuia - Aurel Onciul.
De asem enea, existenţa unui Horno Bucovinensis, detaşat de naţionalitatea sa şi credincios
îm păratului, nu poate fi acceptată ca îm plinire, deşi mulţi şi-au dorit să vadă în Bucovina un fel de
„Elveţie est-curopeană”29 sau un loc în care s-a produs o contopire a naţionalităţilor întocmai ca în
S.U.A. Crepusculul acestei societăţi oferită ca model de inter şi multiculturalitate s-a produs în
preajma declanşării celui de al Doilea Război Mondial, când au apărut importante tensiuni
interetnice, xenofobia şi antisem itism ul30. „Astăzi Bucovina este un teritoriu despărţit cu forţa în
două părţi, în care trăiesc practic doar două naţionalităţi” 31, ucraincnii în nord şi românii în sudul
fostei provincii austriece. Germanii au plccat din „patria de ieri” („H eim at von gestem ”) pentru a
reveni „acasă” în Rcich, unii dintre ucrainenii bucovinenii, ca şi unii dintre românii din această
provincie, au fost deportaţi de sovietici în Siberia, iar evreii, atât din partea devenită sovietică (în
1940/1944), cât şi din partea românească, au emigrat în Israel „sau aiurea” şi polonezii, în parte, au
revenit în patria lor renăscută. „Astfel că modelul viitoarei U.E. s-a spulberat”, concluziona Radu
G rigorovici32.
Prin studiile sale, Radu Grigorovici a aplicat metodele de cercetare ale ştiinţelor exacte la
ştiinţa istoriei, la care a adăugat informaţiile culturale bogate din existenţa sa vieneză şi
cem ăuţcană, pentru a da istorici studii relevante, care rămân adevărate jaloane pentru sagacitatea şi
spiritul ştiinţific obiectiv. Deşi „canonic” prin formaţie, Radu Grigorovici s-a dovedit unul dintre
cei mai moderni ccrcctători ai fenomenului cultural numit Bucovina. De aceea, echipa de
ccrcctători de la Institutul „Bucovina” îi datorează foarte mult pentru implicare sa în form area
colectivului de cercetare şi în dezvoltarea continuă a revistei şi a Institutului.
Un alt „canonic” care s-a dedicat cu pasiune prezentării istoriei Bucovinei a fost demograful
V ladim ir Trcbici, spirit enciclopedic, bun cunoscător al Bucovinci interbelice, care s-a preocupat,
între altele, cu evocarea profesorilor săi de la Universitatea din Cernăuţi. între paginile dedicate
profesorului Vasile Grecu, universitar cu importante studii în domeniul istoriei şi fdologiei, exprima
crczul său conform căruia „cinstirea memoriei înaintaşilor noştri, care s-au ostenit pc ogorul culturii
naţionale, sporindu-i strălucirea şi lăsând urm aşilor o zestre de preţ, este întâia datorie a generaţiilor
de azi şi de mâine, chezăşia continuităţii şi propăşirii unui popor, a spiritualităţii sale” 33. Din
„strălucita pleiadă” a profesorilor de la Universitatea din Cernăuţi a făcut parte şi Constantin
Brătescu, profesor şi decan la Facultatea de Ştiinţe a aceleiaşi universităţi (1924-1939), pe care
Vladim ir Trebici l-a cunoscut în perioada studenţiei sale la Cernăuţi. C. Brătescu a activat în
capitala Bucovinei alături de nume de seamă ale ştiinţei româneşti, cei mai mulţi dintre ei membri ai
Acadcmici Române, precum: Simion Stoilov, Gheorghe Vrânceanu, Tibcriu Popoviciu m atematicieni; Eugen Bădărău - fizician; Mihai Guşuleac şi Eugen Botezat - specialişti în ştiinţele
naturii; Nicolae Florescu - cunoscut medic fiziolog34. Pagini dc o deosebită frumuseţe consacra
V ladim ir Trebici prezentării unui alt fost profesor universitar dc la Cernăuţi, Traian Brăileanu.
Rândurile dedicatc sociologului Traian Brăileanu apăreau după o perioadă lungă de uitare a acestuia
şi de interzicere a operei în timpul regimului com unist35, de aceea bucovineanul V ladim ir Trcbici sa angajat să împlinească o sarcină grea „cu bună cuviinţă, fară hagiografie, cu respectarea neabătută

29 Ibidem, p. 289.
30 Ibidem, p. 291-292.
31 Ibidem, p. 292.
32 Ibidem.
33 Vladimir Trebici, Profesorul Vasile Grecu (1885-1972), „Analele Bucovinei”, II, nr. 1, 1995, p. 15.
34 Idem, Constantin Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuţi, „Analele Bucovinei”, III, nr. 1, 1996,
p. 13-16.
35 Idem, Traian Brăileanu, omul şi opera, „Analele Bucovinei”, V, nr. 1, 1998, p. 13-19.

a adevărului”36. în logica acelcaşi preocupări, academ icianul V ladim ir Trcbici a scris şi despre Ion
Negură, absolvent al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii dc Litere şi Filozofie din Cernăuţi, membru
al Societăţii Academice „D acia”, care a avut un rol important, în 1940, în Comisariatul Român
pentru Repatrierea Etnicilor Germani din Sudul Bucovinei şi care s-a evidenţiat după al Doilea
Război Mondial prin preocupările sale dc istoria şi cultura Bucovinei. I. N egură a fost o
„personalitate proteică” care i-a reunit pc bucovinenii aşezaţi în Bucureşti în jurul idealurilor
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi carc a activat la ASE Bucureşti, apoi
la Centrul de Statistică M atem atică, ca apropiat colaborator al academ icienilor Octav Onicescu şi
Gheorghe Mihoc, apoi m em bru al Direcţiei Centrale de Statistică37. Cu deosebit respect scria
V ladim ir Trebici şi despre „bădiţa” George Macrin, membru al Societăţii A cadem ice „D acia”,
înfiinţată în anul 1905, pc care-1 consideră „un bucovinean autentic” , „intelectual de aleasă stirpe”,
carc i-a fost coleg şi care a devenit preparator şi asistent la Facultatea de Ştiinţe din C ernăuţi38 până
în anul 1939. Ca fost membru al întrunirii Academ ice „Bucovina” din Cernăuţi, V ladim ir Trcbici a
considerat că este dc datoria lui să prezinte câteva aspecte privitoare la viaţa cclor şase societăţi ale
studenţilor români din Cernăuţi, care s-au inspirat din tradiţia universitară germană. Acestea au avut
bune raporturi cu cele germ ane („A lem ania”, „Arminia”, „Teutonia”) între anii 1933 şi 1938. Dintre
cele şase socictăţi academ ice româneşti, doar câteva fac obicctul unei prezentări mai detaliate,
datorită modului de organizare şi funcţionare. Dintre acestea, doar două aveau caracter conservativ
şi practicau mensura. Este vorba de întrunirile Academice Române „Bucovina” şi „M oldova” 39.
în numărul special al „A nalelor Bucovinci”, din 1997, dedicat cuprinderii textelor
com unicărilor dc la Conferinţa internaţională „Bucovina 1775 - 1862. Aspectc politicc, sociale,
econom ice, culturale şi dem ografice”, desfăşurată la Rădăuţi şi Bucureşti, în m ai-iunie 1996, găsim
şi un articol al academicianului V ladim ir Trcbici, Despre dem ografia B ucovinei,0. Deşi redus ca
dim ensiune, articolul dc numai şase pagini este deosebit de important prin viziunea şi direcţiile
tematice pe carc se aşează, scrierile ulterioare din istoriografia română fiind în mod evident
influenţate de acesta. V ladim ir Trcbici, preluând un citat al unui istoric spaniol, consideră că
„istoria fară dem ografic rămâne o enigm ă”41, lucru cu atât mai evident când este vorba despre
Bucovina, o provincic care prin miza politică deosebită pe carc o implică a influenţat şi influenţează
istoriografiile română, ucraineană şi germană (austriacă). Atunci când se scrie istoria Bucovinei,
deşi este invocat principiul lui Tacitus, sine ira el studio, acesta nu este respectat. Istoriografia
austriacă, scria V ladim ir Trcbici, nu este preocupată dc caracterul juridic al anexării din 1775 pentru că în epocă imperiile recurgeau la astfel de procedee, cât mai ales dc rolul pozitiv jucat de
stăpânirea habsburgică, fapt recunoscut şi de istoriografia română, în domenii ca adm inistraţie,
învăţăm ânt şi econom ie42. însă, colonizările şi imigraţiile sunt interpretate diferit. Istoriografia
română, prin principali săi reprezentanţi, arată că Bucovina a fost teritoriu românesc, anexat de
Imperiul Habsburgic, fapt carc a avut o scrie întreagă de consecinţe. Istoriografia ucraineană este
preocupată să dem onstreze că Bucovina este păm ânt „străm oşesc ucrainean” şi că ucrainenii sunt
„autohtoni” , care au stăpânit acest ţinut cu mult înainte de întem eierea M oldovei43. „Disputa cea
mai vie între istoriografia rom ână şi cca ucraineană vizează drepturile istorice”, cu implicaţii directe
asupra interpretării Pactului Ribbentrop-M olotov. Istoricii români consideră ca Pactul RibbentropM olotov „este un act tipic imperialist, un fapt asem ănător cu ccl din 1775”44. Pentru ucraineni,
36 Ibidem, p. 13.
37 Idem, Ion Negură (1909-1985), „Analele Bucovinci”, III, nr. 2, 1996, p. 299-304.
38 Idem, George Macrin (1911-1991), „Analele Bucovinci”, V, nr. 2, 1998, p. 245-248.
39 Idem, Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la Universitatea din Cernăuţi ca model
de înţelegere interetnică (1875-1938), „Analele Bucovinei”, IV, nr. 2, 1997, p. 281-286.
10 Idem, Despre demografia Bucovinei, „Analele Bucovinei”, IV, nr. 3, 1997, p. 591-596.
41 Ibidem, p. 591,
42 Ibidem, p. 592.
13 Ibidem.
u Ibidem.
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accsta a însem nat „eliberarea teritoriilor ucrainene istorice” . In acest context, oarecum diferit, dar
şi cu unele puncte de convergenţă, cele trei istoriografii am intite scriu despre m ulticulturalitate,
toleranţă şi lio m o Bucovinensis. în paginile care urmează, Vladim ir Trebici prezintă contribuţiile
cele mai importante, la acea dată, din perspectiva dem ografului, din cele trei istoriografii mai
importante pentru tem a în dezbatere, pentru înţelegerea principalelor fenomene prin care trece
provincia în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Astfel este amintită lucrarea D ie Bukowina. Eine
allgem aine H eim atkunde verfast anlässlich des 50. Jahringen glorreichen Regierungsjubilaeus
Seiner k.u.k, Apostolischen M ajestet, scrisă de com andatul Jandarmeriei nr. 13 din Bucovina, la
1899, care cuprinde date im portante despre relief, climă, faună, floră, hidrografie, com poziţie etnică
pc comune etc. Apoi este am intită o a doua m onografie, care i-a avut între autori pc Dimitrie
Onciul, I. Gh. Sbicra, Simion Florea Marian, Dimitrie Dan şi Isidor Onciul. Pentru sfârşitul
secolului al XEX-lea sunt amintiţi istoricii Ferdinand Ziglauer von Blum nethal, Franz A dolf
W ikenhauscr, Johann Polek şi Raimund Friedrich Kaindl, acesta din urmă considerat - arată
V ladim ir Trebici - „cel mai marc istoric al Bucovinei” 46 dc către A. Jukovski. Primul român care
interpretează critic recensăm intele austriece, propunând corecţii im portante ale acestora, a fost I. E.
Torouţiu, care îşi găseşte locul cuvcnit în prezentarea lui Vladim ir Trebici. Apoi este prezentat Ion
Nistor, istoric bucovinean, care a publicat, în 1915, Rom ânii şi rutenii. Studiu critic şi statistic,
apărut şi în limba germană în 1919 şi reluat într-o formă dezvoltată în 1934. M ult mai târziu, în
1991, a fost publicată lucrarea Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibliografic dc Stelian Neagoe,
la Editura Humanitas, în 1991, acestora adăugându-se lucrarea lui Mihai Iacobescu, Din istoria
Bucovinei, vol. I (1774-1862), De la adm inistraţia militară la autonom ia provincială, publicată la
Bucureşti, la Editura Academiei Române, în 1993. La data scrierii articolului de către Vladim ir
Trcbici, Mircea Grigoroviţa publica lucrarea D in istoria colonizării Bucovinei, apărută la Bucureşti,
la Editura Didactică şi Pedagogică, în anul 199647. Accasta lucrare se dorea a fi un răspuns la
lucrarea lui E. Turczynski, Gheschichte d er Bukowina in der Neuzeit. Zur
Social und
Kulturgeschichte einer mitteleuropäsch geprägten Landschaft, W isbaden, H arasowitz Verlag, 1993,
publicată în colecţia Studien der Forschungsstelle Ostmiteleuropa an der Universität Dormund.
H erausgegeben von Johannes Hoffman, Band 14, lucrare întâm pinată de Mircea Grigoroviţa cu
multe reţineri şi amendată drastic în scrierile sale ulterioare.
în grupul prodigioşilor contribuitori la dezvoltarea fenomenului cultural „Analele
Bucovinci” şi a Institutului „Bucovina” poate fi lesne aşezat dr. Dimitrie V atam aniuc, m. o. al
Academiei Române, cunoscut em incscolog, coordonator, după Perpcssicius, al colcctivului care a
publicat ediţia integrală a operei lui M. Em inescu şi editor sau îngrijitor al operelor unor nume dc
m arcă ale culturii române precum Slavici, Agârbiceanu şi Rebreanu, este redactor-şef al revistei
„Analele Bucovinei” , de la apariţie şi până acum. D. Vatam aniuc a contribuit în mod deosebit, prin
experienţa sa ştiinţifică, la realizarea echipei dc redacţie şi la dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu
cercetători din ţară şi străinătate preocupaţi dc istoria şi cultura Bucovinei. Cu acribia cercetătorului
ce se bazează pc inform aţia istorică oferită dc docum entele istorice, D. Vatam aniuc este o
personalitate ce se înscrie în categoria pc care noi am denum it-o a „canonicilor” . Numărul al doilea

45 Ibidem.
46 Ibidem, p. 594.
17 Lucrarea lui Mircea Grigoroviţa are un pronunţat caracter polcmic, preocupându-sc dc chestiuni de o
deosebită actualitate la vremea apariţiei lucrării şi care au fost mult dezbătute în istoriografia interbelică
precum: atribuirea numelui dc „Bucovina” părţii septentrionale a Moldovei ocupată dc austrieci în 1775,
„colonizarea” Bucovinci şi constituirea multinaţionalităţii acestei provincii, despre recensămintele
austriece, despre atmosfera interetnică a Bucovinei, despre Homo Bucovinensis - creaţie a politicii
habsburgice în provincie, despre progresul şi occidentali zarea provinciei între anii 1775-1918 etc. Bun
cunoscător al limbii germane, descendent direct din familia lui Em. Grigorovitza autorul amintit a mai
publicat lucrările Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1944) Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1993 şi Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1994.

al „A nalelor Bucovinei” înccpe cu editorialul Bucovina în viziunea a trei institute de cercetare48, în
care D. Vatam aniuc subliniază particularităţile preocupărilor dc ccrcetare ale institutelor de la
Augsburg, Cernăuţi şi Rădăuţi, arătând diferenţele dintre cele trei abordări, deşi aparent obiectivele
ccrcctării erau/sunt comune. Astfel, constată cercetătorul român, Bukowina Institut este preocupat
să prezinte rolul civilizator al Imperiului Habsburgic şi că „unirea” Bucovinei cu Austria a avut
efecte bcncfice, între carc cele mai des invocate sunt multiculturalitatca şi occidentalizarea
provincici, în care un rol determinant l-a avut limba germană, carc a permis legături strânse cu
Occidentul. Centrul dc Cercetări privind Bucovina dc pc lângă Universitatea „Jurii Fedkovici” din
Cernăuţi avea ca obiectiv să dem onstreze că Bucovina este vatra vechilor slavi, continuând, într-un
fel sau altul, teze ale unei istoriografii ce mai demult se scria la M oscova, iar Centrul de Studii
„B ucovina” al Academiei Române, înfiinţat în septem brie 1992, priveşte Bucovina ca întreg, în
ciuda evenim entelor din anii 1940 şi 1944, arătând că în 1775, aşa-zisa unire cu Austria a avut
importante urmări asupra provinciei, între carc uncie pozitive (în domenii ca: econom ic, cducativ şi
cultural, adm inistrativ, edilitar etc.) şi multe negative. în finalul articolului indicat, D. Vatamaniuc
scria: „A ctuala graniţă care taie Bucovina în două, făcând din ea o Corec în miniatură, este opera
unor conjuncturi politice şi răspunderea nu cade asupra rom ânilor şi nici asupra ucrainenilor. Dacă
această situaţie este consecinţa unor conjuncturi politice, se cuvine ca viitorul să fie lăsat tot în
seam a istorici. Stă, însă, în puterea ucrainenilor să hotărască asupra «spiritualizării graniţei», spre a
facilita libera trcccrc dintr-o parte în alta şi să acordc şi rom ânilor din nordul Bucovinci aceleaşi
drepturi dc carc se bucură ucrainenii din sudul Bucovinei” 49.
La îm plinirea a două decenii dc la înfiinţarea Institutului „Bucovina”, acad. D. Vatamaniuc
prezenta pc larg contextul şi obiectivele urmărite la înfiinţarea accstuia. Aflăm, astfel, că, urmând
exemplul institutelor Academici Române, ca şi acela oferit de Bukowina Institut din Augsburg,
instituţia de cercetare ştiinţifică din Rădăuţi a dorit să aibă publicaţia sa proprie, pentru a găzdui
lucrărilc ştiinţifice ale cercetătorilor săi, prccum şi pentru a tipări lucrările cclor preocupaţi dc
fenomenul cultural şi istoric numit generic Bucovina. Revista „Analele Bucovinei” arc un „caracter
enciclopedic, singura dc acest profil între revistele institutelor Academici Române” 50, care este
„deschisă contribuţiilor ştiinţifice autenticc” - cum remarca acad. Ştefan Ştcfancscu, fapt carc a
determ inat atragerea printre colaboratori a unor nume ilustre dc oam eni de cultură români şi străini,
printre care şi mulţi tineri talentaţi51.
Privind retrospectiv asupra sumarului celor 44 numere de revistă, constatăm că acad. D.
Vatam aniuc a publicat în fiecare num ăr m ăcar câtc un studiu sau un articol, contribuind în felul
acesta la lămurirea sau readucerea în atenţia cercetătorilor a unor aspectc ale istoriei şi culturii
Bucovinci şi la introducere publicaţiei noastre în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional dc
specialitate. Din m ultitudinea accstora le menţionăm pe acelea care privesc activitatea unor
personalităţi carc au avut legătură cu Bucovina şi carc dcfm esc unicitatca spirituală a accstui spaţiu
al culturii: Em st R udolf N eubaucr' , August Nibio , Lucian Blaga , Dionisie Olincscu \ Aron

4S D. Vatamaniuc, Bucovina în viziunea a trei institute de cercetare, „Analele Bucovinei”, 1, nr. 2, 1994, p.
239-242.
,l>Ibidem, p. 242.
so Idem, Institutul „Bucovina ” aI Academiei Române la două decenii de activitate ştiinţifică şi periodicul său
„Analele Bucovinei”, „Analele Bucovinci”, XIX, nr. 2, 2012, p. 358.
51 Ibidem.
52 Idem, Emst RudolfNeubauer, profesor, scriitor şi jurnalist, „Analele Bucovinei”, I, 1, 1994, p. 113-121.
53 Ibidem, p. 133-136; August Nibio şi presa germană rădăufeană.
51 Idem, Bucovina şi Lucian Blaga la centenarul naşterii sale, „Analele Bucovinei”, II, nr. 2, 1995, p.247249.
55 Idem, Dionisie O Olinescu, arheolog şi cronicar al viefii ştiinţifice. culthrale şi artistice, „Analele
Bucovinci”, III, nr. 1, 1996, p. 17-32.

Pumnul56, Gcorge baron L0vendal57, M artha Bibcscu58, Claudiu Isopcscu59, M ihai Em inescu60, Ion
Slavici61, Iraclie Porumbescu62, V ladim ir Trebici63, Victor Ion Popa61, Leca M orariu65, Dimitrie
Onciul66, Radu G rigorovici67 şi Gheorghe Bariţiu68.
în efortul dc direcţionare a activităţii dc cercetare, precum şi dc editare a periodicului
„Analele Bucovinei”, acad. D. Vatamaniuc, în calitate de director al Centrului pentru Studierea
Problem elor Bucovinei, aşa cum s-a num it în mod oficial instituţia noastră până în ianuarie 2007, a
publicat mai multe articole, între care am intim Bucovina în viziunea a trei instituţii de cercetare şi
Centrul de Studii „ B ucovina” la un deceniu de activitate în care sunt evidenţiate, între altele,
eforturile de colaborare cu Bukowina Institut din Augsburg şi Centrul de Cercetări privind
Bucovina din Cernăuţi. Aici sunt am intite rezultatele colaborării pe tărâm ştiinţific a Institutului
Bucovina, până la acea data, precum conferinţa ştiinţifică internaţională organizată dc instituţia
rădăuţeană în 1996 (31 mai - 3 iunie la Rădăuţi şi 5 iunie la Bucureşti, în Aula Academici Române),
cu titlul Bucovina 1775-1862. Aspecte politice, sociale, economice, culturale şi etnografice.
Conferinţa a fost realizată prin participarea cercetătorilor dc la cele trei institute im plicate şi a fost
susţinută de Consiliului pentru Problemele Rom ânilor de Pretutindeni al Guvernului României. O a
doua conferinţă internaţională a celor trei institute a fost organizată între 20 şi 22 septem brie 2000 şi
a avut ca temă Bucovina 1861-1918. Procese politice, sociale, culturale şi economice. Aspecte
edificatoare pentru o Europă unită? Aceasta a pus în evidenţă schim bările dem ografice din a doua
jum ătate a secolului al X lX -lca din Bucovina, carc au dus la scăderea ponderii rom ânilor în
ansamblul populaţiei provinciei şi care au avut drept consecinţă politică Ausgleich-ul bucovinean,
5<>Idem, Aron Pumnul şi biblioteca gimnaziştilor din Cernăuţi, „Analele Bucovinei”, IV nr. 1, 1997, p. 1725.
57 Idem, George baron Lt/>vendal la un secol de la naştere, „Analele Bucovinei”, IV, nr. 2, 1997, p. 289-291.
58 Idem, Principesa Martha Bibescu despre Bucovina, „Analele Bucovinei”, VI nr. 1, 1999, p. 19-24.
59 Idem, Claudiu Isopescu, mesager al spiritualităţii româneşti in Italia, „Analele Bucovinei”, VI, nr. 2,
1999, p. 267-288.
60 Idem, Eminescu şi Bucovina, „Analele Bucovinei”, II, nr. 1, 1995, p. 23-37; Eminescu şi federalizarea
Europei, „Analele Bucovinei” ,V, nr. 1, 1998, p. 5-12; Eminescu şi propaganda ucraineană în Bucovina,
„Analele Bucovinei”, Vil, nr. 1, 2000, p.7-9; Anul Eminescu, „Analele Bucovinei”, VII, nr. 2, 2000, p.
315-318.
61 Idem, Bucovina şi Ion Slavici - un veac şi jumătate de la naşterea prozatorului, „Analele Bucovinei”, V,
nr. 2, 1998, p.239-244.
62 Idem, Iraclie Porumbescu, colaborator la „Revista Politică” şi traducător din germană, „Analele
Bucovinei”, XV, nr. 1, 2008, p. 55-60; Iraclie Porumbescu în Revoluţia din 1848 şi după aceea, „Analele
Bucovinei”, XV, nr. 2, 2008, p. 473—489; Iraclie Porumbescu în corespondenţă cu contemporanii săi (I),
„Analele Bucovinei”, XVI, nr. 2, 2009, p. 535-550; Iraclie Porumbescu în corespondentă cu
contemporanii săi (II), „Analele Bucovinei”, XVII, nr. 2, 2010, p. 601-609, Iraclie Porumbescu în
corespondentă cu contemporanii săi (III), „Analele Bucovinei”, XVIII, nr. 1, 2011, p. 273-277; Călătorii
imperiale în Bucovina după Revoluţia din 1848. Iraclie Porumbescu - cronicar al Bucovinei, „Analele
Bucovinei”, XX, nr. 2, 2013, p. 495-515; Iraclie Porumbescu în Revoluţia de la 1848-1849, „Analele
Bucovinei”, XXI, nr. 1, 2014, p. 49-79; Bucovina şi Transilvania în Revoluţia din 1848 (I). Iraclie
Porumbescu corespondent al Bucovinei, .Analele Bucovinei”, XXII, nr. 2, 2015, p. 417-453.
6? Idem, Vladimir Trebici (1916-1999), „Analele Bucovinei”, XIII, nr. 1, 2006, p. 37-38.
64 Idem, Victor Ion Popa - desenator şi colaborator al mai multor publicaţii, „Analele Bucovinei”, XIV, nr.
2, 2007, p.435-443.
65 Idem, Contemporani în corespondentă cu Leca Morariu, „Analele Bucovinei”, XIV, nr. 2, 2007, p. 677690.
66 Idem, Dimitrie O nciul, istoric al Bucovinei şi Transilvaniei şi lexicograf, „Analele Bucovinei”, XIV, nr.
1,2007, p. 15-28.
67 Idem, Radu Grigorovici, de la fizică la istoria Bucovinei, „Analele Bucovinei”, XVIII, nr. 2, 2011, p. 349350.
68 Idem, Românii din Imperiul Habsburgic în Revoluţie şi după Revoluţia din ¡848-1849 (I), „Analele
Bucovinei”, XXI, nr. 2, 2014, p. 359-383.

din 1909, invocat ca model de convieţuire interetnică, conform cu spiritul actual european. Cea de a
treia conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Centrul de Studii „B ucovina”, în cadrul
„Zilelor academice ieşene” , a avut loc între 20 şi 21 septem brie 2002 şi s-a intitulat Bucovina
istorică, 1945-1989. M emoria culturală şi procesul de comunizare. Conform hotărârii celor trei
conducători ai institutelor prcocupatc de istoria Bucovinei urm a ca, într-o conferinţă ulterioară, să
fie abordată tema: Bucovina, 1918-1945. Viaţa politică, economică, culturală şi schim bările
teritoriale. Schim bările politice din Ucraina, precum şi rcoricntarca activităţii institutului din
A ugsburg, după intrarea României în structurile curo-atlantice în anii 2004 2007, au făcut ca
Institutul „Bucovina” din Rădăuţi să preia în exclusivitate sarcina organizării unor astfel de întruniri
ştiinţifice, organizate de atunci anual la Rădăuţi.
Intre realizările de până atunci ale Institutului „B ucovina” al Acadcmiei Române, acad. D.
V atam aniuc evidenţia colaborarea pentru înfiinţarea la Rădăuţi a Asociaţiei „Uniunea pentru
Europa din România” care s-a afiliat la Europa - Union Deutschland din M ünchen şi care a
organizat un colocviu internaţional la 31 mai 1996, la Rădăuţi, în cadrul căruia au conferenţiat
Franz Holz, Radu Grigorovici, V ladim ir Trcbici şi D. V atam aniuc69, deosebit dc im portante fiind
legăturile institutului din Rădăuţi cu personalităţi ale vieţii ştiinţifice din Europa, S.U.A. şi
Australia, între care amintim pe R udolf W agner şi Erich Bcck din Germania, Kazimir Felesko dc la
Institutul de Filologic al Universităţii din Varşovia, precum şi Helmuth Frisch, de la Universitatea
din Bochum.
Pentru că unul dintre obiectivele înfiinţării Centrului de Studii „Bucovina” aflat, până în
2007, în subordinea Filialei Iaşi a Academiei Române, a fost realizarea unei Enciclopedii a
Bucovinei, proiect elaborat sub coordonarea acad. Vladim ir Trcbici şi lansat în spaţiul public de
Socictatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, după 1990, D. V atam aniuc publică în
Anexă accst proiect. In articolul Institutul ,.B ucovina" al Academ iei Rom âne la două decenii de
activitate ştiinţifică şi periodicul său „Analele B u co vin ei”70, acad. D. Vatam aniuc revine,
precizându-i structura organizatorică şi dim ensiunea gigantescă a accstuia. Pornind dc la faptul că în
capitolele IX. Sate şi oraşe (monografii) şi X. Personalităţi culturale şi politice (monografii) ale
proiectatei Enciclopedii erau prevăzute obiectivele de etapă ale acestei lucrări, cu resursele sale
puţine, Institutul „Bucovina” îşi asum a realizarea acestora prin înfiinţarea Colecţici „Enciclopedia
Bucovinci în studii şi m onografii”, ajunsă la data prezentului articol la volumul cu numărul 44.
Pc parcursul întregii sale activităţi de rcdactor-şcf Ia „Analele Bucovinci” şi director al
Institutului „Bucovina”, acad. D. Vatam aniuc a rămas fidel ideilor formulate în articolul Obiective,
opţiuni şi realizări, publicat în nr. 1 din 1998 al „A nalelor Bucovinei”71. între altele, D. Vatam aniuc
a susţinut necesitatea respectării Declaraţiei com une a cclor trei institute, sem nată în anul 1996, la
finele conferinţei internaţionale, care sublinia necesitatea colaborării ştiinţifice, realizarea unui
schimb intens dc ccrcctători, a schimbului dc cărţi, reviste şi facilitarea accesului la sursele
docum entare din arhive şi bibliotecile din ţările în carc îşi aflau sediul institutele partenere,
realizarea de proiccte şi program e com une de cercetare în domeniul istorici şi culturii Bucovinci
ele. Sub semnătura sa, în acelaşi periodic, găsim articolul Biblioteca Aron Pum nul, în fapl o lista a
cărţilor dăruite de Catinca, soţia lui Aron Pumnul, Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, în anul 1868 şi care a fost descoperită de Ion N egură în arhivele Societăţii. Accasta
cuprindca 166 de titluri dintr-un total de 300 (127 dc titluri donate bibliotecii elevilor)72. Un alt
articol al acad. D. Vatam aniuc este Academ ia Rom ână şi Societatea pentru Cultura şi Literatura
Rom ână în Bucovina în care sunt subliniate legăturile perene ce au existat între înaltul for ştiinţific
şi Societatea pentru Cultură, unii dintre membri acesteia fiind şi membri ai Acadcm iei Române,
69 Idem, Centrul de Studii „Bucovina ” la un deceniu de activitate, „Analele Bucovinei”, IX, nr. 2, 2002, p.
320.
70 Idem, Institutul „Bucovina" al Academiei Române la două decenii de activitate ştiinţifică şi periodicul său
„Analele Bucovinei", „Analele Bucovinei”, XIX, nr. 2, 2012, p. 357-359.
71 Idem, Obiective, opţiuni şi realizări, „Analele Bucovinei”, V, nr. 1, 1998, p. 191-194.
72 Idem, Biblioteca Aron Pumnul, „Analele Bucovinei”, V, nr. 2, 1998, p. 285-292.

prccum I. Gh. Sbiera, Alexandru Hurmuzaki, Eudoxiu Hurmuzachi, Constantin Hurmuzaki,
Dimitrie Onciul, Radu Grigorovici, V ladim ir Trebici73 etc. Alăturăm acestor titluri şi articolele
Literatura bucovineană în tezele de doctorat1A, „ T ribuna”, cotidianul sibian, la 140 de ani de la
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.
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fondarea sa şi O pagină din istoria p resei româneşti din Bucovina ' - ultimul articol dedicat
prezentării „Gazetei Bucovinei” , organ al Societăţii „Concordia”, fondată la Cernăuţi, în 1885, la
iniţiativa lui Ion I. Bumbac.
Reputatul istoric Ştefan Ştefanescu, cunoscut pentai num eroasele lucrări în domeniul
medievisticii româneşti, membru al Academici Române din anul 1974, care a susţinut constant
activitatea Institutului „Bucovina” încă dc la începuturile sale, publică în periodicul „Analele
Bucovinei” câteva articole. Primul dintre acestea este intitulat /. /. Nistor şi opera lui istorică16, în
••
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care îl apreciază pe N istor ca fiind „printre marii istorici deşteptători de conştiinţe” , ce „a scris
istoric, dar a şi înfăptuit istorie”, fiind implicat activ în anii de dinaintea Marii Uniri, în activitatea
Comitetului refugiaţilor bucovineni din Vechiul Regat, în refugiul din anii 1917-1918, la Iaşi,
Chişinău şi Odessa, în activitatea Congresului General al Bucovinei, din 28 noiem brie 1918, în
activitatea politică dc edificare a României întregite, în calitate de m inistru, în mai multe rânduri şi
dc rector al Universităţii din Cernăuţi. Cu operă istorică im presionantă, ce acoperă varii subiecte dc
istorie regională, naţională şi universală, N istor „s-a străduit să fie receptată în lume cât mai corect
identitatea -iopolitică şi culturală a poporului rom ân, care eramcondam nat
^ să-şi piardă tpropria
identitate” . După venirea regimului comunist la putere, în timpul căruia i s-a retras titlul de
academ ician, N istor a fost închis din motive politice, însă, cu toate acestea, a găsit în el forţa de a
lăsa în m anuscris Istoria Bucovinei - menţiona acad. Ştefan Ştefanescu.
în Anul Ştefan cel M are, acad. Ştefan Ştefanescu publica în periodicul rădăuţean articolul
intitulat Ştefan cel M are şi rem odelarea puterii dom neşti79, în care arată că „Ştefan cel Marc a
înălţat M oldova şi a implicat-o ca putere în procesul com plex, transformator, care a făcut din
Europa celei de a doua jum ătăţi a secolului al X V-lea o «nouă Europă»” . Apreciat drept „cel mai
mare geniu politic al trecutului nostru” , Ştefan cel Mare era la înălţim ea contem poranilor săi, ca
M ahomed al II-lea, M atei Corvin, Kazimir al IV-lea, G. C astriota (Scander-beg), Lorcnzo dc
M edici, Ludovic al Xl-lea, Ferdinand al II-lea dc Aragon etc. Biruinţele lui Ştefan cel Mare sunt
rodul unei cum pănite politici interne, dc dezvoltare econom ică, de întărire a sistemului m ilitar şi de
apărare al ţării, de realizare a unui eficient sistem de alianţe politicc şi militare cu puterile vremii.
Istoricul Ştefan Ştefăncscu evidenţiază
faptul că domnitorul M oldovei este printre
promotorii
o|
<
echivalenţei Europa - creştinătate , asem enea umanistului Enea Silvio Piccolomini (Papa Pius al
II-lea). Toate accstca au dus la redefinirca interesului m ediilor politice şi culturale europene, care
desemnau M oldova drept Valahia M agna, aşa cum aflăm din Harta Europei Centrale întocm ită de
Nicolas de Cusa, la 1491, la Eichstăt (Bavaria)82. Pentru a evidenţia anvergura deosebită a
personalităţii lui Ştefan cel Mare, acad. Ştefan Ştefanescu citcază din cronica rusă H ustânscaia
Letopis: „A murit Ştefan, voievodul Moldovei, oştean viteaz, ca un al doilea Alexandru; dc multe
O rt

m
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73 Idem, Academia Română şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, „Analele
Bucovinei”, IX, nr. 1, 2002, p. 5-6.
74 Idem, Literatura bucovineană în tezele de doctoral, „Analele Bucovinei”, X, nr. 2, 2003, p. 363-364.
75 Idem, O pagină din istoria presei româneşti din Bucovina, „Analele Bucovinei”, XVIII, nr. 2, 2011, p.
389-394.
1(' Ştefan Ştefanescu, 1. I. Nistor şi opera sa istorică, „Analele Bucovinci”, I. nr. 1, 1994, p. 29-37.
77 Ibidem, p. 29.
78 Ibidem, p. 37.
79 Idem, Ştefan cel Mare şi remodelarea puterii domneşti, „Analele Bucovinei”, XI, nr. 1, 2004, p. 7-13.
80 Ibidem, p. 7.
81 Ibidem, p. 10.
82 Ibidem, p. 1 I.

ori a biruit pe împăratul turcesc cu oşti le lui mari, dc asemenea şi pe tătari şi pe M ateiaş, regele
Ungariei, şi pe regele Poloniei, Albert”83.
Continuând seria studiilor privitoare la M oldova septentrională, acad. Ştefan Ştcfănescu
publica în 2006, în acelaşi pcriodic, Bucovina, ,,Cheia M oldovei’’ sub stăpânirea Austriei
habsburgice84, urmat, în 2007, dc studiul D imitrie Onciul ( 1856-1923). Son rôle dans le
développem ent de l'historiographie critique, objective et érudite”, în care aduce opt serii dc
argum ente pentru a arăta că, inspirat de profesorul vienez O ttokar Lorcnz, istoricul bucovinean a
dezvoltat un sistem filosofic coerent de periodizare a istorici , că a raportat constant istoria
naţională la fenomenele din istoria universală, a subliniat în scrierile sale forţa educativă a istoriei,
făcând observaţii interesante despre rolul factorilor istorici în dezvoltarea stalului. De asem enea, D.
Onciul s-a dovedit foarte „m etodic” în organizarea seminariilor, care puneau un accent deosebit pe
studiul minuţios şi controlul sever al autenticităţii surselor istorice, fapt evidenţiat şi de N. Iorga;
aceasta a dus la afirm area ulterioară a unor mari istorici români, precum V. Pîrvan, C. Giurescu, I.
86
•
*
.
M inea etc. După apariţia manualului lui Ch. V. Langlois şi Ch. Seignobos, Introduction aux
études historiques, pe care H. 1. Marrou îl considéra „m anualul perfect pentru istoria pozitivă”, D.
Onciul a prezentat studenţilor conferinţa intitulată Despre periodizarea istoriei rom ânilor şi sursele
istorice, care a avut un impact m ajor în epocă87. Autorul subliniază prin studiul său că istoricul
bucovinean D. Onciul a fost „creatorul unei serioase şcoli româneşti dc istorie, în care a făcut
cunoscut, în manieră critică, progresul înregistrat în acest domeniu în marile centre ştiinţifice
europene”88.
în anul 2008, acad. Ştefan Ştcfănescu publică articol intitulat Cernăuţi. 28 noiembrie 1918.
Unirea Bucovinei cu România. Articolul a fost prilejuit de celebrarea a 600 de ani dc la prima
atestare docum entară a acestui oraş, devenit mai târziu capitala Ducatului Bucovinei. După ce
autorul trece în revistă principalele evenimente ale istoriei acestui oraş, din perioada medievală, se
opreşte asupra unor mom ente importante din vremea stăpânirii austriece, prezentând situaţia
oraşului în Revoluţia de la 1848-1849, apoi, după transform area Bucovinei în Kronland (Ţară de
coroană), şi Ccm ăuţiul a devenit capitala provinciei, insistând asupra formei de organizare
adm inistrativă a Ţării, asupra rolului Dietei Bucovinei şi a „Căpitanului ţării” etc. Ccrnăuţiul a fost
locul în care au funcţionat importante instituţii ale m onarhiei bicefale, dar şi locul unde au sălăşluit
importante asociaţii culturalc şi naţionale, între care Fondul religionar ortodox, Universitatea,
întrunirile academ ice studenţeşti, teatrul, redacţiile ziarelor şi revistelor culturale etc. Finalul
articolului este dedicat prezentării succinte a evenim entelor din octombrie noiembrie 1918, care au
dus la unirea Bucovinci cu Regatul României, autorul concluzionând că unirea Bucovinei cu
România a creat cadrul propice pentru dezvoltarea accstei provincii şi a oraşului Cernăuţi, care a
devenit unul dintre marile centre cultural-ştiinţifice ale ţării8 .
în gruparea cercetătorilor rădăuţeni formaţi în jurul publicaţiei „Analele Bucovinci” şi care
au beneficiat dc îndrum area întem eietorilor Institutului „Bucovina” şi a publicaţiei „Analele
Bucovinei” se înscriu: M arian Olaru, Vasile Schipor, Ştefan Purici, Rodica laţeneu, Ovidiu Bâtă,
Ştcfăniţa-M ihacla Ungureanu şi Elena Pascaniuc. Aceştia au susţinut, de-a lungul timpului, cu
studii şi articole, prin editarea dc izvoare istorice inedite rubricile: Editorial, Evocări, Viaţă politică,
culturală, literară şi artistică, Istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică, Opinii şi
83 Ibidem, p. 12.
84 Idem, Bucovina, „Cheia Moldovei", sub stăpânirea Austriei habsburgice, „Analele Bucovinei”, XIII, nr.
1,2006, p. 7-14.
85 Idem, Dimitrie Onciul (1856-1923). Son rôle dans le développement de l'historiographie critique,
objective et érudite, „Analele Bucovinei”, XIV, nr. 1, 2007, p. 9.
86 Ibidem, p. 10.
87 Ibidem, p. 1 1.
88 Ibidem, p. 13.
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Idem, Cernăuţi. 28 noiembrie 1918. Unirea Bucovinei cu România, „Analele Bucovinei”, XV, nr. 2, 2008,
p.427^133.
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Documentar. Alături dc cei enumeraţi s-au aflat universitari, cercctători, arhivişti, muzeografi sau
cci îndrăgostiţi de istoria Bucovinei din marile centrc culturale ale României precum: Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Tim işoara, Braşov, Sibiu şi Succava. în studiile publicate dc membrii
acestei grupări rădăuţene se regăsesc preocuparea pentru plenitudine, dorinţa dc a aduce în câmpul
istoriografie a noi izvoare istorice, aspecte nccunoscutc din trecutului dramatic al Bucovinei, care
sunt cercetate sistem atic şi cu respectarea riguroasă a principiului sine ira et studio - toate acestea
sunt inspirate dc gruparea „canonicilor” mai sus prezentaţi, oameni dc cultură formaţi în spiritul
Universităţii din Cernăuţi sau al culturii române interbelice - care au contribuit la transform area în
realitate a dorinţei Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română de a avea o instituţie dc ccrcctarc
academ ică dedicată exclusiv Bucovinei.
în pragul îm plinirii a 25 de ani dc la înfiinţarea Institutului „Bucovina” , a cărui activitate a
fost sprijinită în mod direct sau indirect de nume importante ale culturii rom âneşti, unele dintre ele
am intite de noi mai sus, „Analele Bucovinci”au devenit un reper al cercctării ştiinţifice în
problem atica culturii şi civilizaţiei Bucovinci, care îm preună cu celelalte periodice ştiinţifice dc
profil din provincie sau din lume, acolo unde se află bucovinenii, întregeşte imaginea unui tărâm dc
multe ori oferit ca exem plu contem poranilor pentru multiculturalitatc şi toleranţă.

CONSERVARE-RESTAURARE

Rezumat: Frecvenţa lemnului provenit din situri arheologice investigate ştiinţific este destul de mică
în comparaţie cu alte piese de natură anorganică. Din punct de vedere istoric,, foarte importantă este
vechimea lemnului descoperit la Băile Figa, care datează din epoca bronzului, descoperirile fiind considerate
până în prezent ca fiind cele mai vechi bunuri de pe teritoriul României, şi nu numai, păstrate în condiţii
relativ bune.
în lucrarea de faţă am consemnat cele mai importante căi şi metode privind salvarea patrimoniului
mobil prin aplicarea unor măsuri de intervenţie referitoare la conservarea, restaurarea şi valorificarea
artefactclor din lemn arheologic descoperite la Băile Figa, judeţul Bistriţa-Năsăud.
în cadrul Laboratorului de Conservare-Restaurare al Muzeului Bucovinei din Suceava, piesele de
lemn arheologic au fost supuse unui tratament de conservare-desalinizare şi impregnare. Aceste piese din
lemn au fost pregătite pentru a fi restaurate şi valorificate de către Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.
Cuvinte cheie: lemn arheologic, Epoca Bronzului, Băile Figa
Abstract: The frequency of wood from scientifically investigated archaeological sites is fairly small
compared to other artifacts of anorganic nature. From a historical point of view, the wood discovered at Băile
Figa has a great importance, dating from the Bronze Age. These discoveries are considered to date as the
oldest artifacts in Romania and not only, preserved in relatively good conditions.
In the present study we recorded the most important ways and methods regarding the rescue of the
mobile patrimony by applying intervention measures relating to the conservation, restoration and
valorization of the archaeological artifacts discovered at Băile Figa, Bistriţa-Năsăud county.
In the Laboratory for Conservation and Restoration of the Museum of Bukovina in Suceava,
archaeological pieces of wood have undergone a treatment for conservation, desalination and impregnation.
These pieces of wood were prepared to be restored and used by the National Museum of Hastern Carpathians
in Sfântu Gheorghe, Covasna county.
Keywords:
Introducere
Obiectele de patrimoniu descoperite în urm a săpăturilor arheologice reprezintă mărturii
importante ale trecutului istoric, ele constituind dovada materială şi spirituală a evoluţiei modului de
trai, a inteligenţei şi sensibilităţii um anităţii, pe cât de diversă, prin aspectele sale, pe atât de
constantă în devenirea sa. Astăzi mai mult ca oricând, oamenii de ştiinţă, prin aplicarea
tehnologiilor avansate, au la îndem ână m ijloace tehnice diverse pentru a studia şi conserva acest
patrimoniu arheologic de valoare inestimabilă. Incontestabil, prin aplicarea tehnologiilor avansate în
domeniul restaurării şi conservării m aterialelor rezultate din cam paniile de săpături arheologice sunt
pe măsura aşteptărilor. Colaborarea intcrdisciplinară prin grija perm anentă a conservatorului,
experienţa restauratorului şi ochiul pătrunzător al investigatorului ştiinţific, conduce la descoperirea
de noi argum ente ştiinţifice care refac traseul omenirii în evoluţie, stabilind astfel coordonatele
aventurii umane.
în lucrarea de faţă ne ocupăm de valorificarea ştiinţifică a datelor rezultate din procesul
conservării lemnului arheologic provenit din şantierul de la Băile Figa, jud. Bistriţa Năsăud,
descoperit de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, din localitatea Sfântu
Gheorghe, jud. Covasna. Investigaţiile arheologice sistematice de la şantierul amintit au fost
coordonatc de către directorul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Valerii Kavruk. în baza

unui contract de colaborare, piesele au fost aduse la Laboratorul de Restaurare şi Conservare al
M uzeului Bucovinei, în vederea conservării şi restaurării.
1.2. Lemn arheologic în mediu sărat
In contrast cu abundenţa datelor referitoare la regimul juridic şi adm inistrarea salinelor,
extragerea, prelucrarea sării, comerţul cu acest mineral precum şi implicaţiile socio-econom icc şi
politice ale exploatării acestei surse în perioadele istorice, mărturiile privind exploatarea preistorică
a sării se limitau până de curând Ia câteva descoperiri fortuite printre care le menţionăm pe cele de
Ia V alea Florilor, Ocna Dej, Turda şi Ocna Mureş din Transilvania, precum şi cele de la Tisolovo
(Valea Regilor) şi Solotvino din M aramureşul de nord.1 Din accst punct dc vedere, Transilvania este
una din cele mai bogate provincii salifere ale Europei.
în epoca bronzului (mileniul III-II î.Hr.), anvergura exploatării sării pe teritoriul Europei, în
com paraţic cu epocile precedente, a crescut considerabil. în accastă perioadă, după cum arată o
scrie de descoperiri arheologice din Europa de Vest şi Centrală, exploatarea apelor sărate din
izvoarele de slatină s-a practicat pe o scară cât mai largă.
Cercetările arheologice din anul 2005 de la Băile Figa au scos la iveală im portante vestigii
arheologice dc exploatare a sării. Situl de la Băile Figa este situat în nord-estul Transilvaniei, în
partea dc vest a judeţului Bistriţa-Năsăud. A fost descoperit în 1977 dc geologul bistriţean loan
Chintăuan, carc a rem arcat mai multe amenajări şi obiccte din lemn care au fost atribuite celei de-a
doua epoci a fierului. Situl cuprinde partea superioară a văii unui pârâu cu apă sărată, în albia căruia
sc observă num eroase urm e dc construcţii şi amenajări dc lemn. Cele mai frecvente sunt pari înfipţi
în pământ, uneori vădite urme de lovire în vârf cu scopul înfigerii lor în pământ.

Fig.1.5. Şantierul de la Băile Figa
(Valeriu Cavruc - MNCR şi Anthony Harding -Universitatea Exeter, UK, Cercetările....)
în anul 2005, Anthony Harding (U niversitatea Exeter, UK) şi V. Cavruc (M uzeul Carpaţilor
Răsăriteni din Sfantu Gheorghe) au exam inat unul din artefacte numit „troaca nr. 1” , dc la carc au
prelevat probe dc lemn. Probele au fost trimise pentru analize prin datare cu C |4. la laboratorul
Universităţii din Groningen (Olanda) şi în M arca Britanic, unde s-a constatat că acestea datează din
epoca bronzului târziu (1090-970 î.H .).2 Datele obţinute sugerează că anum ite activităţi s-au
desfăşurat în cadrul sitului încă de la începutul perioadei timpurii a epocii bronzului. Unul din
obiecte, „troaca nr.2” , parc a fi cel mai vcchi, datând din epoca bronzului mijlociu şi târziu: 16201500 î.H .3. Până în prezent s-au obţinut 50 de date C14 cc sunt prezentate în Anexa l4.
1 Valeriu Cavruc (MNCR) şi Anthony Harding (Universitatea Exeter, UK), Cercetările privind exploatarea
sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar,în ANGVSTIA, 14, Arheologie, Etnografie,
Educaţie muzeală, Ed. Angustia, Sfântu Gheorghe, 2010, p. 165.
2 Ibidem, p. 166.
3 Ibidem, p. 196.
4 Valeriu Cavruc (MNCR) şi Anthony Harding (Universitatea Exeter, UK), op. cit. pp. 196-197.

în urma investigaţiilor arheologice au fost descoperite numeroase elemente din lemn din
construcţia minei cum ar fi: elem ente de rezistenţă, îm pletituri de nuiele precum şi elemente de
instalaţii de extragere a sării, unelte de minerit, o scară, etc.
Identificarea speciilor dc lemn a tuturor artefactclor scoasc din situl arheologic a fost
efectuată dc Ionel Popa dc la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice dc la Staţiunea
Experimentală dc Cultura Molidului din Câm pulung M oldovenesc.5 M ajoritatea speciilor sunt din
lemn de stejar, ulm, soc ş.a. (vezi Anexa nr. II).
în vara anului 2006, echipa dc cercetare rom âno-britanică, condusă de A. F. Harding şi V.
Courmc, a colectat o seric dc probe dc la aceste construcţii şi amenajări. Conform analizelor cu C |4,
cinci probe datează aproxim ativ din anul 1000 î.Hr., iar una aproxim ativ din anul 500 î.H r.6
în albia Pârâului Sărat au mai fost găsite o serie de elemente com ponente ale unor instalaţii
de lemn, precum şi unele dc piatră. în 1977, geologul Ioan Chintăuan, a dcscopcrit în albia
superioară a albiei pârâului o aşa-zisă „troacă“ dc lemn, care se afla în poziţie oblică (o mare parte
din accasta se afla în fundul mâlos al pârâului). A ceastă troacă a fost com parată cu cea descoperită
în Valea Florilor. în 2005, loan Chintăuan a scos „troaca“ din Pârâul Sărat, aceasta fiind într-o stare
de conservare foarte bună. în urm a analizelor cfcctuate cu Cm în laboratorul din Groningen, s-a
stabilit vârsta acesteia dc cca 3000 de ani, adică în jurul anului 1000 î.Hr. Accastă datare se
potriveşte şi cu rezultatele analizei C |4 efectuată în SUA asupra uncia din „troacele“ de la Valea
Florilor7.
Troacc sau jgheaburi din lemn asemănătoare cu cele de la Valea Florilor şi Băile Figa au fost
descoperite şi la Ocna Dejului, într-o exploatare dc sare. Specialiştii în domeniu cred că aceste
„troace“ au fost folosite pentru exploatarea sării. Urmele exploatării miniere a sării din perioada
preistorică, au fost găsite şi în zona Ocna Mureş, judeţul Alba. De la Turda, provin o lopăţică dc
lemn cu mâner scurt (identică cu exemplarul de la Ocna Mureş), ea fiind descoperită dc Istvan
Teglas îm preună cu alte unelte de lemn în anul 1902, cu ocazia îndepărtării depunerilor de la o
veche exploatare saliferă din zonă. Ele ar putea data tot din perioada preistorică, deşi descoperitorul
le consideră rom ane.8
Urme de exploatare a sării au fost identificate în albia Pârâului Sărat, aici observându-se
numeroase elem ente dc construcţii şi amenajări dc lemn. Acestea sunt răspândite ncuniform , cele
mai multe şi mai bine conscrvate apărând în partea superioară a cursului principal al pârâului pc o
lungime de cca 120 dc m de la primele două izvoare în jos. Urmele dc construcţii şi am enajări dc
lemn cc se observă în albia Pârâului Sărat însum ează peste 460 dc clem ente (pari, bârne, scânduri).
Cei mai frecvenţi sunt parii înfipţi în pământ, uneori păstrând în vârf urme de lovituri provenite de
la loviturile mecanicc dc înfigcrc a lor în pământ.
Una dintre „troacc“ descoperită pe malul stâng al pârâului are lungimea dc 172 cm, lăţimea
de 34,5 cm, înălţim ea de 34,5 cm, diametrul orificiilor este de 2-2,5 cm iar distanţa dintre ele este
dc 6 si 9 cm. Rezultatul datării cu Cm, (experim ent realizat la laboratorul din Oxford), arată că
datarea se încadrează în sec. al XVI-XV-lea î.Hr. (probabilitate dc 95 %).9 în stratul dc nămol din
jum ătatea vestică a Secţiunii 1, în apropiere de ccle două „troace” şi în condiţii stratigrafice
asemănătoare, au mai fost găsite două ciocane dc lemn, o scară lungă de 5-6 m, două lopăţele de
lemn. Obiectclc dc lemn descoperite („troacclc“ , scara, ciocanele şi lopăţclclc) îşi găsesc ccle mai

5Ibidem, p. 168.
(’ Valeriu Cavruc şi Andreea Chiriccscu, Sarea, Timpul şi Omul, Editura Augusta, Sfânlu Ghcorghc, 2006,
pp. 44-45.
1Ibidem, p. 45.
8 Ibidem, p. 46.
9 Valeriu Cavruc şi Anthony F. Harding, Noi cercetări arheologice privind exploatarea sării în nord-estul
Transilvaniei. Raport preliminar, în Ghcorghc Dumitroaia şi Dan Monah, Sarea de la prezent la trecut,
Piatra Neamţ, 2008, p. 163.

ample analogii în „depozitele” de obiecte de minerit de la Valea Regilor şi Valea Florilor şi după
toate probabilităţile datează din epoca bronzului târziu. 10
în albia pârâului se observă o grupare de urme ale unor construcţii şi am enajări de lemn în
situ: garduri dc scândură, numeroşi pari de la garduri de nuiele îm pletite. Observaţiile stratigrafice
şi datarea prin C 14 au arătat că urmele dc construcţii dc lemn descoperite în situ sunt din trei
perioade distincte. Cele mai vechi sunt garduri sau pereţi făcuţi predom inant din scândură masivă.
Probele prelevate aici şi supuse analizei Cm datează din anii 1050-975 î.H r (68% probabilitate)."
Se constată că descoperirea dc la Valea Regilor cuprindc o seric dc obiecte foarte
asem ănătoare, uneori până în cele mai mici detalii, cu cele de la Băile Figa. De exem plu scările dc
lemn dc la Băile Figa au aceleaşi caracteristici precum cca de la Valea Regilor, barele lungi ale
scărilor dc la Băile Figa şi a celei dc la Valea Regilor sunt perforate cu orificii rectangulare în care
sunt introduse fuscei. La am bele capcte ale fusceilor sunt realizate praguri mai late dccât orificiile
din barele longitudinale, iar părţile introduse în orificii au forma şi dim ensiunile apropiate cu ccle
ale orificiilor. La am bele capete ale fusceilor, în locul în care accstea ies din bare, de obicci sunt
realizate orificii mai mici rectangulare în care se introduceau pene dc lemn. Astfel se asigura
im obilizarea fusceilor şi stabilitatea întregii scări. 12
Situl arheologic dc la Valea Florilor a fost dcscopcrit în 1938, însă publicarea lui s-a produs
dc abia în 1971. D escoperirile includ obiecte de lemn, printre care: o „troacă” cu ambele capetc
închisc, lopeţi, lopăţclc şi altele. întrucât, alături dc „troacă” a fost găsită o râşniţă de piatră dc „tip
dacic”, „depozitul” a fost atribuit celei de-a doua epoci a fierului. Recent, însă, V. W ollman şi N.
Ciugudcan au făcut două precizări deosebit de importante. Prima se referă la încadrarea cronologică
a „troacei” conform dotării C 14. ea a fost încadrată în perioada 1420-990 î.Hr. (95 % probabilitate).
Cca de a doua precizare, se referă la faptul că în realitate, la Valea Florilor au fost descoperite mai
m ulte „troace” , cel puţin trei, nu una, aşa cum se afirm a în publicaţiile anterioare. Autorii reiterează
ipoteza lui E. Prcissig, conform căreia „troacele” erau folosite la sfredelirea masivului de sare, cu
ajutorul jeturilor de apă, în cadrul exploatării m iniere.13
3.

C onservarea lemnului arheologic

Ca oricc material organic, lemnul arheologic, suferă profunde deteriorări datorită agenţilor
fizici, chimici şi biologici. C onservarea cu succes a lemnului arheologic depinde dc cunoaşterea
structurii şi a tipurilor de lemn. Este foarte important să cunoaştem tipurile de esenţe lemnoase
pentru ca tratamentele dc conservare şi impregnare să fie cele adecvate.
3.1.

M ăsuri de conscrvare pentru m enţinerea intactă a stării obiectelor

O conservare eficientă a obiectelor arheologice dc natură organică este condiţionată dc
luarea unor măsuri imediate la locul descoperirii, măsuri ce vizează m enţinerea intactă a stării
obiectelor în funcţic dc mediul din care provine.
Astfel există situaţii când o deshidratare imediată duce la degradarea pieselor prin uscare, iar
o umiditate persistentă sau ridicată corelată cu o tem peratură adecvată favorizează intensificarea
acţiunilor biologice.14
Cercetările au dem onstrat că şi la obiectele care au stat în condiţii de zăcere, la temperaturi
foarte scăzute, au loc uncie schimbări sccundare, puse pe seam a mobilităţii foarte mari a ionilor dc
hidrogen din apa îngheţată.

10 Ibidem, p. 164.
11 Ibidem, p. 165.
12 Ibidem, p. 174.
13 Ibidem, p. 174.
14 loan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 24.
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Solurile uscate pot constitui şi clc un mediu bun de conscrvare, cu condiţia ca prezenţa şi
mobilitatea apei, j>H-ul solului, prezenţa sărurilor, stabilitatea microclimatică să fie favorabile unei
bune conscrvări1 . Se impune adoptarea unor măsuri cficicnte chiar la locul descoperirii, pentru
conservarea obiectelor arheologice de natură organică, în cazul nostru din lemn.
3.1.1. Conservarea obiectelor arheologice din lemn provenite din situri cu apă.
Foarte multe fragmente au fost şi sunt scoasc dc arheologi din straturi adânci ale solului,
acolo unde acesta este puternic îm bibat cu apă. Un bun mijloc de conscrvare iniţială la locul
descoperirii este păstrarea acestora în conţinuarc în stare umedă. Dacă aceste obiectc sunt scoase şi
lăsate la suprafaţă chiar şi o perioadă scurtă de timp, ele vor pierde apă. Acest proces de pierdere
rapidă dc apă favorizează dezintegrarea şi chiar distrugerea16. E necesară adoptarea unor măsuri
pentru evitarea pierderii umidităţii, în cazul m aterialelor arheologice saturate cu apă. Dintre
măsurile ncccsarc enumerăm:
- utilizarea pungilor dc polietilenă umplute cu apă în care să fie transferate materialele
respective;
- imediata sigilare a pungilor dc polietilenă;
- analizarea din punct de vedere al pH-ului, concentraţiei şi tipului de săruri conţinutc de apa
carc trebuie folosită pentru creşterea umidităţii;
- se recom andă folosirea de apă provenită din râuri, evitându-se apa din lacuri, bazine,
stătută, carc conţine o cantitate crescută de săruri şi microorganisme.

Fig. 3.12. Ambalarea pentru transport a pieselor din lemn arheologic (a) şi aparatul de produs apa
distilată (b).
15 Aurel Moldoveanu, Op.Cit., p. 313.
16 Doina Maria Creangă, Conservarea patrimoniului..., p. 22.
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Pentru a sc evita oricc modificarc de structură, apa trebuie filtrată sau trebuie folosită apă
deionizată. Dacă sc consideră că tem peratura este prea ridicată şi există pericolul declanşării acţiunii
microbiologice, se pot adăuga fungicide cu condiţia păstrării unei probe din acesta. Adăugarea
fungizilor trebuie să se facă pornind de la cercetări în acest domeniu şi alegându-sc doar acea gamă
care a fost testată şi acceptată de practica conservării şi restaurării17.
3.2.
Conservarea artefactelor arheologice din lemn
Lemnul fiind un material organic este întâlnit rar în şantierele arheologice, deoarece ca şi
textilele, pergamentul şi pielea se deteriorează în timp îndelungat datorită sărurilor sau prezenţei
oxigenului şi fluctuaţiilor temperaturii şi umidităţii solului. Sunt însă unele medii speciale (apă de
mare, turbării, sol argilos, mine părăsite, saline etc.) unde au fost descoperite obiecte diferite, vase
1X
sau fragmente de lemn în cantităţi importante .
De regulă există trei situaţii în carc, pe parcursul efectuării cercetărilor arheologice, pot fi
descoperite resturi aparţinând unor structuri alcătuite din lemn. Acestea sunt: com plexe arheologice
in situ (locuinţă de suprafaţă, locuinţc sem i-îngropate, locuinţe cu platform ă, pivniţe ale unor
locuinţe de suprafaţă, etc.), alte construcţii, precum debarcadere, structuri ale unor poduri şi podeţe,
am barcaţiuni de tipul monoxilelor, bărci, corăbii etc. şi, ultimul caz, al obiectelor dc uz casnic
confecţionate din lem n.19
4. Studiu de caz. Conservarea - restaurarea
lemnului arheologic provenit de la Băile Figa, jud. Bistriţa Năsăud
A rtcfactele din lemn descoperite în săpăturile arheologice de la Băile Figa, jud. Bistriţa
Năsăud, reprezintă o descoperire im portantă având în vedere sărăcia probelor docum entare pentru
datarea lemnului arheologic de pe teritoriul României. Atât calitatca cât şi cantitatea de material
descoperit necesită atenţie specială din punct dc vedere al protejării acestuia. Lemnul descoperit la
Băile Figa, fiind im ersat până la gradul de saturaţie al fibrei, este destul de fragil, susceptibilitatea
distrugerii putând îm piedica analiza acestuia şi deci privarea de informaţii preţioase privind atât
silul cât şi destinaţia.
Natura silului de la Băile Figa joacă un rol deosebit datorită conţinutului bogat de sare
(clorura de sodiu) a mediului în carc s-a descoperit lemnul arheologic. Concentraţia ridicată de sare
a solului are un dublu rol: dc conservare dar şi dc deteriorare. Deteriorarea provocată de conţinutul
bogat de sare aflat în fibra lemnului, se manifestă atunci când se trece în stare anhidră (prin uscarea
lemnului), sarea cristalizează conducând la exercitarea unei presiuni asupra pereţilor celulelor
materialului.
în acest caz distrugerea este ireversibilă, făcând imposibilă analiza lemnului pentru
identificarea speciei, urm elor de prelucrare etc. Toate fragm entele dc lemn arheologic după ce au
fost extrase au fost protejate dc lumina directă a razelor solare şi au fost m enţinute cu aceeaşi
um iditate, cu lot cu depunerile din sol. Ele au fost transportate în recipiente adecvate respectând
condiţiile din situl dc provenienţă, până ce au ajuns la Laboratorul de restaurare-conservare a
Muzeului Bucovinei, unde au fost preluate de specialiştii în domeniul restaurării şi conservării
lemnului.
4.1.
Inventarul pieselor pentru conservare
Lucrărilc din şantierul arheologic de la Băile Figa sunt coordonate de către directorul
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din localitatea Sfântu Ghcorghc, jud. Covasna iar
17 Ibidem.
Ii! Livia şi Comeliu Bucşă, Identificarea esenţelor la lemnul % arheologic,
p.
http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/studia3_4/Bucsa.pdf, 11.05.2012.
19 Oana Damian, op. cit., pp. 213-216 (cu referire specială la procedeele în materie de conservarc).
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artcfactele din lemn arheologic cele mai reprezentative, în număr de 124 bucăţi au fost aduse la
laboratorul de restaurare-conservare al Muzeului Bucovina din Suceava pentru a li supuse
tratamentului de conservare-rcstaurarc în vederea valorificării expoziţionale, docum entare şi
ccrcctarc ştiinţifică.

Fig. 4.1. Artefacte din lemn arheologie - tocător (a), coadă de celt nr. 2 (b), lopată (c), cârlig (d), ccp
(e), coada de celt nr. 1 (f), covată nr. l(g), împletitură (h), covată nr. 2 (i), scară (j), troaca nr. 2 (k), troaca nr.
1 (1), troaca nr. 3 (m) (Fotografii preluate din baza de date a Muzeului Naţional al Capaţilor Răsăritcni).

d.
Fig. 4.2. Artefacte din lemn arheologic - baros (a), ciocan (b), cep (c), cârlig (d), împletitura (c).
(Fotografii preluate din baza de date a Muzeului Naţional al Capaţilar Răsăritcni)

a.

Fig. 4.3. Artefacte din lemn arheologic - cârlig (a), covată (b), pană (c), jgheab (d).
(Fotografii preluate din baza dc date a Muzeului Naţional al Capaţilor Răsăriteni)

b.

Fig. 4.4. Artcfactc din lemn arheologic - ciocan (a), covată (b), scândură (c).
(Fotografii preluate din baza de date a Muzeului Naţional al Capaţilor Răsăriteni)
4.1.1. D esalinizarea
Determ inarea gradului de salinitate
După cc s-au cfcctuat prim ele curăţiri, piesele au fost introduse în cuvele tipodimensionate,
term ostatate şi care au fost imersate în soluţie pentru înccpcrca desalinizării. Primele m ăsurători ale
soluţiei s-au făcut după trei săptăm âni, consem nându-se param etrii soluţiei dc către investigator şi
restaurator. M ăsurătorile s-au repetat de fiecare dată înainte de schim barea soluţiei din cuve, în
prim ele 6 luni mai frecvent iar în continuare din 30 în 30 dc zile. Term inarea desalinizării lemnului
s-a considerat a fi atunci când parametrii rezultaţi din măsurătorile soluţiei au ajuns să fie
echivalenţi apei potabile.
Desalinizarea se realizează în cuve tipodimensionate, în funcţic de dim ensiunile pieselor şi
dc speciile lemnoase. Foioasele moi sunt separate de foioasele tari dcoarecc diferă densitatea
lemnului şi desalinizarea sc facc diferit. în afară dc dim ensiunile de gabarit (pc lungime), piesele dc
lemn arheologic au fost seleetate diferit în funcţie de volum, cclc cu volum redus (ccpuri, lopăţele,
nuiele) fiind grupate separat, acestea sc vor dcsaliniza într-un timp mai scurt decât cclc cu volum
mare.

Fig. 4.15. Aspecte din timpul desalinizării lemnului arheologie - schimbarea soluţiei de desalinizare
(a, b), agitarea soluţiei (c), verificarea temperaturii soluţiei (d).
Durata desalinizării depinde şi dc volumul de soluţie din cuvc, frecvenţa schimbării soluţiei,
menţinerea temperaturii dc cca 35 C şi de agitarea continuă a soluţiei din cuve.
4.1.2. Im pregnarea
Pentru a sc putea face impregnarea (pentru stabilizarea dim ensională şi mecanică) este
nccesar a se scoate sarea din structura lemnoasă care va fi înlocuită cu o substanţă com patibilă cu

fibrele lemnului pentru ca acesta să-şi păstreze elasticitatea şi duritatea corespunzătoare. Această
operaţiune poate dura de la 8 la 12 luni (şi mai mult).
Se cunosc mai multe substanţe pentru im pregnarea lemnului arheologic ce au fost
experimentate; acestea sunt: polietilenglicolul, sucroza, răşina de pin, răşinile sintetice (epoxidice)
ctc. M etoda de impregnare cu polietilenglicoli a fost prima metodă viabilă utilizată la tratarea
lemnului arheologic descoperit într-un mediu saturat cu apă. Impregnarea cu polietilenglicoli este o
metodă relativ simplă, îndepărtează apă aflată în exces şi în acelaşi timp umflă fibrele lemnului aflat
în tratament. După curăţirea suprafeţei lemnului, acesta este introdus într-un container ventilat care
conţine o soluţie de polictilenglicol şi solvent (apă distilată sau alcool etilic). Tem peratura din
container va creşte treptat într-o perioadă cuprinsă dc la câteva zile la 2-3 săptăm âni, până ajunge la
53-55°C. în acest timp procentul de polietilengligol al soluţiei creşte prin adăugarea dc
polictilcngligol concom itent cu evaporarea apei.
Polietilenglicolul (PEG) este un am estec de polimeri cu formula generală
ILO C H iC JLO PyC I-L O H . Polietilenglicolii cu masa m oleculară medic cuprinsă între 300-600 sunt
lichizi, polietilenglicolii cu masa moleculară medie cuprinsă între 1000-1500 sunt semilichizi, au
consistenţa vaselinei, iar cei cu masa moleculară medie cuprinsă între 3000-6000 sunt solizi, de
consistenţa cerii. în acest caz, s-au folosit polietileniglicoli cu masa moleculară medic dc 1500 ,
respectiv 4000, care au dat rezultate bune, verificate în timp. Aceştia au punctul de topire cuprins
între 53-55°C, sunt solubili în alcool (etanol, metanol, isopropanol) precum şi în apă încălzită, iar
după im pregnare sunt cel mai puţin higroscopici.
în timpul tratam entului, prin menţinerea temperaturii soluţiei la 53-55°C, PEG-ul pătrunde
uşor în fibrele lemnului înlocuind apa. Concentraţia de PEG va creşte periodic până se va ajunge
concentraţie dc 70-100% , în funcţie de natura lemnului.

Fig. 4.16. Faze intermediare din timpul impregnării cu polictilenglicol.
20 Fişa tehnică a furnizorului CTS Sibiu.

Polictilenglicolul este solubil atât în apă cât şi în alcool. Dc regulă se foloseşte apa pentru
artefacte cu volum m arc pentru că este mai ieftină şi nu prezintă pericol de incendiu. în soluţia de
impregnare se introduc şi fungicide, astfel, biocizii folosiţi pătrund în masa lemnoasă odată cu
substanţa de impregnare. Pentru artefactele dc lemn arheologie de dimensiuni mici se foloseşte ca
solvent alcool etilic absolut, astfel se reduce durata dc im pregnare, iar aspectul, culoarea lemnului
nu se modifică. Soluţia dc polietilenglicol arc rolul nu numai de a stopa apariţia cristalelor de gheaţă
în structura lemnului arheologic, ci şi unul de umezirc după tratament prevenind ca artefactul să
sufere o micşorare a volumului. Din practica conservatorilor s-a observat că o soluţie dc
polietilenglicol cu o concentraţie dc cel puţin 20% va deshidrata şi distruge toate microorganismele
din lemnul arheologic prin fenomenul dc osmoză.
4.3.6.

Restaurare - propuneri

Restaurarea artefactelor arheologice se va face în urm a întrunirii unei comisii dc restaurare
în care se vor stabili metodele, substanţele, materialele şi tehnica de restaurare.
La propunerea restauratorului se aprobă sau se aduc unele am endam ente pentru buna
activitate dc restaurare, materialele şi substanţele trebuie să fie com patibile cu substanţa folosită
pentru im pregnarea lemnului arheologic. După încheierea procesului de conservare, impregnare,
uscare, piesele vor ti supuse operaţiunilor dc restaurare. Nu toate piesele din lemn arheologic vor fi
restaurate ci doar celc carc întrunesc condiţiile conform norm elor dc restaurare.
în procesul dc restaurare al lemnului arheologic impregnat cu polietilenglicol se vor folosi
adezivi, chituri şi materiale de finisare com patibile cu substanţa dc impregnare şi care să respecte
reversibilitatea şi durabilitatea obiectului restaurat.
Pentru piesele cu fibrele desprinse şi fragilizate s-a revenit prin im pregnarea cu am estec de
PEG şi colofoniu într-o anumită proporţie pentru fixarea şi stabilizarea fibrelor lemnului.
După finalizarea restaurării piesele expuse sau depozitate se vor monitoriza respectându-se
param etrii optimi dc microclimat prevăzuţi în normele de conscrvare-restaurare.
Piesele dc lemn arheologic, pentru a fi restaurate trebuie să fie uscate până la param etrii
optimi dc um iditate, microclimatul din laboratorul de restaurare să se încadreze în parametrii optimi
(UR= 50-65%, T 18°C). Unele piese din lemn prezintă fisuri, crăpături, lipsuri din material lemnos,
desprinderi ale fibrelor etc. Pentru a readucc la forma iniţială şi pentru mărirea rezistenţei şi
durabilităţii acestor piese este necesar intervenţia restaurării. Pentru restaurare s-a propus
com pletarea elem entelor lipsă cu lemn nou, din aceeaşi esenţă, impregnat ca lemnul original pentru
a fi com patibile materialele folosite pentru chituire, lipire, patinare.
Pentru unele piese mai fragile vom folosi pentru completări lemn de balsa, fiind foarte uşor
şi carc să nu tensioneze partea originală. Pentru îmbinări sau prelungiri vom folosi cepuri din lemn,
încheiate cu adezivi pe bază dc paraloid de ceară de albine şi de colofoniu acestea fiind compatibile
cu materialele de impregnare a lemnului. Dc asemenea chiturile şi m aterialele pentru patinare şi dc
integrare cromatică vor fi pe bază de ceruri naturale sau sintetice, coloranţii fiind înglobaţi în masa
de im pregnare şi de chituire.
M odelarea lemnului nou sc va face prin sculptură cu ajutorul unor dălţi corespunzătoare se
vor efectua şlefuirile şi finisările după carc se va aplica un strat dc şclac colorat în nuanţele dorite
având ca reper părţile originale ale artefactului. Dacă în timpul restaurării intervin unele probleme
deosebite, restauratorul va convoca comisia dc restaurare pentru rezolvarea cazului şi continuarea
procesul de restaurare în mod corespunzător.
După încheierea restaurării şi comisia acceptă recepţia pieselor, acestea vor fi preluate dc
beneficiar, adică de M uzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni. Sc va recom anda ca monitorizarea
pieselor să se facă în continuare dc cătrc conservatorii desemnaţi dc instituţia muzeală.

Concluzii
Lucrarea dc faţă tratează problem atica deosebit de com plcxă a lemnului provenit din diverse
tipuri dc si t uri, a fenomenelor dc degradare carc apar la asem enea materiale, precum şi a
principalelor măsuri de prevenire a efectelor proceselor de încălzire şi de pierdere a conţinutului de
um iditate din lemn, im ediat după descoperirea arheologică.
Conservarea lemnului arheologic este condiţionată de luarea m ăsurilor imediate, la locul
descoperirii, care au în vedere m enţinerea intactă a stării obiectului, în funcţie dc mediul din carc
provine. Deshidratare imediată ducc la degradarea acestui material, care se fragilizează prin uscare.
Totodată, um iditatea sporită, corelată cu o tem peratură propice, favorizează intensificarea
activităţilor biologice.
D escoperirea m ultor obiecte din lemn în medii uscate arată că unele se păstrează bine în
accastă stare. Cele mai multe materiale dc natură organică au fost descoperite în turbării. Condiţia
esenţială pentru păstrarea lor în sol, este natura acestuia, prezenţa şi m obilitatea apei, pH-ul solului
şi stabilitatea sau instabilitatea microclimatică, prezenţa sărurilor.

O
problem ă de maximă im portanţă pentru conservarea obiectelor arheologice din lemn o
constituie luarea unor măsuri optime, chiar la locul descoperirii. Aceste măsuri sunt diferite, în
funcţie de condiţiile microclim aticc din sol şi de conţinutul de apă al materialelor.
Datorită frecvenţei scăzute a lemnului arheologic com parativ cu alte artefacte precum şi
susceptibilitatea crescută la atacul factorilor degradanţi tratam entele sunt complexe şi de durată.
Acest aspect a rezultat din activitatea noastră în domeniul restaurării, aşa cum indică datele inedite
referitoare la intervenţiile de conservare-restaurare a lemnului arheologic provenit din şantierul
Băile-Figa jud. Bistriţa Năsăud, descoperit de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni din localitatea Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, care au fost conservate în cadrul
Laboratorului zonal de conservare-restaurare al M uzeului Bucovinei, singurul laborator specializai
în conservarea lemnului arheologic.
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RESTAURAREA TEXTILELOR ARHEOLOGICE - ANSAMBLUL
ACOPERĂMÂNT DE CAP DESCOPERIT LA BISERICA
„SFÂNTUL GHEORGHE” (MIRĂUŢI) DIN SUCEAVA

Rezumat: Ansamblul Acoperământ de cap a fost descopcrit în cavoul 1 din naos, cu ocazia
săpăturilor arheologice efectuate la Biserica „Sfântul Gheorghe” (Mirăuţi) din Suceava în anii 1996 si 1997.
Mormânt carc a aparţinut unui personaj ncidcntificat, aparţinând perioadei Evului Mediu. Este primul
ansamblu de acest fel, utilizarea lui fiind cunoscută din opera scriitorului Simion Florea Marian „Datini şi
obiceiuri la romani”, ca făcând parte din ritualul de înmormântare legătura de ochi şi maramă, iar boneta şi
coafa fiind obiecte de port. Boneta este confecţionată din ţesătură dc pluş, dccorată cu motiv vegetal din fir
metalic de argint aurit, fir mătase buclat. Coafa este confecţionată din mătase lip pânză de culoare roşie brună. Marama este confecţionată din borangic, iar legătura dc ochi este realizată dintr-o bentiţă de mătase de
culoarc roşie pc carc sunt dispuşi 29 dc ciucuri din mătase policromă şi fir de argint aurii. Piesele au intrat în
laborator înlr-o avansată stare de degradare. In urma tratamentelor efectuate, a operaţiilor de restaurare, ele
au căpătat formă şi redau semnificaţia lor iniţială.
Cuvinte cheie: Biserica „Sfântul Gheorghe” (Mirăuţi), Suceava, arheologie, bonetă, mătase, fir
metalic, restaurare, conservare, expunere, curăţire, em oliere, hidratare
Abstract: The ensemble Head Cover was discovered in the tomb 1 of the nave, during excavations
carried out at the St. George (Mirăuţi) church in Suceava, in 1996 and 1997. The tomb belonged to an
unidentified person from the Middle Ages. It is the first ensemble of this kind and its use is known from the
work of writer Simion Florea Marian, “Customs and traditions of the Romanians”. The eye bind and the
headkerchief arc part of the burial ritual, while the bonnet and the veil are part of the usual costume. The
bonnet is made of plush fabric, dccoratcd with vegetal motifs made of gilded silver metallic thread, curly silk
thread. The veil is made of canvas-type silk, colored red-brown. The headkerchief is made of silk and the eye
bind is made from a red silk ribbon with 29 tassels of polychrome silk and gill silver thread. The artifacts
were brought to the lab in an advanced state of decay. After performing treatments and restoration
operations, they have taken shape and they can show their original meaning.
Keywords: “St. George” Church (Mirăuţi), Suceava, archeology, bonnet, silk,metallic thread, restoration,
conservation, exhibition, cleansing, softening, moisturizing

Restaurarea reprezintă, conform norm elor dc conservare şi restaurare a obicctclor dc
patrimoniu, com petenţa cu mijloace specifice asupra unui bun cultural, cu scopul dc a întrerupe
proccsclc dc degradare, dc a conscrva cât mai mult posibil din original şi de a reda sem nificaţia sa
iniţială.1
Activitatea dc restaurare reprezintă o m uncă com plexă ce cuprinde mai multe etape din
metodologia de lucru, şi anume: investigaţiile fizico-chim ice şi biologice, tratamente dc curăţire şi
restaurarea propriu-zisă.
Investigaţiile fizico-chim ice şi biologicc sunt realizate dc rcstauratonil dc textile în
colaborare cu arheologul carc a dcscopcrit obiectul, istoricul de arta, muzeograful şi investigatorii
fizicieni, chimişti şi biologi, din cadrul laboratorului de restaurare. Ele constau în investigarea
am ănunţită a obiectului înainte de începerea procesului de restaurare.
Investigaţia tehnică determină descoperirea tehnicii de realizare a m aterialelor componcnte:
fire (simple sau m etalice ), ţesături cu două sau mai multe sisteme de ţesere, tehnici de asam blare a
elem entelor de croi, a accesoriilor (pasmanterii, etc.), şi alte elemente tehnice specifice.

1 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate.

Buletinele de analize, alături de celelalte elemente: fişa de evidenţă analitică şi de
conservare, docum entaţia restaurărilor anterioare, fişa cu diagnosticul şi propunerile de tratament şi
restaurare, procese verbale ale comisiei de restaurare la stabilirea diagnosticului, tratamentului şi
recepţia lucrării, precum şi nota cu itincrariul obiectului în laborator, jurnalul restauratorului şi fişa
cu recom andări de expunere şi depozitare fac parte din dosarul de restaurare al obiectului.“
Intervenţia de conservare/restaurare este determ inată de starea de sănătate a obiectului,
metodologia de tratam ent este specifică fiecărui obiect în parte.
Restaurarea Ansamblului de cap dcscopcrit la Biserica M irăuţi constituie o etapă importantă
în ccrcctarca intcrdisciplinară a unui obiect arheologie şi confirm area existenţei unui accesoriu
vestim entar descris de autori. Acest obiect dc patrimoniu a fost studiat, conservat şi restaurat de
mine în perioada 2001-2005, în cadrul Laboratorului de Conservare-Restaurare al Muzeului
Bucovinci, unde îmi desfăşor activitatea ca restaurator textile din anul 1994.
Cercetările arheologice întreprinse în anii 1996-1997, în interiorul Bisericii Sfântul
Gheorghe, M irăuţi, judeţul Suceava dc către arheologi: M ircea D. M atei, Florin Hău, Paraschiva
Batariuc, au dus la descoperirea a num eroase vestigii. în cavoul 1. din naos aparţinând unui
personaj masculin neidentificat, au fost dcscopcritc: un giulgiu din mătase dam asată şi broşată; un
giulgiu din borangic pictat cu aur; un anteriu din mătase dam asată cu mâneci din drappi d ’oro\ o
căm aşă din mătase cu mâneci lungi şi piepţii plisaţi; un guler brodat cu fir metalic: o pernă din
mătase brodată şi un ansamblu acoperământ dc cap format din patru piese; bonetă, coafa, maramă şi
legătură de ochi.
Este primul ansamblu de acest fel recuperat dintr-un mormânt, deşi utilizarea pieselor este
recunoscută din broderii sau descricrilc autorilor români. Ansamblul face parte din epoca evului
mediu, (vezi fig .l, fig. 2)
Bonetă are corpul com pus din două fragmente dc ţesătură preţioasă al cărei aspect artistic
este dat dc m aterialele folosite (mătase fir metalic), dc tehnica dc ţesere (plus, fir metalic buclat, fir
de mătase buclat), de motivul ornamental vegetal. B entiţa de frunte, un galon, realizat din fir
m etalic (banda de argint aurit spiralată pe suport dc m ătase),iar pe avers este căptuşită cu un
dreptunghi de mătase roşu-brun care stabilizează marginea de care s-a prins galonul. Bentiţa de la
baza bonetei este confecţionată din acelaşi material ca boneta. Dimensiunile bonetei sunt:
435m in/200m m . ( vezi fig. 3)
Coafa este confccţionată din mătase tip pânză de culoare roşie - brună. S-a realizat dintr-un
dreptunghi dc ţesătură, la unul din capete s-au unit cele două colţuri ale laturii mici, printr-o
cusătură ascunsă, cu tiv dublu. Celalalt capăt este răscroit ovoidal iar marginile dreptunghiului
rămase în urma croiului sunt înnădite cu fâşii din aceeaşi ţesătură, în tehnica „tiv dublu” , form ânduse două pamblici în lungime dc 1000 mm, care înlesncsc înfăşurarea coafci în jurul capului. în
momentul detaşării capetele pam blicilor erau legate în nod. Coafa prezintă pe una din laturi liziera,
cealaltă latură fiind stabilizată cu punct de festón realizat m anual. Dimensiunile coafei sunt:
560/290m m (corpul coafei) şi 1000/3mm pam blici. (vezi fig. 4)
M arama are formă de dreptunghi, din borangic, pe una din lungimi are liziera (dc 5mm
lăţime, tip pânză), iar pe una din lăţimi s-a identificat un ornament din fir metalic (banda).
Dimensiunile maramei sunt: 700/430 mm. (vezi fig. 5)
Legătura dc ochi, este realizată dintr-o bentiţă dc mătase, ţesătura tip pânză, pe care sunt
dispuşi opt ciucuri din fir metalic, argint aurit şi douăzeci şi unul din fire dc mătase policromă, un
total dc douăzeci şi nouă de ciucuri. Dim ensiunile piesei sunt: 650/250 mm. (vezi fig. 6)
Piesele au intrat în laborator într-o stare avansată dc degradare, datorată mai m ultor factori
care au concurat la aceasta. Dintre tipurile dc degradări se evidenţiază următoarele:

2 Norme privind reglementarea activităţii de restaurare a bunurilor istorice, artistice, ştiinţifice, tehnice, de
istorie naturală care fac parte din patrimoniul cultural naţional, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste,
1982, p.78

a. depuneri de păm ânt şi produşi de descom punere - din mediul de înhum are;
b. prezenţa produşilor de coroziune ai firului metalic;
c. oxidarca colorantului din firele de mătase;
d. îm bătrânirea firelor textile;
e. şifonabilitate ridicată;
f. pierderea elasticităţii si flexibilităţii firelor şi a pieselor în general;
g. prezenţa zonelor acoperite cu clorură şi sulfat de argint;
h. lipsă sistem e de urzeală şi băteală , aproxim ativ 5% labonetă, 30% la coafa, 40% din
maramă;
i. deshidratare avansată, uscare excesivă, fragilizare ctc. (vezi fig. 7)
Procesul de restaurare cuprinde etapele: tratam ente de curăţirc( uscată ,umedă) şi restaurare
propriu-zisă. Tratam entele de curăţire uscată au rol de îndepărtare a agenţilor de degradare cu
ajutorul m ijloacelor mecanice: perii moi, bisturiu. Astfel se elimină depunerile de păm ânt sau alte
depuneri care sunt puţin aderente la suprafaţa obiecte.
Din cauza deshidratării avansate a materialului textil se procedează la hidratarea progresivă
a acestuia, prin aplicarea pe suprafaţa obiectelor, de com prese din tifon um ezite cu soluţie apoasă de
gliccrină. Pc parcursul operaţiei de hidratare o parte din depunerile aderente se îndepărtează uşor,
desprinzându-se singure dc materialul textil. Odată cu hidratarea m aterialului textil se obţine şi
relaxarea acestuia, desfacerea cutelor şi întinderea ţesăturii. Se realizează dem ontarea pieselor în
elem entele de croi com ponente, (vezi fig. 3,4,5,6).
Pentru ficcare piesă din ansamblu s-au folosit soluţii diferite de curăţire. Tratamentele
pentru îndepărtarea produşilor de coroziune determ ină deshidratarea uşoară a m aterialelor textile,
odată cu dim inuarea rezistenţei mecanice a acestora.
Hidratarea se realizează prin tamponare cu soluţii de glicerină, foarte slab concentrată şi
uscarea liberă pe o suprafaţă de sticlă. Procesul se reia până la obţinerea unui rezultat satisfăcător,
care să permită consolidarea pc un suport nou. (vezi fig.8)
Restaurarea cuprinde patru etape: pregătirea materialelor, instrumentarului şi aparaturii
necesare, consolidarea pe un suport nou, reasam blarca şi dublarea.
Pregătirea m aterialelor reprezintă: alegerea suportului de consolidare idcntic sau cu
proprietăţi foarte asem ănătoare cu originalul; executarea gherghefului dc lucru care să permită
consolidarea integrală a suprafeţei unui elem ent de croi netensionat aflat în stare întinsă; pregătirea
firelor şi acelor dc consolidare şi alegerea dublurii. Suportul dc consolidare trebuie să aibă câtcva
caractcristici obligatorii: o bună stabilitate dimensională, o desime suficientă pentru a putea prelua
punctele dc consolidare şi un aspect cât mai apropiat de ccl original.
Culoarea acestuia trebuie să fie apropiată crom atic, dar nu idcntică cu originalul, pentru a
face lizibilă intervenţia dc restaurare. Sunt preferate ţesăturile vopsite industrial, datorită
uniformităţii culorii şi stabilităţii coloranţilor.
Consolidarea pc suport nou se face prin coasere cu fire asortate crom atic, dc mătase naturală,
cu acc dc restaurare lungi şi foarte subţiri, folosind punctc dc restaurare corespunzătoare tipului dc
degradare şi categoriei de textile dc restaurat. Firele dc consolidare alese sunt fire dc borangic de
culoare brună, asortate cu materialul original.
Fragm entele originale au fost fixate provizoriu pe suportul nou cu punct dc însăilare rar, cu
fir de bum bac, de culoare albă. Consolidarea s-a executat cu fir dc mătase naturală asortată
crom atic, folosind puncte de restaurare adccvatc. Reasam blarca s-a executat respectând întru totul
tehnica de asam blare originală, (vezi fig. 9)
Dublarea obiectului consolidat pc suport nou se realizează pentru protejarea punctelor de
consolidare de pc versoul piesei şi pentru redarea aspectului cstetic. Dublarea poate fi identică cu
suportul de consolidare sau diferită. Şi aceasta trebuie să aibă proprietăţi fizico-m ecanice similare
cu originalul pentru a se com porta în timp la fel.

■

Piesele restaurate (fig. 10.) s-au predat beneficiarului cu recomandare de transport,
depozitare şi expunere. Analogie pentru bonetă este boneta purtată de Sfântul Spiridon, în
Epitrahilul cu sfinţi de la M ănăstirea Putna, datat scc. al XV-lea.

Fig. 1. Ansamblu acoperământ de cap înainte de restaurare

Fig. 3. Demontare elemente de croi bonetă

Fig. 5. M aram ă înainte de restaurare
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Fig. 6. Legătură de ochi înainte de restaurare

Fig. 10. Piesele după restaurare

Elena Mihaela MARŢINEAC

Rezumat: Piesa face parte din ansamblul de veşminte provenite din şantierul arheologic de la
Mănăstirea Probota, fiind descoperită în luna octombrie 1995. Este numită „Anteriu” şi a aparţinut
pârcălabului de Neamţ Fră(ian, mort în anul 1545. Piesa este realizată dintr-o mătase brocart, cu motive
vegetale mărunte, stilizate, de culoare ocru (culoare specifică pieselor arheologice). A ajuns în laboratorul de
restaurare sub forma unor resturi vestimentare, într-o stare de degradare avansată, în proporţie de 40-45%,
motiv pentru care a intrat în procesul de restaurare în regim de urgenţă.
Cuvinte cheie: anteriu, textile arheologice, restaurare, consolidare, reasamblare
Abstract: The artifact is a part of the set of garments from the archaeological site of Probota
Monastery, being discovered in October 1995. It is called “surplice” and it belonged to the chief magistrate
of Neamţ Frăţian, deceased in 1545. The artifact is made of silk brocade with small, stylized vegetal motifs
of ocher color (a specific color for archaeological artifacts). It arrived at the conservation laboratory in the
form of scraps of clothing, in an advanced state of decay, a rate of 40-45%, which is why it underwent
restoring processes urgently.
Keywords: surplice, archaeological textiles, restoration, consolidation, reassembling

Piesa face parte din ansamblul de veşm inte provenite din şantierul arheologic - M ănăstirea
Probota 1995. Veşmântul dcscoperit a aparţinut pârcălabului de Neam ţ, Frăţian, deccdat în anul
15141- nc spune arheologul Voica Puşcaşu.
La intrarea obiectului în Laboratorul dc Restaurare şi Conservare Suceava, accsta se
prezenta sub forma unor resturi vestim entare, într-o stare de degradare avansată, îm bâcsit cu
depuneri humice şi organice rezultate din condiţiilc dc zaccre.
Veşmântul este realizat dintr-o mătase brocart de culoarc ocru - culoarc specifică textilelor
arheologice -, cu motive vegetale, având ca dublură tafta în partea inferioară, la deschizături şliţuri
şi linia dc dcschidere a feţelor.
Ţesătura brocart este o ţesătură compactă, din mătase şi mătase înnobilată cu bandă dc argint
aurit. Piesa este com pusă din urm ătoarele elemente:
-

faţă croită odată cu spatele;
clini centrali faţă, triunghiulari pentru a da lărgime veşmântului;

-

clini laterali, triunghiuri echivalente, obţinute din două elemente (un clin marc şi unul mic);
mânecile strâmte.

' Voica Maria Puşcaşu, Mănăstirea Probota - arheologie şi istorie. Editura Karl A. Romstorfer, Suceava,
2013.

Foto 1. Anteriu, în faza scoaterii din mormânt

Foto 2. Piesa după curăţiri prealabile de resturi huinicc

După degajarea fragmentelor textile de resturile ce provin din condiţiile de zaccre şi
aclim atizarea lor, s-a analizat starea de conservare a piesei şi s-a constatat că agenţii de degradare
au dat naştere la procese de :
oxidarca colorantului din fibra dc mătase;
form area produşilor de coroziune a benzii metalice din zona pieptului;
m ineralizarea benzii metalice pe toată suprafaţa piesei şi pulverizarea ci;
alterarea culorii şi neuniform itatea ei pe toată suprafaţa;
higroscopicitate scăzută;
elasticitate mică;
friabilitate ridicată;

*

şifonabilitate mărită;
-

fragilizare;
pierderea elasticităţii, flexibilităţii firului textil şi a piesei în general.
pierderea integrităţii piesei;
rupturi mari şi sfâşieri;
îm bâcsiri cu depuneri humice şi organice;
destrămări de jur-îm prcjurul zonelor sfâşiate;
pete negre rezultate din descom punerea cadaverică;
distrugerea sistem elor de ţesere.

Studiul teoretic referitor la istoricul piesei, provenienţa modului de croi al veşmântului,
investigaţiile ştiinţifice privind natura m aterialelor com pozite, precum şi analiza gradului de
degradare şi deteriorare a acestora, au permis redactarea concluziilor sub forma unui diagnostic de
caz în baza căruia s-a propus tratamentul de restaurare. După stabilirea diagnosticului şi susţinerea
acestuia în com isia de restaurare, prim ele etape de lucru au constat în:
dem ontarea piesei în elemente com ponente pentru desfăşurarea unei curăţiri optim e urmate
de dczinfccţii, dezinsecţii cu soluţii de formaldehidă şi timol;
curăţiri mecanice, umede şi uscate, hidratări şi cmolicri;
-

examinări m inuţioase la stereo-m icroscop, urmate de perioade de relaxare.

Foto 3. Piesa după tratamentele de curăţire umede

După obţinerea rezultatelor bune ale tratam entelor de curăţire efectuate, cu soluţii de curăţire
stabilite în urma m icrotestelor de solubilitate, piesa a rămas pentru o perioadă de timp în relaxare.
Intre timp, s-a vopsit suportul de consolidare din şaten (mătase naturală) cu coloranţi direcţi, într-o
culoare apropiată de cea originală (ocru).
A urmat apoi apretarea cu CM C a suportului de consolidare. După îm bibarea cu soluţie de
CM C, suportul s-a întins şi s-a uscat pe plăci din sticlă.
Excesul de apret a fost îndepărtat cu ajutorul unor tampoane din vată. între timp a fost
pregătit ghergheful, s-au confecţionat patru suporţi din lemn de înălţimi diferite.
Pe o ramă s-a fixat suportul de consolidare cu piesa însăilată, care urma să fie consolidată.
Restul piesei a fost înfăşurată pe cilindru din carton presat, pe care era înfăşurat restul piesei.

Foto 4. Detaliu ţesătură brocart

Foto 5. Piesa în timpul restaurării

Foto 6. Mâneci, în timpul restaurării

Punctele de coasere pentru consolidarea piesei au fost de mai multe feluri, în funcţie de
degradări. Firul de consolidare folosit a fost din borangic (filloflos). în zona în care piesa şi-a
păstrat integritatea s-a folosit punctul de coasere zigzag, iar în zonele lacunare s-a făcut punctul dc
coasere pe fir drept. Pe conturul piesei a fost folosit festonul.
După consolidarea piesei pe suportul nou, a fost scoasă piesa din gherghef şi s-a procedat la
rcasam blarca ei, începându-se cu dccuparea elem entelor componente:
clinii mari drept şi stâng;
clinii mici, mânecile, faţa şi spatele piesei.
Au fost prinşi clinii mici de cci mari printr-un punct de coasere ascuns, din muchic în
muchie. Acest mod de prindere îl respectă pe cel original. S-a calculat mijlocul umerilor de care sau prins mânecile cu acul, folosind fir din mătase răsucită, la culoarca piesei.
După încheierea părţilor laterale ale piesei s-a continuat cu secţionarea, dublarea, festonarea
şi formarea şliţurilor dc pe părţile laterale, centrale şi faţă. In partea superioară laterală a feţei erau
două fente . Acestea au fost dublate cu tafta şi s-au festonat prin punctul de coasere „os de peşte” ,
prin care se scoteau mâinile din anteriu, mânecile având rol decorativ“.
La nivelul taliei sunt practicate alte două fente de dimensiuni mai mari cu rol funcţional dc a
manevra spada. La fel au fost reasam blatc şi acestea din urmă.
La o distanţă de 8 cm dc la gât în jo s a fost confecţionată o gaică şi prinsă de clinul stâng,
(singura gaică existentă). Pe suprafaţa clinului mai existau martori carc confirm au existenţa celei
de-a doua.
Prezenţa acestor două găici dovedeşte că piesa se închcia până la nivelul taliei. A urmat
răscroiala gâtului într-o formă aproxim ativ rotundă, finisarea acestei răscroiri fiind făcută cu
ajutorul unui paspual, cu lăţim ea de 1 cm. A fost confecţionată o dublură pentru piesă din mătase
2 Corina Nicolescu, Costumul de curte în Ţările Române (sec. XIV-XVIII), Editura Muzeul dc Artă al
României, 1970, passim.

f
naturală. Aceasta a fost vopsită, apretată, croită şi cusută dc piesă. Pentru păstrarea piesei s-au
confecţionai nişte suporţi din pânză albă, cu umplutură din vatclină. La sfârşit a fost întrunită
com isia de recepţie, apoi obiectul a fost predat bcncficiarului, cu recom andări precise privind
păstrarea şi expunerea.

Foto 7. Piesa după restaurare (faţă)

Foto 8. Piesa după restaurare (spate)

RESTAURAREA UNUI EPITAF DE ÎNCEPUT DE SECOL XIX

Rezumat: Epitaful „Punerea în mormânt a Domnului lisus Hristos” aparţine Bisericii „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Valea Călugărească, judeţul Prahova. Este un epitaf de început de secol XIX. Tehnica de
execuţie este mixtă: pictură în culori de ulei pe suport din material textil, catifea, elemente fitomorfe
executate din grund pe catifea, elemente decorative din mătase cu fir metalic. Datorită faptului că obiectul a
deservit cultul religios, starea de conservare era una precară. Restaurarea s-a executat diferenţiat în funcţie de
tehnica de execuţie şi materialele folosite. Restaurarea s-a lacul în regim de urgenţă pentru salvarea
obiectului.
Cuvinte cheie: epitaf, pictură, culori de ulei, pânză, catifea, grund, deteriorare, restaurare
Abstract:The epitaph „Burial of Lord Jesus Christ" belongs to the „Three Hierarchs" Church from
Călugărească Valley, Prahova County. It is an early nineteenth century epitaph. The execution technique is
mixed: oil colors painting on textile support, velvet, phytomorphic elements made of primer on velvet,
decorative elements of silk with metallic thread. Because the object had served the religious cult, it had a
precarious state of conservation. The restoration was performed differently, depending on the execution
technique and materials used. The restoration was done urgently to save the object.
Keywords: epitaph, painting, oil paints, canvas, velvet, primer, damage, restoration

Epitaful „Punerea în mormânt a Domnului lisus Hristos” aparţine Bisericii „Sf. Trei Ierarhi” din
comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova. Biserica a fost construită în anul 1832, de către locuitorii din
sat, deşi la vremea aceea se numărau doar patruzeci de familii. Epitaful a fost făcut cel mai probabil în
aceeaşi perioadă (după caracterele chirilice care au fost folosite la scrierea troparului).
D escrierea obiectului:

Epitaful reprezintă punerea în m orm ânt a Domnului lisus Hristos. Este realizat în tehnică
mixtă: trupul M ântuitorului este pictat în culori de ulei pe suport din pânză dc bumbac, aplicată prin
lipire pe carton. Trupul M ântuitorului este încadrat de ornamente de material textil (mătase cu fir
m etalic), aplicatc prin lipire pe suport din carton.
Aureola M ântuitorului este din fir metalic (Cu) care a fost montat prin coasere tot pe suport
din carton. Atât elem entele pictate cât şi cele din material textil au fost aplicatc prin coasere pc
epitaf. Acesta este realizat din catifea grena. Pc suprafaţa epitafului, direct pc materialul din catifea,
au fost realizate din chit, elem ente fitomorfe (frunze de viţă dc vie, struguri, flori). Tot din grund a
fost realizat şi textul troparului punerii în mormânt: „Iosif cel cu bun chip, dc pe lemn luând
preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-L şi cu miresme, în morm ânt nou îngropându-L,
L-a pus” 1.
Pentru a înnobila ornamentele şi literele textului, acestea au fost crom atizate cu argint
coloidal. Dim ensiunile obiectului sunt de 97cm /180cm.

1 Pr. Prof. Dr. Enc Branişte, Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu, Pr. Prof. Gheorghe Ncda, Liturgica teoretică.
(Manual pentru seminariile teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1984, p. 121.

Foto. 1. Epitaful înainte de restaurare

Foto 2. Elementele pictate şi clementele decorative din pânză aplicate
prin lipire şi coasere pe carton

Starea de conservare
în general, conservarea se referă la asigurarea integrităţii valorilor culturale şi prelungirea la
m axim a vieţii lor.
Epitaful în cauză fiind realizat în tehnici dc cxccuţie mixte, (pictură în ulei pe suport din
pânză, grund aplicat pe material textil din catifea, mătase cu fir metalic şi aureolă din fir metalic) sc
află într-o stare de conservare precară. Formele de degradare prezente sunt multiple şi sunt prezente
la toate nivelurile: verni, strat pictural, grund şi pânză (la partea pictată), deteriorarea catifelci,
grund fragilizat (în cazul ornam entelor fitomorfe), oxidarca cuprului dc la firul mctalic al a u re o le i.

Fot» 3. Pete de murdărie aderentă pe suportul textil şi pe suprafaţa stratului pictural, pete de oxid ale
cuprului din firul metalic de la aureolă

Verni-ul care are rol de protecţie a stratului pictural este brunificat, iar pe alocuri prezintă
îngroşări sau halouri, datorate unei tehnici de aplicare mai defectuoase. Pe suprafaţa picată sunt
prezente pete provocate de un atac fungic, precum şi pete de m urdărie aderentă (ceară, fum, răşini
de la tămâie). Pe suprafeţe mici sunt lacune ale stratului pictural. După îndepărtarea materialului
textil carc reprezenta veşmântul cu care era înfăşurat M ântuitorul, pe suprafaţa pictată au rămas
depuneri de m urdărie neaderentă (praf, fragmente dc inscctc, scamc din materiale textile).

Foto 4. Atac fungic, tăieturi la nivelul suportului din pânză, lacune ale stratului pictural,
depuneri dc murdărie aderentă şi neaderentă

Catifeaua care reprezintă suportul de bază al epitafului, datorită faptului că a deservit cultul
religios (în timpul anului liturgic stă aşezat pe Sf. Masă a Altarului, fiind marginile îm păturite),
aceasta prezintă o uzură mai pronunţată (sunt prezente lacune şi tăieturi ale materialului textil,
arsuri clc.). Suportul (catifea) prezintă depozite de murdărie aderentă şi neaderentă datorită faptului
ca a deservit cultul religios. Pe reversul pânzei sunt prezente atacuri biologice identificate prin pete
provocate de atacul fungic. Pânza prezintă higroscopicitate redusă ccca ce i-a mărit gradul de
friabilitatc.

în timp, datorită „îm bătrânirii” fibrei, aceasta slăbeşte şi se găureşte sau se sfâşie foarte uşor
atunci când obiectul este expus unor şocuri mecanice fie ele chiar şi de mică intensitate. Unul din
cele mai importante cauze a putrezirii pânzei este acţiunca cum ulativă a dioxidului de su lf absorbit
din atm osferă şi transform area sa în acid sulfuric, prin acţiunca catalitică a fierului2.
La o simplă analiză m acroscopică, pe suprafeţe mici, sunt prezente sfâşieri carc au
dim ensiuni variabile între lem şi 4 cm. Acestea se datorează unor manipulări defectuoase. Tot
datorită şocurilor mecanice, pânza epitafului a fost în uncie locuri perforată.
în timp, catifeaua şi-a m odificat cromatica prin decolorare. în prezent culoarea variind în
nuanţe de brun şi ocru. Pe suprafaţa catifelei sunt foarte multe pete de ceară de la lumânări şi pete
de răşini de la tămâie. Grundul din care au fost făcute ornamentele fitomorfe i-au fost dim inuate
proprietăţile fizico-chim icc şi a pierdut din aderenţa faţă de suport.
Ca şi la picturile pe pânză şi în cazul ornam entelor de grund de pe catifea, mediul
înconjurător joacă un rol aparte în conservare. Deşi grundul şi straturile de pigm ent m etalic carc se
aplică suprapuse pe pânză sunt mai adaptabile la mişcările suportului decât grundul gesso şi
straturile de culoare în pictura pe panou din lemn, totuşi elasticitatea cleiului din com ponenţa
grundului este treptat redusă odată cu trecerea timpului. Acesta devine friabil şi se crapă uşor
datorită mişcării suportului, chiar dacă obiectul nu este m anipulat ci doar la schim bările umidităţii
relative3.
O
lovitură întâm plătoare pc spatele unei pânze vcchi grunduite, produce o întindere locală şi
duce la formarea unei serii de cracheluri concentrice în grund şi straturile de vopsea. Acest fenomen
este prezent şi în cazul epitafului supus examinării. Aceste acţiuni dacă sunt mai puternice pot
provoca o „desfigurare” mai gravă a suportului ceea ce provoacă desprinderea grundului şi clivajul
acestuia. Astfel s-au format lacune la ornamentele fitomorfe şi la literele care com pun textul. în
colţurile epitafului, încadrate în medalioane florale, ccl mai probabil erau reprezentaţi cei patru
cvanghelişti (conform canoanelor bisericeşti), însă aceştia în timp s-au pierdut.
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Foto 5. Lacunc ale grundului carc formează ornamentele fitomorfe (în timpul chituirii)

Alexandrina Cuţui, Conservarea icoanelor ca bunuri de patrimoniu, în „Candela” revistă dc teologie şi
cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, an XVII, nr. 2-3 martie-aprilic/2007, p. 44.
3 Idem, Restaurarea tablourilor care reprezintă voievozii: Ştefan cel Mare, MihaJ Viteazul, Dragoş Vodă şi
Mircea cel Bătrân crea(ii ale lui Gheorghe Tattarescu, în Anuarul Muzeului Militar „Regele Ferdinand I”,
Editura Muzeului Militar „Regele Ferdinand 1”, Bucureşti 2013, p. 371.

R e s ta u ra re a :
Importanţa liturgică şi artistică prccum şi starea de conscrvarc, a impus intrarea epitafului în
procesul de restaurare. Pentru început s-a impus transferul obiectului într-un mediu cu microclimat
fără variaţii ale param etrilor fizici. Odată ajuns în mediu stabil, epitaful a fost aşezat în plan
orizontal pe o planşetă, pentru ca pânza să se relaxeze. A urmat apoi desprăfuirea, Fiind folosite
pensule moi din păr natural şi aspirator cu putere m ică de aspirare (pentru a nu deteriora pânza
fragi lizată.
A urmat efectuarea unor tratam ente de dczinfccţie piesa fiind cât mai bine curăţată pe toată
suprafaţa (avers şi revers).
Pentru dezinfectare s-a folosit metoda sanvici, pânza pictată fiind pusă cu stratul pictural în
jos, pe coli de hârtie de filtru. Reversul pânzei a fost pulverizat cu o soluţie de tymol în concentraţie
de 1%. Deasupra s-au aşezat alte coli de hârtie de filtru care la rândul lor au fost pulverizate cu
soluţie de tymol de 1%. Piesa a fost ţinută în mediu de tymol timp de trei săptămâni. O dată la două
zile au fost schim bate straturile de hârtie de filtru.
După ce s-au efectuat operaţiile de conscrvarc care au constat în desprăfuire, dczinfccţie şi
cm oliere, com ponenta pictată a epitafului a fost întinsă pe planşetă şi călcată1.
Suportul epitafului din catifea a fost curăţat separat. Pentru că pe suprafaţa catifelei erau
aplicate motivele fitomorfe din grund, aceasta nu a putut fi spălată. Au fost scoase petele din ceară
folosindu-sc spatula electrică ca sursă de căldură şi hârtia de filtru prin care s-a absorbit ceara
topită. Ulterior suprafaţa s-a curăţat cu apă distilată şi alcoolizată (50:50). La final, pentru
îm prospătarea culorii, catifeaua s-a curăţat cu apă distilată şi acid acetic (95:5). Tăieturile au fost
consolidate prin coasere. Pe reversul epitafului au fost aşezate fâşii din material de bumbac grena de
care s-au cusut marginile tăieturilor din materialul de catifca. Acolo unde în suportul de catifea erau
prezente lacune, acestea au fost com pletate cu alt material din catifea. S-a urmărit ca m aterialul
adăugat să aibă culoarea apropiată ca ton cromatic cu cea a epitafului.
Motivele fitomorfe de pe suprafaţa epitafului au fost consolidate cu clei de peşte5 în
concentraţie de 6%. Lacunele formate au fost chituitc şi com pletate, folosindu-se un chit de
consistenţă păstoasă, obţinut din clei de peşte 6% şi p raf de cretă. Acelaşi chil a fost folosit şi la
chituirea lacunelor din stratul pictural de la pânza pe care era pictat chipul Mântuitorului.
îndepărtarea vcm isului brunificat şi opacizat s-a efectuat prin tamponarca şi ştergerea cu
tampoane din vată umectate în soluţie standard III. Soluţia a fost stabilită în urma m icrotestclor
efectuate pe epitaf în partea dreaptă inferioară6. în zonele în care vernisul era mai îngroşat sau erau
prezente depuneri de murdărie aderentă, au fost efectuate emolieri iar subţierea vcrnisului şi
îndepărtarea acestuia şi a murdăriei s-a efectuat mecanic cu lama bisturiului.

Foto 6. Curăţirea suprafeţei pietate

4 Alexandrina Cuţui, Restaurarea Epitafului „Plângerea lui Iisus” de la Mănăstirea Pro hota, în revista
„Patrimoniul Bisericesc”, Nr. 1/2013, Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, Departamentul
mitropolitan de arhitectură, restaurare şi pictură bisericească, Chişinău, 2013, pp.63-71.
5 Ioana Demetrescu, Sorin Ionescu, Horia Gheorghiu, Adezivi-proprietăţi, utilizări. Editura Tchnică,
Bucureşti, 1994, p. 32.
6 Ioan Istudor, Noţiuni de chimia picturii, Editura Diam. Bucureşti, 2006, p. 64.

Integrarea cromatică a fost realizată în tchnica vclatura fiind folosite culori pe bază de apă la
început, iar după uscare s-a intervenit cu culori dc vcmi. In zonele în care erau prezente rosături,
integrarea cromatică s-a realizat doar cu culori pe bază de vcmi.
V ernisarea s-a făcut diferenţiat7; pentru început au fost izolate zonele integrate cromatic cu
verni de retuş, iar după uscarc a fost realizată vernisarea finală folosindu-sc un vcm i mat obţinut din
răşini naturale8.
O rnam entele din material textil (m ătase cu fir metalic), au fost îndepărtate de pe carton, au
fost spălate cu apă caldă 30°C, folosindu-se detergent aionic. Au fost clătite în mod repetat, apoi au
fost călcate şi fixate pe un alt suport din carton nou. După fixarea picturii pe suportul din catifea, au
fost fixate şi aceste elem ente ornamentale. Aureola a fost curăţată diferenţial, folosindu-sc soluţie
de com plexon 10%: pH 5,5 şi la o tem peratură dc 25°C, urm ate de clătiri repetate cu apă distilată9.
Tratam entele dc curăţirc pentru îndepărtarea produşilor de coroziune determină deshidratarea
uşoară a m aterialelor textile. Rchidratarea se realizează prin tam ponare cu soluţii de glicerină şi apă
distilată (glicerina în concentraţie mică de 2-3%), urm ată apoi dc o uscare liberă pe o suprafaţă de
sticlă10.
A urmat apoi dublarea epitafului. Pentru accasta s-a ales o pânză nouă, din bumbac subţire,
dc culoarc grena. Pânza folosită la dublare a fost spălată în prealabil pentru ca aceasta să se
contragă. După uscare, pânza a fost călcată, apoi aceasta s-a cusut ca dublură a epitafului.

Foto 7. Epitaful după restaurare

7 Monahia luliana. Truda iconarului, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 124.
8 Nicolcta Mclniciuc Puică, Studiul Materialelor folosite în restaurare, Editura Tchnoprcss, laşi, 2001, p. 23.
9 *** la aceste curăţiri au fost consultaţi colegii de la restaurare metal şi restaurare textile.
10 Maria Papuc, Restaurarea unei pălării descoperită pe şantierul arheologic d e ja Mănăstirea Prohota, în
„Suceava”. Anuarul Muzeului Bucovinei, an XLII, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Suceava, 2015, p. 230.
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Sândor Jozscf Sztancsuj

GRUPUL CULTURAL ARIUŞD
PE T E R I T O R I U L T R A N S I L V A N I E I

în cadrul marelui complex cultural Cucuteni-Tripoljc/Trypillia, care, în mileniile V-IV î. I Ir., a
ocupat, dc-a lungul mai multor faze de evoluţie, un spaţiu imens (din estul Transilvaniei până la Nipru
şi din sud-estul Poloniei până în nord-cstul Munteniei), zona din sud-estul Transilvaniei s-a constituit
într-un aspect cultural aparte, cu evidente afinităţi faţă de restul arealului, dar şi cu anume trăsături
distinctive, datorate atât substratului cultural local, cât şi relaţiilor cu cercurile culturale situate spre
vest. Cunoscut multă vreme mai ales datorită descoperirilor de la Ariuşd, puse în evidenţă prin
ccrcetărilc sistematice ale lui Perene Laszlo de la începutul secolului XX, acest aspect cultural a
devenit mai bine cunoscut prin numeroasele săpături întreprinse în zonă după 1950, prin strădania atât
a cercetătorilor de la muzeele locale (dintre carc merită amintite, în primul rând, eforturile lui Zoltân
Szekely), cât şi a unor arheologi dc marcă de la Bucureşti (Ion Nestor, Eugenia Zaharia, Eugen
Comşa), Iaşi (Anton Niţu, Attila Laszlo) şi Cluj-Napoca (Gh. Lazarovici). S-a acumulat astfel treptat
un material consistent, în cea mai mare parte păstrat în colecţiile muzeelor din zonă, care impunea o
tratare globală a acestui fenomen cultural, mai puţin cunoscut, în comparaţie cu realităţile din ariile
culturale Cucuteni şi Tripoljc/Trypillia.
M onografia dc faţă, elaborată de dr. Sândor Sztancsuj, m uzeograf la Sfântu Gheorghe,
răspunde tocmai unui asemenea deziderat. Lucrarea porneşte de la rem arcabila teză dc doctorat pe
care autorul a susţinut-o în 2011 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub îndrum area
profesorului Attila Laszlo, care, dc altfel, semnează şi o docum entată prefaţă la începutul acestci

cărţi. Cu certitudine, autorul era pe deplin îndreptăţit să întreprindă un asem enea dem ers dificil,
mărturie stând, în acest sens, studiile de înaltă ţinută ştiinţifică, prin care a introdus în circuitul
ştiinţific date noi pentru cunoaşterea entităţii culturale ariuşdene.
M onografia, bazată pe cercetările proprii ale autorului şi pe valorificarea unei însem nate
părţi a m aterialelor provenite din săpăturile mai vechi, păstrate în diferite colecţii m uzeale şi
particulare din ţară şi de peste hotare, precum şi pe studierea unui vast material arhivistic referitor la
istoricul cercetărilor şi la soarta (uneori vitregă) a vestigiilor descoperite, reprezintă prima sinteză
vastă şi com petentă asupra problem elor esenţiale ale istoriei acestui aspect cultural, rem arcându-se
printr-un ridicat grad de originalitate şi printr-o tratare, solid docum entată, la un înalt nivel ştiinţific.
Ne-a im presionat plăcut faptul că autorul a dedicat lucrarea, în semn de respect, m emoriei celor
patru înaintaşi de seamă în cercetarea aspectului Ariuşd (Ferenc László, Ion Néstor, Zoltán Székcly
şi Eugenia Zaharia), care, prin strădania lor, au contribuit la încadrarea eneoliticului din sud-cstul
Transilvaniei în contextul preistorici europene.
Pe ansamblu, m onografia este formată din 351 pagini de text (în care sunt incluse şi cele o
sută de figuri, opt tabele, opt diagrame, rezumatul în limba engleză, abrevierile şi cele 28 de pagini
de bibliografie), la care se adaugă o bogată ilustraţie, cu două hărţi şi 236 de planşe. Textul este
logic structurat, oprindu-se asupra tuturor aspectelor esenţiale ale evoluţiei grupului cultural Ariuşd,
chiar dacă, în uncie cazuri, ar putea să existe şi soluţii alternative în privinţa modului de abordare şi
prezentare a diferitelor probleme.
în ceea ce priveşte Introducerea, remarcăm făptui că autorul exprimă şi argumentează
preferinţele în alegerea term enilor fundamentali cu care operează, oprindu-se la noţiunea de „grup
cultural Ariuşd” şi la încadrarea acestui grup în perioada eneolitică - puncte de vedere cu care
suntem şi noi (de multă vreme) întru totul de acord.
în ceea ce priveşte istoricul cercetărilor (capitolul II), cu toate că s-a scris deja mult despre
acest subiect, autorul reuşeşte o sistem atizare coerentă, aducând şi numeroase date noi, prin
cercetarea unor fonduri arhivistice, mai ales a celor de la M uzeul Naţional Secuiesc din Sf.
Ghcorghe. Acest istoric ar fi avut de câştigat dacă, în afară dc enum erarea săpăturilor şi a studiilor
publicate, s-ar fi insistat mai mult, prin com paraţie cu stadiul actual al cercctărilor, asupra ideilor
exprim ate în aceste studii.
Corpusul descoperirilor (capitolul III), la care autorul a muncii foarte mult pentm adunarea
atentă a datelor, sistematizarea lor, ca şi prin observarea pe teren a majorităţii siturilor, prezintă date
amănunţite despre 90 dc staţiuni de tip Ariuşd (considerate ca sigure sau cu un marc grad dc
certitudine), pe lângă acestea mai fiind menţionate încă 15 incerte sau eronat atribuite. Pentru
prezentarea fiecărui sit autorul a alcătuit o grilă, care ia în consideraţie opt elemente (p. 44), dar, din
păcate, acestea nu sunt evidenţiate şi în expunere, astfel că textul apare ca o naraţiune nediferenţiată,
îndepărtându-se astfel de cerinţele unei baze de date - modalitate actuală de prezentare a unui
repertoriu. Chiar definirea unor com ponente ale repertoriului lasă loc unor ambiguităţi sau comasează
mai multe elemente, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie prezentate separat, dacă s-ar fi avut în
vedere cerinţele unei baze de date. Astfel, I p u n c t u l 3 (Localizarea geografică) nu se precizează, în
toate situaţiile, raportul dintre forma de teren pe care este situată aşezarea şi reţeaua hidrografică element esenţial pentru definirea ambientului. La punctul 4 sunt comasate atât istoricul cercetării
sitului respectiv, cât şi date despre rezultatele cercetării, care ar fi trebuit să alcătuiască un câmp
aparte. La punctul 5 („caracterul descoperirilor”) este vorba mai curând de conţinutul descoperirilor;
caracterul descoperirilor ar fi trebuit să se refere la modul cum s-a făcut descoperirea (întâmplător sau
prin cercetări sistematice). Exemple benefice pentru sistematizarea cât mai clară a unui repertoriu nu
lipsesc în literatura arheologică de referinţă din România, ca şi din alte ţări.
Pe baza datelor din corpus, autorul întreprinde, în capitolul al IV-lea, o analiză am ănunţită a
com ponentelor habitatului în care au trăit com unităţile dc tip Ariuşd (mediu; aşezări, cu toate
elem entele lor, inclusiv organizarea internă). La analiza locuinţelor, accentul s-a pus mai ales pe
tipologia acestora şi pe tehnicile de construcţie folosite, dar mai puţin pe-elem entele dc amenajare
interioară. în acest sens, se ridică întrebarea dacă nu cum va unele dintre structurile interioare, cu
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gardini patrulatere, considerate în bloc drept instalaţii dc încălzire, nu au fost cumva casete dc
păstrare a cerealelor, aşa cum s-au dovedit a fi acestea în aria culturii Cucuteni din Moldova (încă
din perioada Precucuteni) sau în cadrul culturii Gumelniţa din Muntenia.
în ceea ce priveşte trăsăturile generale şi organizarea internă a aşezărilor, credem că s-ar fi
impus o analiză separată a celor delimitate prin lucrări dc fortificare faţă dc cele deschise, deoarece
şi dispunerea locuinţelor este diferită în cele două situaţii.
Câteva concluzii preliminare judicioase încheie accst capitol consistent, ale cărui date au fost
apoi folosite şi în secvenţa dedicată reconstituirii vieţii economice şi organizării socialc. Reţinem în
mod deosebit, dintre aceste concluzii, pc aceea că soluţiile eclectice folosite în aria Ariuşd la
amenajarea aşezărilor şi la construcţia locuinţelor ar indica rolul dc m ediator al accstei zone între
diversele cercuri culturale din acea vreme (p. 137).
Un amplu capitol (al V-lca) este dedicat analizei minuţioase a vestigiilor culturii materiale, pe
primul plan autorul punând ccramica, pc care o consideră clementul decisiv în tentativa de stabilire a
unei cronologii şi periodizări interne a aspectului cultural Ariuşd, în condiţiile în care datări
radiocarbon există doar pentru o aşezare din acest spaţiu. Remarcăm faptul că autorul mânuieşte cu
siguranţă metodele clasicc şi modeme de analiză a artcfactelor, pregătind astfel terenul pentru
desprinderea unor concluzii de ordin istoric privind evoluţia particulară a aspectului Ariuşd, în care se
regăsesc atât clemente specificc celorlalte zone ale complexului cultural Cucutcni-Tripolic, cât şi
prezenţe clare ale unor culturi vecinc din vest. Totuşi, considerăm că, din punct dc vedere logic, ar fi
trebuit ca accst capitol să înccapă, aşa cum se procedează dc regulă, cu prezentarea utilajului şi apoi a
ceramicii, dcoarccc uneltele se află la baza întregului flux al ocupaţiilor, ccramica reprezentând doar un
aspect al acestora, chiar dacă unul extrem dc important. Aceasta, cu atât mai mult cu cât zona ocupată dc
comunităţile ariuşdene este bine cunoscută pentru bogăţiile sale în resurse minerale; de altfel, autorul
acordă o atenţie deosebită obiectclor de metal (aramă şi aur), care permit, printre altele, evidenţierea
unor legături cu alte zone metalurgice.
Problema schimburilor interregionale este reluată şi într-o sccţiunc a capitolului al Vl-lea, care
tratează, în ansamblu, aspecte ale cconomiei şi societăţii ariuşdene: principalele îndeletniciri,
schimburile şi organizarea socială. Subcapitolul dcdicat ultimei probleme este cel mai amplu,
aplicându-se aici principii ale teoriei şi arheologiei socialc la situaţiile concrete din aria Ariuşd. O
atenţie deosebită se acordă bunurilor dc prestigiu, inclusiv acumulării acestora în tezaure/depozite domeniu în carc autorul a dus contribuţii însemnate, prin reconstituirea componenţei cunoscutului
depozit de la Ariuşd. Autorul susţine cu argumente existenţa unor meşteri specializaţi şi în cadrul
aspcctului Ariuşd.
în ccea ce priveşte sccptrcle de piatră, considerăm că discuţia putea fi aprofundată în legătură
cu atribuirea cultural-cronologică a exemplarelor dc la Hărman şi Văleni (Vaja), descoperite în mediu
Ariuşd, prin consultarea unor lucrări dedicatc accstei problem e1.
Capitolul al Vll-lca analizează câteva aspecte ale vieţii spirituale, oprindu-se în mod deosebit,
aşa cum este şi firesc, asupra plasticii şi reprezentărilor antropomorfe şi zoomorfe, dar şi asupra altor
obicctc şi structuri dc cult. în ccca ce priveşte ultima catcgorie, credem că ar li trebuit mai mult
accentuat faptul că unele descoperiri de acest fel se interferează cu aspcctc ale organizării sociale.
Remarcăm şi faptul că, în privinţa plasticii, acccntul s-a pus mai mult pc aspectcle tipologice şi mai
puţin pc ccle interpretative, autorul ncfolosind o seric dc sinteze mai noi, precum cele ale lui Douglas
Bailey sau Svend Hanscn2, care aduc o altă perspectivă asupra rolului pieselor de plastică în viaţa
comunităţilor cneoliticc din sud-estul Europei.

1 M. Brudiu, SCI VA, 26, 1975, 2, p. 169-179; carc vorbeşte de „tipul Vaja”; sintezele lui B. Govcdarica - E.
Kaiser, Eurasia Antiqua, 2, 1996, p. 59-103; N. Harţuche, Pontica, 37-38, 20042005, p. 71-97.
2 D. Bailey, Prehistoric Figurines. Representation and Corporeality in the Neolithic, Routledge, London —
New York, 2005; S. Hanscn, Bilder von Menschen der Steinzeut: Untersuchungen zur anthropomorphen
Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa. Archäologie in Eurasien 20, Philipp von Zabern,
Mainz, 2007.

în ceea ce priveşte acest capitol, considerăm că locul său era mai curând după cultura
m aterială, înaintea celui referitor la econom ie şi socictate, deoarece ultimul, fiind un capitol de
sinteză, trebuia să facă referire atât la aspectele materiale, cât şi la cele spirituale ale vieţii
com unităţilor ariuşdene.
în capitolul al V lll-lea, ca un corolar al analizelor întreprinse anterior, autorul înccarcă să
realizeze încadrarea materialelor descopcritc în trei etape evolutive, pornind de la deosebirile dintre
unele aşezări, deja semnalate de câţiva cercetători ai acestui aspect cultural. Autorul arc meritul de a
folosi, drept criteriu de bază pentru realizarea accstci periodizări, în primul rând analiza materialelor
caracteristice spaţiului ariuşdean, la carc, ulterior, discută şi elementele străine, ajunse aici, fie prin
influenţe, fie prin importuri sau chiar prin coabitare. Desigur, principalul element de raportare rămâne
cultura Cucutcni, cu periodizarea ci bine elaborată şi verificată de-a lungul timpului. Constatând că
principala dificultate carc a împiedicat până acum o periodizare clară a vestigiilor ariuşdene a
constituit-o lipsa sau raritatea unor materiale care să dcpăşcască indubitabil, din punct de vedere
cronologic, nivelul corespunzător fazei Cucuteni A, autorul propune o soluţie ingenioasă şi plauzibilă
în acelaşi timp. Luând în considerare existenţa unor aspecte evolutive localc şi în alte arii culturale,
explică presupusa lipsă a unor aşezări ariuşdene contemporane cu fazele A-B şi B ale aspectului
Cucutcni din Moldova prin faptul că evoluţia din sud-estul Transilvaniei ar fi avut un drum aparte,
perpetuând formele ccramicii de tip Cucutcni A (printr-un proccs de retardare, am sublinia noi), dar
alături de carc apar sporadic şi elemente mai noi, specifice fazelor cucuteniene ulterioare. Un
asemenea punct dc vedere ar putea fi susţinut şi prin invocarea situaţiei din alte zone ale complexului
cultural Cucuteni-Ariuşd-Tripolic. Astfel, în spaţiul tripolian, mai ales în zonele periferice nord-csticc
şi răsăritene ale acestuia, ccramica cu decor adâncit continuă să existe şi chiar să predomine faţă de
cca pictată, până la sfârşitul culturii. Dc asemenea, în zona nord-estică a Moldovei, pe tot parcursul
fazei A-B, persistă utilizarea stilurilor mai vechi (a şi (î), neexistând decât rare prezenţe ale stilurilor
mai noi (y şi 5), specifice, în schimb, etapei mai evoluate din zona subcarpatică.
Pentru existenţa presupusă a unor locuiri Ariuşd mai târzii decât faza Cucutcni A din
M oldova, crucială ar fi evidenţierea, în aceste aşezări târzii, a unor fragmente ceram ice de tip
Cucutcni C, despre care, însă, în momentul dc faţă, nu se am inteşte încă.
Aşa cum subliniază şi autorul în capitolul de concluzii (IX), lucrarea de faţă reprezintă o
oglindă, care se doreşte cât mai fidelă şi obiectivă, a stadiului actual al cunoştinţelor, astfel că, pe
lângă multe probleme prezentate în mod convingător, rămân altele, carc aşteaptă, în vederea
rezolvării lor, un plus de docum entare prin cercetări viitoare. Chiar autorul şi-a exprim at intenţia dc
a continua ccrcctările în această direcţie, pentru a elabora, în viitor, o nouă monografie asupra
acestui important grup cultural.
Bogata ilustraţie a tezei, bine realizată din punct de vedere tehnic şi estetic, este plasată
parţial în cadrul textului lucrării, iar o bună parte la sfârşitul accsteia, introducând în circuitul
ştiinţific numeroase piese inedite, valorificate de autor mai ales în urma căutărilor asidue în
depozitele m uzeelor, ccca ce contribuie din plin la o mai bună cunoaştere a aspectului vestic al
com plexului cultural Cucuteni-Tripolic. Ar fi fost bine dacă la lista ilustraţiilor cuprinse în text (p.
305-308) s-ar fi indicat şi paginile unde sunt plasate, pentru o mai uşoară regăsire a figurilor,
tabelelor şi diagramelor. Planşele finale au fost ordonate corect pc staţiuni, iar în cadrul accstora,
acolo unde a fost cazul, pe niveluri dc locuire, eventual com plexe, ceea cc permite o evaluare
com parativă a m aterialelor atât teritorial, cât şi cronologic.
Suntem convinşi că seriozitatea deosebită cu care dl. Sztancsuj a elaborat această
m onografie, bogata inform aţie pe carc o introduce în literatura arheologică, precum şi caracterul
original al m ultor interpretări, vor contribui la impunerea accstci rem arcabile contribuţii ca o lucrare
dc referinţă pentru cunoaşterea civilizaţiei cucuteniene.

V A SIL E D IA C O N : CODRUL SECULAR SLĂTIOARA, PE RLĂ
P E S U H A BUCOVINEANĂ , Iaşi, Ed. Pini, 2015, 338 p.
Ion P O P E SC U -SIR E T E A N U

V asile Diacon

CODRUL SECULAR SLĂTIOARA,
PERLA
PE SUHA BUCOVINEANĂ

şcfluo
•**
Cu studii filologicc şi dc drept, autor al m ultor cărţi privitoare la etnografia Bucovinei, dr.
Vasile Diacon reuşeşte acum să ne surprindă printr-o scriere neaşteptată şi unică în felul ci: Este
vorba de monografia Codrul Secular Slătioara, perlă pe Suha Bucovineană, Iaşi, Ed. Pim, 2015,
338 pagini, format academic.
Cartea se deschide cu o strofa din Eminescu: îm părat slăvit e codrul, Neam uri mii îi cresc
sub poale. Toate înflorind din mila Codrului, M ărici-Sale.
Intr-o Precizare, care ţine loc de prefaţă, autorul ne introduce în problem atica ccrcetării
sale:
„O încercare monografică asupra unei păduri seculare parc a fi o întreprindere uşor riscantă
datorită com plexităţii problem aticii care trebuie abordată. Conştient de acest fapt, am cutezat să
atacăm acest subiect făcând apel la diverse lucrări de specialitate din domeniile geografie, geologie,
botanică, zoologic şi altele. Pentru realizarea istoricului Codrului Secular Slătioara, am utilizat
docum ente dc arhivă, articole din presa vremii respective, dar şi alte scurte prezentări, mai mult sau
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mai puţin ample şi corectc, publicate până la această dată” . Autorul îi m enţionează „într-un fel sau
altul pe toţi acei specialişti care şi-au legat numele şi de aceste locuri, ca un respectuos omagiu adus
memoriei lor”, p. 7.
Trebuie să m enţionez că autorul a solicitat girul unor specialişti, între care prof. dr. llie
Turculeţ şi conf. dr. Viorel Ionesi, apreciaţi geologi. Prof. dr. llie Turculeţ serie câteva cuvinte de
apreciere arătând că lucrarea „reflectă o muncă asiduă şi bine orientată, motiv pentru care meritaţi
toate laudele” . Dr. V asile Diacon are şi aprecierile unor specialişti în silvicultură. Este vorba de
cercetătorul grad 1 dr. N icolae Vasiliu de la Institutul de Cercetări Biologice din Iaşi, prof. univ. dr.
Radu Cenuşă şi conf. dr. Gabricl Duduman de la Facultatea de Silvicultură a Universităţii „Ştefan
cel M are” din Suceava.
Lucrarea arc o bogată bibliografie şi o seam ă de fotografii, desene şi hărţi, - toate necesare
cititorului interesat.
în carte sunt prezentate următoarele capitole: Aşezarea geografică a zonei, Alcătuirea
gcologică a bazinului Suha Bucovineană, Resurse m inerale ale bazinului Suha Bucovineană,
Caracterizarea reliefului bazinului Suha Bucovineană, Reţeaua hidrografică, Caracterizarea
climatică, Tipurile principale de sol, Consideraţii asupra evoluţiei florei şi vegetaţiei în
bazinul Suha Bucovineană, A specte ale florei locale, Din fauna locală, Codrul Secular
Slătioara, laborator de cercetare ştiinţifică, Fânaţele montane Todirescu, Bătălia pentru o
idee: Codrul Secular Slătioara, Publicaţiile vremii şi Codrul Secular Slătioara, Anexe,
Bibliografie, Am intiri dintr-un album de silvicultor.
Despre această pădure, învăţatul Tr. I. Ştefureac a scris în 1972: „Grandios ansamblu
geom orfologic şi silvestru, adevărat sanctuar al naturii nemodificate, în mijlocul unui ocean de
păduri antropeizate, Codrul Secular Slătioara este şi cea mai veche rezervaţie naturală din ţara
noastră, de o valoare ştiinţifică inestim abilă” (p. 148).
La începutul secolului al XX-lea se discuta despre rezervarea unor păduri din Bucovina.
După primul război mondial în Bucovina, aparţinând acum statului român, se aprobă ca pădurea
Slătioara să aibă statut de rezervaţie, stabîlindu-i-se şi suprafaţa.
Dar, în urma unor înţelegi ascunse dintre com ercianţi din Gura Humorului şi mitropolitul
Ncctarie Cotlarciuc, un m arc apărător al Codrului Slătioara, anum e Franz Czech, se retrage prin
dem isie, nevoind să fie ccl care aprobă târgul m urdar la care participa înaltul prelat. Alături dc
Nectarie este şi istoricul Ion Nistor, interesat de afacere! îm potriva tuturor şi a evreilor din Gura
Humorului se ridică profesorul M ihai Guşuleac. Cu greu s-au putut neutraliza cererile dc distrugere
a acestui codru, dar astăzi. Codrul Slătioara, în suprafaţă de 1064,20 hectare, este o m are rezervaţie
naturală. Un rol nefast în înstrăinarea Codrului Secular a jucat Fondul Bisericesc prin slujbaşii săi,
subordonaţi mitropolitului Ncctarie.
Până la urmă învinge bunul simţ, iar cei care voiau să dispună tăierea acestui Codru au
pierdut lupta, încât în 1950 Codrul secular dobândeşte statut dc „m onum ent al naturii” .
în prezent, rezervaţiile naturale din ţară au o suprafaţă dc 80.000 ha.
Salvarea de la distrugere, dar şi popularizarea acestei mari rezervaţii i-a determ inat pe mulţi
specialişti, cărturari, dar şi oameni ai pădurilor, deci silvicultori, să scrie despre marca bogăţie pe
care o reprezintă Codrul Slătioara. Autorul cărţii îl am inteşte în „această onorantă galerie” mai întâi
pe profesorul doctor Anton M iihldorf, conferenţiar la Institutul Botanic al Universităţii din Cernăuţi,
care scrie despre pădurea de la Slătioara ca despre „o pădure seculară adevărată, originală, care a
rămas neatinsă din punct de vedere forestier”. Şi considera Codrul secular de la Slătioara ca fiind
„un areal care, datorită com ponenţei clem entelor sale, a poziţiei sale şi a priveliştci pe care o oferă,
exercită o puternică atracţie pentru fiecare vizitator şi de aceea ea va fi întotdeauna o rezervaţie
naturală deosebită pentru generaţiile care vin şi care o vor adm ira în patria lor, mereu într-un
veşmânt schim bător, plin de încântare şi de bucurie în faţa naturii. Va fi un testament neschimbat,
care va fi transm is de la o generaţie la alta. Pentru România, reprezintă, ca rezervaţie naturală, o
pădure seculară carpatină, dcoarccc în curbura Carpaţilor, cât aparţine României, nu s-a găsit o alta
cu un caracter asem ănător” (p. 189, 190). în 1943, profesorul universitar’Leca M orariu scria despre

VASILE DIACON: CODRUL SE C U LA R SLĂTIOARA .
acest codru că este „m inune neatinsă de pângărirea omenească, pentru care s-a dat nu puţină luptă”
(p. 195). O frumoasă descriere a Codrului de la Slătioara realizează George Sidoroviei: „Codrul cel
bătrân era brumat în octombrie, verde şi aurit puţin şi purtând pe alocuri, ca nişte presim ţiri, albe
înfiorări de argint. Văzusem cel dintâi omăt în toamna aceea, atârnat neverosimil pe creste. Intram
ca într-un templu uriaş, cu tăceri adânci încărcate de taină (...). Totul avea un aer de miracol vegetal,
de poveste încrem enită în timp (...).
Virgin şi sălbatic, Codrul de la Slătioara e un imens m onum ent natural destinat cercetărilor
silvestre. Securea nu bate aici în scoarţa veacurilor.
în ju r creştea o tăcere străveche, plină de zvonuri. Se înfioară arborii aceştia străbuni, suind
în spaţii. Treaptă cu treaptă, contemporani cu zugravii de la Voroneţ şi Humor, cu zimbrii din
vremea lui Ştefan şi Rareş (p. 195, 196).
O altă descriere a acestui colţ de rai a fost realizată de scriitorul Ion Bcldeanu. Reţinem aici
un fragment: „Codrul de la Slătioara îşi măsoară vârsta în secole: un eden fascinant în care ciclurile
biologice se rotesc prin anotimpuri ca-n vrem urile imemoriale. Trunchiuri prăbuşite, peste care
mustesc muşchi groşi, mai încolo, fragezi şi lacom i, ţâşnesc spre lumină zeci de puieţi trăgându-şi
seva din putregaiurile fosforescente şi - copleşitoare, debordante - siluetele m onum entale ale
copacilor uriaşi, zvâcnind până la înălţim i am eţitoare de şaizeci de metri. Apoi, liniştea gravă în
care se aude cum se deschid florile, florile cu parfum uri tari şi nume rare, sau ropotul înfundat al
ciutelor şi, deasupra, torentul sonor al orchestrei păsărilor.
Acesta este raiul sălbatic şi virgin de la Slătioara” (p. 197).
Autorul acestei cărţi scrie la un moment dat: „Codul Secular Slătioara şi golul alpin
Todirescu sunt cele mai importante obiective turistice din întregul areal al Suhci Bucovinene” (p.
200).
în ANEXE, Vasile Diacon a inclus Articole despre Codrul Secular Slătioara şi o scamă
de acte juridice.
Cartea se încheie cu o bogată bibliografie (p. 295-325) şi cu unele fotografii.
închei această prezentare a cărţii lui Vasile Diacon cu aprecierea că suntem în faţa unei
lucrări excepţionale şi emoţionante.
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[Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critică a operei şi bibliografie,
RCR Editorial, Bucureşti, 2014, 384 p.|
Ion F IL IP C IU C
Interesant cum istoria lucrează cu câte un mănunchi de jum ătate de vcac în cultura românească
- în literatură parc-se chiar cu mai multe veacuri de vreme cc românii încă nu au o altă poemă
asemănătoare Lucea/arului eminescian sau un basm mai bine alcătuit decît Povestea lui Harap-Alb şi un exemplu ilustrativ ar fi savantul bucovinean Adrian Fochi, născut la Cernăuţi, în ziua de marţi,
26 octombrie 1920, şi pornit întru cele veşnice în ziua de sâmbătă, 5 octombrie 1985. Fapt este că cel
mai de seamă folclorist al Bucovinei, S. FI. Marian, moare în ziua de marţi, 11/24 aprilie 1907, în
Suceava (născut în ziua de luni, 1/13 septembrie 1847, în satul Ilişcşti, ţinutul Sucevei), iar după
mântuirea râvnei sale în adunarea şi comentarea textelor folcloricc din Bucovina şi nu numai, nu-1
urmează nimeni de anvergură asemănătoare, deşi, după unirea Bucovinei cu Regatul României (28
noiembrie 1918) şi până la izbucnirea celui dintâi război mondial (1 septembrie 1939), inteligenţa
românească produce spornic în mai toate domeniile, mai puţin în etnologie.

IORDAN DATCU

Adrian Fochi. Receptarea
critică a operei şi bibliografie
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Adrian Fochi a fost un copil şi un tânăr hărăzit culturii, cu profesori înzestraţi - Laurenţie
Tomoiagă, traducătorul lui Eminescu în germană, i-a fost director în şcoala primară; Constantin
Narly, director al Seminarului pedagogic universitar; Ipolit Tam avschi, Arcadie Dugan, Simeon Relli
şi Emilian Ţopa i-au fost profesori în anii liceului, iar la Facultatea de Litere şi Filosofie de la

Universitatea din Cernăuţi urmează cursurile prof. Leca Morariu, Ilie Bacinschi, Grigore Nandriş şi I.
D. Ştefănescu - pe parcursul formării sale cărturăreşti.
Din păcate, după doi ani de studii universitare, cu cea dintâi răşluirc sovietică a Bucovinei (22
iunie 1940), tânărul învăţăcel se va refugia cu familia în Bucureşti, unde îşi continuă pregătirea la
facultatea de Litere, secţia filologie modernă, sub îndrum area prof. D. Caracostea, autorul unor studii
compacte despre balada populară românească şi mai cu seamă despre capodopera Mioriţa. Peste ani,
Adrian Fochi îşi va elogia fostul său profesor: „nu există nici un drum şi nici o cărare măcar în
folcloristica românească p e care să nu întâlneşti urmele paşilor lui D. Caracostea, care, fi e că a
tratat subiectul în fundam entul său, fie că l-a urnit din imobilitatea sa, lăsându-ţi un îndemn teoretic
sau deschizându-ţi o perspectivă m etodologică”, întrucât Caracostea este „de o modernitate extremă,
el apare ca un prem ergător a! actualei teorii a oralităţii, prom ovate astăzi de şcoala
americană. ’’(Iordan Datcu, p. 31)
în aceste împrejurări soarta proaspătului profesor, cu diploma de absolvire din 8 aprilie 1947,
este hotărîtă; va preda vreo doi ani limba franceză la Gimnaziul din Râşnov sau limba română la
Şcoala elementară din Conteşti-Răcari, dar în 1953 contractează cu Institutul de Folclor din Bucureşti
întocmirea unei bibliografii a folclorului, etnografiei şi artei aplicate în periodicele româneşti. Ceea
ce-1 obliga să lucreze în „mina de aur” a Bibliotecii Academiei Române, unde o va întâlni pe Rodica
Huzum, bibliograf, cu care peste doi ani se va şi căsători sub cele mai faste auspicii: o instituţie a
cărţilor şi o tovarăşă de viaţă dedicată cărţilor. Iar roadele nu întârzie să se arate, căci în 1957 - aşadar
după jum ătate de sccol de la moartea lui S. FI. Marian - Adrian Fochi depune la Editura Academiei
R.P.R. volumul cu cele aproape 1000 de variante ale M ioriţei, exegeza cuvenită şi bibliografia de
rigoare. Cartea Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte (1106 p.) aşteaptă în sertarele editurii nu
mai puţin dc şapte ani şi se va tipări mutilată cu un studiu introductiv şi de prisos, semnat de Pavcl
Apostol, în 1964 (monument cultural care a fost totuşi ocolit dc autorii cronologici Istoria României
în date, sub conducerea lui Constantin C. Giurcscu, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971). Cu
toate acestea, probitatea documentară, travaliul prelung şi supliciul ...cenzuralnic îi vor fi încununate
cu premiul „B. P. Hasdeu” (1966) din partea Academiei R.S.R., iar autorul rezistă în postul dc
cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene, dc unde se va întoarce, peste un deceniu, la
Institutul de Etnografie şi Folclor. între timp, îşi susţinuse (24 aprilie 1970) teza de doctorat George
Coşbuc şi creaţia populară, tipărită în 1971.
Asemenea amănunte se află din belşug în cartea întocmită nu demult de etnologul Iordan
Datcu, sub titlul Adrian Fochi. Receptarea critică a operei şi bibliografie, tipărită dc RCR Editorial,
Bucureşti, 2014, 384 p., cuprinzând Introducere (p. 5-28) Tabel cronologic (p.29-32), Notă asupra
ediţiei (p. 33-24) şi contribuţii în creionarea personalităţii savantului Adrian Fochi, semnate de Al.
Zub, Traian Cantemir, Alex Ştefancscu, Gr. G. Bostan, Ştefan Borbely, Constantin Eretescu şi Ion
Alexandru, urmate dc rcccnzii la cărţile Mioriţa (I. Oprişan, Ion Taloş, Paul H. Stahl, Traian Herscni,
Emil Mânu, Pavcl Ruxăndoiu, Gâldi Lâslo, Vladimir Streinu, Gheorghc Vrabie, Ovidiu Bîrlca, Al. I.
Amzulcscu, Ion Taloş, p. 69-116), Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, voi. I,
1800-1892, (Pimen Constantineseu, Irina Cajal-M arin, Constantin Catrina, Al. Dima, Al. Duţu,
Nicolac Constantineseu, Iordan Datcu, Nicolae Bot), voi. II, 1892-1904 (Ion H. Ciubotarii, Nicolae
Cosntantinescu, p. 118-155), George Coşbuc şi creaţia populară, 1971 (Iordan Datcu, Ion Cuceu,
Virgil Cândea, Mi hai Berza, p. 170-180), Coordonate sud-est europene ale baladei populare
româneşti, 1975) (Ion Cuceu, Radu Răutu, Iordan Datcu, Octav Păun, Ion Taloş, p. 198-215), Datini
şi eresuri populare de la sfârşitul secolului aI X lX -lea Răspunsuri la chestionarul lui Nicolae
Densuşianu, 1976 (Dim. Păcurariu, Al. Zub, Vasile Avram, Iordan Datcu, Lucia Cireş, Constantin
Erctcscu, p .2 16-236), Estetica oralităţii, 1980 (Mihai Coman, Sabina Ispas, Nicolac Constantineseu,
Petre Froicu, Alexandru Iacobescu, Ion Taloş, p. 237-255), Femeia lui Putiphar (K2111). Cercetare
comparată de fo lclo r şi literatură, 1982 (Şcrban Cioculescu, Vasile Vetişanu, Silvia Ciubotaru, AI.
Zub, p. 256-267), Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice, 1984 (Mihai Coman, Dumitru
Pop, p. 268-273), Cântecul epic tradiţional al românilor, 1985 (Valcriu Rusu, Ovidiu Papadima,
Dumitru Pop, p. 274-285), apoi lucrarea apărută postum. Valori ale culturii populare româneşti, voi.

I, 1987 şi vol. II, 1988 (Mihai Coman, Mircca Anghclescu, Mircca Fotea, Ion Şeuleanu, p. 286-301),
Necrologuri (Iordan Datcu, Constantin Erctescu, Dumitru Pop, p. 302-316) şi o Bibliografie realizată
de Rodica Fochi (p .3 17-364).
M enţiunea celor care au scris despre lucrările lui Adrian Fochi, prezentate prob de Iordan
Datcu, alcătuieşte oglinda aprecierilor superlative de care s-a bucurat savantul etnolog la vremea
respectivă, întrucât paginile aparţin unor specialişti în domeniu, cu autoritate în presa ştiinţifică
românească sau de peste hotare şi din acest maiestuos tablou regretabilă rămâne doar absenţa
semnăturii lui Mircea Eliade, cu atât mai mult cu cât cele 930 de variante reproduse în volumul
Mioriţa din 1964 l-au ajutat pe istoricul religiilor să-şi definească viziunea despre „teroarea istoriei”
în spaţiul cultural românesc.
Să nu uităm însă de studiul Recherches comparées de folklore sud-est européen, 1972, care
încununează eforturile comparatiste ale lui Adrian Fochi cu concluzia privitoare la „dimensiunea
europeană a eposului” românesc, „una din cele mai importante vetre de creaţie epice din Europa,
atât prin numărul mare de subiecte care circulă în folclorul nostru, cât şi prin marele num ăr se
subiecte care circulă numai la noi". (Iordan Datcu, p. 19) şi să observăm că autorul merge pc drumul
cercetării paradigmelor balcanicc sau europene ale creaţiilor folclorice româneşti, în tradiţia lui Al.
Odobcscu, G. Coşbuc, Lazăr Şăineanu, Petru Caraman, tăcând şi călătorii de studii în Albania,
Bulgaria şi Iugoslavia.
Cartea alcătuită de etnologul Iordan Datcu nu este doar un fructuos omagiu adus savantului
Adrian Fochi, ci şi un îndemn pentru tinerele generaţii de a păşi pc cărările şi drumurile bătătorite sau
deschise de cei doi bucovineni de peste veac - S. FI. Marian şi Adrian Fochi - deoarece cultura
folclorică românească încă nu şi-a desferecat toate tainiţele.

♦

C A L A F IN D E Ş T I, U N S A T B O G A T
- în cîn tccc şi d escîn tece [Siniion Florea Marian, Folclor din Calafindeşti, ediţie îngrijită de Aura Brădăţan,
argument de Mircea Tinescu, Biblioteca „M ioriţa”, Câmpulung M oldovenesc, 2015,300 p.|

Ion F IL IP C IU C

Prccum probează volumul lui Simion Florea Marian, Folclor din Calafindeşti, ediţie îngrijită
dc Aura Brădăţan, argument dc Mircea Tinescu, Biblioteca „M ioriţa”, Câm pulung M oldovenesc,
2015, 300 p., cuprinzând o sclccţic din textele marelui folclorist bucovinean culese doar din satul
Calafindeşti din ţinutul Succvci. Dc precizat că textul a fost stabilit dc Aura Brădăţan, fotografiile
realizate de Eugen Harasim şi Mircea Tinescu, iar coperta dc Zamfira Bârzu, lucrarea fiind finanţată
dc Consiliul Judeţean Suveava, prin grija preşedintelui loan Cătălin N echifor şi Viorcl Varvaroi din
fruntea Centrului Cultural Bucovina.
Cartea a fost pornită însă în cadrul unui proiect cc urma să comcmorcze 375 de ani de la
moartea jupânesei Sofronia, soţia logofătului Pătraşcu Ciogolca, din divanul domnitorului Vasile
Lupu, şi să readucă în lumină cuvântarea rostită cu acel trist prilej (1639) de diacul Toader, panegiric
apreciat peste veacuri de Nicolae lorga şi Vasile Pârvan întrucât contează ca primul text literar scris în

limba română - motiv pentru care ar fi trebuit reprodus în Argum ent - şi încă mai important că s-a
petrecut în această „margine primejduită dc ţară” ce se va numi, după 1775, Bucovina.
Din întregul proiect - sesiune de comunicări ştiinţifice, broşură cu texte folclorice culese de
Alexandru Voevidca din Calafindeşti în 1914, şi o monografie a comunei - nu s-a adus în lumină
decât obolul folcloristului S. FI. Marian, prin râvna doamnei cercetătoare dr. Aura Brădăţan,
încununată anterior printr-un prestigios premiu al Academiei Române pentru ediţia monumentală,
Simion Florea Marian, Botanica poporană română, voi. I, Editura Muşatini, Suceava, 2008, 700 p;
voi. n-III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 710+741 p., muzeografa care a selectat mai
tot ce a cules S. FI. M arian din satul Calafindeşti şi le-a publicat în cunoscutele şi mult apreciatele sale
cărţi cu Tradiţiunii poporale române (1878), Cromatica poporului român (1882), Ornitologia
poporană română (1883), Descântece poporane române (1886), despre nunta (1890), naşterea (1892)
şi înmormântarea la români (J892), Vrăji, farmece şi desfaceri (1893), Sărbătorile la români (19981901) Insecte în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903), precum şi din manuscrisele încă
inedite aflate în colecţia Casei M emoriale S. FI. Marian din Suceava.
Aura Brădăţan identifică mai mulţi oameni simpli din Calafindeşti - Maria Molociu, Catrina
Racolţa, Sofia Frâncu, Vasile Şcrban, Gcorge Şerban, Constantin Diaconescu şi Vasile Alicsei - , care
i-au furnizat folcloristului nenumărate piese dar explicaţia că dintr-un singur sat au fost culese atât de
multe cântcce, descântece, vrăji, obiceiuri şi credinţe, stă în faptul că preotul Marian avea în casă o
tânără slujnică, Irina a lui Vasile Lazurcă, din Calafindeşti, cărcia cărturarul i-a dăruit la un moment
dat, peste banii ce-i primea tatăl fetei, „o fustişoară de 95 cr., ciuboţele de 2.70 cr., o caţaveică de
1.30 cr. colţuni 20 de perechi". Să nu uităm însă că satul Calafindeşti este aşezat în drumul de la
Suceava, Călineştii, Şerbăuţi la Şiret, iar tânărul preot cooperator S. FI. Marian a slujit la biserica din
Şiret din 1877 până în 1883, când primeşte postul la biserica Sf. Nicolae de lângă Liceul de băieţi din
Suceava.
Poate că ar fi fost nimerit ca în Argument, Mircea Tinescu să prezinte câteva amănunte despre
satul Calafindeşti, prima atestare documentară, evenimente istorice, populaţie, nume de familie,
porecle, biserică, şcoală, dacă nu chiar despre obârşia toponimului ca atare, de bănuit dintr-un cuvânt
grecesc, pentru că undeva, în preajmă, a fost un sat Greci, iar mama lingvistului Ioan BileţchiAlbescu, de loc din Oprişeni, era poreclită Greculeasa, copiilor ei spunându-li-se a Greculesii - ,
formula Calopindos evoluînd în vorba sătenilor Calapindu, adică „frumosul din Pind”, conferită unui
boier grec sau aromân, explicabilă fonetic prin analogie cu Agripina> Agrifina, ceea ce ai- da pentm
urmaşi ori supuşi numele Calapindeşli şi Calafindeşti.
Paginile intitulate Simion Florea Marian, o viaţă în slujba culturii populare româneşti,
nesemnate dar aparţinând doamnei Aura Brădăţan, oferă cititorului date despre activitatea cărturarului
bucovinean, membru activ al Academiei Rămâne încă dc la vârsta de 34 dc ani, precum şi despre
sfârşitul neaşteptat „la nici 60 de ani împliniţi” , bucovinean care a slujit cu acelaşi har şi devotament
două altare - al credinţei întru Hristos şi al culturii folclorice româneşti.
Cartea se desface în câteva capitole - D oine şi balade (p. 25-25), Colinde (p. 36-41),
Descântece (p. 42-56), Datini ta nuntă (p. 57-60), Datini la înmormântare (p. 61-72), Datini şi
credinţe la sărbători (p. 73-86), Datini şi credinţe despre păsări (p. 87-140), Datini şi credinţe despre
insecte (141-148), Datini şi credinţe despre planate (p. 149-265), o Bibliografie, cu surse inedite,
edite, altele şi din notele lui S. FI. Marian (p. 267-272)
precum şi un set de fotografii cu peisaje,
chipuri de oameni, case, biserici, păsări, buruiene, flori sau facsimile după manuscrisele autorului.
De la Maria Molociu din Calafindeşti, S. FI. Marian culege şi următorul dcscântcc dc samca:
„Un cal m urg şi păntănog / Pe cale că s-a pornit, / Din gură rânchezând, / Din picioare
scăpărând, / Din nări pa ră de fo c dând. / Munţii împănând, / A pe turburând, /S a m c a căutând. / Nime
nu l-a auzit, Nime nu l-a văzut. / Numai Maica Domnului / Sus din poarta ceriului. / Şi ea, cum l-a
auzit / Şi cum l-a văzut, / Pe Scară de aur s-a scoborât, / Poale albe a întins, / Calea i-a cuprins, / Şi
l-a întrebat / Şi i-a cuvântat: / - Cal murg, păntănog l / Unde te-ai pornit?/ Unde te duci tu, sahane, /
Unde te duci tu, corbane, / Din gură rânchezând, / Din picioare scăpărând, / Din nări pară de fo c
dând. / Munţii împănând, / A pe turburând? / - Eu mă duc ca undeva, / Doară de samca voida! / -

Tu, sahane, / Tu corbane! / I n munţi nu te duce, / C-acolo n-ai ce căuta, / Ci te du la n. / C-acolo
samca-i afla. / Şi i-o ia /D in sg â rcu ’ nasului, / Din faţa obrazului, / Din toate încheieturile / Şi din
toate ciolanele. / Şi-o du înapoi în pustie / Ca-napoi să nu mai vie. / N. să rămâie / Curat / Şi luminat /
Precum Dumnezău l-a dat / Şi maica sa l-a fa p t! ”
Şi spre a da încă o pildă cu frumuseţea textelor culesc din Calafindcşti, am să rcproduc un
fragment din legenda despre Rândunică, istorisită de Can ina Racolţa:
„A fo s t o dată o fată, căreia, murindu-i părinţii, nu ia rămas altă moştenire de la dânşii, decât
numai o turmă de oi şi un căţel.
Intr-o zi ... ce-i vine fe tei acesteia în minte?... se-mbracă în haine bărbăteşti, ie oile şi căţelul
cu dânsa şi se duce într-un munte. In muntele acela, mergând ea cu oile şi cu căţelul tot înainte, tot
mai departe, iată că de la un timp se întâlneşte cu un fe cio r de zmeu, care încă păştea o turmă de oi.
Fiind fa tă îmbrăcată în haine bărbăteşti şi purtând cuşmă în cap, fe cio ru l nu putu s-o cunoască: fa tă
e ori fecior?'1'’
Enigma încearcă să o dezlege mama smcului, care propune proba brăbănocului aşezat sub
perna ...ciobanului dubios. Din fericire, căţelul fetei era năzdrăvan şi îşi previne stăpână în privinţa
capcanci. Ajungînd apoi la o marc, fata ciobăniţă desface cu toiagul valuri şi trece cu turma ei pe
celălalt mal. Atunci, smeoaică îşi înzestrează feciorul cu o corabie plină de mărfuri scumpe, podoabe
faţă de carc ochii fetei nu rezistă şi ajunge astfel pe corabia smeiască.
„Dar ... atâta i-a trebuit smeului!... Mai mult nemic!... Cum o vede înluntru, deauna porneşte
corabia de la mat şi ... p e ici în acolo ţi-i drumul!...'’'’
Prinsă la strâmtoare, fata îşi scoatc din deget inelul şi, aruncându-1 în apă, zice:
Când vei afla tu inelul acesta, atunci voi vorbi eu cu tine! ”
Fireşte că la casa smcului nişte pescari aduc de vânzare peşte.
,JSmeul, adică fecio ru l smeioaicei, după ce cumpără peştii, se dete singur să-i curăţească. Dar
ce să vadă... Intr-un peşte dă de inelul nevestei sale!..”
Apoi, cu mîna plină de sîngele peştelui îşi mângîie nevasta care se preface într-o rândunică şi
zboară ori încotrova.
înlr-un cuvânt, o lucrare bine structurată - ca să nu mai lăudăm şi condiţia grafică de excepţie,
reproduceri color, hârtie media-prinl - înfăţişând universul folcloric al unui sat demn de admirat în
puritatea tradiţiilor şi memoria celor care au tezaurizat şi perpetuat cultura strămoşilor.

,

în ultima vreme, libertatea cuvântului şi tehnologia revoluţionară din domeniul editorial au
contribuit din plin la o avalanşă istoriografică! Din păcatc, nu toate lucrărilc care văd lumina
tiparului rcspcctă un standard minimal dc probitate ştiinţifică şi editorială. Regretabil este şi faptul
că această efervescenţă editorială nu este însoţită totdeauna de reflecţii critice, căci recenziile
aproape că au dispărut din paginile revistelor dc specialitate. Prin urmare, orice pasionat dc istoric
poate fi lesne m anipulat dc pscudo-ccrcctători, iar adevăraţii profesionişti trebuie să am intească
acest balast istoriografie atunci când acesta se intersectează cu subiectul de care se ocupă.
între astfel de lucrări se numără şi cclc consacrate dc către Daniel Hrcnciuc m inorităţilor
etnice ale Bucovinei. Extrem dc prolific, autorul a publicat nouă volum e consacrate acestei arii
tematice, înlr-un interval de numai zece an i1. La o prim ă vedere, ar părea că avem dc-a facc cu un
ccrcctător specializat pc un subiect dc interes maxim pentru oricc istoric sau consum ator de istorie
preocupat de istoria Bucovinei, căci com unităţile etnice şi confesionale care au trăit pc accstc
meleaguri au îm bogăţit patrimoniul cultural şi gastronom ic al acestei regiuni, făcând din ea un
model dc convicţuirc etnică şi un spaţiu turistic de prim rang în Răsăritul Europei. Din păcate,
pentru orice specialist este dc ajuns doar să răsfoiască paginile oricăruia dintre volumele amintite,
pentru a fi cuprins dc dezamăgire ştiinţifică. Practic, exccptând condiţiile grafice, orice alt aspect
sub care pot fi analizate materialele domnului Hrenciuc produce consternare. Aşadar, dat fiind
faptul că este imposibilă o prezentare exhaustivă a lacunelor acestor cărţi, în cclc cc urm ează ne
vom argum enta opinia prin câtcva exem ple pc carc lc socotim semnificative.
O prim ă catcgorie dc problem e (deficienţe), întâlnite în toate lucrările domnului Hrenciuc,
este cea a greşelilor de stil. Ele sunt diverse, de la incoerenţa în expunere, până la exprimări
redundante şi structuri pleonastice. Stilul confuz din volumele am intite este cauzat dc faptul că
aproape niciodată autorul nu urmăreşte subicctul anunţat în titlurile cărţilor, uneori nici tema
capitolelor şi a subcapitolelor lor. Astfel, imediat ce un cititor parcurge câteva pagini din oricare
lucrare semnată dc domnul Hrenciuc, constată, cu stupoare, că - de cele mai multe ori - conţinutul
capitolelor şi al subcapitolelor lucrărilor nu arc nicio legătură cu titlul accstora, ele sunt diverse
divagaţii în cultura şi istoria universală.
Spre exem plu, în volumul Provocările vecinătăţii: ucrainenii bucovineni în Regatul Rom âniei
M uri (1918-1940). Contribuţii, deşi, prin titlu, autorul anunţă că se ocupă de ucrainenii bucovineni
în cuprinsul Regalului României Mari (1918-1940), îşi deschide lucrarea cu capitolul începuturile,
plecând din epoca migraţiilor, continuă cu istoria Rusiei Kievene şi a Principatului de Haiici, dcdică
apoi un subcapitol aşa-numitei diplome bârlădene, facc divagaţii referitoare la M itropolia M oldovei,
prilej cu care se reîntoarce la îm părţirea Imperiului Roman, sinoadele ecunicnicc şi domnia

1 Daniel Hrcnciuc, România şi Polonia. 1918-1931. Relaţiile politice, diplomatice şi militare, Ediţia a Il-a,
revăzută şi adăugită, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, 251 p.; Mareşalul Josef Pilsudski şi renaşterea
Poloniei independente (1914-1935), Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003; Continuitate şi schimbare:
Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari, voi. I Perspectiva
nafional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Editura Septentrion, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii” (14), 2005, 242 p.; voi. II (1928-1940), Suceava, Editura Muşatinii, 2007, 319 p.; Maghiarii în
Bucovina (1774-1941), Iaşi, Princeps Edit, 2006; Un destin pentru istorie: polonezii în Bucovina (17742008), laşi, Princeps Edit, 2008; Dilemele convieţuirii: Evreii în Bucovina (1774-1939), Iaşi, Editura Tipo
Moldova, 2010; Provocările vecinătăţii: ucrainenii bucovineni în Regatul României Mari (1918-1940).
Contribuţii, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010; Ruşii lipoveni în Bucovina (1774-2012). Contribuţii, ClujNapoca, Argonaut, 2013.
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îm păratului Justinian, dând im presia cititorului că a uitat titlul lucrării de care se ocupă . In
subcapitolul Spa(iul românesc, toponimie slavă, autorul face o incursiune în onom astica dc origine
slavă, folosirea limbii slavone ca limbă dc cult, prezenţa cuvintelor dc origine slavă în limba
rom ână şi a celor rom âneşti în limba ucraineană, adică orice, numai ceea ce ne promisese prin titlu,
3
nu .
în capitolul 1 al lucrării consacrate minorităţii m aghiare din Bucovina, M aghiarii în Bucovina
(1774-1941), autorul începe cu o prezentare a istorici Bucovinei, pe care o lasă neterminată,
deoarece consideră că i-ar fi utile cititorului şi inform aţii, arhicunoscute deja, privitoare la
desfăşurarea Revoluţiei de la 1848 în Imperiul Habsburgic, după care crede necesar să spună ceva şi
cu privire la obârşia dinastiei de Habsburg; trece apoi, brusc, la problem a dualismului, m om ent în
care se teme că nu a fost destul de explicit în introducere şi mai enunţă o dată scopul lucrării - prilej
cu care promite că, în ultima parte a volumului, va oferi „o analiză com parativă a statutului
m inorităţilor naţionale din Regatul României Mari şi Republica Ungară”
trece apoi la situaţia
m inorităţilor din cadrul Regatului U ngariei, aminteşte, în fugă, de destrăm area Imperiului şi
sfârşeşte, în loc de concluzie, cu crczul autorului, care nu are niciun clement de legătură cu celc
expuse dc dom nia sa în capitolul respectiv: „Fără a ne lăsa cuprinşi de nostalgiile unei mitizări a
istorici Bucovinei istorice, seduşi dc valoarea falsă de model a trecutului Bucovinei, refuzând o
abordare patetică ori exacerbată, naţionalistă, pledăm călăuziţi - în m ăsura lim itelor noastre - dc
spiritul obiectiv al istoricului de bună credinţă” .
Nici minoritatea polonă din Bucovina nu s-a bucurat de o soartă mai bună în cartea Un destin
pentru istorie: polonezii în Bucovina (1774-2008). Spre exem plu, autorul îm parte conţinutul
prim ului capitol din această lucrare în două părţi: relaţiile culturale şi relaţiile politico-m ilitare
dintre cele două ţări. Deşi nc-am fi aşteptat, potrivit titlului (Politică şi cultură în reia/iile dintre
M oldova şi Polonia. Legături şi interferenţe medievale mo Ido-polone), să fie prezentate mai întâi
aspectele politice, Daniel Hrenciuc îşi sabotează propriul titlu, căci alege să înceapă cu prezentarea
relaţiilor culturale. Astfel, autorul vorbeşte de cronistica polonă medievală şi de influenţa ci asupra
cronicarilor noştri, trece apoi, fără a respecta niciun criteriu cronologic, la dcscricrca generală a
operelor întocm ite de M iron Costin, Grigorc Ureche şi M itropolitul Dosoftci în Polonia, oprindu-se
la Poem a polonă a lui Miron Costin, după care revine la studiile lui Grigore Ureche în Polonia. în
continuare, vorbeşte dc pătrunderea influenţelor occidcntale în M oldova, se întoarce la cronicarul
Jan Dlugosz, după care reia (tot fără rigoare cronologică) problem a studiilor lui „Dosoftci, Varlaam,
Grigore Ureche, M iron Costin, N icolae Costin” în mediul polonez, pe care o com pletează cu cele
făcutc dc „Ghcorghc Asachi, loan Bogdan, Mihai Kogălniceanu [...], P. P. Panaitcscu, Ilie Corfus,
Gheorghc Duzinchievici, Nicolae Iorga” în acelaşi spaţiu.
Abandonează rapid această problem ă, pentru a se întoarce în timp, la ctitoriile lui Alexandru
Lăpuşneanu, M iron Bam ovschi şi Vasilc Lupu în Galiţia, după care îşi continuă saltul în trecut până
la momentul înfiinţării Universităţii Jagiellone din Cracovia, la 1364, pentru a trece iar la
im portanţa acestei instituţii pentru tinerii moldoveni dornici dc învăţătură. Mai departe, înccarcă să
facă nişte observaţii fără sens cu privire la originea numelui Cracovia, după carc revine, din nou, la
cronicarii polonezi, pentru a sări iarăşi la tinerii care au studiat în Polonia, paragraf la sfârşitul
căruia leagă - în mod inexplicabil - bătălia de la Plonini5, deşi aceasta merita un nou aliniat, căci
putea fi un bun start pentru partea a doua a capitolului: relaţiile politico-m ilitare dintre Polonia şi
Moldova.
Aşadar, pe nesim ţite, autorul începe să trateze aspectele politico-m ilitare ale relaţiilor moldopolonc. Prin urmare, este nevoit să se întoarcă iar în timp, până în vremea relaţiilor M oldovei lui
Petru I M uşatinul cu Vladislav Iagiello, după care trccc la Ştefan al II-lea, revine la Iliaş I, ajunge la
Petru Rareş, se întoarce la Petru I, după carc se opreşte la Alexandru cel Bun şi fiii săi, Iliaş şi Petru
2 Daniel Hrenciuc, Provocările vecinătăţii: ucrainenii bucovineni..., p. 19 şi urm.
11bidem, p. 33-35.
,
4 Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina, p. 9.
5 Daniel Hrenciuc, Un destin pentru istorie: polonezii în Bucovina (1774-2008), p. 19-22.
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Aron, revine la Petru I şi regele Vladislav Iagiello, sare iar la Alexandru cel Bun, trece la fiul său
Iliaş, revine iar la Alexandru cel Bun6 şi continuă în aceeaşi manieră, iară a respccta vreo
cronologie sau tematică de-a lungul întregii cărţi.
Curios este faptul că, deşi Daniel Hrenciuc îşi propune să profite de minoritatea poloneză din
Bucovina pentru a-şi începe lucrarea cu o prezentare fragmentară, încâlcită şi adeseori inexactă a
relaţiilor m oldo-polone din momentul bătăliei de la Plonini, el se opreşte brusc cu expunerea la
nivelul evenim entelor de la începutul veacului al XVII-lca. Prin urmare, lasă fără sprijin tocmai
contextul politic prem ergător colonizării polonezilor în Bucovina, adică vorbă multă, informaţie
puţină! Ca atare, a neglijat, între altele, cam pania lui Jan Sobicski în M oldova, deşi în aparatul critic
îşi asumă că a folosit lucrarea lui Alois Grigorovici, Expediţiile regelui Sobieţchi în M oldova şi
ţinutul Neam ţului1. De asemenea, la fel dc surprinzător este şi faptul cum un autor, care ţine mereu
să cuprindă toată istoria umanităţii în fiecare din volumele sale, a putut omite relaţiile econom ice
dintre Polonia şi M oldova în Evul Mediu!
Din păcate, accastă lipsă de sistem atizare a inform aţiilor nu se întâlneşte izolat, într-un
capitol sau două dintr-o lucrare, ci este o caracteristică a fiecărui volum întocmit dc Daniel
Hrenciuc. Astfel, după relaţiile politice şi culturale dintre M oldova şi Polonia, autorul încearcă o
prezentare a Bucovinci m ultietnice şi m ulticonfesionale, începând cu m om entul ocupării acestei
provincii de către Habsburgi. Continuă cu politica dem ografică a Vienei şi cu migraţia rutenilor de
după 1786, stăruind asupra importanţei limbii germane în noul teritoriu, după care prezintă situaţia
rom ânilor şi specificul econom ic, social şi cultural al zonei. în continuare, face incursiuni sporadice
în trecutul istoriei Austriei, până la nivelul anului 1562, pe care le abandonează pentru a ne vorbi şi
de homo bucovinensis ca expresie a unei inventate conştiinţe sem i-naţionale a bucovinenilor8.
în capitolul al III-lea al aceleiaşi lucrări, Originile şi cauzele em igrărilor polonezilor în
Bucovina, uitând cu desăvârşire subiectul de care se ocupă, autorul deplânge lipsa de preocupare a
istoricilor români faţă de istoria Poloniei, motiv pentru care se consideră dator să acopere această
lacună a istoriografiei româneşti. Prin urmare, îl părăseşte pe homo bucovinensis din capitolul
precedent, pentru a se întoarce în timp, până în secolul al X-lea, în vremea dinastiei Piaştilor. Din
acest moment, face un expozeu oarecum cronologic până la dom nia regelui Henric de Valois, după
care îi menţionează în fugă pe Bogdan Hmelniţki şi Jan Sobieţki, pentru a ajunge la cele trei
îm părţiri succesive ale Poloniei9. Apoi, un motiv necunoscut îl face să se întoarcă iar la relaţiile
dintre moldoveni şi polonezi în secolul al XV-lca, după care face un salt în timp până la domnia lui
Constantin M avrocordat, pe care-1 părăseşte rapid, pentru a se ocupa şi dc Napoleon Bonaparte.
Apoi, fară a începe un paragraf separat, iară a respccta vreun critcriu alfabetic ori cronologic şi fără
nicio trimitere la vreo sursă, dă o înşiruire cu num e dc polonezi stabiliţi în Bucovina între 1575 şi
193710!
După capitolul al IV-lca, consacrat localităţilor în care s-au aşezat coloniştii polonezi în
Bucovina, urmează un capitol dedicat „anneano-polonilor”, prilej folosit dc autor pentru a ne vorbi
dc armenii din Moldova, începând cu domnia lui Alexandru cel Bun până în veacul al XVII-lea,
după care ajunge şi la cei din Bucovina, pe care-i urmăreşte până în perioada interbelică, cu
obişnuitele salturi şi întoarceri în tim p ". în continuare, capitolul al V l-lea este rezervat unor
menţiuni despre refugiaţi polonezi pe teritoriul Bucovinci, Basarabiei şi Principatului Moldovei din
ultimul deceniu al secolului al X VIIl-lea şi dc la începutul anilor '30 ai veacului urm ător1“ .
în contradicţie cu teoria lui homo bucovinensis, pe care a susţinut-o la înccputul volumului,
capitolul urm ător al lucrării şi-I intitulează Polonezii bucovineni: identitate etnică şi afirm are
6 Ibidem, p. 22-28.
11bidem, p. 29, nota 148.
8 Ibidem, p. 29-37.
9 Ibidem, p. 38-50.
10 Ibidem, p. 50-54.
" Ibidem, p. 55-105.
13 Ibidem, p. 106-110.

naţională (1 8 4 8 -1 9 1 8 )°. în accst m om ent, autorul şi-a amintit că au existat şi relaţii religioase între
cele două state, aşa că în următorul capitol se întoarce iar în veacul al X V-lea pentru a vorbi şi
despre începutul cultului catolic din M oldova, Episcopiile rom ano-catolice dc Sirct şi Bacău şi, în
sfârşit, de biserica rom ano-catolică polonă din B ucovina14. Din păcate, în cadrul acestor relaţii
interconfesionale, dintr-un m otiv necunoscut, autorul îi omite pe credincioşii ortodocşi din Polonia,
puternic susţinuţi de domnii M oldovei până în ultimul sfert al veacului al X V IIl-lea, aşa că trece la
un nou capitol, consacrat elitelor politice şi culturale ale polonezilor din Bucovina. Mai menţionăm
că o situaţie asem ănătoare se întâlneşte şi în cartea referitoare la minoritatea ebraică, pentru care
reţinem ca exem plu ilustrativ modul în carc enum era cele dintâi atestări de evrei în oraşul Cernăuţi:
1766, 1782, 1773, 1762, 1788, 1762, 1782, 1776, 1775 şi 181715.
Dc fapt, atât dc mult şi atât de des se abate autorul de la tem atica anunţată în titlul cărţilor
sale, încât cititorul poate ajunge să se întrebe dacă nu citeşte o altă lucrare decât cea pe care o viza.
Spre exem plu, la un m om ent dat, istoricul Daniel Hrenciuc consideră întinderea Cnezatului dc
Halici o problem a esenţială pentru istoria minorităţii poloneze în Bucovina, m otiv pentru care
am inteşte în lucrarea sa şi despre acest aspect16.
Confuzia autorului faţă de temele pe care le analizează răzbate şi din modul în carc accsta îşi
structurează volumele. Spre exem plu, deşi distincte în cadrul lucrărilor, unele capitole se referă la
aceeaşi problemă, precum Originea şi stabilirea m aghiarilor în Bucovina (M aghiarii în Bucovina,
p. 20-28) şi Apariţia coloniilor maghiare în Bucovina (M aghiarii în Bucovina, p. 29-4 9 ); Originile
şi cauzele em igrările polonezilor în Bucovina (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 3 8-54) şi Im
Valahia! Emigraţia politică poloneză în Bucovina (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 106-110)
sau Elitele politice şi culturale ale polonezilor din Bucovina (Un destin pentru istorie: polonezii, p.
162-171) şi Cultură şi spiritualitate poloneză în Bucovina (Un destin pentru istorie: polonezii, p.
185-205)
Aşadar, observăm că lucrările semnate dc istoricul Daniel Hrenciuc sunt lipsite de o idee
centrală, ele reducându-sc la o sumară înşiruire descriptivă de fapte şi evenimente diverse (luate din
diferite publicaţii sau dc pc net), ce nu respectă nici teritoriul Bucovinei, anunţat prin titluri, dar nici
derularea lor în ordine cronologică. Fireşte, în asemenea condiţii, analizele ştiinţifice asupra
fenom enelor şi evenim entelor istoricc lipsesc aproape cu desăvârşire.
Este posibil ca asem enea scăpări să fi fost cauzate de faptul că autorul este mereu presat de
următoarea sa carte, căci ficcare dintre volum ele sale se grăbeşte atât de mult să vadă lumina
tiparului, încât parc că nu-i mai lasă timp să-şi finalizeze ideile pe carc dorea, iniţial, să le dezvolte
în lucrări.
Tratând cu superficialitate obiectivele pe carc şi lc fixează înainte de a-şi începe cercetarea,
istoricul rădăuţean îşi extinde mereu studiul, aşa încât, uneori, ccea ce anunţă în introducere nu se
regăseşte pe coperta şi în interiorul cărţilor. Spre exem plu, în introducerea volumului consacrat
minorităţii polone din Bucovina, afirm ă că „Intervalul tem poral ales dc noi (1775-1947)
corespunde individualizării Bucovinei istorice ca provincie distinctă aparţinând Imperiului
H absburgic” 17. Or, prin titlul, autorul dă de înţeles că se ocupă de destinul polonezilor bucovineni
între anii 1774 şi 2008, iar conţinutul lucrării coboară în timp, până în Evul Mediu.
O altă greşeală im pardonabilă este cauzată dc organizarea defectuoasă a lucrărilor. Astfel,
capitolele şi subcapitolele nu numai că nu au nicio legătură cu subicctul cărţilor, dar adeseori,
descrierea evenim entelor nu respectă nici m ăcar condiţiilc elem entare ale unei lucrări ştiinţifice,
precum desfăşurarea cronologică şi legătura dc cauzalitate dintre evenimentele şi fenomenele
istorice.

13 Ibidem, p. 111-136.
" Ibidem, p. 137-161.
15 Daniel Hrenciuc, Dilemele convieţuirii. Evreii, p. 83-84.
16 Idem, Un destin pentru istorie: polonezii în Bucovina (1774-2008), p. 29.
17 Ibidem, p. 7.

Apoi, dat fiind faptul că unele capitole sunt extrem de reduse ca dim ensiuni, autorul se
străduieşte să lc sporească importanţa, adăugându-le pagini cu numeroase planşe, reprezentând hărţi
şi diverse fotografii dc pe docum cntc şi ziare (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 49, 52, 53, 54,
57, 58, 62, 68, 70, 392-401 etc.; Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 253-255, 258-262, 2 6 7 271, 280-281, 284, 311-314 etc.; D ilemele convieţuirii: Evreii, p. 40, 100, 115-119, 171, 176-196,
202-205, 287, 290-296, 298-302, 318-327 etc.). De fapt, prin această metodă, domnul Hrenciuc a
inventat o nouă manieră dc a aduce docum entele din arhive la dispoziţia publicului. Astfel, a
abandonat maniera clasică dc editare şi a adoptat fotografia (la o rezoluţie slabă şi fără a cuprinde
toată foaia) pentru mai multe documente. Din păcate, majoritatea acestora sunt ilizibile, aşa că nu
pot fi folosite de cititori. Şi mai curios este faptul că autorul descarcă mai multe fotografii de ziare
18
de pe net, pe care le inserează (la o rezoluţie foarte m ică) în volum ele pe carc le tipăreşte . Ne
întrebăm, desigur, retoric, care este utilitatea unui asem enea demers? De ce ar apela cineva la cărţile
domnului Hrenciuc, atâta vreme cât dom nia-sa foloseşte intemetul ca sursă de informare?
Mai mult chiar, multe dintre fotografiile inserate în paginile cărţilor nu au nici cca mai mică
legătură cu subiectul volum elor în care se regăsesc. Spre exem plu, deşi istoricul ne vorbeşte de
polonezii din Bucovina, cl ne propune harta etnică şi cea a împărţirii Cehoslovaciei (1919-1939)
sau harta Poloniei (19 3 7 -1 9 4 5 )|y. Apoi, în volumul despre ucraincni se dau nişte schiţe de hărţi ale
Poloniei, fără nicio referinţă cronologică, intitulate com plet neinspirat „Statele medievale” şi,
respectiv, „Vecinătăţi statale în epoca m odernă” , la care autorul m enţionează: „Sursa: Arhivele
M ilitare Române, Piteşti, fond M arele Stat M ajor General, Secţia 11 Informaţii, dosar 793” 20, deşi o
hartă a Poloniei dintr-un banal atlas istoric este mult mai exactă şi, im plicit, mai utilă dccât schiţele
pe care ni le propune autorul. In aceeaşi lucrare, a mai fost im primată o hartă neclară şi fără vreo
explicaţie, a spaţiului cuprins între Cerem uşul Alb şi Tisa, intitulată eronat A specte din Carpaţii
polonezi (Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 49). Cu acclaşi titlu, se mai găseşte şi altă hartă
neclară, ce conţine toponim ele româneşti întâlnite în Carpaţii Nordici, pe teritoriul Poloniei şi
Cehoslovaciei interbelice (Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 52). In sfârşit, fără nicio motivaţie
ştiinţifică, autorul a mai adăugat în volumul m enţionat şi hărţile întocmite de Constantin Burac
pentru ţinuturile Suceava şi Cernăuţi, însă com plet neclare ( Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p.
79-80).
Dc asemenea, în lucrările domnului Hrenciuc se găsesc şi foarte multe tabele luate din
diferite publicaţii, uncie dintre ele, fară nicio legătură cu com unitatea etnică la care se referă
lucrarea. Astfel, dacă în volumul consacrat m inorităţii maghiare se poate vedea doar un „Tabel nr.
6. Evoluţia dem ografică a localităţii Suceviţa între anii 19 2 5-1929” (M aghiarii în Bucovina, p. 80),
numărul acestora creşte spectaculos în celelalte cărţi. Este vorba, spre exem plu, de situaţiile
privitoare la m işcarea populaţiei în România, din anii 1935 (Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 2 3 2 234) şi 1937 (D ilemele convieţuirii: Evreii, p. 235-237); de tabelele cu întreprinderile industriale şi
com erciale din România, la 1930, în funcţie de numărul personalului întrebuinţat (D ilemele
convieţuirii: Evreii, p. 248-252) sau de rezultatele alegerilor din Rom ânia pentru Cam era
Deputaţilor, la 20 decem brie 1937 (Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 356-357). De asem enea, în
lucrarea dedicată m inorităţii poloneze se întâlnesc tabelele cu alegătorii din Nordul Bucovinci în
1910 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 120), rezultatele alegerilor parlam entare din Nordul
Bucovinei în 1911 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 121), „evidenţe (sic!) ale efectivului
catolicilor în M oldova 1643-1742” (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 145), populaţia urbană
pe sexe din Bucovina la 29 decem brie 1930 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 290), starea
drum urilor naţionale din Bucovina (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 291), numărul abonaţilor
la radio din Bucovina în perioada 1927-1937 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 291), tabele cu
preţuri (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 293), situaţia pădurilor statului din Bucovina între
1934 şi 1936 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 298), situaţia populaţiei din Bucovina în funcţic
18 Cf. Daniel Hrenciuc, Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 100, 199.
19 Daniel Hrenciuc, Un destin pentru istorie: polonezii în Bucovina (J 774-2008), p. 379 şi 382.
20 Idem, Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 35 şi 87.
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de starea civilă, la 29 decembrie 1929 {Un destin pentru istorie: polonezii, p. 303) ori raportul
natalitate-m ortalitate în câteva ţări europene (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 309).
în acelaşi timp, multe din paginile cărţilor domnului Hrenciuc ne uimesc prin formulări
redundante. Astfel, primul capitol din lucrarca consacrată minorităţii polone din Bucovina a fost
intitulat Politică şi cultură în relaţiile dintre M oldova şi Polonia. Legături şi interferenţe m edievale
moldo-polone.
De asemenea, lucrările dom niei-sale ne reţin atenţia şi prin densitatea structurilor
pleonastice: „prestigioase publicaţii ştiinţifice de rang acadcm ic”, „îndelung studiat şi analizat”,
„sursele primare în perioada comunistă [...] din perioada regimului totalitar de extrem ă stângă”
{Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 7). în aceeaşi catcgorie se înscric şi „com pletarea” noţiunii de
istoric cu cca de cercetător (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 6; Provocările vecinătăţii:
ucrainenii, p. 7 şi p. 10), deşi am bele sunt sinonime în domeniul istoriografie.
O altă catcgorie importantă dc erori sunt cclc de conţinut. Astfel, din păcate, una dintre cele
mai mari carenţe a volum elor domnului Hrenciuc este insuficienţa documentării. Oricât de pregătit
şi dc bine intenţionat este un cercetător preocupat să trateze problem a minorităţilor din Bucovina,
eforturile sale ştiinţifice sunt sortite eşecului atâta vreme cât îi lipsesc cercetările - fie ele şi
sporadice - în arhivele din ţară şi străinătate. Prin urmare, cele câteva dosare văzute de domnul
Hrenciuc în Arhivele M inisterului A facerilor Extcrne-Bucureşti, Arhivele Naţionale Istorice
Centrale-Bucurcşti, Arhivele M ilitare Românc-Piteşti, în Arhivele de Stat a Regiunii Cernăuţi sau în
Arhivele din Cracovia sau Varşovia, toate scrisc în grafie modernă şi citate invariabil aproape în
m ajoritatea volum elor editate, sunt insuficiente pentru o lucrare ce se doreşte ştiinţifică. Spre
exem plu, este inadmisibil să se trateze problema m inorităţilor din Bucovina lără a consulta
fondurile Consiliul Aulic de Război-Bucovina sau Colecţia M icrofilme Austria (dc la Arhivele
Naţionale Istorice Centrale), Inspectoratul Cadastral Bucovina (din acest fond uriaş, domnul
Hrenciuc a văzut doar două dosare: 55/1854-1867 şi 61/1854-1886) sau M itropolia Bucovinci (dc
la Scrviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale). Putem înţelege că unui ccrcetător din
România, preocupat de trecutul Bucovinei, îi este destul dc greu să facă investigaţii în
Österreichisches Staatsarchiv din Viena, chiar dacă ele abundă de informaţii preţioase pentru
trecutul acestei provincii , însă socotim inacceptabilă insuficienta docum entare în arhivele
rom âneşti. Nestăpânirea paleografiilor chirilică, germană, latină, maghiară şi idiş nu poate fi folosită
drept scuză pentru ocolirea fondurilor docum entare am intite mai sus, atâta vreme cât cercetătorul
pretinde că sc ocupă de istoria Bucovinei, din momentul ocupării ci de cătrc Imperiul Habsburgic
până în zilele noastre. Dc fapt, dom nia-sa încearcă să-şi ascundă adeseori docum entarea precară
asupra temelor de care sc ocupă, prin navigarea sistem atică pe paginile de internet, dc unde
descarcă (iară nicio analiză critică) inform aţiile de care are nevoie pentru a le introducc, apoi, în
volum ele sale. Simptomatice pentru accastă manieră de lucru sunt numeroasele citări din W ikipcdia
(Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 29, nota 112; p. 31, nota 120; p. 35, nota 144; p. 38, notele 154 şi
156; p. 42, n o ta l7 1 ;p . 150, nota 554; p. 159, nota 581; p. 160, nota 588 etc.).
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21 Spre exemplu, doar în cazul micii comunităţi maghiare din Bucovina. Astfel, în direcţia (Abteilung):
Allgemeines Verwaltungsarchiv, colecţia de fonduri (Bestandsgruppe): Inneres (cca. 1500-cca. 1918);
fondul (Bestand): Hofkanzlei (cca. 1550-1848); sub-fondul (Teilbestand): Allgemeine Reihe (cca. 1550—
1848); seria (Serie): Akten (cca. 1550-1848), cutia (Karton) nr. 1829. în aceeaşi direcţie (Abteilung):
Allgemeines Verwaltungsarchiv, colecţia de fonduri (Bestandsgruppe): Unterricht und Kultus (cca. 1500cca. 1940); fondul (Bestand): Neuer Kultus (1849-cca. 1946); sub-fondul (Teilbestand): Katholischer
Kultus (1849-1946); scria (Serie): Akten (1849-1946); cutiile/fascicolele (Kartons!Faszikels) nr. 681
Pfarren in der Bukowina (nach Orten) A-E (1850-1919) şi nr. 682 Pfarren in der Bukowina (nach Orten)
G -J (1850-1918). Tot în direcţia (Abteilung): Allgemeines Verwaltungsarchiv, colecţia de fonduri
(Bestandsgruppe): Unterricht und Kultus (cca. 1500-cca. 1940); fondul (Bestund): Studienhofkommission
(cca. 1500-1848); sub-fondul (Teilbestand): Studienhofkommission Teil 2 (1792-1847); seria (Serie):
Akten (1792-1847), cutiile/fascicolele (Kartons!Faszikels) nr. 739 şi 741.

în acelaşi timp, urmărind fondurile docum entare pe care domnul H rcnciuc pretinde că lc-a
ccrcctat, nu putem să nu remarcăm că acestea sunt scrise în diferite limbi, însă cu grafie modernă.
Prin urmare, ne întrebăm , desigur, retoric, dc ce autorul nu îşi limitează aria de investigaţie în
funcţie dc abilităţile ştiinţifice pe care le stăpâneşte!
Dată fiind lipsa unor documentări serioase şi graba cu care au fost întocm ite, lucrările
domnului Hrenciuc au numeroase informaţii şi interpretări eronate. Spre exem plu, autorul pune
venirea secuilor în Bucovina pe seama masacrării de către austrieci la Siculeni a participanţilor la
adunarea dc la M adcfalva (1764) (M aghiarii în Bucovina, p. 5), deşi între cele două evenim ente este
un interval de cca. 15-20 ani, iar nemulţumiţii faţă dc autorităţile austriece nu se puteau refugia tot
pe un teritoriu stăpânit dc dinastia de Habsburg. Apoi, se susţine în mod cu totul surprinzător că,
după pacea dc la Satu M are (1711), o parte din curuţii refugiaţi „lângă Oituz, Trotuş şi Şiret” au
primit perm isiunea de a se întoarcc în Transilvania, iar restul au rămas în M oldova (M aghiarii în
Bucovina, p. 21). De asemenea, autorul este la fel dc confuz şi în ceea ce priveşte momentul aşezării
maghiarilor în Bucovina, căci propune - fără nicio critică - mai multe date pentru venirea lor în
această provincie: 1751-1774, 1764-1774, 1776-1777, 1777-1786 şi 1784-1786 (M aghiarii în
Bucovina, p. 24-25), încât cititorul nu mai are cum să înţeleagă ceva dintr-o lucrare ce ar fi trebuit
să-l lămurească m ăcar sub acest aspect. Dimpotrivă, cu accst prilej, domnul Hrenciuc probează că
obişnuieşte să citeze informaţii din cărţi fără să citească/înţeleagă ceea ce serie în ele. Astfel, făcând
trimitere la pagina 116 din lucrarea Die Bukowina. Eine allgem eine H eim atkunde, autorul afirm ă că
„în anul 1777 este atestată docum entar stabilirea m aghiarilor pe teritoriul viitoarelor colonii
maghiare Istenscgits şi Fogadjisten” (M aghiarii în Bucovina, p. 25). Or, volumul invocat lămureşte
în trei jum ătăţi de rânduri ceea ce domnul Hrenciuc exprimă atât de confuz de-a lungul mai multor
pagini: „Coloniile «m aghiare» existente în prezent, Istenscgits şi Fogodistcn au fost întemeiate în
anul 1779, iar Hadikfalva, Andrasfalva şi Joseffalva în 1786” 22. Aceste date referitoare la
începuturile coloniilor maghiare din Bucovina sunt confirm ate şi de o seric dc lucrări în limba
română, precum volumul lui I. G. Sbiera23 sau Em. G rigoroviţa2’, însă domnul Hrenciuc le ignoră
cu desăvârşire.
Dc fapt, în cele circa 90 dc pagini de text, ce se pretind ilustrative pentru istoria comunităţii
maghiare în Bucovina, predom ină anexele (fotografii şi tabele), precum şi numeroase incursiuni în
istoria umanităţii, aşa încât autorul atinge prea puţin istoria coloniilor m aghiare din Bucovina.
După acest scurt material cu informaţii diverse, urm ează 372 dc pagini de docum ente - ca
anexe numerotate şi nenum erotate - referitoare la plecarea în Ungaria a maghiarilor bucovineni,
între 1940 şi 1941, îndeosebi a cclor din Ţibcni (Istensegits), Dorncşti (Hadikfalva) şi Măneuţi
(Andrasfalva). Din păcate, nici editarea acestor docum ente din perioada contem porană nu a fost
făcută potrivit norm elor ştiinţifice, căci în rubricile în carc Daniel Hrenciuc nu a înţeles ceea ce
scrie în docum entul original din Arhivele Suceava, fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, a pus punctc
dc suspensie sau a lăsat, pur şi simplu, spaţiile nccom pletate, fără nicio notă (M aghiarii în
Bucovina, p. 197, 202, 227, 255, 259, 261, 265, 270, 271, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 282, 283,
285, 286, 290, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 312, 314, 315,
316, 319 ctc.); la altele nu a pus aparatul critic (M aghiarii în Bucovina, p. 343-345; 375-385). Prin
urmare, având în vedere aceste deficienţe, recom andăm cititorilor să foloscască accstc docum ente
cu multă circum spccţie, fiind preferabilă studierea lor în continuare la sala de studiu a filialei din
Suceava a A rhivelor Naţionale.
22 Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde verfasst anlässlich des 50 Jährigen glorreichen
Regierungsjubiläums Seiner keiserlichen und Königlichen Apostolischen Majestät unseres allergnädigsten
Kaisers und Obersten Kriegsherrn „Franz Joseph I” durch die K. K. Gendarmerie des LandesGendarmerie Comandos No. 13, Czemowitz, Commissionsverlag der K. K. Universitäts-Buchhandlung H.
Pardini (Enfgel & Suchanka), 1899, p. 116.
23 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera după tradiţiune şi istorie şi Amintiri din viia(a autorului, Cernăuţi,
Tipografia Universitară î.r. a lui R. Eckhardt, 1899, p. 81-83.
24 Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 1908, p. 2, 96, 107, 118 şi 119.

Apoi, Daniel Hrenciuc susţine eronat existenţa unui „homo bucovinensis” ca expresie a unei
pretinse conştiinţe regionale a bucovinenilor, indiferent de originea etnică ori de credinţa religioasă
(Un destin pentru istorie: polonezii, p. 34-37; Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 14-15). Legat dc
acest aspect, credem că ar fi meritat să reflecteze puţin la disputele pe tărâm naţional dintre români
şi ucraineni din veacul al X lX -lea şi începutul celui următor, pentru a conştientiza lipsa de temei a
acestei ipoteze. De fapt, fruntaşii românii şi cei ruteni aveau o conştiinţă etnică atât de pronunţată,
încât părerile lor nu numai că erau contradictorii, dar deveneau adeseori radicale. în plus, dacă ar fi
existat o asemenea conştiinţă regională, în Bucovina ar fi predominat căsătoriile interetnice şi
interconfesionale, însă o asemenea situaţie nu poate 11 ilustrată decât prin câteva cazuri izolate. Este
drept, Ia un mom ent dat, domnul Hrenciuc încearcă să definească „hom o bucovinensis” drept
„prototipul individului care, indiferent de originea etnică şi ierarhia social profesională, foloseşte
limba germană, este loial îm păratului şi monarhiei austro-ungare” (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 34), însă el nu a remarcat că astfel dc indivizi erau numeroşi în toate provinciile
Imperiului, nefiind o caracteristică a Bucovinei. Dimpotrivă, în această provincie, majoritatea
populaţiei nu vorbea germ ana, iar mulţi dintre cei care o vorbeau puneau interesele propriei etnii
deasupra intereselor monarhiei, chiar dacă, aparent, nu se manifestau deschis în acest sens. Prin
urmare, ipoteza lui „homo bucovinensis” devine doar un reflex palid al unei propagande imperiale
lipsite dc orice acoperire în realitatea vremii, dar carc a reuşit să-l convingă mult mai târziu pc
domnul Hrcnciuc.
în acelaşi timp, preocupat să scoată cărţi volum inoase, adeseori autorul se hazardează să
prezinte date şi fenomene care exced temporal şi spaţial temei dc care se ocupă şi despre carc arc
doar o imagine extrem de generală. Cel mai ilustrativ exem plu în acest sens o reprezintă incursiunea
în istoria catolicilor din M oldova (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 137-146), prilej cu carc
domnul Hrenciuc ne face dovada că nu cunoaşte nici m ăcar izvoarele publicate în această privinţă25,
aşa încât a-i imputa ignorarea imensei bibliografii aferentă subiectului devine o chcstiunc lipsită de
sens.
Totodată, lără niciun argument, domnul Hrcnciuc contrazice tot ceea ce ne spune Jan
Dlugosz cu privire la conflictul dintre fiii voievodului M oldovei, Petru şi Ştefan. Astfel, autorul
plasează bătălia de la Plonini în anul 1367, deşi cronicarul polon ne spune că evenimentul a avut loc
în 1359. Cu acest prilej, îl socotcşte pc Ştefan drept nepotul de fiu al lui Bogdan I, iar pc Petru l-a
identificat cu Petru I M uşatinul, pe care-1 botează „M uşat” (Un destin pentru istorie: polonezii, p.
22), deşi Jan Dlugosz spune că cci doi rivali erau fraţi, fiii răposatului domn Ştefan al Valahiei.
Chiar dacă am acccpta data bătăliei de la Plonini în 1367, domnului Hrcnciuc nu-i ridică niciun
semn de întrebare faptul că în acea vreme pc tronul Moldovei domnea Laţcu. La fel dc curios este şi
faptul că, deşi există o bogată literatură dc specialitate în legătură cu acest subiect (datorată lui
Dimitric Onciu, I. Ursu, Ion I. Nistor, Gh. Brătianu, P.P. Panaitcscu, Constantin Cihodaru, Ştefan S.
Gorovei, Victor Spinei, Şerban Papacostea, Constantin Rezachievici şi lista poate continua),
dom nia-sa face referire la istoria oraşului Şiret, scrisă în limba germană dc V ictor Prelicz, deşi între
notele şi la bibliografia lucrării sc regăseşte volumul lui Victor Spinei, M oldova în secolele X l-X IV ,
dar pe care-1 citează doar într-o chcstiunc pe carc o socotim ¡relevantă pentru istoria minorităţii
poloneze din Bucovina, respectiv subordonarea M oldovei faţă de Cnezatul de Halici. Apoi, acelaşi
autor insinuează că Petru I a stăpânit Pocuţia până în 1433, fiind cedată iniţial dc Ştefan al II-lea la
13 septem brie 1433, iar apoi definitiv de Petru Rareş, în august 1438 (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 20). E lesne de observat că domnul Hrcnciuc nu stăpâneşte nici m ăcar cronologia
prim ilor domni ai M oldovei.
De asem enea, în lucrarea dedicată comunităţii ucrainene, domnul Hrcnciuc inventează, între
altele, o incursiune a lui Ştefan cel Marc în Pocuţia, în 1490. Tot aici, reia problem a colonizării dc
către domn a unui mare num ăr de ruşi în Moldova, dar fără a cunoaşte şi opinia filologului Mircea
25 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. I—II, Socotelile Bistriţei (Ardeal). Acte
relative la istoria cultului catolic în Principate, adunate şi tipărite cu o prefaţă despre propaganda catolică
până la 1500, Bucureşti, 1901.

Ciubolaru26 faţă de această problemă, trcce apoi ex abrupto la diferendul moldo-polon asupra
Pocuţiei. în continuare, face un salt la ctitoriile dom nilor M oldovei în Galiţia, citând doar
bibliografic fară im portanţă cu privire la acest aspect, inventează un sat, Schitul Mare din Galiţia
(Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 45-47). Cu acest prilej, autorul dem onstrează cititorului că
nu cunoaşte studiile consacrate patronajului dom nilor M oldovei asupra ortodoxiei din Galiţia, chiar
dacă unele dintre ele sunt fundamentale chiar pentru subiectul cărţii propus de autor27. îl botează pe
domnul Miron Bam ovschi, care în lucrările sale figurează sub numele de Miron Radu Bamovschi
(Un destin pentru istorie: polonezii, p. 20; Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 47), aşa încât ne
vedem nevoiţi să-i recom andăm lecturarea cu atenţie a monografici întocm ite de Aurel H. Golimas,
Un domnitor, o epocă. Vremea lui Miron B am ovschi Moghilă, voievod al Moldovei.
Afirmă apoi că, după ce Petru M ovilă a introdus latina în Academia Kieveană, această limbă
a fost „folosită ulterior şi în instituţiile dc învăţământ din Ţara M oldovei” (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 19) sau că influenţele occidentale în M oldova „au venit pe filieră poloneză, într-o
proporţie superioară celei obţinute de Transilvania prin intermediul U ngariei” (Un destin pentru
istorie: polonezii, p. 20). îi atribuie doamnei M argareta Muşata o origine poloneză (Un destin
pentru istorie: polonezii, p. 24) sau susţine că urmaşii unui Petru M ovilă - probabil, mitropolitul,
căci doar el a avut acest num e - au încheiat legături m atrim oniale în Polonia (Un destin pentru
istorie: polonezii, p. 26).
Apoi, susţine că intervalul „1775-1947 ar corespunde individualizării Bucovinei istorice ca
provincie distinctă aparţinând Imperiului Habsburgic” (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 7),
uitând, desigur, „am ănuntele” că în 1947, Bucovina nu mai era întreagă dc trei ani, iar administrarea
Vienei asupra acestui teritoriu încctase încă din 1918.
La fel dc trist este şi faptul că, adesea, domnul Hrenciuc nu poate nici m ăcar să transcrie
informaţiile din alte lucrări. Astfel, după ce a consultat Anuarul Statistic al României. 1937-1938,
autorul extrage datele referitoare la Bucovina din tabelul cu „Populaţia în Bucovina după stare
civilă, pe judeţe şi medii, la 29 decembrie 1929” 28, însă om ite rubrica de necăsătoriţi, copiază greşit
uncie cifre (prccum numărul total al femeilor necăsătorite) sau lasă, pur şi simplu, aproape jum ătate
din rubrici necompletale, deşi ele figurează cu date în sursa citată (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 303).
Dc asemenea, pe baza accluiaşi „A nuar statistic”, domnul Hrenciuc afirmă că „în anii şcolari
1930-1931 şi 1936-1937, în şcolile primare din fosta (sic!) Bucovină istorică erau înscrişi 2 705 de
băieţi de confesiune romano-catolică şi 2 589 de fete din acccaşi religie (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 285). Or, situaţii referitoare la numărul elevilor pe provincii există în această situaţie
statistică doar pe anii şcolari 1935-1936 şi 1937-1938. Conform acestui „A nuar”29, în Bucovina era
urm ătoarea situaţie în ccea cc priveşte repartiţia elevilor rom ano-catolici din şcolile dc stat:

Comune urbane
Comune rurale
Total

1935-1936
B
233
199
432

F
247
198
445

1936-1937
B
248
276
524

F
203
280
483

26 Mircea Ciubotaru, O problemă de demografie istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, în
„Analele Putnei”, 1, 2005, 1, p. 69-78.
27 Ion I. Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, ediţie îngrijită de Ştefan Purici, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 1997, p. 90-92. Altă ediţie, în CC, an VIII (1933-1934), Cernăuţi, 1934, p. 1-281; P.P.
Panaitescu, Fundajiuni religioase româneşti în Galiţia, în BCMI, Vălenii dc Munte, anul XXII (1929),
fasc. 59, p. 1-23.
28 „Anuarul Statistic al României. 1937 şi 1938”, Bucureşti, Institutul Central de Statistică, Imprimeria
Naţională M. O, 1939, p. 50-51.
29 Ibidem, p. 206-207.

Cum a reuşit autorul să ajungă la cifrele pe care ni le propune, va rămâne un m ister inclusiv
pentru el. In plus, dat fiind faptul că rom ano-catolicii din Bucovina erau reprezentaţi de mai multe
etnii (germani, polonezi, m aghiari, slovaci şi armeni), inform aţia oferită dc autor nu este numai
eronată, ci şi com plet inutilă, căci nu arc nicio relevanţă pentru com unitatea poloneză.
Din păcate, conţinutul acestor lucrări este presărat de num eroase greşeli de tehnoredactare
şi/sau ortografic. Astfel, scrie W ilhem (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 26, nota 132) în loc de
W ilhelm ; Jan Dugtosz (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 19-22) în loc de Jan Dlugosz, Petru
M uşat în loc de Petru M uşatinul31 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 22, 23 etc.); „Populaţia
urbană şi pc sexe din Bucovina” (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 290) în loc de „Populaţia
urbană şi rurală a Bucovinei, pe sexe” ; „pictorii se seam ă” (D ilem ele convieţuirii: Evreii, p. 142) în
loc de „pictorii de seam ă” şi exem plele pot continua. Fireşte, în accastă catcgoric se înscrie şi
citarca greşită a unor expresii latineşti, pentru care nu se folosesc ghilimele sau caracterele italice.
O ricum , autorul reuşeşte să Ie încurce într-un mod incredibil pentru cineva care se pretinde istoric.
Astfel, apare expresia sine ira studio (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 5) sau sine irit et
studiorum (Provocările vecinătăţii: ucrainenii, coperta a IV-a), în loc dc sine ira et studio. Apoi,
într-un tabel cu „populaţia municipiului Rădăuţi” se regăseşte, dc fapt, numărul germanilor,
rom ânilor, rutenilor şi polonezilor din oraşul Cernăuţi şi din suburbiile sale (Un destin pentru
istorie: polonezii, p. 81); uncie titluri de cărţi au fost scrise cu litere drepte sau chiar omise
(Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 397, 400, 412, 414 etc.), prenum ele unor autori este trccut ca titlu
dc studiu (D ilemele convieţuirii: Evreii, p. 406) ctc.
în sfârşit, prin volum ele editate, domnul Hrenciuc probează faptul că nu stăpâneşte
instrum entarul unui istoric, ncavând acccs la bibliografia tem elor dc carc se ocupă. Astfel, vorbind
dc bogata istoriografie consacrată Bucovinei, am inteşte în volum ele sale doar câte o singură carte.
Astfel, în volumul consacrat m inorităţii poloneze, face trimitere la A. J. P. Taylor, Monarhia
H absburgică (¡809-1918). O istorie a Imperiului austriac şi a Austro-U ngariei (Un destin pentru
istorie: polonezii, p. 30, nota 168), iar în tomul dedicat comunităţii evreieşti citează lucrarea lui
Ellis Ashmead, Bartlett The Tragedy o f Central Europe (Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 13). Ne
întrebăm de ce autorul lot înccarcă să serie lucrări despre istoria Bucovinei, atâta vrem e cât nu poate
facc trimitere m ăcar la o lucrare dc sinteză consacrată acestei probleme, şi nu cunoaşte nici măcar
instrum entele dc lucru indispensabile unui istoric, precum num eroasele volume întocm ilc de Erich
Beck în această problem ă: Bibliographie zur Kultur und Landeskunde d er Bukowina. Dacă istoricul
austriac i se pare inaccesibil, poate fiindcă l-a cunoscut doar indirect, graţie unui articol al lui Mihai
Iacobescu (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 35-36, şi nota 198), atunci domnul Hrenciuc se
putea informa m ăcar despre o parte din această istoriografie din volum ele cuprinzând Bibliografia
istorică a Rom âniei sau, în caz extrem , din Enciclopedia istoriografiei româneşti. Această carenţă
dc docum cntarc este extrem dc vizibilă în cazul volum elor dedicate com unităţilor ucraineană şi
ebraică din Bucovina, pentru care autorul nu a văzut lucrări fundamentale, editate nu numai în
^I
. . .
^2
limba germ ană , dar chiar şi în limba română' .
în sfârşit, crezul nostru este că un profesionist al istoriei trebuie să fie cinstit cu sine însuşi şi
cu publicul căruia i se adresează. Astfel, în ccrcctarca unei teme, el nu poate decât să-şi lim iteze aria
de investigaţii la perioada şi domeniul pentru care arc acces la izvoare. Or, accesul se poate face fie
direct, atunci când istoricul stăpâneşte limbile şi paleografiile în care sunt scrisc docum cntclc, fie
30 Accst lucru este extrem dc curios, căci, deşi afirmă că a văzut lucrarea lui P. P. Panaitescu închinată lui
Alexandru cel Bun (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 24, nota 116), nu a reţinut că numele de
Muşatinul înseamnă, dc fapt, „al Muşatei” (P. P. Panaitescu, Alexandru cel Bun. Im cinci sute de ani de la
moartea lui, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1932, p. 6).
31 Raimund Friedrich KaindI, Die Huzulen: Ihr Leben, ihre Sitten, und ihre Volksiiberlieferung, Wien, A.
Holder, 1894.
^2
.
.
. . .
...
' Ion I. Nistor, op. cit., p. 1-300; Dimitrie Dan, Rutenii din Bucovina. Schiţă etnografică, în AARMSL, s. II,
t. XXXV, 1912—1913, p. 37-81, + pl. (şi Extras, 44 p.); idem, Evreii din Bucovina, Studiu istoric, cultural,
etnografic şi folcloric, Cernăuţi, 1899, Editura autorului, 37 p.

indirect, prin intermediul unor specialişti, dacă pregătirea proprie nu-1 ajută să descifreze şi să
înţeleagă izvoarele respective. Istoricul carc se abate de la aceste reguli va crea o imagine deformată
a trecutului, aşa încât lucrările sale vor avea drept rezultate formarea unor percepţii greşite şi
pierdere de vreme din partea cititorilor. Prin urmare, având în vedere pagubele uriaşe pe care le
produce pseudoştiinţa, suntem de părere că amatorismul trebuie descurajat şi marginalizat în orice
domeniu de activitate. Aşadar, în specializarea noastră, acest lucru nu poate fi realizat decât prin
dezbateri şi recenzii ştiinţifice.
De fapt, sunt atât de multe greşeli flagrante în fiecare dintre lucrările domnului Hrenciuc,
încât ar fi nevoie de munca unui întreg institut pentru a reuşi să le corijeze. Din acest motiv, ne-am
bucura enorm dacă, în viitor, domnia sa ar reflecta puţin la expresia: non m ulta sed mulţumi
în sfârşit, ultim a categorie de greşeli priveşte modul de întocm ire a aparatului critic şi a
bibliografici. La o primă vedere, se rem arcă m ultitudinea de note pe care autorul le foloseşte în
volumele sale. Deşi bogăţia acestor referinţe ilustrează, de obicei, erudiţie şi probitate ştiinţifică, în
cazul de faţă, Daniel Hrenciuc se foloseşte de note doar pentru a epata. Acest lucru este dovedit de
faptul că m ajoritatea studiilor sunt citate - de regulă - doar o singură dată, cu scopul evident de a sc
îmbogăţi aparatul critic al cărţilor. în acelaşi scop, la Bibliografie, când un autor are un studiu în
mai multe părţi/volume, D. Hrenciuc citează fiecare parte/volum ca o lucrare distinctă ( M aghiarii
în Bucovina, p. 473, 481-482; Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 390-391 etc.)
Mai mult chiar, în multe situaţii autorul pune câte o notă la fiecare al doilea sau al treilea
cuvânt dintr-o frază, fără ca acestea să poată argum enta o idee sau a ilustra preluarea unei informaţii
dintr-o altă carte. Ca atare, adeseori Daniel Hrenciuc alcătuieşte fraze Iară noimă, la care pune note
fără nicio legătură cu afirm aţiile pe care le face, de genul: „Acest teritoriu [Bucovina - n. n., A.
Bodalc] a făcut parte din Ţara M oldovei [trim itere la un articol al lui N. Grigoraş - n. n., A. Bodalc]
(o simplă incursiune în istoria sa ne conduce la descoperirea unor m ărturii concentrate pe un spaţiu
mic [trimitere la paginile voi. al 11-lea din DRH.A - n. n., A. Bodale], însă cu o sem nificaţie
profundă pentru întreaga rom ânitate [trimitere la T. Balan, Noi docum ente câm pulungene - n. n., A.
Bodalc] în ansamblul său) [trimitere la cursul lui Ilie Minea, referitor la Istoria românilor, publicat
în 1926 - n. n., A. Bodale] (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 29, notele 149-152) sau:
„Elem entele com une [nu precizează despre ce elemente este vorba - n. n., A. Bodale] sunt
reprezentate de interesul manifestat pentru istoria Bucovinei [trimitere la N. Iorga, Istoria
Românilor, voi. III, Ctitorii şi voi. V, Vitejii, deşi volumul intitulat Ctitorii sc referă la constituirea
statelor medievale, încheindu-se cu dom nia lui M ircca cel Bătrân, iar volumul al V-lca începe cu
înscăunarea lui Alexandru Lăpuşncanu şi se opreşte la începutul veacului al X VII-lca - n. n., A.
Bodale], percepută drept un spaţiu de formare şi afirm are a unor personalităţi de etnii [trimitere la
un volum propriu - n. n., A. Bodalc] şi confesiuni diferite [subl. n., A. Bodalc], având în comun
spiritualitatea şi cultura de factură central-curopeană, caraccristică părţii de nord-vest a M oldovei”
[trimitere la un articol în limba engleză, al lui Ladis K. D. K ristof - n. n., A. Bodale] (Un destin
pentru istorie: polonezii, p. 29, notele 155-157).
Apoi, m ajoritatea lucrărilor folosite de autor sunt lipsite de importanţă pentru subiectul tratat
în cărţile respective. Spre exem plu, redă fragmentar şi fără nicio trim itere documentul lui Alexandru
ccl Bun, prin care domnitorul dă târgul Sirct şi satul Volovăţ cneaghinei „Ringalla” (U n destin
pentru istorie: polonezii, p. 23), după care urmează rezumatul docum entului prin carc Petru Aron a
dăruit acclcaşi moşii marii cneaghine Maria, mătuşa craiului. Aceste informaţii sunt argumentate
printr-o trimitere la monografia consacrată lui Alexandru ccl Bun de către P. P. Panaitescu, dar fără
a da paginile (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 23-24, nota 116). în realitate, P. P. Panaitescu a
făcut doar un rezumat al actului prin care Alexandru cel Bun îşi înzestra fosta so ţie3’, iar
documentul original (în variantă slavonă şi latinească) a fost publicat în primul volum din
Documenta Romaniae Historica, Seria A. M oldova (p. 69-72, doc. nr. 48). în schimb, cel de-al

P. P. Panaitescu, op. cit., p. 46-47.

doilea docum ent invocat de domnul Hrenciuc nu se regăseşte în lucrarea lui P. P. Panaitescu, ci a
fost publicat de Mihai Costăchescu34.
De fapt, aproape dc fiecare dată când am verificat o trimitere bibliografică făcută dc domnul
Hrenciuc, am constatat că aceasta este greşită, ceea ce ne face să credem că majoritatea trimiterilor
din volum ele domniei sale sunt fanteziste. Spre exem plu, foloseşte ca referinţă pentru căsătoria
celor patru fiice ale lui Iercmia M oghilă voi. al XXI-lea din DRH.A (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 26, nota 139), deşi acesta, la pagina citată de D. Hrenciuc, p. 479, conţine un document
al mănăstirii Galata pentru satul Teişorii. Apoi, citează pentru legăturile matrim oniale ale
M ovilcştilor în Polonia o lucrare în limba germană a lui W ilhelm Schmidt, apărută în 1876. Mai jos,
reia încă în două locuri chcstiunea acestor legături, însă citează, într-un loc, două din lucrările Iui
Ştefan S. Gorovei (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 26, notele 132, 136 şi 137), iar mai apoi,
pe A. D. Xenopol, P. P. Panaitescu, Lilia Zabolotnaia şi, în sfârşit, Sever Zotta, la care se mai
adaugă o lucrare în limba polonă a lui Funika W lodzim ierz (Un destin pentru istorie: polonezii, p.
27), deşi ar fi fost suficient dacă ar fi folosit doar pe Sever Zotta şi Ştefan S. Gorovei, căci cei doi
istorici români au lămurit cât se poate de bine lucrurile în această privinţă.
Totodată, multe dintre notele domnului Hrenciuc sunt inutile, căci evenimentele la care se
face referire sunt arhicunoscute. Astfel, domnia sa a aflat că Bucovina a făcut parte din Ţara
M oldovei dintr-un articol al lui N. Grigoraş (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 29, nota 149), iar
numele fraţilor Ieremia şi Simion M ovilă (cărora le mai alătură un Petru Movilă, fiind vorba, foarte
probabil, dc viitorul m itropolit de Kiev) îi devin cunoscute doar din volumul lui Alexandru Gonţa,
D ocum ente privind Istoria României. A. Moldova, veacurile X IV -X V 11 (1384-1625). Indicele
num elor de persoane (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 26). în acelaşi timp, domnul Hrenciuc
ţine să-şi argumenteze afirm aţia potrivit căreia NV M oldovei se numeşte Bucovina făcând trimiteri
la Ion N istor şi la Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzachi în Dieta Bucovinei (Un destin pentru
istorie: polonezii, p. 5). în aceeaşi lucrare, susţine că a aflat anul în care a fost ocupată Bucovina
dintr-un articol al lui Constantin Ungureanu (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 30, nota 166).
De asem enea, despre data organizării M onarhici Austro-Ungare (1867), domnul Hrenciuc a aflat
dintr-un articol despre dem ografie al lui Vladim ir Trebici (D ilem ele convieţuirii: Evreii, p. 14), iar
despre pierderea NV Transilvaniei prin Dictatul de la Viena doar graţie unui articol publicat în
limba engleză dc către Stephen Fischer-Galaţi (M aghiarii în Bucovina, p. 8) şi exem plele pot
continua.
Alteori, îm bină notele greşite cu evenimente arhicunoscute. Spre exem plu, pentru data
ocupării NV Moldovei de către Imperiul Habsburgic într-un loc se citează, eronat, fragmentul
(paginile 163-166) referitor la uciderea domnitorului Grigorie Alexandru Ghica din voi. al IX-lea al
Istoriei Rom ânilor din D acia Traiană, lucrare a lui A. D. Xenopol (M aghiarii în Bucovina, p. 5),
ediţia 1930 - deşi, începând cu anul 1985, a fost făcută o ediţie critică de Al. Zub. După numai
câtcva pagini, autorul revine asupra evenim entului, prilej cu care dovedeşte că a uitat dc trimiterea
făcută anterior (M aghiarii în Bucovina, p. 5), şi corijează oarecum paginile din amintita sinteză a lui
A. D. Xenopol referitoare la anexarea Bucovinei, la care mai adaugă, din două în două cuvinte,
referiri la lucrările lui Al. Odobescu, Dem ir Dragncv şi Radu Grigorovici (M aghiarii în Bucovina,
p. 9). Cum dintr-o asem enea înşiruire nu putea lipsi N. lorga, domnul Hrcnciuc ne trimite şi la
m arele istoric, însă se încurcă grav în sinteza acestuia, Istoria Rom ânilor, căci la pagina 75 din
volumul al Ill-lea: Ctitorii, nu se face nicio referire la ocuparca Bucovinei. în realitate, N. Iorga îşi
consacrase volumul, după cum sugerează şi titlul lui, întem eierii statelor medievale, însă domnul
Hrcnciuc a fost prea grăbit să-şi term ine volumul pentru a remarca un asemenea „detaliu” .
Dc asem enea, pentru a ilustra contextul politic în care este răpită Bucovina, autorul citează
lucrarea lui Alois Grigorovici, Expedi(iile regelui Sohieţchi în M oldova şi ţinutul N eam ţului (Un
destin pentru istorie: polonezii, p. 29, nota 148 şi p. 512), deşi în acest articol nu se facc referinţă la

34 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II, Iaşi, 1932, p. 776, nr.
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această problem ă. Dacă imensa bibliografic legată de acest aspect nu-1 m ulţum ea îndeajuns şi dorea
să reintroducă în circuitul ştiinţific opera uitată a acestui istoric bucovinean, ar fi trebuit să consulte
şi să citeze lucrarea Răpirea Bucovinei şi politica Franţei, publicată la Cernăuţi, în 1939, cu atât
mai mult cu cât aceasta este un fragment din teza de doctorat pe care Alois Grigorovici a susţinut-o
la U niversitatea din Cernăuţi, în anul şcolar 1933-1934. Apoi, D. Hrenciuc a descoperit perioada în
care Bucovina a fost organizată ca ducat (1849) din secţiunea dedicată m inereurilor în lucrarea Die
Bukowina. Eine allgenieine H eim atkunde (M aghiarii în Bucovina, p. 10). Un alt miracol îl
constituie modul cum a reuşit istoricul să afle denum irea românească a satului Joseffalva
(Vornicenii Mari) din registrul parohial de stare civilă al satului Iacobeşti (M aghiarii în Bucovina,
p. 66)! Apoi, domnul Hrenciuc citează consistent din Brich Beck, trimiţând eronat la un articol al lui
Mihai Iacobescu, căci fragmentul se regăseşte în Erich Beck (G erm ania), D iscurs de recepţie la
acordarea titlului de D octor Honoris Causa de către Universitatea din Suceava, ce a fost publicat
în „Codrul Cosm inului”, voi. XII (2006), p. 278-285. Confuzia domnului Hrenciuc nu se opreşte
aici, căci plasează articolul lui Mihai Iacobescu, Erich Beck şi Bucovina în revista „Codrul
Cosm inului”, nr. 1-2 (sic!), 2004, căci în realitate este vorba de aceeaşi revistă, dar de voi. XII
(2006), p. 269-277. La pagina citată a voi. X (2004) din „Codrul Cosm inului” , se regăseşte
medalionul publicai de M ihai Iacobescu în onoarea Istoricului Dumitru Sandru la 70 de ani. După
cum se vede, autorul reuşeşte să facă mai multe confuzii la o singură notă. Acest aspect ne dă
certitudinea că nimeni nu se va încum eta să facă peste mai mulţi ani o ediţie critică a „operei” pe
care Daniel Hrenciuc o lasă posterităţii!
Lipsa de precizie din aparatul critic este o trăsătură comună tuturor volum elor lui Daniel
Hrenciuc. Uneori, reuşeşte să pună cititorul în im posibilitatea de a verifica sursa. Spre exem plu, la
un mom ent dat, autorul a citat unul dintre volum ele apărute sub patronatul A rhivelor Naţionale şi
coordonarea lui Ioan Scurtu, M inorităţile naţionale din România, însă nu a precizat numărul
tomului şi nici nu a oferit alte elem ente de identificare (coordonatori, an de apariţie, intervalul de
timp abordat) [Un destin pentru istorie: polonezii, p. 2 7 1J.
De altfel, sunt şi alte trimiteri ce dovedesc faptul că domnul Hrenciuc citează sursele fără să
le vadă. Astfel, la Bibliografia de la finalul unui volum susţine că a consultat fonduri din Arhiva
Actelor Noi din Varşovia (Komytet N arodowy Polski, Opieka Polska nad Rodakami na Obczyznie,
Ambasada R P w Bukareszcie, M. S. Z. şi Agencja Konsulama w Cluj) (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 507) dar, când se referă în cuprinsul textului la docum entele păstrate la instituţia
menţionată, citează doar inventarul întocm it de Edward Kolodziej pentru fondul Ambasadei
Republicii Polonia la Bucureşti (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 11). Apoi, vorbeşte de prima
atestare docum entară a oraşului Cernăuţi în privilegiul dat de Alexandru cel Bun negustorilor
lioveni, la 8 octombrie 1408, făcând trimitere la p. 59 din D icţionarul geografic a l Bucovinei al lui
Em. Grigorovitza (Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 82), numai că în lucrarea citată se spune doar că
„într-un hrisov al Iui Alexandru cel Bun, din anul 1407, găsim Cem ăuţul am intit ca punct vamal
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•
•
•
•
între M oldova şi Polonia” '. Este evident că Daniel Hrenciuc are inform aţia din altă parte (poate de
pe internet), căci dacă ar fi ştiut unde se găseşte publicat documentul respectiv, nu ar fi tăcut o
trimitere la o publicaţie unde acesta este doar sub formă de menţiune şi cu data greşită36.
Apoi, domnul Hrenciuc reuşeşte să redenum ească titluri de lucrări pe care le foloseşte în
aparatul critic, semn că acestea nu i-au trecut niciodată prin faţa ochilor. Astfel, el citează:
Gheorghe Giurcă, Bibliografia Bucovinei istorice, Suceava, 2009 (Dilem ele convieţuirii: Evreii, p.
14, nota 38), în loc dc: Gheorghe G iurcă, Alis Niculică, Din bibliografia Bucovinei, Suceava,
Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, 2009. Fireşte, ncvăzând această lucrare, a uitat că a folosit-o în
note, aşa că nu a mai trecut-o la bibliografia dc la finalul volumului.
O
altă dovadă că autorul pune lucrările în note şi bibliografic fără să le consulte este şi faptul
că în aparatul critic nu se regăsesc citate unele surse docum entare ce figurează în Bibliografia

35 Em. Grigorovitza, op. cit., p. 59.
36 Mihai Costăchescu, op. cit., voi. II, p. 630-637, doc. nr. 176.
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selectivă dc la finalul lucrării. Spre exemplu, în rcdactarca volumului referitor la minoritatea
polonă, domnul Hrenciuc susţine că a văzut fondurile: Registrul de N aţionalitate Şiret şi Primăria
Poiana Micului de la Arhivele N aţionale, Filiala Suceava, (Un destin pentru istorie: polonezii, p.
507), însă niciunul dintre ele nu se regăseşte în notele de subsol din cuprinsul lucrării respective.
Apoi, la Bibliografie, pentru izvoarele inedite folosite la rcdactarca lucrării consacrată
minorităţii maghiare, autorul cnum eră o mulţime de docum ente păstrate la Arhivele Ministerului
A facerilor Externe (fondurile: Rom ânia 1920-1944 şi 71-T ratativele de la Budapesta - 1940), la
Arhivele Naţionale Istorice Centrale - Bucureşti (fondurile: lancu Nistor, Ministerul Instrucţiunii
Publice, Direcţia Generală a Siguranţei Naţionale şi Inspectoratul General al Jandarm eriei) şi la
Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale (Serviciul de Siguranţă Rădăuţi, Serviciul de
Siguranţă Suceava, Serviciul de Siguranţă Câmpulung, Prcfcctura Judeţului Şiret, Prefectura
Judeţului Suceava, Prcfcctura Judeţului Rădăuţi, Colecţia stare civilă-parohiilc lacobcşti şi
Dorneşti, Şcoala primară M ăneuţi, Şcoala prim ară Dorneşti, Şcoala primară lacobcşti şi
Consilicratul Agricol Rădăuţi), cu menţiunea că Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale din
Bucureşti a fost trccut ca fond arhivistic păstrat la Ministerului A facerilor Externe ( M aghiarii în
Bucovina, p. 471-472). Din păcate, la o vcrificarc sumară a lucrării, se poate constata că autorul îşi
înşeală cititorii, căci în cuprinsul volumului au fost citate doar câteva dosare din fondurile
Prefectura judeţului Rădăuţi (M aghiarii în Bucovina, p. 36, 4 6 -4 7 , 60, 83, 84, 88-91 şi 97-468) şi
Consilicratul Agricol (M aghiarii în Bucovina, p. 78-80), câtc o matricolă şcolară din fondurile
Şcoala prim ară Dorneşti (M aghiarii în Bucovina, p. 71) şi Şcoala primară Iacobeşti (M aghiarii în
Bucovina, p. 72), un registru parohial dc stare civilă al satului lacobcşti (Fogadjisten) (M aghiarii în
Bucovina, p. 44 şi p. 66) (păstrat la Arhivele Naţionale Suceava), fondul Inpcctoratul General al
Jandarm eriei, de la Arhivele Naţionale Istoricc Centrale - Bucureşti (M aghiarii în Bucovina, p. 85
şi p. 89), precum şi fond 71 - Tratativele de la Budapesta - 1940, existent la Arhivele M inisterului
A faccrilor Externe (M aghiarii în Bucovina, p. 90).
Totodată, în interiorul unui volum citează o singură dată voi. al II-lea din Documentele
editate de Arhivele Naţionale referitoare la minorităţile naţionale din România interbelică
(M aghiarii în Bucovina, p. 73), însă la bibliografia dc la finalul cărţii figurează voi. I şi III din
accastă lucrarc (M aghiarii în Bucovina, p. 474).
In acclaşi timp, deşi ar părea că Daniel Hrenciuc foloseşte, pentru realizarea aparatului critic
şi a bibliografiei, îndrum ătorul Acadcmici Române din 1956, el are doar o idee extrem de vagă cu
privire la modul în care trebuie realizate trimiterile bibliografice. Astfel, deşi denum irile fondurilor
dc arhivă se scriu întotdeauna cu litere drepte, domnia sa lc scrie cu italice ( M aghiarii în Bucovina,
p. 99-468; Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 389; Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 359; Un
destin pentru istorie: polonezii, p. 507). Apoi, în cuprinsul unui volum, deşi o lucrare este citată
anterior, atunci când o foloseşte din nou reia (de cele mai multe ori) în note denum irea întregii
lucrări, cu loc de apariţie, editură şi an, în loc să folosească op. cit. sau o formă abreviată a
denumirii.
De asemenea, în aparatul critic al lucrărilor domnului Hrenciuc, nu există o uniform itate în
modul dc citare. Astfel, aceleaşi fond este folosit în note sub denum iri diferite, precum: fondul 71 Polonia. Relaţiile cu România: 1920-1944 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 221); 71/Polonia
(Un destin pentru istorie: polonezii, p. 243, 246, 249, 262, 356), România. 1920-1944 (Un destin
pentru istorie: polonezii, p. 242) sau 71/România. 1920-1944 (Un destin pentru istorie: polonezii,
p. 246, 247, 250, 259, 262, 264, 267, 345, 346, 348-350). Apoi, unele surse sunt citate într-un fel în
note [fondul K.N.P. (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 113, 231, 232, 246, 247)] şi altfel în
Bibliografia selectivă [Komytet Narodowy Polski (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 507)].
Totodată, autorul citează doar sub formă de sigle unele colecţii dc docum ente (DRH.A. M oldova,
voi. III) fProvocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 360], precum şi o parte din fondurile dc arhivă
româneşti (M .P.N, D.G.P., P.C.M.) sau poloneze (K .N .P., N .K.N.) (Un destin pentru istorie:
polonezii, p. 507), neoferind publicului nefam iliarizat cu acestc izvoare denum irea com pictă a
denumirii lor. Dc asem enea, la unele titluri prescurtate sem nificaţia se regăseşte în note, la altele, la

Bibliografie, iar la cele mai multe nu se regăseşte nicăicri. Uneori schim bă sistemul de prescurtare
folosit anterior, aşa încât doar un cercetător foarte inspirat mai poate intui sem nificaţia siglelor. Spre
exem plu, după cc în majoritatea cazurilor foloseşte sigla DJANS pentru a desemna (credem)
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava, la un m om ent dat, din motive necunoscute,
autorul optează pentru sigla ANS (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 361) pentru a desemna
aceeaşi instituţie. Ca atare, dat fiind faptul că autorul foloseşte num eroase sigle şi abrevieri, în
special pentru fondurile de arhivă, la finalul fiecărei lucrări trebuia anexată câte o listă cu siglele şi
abrevierile folosite.
Din păcate, rigoarea lipseşte şi la întocm irea secţiunilor consacratc Bibliografiei selective.
Spre exem plu, docum entele din această secţiunc nu sunt inedite şi edite (Provocările vecinătăţii:
ucrainenii, p. 359—360; M aghiarii în Bucovina, p. 471-474; Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 3 5 9 362; Un destin pentru istorie: polonezii, p. 507-510), ci pot fi doar inedite şi editate. Apoi, nu se
dau paginile articolelor din reviste, ziare şi volume.
De asemenea, grave carenţe se găsesc şi la modul de ordonare a lucrărilor cuprinse în
bibliografia de la sfârşit. Astfel, dacă voi. al 111-lea din DRH.A. M oldova a fost ordonat la litera D,
voi. al II-lea din această colecţie a fost ordonat în funcţie doar de unul din editori: Leon Şimanschi
(Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 360 şi 362), deşi alături de acesta mai figurează pe pagina de
titlu Georgeta Ignat şi Dumitru Agache. Apoi, o lucrare a lui Silvestru M orariu Andricvici a fost
ordonată la litera A şi nu la litera M, cum ar fi fost firesc (Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p.
360).
Chiar şi ordinea alfabetică a autorilor şi a lucrărilor din secţiunea Bibliografie este o
necunoscută sau (în cel mai bun caz) o chestiune opţională pentru Daniel Hrenciuc. Astfel, după
Lupaş, urm ează Loghin, Iliescu, Livezeanu, Lebouton şi iar Loghin. Apoi, litera T, în viziunea
ordinii alfabetice inventată de autor urmează se regăseşte între O şi R; Taylor este înaintea lui Tat;
Turczynski şi Turliuc îl preced pe Trebici, Trebici pe Tcaciuc, Ţugui pe Ţopa, Ţopa pe Ţăranu,
Riabciuk pe Reguş, Reguş pe Rebuşapcă, Svetlicinâi pe Smogorzcwski, Şcsan pe Şcicaru, Şapcă pe
Sbiera etc.; Seller a fost plasat între Rcpington şi Riche şi exem plele pot continua (Provocările
vecinătăţii: ucrainenii, p. 379-393). într-o altă lucrare, după Direcţia Judeţeană a fost „ordonată”
Arhiva de Stat; Florescu este după Heim atskunde, Scurtu după „The Pcace” , Stern după Trassc,
„Revista Bucovinei” după „Revista G eografică” , Abutnăriţci după Ancei, Agrigoroaici după
Aleksin, Bocăneţu după Bomemann ş.a.m.d. (Dilemele convieţuirii: Evreii, p. 3 8 9 ^ 1 4 ). De
asem enea, Braun îl precede pe Bocăncţu, iar Bujak şi Busko pe Buccvschi; Buruiană este înainte de
Bucovina, iar Bozgan înainte de Boia şi exem plele pot continua (Un destin pentru istorie: polonezii,
p. 516 şi urm.).
Dc asem enea, deşi foloseşte sub formă de extras lucrarea lui Alois Grigorovici, Expediţiile
regelui Sobieţchi în Moldova şi ţinutul N eam ţului, nu este trecută la bibliografie, la secţiunea
Lucrări speciale şi generale, ci trece în rândul publicaţiilor consultatc „Anuarul Liccului dc băieţi
pe anul 1933-1934” , Piatra Neamţ, 1934 (Un destin pentru istorie: polonezii, p. 29 şi p. 512). De
fapt, numele corect al publicaţiei în care A. Grigorovici îşi publicasc articolul este: „Anuarul
Liccului dc băieţi «Petru Rarcş» din Piatra N[eam ţ]” , 1933-1934, Omagiu prof. G. M ihailescu,
Piatra Neamţ, Tipografia «Lumina», 1934, dar D. Hrenciuc este prea grăbit ca să dea importanţă
acestor detalii, aşa încât cititorul poate căuta în van lucrarea citată, căci niciodată nu va găsi în
bibliotcci un anuar după cum îl citează autorul.
Curios este şi faptul că, deşi susţine că oferă cititorului o Bibliografie selectivă, autorul
propune cititorilor săi lucrări lipsite de im portanţă pentru epoca de care se ocupă. Spre exem plu,
între docum entele legate de com unitatea ucraineană, D. Hrenciuc cnumeră: Costăchescu Mihai,
Docum ente moldoveneşti înainte de Ştefan cel M are, voi. II; Corfus Ilie, Docum ente privitoare la
istoria Rom âniei culese din arhivele polone. Secolul al X V ll-lea\ DRH.A, voi. III, Nistor, Ion I., Un
român iscoadă la 1683, etc. (Provocările vecinătăţii: ucrainenii, p. 360-361). Apoi, în volumul
consacrat minorităţii m aghiare, foloseşte lucrările: T eodor Bălan, Docum ente bucovinene, voi. I;
Mihai Costăchescu, D ocum ente de la Ştefan cel Mare', Călători străini în Ţările Rom âne, voi. VII;

D im itrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi etc. (M aghiarii în Bucovina, p. 472-473). Nici
volumul referitor la com unitatea ebraică nu scapă de asem enea balast, căci avem: Daniel Hrenciuc,
Un destin pentru istorie: polonezii; idem, Provocările vecinătăţii: ucrainenii (D ilemele convieţuirii:
Evreii, p. 401).
De fapt, secţiunea Bibliografie este în parte identică de la un volum la altul, dând impresia
că a fost copiată tale quale din manuscrisul precedent, la care autorul a mai adăugat câteva titluri,
pentru originalitate. Astfel, autorul a reuşit să anuleze în m are parte rolul ştiinţific al aparatului
critic şi să-i confcre doar o menire pur decorativă. A ceastă situaţie ne face să credem că toate cărţile
care i-au trecut prin mână sau m ăcar i-au fost sem nalate ca apariţii editoriale recente, le-a trccut în
mod obligatoriu în aparatul critic şi/sau Bibliografie, indiferent dacă acestea au sau nu vreo legătură
cu subiectul de care domnia sa s-a ocupat la un moment dat.
Prin urmare, după lectura cărţilor lui Daniel Hrenciuc, cititorul nu poate fi decât „lămurit
buştean” ! De fapt, ce-şi poate dori mai mult un cercetător sau un pasionat de istorie decât să
citească volume în serie, cu divagaţii substanţiale de la subiectul enunţat în titlu, pline de erori de
am ănunt şi de interpretare, fără nici un fir logic, cu contribuţii ştiinţifice mediocre, cu o bibliografie
im presionantă, dar com plet inutilă şi cu foarte multe anexe prost fotografiate şi lipsite de
importanţă?!
Aşadar, sunt atât dc multe greşeli în lucrările lui Daniel Hrenciuc încât o recenzie nu poate
corija datele sau faptele neînţelese de autor şi redate eronat de către acesta cititorilor săi. Urmărirea
şi scoaterea sistem atică a acestor scăpări la lumină ar aduce cel puţin un num ăr dublu de tomuri faţă
dc cel tipărit de autorul amintit. Din păcate, orice tentativă de recenzare a acestor cărţi este
deseurajantă pentru specialişti, din cauza stilului confuz al autorului şi a nenum ăratelor erori pe care
acesta le comite. în plus, pentru D. Hrenciuc fenomenul istoric nu există şi, prin urmare, nu poate fi
interpretat. Informaţiile nu sunt puse nici m ăcar într-o evoluţie cronologică sau tematică, căci
începe să descric un fapt istoric, pe care nu mai reuşeşte să-l termine, se grăbeşte să trcacă la altele,
fără nicio importanţă pentru subiectul cărţilor de care sc ocupă. Nici pe acestea nu reuşeşte să le
ducă la bun sfârşit, căci revine, periodic, la cele analizate anterior sau trece la alte problem e, semn
că ceea ce încearcă să aştearnă pe hârtie nu este clar nici m ăcar pentru el.
Lucrările apar ca o înşiruire de fapte din istoria rom ânilor şi istoria Europei, în bună măsură
inexacte, pe care autorul se străduieşte să le unească sub pretextul că se ocupă de una dintre
com unităţile etnice ale Bucovinei. Pentru a se elimina erorile şi confuziile stârnite de D. Hrenciuc
cititorilor săi, o soluţie ar fi rescrierea istoriei com unităţilor etnice şi confesionale din Bucovina de
către istorici de profesie, care au întotdeauna răbdare să-şi expună părerile până la capăt, fără a sări
dc la un subiect la altul.

OBITUARIA

PARASCH IVA-VICTO RIA BATARIUC
(13 ianuarie 1948 - 17 iunie 2016)

Născută la Deva, în 13 ianuarie 1948, într-o familie dc intelectuali bucovineni, bunicul
patern fiind membru fondator al Socictăţii „M uzeul” din Succava, dr. Paraschiva-V ictoria Batariuc
a absolvit Liceul tcoretic „Petru Rareş” din Suceava în 1966 şi Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti în 1972; în 1997 a obţinut titlul de „doctor în istorie” al Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi.
Şi-a desfăşurat întreaga activitate profesională în cadrul M uzeului Bucovinei, de la
absolvirea studiilor superioare până la pensionare, în 2005, îndeplinind funcţiile dc îndrum ător la
Cetatea dc Scaun a Sucevei (1972-1974), m uzeograf (1974-1988), m uzeograf principal (19881992), m uzeograf IA (1994-2005), şef al secţiilor Relaţii Publice, Istorie şi Arheologie.
Ca arheolog a întreprins sau a participat la 22 de campanii arheologice, între care amintim:
Bosanci-Lfl P od la Rediu, Mihoveni-Cfl/z/fl M orii, Casa dom nească de la M ănăstirea Putna, Biserica
S f Ilie, Biserica Sf. Gheorghe (M irăuţi), M ănăstirea Probota, Biserica Pogorârea Sf. Duh
Horodniceni sau Curtea Domnească din Succava.
Ca muzeograf, a organizat peste 40 de expoziţii temporare; alături dc colectivul Muzeului
Judeţean Suceava, a participat la realizarea şi am enajarea expoziţiei perm anente a acestei instituţii,
deschisă publicului vizitator în 1980; sfaturi, idei sau îndrumări bibliografice a oferit şi pentru
expoziţiile perm anente ale Cetăţii dc Scaun a Succvci şi M uzeului dc Istoric Suceava, inaugurate în
vara anului 2016. în acelaşi timp, ani la rând, a organizat şi sistem atizat depozitele de arheologie,
îm preună cu conservatorii muzeului, acestea devenind dc referinţă în România. Vasta sa experienţă
profesională a fost îm părtăşită la diversele sim pozioane ştiinţifice din România (Iaşi, Bucureşti,

Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Piatra Neamţ, Brăila, Suceava etc.); în acest context menţionăm
fondarea simpozionului Artă şi civilizaţie m edievală, organizat anual de muzeul sucevean, începând
cu anul 1993.
între 1990-2003 a fost secretarul de redacţie a revistei Suceava. Anuarul M uzeului
Bucovinei. A fost membru fondator al Comisiei de Istorie a Oraşelor din Rom ânia, al Asociaţiei
Arheologilor M edievişti din România şi al Asociaţiei Ars Transilvaniae.
Recunoscută de com unitatea ştiinţifică drept „doam na cahlelor medievale” , dr. ParaschivaVictoria Batariuc este autoarea a peste 90 de studii şi articole publicate în diverse reviste de
specialitate din România, m ajoritatea având ca subicct soba medievală şi com ponentele ci;
încununarea acestei pasiuni a venit în 1999, odată cu apariţia volumului Cahle din Moldova
medievală. Secolele X IV -X V II, cea mai importantă lucrare românească referitoare la acest subiect.
Demnă de m enţionat este şi preocuparea pentru arhitectura medievală m oldovenească, cercetătoarea
suceveană publicând în 2011 lucrarea Contribuţii mărunte la istoria arhitecturii din ţinuturile
Suceava şi Cernăuţi', în acelaşi timp, alături de dr. Tereza Sinigalia, s-a preocupat de reeditarea
critică a operei lui G. Balş - Bisericile lui Şt c/an cel M are (apărută în 2012 la Editura Karl A.
Romstorfer) şi Bisericile şi m ănăstirile moldoveneşti din veacul al XV I-lea (rămasă în manuscris).
Alături de ccrcctarca Evului M ediu, Paraschiva-Victoria Batariuc a elaborai valoroase studii
de preistorie, valorificând atât materialele aliate în depozitele de arheologie ale muzeului din
Suceava, cât şi propriile descoperiri, rezultate în timpul deceniilor de periegheze şi de săpături
sistematice. Astfel, am intim piesele antropom orfe şi zoom orfe descoperite la Mihoveni - Cahla
M orii şi publicate îm preună cu Nicolae Ursulescu sau cu mai tinerii colegi, Bogdan Petru Niculică
şi Sorin Ignătcscu, ori vestigiile aparţinând epocii bronzului din zona m unicipiului Suceava sau din
apropierea acestuia, cum sunt cele de la Bosanci - La Pod la Rediu.
Academicianul V ictor Spinei considera că întreaga ei activitate ştiinţifică a fost un „travaliu
am biţios, depus cu com petenţă, acuitate şi pasiune” , cercetătoarea suceveană deplasându-şi „ccntrul
de greutate al preocupărilor din domeniul strict al arheologici spre cel al istoriei artelor, teren pe
care se manifestă, de asem enea, cu deplin profesionalism .” Pentru meritele sale în slujba culturii
rom âneşti, dr. Paraschiva-Victoria Batariuc a fost decorată în 2004 cu Ordinul Meritul Cultural, cls.
I. De asem enea, volumul Catalogul Colecţiei Romstorfer. Ceramica m onumentală, apărut la editura
Karl A. Romstorfer, a fost onorat, în 2008, de către Academ ia Română, cu premiul „George
O prescu”. în 2010, pentru implicarea în viaţa comunităţii sucevene, a devenit „Cetăţean de onoare”
al municipiului Suceava.
Dr. Paraschiva-Victoria Batariuc, „o adevărată enciclopedie istorică”, critică când a fost
cazul, mentor pentru cine a dorit acest lucru, a fost poate cel mai important reper ştiinţific al
muzeului sucevean; fină cunoscătoare a realităţilor arheologice româneşti, a răspuns întotdeauna cu
am abilitate cererilor profesionale ale eolegilor sau publicului larg şi a pus mereu la dispoziţia
tuturor celor interesaţi, atât informaţii, cât şi materiale arheologice. Dispariţia sa prem atură
reprezintă o grea pierdere, atât pentru muzeografia bucovineană, cât şi pentru întreaga com unitate
ştiinţifică românească. Activitatea sa muzeografică precum şi im portantele contribuţii ştiinţifice
răm ân însă la loc de cinstc în istoria culturii şi arheologici medievale româneşti.
S IT TIBI TERRA LEVIS !
Constantin-Em il Ursu

LISTA L U CR Ă RILO R PUBLICATE

VOLUM E:
1. M ărturii de civilizaţie m edievală românească. O casă a dom niei şi o sobă m onum entală de !a
Suceava din vremea lui Ştefan cel M are, Bucureşti, 1979 (în colab. cu R. Popa, M onica
M ărgineanu-Cârstoiu);
2. Cahle din M oldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava, 1999.
3. Cetatea de Scaun a Sucevei. M onografie, Succava, 2004.
4. A tlas istoric a l oraşelor din România. Suceava/Stadtegeschichteatlas Rumäniens. Suceava,
Bucureşti, 2005 (în colaborare cu T.O. G heorghiu, D.D. lacob, M.D. Matei -coordonator);
5. Com ori arheologice restaurate în Bucovina, Succava, Ed. Accent Prinţ, 2006 (în colaborare cu
Ileana Bondoc, Carm en Tănăsoiu, Doina M aria Creangă);
6. Quand le D epartem ent de N ord (France)et le ju d e ţ de Suceava (Roumanie) se
recontrent...H istoires de cultures. M onasteres ortodoxes de Bucovine et retables de F landre/
întâlnirea dintre departam entul de N ord (Franţa) şi ju d eţu l Suceava (România). Istoria a două
culturi. M ănăstiri ortodoxe din Bucovina şi „ retahle“ din Flandra, Suceava, 2006 (în colaborare
cu Association des Retables de Flandre);
7. Europa necunoscută - Com ori din Bucovina/Unbekanntes E u ro p a - Schätze aus der
Bukowina, Suceava, Ed. Lidana, 2007, (în colab. cu I. M areş, C.E. Ursu, M. Andronic, Violeta
M arianciuc, Suzana Cosovan, Laura Ursu);
8. Catalogul Colecţiei Romstorfer. Ceramica m onum entală, Suceava, Ed.M uşatinii, 2008;
9. Suceava între trecut şi prezent, Suceava, Ed. M uşatinii, 2008 (în colab. cu C. E. Ursu, M. A.
Căruntu, M. Andronic, Laura Ursu);
10. A tlas istoric a! oraşelor din România. Siret/Stadtegeschichteatlas Rumäniens. Ş iret (în
colaborarc), 2010;
11. Sfânta M ănăstire Putna, Ed. „M itropolit Iacov Putneanul” , 2010 (în colaborare);
11. Contribuţii m ărunte la istoria arhitecturii din ţinuturile Suceava şi Cernăuţi, Succava, Ed.
Karl A. Romstorfer, 2011;
12. Civilizaţie m edievală rom ânească - ceram ica m onum entală din M oldova, Bucureşti, Ed.
Academ iei, 2012.
EDIŢII REVIZUITE:
1. G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel M are, Suceava, Ed. Karl A. Romstorfer, 2012 (în colaborare cu
Tereza Sinigalia);
2. G. Balş, B isericile şi m ănăstirile m oldoveneşti din veacul a l X VI-lea, manuscris (în colaborarc
cu Tereza Sinigalia).
STUDII ŞI ARTICOLE:
1. Câteva piese provenite dintr-un cim itir m edieval de la Suceava, în Suceava. Anuarul M uzeului
Judeţean, IV, 1977, pp.313-316;
2. Cercetărille arheologice de la M ihoveni (Suceava) - 1973, în Suceava, V, 1978, pp.89-106 (în
colab. cu Nicolae Ursulescu);
3 . 0 stem ă cu pisan ie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceeava, în Suceava V, 1978,
pp.573-576;
4. Aşezarea precucuteniană de la B osanci (ju deţu l Suceava), în Suceava, V l-V ll, 1979-1980,
pp.33-44;
5. O cahlă cu inscripţie din colecţiile M uzeului Judeţean Suceava, în Suceava, VI-VII, 19791980, pp.663-666;

6. Aşezarea culturii ceram icii liniare de la M ihoveni (jud. Suceava), în SCI VA, 30, 1979, 2,
pp.271-284 (în colab. cu N. Ursulcscu);
7. M otive decorative în ceram ica ornam entală din secolul a l X V ll-lea de la Curtea Dom neasca Suceava, în Suceava, VIII, 1981, pp. 111-120;
8. Un docum ent contrasigilat din secolul a l X V l-lea, în Suceava, IX, 1982, pp.521-524;
9. Ceramica ornam entală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Dom nească din Suceava,
în Suceava, X, 1983, pp.245-257;
10. Un m orm ânt din perioada de tranziţie de la neolitic !a epoca bronzului descoperit la Suceava,
în Suceava, X, 1983, pp.835-840;
11. A telier de olărie la m ănăstirea veche a Hum orului, în SCIVA, 35, 1984, 2, pp. 171-183 (în
colab. cu Elena Busuioc);
12. M otive ornam entale în ceramica sm ălţuită de uz casnic de la Suceava din secolul al XV-lea,
în Suceava, XI— XII, 1984-1985, pp.47-59;
13. Cahle din secolul a l XV-lea decorate cu scene inspirate din viaţa cavalerească, în, Suceava,
XIII-XIV, 1986-1987, pp. 147-159;
14. D in nou despre o inscripţie de la mănăstirea Putna - piatră de m orm ânt sau pisanie de la
casa dom nească ?, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, pp.439-445;
15. L ’idole androgyne de M ihoveni (dép. de Suceava), în voi. Im civilisation de Cucuteni en
contexte européen, Iaşi, 1987, pp.309-312 (în colab. cu N. Ursulcscu);
16. Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei habitatului uman în zona lim itrofa a oraşului Suceava, în
Suceava, XVII-XIX, 1990-1992, pp.9-24 (în colab.cu M. Andronic);
17. D escoperiri arheologice la Suceava - contribuţii la cunoaşterea topografiei oraşului m edieval,
în Suceava, XVII— XIX, 1990-1992, pp.36-61 (în colab. cu M. Andronic);
18. Cahle cu Sfântul Gheorghe descoperite la Suceava, în SCIA -A P , 39, 1992, pp. 33-40;
19. A teliere pentru producerea caldelor în M oldova m edievală, în SCIVA, 43, 1992, 2, pp.207224;
20. N ecropola m edievală de la Suceava - Câm pul Şanţurilor, în ArhM old, XVI, 1993, pp.229249;
21. Cahle descoperite la curţi dom neşti din M oldova, în Suceava, XX, 1995, p p .7 1-86;
22. Cahle descoperite în M oldova dintre Prut şi N istru, în A rhM old, XVII, 1994, pp .2 81-292 (în
colab. cu P. Bârnca);
23. Cahle decorate cu subiecte religioase descoperite în M oldova, în Ars Transsilvaniae, IV,
1994, pp. 115-134;
24. Obiecte m iniaturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecţiile M uzeului
N ational al Bucovinei, Suceava, în Suceava, XXI, 1994, pp.21-29 (în colab. cu I. M areş);
25. D escoperiri inedite de ceram ică monum entală ta Suceava, în Suceava, XXI, 1994, pp. 102113;
26. Ceramică monum entală descoperită la curţi boiereşti din ju d e ţu l Suceava, în SCIVA, 45,
1994, 1, p p .7 1-83;
27. M otive decovative de inspiraţie literară p e cahle din secolele XV-X'VII descoperite în
M oldova, în A rs Transsilvaniae, V, 1995, pp. 109-122;
28. Elem ente heraldice p e cahle descoperite în M oldova (secolele XV-XV1), în A rhG en II (VII), 12, 1995, p p .3 15-343;
29. D ecorul ceram ic a! m onum entelor din M oldova medievală. Secolele X IV -X V II, în SCIA-AP,
42, 1995, pp.3-17;
30. Un nou tip de idol în cultura Cucuteni, în Codru Cosm inului, 1(11), 1995, pp. 191-194 (în
colab.cu N. Ursulescu);
31. Problem e care aşteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii "Sf. Gheorghe"
(M irăuţi), din Suceava, în KMI, 1995, 1-2, pp.5-14 (în colab. cu M. D. Matei, arh. Gh.Sion);
32. M eşteşugurile în Suceava medievală. Secolele XIV-XVII, în Suceava, XXIII-XXIV, 19951996, pp. 246-254;

33. Cahle descoperite în locuinţe de orăşeni la Suceava, în A rhM ed, Reşiţa, I, 1996, pp.69-124;
34. Cahle descoperite la Germisara (Geoagiu-Băi), ju d eţu l Hunedoara, în Sar get ia, XXVI, 1996,
pp.391-417 (în colab. cu E. Pcscaru);
35. M om ente din viaţa de curte ilustrate p e cahle descoperite în M oldova - scenele de dans, în Ars
Transsilvaniae, VI, 1996, pp.75-91 (în colab. cu FI. Hău);
36. Cahle de coronam ent din M oldova (secolele XIV-XV), în ArliM old, XX, 1997, pp. 127-151;
37. Oraşe, sate, locuinţe în Ţările Române oglindite în scrierile călătorilor străini, în Suceava,
XXIV-XXV, 1997-1998, p. 147-177;
38. Un encolpion din secolele XIII-XIV descoperit la Suceava, în ArhM ed, II, 1998, pp. 155-160
(în colab.cu FI. Hău);
39. Cahle cu reprezentări de cavaleri din M oldova - secolele XVI-XVII, în SCIVA, 49, 1998, 2,
pp. 195-205;
40. Instalaţii de încălzit în locuinţe din m ediul rural din M oldova, secolele XIV-XVII, în
ArliM old, XXI, 1998, pp. 149-163;
41. Din istoria vestim entaţiei în Ţările Rom âne - costum ul fem in in de la Şiret, în Ars
Transsilvaniae, VIII-IX, 1998-1999, p p .2 6 1-286;
42. Cahle cu reprezentări de cavaler în turnir descoperite în M oldova. Secolele XV- XVI, în
ArliM old, XXII, 1999, pp. 125-145;
43. Cahle cu elem ente heraldice descoperite la Baia, în Herb, I (VI), 1999/1-2, pp.87-100;
44. Sobe din cahle în locuinţe de orăşeni la Suceava, în Historia Urbana, VII, 1999, 1-2, pp.37-

66 ;
45. Plastica antropom orfă de la M ihoveni - Cahla M orii, în Suceava, XXVI-XXVIII, 1999-2001,
pp. 109-143 (în colab, cu S. Ignătescu, B. P. Niculică);
46. Cahle în colecţiile M uzeului de istorie - Rom an, în Suceava, XXVI-XXVIII, 1999-2001,
pp.385-416 (în colab. cu Domniţa Hordilă);
47. Plăci pavim entare ceram ice descoperite la Suceava, în A rheologia M edievala, III, 2000,
pp.201-218;
48. Cercetarea arheologică, condiţie a restaurării. Studiu de caz: Biserica Sf. Ilie Suceava, în voi.
M onumentul. Tradiţie şi viitor, Iaşi, 2000, pp. 139-141;
49. Plastica zoomorfă cucuteniană de la M ihoveni - Cahla M orii, în ArliM old, X XIII-XXIV,
2000-2001, pp.259-281 (în colab. Cu S. Haimovici, B. P. Niculică);
50. Cahle din tim pul lui Ştefan cel M are descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei, în Ars
Transsilvaniae, X-XI, 2000-2001, pp.35-62;
51. Elem ente vestimentare fig u ra te p e cahle din M oldova m edievală, în ActaM M , XX1I-XXIV,
2001-2002, pp.62-83;
52. M onum ente de artă religioasă m edievală, în Limba română, Chişinău, an XI, 2001, nr.1-3,
pp.33-41;
53. Din nou despre ceram ica cenuşie de la Suceava, în ArliM old, XXV, 2002, p p .2 19-235;
54. Sticla m edievală din colecţia Rom storfer, în ArhM ed, IV, 2002, pp. 189-204;
55. Virgil Vătăşianu şi şantierul arheologic S u ceava, în voi. Arta rom ânească - artă europeană,
Oradea, 2002, pp. 15-19;
56. Im agini ale Cetăţii de Scaun a Sucevei în picturile m urale din bisericile m oldoveneşti, în voi.
Sub zodia Vătăşianu, Cluj-Napoca, 2002, pp.58-62;
51 .Contribuţii la istoriografia bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava, în M onum entul
- Cercetare - Proiectare - Restaurare, laşi, 2002, p.74-79;
58. Contribuţii la istoriografia bisericii Sfântul Gheorghe (M irăuţi) din Suceava, în M onum entul
- Cercetare - Proiectare - Conservare- Restaurare, Iaşi, 2003, pp.74-79;
59. L'épée en bronze découverte a M ăneuţi (com. Frătăuţii Vechi, dép. de Suceava), în SA A , IX,
2003, pp. 167-172;
60. N oi cahle descoperite la Curtea Dom nească din Suceava, în voi. Artă. Istorie. Cultură. Studii
în onoarea lui M arius Porum b, Cluj-Napoca, 2003, pp. 121-127;

61. Cahle cu elemente anim aliere descoperite în M oldova, în A rhM old, XXVI, 2003, pp. 143-175 ,
(în colab. cu S.Haimovici);
62. Biserici din tim pul lui Ştefan cel M are de la Suceava, în A rs Transsilvaniae, XI1-XI1I, 20022003, pp. 13-26;
63. N oi cercetări arheologice de teren în ju d eţu l Suceava, în Suceava, XXIX-XXX, 2002-2003,
pp.l 17-226 (în colab. cu M. Andronic, FI. Hău, M onica Gogu, B.P. N iculică, 1. Marcş);
64. N ecropola m edievală de la Ş iret - CEC, în Suceava, X XIX-XXX, 2002-2003, pp.363-398 (în
colab. cu FI. Hău);
65. M otive decorative p e cahle datând din tim pul dom niei lu i Ştefan cel M are la Cetatea de
Scaun a Sucevei, în vol. Ştefan cel M are şi Sfânt în m em oria băcăoanilor, Bacău, 2004, pp. 157172;
66. Ştefan cel M are şi Cetatea de Scaun a Sucevei, în Revista M uzelor, 3/2004, pp.29-34;
67. Un possible tom beau appartenant à la culture Cucuteni d éco u v ert à M ihoveni - Caltla M orii,
în S Æ 4 ,X , 2004, pp.21-30;
68. Biserica Sfântul Gheorghe (M irăuţi) în secolul X I X , în M onum entul. Tradiţie şi viitor, V,
Iaşi, 2004, pp. 115-122;
69. Locuinţe m edievale la Suceava, în Cumidava, XXVIII, 2005, pp. 23 - 34;
70. A coperişul bisericilor din M oldova. Secolele X V -X V I, în A rs Transsilvaniae, XIV-XV, 20042005, pp. 13-22;
71. Din istoricul bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, în M onum entul. Tradiţie şi viitor, VI,
Iaşi, 2005, pp.51-78;
72. Cahle polono-lituaniene descoperite la Suceava, în A rhM ed, V, 2005, pp. 159-170;
73. O bservaţii p rivin d tehnica de obţinere a ceram icii decorative de fa ţa d ă din M oldova
m edievală, în A rhM old, XXVIII, 2005, pp. 189-200;
74. Cahle inedite de la Botoşani, în A cta M oldaviae Septentrionalis, IV, 2005, pp.256-267 (în
colab. cu E.Setnic);
75. Arm e, armuri, p iese de harnaşam ent figu rate p e cahle descoperite în M oldova, în ArhM old,
XXIX, 2006, pp. 129-151;
76. Biserici dispărute la Suceava, în H istoria Urbana, 1/2007, p. 177-212;
77. Fragm ente de vase antropom orfe în colecţiile Com plexului M ezeal Bucovina Suceava, în
Suceava, XXXI-XXXIII, 2004-2006, pp.23-28 (în colab. cu I. Mareş);
78. C onsideraţii asupra descoperirilor din epoca bronzului de la B osanci - „La P od la R ediu “
(corn. Bosanci, ju d . Suceava), în Suceava, XXXI-XXXIII, 2004-2006, p.39-59 (în colab. cu B. P.
Niculică);
79. Ceramica de uz com un sm ălţuită şi decorată descoperită la M ănăstirea Putna, în voi.
Cercetări arheologice la M ănăstirea Putna, I, Sfânta M ănăstire Putna, 2007, pp. 109-175;
80. Ceramica m onum entală descoperită la M ănăstirea Putna, în voi. Cercetări arheologice la
M ănăstirea Putna, I, Sfânta M ănăstire Putna, 2007, pp. 199-210;
81. Élém ents vestimentaires répresentes sur des carreaux de pôele de la M oldavie m édievale, în
ArhM old, XXX, 2007, pp. 181 - 197;
82. Din nou despre atelierul aulic de ceram ică de la Suceava din tim pul dom niei lu i Ştefan cel
Mare, ArhM ed, VI, 2008, pp. 195-203;
83. M ijloace de ilum inat m edievale păstrate în colecţiile Com plexului M uzeal Bucovina din
Suceava, în A rhM old, XXXI, 2008, sub tipar
84. O biecte de os m edievale păstrate în colecţile M uzeului N aţional al Bucovinei, în ArhM ed,
VII, 2008, pp.273-290;
85. Cahle fragm en tare descoperite la Liteni, com una M oara, Judeţul Suceava, în Suceava,
XXXIV - XXXVI, 2007-2009, pp. 193-200;
86. Săsciori, un sat dispărut din ţinutul Sucevei, în Suceava, XXXIV - XXXVI, 2007-2009, pp.
225-230 (în colab cu M. Andronic);

87. Sm all Finds D a tin g fro m the Pre - Cucuteni Culture, fro m M ihoveni - Cahla M oriii, în voi.
Itinera in praehistoria. Studia in honorent m agistri N ieolae Ursulescu quinto et sexagesim o
anno, Iaşi, 2009, pp. 104-114 (în colab. cu C. E. Ursu);
88. De l ' histoire de l'église Sfântul Dumitru de Suceava, în Historia Urbana, 2008, pp.65 -89;
89. Vase tip M iletus descoperite la Suceava, strada D ragoş Vodă, în voi. R om ânii în Europa
m edievală (în tre orientul bizantin şi occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor
Spinei, Brăila, 2008, pp.755-767 (în colab. cu Niculina Dinu);
90. O locuinţă din tim pul dom niei lui Ştefan cel M are p e Câm pul Şanţurilor de la Suceava - casa
din zona B, în Analele Putnei, IV, 2008, 2, pp.51-68;
91. O biecte antice în m edii medievale din M oldova, în ArhM old, XXXII, 2009, pp.291-297;
92. Islam ic Water F ilter Jug Found in the R om storfer Collection in Suceava, în Peuce, S.N., VII,
2009, pp .4 2 1-424 (în colab. cu Niculina Dinu);
93. Din nou despre ceram ica „H oardei de A u r” din teritoriul dintre Carpaţi şi Prut, în A rhM old,
XXXIII, 2010, pp.243-253;
94. Case dom neşti în cuprinsul m ănăstirilor din M oldova, în Analele Putnei, VIII, 2012, 2, pp.3958;
95. Fragm ente de pictură descoperite la curtea dom nească din Suceava, în Ars Transsilvaniae,
XXII, 2012, pp.73-77;
96. Un vas „Kraak W anli” păstrat în colecţia de arheologie medievală a M uzeului Bucovinei din
Suceava, în ArhM old, XXXVI, 2013, pp. 291-296 (în colab. cu N iculina Dinu);
97. O descoperire uitată de la Suceava. Un ou din ceram ică de K iitahya, în A pulum , L, 2013, 1,
pp. 411-417;
98. Sigiliul episcopului D osithei H erescu, în A nalele Putnei, X, 2014, 2, pp.273-286;
99. Spitalul din Suceava ctitorit de Anastasie Crim ca, în Dragom irna şi ctitorii ei. Actele
colocviului din 20-23 iulie 2009, Sfânta M ănăstire D ragom irna, 2014, pp. 377-382.
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