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CUVÎNT ÎNAINTE

Convertirea multiplelor valenţe ale patrimoniului 
cultural naţional în argumente majore ale procesului de edificare 
a conştiinţei omului nou, prezentarea destinului spaţiului carpa- 
to-dunărean vizitatorilor din ţară şi străinătate conferă muzeelor 
un loc deosebit in frontul ştiinţific şi cultural-educativ. Organizată intr-o 
nouă viziune tematică, expoziţia muzeului de istorie din bătrîna şi glori
oasa Cetate de Scaun a Moldovei se vădeşte a fi un autentic focar de 
civilizaţie socialistă, o ctitorie a marilor împliniri contemporane. Valo- 
rificînd sistematic, an de an, inepuizabilele filoane de cercetare ştiinţifică 
oferite de un reprezentativ şi strălucit patrimoniu, specialiştii acestei 
binecuvintate instituţii participă la o tot mai bună cunoaştere a. pro
ceselor definitorii şi momentelor marcante din istoria naţională.

Rîvna şi competenţa lor îşi găsesc, printre altele, oglindirea şi în 
acest volum care vede acum lumina tiparului şi vine să întregească 
adevărata bibliotecă muzeologică şi istorică pe care muzeul o dăruieşte 
atît specialiştilor cît şi marelui public.

Excelentele contribuţii cuprinse în volum dezbat un orizont larg de 
probleme, începînd cu sclipitoarele manifestări ale civilizaţiei neolitice şi 
viguroasele prezenţe dacice şi, dincolo de cuvenitul loc acordat letopiseţe
lor de aur ale vremurilor muşatine, continuînd cu diferite şi complexe as
pecte ale istoriei moderne şi contemporane, ale unei contemporaneităţi care 
a cunoscut în ultimele două decenii intense trăiri şi mari împliniri cît toate 
vremurile scurse mai înainte la un loc.

Se remarcă, prin seriozitatea informaţiei şi competenţa abordării 
problemelor, rapoartele de săpături privind şantierele arheologice din 
bazinul superior al Şomuzului Mare şi al Moldovei, studiile referitoare 
la personalităţile aniversate în acest an, la istoria oraşului Suceava, la 
viaţa politică, economică şi culturală a Bucovinei în perioada 1775-1940, 
articole ce înfăţişează veridic istoria acestor locuri deopotrivă intr-o 
viziune globală, subsumînd-o istoriei românilor printr-o serie de elemente 
care reprezintă verigi de bază între istoria locală şi cea naţională:
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ION AGRIGOROAIE

Rădulescu, se referea la acest aspect atunci cînd scria, la începutul în
semnărilor : „Manifestările politice proiectate pe un orizont actual şi 
raportate la condiţiile actuale nu ar putea să îngăduie decît o reconstru
ire în retrospectivă ; pentru a le întregi şi a se apropia de adevărata 
lor semnificaţie, trebuie oreată şi starea de spirit a trecutului în care 
manifestările s-au desfăşurat, observind sensul ce-1 atribuiau contem
poranii, şi proiectate pe un orizont al epoeii“ 2. Şi, cîteva pagini mai 
jos : „Ca un «leit-motiv» trebuie ţinut seama în mod continuu că toată 
gîndirea lui Titulescu a fost formulată între cele două războaie mondiale 
şi deci trebuie raportată şi proiectată pe orizontul de idei al epocii“ 3.

Un rol deosebit în refacerea atmosferei politico-diplomatice, a stării 
de spirit în care a acţionat N. Titulescu, punîndu-şi adesea amprenta 
asupra ei, îl au tocmai aceste mărturii, evocări, memorii. Spaţiul nu ne 
permite să ne oprim asupra lor, în totalitate ; ne vom referi, în special, 
la cele de întindere mai mare, cuprinse în volume, ne vom referi la 
cele apreciate de noi ca deosebit de semnificative în cunoaşterea şi apre
cierea activităţii diplomatice desfăşurate de N. Titulescu în anii ’20.

Doi oameni de cultură, Sextil Puşcariu şi George Oprescu, care 
nu necesită o prezentare specială, au colaborat la Liga Naţiunilor în 
anumite comisii şi au fost martori la intervenţiile energice ale lui N. 
Titulescu. Sextil Puşcariu avuse un rol activ în unirea Bucovinei cu 
România şi devenise rector al Universităţii înfiinţate, în 1919, la Cluj. 
în 1922-1925, a făcut parte din delegaţia României la Liga Naţiunilor şi 
a avut, în special în Comisia de cooperare intelectuală, o activitate deo
sebit de utilă. însemnările de la Geneva, sub forma unor scrisori publicate 
în volumul Memorii, vin de la un maestru al condeiului şi sînt pline de 
interes, redînd atmosfera acelor primi ani de funcţionare a organismului 
internaţional /\ Faţă de N. Titulescu manifestă —  aşa cum se va vedea
— o nereţinută admiraţie.

George Oprescu era conferenţiar la limba şi literatura franceză, 
la Universitatea din Cluj, atunci cînd a fost numit — la sugestia, cu 
unele rezerve, a lui Sextil Puşcariu5 şi la propunerea lui Titulescu — 
în secretariatul Ligii, ca secretar al Comisiei de cooperare intelectuală 
(din 1923 şi pînă în 1930, cînd a trecut, pînă în 1938, membru supleant 
al Comisiei, ori membru al Subcomisiei de arte). în aceste funcţii, a adus 
şi el importante servicii ţării.

Paginile sale, mai puţine decît cele ale lai Sextil Puşcariu, sînt 
scrise mai tîrziu. în „Secolul 20“ , nr. 3 din 1966, G. Oprescu publică 
Prestigiu european. Titulescu la Londra, Paris şi Geneva cu Valery, 
Herriot, Gilbert Murray (p. 107-113). în 1968, a apărut volumul Amin
tiri, evocărifi, care conţine, între altele, Amintiri de la Liga Naţiunilor

2 Savel Rădulescu, Nicolae Titulescu, în Diplomaţi iluştri, voi. I, Editura poli- 
tică, Bucureşti, 1969, p. 373.

3 Ihidem. p. 409.
4 Vezi Ion Bulei, Cuvînt înainte la voi. Sextil Puşcariu, Memorii, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1978, p. XIII—XIV.
o „Mă gîndeam la Oprescu, care însă e cam bătrân", scria el din Geneva, la

12 IX 1923 (Memorii..., p. 671). G. Oprescu avea atunci 42 de ani.
6 Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968.
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(p. 45-54), scrise în 196d şi portretul Nicolae Titulescu (p. 39-44), scrise 
în 1966.

Au fost consemnate, evidenţiate, faima şi prestigiul pe care le-a 
dobîndit N. Titulescu în scurt timp după numirea sa (la sfîrşitul anului 
1921) ca ministru la Londra şi reprezentant la Liga Naţiunilor. „în  anul 
1924, situaţia de om politic a lui Titulescu era ajunsă la cel mai înalt 
grad“ '. Acelaşi colaborator se referă la „trecerea" de care se bucura 
Titulescu la Londra şi la grija pentru rezolvarea intereselor româneşti : 
„în  timp cît a reprezentat ţara noastră la Londra, s-au perindat în 
Anglia numeroase personalităţi româneşti [...]. Titulescu, cu toate răs
punderile ce-i reveneau, cînd cineva din ţară era cu o misiune oarecare 
în Anglia, găsea timp şi se preocupa ca acele persoane, reprezentând 
ţara, să fie tratate cum ar fi fost trataţi reprezentanţii unor mari puteri. 
Şi mi-aduc aminte de mirarea unui ministru de finanţe, care avea nevoie 
să vadă pe guvernatorul Băncii Angliei, cînd, la o simplă chemare la 
telefon din partea lui Titulescu, guvernatorul l-a primit imediat şi în 
chipul cel mai amical, atît de mare era în Londra prestigiul lui Titu- 
îescu“ 8.

Titulescu avea o sănătate şubredă. Chiar în perioadele de repaus 
indicate de medic, continua să lucreze. „Nicolae Titulescu —  observă 
L. Kalustian — n-a avut nici o clipă altă preocupare, în toată laborioasa 
şi variata lui activitate, decît aceea a oricărui mare şi luminat patriot, : 
binele ţării lui“ fl. Şi autorul reproduce o scrisoare adresată de N.Titu- 
lescu unui prieten din ţară, din care dăm aici un fragment deosebit de 
semnificativ din acest punct de vedere :

„Doctorul îmi spune : repaus, repaus, repaus. E uşor să o spui din 
gură ! Dar am atîtea pe cap încît, de fapt, în timpul aşa-zisului con
cediu medical, lucrez ca la Londra şi sub acelaşi cer ploios. Corespon
denţa zilnică : cu aceiaşi, pe aceleaşi chestii ale ţării, căci, cînd e o 
dificultate, englezii oficiali îmi scriu direct aici. Şi mă gîndesc la cite 
griji am avut de 3 ani de cînd sub o formă sau alta, sînt, de fapt, în 
şir ministru. Şi cîte în perspective. S-a complicat, cum nu poţi bănui, 
acţiunea de stat şi relaţiunile internaţionale. Să nu uiţi că eu am avut, 
peste Londra şi Geneva şi fel de fel de chestii in afară de Anglia. To
tuşi, nu numai că nu mă simt obosit, dar singurul lucru care mă inte
resează sînt chestiunile privind România, prea puţin cunoscute, deseori 
nedrept judecate şi întotdeauna gelozite de foştii duşmani“ ln.

Mai tîrziu, ziaristul B. Brănişteanu de la „Adevărul44, colaborator 
al diplomatului român u, va nota referitor la activitatea acestuia în

7 George Opresou, Amintiri, evocări..., p. 40.
8 Idem, Prestigiu european..., p. 108-109.
9 L. Kalustian, Nicolae Titulescu : „Partidul meu de azi se cheamă România !“ , în 

Simple note, Editura Errrânescu, Bucureşti, 1980, p. 129.
10 Ibidem, p. 130— 131.
11 B. Brănişteanu s-a apropiat de N. Titulescu, a cărui politică a susţinut-o cu 

competenţa gazetarului de anvergură. Titulescu îl consulta, iar la Geneva soli
cita prezenţa lui (vezi A. P. Samson, Memoriile unui gazetar 1927—1937, Cartea 
Românească, Bucureşti, 1979, p. 76).
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capitala Angliei : „Titulescu s-a bucurat la Londra de multe şi mari 
simpatii. Reprezentant al unei ţări mici, el juca un rol şi ocupa un 
loc important, cum nu jucau unii reprezentanţi ai unor mari puteri. 
Am fost la Londra tocmai cînd Titulescu acceptase postul de ministru 
de externe (iulie 1927 —  n.n.,). La un ceai pe care Sir Simon îl oferise 
cîtorva ziarişti în sala Locarno din With Hali, am avut o destul de lungă 
convorbire cu acest om de stat englez, care, în acel moment, era minis
tru de externe. «Ce face Titulescu ?», m-a întrebat şi el a adăugat : 
«Vreau să sper că nu părăseşte Londra definitiv. Vreau să cred că va 
lăsa aici numai un locţiitor şi că într-o zi ne va r e v e n i » . .12. După cum 
se ştie, la scurt timp după încheierea mandatului său de la Externe în 
iunie 1928, N. Titulescu îşi va relua în primire postul de ministru ple
nipotenţiar şi trimis extraordinar al României la Londra t:i.

Deosebit de semnificativ pentru creşterea rapidă a prestigiului şi 
simpatiilor dobîndite de marele diplomat la Liga Naţiunilor, sînt apre
cierile din scrisorile lui Sextil Puşcariu trimise de la Geneva :

„4 IX 1923. Are mare trecere aici şi e foarte simpatic.
5 IX 1923. Titulescu e un om foarte de seamă şi un causeur admi

rabil Se bucură aici de mari simpatii şi ca ministru al României 
la Londra are conexiuni foarte preţioase. E un om înalt, însă cu o faţă 
de chinez şi de birjar rus în acelaşi timp : spîn şi cu ochii ca migdalele, 
îndată ce-1 cunoşti însă îţi devine foarte simpatic [...].

29 IX 1923. Foarte bună ispravă a făcut tot timpul Titulescu y'.
Un an mai târziu, vorbind de creşterea prestigiului lui Titulescu, 

Sextil Puşcariu observa acum şi rolul lui tot mai însemnat în dezbaterea 
şi chiar rezolvarea unor probleme însemnate. Din Geneva, el scria la 
13 IX 1924 :

„Titulescu a avut ieri un mare succes într-o subcomisie, secerind 
aplauzele englezilor. Se poate spune că el a ajuns să fie considerat aici 
ca unul din cei dintîi diplomaţi, de cîte ori e o chestiune deosebit de 
delicată, este invitat să participe la deliberări14 |:'.

într-o scrisoare din 16 IX 1924, Sextil Puşcariu se referă şi 
la contribuţia lui N. Titulescu în înlăturarea unor divergenţe existente 
între Anglia şi Franţa, între primii miniştri respectivi, Mac Donald şi 
Herriot, în preajma Conferinţei de la Londra : „Dacă englezul şi fran
cezul, au putut cădea de acord, meritul este al românului nostru, cu 
tactul său şi cu încrederea absolută pe care i-au arătat-o amîndoi. Că 
această încredere a folosit-o şi pentru ţara noastră, ţi-o poţi închipui, 
îţi rîde inima cînd vezi că avem şi noi oameni atît de mari !“ 16

N. Titulescu manifesta un tact deosebit, legând prietenii, purtând 
discuţii directe, cu caracter particular sau aparent particular. „încă una 
din marile calităţi ale lui Titulescu, alături de multe altele, era sen
sibilitatea sa la prietenie [...]. Şi nu era niciodată mai bucuros de suc

12 B. Brănişteanu, op. cit., p. 56.
13 Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 167.
14 Sextil Puşcariu, op. cit., pp. 660. 662-663, 685.
15 Ibidem, p. 702.
16 Ibidem, p. 704-705.
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cesul obţinut într-o discuţie, decît atunci cînd în urma ei se strînsese 
legătura între el şi partenerul său“ 17. Organiza mese cu prietenii, mese 
comune „cît se poate de frecvente1*, uneori cu diplomaţi. şi miniştri, 
alteori cu jurnalişti cu autoritate, cîteodată între patru och i18. „Oricui 
a avut onoarea şi fericirea să se apropie de Titulescu —  scrie şi Bră
nişteanu — nu-i voi spune nimic nou, nici de mirat, cînd voi revela 
că în contactul personal, Titulescu a fost pur şi simplu fermecător, iar 
pentru a obţine acest rezultat nu avea nevoie să facă nici un efort. în 
modul cel mai natural din lume, el îşi apropia oamenii. Conversaţia lui 
vioaie şi spirituală, înţelegerea ce avea pentru nevoile, interesele intelec
tuale şi morale, şi chiar pentru ambiţiunile şi slăbiciunile celuilalt, fă
ceau că niciunul din cei care se apropiau de el nu rămîneau rece şi toţi 
deveneau repede amicii săi“ i!).

N. Titulescu a apărat, cu talent şi tenacitate, interesele şi dreptu
rile României în cunoscuta afacere, cunoscutul proces al optanţilor un
guri (1922— 1930). Sextil Puşcariu consemna cu deosebită satisfacţie 
patriotică succesul înregistrat, în septembrie 1923, în Consiliul Ligii 
Naţiunilor.

„Geneva, 5 IX 1925 [...]. Spre seară m-am dus la Titulescu, care 
m-a primit cu toată dragostea şi cu bucuria noului succes. După ce anii 
trecuţi a apărat atît de splendid cauza noastră (în problema optanţilor
- -  n. n.) acum iarăşi a avut un splendid cîştig de cauză [...].

Spunea Oprescu, care a urmărit mai aproape lucrurile —  şi am 
văzut şi eu procesele verbale ale şedinţelor secrete —• că atmosfera în 
care a început Titulescu să pledeze era mai mult decît glacială ; era vă
dit ostilă nouă. Au fost şi întreruperi aproape ofensatoare la adresa
noastră. Titulescu însă, fără să se lase intimidat de ele, a început să-i
cucerească pe toţi, încît Chamberlain, care îi strigase că nu va permite 
ca «furiei ungureşti faţă de naţionalităţi să-i urmeze acum furia româ
nească», la sfîrşit a spus că regretă că Titulescu nu e englez, căci i-ar
încredinţa lui să pledeze înaintea Consiliului cauza Irakului, problema 
grea şi de interes capital a englezilor în conflictul lor cu turcii, care 
de vreo doi ani preocupă Liga“ A sosit pe neprevăzute ministrul de 
finanţe, Vintilă Brătianu, care l-a sărutat pe Titulescu pentru succesul 
obţinut. „Seara — continuă Sextil Puşcariu — au luat masa împreună 
[...] şi tot timpul Vintilă Brătianu şi Titulescu se cicăleau, făcîndu-şi 
însă declaraţii de prietenie. Mie Titulescu îmi spunea «Sextilă» (ca să

17 George Oprescu, Prestigiu european..., p. 107.
18 Ibidem, p. 108. In legătură ou aceste discuţii cu caracter restrîns, tot Oprescu 

scrie : „El era omul intervenţiilor personale şi al convingerii cui trebuie, şi la 
momentul oportun. îi plăceau convorbirile între patru ochi sau cel mult între 
cîteva persoane, după masă, într-un cabinet particular de restaurant. Lua parte 
cu mare plăcere la întruniri cu reprezentanţi ai mai multor state, însă toţi ou 
răspunderi, pentru reglementarea numeroaselor chestiuni din această parte a 
Europei, rămase în suspensie în urma primului război mondial'4.

19 B. Brănişteanu, op. cit., p. 57.
'20 Sextil Puşcariu, op. cit., p, 716-717.
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rimeze cu Vintilă), asigurîndu-mă că nu vine la Geneva dacă nu-s şi 
eu aici ca «delegat permanent»44 2i.

In scrisoarea din 6 IX 1925, Sextil Puşcariu se referea — cu nedi
simulată mîndrie patriotică —  la impresia remarcabilă pe care o fă
cuse intervenţia lui Titulescu în şedinţa Consiliului Ligii din după amia
za zilei precedente :

„...La masa verde, pe fotoliile mari, cei zece membri ai Consiliului. 
La mijloc preşedintele, Painleve, lingă el secretarul general, Sir Drum- 
mont, avînd ca vecin pe Chamberlain. Apoi contele Ito, japonezul, Scia- 
loja, italianul, Quinones, spaniolul, Benes, Unde, suedezul (care e 
foarte pornit contra noastră, un blond cu tip sever de pastor protestant) 
şi ceilalţi. Titulescu e invitat la masă, ia loc în fotoliu ; o linişte mare în 
sală. A vorbit trei sferturi de oră, dar la toţi li s-a părut c-au fost
10 minute. Fără să întrebuinţeze figuri oratorice, fără un pic de decla
maţie, însă cu un ton cald care făcea să-ţi furnice prin spate, cu o 
logică strînsă încât nu puteai pune la îndoială nimic din cele spuse, înăl- 
ţîndu-se tot timpul pe un punct de vedere înalt politic, social şi filo
sofic, încît uitai că e vorba de un proces de ordin social, el a vorbit ca 
un înger. Şi totul într-o franţuzească elegantă, însă fără nici o urmă 
de afectare, cu o dicţiune impecabilă, fără umbră de şovăire, încît aveai 
impresia că curge un rîu de munte bogat în apă limpede.

A fascinat pe toată lumea [...]. Painleve la sfîrşit a mulţumit lui 
Titulescu, închizînd incidentul care, pe unii — pîrîtorii — trebuie să-i 
mulţumească şi pentru ceilalţi —  acuzaţii —■ a fost o ocazie de a se 
arăta generoşi.

La ieşire ne aşteptau o mulţime de fotografi şi un cinematograf 
(aparat de filmat — n. n.), căruia Titulescu i-a spus că-i prea urît ca 
să-l ia pe film.

Cînd ai aşa oameni, nu te mai poţi îndoi de viitorul neamului nos
tru44 -2.

Talentul său oratoric —  a fost socotit unul dintre cei mai mari ora
tori ai timpului său —  a fost pus, cu mare abilitate, în slujba apărării 
cauzei româneşti, a apărării suveranităţii naţionale. „Iar cele mai stră
lucite cuvîntări — scrie Brănişteanu — le-a rostit acolo, în faimoasa

21 Ibidem , p. 717.
22 Ibidem, p. 718-719. In preajma formării guvernului Ion I. C. Brătianu, în iunie 

1927, în care Nicolae Titulescu va deţine portofoliul externelor, A. A. Bădărău 
evidenţia meritele deosebite ale marelui diplom at: „Printre cele mai mari va
lori politice pe care le-a produs neamul nostru, se numără desigur Nicolae Titu
lescu. Valoarea intrinsecă, puterea inteligenţei lui este la înălţimea talentului 
oratoric... Titulescu a ajuns o mare valoare politică mondială. In diferite întîl- 
niri internaţionale el şi-a atras nu numai admiraţia pentru talentul oratoric, 
dar şi aprobarea peratru soluţiile lui. Nu putem visa măcar pe altcineva care 
să servească mai bine interesele noastre fundamentele în politica internaţio
nală". Se insista în mod deosebit şi ou deplin temei asupra apărării strălucite 
de către N. Titulescu a intereselor româneşti în procesul optanţilor unguri, 
precizînd la Liga Naţiunilor că exproprierea n-a fost o operă de lichidare a 
bunurilor unor foşti inamici, iar proprietarii unguri nu pot cere un tratament 
privilegiat (A. A. Bădărău, Nicolae Titulescu în diplomaţia internaţională, în 
„Opinia", 13 martie 1927).



ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ A  LUI NICOLAE TITULESCU 15

chestiune a optanţilor, în care a avut să se lupte, ca să zic aşa, corp la corp, 
cu un adversar demn de talia lui, cu Contele Apponyi. Cine a asistat 
la duelul retoric pe care aceşti doi corifei l-au dezbătut, se poate spune : 
în faţa lumii, nu va uita impresia formidabilă ce a produs-o. Că la 
urmă afacerea care privea obiecte de o valoare mare, care privea mo
şiile grofilor, revendicate de statul român victorios, pentru ţărănimea 
sa (indiferent de naţionalitate, adăugăm noi —  I. A.), că la urmă această 
afacere s-a terminat printr-un compromis, în care România a plătit 
obiectele reale ce-i rămîneau, în deplină proprietate, cu revendicările 
financiare ale ei, pe care după pilda tuturor revendicărilor băneşti de
curg din tratatele de pace, Ungaria nu ni le-ar fi plătit niciodată, a 
fost încă un act de pricepere şi înţelegere diplomatică din partea lui 
Titulescu" 23.

„L-am auzit, îşi aminteşte Savel Rădulescu, în marele duel orato
ric ce a avut loc la Societatea Naţiunilor în «chestiunea optanţilor» cu 
contele Apponyi, delegatul Ungariei. Este poate cea mai mare întîlnire 
pe plan politic, juridic şi al elocinţei, din analele Societăţii Naţiunilor. 
Contele Apponyi era un foarte mare orator, un spirit de mare cultură 
şi erudiţie, de o rară prestanţă şi era înconjurat de numeroşi experţi. 
S-au înfruntat energic, cu pasiune chiar, dar niciodată depăşind curte- 
nia. Oameni politici şi ziarişti din alte ţări au venit să-l asculte pe Ti
tulescu, măsurîndu-se în acest duel cu un adversar de atît de mare ta
lent şi într-o chestiune atît de complexă şi de importantă14 24. Aceeaşi 
impresie de neuitat a făcut-o şi asupra lui Lucian Blaga, ataşat de presă 
la Berna, începînd cu primăvara lui 1928. Iată cum relatează Blaga pri
ma întîlnire cu Titulescu, pe care l-a vizitat la Hotel des Bergues : „Ti
tulescu era încă tot în pat. înfăţişarea era a unui bolnav, dar verva — 
a unui spirit răsfăţat de-un întreg continent [...]. Avea o faţă de «asiat» 
fără vîrstă, cu unele trăsături de copil, dar cu luciri de nedescris în 
ochi, unde se aduna toată viaţa. Atîta luminozitate cerea neapărat boa
la trupului, ca un necesar compliment. După cîteva întrebări şi răspun
suri de rigoare, el a prins să-mi vorbească despre procesul optanţilor 
[...]. Prin energia şi subtilitatea acestui joc dialectic, prin vioiciunea 
acestei încrucişări de spade cu un adversar, care pentru el era totdeauna 
prezent, Titulescu îmi făcea impresia unei fiinţe de alt ordin decît cel 
uman. De unde s-a coborît în faţa mea şi datorită căror împrejurări 
s-a putut întrupa ? Atunci, ca şi mai tîrziu, în atîtea alte situaţii în 
care ne reîntîlneam, mi-am spus : Da, Titulescu este cea mai strălucită 
inteligenţă ce am întîlnit-o în viaţă44 25. Cîteva zile mai tîrziu a avut loc

23 B. Brănişteanu, op. cit., p. 25-26. Cîteva pagini mai jos, Brănişteanu revine cu 
observaţia că „Titulescu a găsit mai tîrziu soluţia graţie căreia noi am plătit 
fără a scoate un ban efectiv din punga statului" (ibidem, p. 28). în ce priveşte 
această soluţie, admisă Ia cea de a doua Conferinţă de la Haga (ianuarie 1930), 
vezi Emilian Bold, De la Versaiiles la Lausanne (1919—1932), Editura Junimea, 
Iaşi, 1976, p. 146-150. Convenţia de la Haga a fost completată de Convenţia de 
la Paris, din 28 aprilie 1930 ; D. Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, 
Editura Academiei R. S. România, Bucureşti, 1975, p. 121-122.

24 Savel Rădulescu, N. Titulescu..., p. 388.
25 Lucian Blaga, op. cit., p. 185-186.
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o nouă şedinţă în care s-a dezbătut procesul optanţilor. „Spectacolul
— notează Blaga — se anunţa palpitant. Toată lumea simţea că ches
tiunea a ajuns la o cotitură decisivă. In memorabila după-amiază sala 
dezbaterii era arhiplină. Numai cu multă osteneală mi-am putut face loc 
printre corespondenţii ziarelor din cele patru puncte cardinale [...]. Vă- 
zînd pe Apponyi mi-am zis : redutabil adversar ! Şi faţă de un aseme
nea adversar şi într-o atmosferă de atare natură, Titulescu va trebui 
să apere legitimitatea reformei agrare şi să justifice exproprierea moşie
rilor maghiari, adică a moşierilor, care aveau pămînt în ţara noastră, 
dar optaseră pentru cetăţenia maghiară. A intrat apoi în sală Titulescu, 
înalt şi el (ca şi Apponyi — n.n.) gălbui, de un calm stăpânit. Mulţimea 
cu sute de capete s-a întors spre el, şi un freamăt de curiozitate trecu 
peste băncile corespondenţilor : Titulescu ! Am simţit din această ru
moare imensul prestigiu de care Titulescu se bucura în opinia interna
ţională [...]. în şedinţă Titulescu a citit, cu un glas de metal nobil şi 
de-o transparenţă cuceritoare, o declaraţie, arătînd punctul de vedere 
românesc. Preşedintele Ligii s-a raliat apoi în numele Consiliului Ligii 
la acest punct de vedere românesc. Uluit de cele ce se petrec, contele 
Apponyi, luat evident prin surpriză, a ridicat nasul de vultur şi a ros
tit ca un fel de protest. Totul a fost însă în zadar. Procesul optanţilor 
a ajuns într-adevăr la o cotitură, de unde nu mai era cu putinţă o în
toarcere [...]. Aşa l-am cunoscut pe Titulescu. Ani în şir, apoi, am avut 
prilejuri dese de a-i urmări şi de a-i admira activitatea pe scena inter
naţională" 2G.

Cel mai adesea, lucra noaptea, se pregătea intens, singur sau con- 
sultîndu-şi colaboratorii, pentru intervenţiile din ziua următoare 21. „To
tuşi —  scrie Oprescu —  niciodată nu l-am văzut mai strălucit şi mai 
convingător decît în momentul în care improviza". După astfel de şe
dinţe, ziariştii străini, „toţi mi-au mărturisit că unele din aceste due
luri oratorice, mai ales cînd adversarul era demn de Titulescu, sînt 
printre cele mai strălucite lupte de idei la care asistaseră în viaţa lor. 
Astfel, de la an la an, printre marile personalităţi politice de care de
pindea opera Ligii, renumele lui Titulescu n-avea egal" 28. Şi poate cea 
mai concisă şi mai completă apreciere asupra talentului oratoric al ma
relui diplomat român aparţine lui Savel Rădulescu : „Verbul său era 
uşor, clar, logic, precis, fluent, elegant, cînd fermecător, cînd sever şi 
incisiv, plin de o vioiciune, o spontaneitate şi un elan captivant, iar 
în replica ce dădea adversarului s-ar spune că părea şi mai prestigios 
şi mai strălucitor" 2i).

26 Ibidem, p. 187-188.
27 Savel Rădulescu, N. Titulescu..., p. 390 ; A. P. Samson, op. cit., p. 197.
28 G. Oprescu, Amintiri, evocări..., p. 42-43. „Sub aspectul artei oratorice — observă 

un ziarist ou orientare democratică — prima personalitate a acestui for interna
ţional [Liga] a fost Briand şi tot prima, fără nici o îndoială, Nicolae Titulescu. 
Cînd vorbea unul din ei, portarii hotelurilor de pe malul lacului Leman îi 
preveneau pe pasageri, socotind că aceasta intră în obligaţiile de serviciu, ale 
unei case ce ţine la renumele ei“ (A. P. Samson, op. cit., p. 27-28).

29 Savel Rădulescu, N. Titulescu..., p. 386.
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N. Titulescu a fost un mare om al păcii, fiind supranumit arhitect 
sau inginer al păcii, campion al păcii, soldat al păcii sau un mare dia
lectician al păcii. A militat pentru cucerirea şi organizarea păcii, pentru 
dezarmare morală şi materială, pentru scoaterea războiului de agresiune 
din dreptul internaţional30. De la naţional, prin regional spre universal, 
iată concepţia sa de realizare a securităţii colective, pentru apărarea a 
ceea ce numea pacea indivizibilă, o concepţie pe cît de importantă pe 
atît de actuală. Cu preocuparea de a folosi orice prilej pentru propagarea 
ideilor păcii, Titulescu a răspuns invitaţiei „Comitetului pentru înţelege
re internaţională" din Germania şi a rostit în Reichstag, la începutul 
lunii mai 1929, celebra sa conferinţă Dinamica păcii. Subordonînd în
treaga sa activitate apărării intereselor naţionale, pe care în mod ma
gistral le lega de organizarea şi apărarea păcii, discursul lui Titulescu 
se înscrie în contribuţiile de valoare ale gîndirii diplomatice mondiale 31.

„Apariţia lui Titulescu în Parlamentul german, cu un discurs ma
gistral — scrie Oprescu — a fost un eveniment tot atît de favorabil 
considerat de germani, ca şi de oricine, care s-a ocupat de ei. Discursul 
îl cunoşteam [...]. Era, într-adevăr, o capodoperă de elocvenţă şi de 
simţ politic, şi aşa a fost considerată şi în Germania, cu toate că nu 
s-ar. putea zice că România în acea vreme se bucura de mare simpatie 
printre germani44 32. Iar B. Brănişteanu insistă asupra bogăţiei de idei 
şi a originalităţii conferinţei rostite în Reichstag : „Asupra celor care 
au ascultat-o — elita intelectuală a Berlinului —  această conferinţă a 
făcut o mare impresie. Dar toţi cei care au putut lua cunoştinţă de con
ţinutul ei, s-au văzut deodată în faţa unui Titulescu eu totul nou, pe 
care foarte puţin îl cunoşteau sau îl bănuiau. Şi anume, s-au văzut în 
faţa unui Titulescu profund cugetător, filosof care asupra acţiunilor 
politice şi diplomatice ale momentului medita profund şi chiar sub spe
cie aeternitatis... Şi iată că cu această ocazie s-a arătat şi meditînd asu
pra sa însuşi, căutînd locul ce l-ar putea ocupa personalitatea lui, în 
categoriile oamenilor care gîndesc sau a celor care activează în viaţa 
popoarelor44 33.

La 4 ianuarie 1927, făcîndu-şi o scurtă retrospectivă la împlinirea 
vîrstei de 50 de ani, Sextil Puşcariu se referea şi la anii, la misiunea

30 I. M. Oprea, op. cit., p. 98 şi urm. ; Ion Grecescu, Nicolae Titulescu. Gindire şi 
acţiune, Editura politică, Bucureşti, 1980, p. 54-64 ; George G. Potra, Un mare 
dialectician al păcii, în „Secolul 20“ , nr. 3, 1966, p. 124-133.

31 Din rîndul acestor contribuţii mai fac parte : Progresul ideii de pace — con
ferinţă ţinută la Universitatea din Cambridge, 19 noiembrie 1930 ; Valoarea 
luptei pentru progres — discurs rostit în parlamentul român, aprilie 1934 ; 
Ordinea. în gindire — conferinţă rostită la Universitatea din Bratislava, 19 iunie 
1937 ş.a. (vezi Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967, 
passim ; Nicolae Titulescu, Documente diplomatice. Editura politică, Bucureşti, 
1967, passim ; Vasile Netea, Nicolae Titulescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1969, passim ; George G. Potra, op. cit., p. 124-125).

32 G. Oprescu, Amintiri, evocări..., p. 43.
33 B. Brănişteanu, op. cit., p. 67.
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îndeplinită la Geneva. „Liga Naţiunilor, la care de la început sînt de
legat, mi-a dat putinţa să iau în fiecare an o «baie» de străinătate, atît 
de binefăcătoare şi împrospătătoare de vechi prietenii [...]. Dar mi-a dat 
prilejul, înainte de toate, să asist la o operă de pacificare a omenirii 
şi să cunosc oameni de seamă, între care, în primul rînd, trebuie po
menit fermecătorul Titulescu“ y>.

La împlinirea a 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu, 
să-l pomenim şi noi pe ilustrul bărbat de stat şi să luăm aminte la 
lecţia sa plină de învăţăminte, cu atît mai mult cu cît cei mai mulţi 
dintre contemporanii săi l-au preţuit şi l-au iubit. In acelaşi timp, N. 
Titulescu se află printre noi, prin valoarea şi forţa ideilor sale, prin 
permanenţa idealurilor pe care le-a apărat, încă din anii '20, cu ştiinţă 
şi talent; îl simţim printre noi, atent cu destinele neamului său şi ale 
omenirii, cu soarta păcii aflată din nou la răspîntie.

Sinonimul păcii — declara Titulescu, la deschiderea celei de a IlI-a 
Conferinţe Balcanice, în ziua de 22 octombrie 1932 — nu este lipsa răz
boiului. Pacea înseamnă înainte de toate o stare de spirit alcătuită din 
încredere, din înţelegerea reciprocă, din nădejde în ziua de mîine. Pacea 
nu se proclamă, Pacea se cucereşte. Iar strădaniile depuse pentru ca ea 
să izbîndească sînt mai grele şi mai îndelungate decît cele pe care le 
implică orice altă cucerire. Iată de ce lupta pentru pace are un carac
ter sacru, căci ea trebuie să nimicească pe cei mai înverşunaţi duşmani 
ai muncii creatoare : îndoiala şi descurajarea" 35. Cîteva luni mai tîrziu 
(16 martie 1933), la scurt timp după instaurarea hitlerismului la pu
tere în Germania, N. Titulescu preciza, în discursul ţinut în parlamentul 
român privind pactul de reorganizare al Micii înţelegeri : „Cînd pacea 
este ameninţată, nu se răspunde cu război, ci cu organizarea păcii“ 36. 
Semnalul de alarmă tras de marele diplomat român, cu putere şi încă 
într-o vreme cînd mulţi subapreciau amploarea pericolului, nu a fost 
înţeles sau a fost înţeles prea tîrziu. Ecoul acestui semnal răzbate prin 
timp, îndemnînd la faptă înţeleaptă.

L ’ACTIVITE DIPLOMATIQUE DE NICOLAE TITULESCU 
DES ANNEEiS ’20 REFLETEE DANS DES MEMOIRES

Ră s u m e

En mars 1982, c est le centennaire de la naissanee de Nicolae 
Titulescu, briliante personnalite de la spiritualite roumaine, diplomate â renommee 
mondiale. La recherehe de la vie et de l’oeuvre de l’homme politique roumain con- 
duisit, pendant Ies deux demieres decennies, â l’elaboration de travaux remar-

34 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 777.
35 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice,.., p. 467.
36 Ibidem, p. 477.
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quables : monographies, volumes de documents, etudes et articles visant des aspects 
particuliers, des etapes ou des momente de son activite. En meme temps, on enre- 
gistna la parution d’evocations, notes, appreciations. Ces temoignages venaient de 
la part de eertains hommes de prestige de notre vie oulturelle et scientifique, des 
esprits penetrante du joumalisme rouxnain de l’entre-deux-guerres : Lucian Blaga, 
B. Brănişteanu, Eugen Fi-lotti, I. Igiroşianu, L. Kalustian, Geeirge Oprescu, Sextil 
Puşcariu, Savel Rădulescu, D. D. Roşea, Valter Roman, A. P. Samson, Tudor Teo- 
dorescu-Branişte, Elena Văcărescu, Al. Duiliu Zamfirescu, etc. Tous ces temoi
gnages ne se valent pas quant ă leur nature, etendue, valeur documentaire et sty- 
listique. Cependant, ils contribuent tous â comprendre. par l’esprit et par la sen
s ib ili i , cet homme â qualites hors du eommun, qu’a ete Titulescu, ainsi que 
Pepoqiue ou il a vecu et lutte. Les pages ecrites par ceux qui avaient connu ses 
efforts et compris ses inquietudes nous rendent familier, plus vivant notre de- 
vancier et, en meme temps, notre contemporain.



NOI DOCUMENTE 
DESPRE NICOLAE TITULESCU
(perioada 1936— 1941)

VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Arhivele britanice conţin un număr de docu
mente referitoare la activitatea lui Titulescu după înlocuirea sa de la 
conducerea diplomaţiei române. Aceste documente au în vedere două 
aspecte din activitatea fostului diplomat. Primele cuprind aprecieri refe
ritoare la legăturile sale cu Partidul Naţional — Ţărănesc, al cărui 
membru va deveni la 31 decembrie 1937 şi care va depune serioase 
eforturi pentru a-1 readuce la conducerea Ministerului Afacerilor Străine 
al României. Celelalte conţin informaţii legate de unele acţiuni — în 
calitate neoficială —  şi asupra acestora vom zăbovi mai mult.

Din august 1936 şi pînă în martie 1939 diplomaţia engleză nu a
acordat o atenţie specială ţării noastre2, deşi oamenii politici români 
considerau că Marea Britanie va avea o influenţă hotărîtoare, fie în caz 
de pace ori de război. Matyla Costiescu Ghica afirmă că destituirea 
lui Titulescu a creat, în presa engleză, o atmosferă nefavorabilă lui 
Carol al II-lea ceea ce nu putea să nu lase urme asupra opiniei oficia
lităţilor. Nu ne surprinde că fostul ministru român se va bucura în
continuare de favorurile Foreign Office-ului şi că, la solicitarea oame
nilor de stat britanici, le va oferi „ cîteva sfaturi bune“ (subl. ns)'*.

Prima vizită la Londra a avut loc în iunie 1937 ; Titulescu era 
însoţit de C. Antoniade şi Savel Rădulescu şi a purtat discuţii cu per
soane oficiale — Eden, Lord Tyrell, Sir Leith Ross, Sir R. Vansittart3, 
ca şi cu David Lloyd George sau W. Churchill. N. Titulescu urmărea 
atunci două obiective : atenuarea campaniei revizioniste maghiare, sus
ţinută de Toynbee, Macartney şi deputaţii laburişti şi realizarea unui 
schimb de informaţii cu oamenii politici englezi. Conferinţele pe care 
urma să le ţină la Londra şi Oxford reprezentau un mijloc eficient 
pentru îndeplinirea acestor deziderate.

1 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, 77/T-34, voi. XI, D. 1154.
2 V. F. Dobrinescu, Some Considerations on the Romanian-English Relations

(1919—1940), în „Anuarul Institutului de istorie si arheologie „A. D. Xenopol“ , 
Iaşi, XVIII, 1981, p. 79. '

3 Matyla Costiescu Ghika, Couleur du Monde, tom 2, Heureux qui commc 
Ulysse, Paris, La Colombe, 1956, p. 135.

4 „The Times", March 19, 1941, p. 7.
5 Idem, June 4, 1937.
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Prima conferinţă, intitulată Despre metodele practice de a păstra 
pacea existentă a avut loc la 3 iunie 1937, în Camera Comunelor. Con
statând că situaţia internaţională este „foarte îngrijorătoare*, Titulescu 
a punctat trei mijloace pentru salvarea păcii : n egocierip o litice  şi eco
nomice cu cei care ar putea să devină inamici, înărirea instituţiilor 
destinate să salveze pacea, necesitatea ca Marea Britanie să-şi facă public 
interesul în păstrarea păcii în Europa Centrală şi de Est şi, de asemenea, 
în restul continentului. „Tăcerea, a avertizat Titulescu, poate fi sino
nimă cu moartea, iar cuvîntul spus din timp, sinonim cu viaţa“ 7. Con
ferinţa s-a bucurat de un asemenea succes încît s-a propus repetarea ei.

A doua conferinţă, Situaţia internaţională actuala, a fost expusă la 
Oxford la 4 iunie 1937. Titulescu a trecut în revistă viaţa internaţională 
de după primul război mondial, evidenţiind lipsa unei politici unitare 
faţă de Germania şi motivînd „avantajele tratativelor44. între factorii 
decisivi pentru menţinerea păcii europene, autorul enumera prietenia 
anglo-franceză (deteriorată în martie 1936), acordul franco-sovietic şi 
alianţele regionale la care participa şi România. Titulescu a subliniat 
că „nu era însă vorba să se cîştige a doua oară războiul, ci să fie împie
dicat44 şi a solicitat Marii Britanii să devină un arbitru al păcii. A arătat 
că revizuirea este imposibilă cîtă vreme soluţia consta în „a transporta 
răul pe care îl reprezintă o graniţă dintr-o parte în alta44. Singura 
rezolvare pacifistă presupune „spiritualizarea constantă şi progresivă 
a graniţelor prin scăderea barierelor vamale şi uşurarea traficului de 
oameni44 8.

Titulescu urma să conferenţieze la Cambridge despre securitatea 
colectivă, dar, la cererea sa, întrunirea a fost suprimată 9.

La solicitarea a 130 de deputaţi, reprezentînd opoziţia, Titulescu a 
expus în Camera Comunelor conferinţa Orientarea în politica interna
ţională a democraţiilor europene. Atlee, şeful parlamentar al Partidului 
Laburist, l-a prezentat pe conferenţiar drept unul din „oamenii politici 
cei mai reputaţi ai politicii internaţionale44. Titulescu a susţinut, aici, 
că menţinerea Societăţii Naţiunilor este „baza securităţii colective44, iar 
eşecurile sale, cîte au fost, izvorăsc doar din „defectele oamenilor44. A 
mai observat că Pactul Societăţii Naţiunilor trebuie completat prin aran
jamente militare regionale şi a cerut ca opinia publică britanică să 
insiste ca Anglia să manifeste un interes mai activ în soarta continentu
lui. Totodată, el s-a arătat surprins de distincţia pe care o face Londra 
între „securitatea la Est şi securitatea la Vest44 afirmînd că „împlinirea 
unei datorii internaţionale nu poate fi considerată ca o provocare la 
agresiune (subl. ns.)44 I0. Considerînd că Europa luptă astăzi spre „a-şi 
cuceri unitatea44, Titulescu a solicitat Anglia să contribuie la salvarea 
civilizaţiei umane, pentru ca fiecare individ, din fiecare ţară să nu-şi

6 Arh. M.A.E., Fond 71, Anglia. Telegrame, voi. 9, 1935—1937 f. 196.
7 Idem, 77/T-34, voi. XI, 1142.
8 Ibidem, 1143.
9 Idem, Fond 71, Anglia, Telegrame, dosar 9, 1935—1937, f. 309.

10 Idem, 77/T-34, voi. XI, 1145.
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vadă răpită „principala raţiune de a trăi: libertatea" n . Ca şi conferin
ţele anterioare, cea de la Oxford s-a bucurat de un mare succes, de un 
larg răsunet în România şi pe continent. Drept urmare, mai mulţi şefi 
de partide din România, dintre care unii salutaseră actul de la 29 august 
1936, au recomandat, la 20 iunie 1937 ca Titulescu să revină la condu
cerea Ministerului Afacerilor Străinei2. Dar regele Carol al II-lea l-a 
acuzat pe fostul diplomat că „ţese“ intrigi contra sa l:!.

In timp ce se afla în Anglia, prinţul A. Bibescu, care in 1925 avu
sese la Washington unele neînţelegeri cu fostul ministru 14, s-a prezentat 
la Foreign Office pentru a preveni, ceea ce el numea „maşinaţiunile 
Domnului Titulescu14. Pe minuta discuţiei lui Bibescu cu o oficialitate 
a Ministerului de Externe britanic stă scris : „sînt de acord cu concluzia 
prinţului Bibescu de a face propagandă (nota autorului —  pentru Româ
nia). Dar i s-au dat 2 000 lire sterline pentru a-i cheltui pe propagandă 
antititulescu aici. A fost ales în acest scop deoarece Titulescu l-a con
cediat —  nu fără motiv“ 15.

Unul dintre efectele vizitei lui Titulescu în Anglia a fost contra
cararea propagandei lui Bethlen şi refuzul parlamentului de a pune în 
discuţie revendicările teritoriale ale Ungariei.

De la Londra, N. Titulescu s-a îndreptat spre Cehoslovacia, unde 
s-a întreţinut şi cu Krofta, ministrul de externe. Omul politic român şi-a 
manifestat neliniştea faţă de evoluţia politicii externe a Iugoslaviei, care 
punea în pericol unitatea de acţiune a Micii Antante şi înţelegerii Bal
canice ,6. Tot atunci, el a dezvăluit unele chestiuni legate de conţinutul 
pactului româno-sovietic şi de recunoaşterea integrităţii teritoriale a 
României 17.

După o scurtă vizită în România, unde a fost întîmpinat cu entu
ziasm de peste 2 000 de suporteri, N. Titulescu s-a reîntors în Franţa 18.

Numele său a continuat să preocupe cercurile politice internaţionale. 
In timpul vizitei efectuate în Turcia de regele Carol al II-lea, în august 
1938, Aras a înţeles că o reîntoarcere a diplomatului la Bucureşti este 
imposibilă din cauza „ostilităţii personale11 a monarhului român. Anti
patia regelui a făcut şi obiectul unei telegrame expediate de Coulondre, 
ambasadorul Franţei la Berlin, la Quai d’Orsay. I!l Diplomatul francez pre- 
supunea că regele Carol al II-lea va căuta să intervină, pe lîngă puterile

11 Ibidem.
12 Arhivele Statului, Bucureşti, Fond Casa Regală, Carol II, dosar 31, 1937, ff. 1-2.
13 B.C.S., Fond Al. St. Georges, Msse 23 568, Corespondenţă N. Titulescu, Scrisoare, 

12 mai 1939, N. Titulescu către C. Nenişor.
14 Bibi. Acad., Corespondentă N. Iorga, voi. 333, 1926, f, 392, A. Bibescu, de la 

Washington, către N. Iorga, 22 februarie 1926.
15 Great Britain,, Public Record Office, London-Kew Gardens, Foreign Office, 

371/21 191, ff. 150-151, 11 iunie 1937 (în continuare se va cita P.R.O./...
16 Arh. M.A.E., Fond 77/T-34, voi. X I, 1148, 1153.
17 Ibidem, 1148.
18 „The Times", November 30, 1937. p. 13.
19 P.R.O., 371/22 466, P. Loraine (Istanbul) către Foreign Office. 5 august 1938.
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occidentale, pentru a obţine „un sprijin contra expansiunii economice şi 
politice a germanismului “

în iunie 1939 N. Titulescu a efectuat o a doua vizită la Londra. 
Prin ministrul Tilea, s-a comunicat, la Foreign Office, că „atmosfera 
s-ar complica enorm “ dacă fostul diplomat ar fi primit cu mulltă căldură 
şi publicitate44 2J. înainte de a sosi, N. Titulescu a adresat o scrisoare 
ziarului „The Times44, publicată, apoi sub titlul Turkey and the Balkan 
Pact. No violation 22. El considera, între altele, că pactul de asistenţă mu
tuală anglo-franco-turc constituia, în pofida unor contrarii, o garanţie în 
plus pentru funcţionarea cu succes şi în cele mai diverse condiţii a înţe
legerii Balcanice. Opinia sa era identică cu viziunea diplomaţiei oficiale 
a României.

Titulescu a sosit la Londra la 9 iunie 1939 şi a angajat discuţii refe
ritoare la situaţia internaţională cu N. Chamberlain, Lord Halifax, Ro- 
bert Vansittart, Alex Cadogan, David Lloyd George, W. Churchill, Lord 
Beavebook, A. Eden, C. Cooper şi F. Leith Ross. A avut, de asemenea, 
întrevederi cu mai mulţi reprezentanţi diplomatici acreditaţi la Londra, 
între care ambasadorul sovietic Maisky23. Oficialităţile de la Bucureşti 
au atenţionat Foreign Office-ul că Titulescu „nu este autorizat să repre
zinte într-un fel oarecare interesele româneşti44 'y'. Vizita a fost subiectul 
multor comentarii la Bucureşti, ceea ce l-a determinat pe Le Rougetell 
însărcinatul cu afaceri englez, să expedieze două telegrame către Ingram, 
informîndu-1 că Titulescu avusese o convorbire telefonică cu Regele şi că 
„e posibil să se întoarcă44 ; dar el, personal, era sceptic în această pri
vinţă44 -r>, avînd în vedere situaţia internaţională dificilă din acel moment. 
Gafencu nu era de acord ca Le Rougetell să ridice, în discuţia cu regele 
Carol al II-lea, „problema Titulescu44, dacă nu o va ridica el însuşi2(i.

După izbucnirea celei c!e a doua conflagraţii mondiale, Titulescu 
a adresat două memorii regelui Carol al II-lea. Primul, expediat la 11 
septembrie 1939 de la St. Moritz, atenţiona că „ţinta României este de 
a nu restitui un cmp din teritoriul ce posedă azi44 şi avertiza, dat fiind 
învăţămintele istoriei, asupra efectelor trecute şi posibile ale politicii Ma
rilor Puteri faţă de interesele naţionale ale României 27. „România subli
nia Titulescu, trebuie menţinută în graniţele actuale şi se poate menţine. 
Aceasta este o chestiune de politică generală (subl. ns.)“ 28. Celălalt memo
riu justifica politica sa faţă de Uniunea Sovietică şi a eforturilor sale

20 Documents Diplomatiques Frangais, 1932— 1939, 1938, tom XII, Paris, 1978, 
p. 863, Coulondre (Berlin) către Quai cl'Orsay.

21 Arh. M.A.E., Fond 77/T-34, voi. 1, 1157, t. 836, V. V. Tilea (Londra) către Externe.
2 iunie 1939.

22 „The Times". May 25, 1939.
23 Idem, June 10, 1939. p. 12.
24 Arh. M.A.E., Fond 77/T-34, vot. XI 1159.
25 P.Pv.O., 371/23 841. ff. 225-226.
26 Ibidem, ff. 208-209. Le Rougetell (Bucureşti) către Ingram, 22 iunie 1939.
27 Arh. M.A.E., Fond 71, România, 1939, voi. 7, f. 188-195.
28 Ibidem, f. 195
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pentru a încheia un pact de asistenţă mutuală cu această ţară 20. Diplo
maţia română a făcut tentative în acest sens, dar politica Marilor Puteri 
nu a permis salvarea României şi menţinerea ei în graniţele naţionale.

Evenimentele dureroase din 1940, culminînd cu dictatul vienez, 
l-au îndurerat profund pe diplomatul aflat departe de ţară şi neputincios 
să activeze. Fizic şi moral, se dezorganiza şi se descompunea paralel cu 
mutilarea României Mari pe care o apărase cu tot sufletul, înţelepciunea 
şi talentul său, excelente. A adresat două memorii generalului Antonescu 
în care solicita conducerea unei legaţii şi sublinia că politica pe care
o promovase ca ministru „a urmărit intangibilitatea graniţelor ţării 
(subl. ns.)“ 3(). El aprecia, în memoriul din 23 octombrie 1940, că poli
tica României din acea vreme nu exprima opţiunea poporului nostru, 
ci rezultatul nemijlocit din situaţia generală :!1.

Cu toate că era grav bolnav, dragostea de ţară îl determină să ia 
legătura cu vechi prieteni din Anglia pentru a obţine, într-un fel, sprijin 
pentru România. Imtr-o scrisoare expediată de la Cannes lui W. Chur- 
chill, la 10 decembrie 1940, el aprecia eforturile Angliei în război şi 
cerea să i se faciliteze o vizită la Londra. Titulescu considera că „erorile44 
recente ale ţărilor noastre dialogmd cu Axa trebuiau înţelese:il!. Apre
cierile Foreign Of/ice-ului pe marginea scrisorii, relevă pregnant poziţia 
Angliei faţă de România, sensul politicii sale faţă de ţara noastră. In 
esenţă, se considera că „N. Titulescu nu ne-ar fi de nici un folos în 
momentul de faţă deşi e posibil ca el să poată fi de folos în viitor44 şi 
sugera trimiterea unui răspuns „neangajat11 :i;î. Replica lui Churchill s-a 
situat, într-adevăr, pe această linie. După unele mărturii „Free Romanian 
Commitee“ din Anglia intenţiona să-i ofere lui Titulescu preşedenţia?,f', 
ceea ce ar fi însemnat foarte mult în contextul apărării drepturilor teri
toriale ale României în perioada postbelică.

Diplomatul a încercat să treacă peste teritoriul spaniol, dar viza i-a 
fost refuzată de trei ori. Nu a primit, dealtfel, nici viza Confederaţiei 
elveţiene. Guvernul român a intervenit pe lîngă autorităţile spaniole, 
pentru ca diplomatul să-şi poată continua drumul spre Brazilia35. Moar
tea l-a surprins la 17 martie 1941, la hotelul „Carlton44 din Cannes. O 
inimă mare, care aparţinuse nu numai României, ci umanităţii întregi, 
încetase să bată.

Funeraliile marelui diplomat au avut loc la Cannes, la biserica 
ortodoxă St. Michel. Erau prezenţi : văduva, sora sa Cornelia Nenişor, 
nepotul său. Misiunea română, care şi-a manifestat dorinţa de a aduce
o mărturie de fidelitate şi de ataşament memoriei fostului diplomat, n-a 
putut ajunge la ceremonie. Prefectul Rlibiere l-a reprezentat pe amiralul

29 Arh. C.C. al P.C.R., Fond. 103, dosar 8083, ff. 2-3.
30 Arh. M.A.E., Fond T 34, voi. 13, 1168.
31 IdPTrt, Fond 77/34, 1169.
32 P.RO., 371/24 996, 1. 353.
33 Ibirlem, f. 351.
34 G. Beza, Mission de guerre au service de la cause Alliees. La Roumanie dans 

le tourmente de la Seco?ide guerre mondiale. Paris, Ed Lammonde, 1977, p. 118.
35 Ar’ i. M.A.E., 77/T-34, voi. XI, 1167, 1170, 1171.
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Uarlen, ministru secretar de stat la Externe. De asemenea, au parti
cipat foşti colaboratori ai marelui diplomat: Elena Văcărescu, Savel Ră
dulescu, R. Franasovici •*.

La Londra, „The Times" i-a consacrat un articol : A Titulescu A 
Great Rumanian Statesmen. Autorul recunoştea că diplomatul nostru a 
fast una din „figurile remarcabile ale României moderne", că el a ju
cat „un rol deosebit în politica internaţională", ca principal artizan al 
Micii Antante şi înţelegerii Balcanice. Articolul evidenţia „inteligenţa 
strălucitoare" şi „ataşamentul" constant al marelui dispărut la idealurile 
Ligii Naţiunilor, ca „partizan al statu-quo-ului teritorial", ceea ce i-a 
cîştigat „prieteni şi nu puţini admiratori între oamenii politici englezi" ;!7.

Un requiem pentru diplomatul român a avut loc la catedrala greacă 
din Londra, la care A. Eden a fost reprezentat de Sir Monck. Mai erau 
prezenţi : ambasadorul turc, ministrul iugoslav, consilierul Lega
ţiei Greciei, Jan Masaryk, generalul Nizborsky, precum şi V. V. Tilea 
cu familia, Radu Florescu şi mulţi români 3S.

Ultimele documente legate de personalitatea lui N. Titulescu infor
mează despre returnarea ordinului „Victoria Cross", depunerea bagajului 
celebrului diplomat la Legaţia britanică din Lisabona (1942) şi reprimi
rea lui (1945).

In anul 1945, W. Steed, care a fost şi a rămas pînă la sfirşitul vieţii 
un admirator şi apărător al drepturilor noastre naţionale, a publicat în 
„New Times and Ethiopia News" articolul N. Titulescu. Late Roumanian 
Ambassador to Britain. Este unul din cele mai frumoase şi calde articole 
consacrate marelui diplomat român. Om de „extremă inteligenţă", cu 
un „farmec greu de explicat, Titulescu convingea prin două lucruri : 
„devoţiunea faţă de România şi devotament faţă de cauza generală a 
păcii europene (subl. n s)39. El avea „o viziune constructivă despre Eu
ropa. A spus că pacea nu va fi şi nu va putea fi păstrată midt timp dacă 
ţările care formează Mica Antantă nu vor sta împreună, dacă România şi 
Polonia nu vor sta împreună şi dacă România nu va stabili relaţii tole
rabile cu Rusia Sovietică“ i0. Finalul articolului este o fermecătoare ple
doarie pentru marele diplom at: „cred că trece multă vreme pînă ce 
amintirea lui va fi ştearsă din mintea românilor căci va veni timpul cînd 
România se va ridica şi va avea nevoie de tot ajutorul pe care fiii săi 
îl pot da şi atunci cei dintre noi care nu uităm ce a făcut Titulescu, ce a 
făcut şi spre ce a năzuit, vor fi mîndri de el şi vor vedea în el cel mai 
mare om de stat al României (subl. ns.)“ /d. Intr-adevăr, prin întreaga 
sa activitate Titulescu constituie un exemplu viu de împletire a inte
reselor României cu cele ale comunităţii internaţionale. Gîndirea şi rea
lizările sale constituie un model şi, totodată, o valoroasă sursă de idei 
mereu actuale.

36 Bil I. Acad., Arh. E. Văcărescu, XI, Imprimate 2, f. 12.
37 „The Times", March 19, 1941, p. 7.
38 Idem, Maroh 22, 1941, p. 7.
39 „N-iw Times and Ethiopia News“ , 18 iulie 1942.
40 Ibidem.
41 Ibidem.



NOI DOCUMENTE DESPRE NICOLAE TITULESCU 27

NEW DOCUMENTS ON NICOLAE TITULESCU 
(the period 19:Ui— 1941)

Su m m  a r  y

We are bringing some new data — taken from British 
arc> ives — concernul? the actions of the great Roman ian diplomat from 1936 to 
1943 We are showing that Titulescu continued to play an important part in the 
Eu- <pean diplomacy, givimg some „good advice" to the British politica! leaders.



SIMION FLOREA MARIAN — 
COMEMORAREA MARELUI ETNOGRAF 
ŞI FOLCLORIST

EUGEN DIMITRIU

Se împlinesc anul acesta 75 de ani ck cînd s-a 
stins din viaţă marele folclorist bucovinean Simion Florea Marian. 
Născut la Ilişeşti (în actualul judeţ Suceava) la 1 septembrie (st.v.) 1847 
dintr-o familie de ţărani români cu înaintaşi transilvăneni, tînărul va 
manifesta de timpuriu atracţie pentru folclor, ascultînd poveştile spuse 
de mama sa şi de bătrîni ai satului. Tatăl, Grigore Marian a fost ucis 
de tîlhari în 1868 şi nu s-au aflat niciodată făptaşii. Un frate al folclo
ristului, George, moare de tuberculoză ca ostaş al imperiului, într-un 
spital militar din Viena, măcinat de dorul de ţară. Două surori, Fevronia 
şi Tatiana —  s-au măritat cu gospodari în sat.

După terminarea cursurilor în satul natal, S. FI. Marian le continuă 
la şcoala poporală din Suceava, unde era director Franz Theil, cel care 
pentru îndrăzneala de-a se vorbi româneşte, aplica elevilor „instituţiunea 
medievală a pedepsirii cu „tabla măgarului" l.

Se înscrie la Gimnaziul superior gr. or .2 din Cetatea de Scaun în 
1863, sub directoratul lui Iosef Marek. Pînă în clasa a VH-a, elevul a 
avut rezultate bune la învăţătură, deşi cu note în descreştere, explicate 
de preocupările sale folclorice din ce în ce mai intense. A fost preşedinte 
al Societăţii literare a junimii române studioase din Suceava, care între- 
ţinînd relaţii cu diverse personalităţi şi redacţii din ţara liberă, primea 
gratuit cărţi şi alte publicaţii pentru bibliotecă. Printre cei care au spri
jinit Societatea suceveană a fost şi poetul bucovinean Vasile Gr. Pop, 
prieten al folcloristului. Acesta îi va trimite între altele „Albina Pindului“ 
pe 1868, a lui Gr. A. Grandea ; Istoria Cîmpulungului clin Roinănia de 
C.D. Arioescu ; România sub Prinţul Bibescu:i.

De anul 1868 se leagă încercarea lui Marian de a publica unele 
materiale folclorice adunate cu rîvnă în decursul timpului. In acest scop 
scrie „Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina41, care îi

1 Liviu Marian, Simion Florea Marian — Schiţe biografice, Bucureşti, Institutul 
de arte grafice Carol Gobî, 1910, p. III.

2 Infiinţait la 1860. După unirea Bucovinei ou ţara, va purta numele lui Ştefan 
cel Mare.

3 Cf. scrisorii lui Vasile Gr. Pop, datată 1869 (aproximativ octombrie, n. n.). în 
acea perioadă, poetul refugiat în patria liberă din cauza opresiunii habsbur- 
gice, era „student Ia Facultatea filozofică şi amploirat al Ministerului de Culte 
în Bucureşti" (Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian" din Suceava, 
nr. inv. 695).
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răspunde cu adresa nr. 8 din aprilie, semnată de Gh. Hurmuzachi şi 
Popescu, că pentru a i se tipări cele 100 de doine şi volumaşul Nunţile 
românilor ţărani, trebuie să trimită lucrările la Cernăuţi, pentru a fi 
analizate. Acestea au ajuns la Societate, s-a aprobat publicarea, dar 
folcloristul cere restituirea lor, pentru completări4. Rezultă din această 
hotărîre, exigenţa lui Marian în ceea ce redacta, exigenţă care se va 
manifesta pregnant de-a lungul întregii sale activităţi creatoare.

înregistrează primul succes pe tărîmul folcloristicii, tipărind la 
Botoşani în 1869, la editorul I.V. Adrian, Poezii poporale din Bucovina, 
balade române. Luat la oaste, scapă după o lună şi jumătate, fiind singu
rul sprijin al mamei văduve. Cu o situaţie materială precară, este ajutat 
de prietenul său V. Gr. Pop. într-o scrisoare din 15/27 martie 1869 r>, acesta 
îl încurajează : „Lucră ! speră ! crede ! şi vei fi fer ic it!“ . Anexa la scri
soare, purtînd nr. 1 şi data de 12/24 martie 1869, cuprinde şi un Decret 
de primire al aceluiaşi Pop, în care citim : „promit (...) nemărginită amoare 
frăţească (...) către toţi tinerii activi şi însetaţi de ştiinţă (...) carii se devo
tează imparţial pentru binele şi înăintarea naţiunii Române (...) — din 
libera mea voinţă, şi Junelui meu confrate(...) D-lui Simeon FI. Marian, 
a-i da din unicul meu venit un adjutor financial de 5 fl(...) pe fiecare 
lună din cele 10 luni ale anului şcolar, spre continuarea studiilor sale 
gimnaziale din clasa VII şi VIII din gimnaziul Sucevei, cu adăogirea ca 
să lucre fără încetare pe cale literară“ .

Ştim că folcloristul terminase destul de greu semestrul I al clasei 
a Vil-a. Atmosfera din gimnaziul sucevean îi devenise aproape insupor
tabilă. Liviu Marian i-a numit „românofagi aduşi de vînt“ e pe profesorii 
veniţi din alte părţi ale imperiului şi puşi să înăbuşe orice manifestare 
a conştiinţei naţionale româneşti. Elevul va trece peste lacrimile mamei 
care-1 implora să rămînă în Bucovina. Cu o lădiţă pe umeri, în care 
ducea unele cărţi, schimburi şi puţine merinde, a pornit spre Transil
vania strămoşilor săi, oprindu-se la liceul din Năsăud. In acest centru 
românesc a întîlnit şi alţi bucovineni veniţi la studii, iar cu colegii arde
leni a legat strînse relaţii de prietenie, care —  aşa cum reiese din cores
pondenţa aflată la Fondul memorial-documentar ce-i poartă numele —  , 
vor dăinui peste ani. Colegii de altădată îi vor trimite piese folclorice, 
din respect pentru preocupările sale. Aici la Năsăud primeşte un „Tes
timoniu scolastic44 —  nr. 111 din 30 iunie, semnat de Dr. Ioan M. Lazăr, 
director al gimnaziului. Este calificat al 13-lea din 17 candidaţi.

Reîntors la Suceava pentru a se înscrie în clasa a VUI-a, Marian
se gîndea în primul rînd la mama sa, care avea nevoie de sprijin filial.
Este respins de conducerea gimnaziului, încît va fi nevoit să ia din nou 
drumul pribegiei. Va zăbovi la Blaj, cu gîndul fugar de-a se înscrie, dar 
alege gimnaziul superior din Beiuş, unde urmează clasa a VUI-a şi sus

4 Vezi adresa nr. 36 din 28.3.1870 a „Societăţii pentru cultura şi literatura română 
în Bucovina", semnată de Gh. Hurmuzachi şi M. Călinescu. Se comunică folclo
ristului restituirea manuscriselor şi faptul că hotărîrea de tipărire rămîne vala
bilă (Fondul mem.-doe. „S. FL Marian", nr. inv. 696).

o Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", nr. inv. 580.
6 Liviu Marian, op. cit., p. V.
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ţine examenul de maturitate în 19 iulie 1871. A  participat la viaţa cul
turală a şcolii, iar la o serbare cîmpeneaseă dată într-un crîng din jurul 
oraşului, i s-a jucat piesa de teatru Evreul in războiul teutono-francez. 
Mai tîrziu, la 10. 2. 1875, Ion Valeriu Barcianu, fostul coleg la Beiuş 
şi apoi doctorand la Facultatea de drept din Cluj, i se va adresa (într-o 
scrisoare aflată la Fondul „S.F1. Marian“) în calitate de vicepreşedinte 
al Societăţii studenţeşti „Iulia“ , cerîndu-i piesa, pentru a fi reprezentată 
la un spectacol dat sub egida societăţii.

Peregrinările în Transilvania i-au dat prilejul să-i întâlnească în 
primăvara anului 1871 pe tribunii români Axente Sever şi Simion Ba- 
lint, care, în 1848 şi 1849, au stat în preajma lui Avram lancu. A trecut 
prin Cricău, pe la Roşia, Abrud şi Hălmagiu, în speranţa că-1 va întîlni 
chiar pe regele munţilor. în ultima localitate, i s-a spus că lancu era 
plecat de cîteva zile spre Vaţ. în prefaţa la volumul Poezii poporale 
despre Avram lancu, 7, Marian arată că neavînd norocul să-l vadă, şi-a 
propus ferm să adune cel puţin poeziile ce se vor fi aflînd în sinul poporu
lui român şi să le dea publicităţii. Au trebuit să treacă 29 de ani pînă cînd 
acest gînd al său a prins viaţă.

în 1871 îl găsim la Cernăuţi. Se înscrie la Facultatea de teologie, pe 
care a absolvit-o în 1875. Se căsătoreşte la Şiret cu Leontina Piotrovschi, 
fiica parohului Gh. Piotrovschi şi al Măriei. Parohul se trăgea dintr-o 
veche familie de nobili polonezi refugiaţi din motive politice în secolul 
al XVIII-lea din Polonia în Bucovina. Marian va zăbovi ca preot de 
sat doar cîteva luni la Poiana Stampei şi Voloca, iar din 4 mai 1877 devine 
ajutor în parohia socrului său. Numit în 1879 catihet la şcoala poporală 
de băieţi şi fete în Şiret, a predat şi limba română. I s-au născut aici 
patru copii, din care doi, un băiat (Victor) şi o fată (Aurelia) au murit 
mici, fiind înmormântaţi în cimitirul oraşului. Alt fiu, Inocenţiu, a ajuns 
inginer hidrolog cu studii la Universitatea din Viena, iar Liviu, profesor, 
licenţiat în litere şi filozofie, mai tîrziu doctor al Universităţii din Cer
năuţi, scriitor şi membru al S.S.R.

Preocupările folclorice susţinute, i-au adus lui S. FI. Marian satisfac
ţia unor noi tipărituri. în 1873 îi apar Poezii poporale române, tom I 
Balade, cintece băitrîneşti8; în 1875 —  Poezii poporale române, tom II, 
Doine9; în 1878 — Tradiţiuni poporale rom âne10. Are bucuria de a-1 
primi ca oaspete la Şiret pe T. T. Burada 11. într-o scrisoare din 15/27 
iulie 1878 12, folcloristul ieşean îi cere informaţii despre dansurile popu
lare bucovinene. Promite să-i caute Anticele lui Bojinca, pentru a i le 
aduce personal. Tot la Şiret S.F1. Marian a trăit altă mare bucurie a vieţii 
sale, — numirea ca membru activ al Academiei Române — Secţiunea 
istorică, în şedinţa din 26 martie 1881. Avea doar 34 de ani ! Preşedintele

7 Cernăuţi, Societatea tipografică bucovineană, 1900, p. III.
8 Cernăuţi, Tip. G. Piotrovschi, 220 p.
9 Cernăuţi, Tip. G. Piotrovschi, 240 p.

10 Sibiu, Editura şi tiparul Eredei de Closius. 64 p.
11 Folclorist si etnograf român, născut în 3 octombrie 1839, decedat la 17 februa

rie 1923.
12 Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", nr. inv. 167
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înaltului for era Ion Ghiea, iar secretarul general —  Al. Odobeseu. La 
12 martie 1882 şi-a citit discursul de recepţie : Chrom,atica poporului ro
mân 13, un subiect care a stîrnit mult interes în epocă, prin noutatea sa.

Transferarea la Suceava, în mai 1883, ca profesor la Gimnaziul supe
rior gr.or., a însemnat o cotitură în viaţă. Ajunge într-un oraş cu tra
diţii culturale bogate. Se conturau noi perspective pe tărîmul folcloris
ticii. Acum îi apare Ornitologia poporală românăl'1, care a obţinut 
Premiul Năsturel Herăscu de 4 000 le i15. Depune o muncă acerbă în 
culegerea de folclor, iar tipărirea operelor îi vor completa în mod fericit, 
mijloacele financiare pentru întreţinerea unei familii numeroase, a cărei 
singur sprijin era. Cumpărarea casei (în care a trăit pînă la moarte) de 
la baronul Capri, a fost posibilă datorită premiului. La aşezarea plăcii 
comemorative în 24 aprilie 1932, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
moartea folcloristului, praf. univ. dr. Victor Morariu a spus pe drept 
cuvînt că Marian a trăit în această casă, cîştigatăi cu condeiul.

Cei 24 de ani (1883— 1907) petrecuţi în universul sucevean, au însem
nat pentru S.F1. Marian şi ani de încercări, pe care le-a biruit printr-o 
voinţă ieşită din comun. Uneori era copleşit de lipsa banilor : avea doi 
fii la studii universitare, precum şi o fetiţă la şcoala poporală. Un singur 
salar era totuşi puţin. La 1885 venea pe lume Aspazia, o fetiţă frumoasă, 
care la vîrsta de 5 ani, se descurca în vreo patru limbi străine. Era 
extrem de inteligentă şi, îndeosebi tatăl, o iubea ca pe lumina ochilor. 
A murit însă în 1890 şi de atunci — ne-a mărturisit Maria Cărăuşii — , 
Marian n-a mai rîs niciodată. în amintirea ei s-a născut Maria la 1896 
şi, pentru a marca acest eveniment familial, folcloristul a plantat în 
grădina din jurul casei un nuc, care rodeşte şi azi, întinzîndu-şi semeţ 
în jur crengi uriaşe.

La gimnaziu, Marian era stimat de colegi şi iubit de elevi pentru 
bunătatea lui. în vacanţă îi ruga pe liceeni să culeagă folclor prin satele 
unde plecau. în modul acesta a reuşit să-şi completeze colecţiile, valo
rificate în diverse opere tipărite. Despre S. FI. Marian s-au rostit cuvinte 
frumoase încă pe cînd era în viaţă. Ele aparţin personalităţilor cu oare 
a venit în contact şi care şi-au dat seama de valoarea muncii sale pentru 
cultura românească şi chiar pentru cea universală. Nu e lipsit de interes, 
să aflăm şi părerea foştilor săi elevi. Unul dintre aceştia, Constantin 
Plăcintă, fiu de ţăran din Şcheia, care a intrat la Gimnaziul din Suceava 
în toamna lui 1901, scrie :“ ... poate unul dintre cei mai buni a fost(...) 
blîndul nostru catehet S. FI. Marian. Parcă-1 văd şi acuma înaintea 
mea cu faţa senină încadrată de o barbă patriarhală. Ne privea pe toţi 
cu ochii unui adevărat părinte. Şi totdeauna avea pentru noi îndemnuri 
spre bine şi spre frumos. Ne încuraja şi se interesa de noi chiar în par
te. Ne proteja, dacă-i urmam sfatul" 1G.

13 Extras din „Analele Academiei Române“ , Seria II, Tom. V, Sec. II, Memorii.
14 Cernăuţi, Tip. R. Eckhardt, voi. I, 436 p. ; voi. II. 423 p.
15 Vezi telegrama din 12 aprilie 1884, priin care Iacob Negruzzi, preşedintele de 

atunci al Academiei îl anunţă de acordarea premiului (Fondul mem.-doc. „S. FI. 
Marian", nr. inv. 513).

16 Amintiri din viaţa de elev de la liceul „Ştefan cel Mare“ din Suceava (Fondul 
mem.-doc. „S. FI. Marian", Diverse manuscrise, nr. inv. 295, p. 7-8).



LA COMEMORAREA LUI SIMION FLOREA MARIAN 33

Cînd venea de la ore la amiază, îi ieşea bucuroasă înainte Maria, 
mezina casei, ca să-i ia pălăria, mănuşile şi fugea apoi zglobie să anun
ţe mamei sosirea. După o scurtă odihnă, folcloristul se apuca de scris
pînă spre seară, cînd ieşea în centru la „Clubul român“ , să citească
presa, să afle noutăţile, să pună la cale noi acţiuni culturale. Se întoar- 
cea apoi acasă, la lucru. Izolat în camera sa, învăluit în fum de ţi
gară, scria de zor. Puţinii trecători care se mistuiau în miez de noapte pe 
lîngă casa Marian, vedeau după perdeaua trasă sîmburele de lumină
al lămpii. In acest sens amintim cuvintele fiului, Liviu Marian : „Două
şi mari patimi au stăpînit viaţa sa omenească. Una trupească : fumatul; 
cealaltă sufletească : scrisul. Amîndouă deopotrivă de puternice. Şi se 
poate zice că nu cu puţin au contribuit ele la doborîrea trupului, care, 
sănătos din naştere şi în urma traiului de tot regulat, nu a ştiut în 
viaţă ce-i boala“ 17.

Atmosfera familială era sobră. Toţi ai casei ştiau că trebuie să 
păstreze linişte cînd lucra folcloristul. Liviu Marian îşi va ajuta mai 
tîrziu tatăl la corectarea şpalturilor ce-i veneau de la tipografii. în 
momente de răgaz se făcea muzică de cameră. Maria cînta la pianul 
adus din V iena; Liviu cînta la vioară, iar Inocenţiu la violoncel şi 
ghitară. Compozitorii bucovineni şi îndeosebi Ciprian Porumbescu, erau 
muzicienii preferaţi, la care se adăugau clasicii componisticii univer
sale. Mulţimea partiturilor aflate la Fondul documentar, confirmă spu
sele noastre.

In cadrul Societăţii „Şcoala Riomână“ , S. FI. Marian a făcut parte 
mult timp din comitetul de conducere 18. A  cutreierat satele Bucovinei, 
în căutarea fiilor de ţărani talentaţi, dar săraci, pentru a-i aduce la 
gimnaziul din Suceava. S-a zbătut alături de alţi români binevoitori, 
pentru deschiderea unui internat al elevilor care trăiau la gazde în 
condiţii de mizerie morală şi materială.

Un moment important în viaţa lui, era participarea la sesiunile 
anuale ale Academiei. Era invitat cu adresă oficială din partea înaltului 
for bucureştean, semnînd după împrejurări, P. Poni, I. Kalinderu sau 
I. Bianu. Uneori, participarea la sesiune era incertă sau imposibilă din 
cauza piedicilor puse de oficialităţile habsburgiee. In Bucureşti trăgea 
de obicei la Hotel Union, de unde îşi vizita prietenii apropiaţi — , Dimi- 
trie Onciul şi Vasile Gr. Pop, ambii originari din Bucovina. Intr-un 
moment de răgaz s-a repezit pînă la Constanţa, să vadă marea şi ţărmul 
pe care fusese surghiunit poetul latin Ovidiu. A  stat la Academie în 
preajma lui Alecsandri, a lui G. Coşbuc, B. P. Haşdeu sau Iacob Negru- 
zzi, iar venirea sa în Bucureşti era aşteptată cu nerăbdare, bucurîndu-se 
de multă consideraţie din partea membrilor Academiei.

Se întorcea la Suceava cu imbolduri de creaţie, cărora reuşea să 
le dea viaţă, printr-o voinţă fără seamăn. Academia îl solicita în di
verse probleme : să colaboreze cu lexic la marele dicţionar; să facă

17 Simion Florea Marian — Schiţe biografice..., p. XV.
18 înfiinţată în 1883 la Suceava, din iniţiativa lui T. V. Ştefanelli şi prof. Ştefan 

Ştefureac, societatea şi-a desfăşurat activitatea pînă în 1940.
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parte din comisii de cercetare a lucrărilor ce participau la premiile 
înaltului for ; Ion Bianu îi cerea informaţii despre portretul lui Miron 
Costin, descoperit de folclorist la biserica Teodorenilor din Burdujeni 19 ;
i se trimeteau bani pentru cercetarea tumulilor din Horodnicul de Jos, 
iar T. V. Ştefanelli (cu care se înrudea), îi scria din Lemberg20 unde 
era consilier la Curtea de Apel, că se va duce la Zolkiew, la 4 mile de 
Lemberg, să cerceteze locul unde a stat mitropolitul Dosoftei, să vadă 
„inventarul şi cronica mănăstirii Basilianilor". Tot Ştefanelli îl îndem
n a 21 să întrebe Academia dacă e dispusă să-l ajute băneşte pentru cer
cetarea regiunii Lemberg şi Zolkiew, unde sînt multe mărturii legate 
de istoria Moldovei (mormintele lui Ştefan Tomşa şi ale boierilor săi, 
documente originale, portretele unor personaje istorice etc.).

Tipărirea operelor sale s-a datorat în mare măsură înţelegerii şi 
sprijinului acordat de Academie. Amintim apariţia în 1890 a studiului 
istorico-etnografic comparativ Nunta la Români; în 1892 : Naşterea la 
Români; Inmormîntarea la Români. Pentru acestea două din urmă i se 
acordă în acelaşi an Premiul Heliade-Rădulescu. Opere de referinţă sînt 
de asemeni Sărbătorile la, Români (3 volume, 1898, 1899, 1901). A cola
borat la un mare număr de reviste, între care amintim : „Revista poli
tică" 22, „Amicul poporului", „Convorbiri literare", „Familia", „Junimea 
literară", „Noua revistă română", „Tribuna", „Viaţa românească" etc.

Corespondenţa existentă la Fond, ne dezvăluie amploarea relaţiilor 
pe care folcloristul le-a avut cu personalităţi şi instituţii din ţara liberă, 
din imperiu sau din alte ţări europene (Italia, Rusia, Franţa etc). Ecou
rile stârnite de operele sale în domeniul etnografiei şi folclorului au trecut 
peste Atlantic : Artur Gorovei îl .anunţă23 că o bibliotecă din Statele 
Unite cere două volume ale lui Marian şi-l roagă să i le pună la dispo
ziţie, spre a le trimite în Lumea Nouă. Extinzîndu-şi cercetările la scara 
întregii Dacii, S. FI. Marian scria neobosit şi primea date care-i erau 
indispensabile pentru ducerea la sfîrşit a lucrărilor. Dovedind probitate 
ştiinţifică, folcloristul bucovinean şi-a arătat şi recunoştinţa faţă de cei 
care l-au informat, citându-le numele în operele sale. Alţii, simpli dascăli 
de şcoli rurale, setoşi de cultură, animaţi de dorinţa de-a lumina masele 
de ţărani, se adresau la Suceava, cerîndu-i în dar —  deoarece erau săraci
— cărţi pentru bibliotecile sau cabinetele săteşti de lectură. Nu rareori 
asemenea cereri veneau din ţara liberă.

19 Vezi : Portretul lui Miron Costin. mare logofăt şi cronicar al Moldovei, Bucu
reşti, Inst. de arte grafice Garol Gobl, 1900.

20 La 11 octombrie 1904 (Scrisoare în Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", Cores
pondenţă către S. FI. Marian, nr. inv. 792.

21 Scrisoare din 14 aprilie 1905, trimisă la Bucureşti, cînd folcloristul participa la 
sesiunea Academiei Române (Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", Corespondenţă 
către S. FI. Marian, nr. inv. 793).

22 Fiind unul din întemeietorii acestei remarcabile publicaţii sucevene.
23 Scrisoare din Fălticeni, datată 21 octombrie 1901 (Fondul mem.-<loc. „S. FI. 

Marian", Corespondenţă către S. FI. Marian, nr. inv. 272).
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Recunoscîndu-i-se munca fără preget, aportul la cultura naţională, 
S.F1. Marian a fost ales membru activ al Societăţii Istorice Române; al 
Societăţii Geografice Române ; al „Societăţii pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina" ; membru de onoare al societăţilor „Academia Orto
doxă", „Junimea", „Dacia" —  din Cernăuţi ; al Societăţii academice 
social-literare „România Jună" din Viena ; membru al „Asociaţiei aus
triece de etnografie" din Donaufeld ; membru corespondent în „Comisia 
centrală a monumentelor de artă şi istorice" din Viena.

Prieten al tineretului român, a prezidat —  la rugămintea studenţi
lor —  comitetele de organizare a serbărilor date la Suceava de societă
ţile academice bucovinene („Junimea", „Dacia" etc.).

Ospitalitatea familiei a rămas întipărită în conştiinţa posterităţii. 
O atestă cu prisosinţă şi mărturiile scrise. Timp de trei generaţii s-au 
perindat prin casa folcloristului, personalităţi din ţară şi de peste hotare. 
Maria Cărăuşu ne-a împărtăşit amintirile mamei sale Leontina Marian, 
despre vizita lui Eminescu. Au mai trecut pe aici I. Bianu. Ion Bogdan, 
Gh. Bogdan-Duică, T. T. Burada, C. Istrati, P. Poni, Sextil Puşcariu, A. D. 
Xenopol, Artur Gorovei, Ion Dragoslav, Gustav Weigand. Liviu Marian 
i-a avut oaspeţi pe Al. Lapedatu, M. Sadoveanu. Caton Theodorian, Emil 
Gîrleanu, Şt. O. Iosif, Corneliu Moldovanu, A. de Herz, I. Minulescu ; prof. 
Mihai Cărăuşu a fost gazdă pentru .alte nume de rezonanţă în culţura ţării.

Boala l-a încolţit pe Marian în plină putere de creaţie. Lucra de 
zor la Botanica poporană română, pe care spera s-o vadă tipărită. O 
considera opera vieţii sale, la care muncise peste trei decenii. E doborît 
la pat în 20 ianuarie 1907 şi se stinge în 11/24 aprilie. Vestea morţii sale 
a căzut ca un trăsnet, producînd tristeţe la Academie şi în rîndurile 
celor care l-au cunoscut personal ori i-au admirat opera. Cea mai lovită 
era însă familia, care rămînea lipsită de sprijin. Toate grijile casei vor 
cădea acum pe umerii fiului mai. mic, Liviu Marian.

In ziua înmormîntării, Suceava îmbrăcase veşmînt de doliu. Era o 
zi mohorîtă. Cortegiul funebru a pornit de la ctitoria lui Petru Rareş, 
din centrul oraşului, spre cimitirul din deal. Academia era reprezentată 
prin doi membri iluştri : Grigore Tocilescu şi I. G. Sbiera, ambii cola
boratori preţioşi ai defunctului. Diverse personalităţi din ţară şi de peste 
hotare au fost alături de durerea familiei, căreia i-au adresat cuvinte de 
îmbărbătare şi mîngîiere. „Mare este şi perderea suferită de Academia 
Română în persoana aceluia care fu Florea Marian —  scrie24 N. Quin- 
tescu, el însuşi membru al Academiei —  Mult va trece în adevăr pînă 
ce Românimea va recăpăta un Folklorist de talia fostului nostru coleg, 
stimat de toţi pentru caracterul său îngeresc". Dr. Sextil Puşcariu, 
George Tofan şi poetul Vasile Loichiţă se adresează văduvei cu aceste 
memorabile cuvinte : „Depuneţi, întristată doamnă, lacrima noastră pe

24 La 17 aprilie st. v. 1907 (Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian", Corespondenţă cătie 
Leontina Marian, nr. inv. 60).
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tîmpla încărunţită în cinste şi neistovită muncă" 23. Iar romanistul 
Ioan Urban Jarnik de la Universitatea din Praga, îi scrie : „Pentru un 
asemenea bărbat moartea este drept vorbind începutul unei vieţi nemu
ritoare (...). Lucrările lui se vor ceti şi studia şi cele ce vor urma pe tere
nul cultivat de el, n-o să fie altceva deoît nişte spicuiri după un seceriş 
îmbelşugat" 2fi.

Numele lui S.F1. Marian a rămas întipărit în conştiinţa posterităţii. 
Trecînd în revistă cei 75 de ani care s-au scurs de la moartea sa, sem
nalăm nr. 5-6 (iunie-iulie) — 1907 al revistei „Junimea literară", închi
nat folcloristului. în 1910, la Editura Socec din Bucureşti îi apare postum 
un volum de Hore şi chiuituri din Bucovina; în acelaşi an, fiul său 
tipăreşte la Institutul de arte grafice Carol Gobl din Bucureşti, lucrarea 
Simion Florea Marian — Schiţe biografice; în 1923, Cartea Românească 
îi tipăreşte Legendele rîndunicii. în 1935 i se dezveleşte lîngă liceul 
„Ştefan cel Mare" un bust —  opera sculptorului Gh. Bilan, din Stupea.

Posteritatea socialistă este pe departe mai preocupată de memoria lui 
Marian. In iunie 1947, are loc în Suceava un Festival comemorativ cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea folcloristului. Tot în acest oraş, 
scriitorul Traian Filip ţine la 31.8.1957 o conferinţă cu prilejul come
morării a 110 ani de la naştere şi 50 de ani de la moartea folcloristului. 
Editura pentru Literatură dă la lumină în 1967 lucrarea lui N. Iorga : 
Oameni cari au fost 2 voi.). In voi. I (p. 167-171), marele istoric închină 
rînduri de adîncă simţire în memoria academicianului dispărut : Un
cercetător al vieţii poporului românesc: S.Fl. Marian. Prof. univ. dr. 
doc. I.C. Chiţimia îi consacră studiul : S.Fl. Marian, valorificalor al cre
aţiei populare, în lucrarea Folclorişti şi folcloristică românească27. La 
15 mai 1971, are loc la Suceava prima ediţie a Concursului de etnografie 
şi artă populară S. FI. Marian, iar între 1-3 septembrie 1972, sub egida 
Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, —  Festivalul de 
etnografie şi folclor „S.Fl. Marian“ , cînd se înfiinţează Asociaţia folclo
riştilor din jiuieţul Suceava „S.Fl. Marian“ , cu filiale la Fălticeni, 
Cîmpulung şi Rădăuţi.

In 1975, profesorii Mihai Cărăuşu şi Qrest Tofan îngrijesc apariţia 
volumului Legendele păsărilor28; în acelaşi an, Mihai Cărăuşu şi Paul 
Leu editează volumul Basme din Ţara de Sus, Iaşi, Editura „Junimea". 
Tot Paul Leu dă la lumină altă lucrare a folcloristului : Legende istorice 
din Bucovina 29. Să amintim apoi articolul lui Constantin Darie : Aici s-au 
născut cărţile lui S.Fl. Marian 3G.

25 Telegramă din Cernăuţi, datată 25.4.1907. (Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian" 
Corespondenţă către Leontina Marian, nr. inv 59).

26 Scrisoare din 28 aprilie 1907, (Fondul mem.-doc. „S. FI. Marian11, Corespondenţă 
către Leontina Marian, nr. inv. 3).

27 Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 159-191.
28 Iaşi, Editura „Junimea".
29 Iaşi, Editura „Junimea", 1981.
30 „Almanah turistic" ’82, p. 45-46.
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Spaţiul nu ne îngăduie să dăm şi alte exemple. Ele sînt numeroase 
şi constituie dovada elocventă a preţuirii de care se bucură azi înain
taşii -— deschizători de drumuri în cultura românească. Ca o încoronare 
a acestei preţuiri, s-a deschis în 1974, la 22 iunie, Fondul memorial- 
documentar „S.Fl. Marian", în casa în care a locuit şi creat folcloristul. 
Este meritul fiicei sale Maria şi al ginerelui Mihai Cărăuşu, de-a fi păs
trat cu sfinţenie mărturiile muncii de-o viaţă, desfăşurată de acesta 
pentru descoperirea şi valorificarea creaţiilor poporului român.

La 75 de ani de la trecerea în lumea umbrelor, S.Fl. Marian este 
o prezenţă la fel de vie. ©perele sale fundamentale, alături de recunoş
tinţa semenilor, i-ar fi îngăduit desigur să spună în timpul vieţii : 
„Non omnis moriar ! “ ;l1.

SIMION FLOREA MARIAN — LA COMMEMORATION 
DU GRAND ETHNOGRAPHE ET FOLKLORISTE

R e su n i  e

L ’artiele p.resente des aspecte significatifs sur la vie et 
l’oeuvre du folkloriste S. FI. Marian — â l’ocoasion d’aocomplissement de 75 ans 
depuis sa mort. Ne le 1-er septembre 1847 ă Ilişeşti (dans l ’aotuel departement de 
Suceava), il suit Ies cours primaires dans le village natal et â Suceava ; le lycee 
dans la meme viile ; il finit Ies etudes de lycee en Transylvanie dans Ies villes de 
Năsăud et Beiuş. Gradue en theologie, il demeure quelques annees â Şiret ou il 
epouse une jeune femme de la viile. En 1883 il change le domieile â Suceava, 
etant nomme prolesseur au lycee, ou il enseigne la religion jusqu’â sa mort en 
1907.

Profond connaisseur de la oreation populaire, il a parcouru des nombreuses 
regions du pays, pour ramassar du folklore qui sera valorise ensuite dans des 
oeuvres fondamentales : L’Ornithologie populaire roumaine (voi. I, II, 1883) ; Les 
noces chez les Roumains — etude historique-ethnographique comparalif (1890) ; 
L’Enterrement ches les Roumains — etude ethnographique (1892) ; La Naissance 
chez les Roumains — etude ethnographique (1892) ; Les fetes chez les Roumains,
3 voi., 1898, 1899. 1901) ; Les insectes dans la langue, les croyances et les usages 
des Roumains (1903) etc.

II devient membre de 1’Academie Roumaine en 1881. â l’âge de 34 ans. 
Comment la Bucovine se trouvait sous la domination des habsburges, le folklo- 
riste se heurta â beaucoup des difficultes pour panticiper aux sessions annuelles 
de rAoademie â Buearest. II a ete apprecie par les personnalites de marque en 
epoque et il a entretenu une vaste correspondance avec des folkloristes, des 
historiens, des ecrivains du pays libre et de Tetranger (de France, d’Italie, de 
Russie, de Tchecoslovaquie etc.).

Ses merites pour la conservation de la spiritualite roumaine et pour le pro
gres de la culture naţionale en Bucovine ont ete reconnus egalement par sa nomi' 
nation comme membre act:f de la „Sociâte Historique Roumaine", de la „Societe 
Geographique Rooimaine", de la „Societe pour la culture et la litterature roumaine 
en Bucovine" ; membre honordfique des soeietes estudiantines „rAoademie Ortho- 
doxe", „Junimea" (La Jeunesse), la „Dacie", de Cernăuţi ; de la societe academique 
sociale-litteraire „România jună" (La Roumanie Jeune) de Vie.nne, Pour ses

31 Nu voi muri cu totul !
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contributions dans la domaine de la science il devient membre de l’Assoeiation 
autrichienne d’ethnographie" et membre correspondant dans la „Commission cen
trale des monuments d’art et historiques" de Vienne.

S. FI. Marian a ete premier vice-president de la Societe „Şcoala Română“ 
(L„’Ecole Roumaine") de Suceava, societe qui a deploye son activite e>ntre 1883-1940.
11 a le merite d’avoir assidument cherche des enfanîts de paysans roumains, intelli- 
gents mais pauvres, qui les a apporte â Suceava pour etudier au lycee.L’exiistence 
d’une categorie sociale des intellectuels dans la Bucovine oecupee par l ’Empire des 
habsburges est due en grande rnesure ă l ’appui donne par „Şcoala Română".

L’Academie de Buearest l’a beaucoup aide â l’impression de sea oeuvres. A 
son tour, S. FI. Marian a aide les bibliotheques rurales de toutes les regions 
habitees par les Roumains, en faisant des donations de livres.

Hsmme correet, dote d ’une grande force de travail, il a joui d’une profonde 
estime pendant la vie. Sa mort a signifie une grande perte pour la litterature rou
maine. La posterite a conserve vive sa memoire. On a ecrit des divers etudes 
voues â sa vie et a son oeuvre. Apres la seconde guerre mondiale, les recherches 
se sont intensifiees, se coneretisant en des travaux qui mettent en evidence la 
personnalite du folkloriste de Bucovine.



DIN ISTORIA ORAŞULUI SUCEAVA

UN SIGILIU INEDIT AL ORAŞULUI 
SUCEAVA

PA VEL BLAJ

Dacă pentru persoane particulare, dreptul de a 
poseda sigiliu nu a fost limitat de vreo normă juridică, în schimb 
pentru oraşe acest drept era acordat de către puterea centrală, în baza 
acelui „dominium plenum“ prin care oraşele moldoveneşti erau conside
rate proprietate domnească. 1

Problema apariţiei sigiliilor la comunităţile orăşeneşti de la ră
sărit de Carpaţi este strîns legată de întemeierea, reorganizarea şi dez
voltarea centrelor urbane. Primele sigilii apar sub influenţa catolicis
mului propagat de către misionarii veniţi din Ungaria şi Polonia avînd
0 simbolistică hagiografică şi legenda în limba latină. Ceva mai tîrziu, 
odată cu reorganizarea bisericii ortodoxe din Moldova, ca o replică faţă 
de catolicism apar sigilii cu legenda în limba slavă.

Simbolistica sigiliilor orăşeneşti se fixa în funcţie de principalele 
bogăţii ale oraşului, ocupaţiile locuitorilor sau existenţa unui edificiu laic 
sau religios.

Dacă pentru celelalte oraşe moldoveneşti problema emblemelor sigi
lare este în general rezolvaltă, pentru Suceava, capitala Moldovei în epoca 
sa de glorie, este mai puţin clarificată şi aceasta din cauza lipsei izvoa
relor, problema de care se loveşte de multe ori atît de acut istoriografia 
noastră.

Se ştie că la 1 noiembrie 1404 pîrgarul Ulrich şi vistiernicul Giurgea, 
amândoi din Suceava, expediază lui Fabian judele Bistriţei o scrisoare 
întărită cu sigiliul oraşului, 2 sigiliu care din nefericire nu s-a mai păs
trat, aşa că nu avem posibilitatea să ştim cum arăta.

Cel meii vechi sigiliu al oraşului care s-a păstrat este din anul 1638, 
fiind pus de către şoltuzul Onea din Suceava pe o carte de mărturie. 
Este de formă rotundă, imprimat în fum şi are reprezentat în cîmpul 
sigilar un personaj pedestru, foarte stilizat, flancat de vrejuri vegetale

1 Emil Vîrtosu, Despre dreptul de sigiliu, în Studii si cercetări de numismatică, 
III, 1960, p. 338.

2 Mihai Costăchesou, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare II, 
Iaşi, 1931, p. 628.
— Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc, I, Bucureşti, 1937, p. 85. Con
sideră că datarea nu este corect făcută şi că ar fi vorba probabil de anul 1504 
şi nu de 1404, întrucât un jude Fabian al Bistriţei este cunoscut numai în pe
rioada 1502—1514.
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şi care ţine în mîna dreaptă o suliţă. In exergă are scrisă legenda în lim
ba slavă „Peceată Suceavscogo11 3. Suliţaşul a fost considerat că „simboli
zează rolul cetăţii Suceava în apărarea hotarelor Moldovei11 /i.

Situaţia se complică prin apariţia unui nou sigiliu al oraşului ca
pitală a Moldovei care se găseşte în fondul documentar al Muzeului ju
deţean Suceava.5 Sigiliul întăreşte o scrisoare de vinzare a unei case 
din Suceava din 12 aprilie 1782 ; este imprimat în fam, de formă ro
tundă şi cu un diametru de 4,4 cm. In cîmpul sigilar apare Sfântul 
Gheorghe ecvestru, orientat spre stânga, omorând balaurul, iar în exer
gă are o interesantă legendă scrisă în. limba română cu caractere chiri
lice : ,,-j- Ace.ta esti pecete turgului Sucevi, 6995“ , (aceasta este pecetea 
tîrgului Sucevei 6995— 1487). r>

Faptul că şi în secolele următoare, al X lX -lea  şi începutul lui XX, 
emblema care apare pe sigiliul sucevean este tot acest sfânt m ilitar6 ne 
face să ne întrebăm : avea oraşul un sigiliu diferit în secolul al XVII- 
lea faţă de secolele următoare sau nu ?

Analizînd sigiliul din 1638 trebuie să presupunem că personajul pe
destru purtător de suliţă nu este un soldat oarecare ci el este un per
sonaj cu rol de simbol în apărarea ţării împotriva duşmanilor şi în 
primul rînd a păgînilor, deci un sfînt militar creştin. Aşadar putem 
presupune fără teamă de a greşi că este vorba de sfîntul Gheorghe care 
apare reprezentat şi pedestru, postură în care figurează uneori şi pe 
sigiliul Mitropoliei Moldovei, al cărei patron era7 (fig. 1/3).

în legenda sigiliului din 12 aprilie 1782 apare inserat şi anul 1487, 
ceea ce duce după sine la emiterea a două ipoteze : este sigiliul confec
ţionat în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi păstrat prin renovări 
repetate pînă în secolul al XVIII-lea, sau este de clată mai tîrzie ?

Dacă admitem prima ipoteză se iscă o nouă întrebare : ce s-a Întâm
plat în acest an din moment ce orăşenii au ţinut cu tot dinadinsul să-l 
înscrie în legendă ?

Se ştie că în anul 1485 „venise —  Hroiot cu turcii pînă la Suceava 
şi au ars tîrgul, septembrie 19, luni şi marţi11 8, lucru ce a necesitat de 
bună seamă refacerea şi reorganizarea oraşului. Este de presupus că 
marele voievod odată încheind pacea cu turcii în 1487 să fi început re
facerea principalelor oraşe cărora le-a acordat privilegii prin care le 
fixa hotarele dînd scutiri de dări orăşenilor. Se pot da exemplu oraşele 
Vaslui şi Bîrlad care au primit astfel de privilegii la 15 octombrie 14919

3 D. Ciurea, Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova, în Studii şi cercetări 
ştiinţifice, (Iaşi), VII, 1956, fasc. 2, p. 161, pl. I, fig. 3.

4 Maria Dogaru, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 157, fig. 141.

5 Fond documentar Muzeul judeţean' Suceava, număr inventar 801.
6 Karl Lindt, Stădte Wappen von Osterreich — Ungarn nebst dem Landeswappen 

und Landesfarben, Wien, 1885, pl. XXI, fig. 20 ; Maria Dogaru. Sigiliile oră
şeneşti în epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, 1978, p. 186-187.

7 Fond documentar, Muzeul judeţean Suceava, număr inventar 410.
8 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie îngrijită de P. P. Panai- 

tescu, Bucureşti, 1955, p. 98.
9 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova (1487— 1504), Editura Academiei 

R.S.R., Bucureşti, 1980, voi. HI, p. 190.
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şi 1495 I0. înainte de a organiza alte oraşe voievodul s-a ocupat de bună 
seamă, de capitala sa căreia i-a fixat hotarele şi i-a refăcut principalele 
edificii. Acum este refăcută biserica mitropolitană Mirăuţi cu hramul 
sfîntul Gheorghe.11

Este aşadar posibil, ba chiar foarte probabil că anul 1487 înscris pe 
sigiliul orăşenesc să fie tocmai anul cînd Ştefan cel Mare a refăcut 
capitala şi i-a acordat un privilegiu în care întărea drepturile orăşenilor, 
dîndu-le şi importante scutiri. In felul acesta s-ar desprinde o nouă 
latură a activităţii marelui domn, aceea de înviorare a vieţii orăşeneşti.

Dacă ţinem cont de faptul că în faţa comisiei austriece la 11 decem
brie 1782 starostele şi pîrgarii suceveni declară că nu ştiu cînd şi cine 
a zidit oraşul şi că n-au nici un act doveditor al hotarelor oraşului,12 
ne determină să renunţăm la emiterea celei de a doua ipoteze aceea că
sigiliul din 1782 ar fi un fals făcut de către orăşeni cu scopul de a de
termina comisia să traseze în favoarea lor hotarul oraşului, mai ales
că cei întrebaţi nu pomenesc nimic despre rolul lui Ştefan cel Mare
în dezbaterea acestuia.

în concluzie, se poate emite părerea că în anul 1487 Ştefan cel 
Mare acordă un privilegiu oraşului Suceava fapt ce orăşenii au ţinut 
să-l imortalizeze înscriindu-1 în legenda noului sigiliu al oraşului.

EIN NEUES SIEGEL DER STADT SUCZAWA 

Z u s a m r a e n f a s s  u n g

In seinem Artikel zeigt der Verfasser dass im Jahr 1487 
hat die Stadt Suczawa ein neues Siegel, mit St. Georg als Sinnbild adoptiert 
Diese Tat ist direkt mit der Reorganisierung der Stadt von dem Stephan der
O rosse verbunden.

ERKLARUNG d e r  FIGUREN
F g. I. Das Siegel der Stadt Suczawa, von 1638 — 1 ; Unbekatnntes Siegel der 

Stadt Suczawa, von 12 April 1782 — 2 ; Siegel der Metropolitenkirche 
Moldau’s und Suczawa’s — 3.

10 Ibidem, p. 284.
11 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti I, p. 95.

— G. Balş, Biserica Mirăuţi din Suceava, în Buletinul Comiskuiii Monumente
lor Istorice, 19,24. p. 169-170.

12 Rudolf Gassauer, Contribuţiuni la istoria Sucevii şi a împrejurimii, în „Anua
lu l Liceului ortodox, oriental Ştefan cel Mare în Suceava'1, 1925/1926, Suceava, 
1927, p. 15.
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1

o

Fig. 1. Sigiliul oraşului Suceava din 1638 (1) ; sigiliu inedit al oraşului Suceava, 
din 12 aprilie 1782 (2) ; sigiliu al Mtropoliei Moldovei şi Sucevei (3).



EMINESCU ŞI SUCEAVA

GRAŢIAN JUCAN

Răsărit pe cerul nostru la cumpăna veacului 
trecut, Mihai Eminescu ocupă locul primului astru în constelaţia 
poeziei româneşti. în vecinătatea lui strălucesc minunatele fresce de la 
Voroneţ, Moldoviţa şi Suceviţa şi răsună, în preajmă cînteoele rapsozilor 
populari, de unde şi-au luat zborul Balada lui Ciprian Porumbescu şi 
Rapsodiile lui George Enescu şi tot de pe aceste plaiuri :

Porni luceafărul...
Legăturile poetului şi ale operei sale cu Suceava şi Ţara de Sus 

a Moldovei sînt multiple.
Se ştie că tatăl său, căminarul Gheorghe Eminovici, a învăţat vreo 

trei ani şcoală la Suceava. De aici a trecut mai apoi pe moşia boierului 
Constantin Balş de la Dumbrăveni, unde s-a căsătorit cu Raluca Iuraşcu 
din Joldeşti, în 1840.

De la Dumbrăveni, din spusele tatălui său, a auzit poetul un episod 
de dragoste : doi îndrăgostiţi din acest sat ar fi fugit călări de la Vereşti. 
A doua zi, imul dintre cai s-ar fi întors acasă şi ar fi nechezat la poarta 
castelului de la Dumbrăveni. E episodul prea frumoasei Blanca din Po
vestea teiului. Se spune, dar e o legendă, că poetul ar fi scris cu creta, 
pe poarta conacului lui Balş, următoarele strofe :

La castel în poartă calul 
Sta a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stăpînă 
A rămas pierdută-n lume.

Poetul a cunoscut bine locu ile copilăriei sale dragi şi a cutreierat 
împrejurimile Ipoteştilor, iar cînd a luat toiagul pribegiei spre Ardeal 
a trecut prin Gura Humorului, Cîmpulung şi Vatra Dornei, iar aceste 
locuri vor avea ecou şi-n scrisul său :

N-oi uita vreodată, dulce Bucovină,
Geniu-ti rommtic, munţii în lumină,

Văile în flori,
Rîurt resăltînde -printre stînce nante,
Apele lucinde-n dalbe diamante

Peste cîmpii-n zori.
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De pe plaiurile sucevene, M. Eminescu a avut numeroase cunoştinţe 
şi prieteni ca : T. V. Ştefanelli, E. Buoevschi, C. Porumbescu, V. Bumbac 
şi alţii. Unii dintre ei au lăsat amintiri preţioase despre poet.

Cu ocazia serbării de la Putna (în 1871), poetul a bătut meleagurile 
Rădăuţilor şi a descris drumul şi plaiurile din jurul mănăstirii, :

„Cînd pleci din Hadikfalva (Domeşti) către Putna, pe un drum, 
a cărui împrejurare, dotată de natură şi de oameni cu cele mai bogate 
daruri, cu cele mai frumoase podoabe, îţi răpeşte vedenie şi-ţi desmiardă 
sufletul: zicem, cînd pleci spre Putna, zăreşti în depărtare înălţîndu-se 
către cer falnici coame şi spete afle) munţilor Car poţi. Pe de o parte 
ţi-ar plăcea să ajungi cît de curînd la ţelul călătoriei, pe de altă parte 
ai dori să treci perpetuu printre aceste holde înflorite, printre aceste 
dumbrăvi răcoroase, unde ochii nu se satură de privirea impozantelor 
aleie de plopi, ş-a mănoaselor ţarini din Bucovina cea drăgălaşă. După 
o călătorie de 4-5 ore în fine regiunea vegetaţiunei bogate dispare, 
poalele munţilor se arată, un vînt rece te abureşte, o tăcere sfîntă te 
împresoară, şi puţin cîte puţin te trezeşti adîncindu-te în creierii mun
ţilor. Aici la capătul satului, pe genunchii unei grupe de munţi acoperiţi 
cu brazi seculari, se ridică mănăstirea cu turnurile ei misterioase. De 
toate părţile împresurată cu munţi, sfăşieţi de crăpături şi văi adinei 
şi înguste ; în apropierea unor mici plaiuri de verdeaţă îneîntătoare, cu 
drept cuvînt a fost aleasă de locaşul etern acelui ce n-a avut răgaz să 
se odihnească toată viaţa sa cum se cuvine“ . 1

Poetul a fost şi la Vatra Moldoviţei, unde M. Sadoveanu mărturiseşte 
că, înitr-un ceaslov, a văzut stihuri scrise de poet, şi care, e sigur, datează 
din 1877-1878. 2

Dar preocuparea lui M. Eminescu faţă de realităţile vremii sale 
şi problemele vieţii de pe aceste locuri merită să fie scoase la lumină. 
Cercetarea ştiinţifică a scos la iveală două din articolele sale din Curierul 
de Iaşi (1876 şi 1877), în care poetul se ocupă de liceul din Suceava.

în primul articol, (Liceul din Suceava), poetul scrie despre intro
ducerea limbii române ca limbă de predare a obiectelor de învăţămînt 
în liceu (în locul limbii germane) şi apreciază la superlativ corpul 
didactic :

„Orăşenii din vechea capitală a Moldovei au petiţionat la Dietă (ca
mera provincială) a Bucovinei ca în liceul din acel oraş să se introducă 
limba românească ca limbă de proponiment fiindcă nu numai locuitorii 
Sucevei şi a împrejurimilor sînt în majoritate români, dar şi uricul de

1 Gnaţian Jucam, Eminescu în Ţara de Sus, în Clopotul, Botoşani, XLVI, 1979, 
nr. 4408 (15 iunie), p. 6 ; M. Eminescu, Opere, IX, Publicistică 1870—1877, 
E.A.R.S.R., Bucureşti, 1980, p. 493-497 şi 817-821. Articolul nu poate fi atribuit 
lui D. Guşti, cum înclină a crede D. Vatamaniuc. Ieşenii (inclusiv D. Guşti) 
au venit la Putna pe ru ta : Iaşi-Botoşani-Suceava-Rădăuţi-Putna. Ori M. Emi
nescu descrie drumul de la Dorneşti la P utna! Articolul a fost descoperit de 
N. Bartau.

2 Mihail Sadoveanu, Cum am cunoscut pe Eminescu, în Opere, 6, E.S.P.L.A., 
[Bucureşti, 1956], p. 294-296, publicat mai întîi în Universul, 1914, nr. 162 ; Foi 
de toamnă, 1916 ; Vezi şi revista Făt-Frumos. IV, 1929, p. 119-120 sub titlul : 
Eminescu la Vatra-Moldoviţei.
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întemeiere al liceului prevede asemenea această măsură. Dieta au decis 
ca, din anul şcolar viitor 1876— 1877 începînd, limba de proponiment să 
fie cea românească, aceasta fără nici o împotrivire, căci şi contrarii au 
votat pentru această dispoziţie, a cărei împlinire atârnă de la sancţiunea 
împăratului. Liceul din Suceava ar avea prin introducerea limbei româ
neşti un viitor foarte însemnat, căci corpul didactic (compus în cea mai 
mare parte de români cu titluri academice şi pe deplin calificaţi) e 
cu mult superior celui din Cernăuţi (compus din suplinitori rusneci). 
Afară de aceea poate că mulţi din ţinuturile Sucevei şi al Dorohoiului, 
din Moldova ar prefera să-şi deie copiii la liceul din Suceava în loc de 
a-i da la Iaşi sau Botoşani, oraşe în cari viaţa e mai scumpă decît în 
Suceava şi unde organizarea scolastică nici nu garantează măcar o dez
voltare cumsecade a copiilor11. 3

M. Eminescu, redactor al Curierului de Iaşi, era bine informat şi 
faptul se explică şi prin legăturile de familie. Cumnatul său, Ioan Dro- 
gli (soţul Aglaiei, sora sa) a fost zece ani (1872-1882) inspector districtual 
peste Suceava şi Cîmpulung, care, şi el trebuie să fi avut un rol în întoc
mirea petiţiei către dieta provincială bucovineană.

Poetul cunoaşte bine şi pe unii profesori suceveni, cu care fusese 
coleg la Viena : Ieronim Munteanu, Samuil Isopescul, Vasile Bumbac, 
Ştefan Dracinschi, Ştefan Ştefureac etc. Aceştia erau publicişti, poeţi, 
istorici, folclorişti. Pe Vasile Bumbac îl vizitează în popasurile sale 
sucevene.

In al doilea articol, scris cu ocazia hotărârii introducerii limbii ro
mâne în liceu, menţionează manualele de şcoală şi cursul pentru autorii 
didactici. In final, apreciază iar cadrele didactice şi înrîurirea pe care 
acest liceu o va avea asupra românilor.

In Curierul de Iaşi (1877), M. Eminescu reproduce după ziarul 
Timpul (1877) o corespondenţă privitoare la această problemă :

„Intr-o corespondenţă din Cernăuţi, reprodusă după „Timpul“ , 
cetitorii noştri a,u văzut că una din condiţiile sub cari o parte a parti
dului naţional bucovinean a consimţit a intra în camera provincială 
(Landtag) a fost şi introducerea limbei de propunere române în liceul 
din Suceava. Aflăm acuma din izvor sigur că Ministerul cez. reg. al 
instrucţiei au liotărît ca de la toamnă propunerea în limba română să 
se introducă an cu an, gradatim, în liceul menţionat. La anul se va face 
începutul cu clasa întîia. [...].

Personalul didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profesorii 
sînt ieşiţi de la facultatea de litere şi ştiinţe din Viena şi sînt români. 
Din împrejurările în cari există acest liceu nu putem stabili decît un 
prognostic bun pentru viitorul lui. Depărtat de luptele cari înveninează 
viaţa publică de la noi şi ferit de vecinicele fantezii reformatorii, liceul 
din Suceava ar fi menit să devină un foarte bun, dacă nu cel mai bun 
institut secundar românesc. Nu ne îndoim asemenea că literatura didac

3 Graţian Jucam, Eminescu şi Suceava, în Zori noi, Suceava, X XX V ,  1980, 
nr. 9638 (14 sept.), p. 3 ; Vezi : Curierul de Iaşi, IX, 1876, nr. 56 (21 ma)i, p. 2 
şi 3. M. Eminescu, Opere, IX, Publicistică 1870— 1877, E.A.R.S.R., Bucureşti, 
1980, p. 111-112 şi p. 542-543.



46 GRAŢIAN JUCAN

tică naţională va cîştiga mult, încît înrîurirea acestui institut asupra 
românilor din imperiul şi din ţară va fi mai mare decît acea a Universi
tăţii din C e r n ă u ţi4

Intre 1875 -şi 1882, sora poetului, Aglaia, căsătorită cu I. Drogli, 
profesor şi inspector şcolar, a locuit la Suceava. Poetul a vizitat-o în 
mai multe rînduri. O dată a fost la Suceava în 1885,iarna, fiind găzduit 
de prietenul său, poetul V. Bumbac, unde se afla atunci găzduită şi 
sora lui, Henrieta. Cu această ocazie, poetul a participat, fiind luat de 
prieteni, la onomastica lui Ştefan Dracinschi (un coleg mai vechi de ia 
Viena), oare era atunci directorul gimnaziului din localitate.

Sărbătoarea onomastică a avut loc în clădirea gimnaziului (vis-â-vis 
de biserica Sf. Dumitru). Aici poetul s-a întâlnit cu prietenii şi cunoş
tinţele mai vechi : Ştefan Ştefureac, C. Mandicevschi, S. Isopescu, A. 
Daşchieviei, Ieronim Munteanu ş.a. Poetul era însă după boala gravă de 
care suferise şi stătea tot timpul abătut, tăcut şi melancolic.

Catihetul gimnaziului, Scharnagel, a spus, cu această ocazie, că 
numele poetului vine de la cuvîntul eminere, eeea ce înseamnă : a se 
ridica deasupra altora. 5

M. Eminescu a fost în vizită şi la Simion Florea Marian, în casa lui c. 
Pe meleagurile Ţării de Sus ale Moldovei, paşii poetului au umblat 

la Rîşca-Fălticeni,7 Pomîrla-Dorohoi 8 şi-n alte locuri.!)

4 Curierul de Iaşi, X , 1877, nr. 31, 20 martie, p. 2, reprodus în Le journal de 
Bv.carest, VIII, 1877, nr. 675, 8 aprilie, p. 3 ; Vezi : M. Eminescu, Scrieri peda
gogice, Editura Junimea, Iasi. 1977, p. 134-135 şi Opere, IX, Publicistică 1870- 
1877, E.A.R.S.R.. Bucureşti, 1980, p. 347 şi 720-721.

5 Teofil Laipu, Eminescu la Suceava, în Făt-Frumos, IV, 1929, nr. 3, p. 109 ; Leca 
Morariu, Eminescu la Suceava, în Făt-Frumos, IV, 1929, nr. 5, p. 196-197 ; Con
stantin Tuşinschi, [Despre Eminescu la Suceava], în Buletinul Mihai Eminescu, 
XI, 1940, p. 54-55 ; N, Ceredarec, Eminescu la Suceava, în Cronica, II, 1967, 
nr. 3 (50), (21 ian.), p. 11.

6 M. Cărăuşu, Un mare folclorist : Simion Florea Manan, în Zori noi, Suceava,
X IX , 1965, nr. 5425 (22 mai), p. 2 aminteşte că M. Eminescu a fost în casa lui 
S. FI. Marian, iar soţia autorului, fiica lui S. FI. Marian, îşi amintea din spu
sele mamei sale, că poetul a fost în casa lor, dar era tăcut, abătut şi trist.

7 Aurel George Stino, Eminescu la Rişca, în Zori noi, Suceava, X X , 1965, nr. 5533 
(26 sept.), p. I şi IV (pagină supliment) ; F. Bitist, [Despre Eminescu], în Libe
ralul, Iaşi, reprodus în Luceafărul, 1909, nr. 14-15 la care se adaugă mărturiile 
lui A. Gorovei, V. Ciurea, G. Stino.

8 Despi’e vizita la Pomîrla am publicat amintirile învăţătorului Gafiţeanu. Amin
tirile mi^au fost comunicate de fiul său, prof. uriiv. dr. D. Gafiţeanu. Graţian 
Juoan, Eminescu şi Suceava în Zori noi, Suceava XV, 1961, nr. 4076, (15 ian.), 
p. 2 ; Mihai Eminescu şi Samson Bodnărescu, în Clopotul, Botoşani, XXII, 1966, 
nr. 1974 (20 aug.), p. 2 ; Paşii poetului la Pomîrla, în Zori noi, Suceava, XXIV, 
1969, nr. 6561 (19 ian.), p. 3 ; G. Călinescu, Un castan replantat, în Contempo
ranul, 1958, nr. 8 (594), (28 febr.), p. 3, unde vorbeşte despre amintirile lui 
I. Popescu din Piatra-Neamţ, reprodus în voi. Cronicile optimistului, E.P.L., 
Bucureşti, 1964, p. 227-230. Ion Popescu îşi aminteşte că M. Eminescu a fost la 
Pomîrla-Dorohoi în mai 1882 şi 1883. G. Călinescu crede că în iunie 1883. Poetul 
a fost la Pomîrla şi în mai, 1884, după ce i-a apărut voi. de poezii (17 dec. 1883). 
după ce stătuse în sanatoriul diin Viena, făcuse călătoria în Italia şi se stabilise 
la Iaşi ; Graţian Jucan, Eminescu la Pomîrla-Dorohoi, în Clopotul, Botoşani, 
XXVI, 1970, nr. 2991 (29 nov.), p. 2 ; —, Castanul lui Eminescu, în Scîniteia, 
XLVII, 1978, nr. 1165 (14 iulie), p. 2 ; Nicolae Mohorea, Pe urmele lui Eminescu
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Suceava, vechea capitală a Moldovei, a avut ecou şi în. opera 
poetului.

M. Eminescu scrie despre Suceava, despre „vatra strămoşească, în
cepătura domniei şi neamului moldovenesc“ , ca despre „pămîntul cel 
mai scump“ , locul „unde zac oasele domnilor noştri de la Dragoş voievod 
pînă la Petru Rareş (...) în care doarme cenuşa lui Alexandru cel Bun, 
legiuitorul şi părintele ţărei, şi a lui Ştefan-vodă, pavăza creştinătăţii 
întregi (...)“ 10

Intr-un manuscris, M. Eminescu descrie vechiul oraş :
„Ciudată ca o scrisoare în ieroglife stă uliţa Sucevei în lumină. 

Şiruri de case sărcuce, peticite, cînd uniforme... cînd pestriţe şi mestecate 
cu hainele rupte şi lucrurile vechi... In fereşti, bucăţi ele sticlă colorată 
lipite cu hîrtii... perdele de atlasuri înşirate pe un fir de aţă şi singurul 
spectator, luna, privind cînd într-o casă, cînd într-cilta, în toate deodată 
şi pe rînd“ .

Ţara de Sus a Moldovei, Bucovina, e pentru poet „partea cea mai 
veche şi mai frumoasă a ţării noastre (,..)Căci acolo e sfînta cetate a 
Sucevei, scaunul domniei vechi cu ruinele măririi noastre acolo scaunul 
firesc al unui mitropolit care în rang şi în neatîrnare era egal cu pa
triarhii, acolo sînt moaştele celor mai mari dintre domnii români, acolo 
doarme Dragoş, îmMînzitorul de zimbri, acolo Alexandru întemeietorul 
de legi, acolo Ştefan, zidul de apărare al creştinătăţii".11

In diferite proiecte şi ciorne manuscrise, el descrie Suceava, care 
l-a atras în chip deosebit. De pildă, în cronica teatrală despre drama 
Despot Vodă de V. Alecsandri, publicată în ziarul Timpul (1879), poetul 
aduce o reflecţie privitoare la vechea cetate de Scaun a Moldovei. Plin 
de mîndrie naţională pentru aceste locuri, el pune în cumpănă strălu
cirea trecutului cu prezentul timpului său :

„Suceava ! E drept că acelaşi riu al Sucevei curge la aceeaşi poală 
de deal şi astăzi, dar castelul vechilor clomni e o ruină, biserica Mirăuţi- 
lor şi strămoşii generaţiei actuale o ştiu tot ruinată, ca o moaşte de 
piatră din vremea lui Alexandru cel Bun, iar pe uliţele acelui oraş, mare 
odată, mic astăzi, te împiedici numai de cîte-o piatră de mormînt, care 
serveşte drept pavaj“ . 12

la Pomîrla, în Mihai Eminescu. Omagiu (1889— 1979), Bucureşti, 1979, p. 339-341 
(Societatea literară „Relief Românesc"). Utilizează, fără să citeze, articolele pu
blicate de mine. Vezi încă : Graţian Jucan, Eminescu şi Botoşanii, în Clopotul, 
X XV , 1969, nr. 2538 (13 iunie), p. 2 şi Fişe pentru o monografie a Ipoteştilor, în 
Clopotul, Botoşani, X X V , 1969, nr. 2540 (15 iunie), p. 2.

9 Florea D. Rarişte, Itinerarii : In sus pe apa Moldovei, în Zori noi, Suceava,
X X , 1965, nr. 5517 (8 sept.), p. 2.

10 Curierul de laşi, 1876, 3 oct. M. Eminescu, Opera politică, I (ed. I. Greţu), 
Bucureşti, 1941.

11 M.. Eminescu, Opera politică, I (ed. I. Creţu), Bucureşti, 1941, p. 68-69.
12 M. Eminescu, Articole şi traduceri, I, Ediţie critică de Aurelia Rusu, Introdu

cere de Aurel Martin, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p. 254.
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Important e faptul că în schiţele de imn ale proiectatului poem 
Ştefan cel Mare, poetul cântă în versuri Suceava :

Ce zgomot de bucium şi arme, cel val /
Cînd Ştefan se suie călare pe cal 
Răspunde Suceava din urmă,
Şi nimeni nu ştie cum tu ai ajuns 
Să ştii de ce munţii săgeată-ai pătruns- 
Şi-a codrului cale se curmă.

Răsună pămîntul de tropotul des,
De-atîta oştire de munte, de şes,
Răspunde sunare din nouri;
Cu sunet de bucium la munte şi plai,
C-o oaste întreagă călare pe cai,
Cu steaguri cu semne de bouri.

Şi la fel în postuma Umbra lui Istrate Dabija Voevod :

Cum trece-n lume toată slava 
Ca şi un vis, ca spuma undei !
Sus, în cetate la Suceava,
Eu zic : Sic transit gloria mundi !
Pe ziduri negre bate lună...13

Intr-alt poem, în versuri populare, cîntă vechea cetate de scaun şi 
zidurile ei :

Dragoş Vodă cel Bătrîn 
Pe Moldova e stăpîn 
Şi domnind cu toată slava 
Şade-n scaun la Suceava,
La Suceava lăudată,
Cea cu zid înconjurată 
Zid de piatră nalt şi gros,
Că pe el merg cinci pe jos 
Şi au loc cu de prisos,
Că merg trei călări alături 
Şi mai au loc pe de lături 
Caii mîndri să şi-i joace 
Cînd încolo, cînd încoace.

13 Graţian Jucan, Eminescu şi Suceava, în Zori noi, Suceava, X IX , 1965, nr. 5445 
(15 iunie), p. 3 ; Imaginea Sucevei în creaţia eminesciană, în Zori noi, Suceava, 
X XIV , 1970, nr. 6994 (14 iunie), p. 3. Versurile după voi. Poezii. Ediţie îngri
jită de Perpessicius. Cuvînt înainte de Mihai Beniuc, E.S.P.L.A., [Bucureşti], 
1960. Citatele în proză după M. Eminescu, Opere, VII, Proza literară, EA.R.S.R., 
Bucureşti, 1977.
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Suceava e pentru poet „vatra ţării“ descrisă şi în La curtea coconu
lui Vasile Creangă. Sînt locuri văzute şi momente ale vieţii trăite aievea. 
In evocarea Sucevei de odinioară, vibrantă şi tulburătoare, el a folosit 
cuvinte greile ca aurul.

Plaiurile Ţării de Sus se bucură din partea poetului de descrieri 
somptuoase :

„In ţara de sus colinele devin dealuri şi văile-rîpe... Spata dealurilor 
e adesea întinsă, şeasă ca palma şi de o productivitate mare şi regulată, 
de aceea adevăratul grînar al Moldovei rămîne ţara de sus. In văi şi 
deasupra ripelor neroditoare stau risipite satele, pe planul dealurilor, 
arătura. O deosebire de la această regulă face însă valea Şiretului şi a 
Sucevei care, prin perspectiva sa frumoasă, prin mîndra depărtare a 
dumbravelor sale şi prin acea întinsoare molatecă şi strălucitoare sub 
o boltă ce pare menită a fi etern albastră, pare un rai pămîntesc“ .

Intr-o serie de articole, Eminescu scrie despre muntele Rarău şi 
Cîmpulung Moldovenesc :

„Celula constitutivă a vechilor sate române este republica ţără
nească, precum s-a păstrat mult timp la Cîmpulung (în Bucovina) şi la 
Vrancea“ . Scriind apoi despre unitatea poporului român, poetul aduce 
ca argument şi toponimicul Cîmpulung: „Pe cînd în Ţara Românească 
aflăm Cîmpulung ca ţinut şi descălecătoare, aflăm în Bucovina în cre
ierul munţilor un Cîmpulung tot ca ţinut şi descălecătoare".

Personificînd o furtună la munte, Eminescu o localizează în poezia 
Mitologicale pe R|arău.

Da ! din porţile mîndre de munte, din stînci arcuite,
Iese uraganul bătrîn, mînînd pe lungi umeri de nouri,
Caii fulgerători şi carul ce-n urma lui tună.

Iar a doua zi se scoală bătrînul şi urcă Rarăul
Numai în cămeşoi, desculţ şi fără căciulă
Şi se scarpină-n cap-somnoros — uitîndu-se-n soare.

Interesant este faptul că mai ales în această parte a ţării ver
surile poetului au pătruns în patrimoniul nostru popular.14

Din aşa zisele cîntece ale miresei din Cîmpulung Moldovenesc dau 
un singur exemplu (Inf. Paraschiva Mîndrilă, în 1957) :

Fost-am una la părinţi 
Ca fecioara-ntre doi sfinţi,
Fost-am una la mama 
Ca soarele şi luna...

Imaginea Sucevei, a Ţării de Sus a Moldovei şi a problemelor care 
frământau viaţa epocii sale rămîn o prezenţă mereu vie în preocupările 
şi creaţia poetului nositru naţional.

14 Graţian Jucan, Motive eminesciene în folclorul regiunii Suceava, în Clopotul, 
Botoşani, X XI, 1965, nr. 1852 (19 iunie), p. 4.
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MIHAI EMINESCU ET SUCEAVA 

R e  s u m  e

L ’artiicle fait une synthese sur les temoignages et les infor- 
mations concernant le passage de Mihai Eminescu — plusieurs îois — par Suceava, 
les relations du notre poete naţional avec une serie d’habitants de Suceava : 
Ştefan Ştefureac, C. Mandicevsohi, S. Isopesou, A. Daşchevici, Ieronicm Munteanu, 
Vasile Bumbac, Ştefan Dracinsichi, S. FI. Marian, etc. On fait egalement des refe- 
renoes et on reproduit des passages concluaints en ce qui concerne l ’echo prodiuit 
par ces tres anciens endroits, charges de legende et d ’histoire dans i'oeuvre du 
:grand poete.



SOCIETATEA „ŞCOALA ROMÂNĂ" 
DIN SUCEAVA (1883 — 1918)

EUGEN DIMITRIU

In viaţa culturală a Bucovinei, Societatea „Şcoa
la română“ a avuit un rol de seamă, ce preocupă şi azi lumea cer
cetătorilor. înfiinţată în Cetatea de Scaun a marelui Ştefan, prestigioasa 
instituţie s-a impus în scurt timp, mai ales prin sprijinirea elevilor şi 
studenţilor români săraci. Ecourile' activităţii sale au ajuns în Transil
vania şi în alte părţi ale imperiului habsburgic, căruia nu-i convenea 
zelul depus în propăşirea spiritualităţii româneşti. Relaţiile cu ţara li
beră vor fi mereu controlate, pentru a înăbuşi în faşă orice gînd de in
dependenţă.

De la înfiinţarea „Şcolii române“ se împlinesc în curînd 100 de ani. 
Pentru cunoaşterea cauzelor care au determinat apariţia ei, la dispozi
ţia cercetătorilor stau doar lucrarea lui Iorgu Toma 1 şi unele articole 
apărute în presa timpului. Aceste izvoare ne oferă o imagine incom
pletă asupra activităţii desfăşurate de societate. împrejurări favorabile2 
ne-au îngăduit să intrăm de curînd în posesia arhivei, pentru perioada 
1883— 1940. In tratarea temei noastre, urmărind lupta dîrză dusă de con
ducerea societăţii sub stăpânirea habsburgică, ne-am oprit la anul 1918, 
an de cotitură, cînd se realizează visul milenar al unirii tuturor români
lor într-un singur stat. De aici înainte, ţelurile societăţii vor fi realizate 
Ia scara întregii ţări, cu piedicile inerente unor1 sarcini crescânde pentru 
statul naţional unitar. „Şcoala română“ îşi va restrînge sfera preocupă
rilor, la bunul mers al internatului sucevean, al asigurării manualelor 
şcolare, -al burselor sau la sprijinirea cu împrumuturi a unor cadre di
dactice.

De-a lungul anilor, au făcut parte din comitetul societăţii oameni 
capabili, cinstiţi, animaţi de un înalt simţământ patriotic. T. V. Ştefane
lli, Ştefan Ştefureac, Simion Florea Marian, Eusebie Popovici, Animpo- 
dist Daşehevici, Ion Nistor, Severin Procopovici, Iorgu Toma, Constan
tin Cosovici, Vasile Bumbac, Gberasim Buliga, George Tofan, Em. Ciun- 
tuleac, Gheorghe cav. de Popovici, sînt doar eîţiva dintre aceştia. Dona
tori din Bucovina, din Transilvania, din Viena sau din ţara liberă, au

1 Şcoala Română — Societate culturală în Suceavă. Monografie ilustrată scoasă 
din incidentul jubileului de 25 ani al societăţii. Editura şi tipografia societăţii 
„Şcoala Română", Suceava, 1908, 184 p.

2 Prin donaţia profesorului nonagenar Ilarion Berezniţchi, care a, făcut parte 
din comitetul „Şcolii Române". Arhiva se păstrează la Fondul memorial-docu- 
mentar „S. FI. Marian" din Suceava.
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făcut sacrificii mari pentru ca fiii de ţărani români săraci, să aibă acces 
la învăţătură. în perspectiva timpului, jertfa lor apare în adevărata lu
mină : fără aceste ajutoare, mulţi copii ar fi rămas neştiutori de carte. 
Neavînd o pătură intelectuală care să ţină piept asaltului habsburgic, 
opera de deznaţionalizare a românilor ar fi fost mult uşurată.

Printre cauzele care au dus la înfiinţarea societăţii „Şcoala româ
nă", Iorgu Toma menţionează : 1) starea deplorabilă în care se afla în- 
văţămîntul naţional din Bucovina în 1883 ; 2) nepăsarea cârmuirii habs- 
burgice faţă de aspiraţiile noastre legitime la o cultură corespunzătoare 
individualităţii noastre naţionale; 3) tendinţa cercurilor conducătoare 
de a înstrăina şi învăţămîntul primar, după germanizarea aproape com
pletă a celui secundar şi universitar.

La intrarea trupelor austriece în Bucovina, la 1774, nu se putea vorbi 
de lipsa oricărei forme de învăţămînt în acest ţinut românesc. Exista 
şcoala de la Putna, reorganizată de mitropolitul Iacob Putneanul şi 
care ia avînt sub Vartolomei Măzăreanul. Copiii boierilor se instruiau 
cu preceptori angajaţi special; în sate, preoţi şi dascăli făceau carte 
cu fiii din popor ; un merit incontestabil au avut şi dascălii ambulanţi. 
De altfel chiar în Austria, învăţămîntul public se organizează abia prin 
legea „Allgemeine Schulordnung“ , dată la 6 decembrie 1774 de împă
răteasa Maria Tereza. Referindu-se la Bucovina, dr. Sigmund Griin- 
berg recunoaşte la rîndu-i : „De altminterea nici celelalte părţi ale Aus
triei nu stătuse pănă atunci (1776) în privinţa învăţământului, relativ 
cu mult mai bine“ 3.

In timpul administraţiei militare (1774— 1788), se introduce germa
na ca limbă obligatorie oficială şi în şcoli. în 1816, inspectoratul suprem 
al tuturor şcolilor poporale din Bucovina trece la consistoriul romano- 
catolic din Lemberg. Urmarea a fost izgonirea învăţătorilor români din 
şcoli, precum şi faptul că elevii români rămîneau pe lîngă casele părin
teşti, deoarece nu puteau urma învăţămîntul într-o limbă care le era 
străină. Această situaţie a durat practic pînă în 1850, cînd cu toate greu
tăţile întâmpinate, şcolile poporale şi-au înmulţit numărul, ieşind de 
sub cîrmuirea iezuită de la Lemberg.

Dacă în 1870 în Bucovina existau 6 şcoli curat româneşti, în 1865 
nu mai era nici una4. în 1880, 149 comune nu aveau şcoli. La 4 septem
brie 1860 se deschid cursurile liceului din Suceava5. Neexistînd profe
sori români şi manuale şcolare româneşti, s-a început instruirea în ger
mană. Situaţia se remediază după ce primii absolvenţi sînt trimişi de 
Fondul religionar la studii în Viena, pentru a urma îndeosebi literele 
şi filosofia. Cadrele astfel formate, au intrat în învăţămîntul secundar, 
punîndu-şi cunoştinţele în slujba neamului.

Deşi actul de fundare a liceului din Suceava prevedea dreptul de 
instruire în limba română, autorităţile au făcut unele concesii doar în

3 Das Volksschulwesen der Bukowina in seiner historischen Entwicklung und 
seinen jetzigen Stande, Wien, 1888.

4 „Revista politică11, An. IV, Suceava, nr. 1, ianuarie 1889, p. 6.
.5 Prin petiţia trimisă de români la Viena încă din 1848.
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1881, permiţînd înfiinţarea de clase paralele. Procesul acesta a durat 
28 de ani, căci abia în 1908 ia fiinţă clasa a VITI-a, cu limba de instrui
re română.

Prin înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi la 1875, numărul inte
lectualilor români creşte. Mulţi dintre ei au înţeles să-şi pună întreaga 
putere de muncă în slujba fraţilor setoşi de lumina cărţii. Deşi s-au fă
cut eforturi susţinute, „despre o cultură mai întinsă românească nu pu
tea fi vorba“ — scrie T. V. Ştefanelli, care continuă : „Trebuia găsit 
un mijloc care să-i îndemne pe cei săraci să-şi trimită fiii la şcoală. 
Aceasta a fost cauza şi îndemnul înfiinţării societăţii „Şcoala Română“ : 
să adune elevi buni de la sate, să-i ajute în şcoli cu întreţinerea, să-i 
pregătească pentru examenele de admitere în şcoli secundare, să-i su
pravegheze în şcoli şi în afara şcolii" 6.

Ideea înfiinţării unei asemenea societăţi a stăpânit fiinţa a doi căr
turari români prieteni, ambii din Bucovina : profesorul Ştefan Ştefu- 
reac şi istoricul T. V. Ştefanelli. Obţinerea aprobării n-a fost deloc 
uşoară. Ştefanelii va reveni cu petiţii pe un ton hotărît, încît în cele 
din urmă autorităţile de ocupaţie au fost nevoite să-şi dea avizul.

La 14 septembrie 1883, are loc adunarea generală de constituire, în 
prezenţa a 50 de intelectuali români, oare devin membri ai societăţii, 
achitând pe loc taxele cerute prin sita tu te. La 16 septembrie, se ţine 
prima şedinţă a comitetului central. în lucrarea sa 7, Iorgu Toma defi
neşte clar scopul societăţii : „ânnăintarea învăţământului la poporaţiu- 
tîeâ românească din Bucovina". Noua instituţie suceveană —- continuă 
autorul —  „are dreptul să înfiinţeze şcoli primare şi secundare, să în
curajeze şi să sprijine orice şcoală publică existentă, orice şcoală par
ticulară, să înlesnească frecventarea lor de către elevii români, prin 
acordarea de burse, premii, ajutoare materiale în primul rând elevilor 
români silitori şi săraci, să ceară prin petiţii şi adrese ajutorul guver
nului şi al ţării, să întemeieze şi să exploateze tipografii, librării, com- 
pactorii şi alte stabilimente ce pot servi scopul societăţii, să promoveze 
în presă interesele şcolare ale românilor. Mijloacele materiale sînt pro
curate de societate prin încasarea de taxe de la membrii săi, organiza
rea de şezători literare, reprezentaţii teatrale, baluri, concerte, petreceri 
sociale, colecte, tombole, daruri oferite de oricine41.

Considerăm util să descriem în cîteva cuvinte organizarea acestei 
societăţi. Din statute, reiese că „Şcoala Română" are numai membri ac
tivi (persoane fizice sau morale), care plătesc la înscriere 2 coroane, 
apoi în fiecare an aceeaşi taxă, iar pentru a deveni membru pe viaţă — 
o sumă de 20 coroane deodată.

Organul suprem de conducere este Comitetul central, compus din 12 
membri aleşi pe 3 ani, care dau socoteală pentru actele lor numai 
Adunării generale, ce se întruneşte o dată pe an. în fruntea societăţii 
se află un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, 2 secretari, un casier, 
un controlor şi un bibliotecar. Averea societăţii este verificată de Con

6 Iorgu Toma, op. cit., p. 32.
7 Idem, p. 36-37.
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siliul de control, compus din 3 membri aleşi pe un an. Acest ultim or
gan anchetează neînţelegerile dintre membri în probleme privind so
cietatea.

De-a lungul anilor, din organele de conducere ale societăţii au fă
cut parte diverse persoane, alese după capacitatea şi moralitatea lor, 
persoane hotărîte să contribuie la propăşirea învăţământului românesc 
din Bucovina s.

De numele „Şcoalei Române44 se leagă, în primul pătrar de activi
tate, crearea a două aşezăminte culturale : Internatul „Vasile Cocîrlă“ , 
pentru elevii liceului din Suceava şi Institutul de editură, librărie şi 
tipografie „Şcoala Romănă“ . Meritele acestor două instituţii în viaţa 
culturală a Bucovinei sînt incontestabile : internatul a dat hrană şi adă
post —  uneori gratuit sau cu taxe minime, /la mii de elevi care au in
trat mai tîrziu în viaţa publică ; librăria şi tipografia au răspândit car
tea românească printre bucovinenii dornici de instruire şi au pus la 
dispoziţia elevilor sărmani manuale alcătuite de cadre didactice din li
ceul sucevean şi tipărite pe seama ,,Şcolii RomâneT A fost o perioadă 
de înălţătoare dăruire pentru binele obştesc, pentru sr aterea la liman 
a unui popor peste care plutea ameninţător spectrul leznaţionalizării.

Pe drumul său spinos, „Şcoala Română44 a pornit tără nici un ban. 
S-a bizuit pe înţelegere, în primul rînd din partea românilor bucovineni 
(membrii prezenţi la adunarea din 14 septembrie 1883 au dat cel din- 
tîi exemplu), apoi a fraţilor din Transilvania şi din ţara liberă. S-au 
creat rînd pe rînd fonduri („Morâriu-lNegruţiu44, „Biblioteca de petre
cere şi învăţătură pentru tineretul român44, „Vasile Cocîrlă44, cu bani 
depuşi la diverse bănci, pentru fructificarea prin dobînzi). Societatea a 
administrat apoi diferite fundaţii („Veronica şi Ştefania Cocîrlă44, „Con
stantin cav, de Mîrza44, „Teofil Gribovici44, „Ştefan Ştefureae44, „Galac- 
tion Mleşniţă44, „Familia Ciuntuleac44, „Orfelinatul român din Suceava44, 
„Isidor Procopeanu44, „Familia Popovici, „Atanasie şi Olga Tarnavschi44), 
toate înfiinţate din donaţii.

„Şcoala Română44 s-a străduit în decursul anilor să-şi extindă acti
vitatea în întreaga Bucovină, prin crearea de filiale. Acestea trebuiau 
să depisteze absolvenţi inteligenţi ai şcolilor primare —  fii de români 
săraci — , pe care să-i îndrume spre liceul din Suceava. De asemeni, aveau 
sarcina să răspândească întreţinerea elevilor la şcoli. Cu o existenţă de 
scurtă durată, sau mai lungă, au existat filiale la Vama, Cîmpulung, Cos- 
tîna, Crasna, Vatra-Dornei, Putna, Cuciurul Mare, Pîrteştii de Sus, Os- 
triţa, Bosanci, Riădăuţi, Cernăuţi, Storojineţ şi Şiret. Acestea aveau da
toria să trimită la centru rapoarte asupra adunărilor generale ţinute 
de obicei la intervale de 6 luni, iar cînd vreuna îşi înceta activitatea, 
averea trecea automat în proprietatea „Şcoalei Române.44

Adunările de comitet s-au ţinut la centru cu regularitate, la ele 
fiind prezenţi membrii din Suceava, cît şi unii invitaţi. La adunările 
generale, participau şi reprezentanţi ai filialelor. Cele 262 de procese 
verbale pe care le-am parcurs, ne dezvăluie un larg evantai de preocu

8 Ibidem, p. 138-148.
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pări pentru bunul mers al societăţii. Au fost inerente şi unele animozi
tăţi, care au dus la demisia unor membri, dar şi la revenirea lor în 
mijlocul societăţii. Ceea ce străbate ca un fir roşu întreaga lor stră
danie, este voinţa de-a contribui la propăşirea culturii româneşti în 
Bucovina, la uşurarea vieţii elevilor ajunşi pe băncile şcolii.

Activitatea „Şcolii Române“ era deseori supravegheată de autorită
ţile habsburgice. Amintim astfel prezenţa unor oficialităţi la şedinţele 
generale : comisarul districtual Widmann (în 2 noiembrie 1889) ; comi
sarul politic Franz Zierhoffer (la 1 noiembrie 1889) ; căpitanul Duzin- 
kiewcz (la 22 septembrie / 4 octombrie 1893), sau comisarul politic Gh.. 
Tomasciuc (la 1 iunie 1894).

La adunarea generală din 10/22 noiembrie 1885, a fost prezent şi 
profesorul universitar I. G. Sbiera. Luînd cuvîntul, acesta a spus între 
altele : „Comitetul ştie că nu se poate mîntui şi îmbunătăţi existenţa 
naţională şi individuală fără ştiinţă. Şi şi-a propus de aceea să-l înveţe 
pe popor carte prin societatea noastră (...). Să nu căutăm însă din prin
cip a creşte numai jurişti, preuţi, filosofi ş.a., căci atunci vom ave diri- 
genţi, nu vom ave ce mînca (...). Să fim gospodari buni şi n-ar fi rău, 
dacă tinerii, care n-au aplecare pentru ştiinţi ideale, s-ar devota ştiin
ţelor reale“ . După ce deplânge starea deplorabilă în care se află monu
mentele istorice din Suceava, vorbitorul ridică problema înfiinţării unei 
filiale a societăţii „Şcoala Română11 1a. Cernăuţi şi adaugă : „Am son
dat şi nu m-am încumetat a o realiza, pentru că nu le-am aflat persoa
nele comipetenite destul de însufleţite. Am aflat din contră oare şi care 
rivalitate, care nu se poate să existe între societatea bătrînă, pentru 
cultura... din Cernăuţi şi societatea jună „Şcoala Română11 din Suceava. 
Avînd în privire dătoria să mergem toţi mînă în mînă şi fiind convins, 
că nu este bine, să ne desfacem în aitoame, promit a face tot ce-mi va 
fi cu putinţă în chestia de care este vorba11.

Printre reprezentanţii filialelor şi ai societăţilor academice etc. aflaţi 
la adunarea generală din Suceava în 1893, amintim pe Iraclie Porum- 
bescu (din partea comunei Frătăuţul Nou) ; T. V. Ştefanelli (Cîmpulung) ; 
Dr. Dimitrie Onciul, V. Morariu şi Dim. Bucevschi (Cernăuţi) ; Ioan cav. 
de Flondor, Dr. Blîndu şi Grigoroviţa (Storojineţ) ; R. Modest Sbiera 
(reprezentantul societăţii academice „Junimea11 din Cernăuţi) ; Gheorghe 
Bogdan (redactor la „Gazeta Bucovinei11) ; Ioan Berariu (de la Societatea 
plugarilor români din Stroieşti) ; I. Procopovici (de la Societatea „Con
cordia11 din Cernăuţi) ş.a.

Şedinţele societăţii s-au ţinut de obicei în clădirea „Clubului Ro
mân11 9, dar şi în casa profesorului Ştefan Ştefureac, la procurorul

9 înfiinţat în 1887 cu scopul de-̂ a strânge laolaltă pe toţi românii. „Clubul 
român“ a deschis un cabinet de citire, o bibliotecă de vreo 370 cărţi şi o casă
pentru adunări şi petreceri. Aici se păstrau şi manualele elevilor, manuale ce
aparţineau „Şcolii Române". Acestea se împrumutau pentru studiu copiilor 
români săraci, ce învăţau la liceul din Suceava. Era adăpostită şi biblioteca 
prof. univ. Vasile Mitrofanovici — peste 400 de cărţi. La 1894, Clubul avea 
70 de membri (după ziarul „Deşteptarea", Anul II, Cernăuţi, nr. 20, 15/27 
octombrie 1894, p. 154).
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Remus Sbiera, la profesorul Simion Florea Marian, iar mai tîrziu în 
sălile internatului „Vasile Cocîrlă".

O primă grijă’̂ a comitetului de conducere, a fost să înlăture aeea 
anomalie existentă în epocă : liceu la Suceava, dar nici o şcoală primară. 
Iorgu Toma scrie : „Trebuie să se înfiinţeze în Suceava mai întîi o şcoală 
poporală românească şi apoi un gimnaziu. S-a făcut însă întors : gim
naziul s-a înfiinţat, dar şcoală, poporală nu, deci este existenţa gimna
ziului fără temelie şi-i pereclitâtă, fiind şi şcolile din district puţine şi 
rele“ 10. De aici necesitatea acelui „Apel“ 11 adresat reprezentanţilor 
culturii din satele şi comunele româneşti ca să deştepte în popor dragos
tea pentru carte ; sa depună eforturi pentru înfiinţarea de şcoli acolo 
unde lipsesc ; să îndemne ţăranii a trimite copiii la carte ; să întemeieze 
în comune o însoţire de ajutor a copiilor pentru şcoli, independentă, 
sau afiliată „Şcolii Române44 ; să îndemne copiii talentaţi, la urmarea 
şcolii medii. în încheiere, Apelul cere românilor să devină membri ai 
societăţii „Şcoala (Română*4, pentru a se strînge, fondurile necesare scopu
lui urmărit.

Pentru stăvilirea afluxului de elevi români din popor la studii mai 
înalte, comitetele locale şcolare ,din Suceava şi Şiret au luat hotărîrea 
de a nu primi copii de la ţară în şcolile Orăşeneşti. în şedinţa de comitet 
a Societăţii, din 10 septembrie 1892, Bm. Ciuntuleac, stareţul mănăstirii 
Sf. Ioan propune să se înainteze o petiţie la Dieta ţârii, pentru a se aboli 
asemenea hotărâri abuzive. Propunerea s-a acceptat în unanimitate de 
către membrii întruniţi în şedinţă.

Dat fiind nivelul Scăzut de pregătire ăl elevilor în şcolile poporale, 
comitetul „Şcoalei Române44 a luat hotărîrea de-a se organiza cursuri 
pregătitoare pentru cei care se vor înscrie la liceu. Acestea durau de 
obicei cîteva săptămîni, în vacanţa de vară. Rezultatele erau dintre cele 
mai bune, procentul de candidaţi respinşi fiind mic. La Suceava, aceste 
cursuri s-au ţinut în casa pusă gratis la dispoziţie de comunitatea armea
nă, iar printre cei care s-au distins prin rezultatele obţinute, a fost 
institutorul Eugen Botezat, el însuşi mulţi ani, membru în comitetul 
„Şcoalei Române44. Au depus eforturi rodnice şi alţi dascăli, printre care 
Gheorghe Nicoară din Băişeşti, învăţătorul Ţărânii din Mitoeul-Drago- 
mirnei sau Nicu Donisă din Stupea. Pe toţi aceştia, „Şcoala Română44 
i-a răsplăţit'cu premii substanţiale. Ei au făcut o muncă utilă, contri
buind la mărirea numărului de elevi români la liceul sucevean.

Un obstacol, aproape insurmontabil la început, a fost lipsa1 manualelor 
şcolare. învăţarea după cărţi în limba germană, constituia un handicap 
greu de trecut pentru elevii români, mai ales pentru cei veniţi clin 
mediul sătesc. Comitetul societăţii se adresează celor mai înzestraţi 
profesori, cu rugămintea să prelucreze pentru uzul elevilor români 
manuale străine, sau să alcătuiască altele noi, conform programelor de 
învăţămînt în vigoare.

10 Iorgu Toma, op. cit., p. 43.
11 „Revista politică", Suceava, Anul IV, 15 martie 1889, nr. 6, p. 2-3.
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„Cel dintâi profesor liceal, care a tăiat prima brazdă în ogorul înţe- 
lenit al literaturii noastre didactice, a fost d. Samuil V. Isopescu, fost 
profesor liceal pentru istorie şi geografie, actualminte director al liceului 
de fetiţe din Suceava41 12. Acesta publică Manual de aritmetică, Elemente 
de geografie comparativă, Manual de istorie universală, Manual de geo
grafie etc. La rîndul său, Ştefan Ştefureac, ca profesor de filologie 
clasică şi limba română, apreciază că „Lepiturarele44 lui Aron Pumnul 
nu mai corespund cerinţelor unui învăţămîrut modern. Cu multă rîvnă 
va alcătui Cărţi de citire pentru clasele I-IV, răspîndite cu timpul în 
întreaga Bucovină. Amintim de asemeni pe dr. Animpodist Daşchevici, 
care, ca profesor de istorie şi geografie la liceul din Suceava, publică 
în româneşte Zoologia ilustrată, prelucrată pentru clasele inferioare ale 
şcolilor secundare, de dr. Alois Pokorny (Cernăuţi, 1885). O contribuţie 
remarcabilă în redactarea manualelor şcolare a avut Constantin Coso- 
vici, profesor de fizică şi matematică în Suceava, fost mulţi ani preşe
dinte al societăţii. El traduce în română învăţămîntul geometric intuitiv 
(partea I-a şi a II-a), de dr. Franz cav. de Mocznick ; Manual de arit
metică (de acelaşi Mocznick) şi Elemente de fizică, de dr. Ignaz G. 
Wallentin. La Suceava se tipăreşte în 1887 Mineralogia ilustrată de 
Alois Pokorny, în traducerea lui Constantin Procopovici, profesor de 
ştiinţe naturale la liceul din acest oraş. Dimitrie V. Isopescu, de la 
catedra de matematică şi fizică, traduce în limba română un Manual de 
aritmetică pentru cursul gimnazial, după Franz cav. de Mocznick. 
Gherasim Buliga, publică o Carte de cetire germană pentru clasa I-a 
şi a II-a. Un intelectual bine pregătit, a fost profesorul Lazăr Vicol, 
care traduce Gramatica latină elementară a lui K. Schmidt, O. Gehlen 
şi V. Thumser (Suceava, 1896) ; tot el traduce un Elementar latin pentru 
clasa I-a gimnazială, după dr. I. Haular (Suceava, 1896). Ani de-a rîndul 
membru în Comitetul societăţii şi apoi preşedinte al acesteia, profesorul 
Eusebie Popovici a pus la dispoziţia elevilor o serie întreagă de manuale, 
din care amintim : Curs pregătitor pentru examenul de primire în gim
naziu (partea I-a şi a II-a, Suceava, 1896) ; Exerciţii pentru sintaxa 
latină (partea I-a şi a II-a, Suceava, 1896 şi 1897) ; C. Julii Cassaris 
Commentarii de bello gallico (Suceava, 1900) ; Comentar la Tit Livii ab 
urbe condita (Suceava, 1903) ; Gramatica română (Suceava, 1903, ediţia 
a II-a în 1908). Şi-a adus contribuţia1 şi profesorul Emanuil Antonovici, 
care a tradus o Geometrie pentru cursul superior liceal (de Franz cav. 
de Mocznick).

Iorgu Toma subliniază aportul acestor profesori, care au înţeles 
să renunţe chiar la drepturile lor de autori, pentru sprijinirea învăţă- 
mîntului românesc : „Toate aceste prestaţiuni uriaşe faţă cu slabele ei 
mijloace (ale „Şcoalei Române44, n. n.), toată această muncă intelectuală 
a profesorilor noştri a putut numai înlătura pericolul ameninţător al 
desfiinţării claselor paralele române, pe cînd greutăţile, de care s-a izbit 
instrucţia în limba română, există în cea mai mare pante şj 
azi, lipsind încă o mulţime de cărţi didactice în ediţie românească44 13.
12 Iorgu Toma, op. cit., p. 65.
13 Ibidem, p. 68.
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Cuvinte pline de recunoştinţă are Iorgu Toma In lucrarea sa, faţă de 
Ştefan de Repta, fost director al liceului între anii 1896-1906 : „Con- 
statîndu-se în anul 1896 lipsa cea mare de -cărţi didactice române, cu 
deosebire în filologia latină, care ajunsese şi la urechile guvernului 
totdeauna dispus să nimicească focarul culturii noaistre naţionale, d. 
Ştefan de Repta a fost acela, care în calitatea sa de director al liceului, 
a atras atenţia profesorilor români asupra pericolului, mai iminent 
decît altă dată, al desfiinţării claselor române, îndemnîndu-i la muncă11 u .

In condiţiile unei orînduiri ostile, conducerea „Şcoalei Române11, a 
pornit lupta pentru luminarea1 poporului român, cu sume extrem de 
modeste, de la cotizaţiile celor 50 de români participanţi Ia adunarea 
generală din 14 septembrie 1883. De atunci s-au găsit oameni de bine şi 
instituţii care au înţeles să contribuie la efortul ce interesa întreaga 
suflare românească din Bucovina. Să amintim în primul rînd pe Con
stantin Morariu15, care traduce din germană opera lui Goethe — Her- 
mann şi Dorothea. El renunţă la orice drept de autor al versiunii româ
neşti, iar redactorul N. F. Negruţiu, din Gherla, va tipări gratuit cartea, 
urmînd ca banii proveniţi din vînzare, să se folosească pentru înfiinţarea 
unei şcoli de fete în Bucovina 10. T. V. Ştefanelli este propus preşedinte 
al secţiei menite să înfiinţeze o* „bibliotecă de petrecere şi învăţătură 
pentru tineretul român11. Ca secretar al acestei secţii, Simion Florea 
Marian donează 10 exemplare din lucrarea sa Poezii poporale (tomul II) 
şi 25 exemplare din Cromatica poporului român 17. Semne încurajatoare 
vin şi din ţara liberă : Ecaterina Gheorghescu, institutoare în comuna 
Greci, plasa Măcin, judeţul Tuicea, se înscrie ca membră perpetuă a 
„Şcoalei R|omâne“ , oferind suma de 18 lei ; Iacob Negruzzi subscrie 10 
florini. Amintim apoi Societatea „România Jună11 din Viena (cu 8 florini), 
pe Samson Bodnăreseu (cu 80 lei şi 6 florini vechi austrieci) şi I. G. 
Sbiera (eu 10 florini). Listele continuă cu Zaharia Voronca, Constantin 
Proeopovici, „Societatea pentru cultura şi literatura română în Buco
vina11 (care donează 2 exemplare din Dumbrava Roşie a lui Vasile 
Alecsandri, Calendarele editate de Societate pe anii 1874, 1875, 1877, 
1879, 1880 şi 1881 şi 3 exemplare din volumul lui Dimitrie Perbrino —  
Lumini şi umbre). Melchisedec —  episcop de Roman, a trimis Elemente 
de terapeutică şi materie medicală de dr. L. Petrescu; loneseu-Gion 
cu volumul său Ludovic al X lV-lea şi Constantin Brîncoveanu; Ghe- 
nadie Enăceanu : Meşterul Manole şi Petru M ovilă; G. Sion : Primul 
Congres al Corpului Didactic din România,18. Lista ar putea continua...

Pentru îmbogăţirea bibliotecii destinate tineretului român, se pro
pune de către S. FI. Marian tipărirea lucrării Loango a lui Franz 
Hoffmann, în traducerea lui T. V. Ştefanelli. Dr. Animpodist Daşchevici 
donează 100 florini v.a., pentru tipărire. Toate aceste propuneri au fost

14 Ibidem, p. 68.
15 Tatăl fraţilor Aurel, Leca şi Victor Morariu.
16 Proces verbal al şedinţei comitetului „Şcoala Română", din 30 dec. 1884.
17 Discursul său de recepţie la Academia Română.
18 Proces verbal al şedinţei comitetului „Şcoala Română", din 17/29 martie 1885.
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aprobate în unanimitate l9. Spirit entuziast, înzestrat cu o mare putere 
de muncă, vicepreşedintele Ştefan Ştefureac dinamiza pur şi simplu co
legii din comitet, spunîndu-le Poporul român din Bucovina trebuie 
să lupte cu multă încordare, ca să nu peardă în ţară teren, cum l-a şi 
pierdut pînă acuma în multe părţi ale ţărei. Lucrând, avem încredinţa
rea că lucrăm în acord cu înaltul guvern, care voieşte luminarea po
porului” 20. Cît de „binevoitor14 era guvernul pentru propăşirea culturii 
româneşti în Bucovina, se ştie. Profesorul Ştefureac era nevoit să facă 
asemenea afirmaţii, căci cerberii regimului se invitau la şedinţe, pentru 
a nota tot ce se discută şi a raporta forurilor superioare.

Mai plin de amărăciune şi mai dur se exprimă vicepreşedintele în 
adunarea generală din 20 octombrie/l noiembrie 1886, cînd ia cuvântul în 
locul preşedintelui George cav. de Popovici din Stroieşti, care era bol
nav : „Cauza, cum că mijloacele societăţii noastre după trei ani sân,t 
încă neînsemnate şi mici, este sărăcia obştească din Bucovina. Dacă pu
terile materiale ale bucovinenilor ar fi mai mari, desigur că şi jertfele, 
ce le aduc ei pe altariul institutelor humanitare şi culturale din ţară, 
ar fi mai însemnate. De aceea nu zic, cum că Bucovinenilor le-ar lipsi 
bunăvoinţa ori priceperea pentru fapte şi jertfe patriotice, ci zic, cum 
că le lipsesc puterile materiale (...). Dacă dăm ceva pentru scopuri ob
şteşti, dăm, nu din belşug, ci din sărăcia noastră44. Tonul criticii sale 
devine mai ascuţit, cînd continuă : „Pentru stat nu poate fi cultura unui 
popor indiferentă. Statul a făcut şi face foarte mult pentru cultura po
poarelor sale apusene şi putem spera, că nu ne va uita şi pe noi cei 
din orient; azi mâne trebuie să venim şi noi ia rînd. căci fără un aju- 
toriu extraordinar din partea statului nu vom putea ieşi prin puterile 
noastre din starea semiasiaitiică, în care ne aflăm44. Şi în încheiere : 
„Dacă deputaţii noştri vor lămuri în parlamentul din Viena bine nevoi
le noastre culturale, nu ne îndoim, că guvernul şi parlamentul vor încu
viinţa ajutoarele trebuincioase. Poporul român este vin popor iubitoriu 
şi însetat de cultură ; zbuciumările şi opintirile lui pe terenul culturei 
merită deci considerare, clar considerarea aceasta a fost pînă azi mini
mă44.

La 3 iulie 1887, Ştefan Ştefureac anunţă demisia din Comitet a lui 
S. FI. Marian. Era desigur o pierdere importantă, căci numele folcloris
tului sucevean, membru al Academiei Române, constituia o garanţie în 
plus pentru bunul renume al societăţii. Din fericire, va reveni în mij
locul „Şcoalei Române44 mai tîrziu ca preşedinte, nu însă fără explicaţii 
pe care le cerea, asupra unor pretinse nereguli în gestiune. După cum 
rezultă din procesele verbale ale şedinţelor ulterioare, aceste nereguli 
s-au dovedit a fi simple insinuări ale duşmanilor' societăţii.

Ecoul sprijinului pe eare-1 primeau elevii români săraci, a îndem
nat pe mulţi să continue donaţiile de cărţi şi bani : domniţa Alina Ştir
bei din Bucureşti (cu 400 lei) ; „Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina44 (50 florini) ; Dimitrie Onciul (10 fl.) ; prof. Teo-

19 Proces verbal din 4/16 iulie 1885.
20 Proces verbal din 10 /22 noiembrie 1885.
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Cuvinte pline de recunoştinţă are Iorgu Toma In lucrarea sa, faţă de 
Ştefan de Repta, fost director al liceului între anii 1896-1906 : „Con- 
statîndu-se în anul 1896 lipsa cea mare de -cărţi didactice române, cu 
deosebire în filologia latină, care ajunsese şi la urechile guvernului 
totdeauna dispus să nimicească focarul culturii noastre naţionale, d. 
Ştefan de Repta a fost -acela, care în calitatea sa de director al liceului, 
a atras atenţia profesorilor români asupra pericolului, mai iminent 
decît altă dată, al desfiinţării claselor române, îndemnîndu-i la muncă11 u .

In condiţiile unei orînduiri ostile, conducerea „Şcoalei Române11, a 
pornit lupta pentru luminarea1 poporului român, cu sume extrem de 
modeste, de la cotizaţiile celor 50 de români participanţi Ia adunarea 
generală din 14 septembrie 1883. De atunci s-au găsit oameni de bine şi 
instituţii care au înţeles să contribuie la efortul ce interesa întreaga 
suflare românească din Bucovina. Să amintim în primul rînd pe Con
stantin Morariu15, care traduce din germană opera lui Goethe — Her- 
mann şi Dorothea. El renunţă la orice drept de autor al versiunii româ
neşti, iar redactorul N. F. Negruţiu, din Gherla, va tipări gratuit cartea, 
urmînd ca banii proveniţi din vînzare, să se folosească pentru înfiinţarea 
unei şcoli de fete în Bucovina 10. T. V. Ştefanelli -este propus preşedinte 
al secţiei menite să înfiinţeze cT „bibliotecă de petrecere şi învăţătură 
pentru tineretul român11. Ca secretar al acestei secţii, Simion Florea 
Marian donează 10 exemplare din lucrarea sa Poezii poporale (tomul II) 
şi 25 exemplare din Cromatica poporului român 17. Semne încurajatoare 
vin şi din ţara liberă : Ecaterina Gheorghescu, institutoare în comuna 
Greci, plasa Mă-cin, judeţul Tuicea, se înscrie ca membră perpetuă a 
„Şcoalei R|omâne“ , oferind suma de 18 lei ; Iacob Negruzzi subscrie 10 
florini. Amintim apoi Societatea „România Jună11 din Viena (cu 8 florini), 
pe Samson Bodnăreseu (eu 80 lei şi 6 florini vechi austrieci) şi I. G. 
Sbiera (cu 10 florini). Listele continuă cu Zaharia Voronca, Constantin 
Proeopovici, „Societatea pentru cultura şi literatura română în Buco
vina11 (care donează 2 exemplare din Dumbrava Roşie a lui Vasile 
Alecsandri, Calendarele editate de Societate pe anii 1874, 1875, 1877, 
1879, 1880 şi 1881 şi 3 exemplare din volumul lui Dimitrie Perbrino —  
Lumini şi umbre). Melchisedec —  episcop de Roman, a trimis Elemente 
de terapeutică şi materie medicală de dr. L. Petrescu; loneseu-Gion 
cu volumul său Ludovic al X lV-lea şi Constantin Brîncoveanu; Ghe- 
nadie Enăceanu : Meşterul Manole şi Petru M ovilă; G. Sion : Primul 
Congres al Corpului Didactic din România18. Lista ar putea continua...

Pentru îmbogăţirea bibliotecii destinate tineretului român, se pro
pune de către S. FI. Marian tipărirea lucrării Loango a lui Franz 
Hoffmann, în traducerea lui T. V. Ştefanelli. Dr. Animpodist Daşehevici 
donează 100 florini v.a., pentru tipărire. Toate aceste propuneri au fost

14 Ibidem, p. 68.
15 Tatăl fraţilor Aurel, Leca şi Victor Morariu.
16 Proces verbal al şedinţei comitetului „Şcoala Română", din 30 dec. 1884.
17 Disciuirsul său de recepţie la Academia Română.
18 Proces verbal al şedinţei comitetului „Şcoala Română", din 17/29 martie 1885.
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aprobate în 'unanimitate 19. Spirit entuziast, înzestrat eu o mare putere 
de muncă, vicepreşedintele Ştefan Ştefureac dinamiza pur şi simplu co
legii din comitet, sp u n în d u -le P o p o ru l român din Bucovina trebuie 
să lupte cu multă încordare, ca să nu peardă în ţară teren, cum l-a şi 
pierdut pînă acuma în multe părţi ale ţărei. Lucrând, avem încredinţa
rea că lucrăm în acord cu înaltul guvern, care voieşte luminarea po
porului" 20. Cît de „binevoitor14 era guvernul pentru propăşirea culturii 
româneşti în Bucovina, se ştie. Profesorul Ştefureac era nevoit să facă 
asemenea1 afirmaţii, căci cerberii regimului se invitau la şedinţe, pentru 
a nota tot ce se discută şi a raporta forurilor superioare.

Mai plin de amărăciune şi mai dur se exprimă vicepreşedintele în 
adunarea generală din 20 octombrie/l noiembrie 1886, cînd ia cuvântul în 
locul preşedintelui George cav. de Popovici din Stroieşti, care era bol
nav : „Cauza, cum că mijloacele societăţii noastre după trei ani sînt 
încă neînsemnate şi mici, este sărăcia obştească din Bucovina. Dacă pu
terile materiale ale bucovinenilor ar fi mai mari, desigur că şi jertfele, 
ce le aduc ei pe altariul institutelor humanitare şi culturale din ţară, 
ar fi mai însemnate. De aceea nu zic, cum că Bucovinenilor le-ar lipsi 
bunăvoinţa ori priceperea pentru fapte şi jertfe patriotice, ci zic, cum 
că le lipsesc puterile materiale (...). Dacă dăm ceva pentru scopuri ob
şteşti, dăm, nu din belşug, ci din sărăcia noastră44. Tonul criticii sale 
devine mai ascuţit, cînd continuă : „Pentru stat nu poate fi cultura unui 
popor indiferentă. Statul a făcut şi face foarte mult pentru cultura po
poarelor sale apusene şi putem spera, că nu ne va uita şi pe noi cei 
din orient; azi mîne trebuie să venim şi noi la rînd. căci fără un aju- 
toriu extraordinar din partea statului nu vom putea ieşi prin puterile 
noastre din starea semiasiaitiică, în care ne aflăm44. Şi în încheiere : 
„Dacă deputaţii noştri vor lămuri în parlamentul din Viena bine nevoi
le noastre culturale, nu ne îndoim, că guvernul şi parlamentul vor încu
viinţa ajutoarele trebuincioase. Poporul român este un popor iubitoriu 
şi însetat de cultură ; zbuciumările şi opintirile lui pe terenul eulturei 
merită deci considerare, clar considerarea aceasta a fost pînă azi mini
mă44.

La 3 iulie 1887, Ştefan Ştefureac anunţă demisia din Comitet a lui 
S. FI. Marian. Era desigur o pierdere importantă, căci numele folcloris
tului sucevean, membru al Academiei Române, constituia o garanţie în 
plus pentru bunul renume al societăţii. Din fericire, va reveni în mij
locul „Şcoalei Române44 mai tîrziu ca preşedinte, nu însă fără explicaţii 
pe care le cerea, asupra unor pretinse nereguli în gestiune. După cum 
rezultă din procesele verbale ale şedinţelor ulterioare, aceste nereguli 
s-au dovedit a fi simple insinuări ale duşmanilor1 societăţii.

Ecoul sprijinului pe care-1 primeau elevii români săraci, a îndem
nat pe mulţi să continue donaţiile de cărţi şi bani : domniţa Alina Ştir
bei din Bucureşti (cu 400 lei) ; „Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina44 (50 florini) ; Dimitrie Onciul (10 fl.) ; prof. Teo

19 Proces verbal din 4/16 iulie 1885.
20 Proces verbal din 10/22 noiembrie 1885.
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dor Bujor : Lexiconul de Ingerslow ; G. I. Lahovari din Bucureşti („Bu
letinul geografic“ ) ; El. Sevastos (Cîntece moldoveneşti şi Călătorii din 
Ţara Românească) ş.a.

Pentru a stimula şi pe alţii la asemenea acte, conducerea „Şcoa
lei Române" a luat hotărîrea să dea numele donatorilor în diverse pu
blicaţii. Cităm cîteva : „Steluţa", „Gazeta Bucovinei", „Deşteptarea"r 
„Revista politică".

Sprijinul Societăţii a fost acordat de-a lungul anilor la mii de elevi, 
şi studenţi, sub fo.rkia unor ajutoare ocazionale, subvenţii regulate, bur
se sau împrumuturi ce trebuiau restituite după absolvirea studiilor. Au 
beneficiat elevi săraci de la liceul statului, şcoala reală superioară ort. 
or., şcoala de agronomie şi şcoala industrială din Cernăuţi ; de la şcoa
la de împletit coşuri din -Storojineţ ; şcoala specială pentru prelucrarea 
lemnului din Cîmpulung ; şcoala specială pentru sculptură în lemn de 
la Ebensee (Austria Superioară) ; şcoala militară din Lobzow (din apro
pierea Cracoviei) ; şcoala superioară şi universitatea din Cernăuţi, uni
versitatea din Viena şi Innsbruek.

In 18$9, la stăruinţa lui Iraclie Porumbescu, iau fiinţă cursuri de 
vară pentru împletit coşuri şi albinărlt, frecventate, trei ani la rînd, de 
zeci de români bucovineni, unul chiar de la Botoşani. S-au adus de la 
Braşov doi învăţători, specialişti, Candid Muşlea şi Ion Murăroiu, care 
au predat cunoştinţele necesare. Sacrificii însemnate pentru desfăşura
rea cursurilor a făcut tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, precum 
şi „Şcoala Rjomână" din Suceava.

Procesele verbale din arhiva societăţii cuprind aproape în mod re
gulat ca punct pe ordinea de zi a şedinţelor, cereri de ajutor sau îm
prumuturi, solicitate de elevi şi studenţi. Unora li s-au cumpărat „că
ciuli, petroleu, straie de iarnă, încălţări, cărţi, li s-a plătit gazda ; in
strumente muzicale pentru cei care urmau şcoala de muzică din Su
ceava, taxe şcolare, spitalizare, victualii (alimente, n.n.), sau chiar aju
toare de înmormântare". Dintre beneficiarii acestor ajutoare, amintim 
elevi sau studenţi, care, fără sprijinul „Şcoalei Române", nu şi-ar fi 
atins gradul de instruire ce i-a făcut mai tîrziu utili societăţii bucovi- 
nene şi ţării întregi : Leonida Bodnărescu, abiturient, obţine de la co
mitet un ajutor de 100 fi. pentru a urma cursurile la Universitatea din 
Cernăuţi, pînă la primirea unei burse; Arhip Roşea, elev în Clasa IV-a 
primară, va primi ajutor dacă se va purta bine şi va avea note bune. 
Pictor de talent al Bucovinei, profesor de desen la Suceava, artistul va 
sprijini mai tîrziu comitetul „Şcoalei Române" ; Gh. Tofan, elev în cla
sa a II-a gimnazială, va primi 1 fl. şi 80 ct. lunar pentru gazdă ; Ilie 
E. Torouţiu s-a bucurat de ajutor în clasa ll-̂ a şi a IlI-a, nu fără folos 
pentru cultura românească mai tîrziu ; lui Procopie Jitariu din Berchi- 
şeşti 21, i se acordă un ajutor în clasa IV-a; Vasile G-recu, student la litere 
în Viena, beneficiază de 300 coroane pe an, iar lui Nicolae Grămadă, elev 
în clasa II-a, i se aprobă 3 coroane lunar pentru gazdă.

21 Autorul lucrării Monografia folclorică a satului Berchişeşti, jud. Suceava, Edi
tura Litera, Bucureşti, 1973, 227 p.
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Dacă Consistoriul din Cernăuţi a înţeles rolul „Şcoalei Române“ şi 
a sprijinit-o cu bani şi alte mijloace, statul habsburgic —  prin înalta 
dietă şi guvernul ducatului Bucovinei nu s^a grăbit să-i dea ajutor. O 
asemenea bunăvoinţă ar fi venit în conflict cu politica ascunsă de dez
naţionalizare dusă cu atîta înverşunare împotriva românilor. Va vota 
unele sume de bani mult mai tîrziu, cînd încheieturile imperiului au 
început să pîrîie, prevestind zorii izbăvirii de sub ocupaţia haină.

Anul ÎS93 aduce „Şcoalei Române44 o donaţie substanţială, de 20067 
florini v.a. din partea lui Vasile Cocîrlă, paroh în Ruşii-Moldoviţei. 
Acesta, fiind bolnav şi internat la sanatoriul din Solea, întreaga co
respondenţă cu societatea s-a purtat cu împuternicitul donatorului, Em. 
Isopescu!, adjunct al tribunalului din Rădăuţi. Constantin Cosovici şi 
Epaminonda Voronca s-au deplasat la Solea, unde au primit cecurile 
cu suma amintită. Banii erau destinaţi înfiinţării unui internat de elevi 
la Suceava.

La scurt timp după perfectarea donaţiei, Vasile Cocîrlă moare şi 
este înmormântat la Rădăuţi. Profesorul şi poetul Vasile Bumbac, prie
ten din copilărie cu donatorul, a sugerat ca viitorul internat să poar
te numele acestuia, iar comitetul a aprobat în unanimitate propunerea. 
S-a luat imediat legătura cu Gh. cav. Popovici din Stroieşti, de la 
care s-au cumpărat cu un preţ convenabil, casele ce vor adăposti vii
torul internat (înconjurat de o grădină întinsă) în centrul Sucevei. Mo
tive care "au depăşit conducerea „Şcoalei Române44, n-au îngăduit des- 
chiderea^iraternatului decît în 1906.

La 15 noiembrie 1893, Ştefan Ştefureac se stinge, în vârstă de 48 
de ani. Timp de un deceniu a făcut parte din comitetul societăţi, ca 
vicepreşedinte. Profesor eminent, condeier care a lăsat scrieri remarcabile 
(în „Albina44, „Tribuna44, „Revista politică44, „Gazeta Transilvaniei44, „Con
vorbiri literare44), apoi cele 4 Cărţi de cetire, acest făclier bucovinean 
n-a precupeţit nici un efort pentru propăşirea culturii româneşti. Fiul 
de ţăran din Ceahor, a cunoscut umilinţa sărăciei, asprimea vieţii şi s-a 
străduit să vindece cît mai multe răni ale semenilor săi. La înmormân
tare, a fost prezent întregul comitet, care a depus o coroană cu in
scripţia : „Societatea „Şcoala Română44, înfiinţătoriului ei44.

Ca un omagiu adus memoriei prietenului său, Gherasim Buliga îi 
adună articole din diverse publicaţii, ce vor apare în 1896 sub titlul : 
Din scrierile lui Ştefan Ştefureac. Strădania lui Buliga este însă incom
pletă şi Iorgu Toma va sublinia acest lucru : „d. Gherasim Buliga, care 
a fost, ca prieten şi contimporan al lui Ştefan Ştefureac, cel mai în măsură 
să ni dea un izvod complet al scrierilor acestuia, se mărgineşte, cu pri
vire la articolele lui rezleţe publicate prin diferite ziare şi reviste, cu 
deosebire în „Revista politică44 din Suceava, numai la cele ce poartă 
signatura autorului, lăsînd unui concetăţean postum, care nu s-ar afla, 
greaua sarcină de a reconstrui numai pe dibuite întreaga operă literară 
a lui Ştefan Ştefureac44 22.

22 Iorgu Toma, op. cit., p. 157.
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In şedinţa din 8 septembrie 1894 (st. n.), preşedintele C. Cosovici 
anunţă moartea lui Constantin de Mîrza, din Stroieşti, care a sprijinit 
„Şcoala R|omână“ chiar de la înfiinţarea ei. în preajma morţii, a lăsat 
societăţii 5 000 lei ■— asiguraţi prin scris al Creditului urban din Iaşi 
şi 450 fi. v.a.

La 29 octombrie 1894, se reiau în comitet dezbaterile privind situ
aţia materială grea în care se zbateau învăţătorii din Bucovina şi asi
gurarea cadrelor necesare. S-a sugerat la un moment dat aducerea de 
tineri transilvăneni care să fie sprijiniţi de „Şcoala Română41 la studii 
în Cernăuţi, cu obligaţia de a rămâne pe loc. Propunerea de-a se aduce 
învăţători din Ardeal a căzut, deoarece -aceştia nu aveau drept de cetă
ţenie în Bucovina. Se ajunge in cele din urmă la soluţia de-a se ajuta 
învăţătorii bucovineni, care cunoşteau mai bine nevoile locale şi erau 
mai legaţi de meleagurile unde s-au născut.

Ca un fapt deosebit de îmbucurător, se anunţă în adunarea generală 
din 3 noiembrie 1895 (st.n.), că în liceul din Suceava sînt înscrişi 336 
elevi români, sprijiniţi în cea mai mare parte de „Şcoala Română'1. Cu 
aceeaşi ocazie, s-a păstrat un moment de reculegere în cadrul adunării, 
în memoria mitropolitului Silvestru Morariu, decedat de curînd şi care 
a dat mari ajutoare societăţii sucevene.

Lipsav de interes a oficialităţilor haibsburgice pentru propăşirea 
„Şcoalei Române“ , a determinat-o să caute cele mai diverse forme pentru 
strângerea de fonduri destinate elevilor. Un apel tipărit23, intitulat „Dom
nia Voastră !“ , datat octombrie 1889 şi semnat în numele Comitetului 
de S. FI. Marian ca vicepreşedinte şi Eusebie Popovici ca secretar, este 
răspândit în întregul ducat. Spicuim din cuprins : „Comitetul Societăţii 
„Şcoala Română“ , deplin încredinţat de alesul interes, ce-1 aveţi pentru 
progresul cultural al românilor bucovineni, se adresează cătră Domnia- 
Voastră cu rugămintea să binevoiţi a îndruma în comuna din care faceţi 
parte, o colectă de victualii 24 pentru sprijinul numeroşilor elevi români 
sărmani de la gimnaziul din Su.ceava“ .

La rîndul său, Artemie Berariu va propune organizarea de serate 
muzicale şi dec] amatori ce în folosul „Şcoalei Române44. S-a decis şi în
fiinţarea unui teatru pentru diletanţi, iar comitetul a acordat suma de 
40 de florini pentru construirea scenei. La 2/15 februarie 1904.) se 
cere .aprobarea mitropolitului Bucovinei, să se reproducă chipul său in 
cărţi poştale ce vor fi vândute ân folosul „Şcoalei Române“ . La 4/17 
februarie, arhiepiscopul şi mitropolitul Vladimir de R|epta răspunde că 
„acordez cu mare plăcere (...) dreptul exclusiv a reproduce (...) pe cărţi 
ilustrate portretul meu după gravurile heliografice executate în insti
tutul militar geografic din Viena“ 25.

S-au folosit şi serbările de Sânziene, cînd „Şcoala Română“ cere 
concursul societăţii „Junimea14 din Cernăuţi, al Societăţii doamnelor 
române din Suceava (preşedintă Leontina Marian, soţia folcloristului) şi

23 Păstrat la Fondul ,;S. FI. Marian (Arhiva „Şcoalei Române").
24 Alimente, bunuri necesare vieţii.
25 Scrisoare păstrată la Fondul „S. FI. Marian" (Arhiva Soc. „Şcoala Română").
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al Reuniunii de cântare „Ciprian Porumbescu44 din oraş. Profesorul 
Severin Procopovici s-a deplasat la Fălticeni, să ducă tratative cu maiorul 
Gheleme, comandantul regimentului, pentru a obţine fanfara militară, 
condusă în acea perioadă de eminentul dirijor Os car Pursch 2f>. Aprobarea 
pentru trecerea fanfarei peste frontieră la Suceava, o- dădea numai 
împăratul. De la Iaşi, a jkîst invitat corul mitropolitan, condus de 
Gavriil Musieescu. Se organizau tombole şi bufet, cu petrecere în grădi
na „Şcoalei Române44, iar veniturile se împărţeau între societăţile mai 
sus amintite, organizatoare ale serbărilor.

Odată cu trecerea anilor, creştea şi numărul elevilor. Sarcinile 
„Şcoalei Române44 deveneau tot mai mari. Problema internatului şi a ti
păririi de cărţi româneşti era mereu în atenţia comitetului. Elevii trăiau 
în condiţii de promiscuitate la gazde ce nu puteau fi controlate decît 
foarte greu. Erau în joc sănătatea tinerilor, moralitatea acestora şi rezul
tatele la învăţătură. In şedinţa din 17 decembrie 1902 a comitetului, 
se ia în discuţie cumpărarea tipografiei' şi librăriei lui Otto Binder din 
Suceava. In acest scop se deplasează de la Cernăuţi, ca expert, Dimitrie 
Bucevschi, care, stabileşte cu reprezentanţii „Şcoalei Române44 modalită
ţile cele mai convenabile ale tranzacţiei. Se alege chiar firma: Editura, 
tipografia şi librăria „Şcoala1 Română44 (Verlagsbuchhandlung u. Buchdru- 
ckerei „Şcoala Română44). Un „directoriu44 ales la 14 iulie 1903, format din 
Eusebie Popovici, Al. Mandicevschi, Dr. V. Iaeubovici şi prof. Vasile 
Burduhos, era însărcinat să supravegheze bunul mers al întreprinderii.

La început, treburile n-au mers prea* strălucit. Procesele verbale 
indică drept cauze ale insucceselor, nepriceperea salariaţilor; tiparniţa 
şi librăria erau o ocupaţie cu totul nouă pentru românii care au înlocuit 
personalul vechi. Prin controlul riguros al „directoriului44, situaţia se va 
ameliora, reuşindu-se a se achita datoriile către Otto Binder, apoi să 
se creeze fonduri pentru amenajarea internatului şi întreţinerea elevilor.

In sînul comitetului s-au ivit la un moment dat voci care cereau 
vînzarea librăriei şi tipografiei. Alţii propuneau transformarea acestora 
într-o societate pe acţiuni, a 100 şi 50 coroane, degrevîndu-se astfel 
comitetul de grija administraţiei. Printre cei care au pledat pentru păs
trare, a fost şi Ion Nistoir, care arăta; că înstrăinînd tiparniţa şi librăria, 
acestea vor scăpa de sub controlul Societăţii, ce nu poate renunţa Ia 
răspândirea cărţilor româneşti în Bucovina: „Cu librăria şi tipografia
— afirma el în şedinţa comitetului din 8 decembrie 1906 —- stăm ca 
şi Germania cu coloniile sale în Africa, aşa că ele trebuie, cel puţin 
deocamdată, susţinute cu orice p re ţ; apoi, deoarece prin restrângerea

26 Licenţiat în litere al Universităţii din Viena, absolvent al Conservatorului din 
capitala Austriei, Qscar Purseh a fost o vreme dirijor secund al Filarmonicii 
din Bucureşti ; a armonizat vodevilurile lui Matei Millo. A  tradus în germană 
Haia Sanis a lui M. Sadoveanu ; i se joacă o piesă pe scena Teatrului Naţional 
din Iaşi, sub directoratul lui Sadoveanu. Obţine premiul sultanului Abdui Ha- 
mid al Turciei, pentru valsul Un reve sur le Bosphore. Este tatăl scriitoarei şi 
violonistei Doina Bucur. A donat „Şcoalei Române" o compoziţie a sa, pentru 

a fi vîndută în folosul Societăţii. Moare în primul război mondial la Turtu- 
caia, sfîrtecat de un obuz.
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spezelor şi angajarea unui personal bun se poate îndrepta lucrul spre 
bine, nu se poate accepta propunerea de vînzare44.

Punctul de vedere al lui Nistor a învins, iar tipografia şi librăria 
din Suceava au continuat să tipărească şi să răspândească în sute de 
mii de exemplare/cartea românească pe pământul Bucovinei. Demn de 
remarcat e faptul că şi Sextil Puşcariu a procurat de aici multe cărţi 
pentru seminarul catedrei de limbă română al Universităţii din Cer
năuţi 27.

Trei ani consecutivi de criză economică în Bucovina, au redus şi 
mai mult contribuţia ţăranilor 'la întreţinerea fiilor lor în internat. 
Lipseau banii, lipseau alimentele, încît „Şcoala Română44 a trebuit să 
dirijeze aproape toate fondurile spre internatul „Vasile Cocîrlă14. Acesta 
avea acum în frunte un director ; medici din oraş se îngrijeau de sănătatea 
elevilor, cărora le procurau medicamente ; exista o bibliotecă şi săli de 
studii. Faţă de numărul mare de elevi români, internatul suplinea doar 
o mică parte din cerinţe (erau interni circa 75 tineri). Iată de ce se vor 
face demersuri pe lîngă Fondul religionar din Cernăuţi, pentru obţi
nerea unor clădiri şi teren (peste 4 ha.) — proprietate a Fondului în 
Sf. Ilie —: unde să se amenajeze internatul cu circa 300 şcolari.

In 1904, în comitetul „Şcoalei Române44 se produc unele schimbări : 
T. V. Ştefanelli este mutat la Curtea de apel din Lemberg, iar folclo
ristul S. FI. Marian îşi dă demisia. Acesta va reveni în fruntea societăţii, 
ca preşedinte. Ultima şedinţă la care a luat parte s-a ţinut chiar în 
locuinţa sa, la 16 ianuarie 1907. De la această dată, numele folcloristului 
nu mai apare în procesele verbale. Ţintuit la pat de o boală nemiloasă, 
el se va stinge la 24 aprilie, regretat de toţi cei care l-au cunoscut şi 
preţuit. Era o pierdere ireparabilă pentru literatura poporului român, 
căci S. FI. Marian lăsa în urmă o operă nemuritoare. In şedinţa din 24 
aprilie, pe ordinea de zi au figurat pregătirile pentru înmormântare. 
„Şcoala R(omână“ a trimis o coroană. S-a făcut apoi o  colectă între mem
brii comitetului şi ai societăţii, pentru ajutorarea unui elev român 
sărac şi sîrguincios din Ilişeşti, locul de naştere al marelui dispărut. A 
doua zi, în 25 aprilie, întregul comitet urma să se deplaseze la locuinţa 
Marian, pentru a prezenta condoleanţe familiei. Din partea „Şcoalei 
Române44, la mormânt a vorbit dr. Reuţ/

In 1908 se împlineau 25 de ani de la înfiinţarea societăţii. Acestui 
eveniment trebuia să i se dea un fast deosebit, pentru a marca impor
tanţa „Şcoalei Române44 în viaţa culturală a Bucovinei. La 6 martie, 
Vasile Bumbac, dr. Const. Cosovici şi dr. A. Daşchevici sînt cooptaţi 
în comitetul jubiliar. S-a numit totodată un comitet pentru redactarea 
istoricului societăţii, format din Iorgu Toma, T. V. Ştefanelli şi George 
Tofan. La propunerea lui Iaeubovici-Boldişor, comitetul cade de acord 
să se încredinţeze numai lui I. Toma această sarcină, ca unul care cu
noaşte îndeaproape activitatea „Şcoalei Române44 şi se află permanent 
în Suceava.

27 Mihai Iacobescu, Eugen Dimitriu, Mihai Cărăuşu, Scrisori de la Sextil Puşca
riu, în „Suceava, Anuarul Muzeului judeţean", V, 1978, p. 503-512.
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Au existat diverse propuneri asupra datei cînd să înceapă serbă- //'ly  ̂
rile jubiliare. Acestea se stabilesc definitiv pentru 19 şi 20 decembrie 
1908. In seara de 19, trebuia să aibă loc întâlnirea invitaţilor în sălile ‘ < / /  
„Clubului Român", iar pe 20 după amiază, o şedinţă literară, cu con
cursul lui Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif, Dim. Anghel,
Eusebie Popovici ş. a. Seara, urma să se dea un spectacol cu piesa 
„Zorile“  a lui Iosif, cu concursul societăţii „Junimea" din Cernăuţi, 
care la nevoie putea prezenta o altă piesă, asemănătoare. în pauză, pic
torul academic Bîrgăuan avea să execute „tablouri vivante". în şedinţa 
din 4 noiembrie 1904, s-a convenit ca pictorul Arhip Roşea să execute 
portretele tuturor preşedinţilor „Şcoalei Române“ , la preţul de 14 coroane J 
bucata.

Apariţia istoricului Societăţii a necesitat —  afirma Iorgu Toma — un 
mare volum de muncă : cercetarea arhivelor, a ziarelor, investigaţii la 
membrii Comitetului, sintetizarea materialelor. Autorul s-a plîns în 
şedinţa din 28 februarie 1909, că tipografia tărăgănează editarea cărţii, 
ceea ce s-a negat din partea conducerii întreprinderii. încep o serie de 
discuţii pro şi contra apariţiei. La 4 martie 1909, profesorul Severin Pro- 
copovici arăta că Iorgu Toma nu se va supune vreunei cenzuri a comi
siei instituite de comitetul Asociaţiei pentru lucrarea sa. El a primit 
mînă liberă de la fostul comitet, să scrie fără restricţii. Toma afirmă că 
pasajul cel mai vehement a fost citit de el în faţa prefectului cu prilejul 
serbărilor jubiliare. Departe de a-1 mustra, prefectul l-a felicitat.

Cu totul alta era părerea lui Eusebie Popovici. Acesta arăta că a găsit 
în lucrare termeni prea vehemenţi la adresa ocîrmuirii politice. A găsit 
aserţiuni pe care le consideră inexactităţi istorice, apoi cîteva „hopuri lim- 
bistice“ . Ar admite tipărirea, dacă Toma şi-ar lua răspunderea pentru fond 
şi formă, dar nu, dacă răspunderea ar cădea asupra „Şcoalei Române“ .

Se cade cîe acord ca dr. Animpodist Daşchevici să citească manuscri
sul şi să prezinte apoi un raport comitetului. La 14 martie 1909, acesta 
afirmă : „Din cuprinsul indus al opului se vede că Dl. autor ne-a dat o 
icoană fidelă şi completă a întregii vieţi şi activităţi a „Şcoalei Române“ , 
a acestui scump odor al nostru, de la creare pînă în prezent, cum n-o are 
altă societate culturală a Românilor din Bucovina(...) în mod armonic a 
ştiut Dl. autor să îmbine cu istoria societăţii „Şcoala Română11 şi istoria 
învăţămîntului la Românii din Bucovina de la 1775;— 1908“ . După ce arată 
că „Şcoala română" este datoare să mulţumească autorului pentru „truda 
sa mare", Daşchevici continuă : „Regret însă mult, că mă simt obligat să 
fac unele observări :

— Despre un bust al profesorului Şt. Ştefureac n-a fost niciodată 
vorbă, ci numai despre ridicarea unui monument pe mormîntul 
lui, ce s-a şi fă cu t;

— Fondul Şt. Ştefureac nu-i menit pentru sprijinirea elevilor ro
mâni sărmani, ci pentru edarea de cărţi şi publicaţiuni spre pe
trecerea tineretului român ;

—  Întîiul viceprezident al societăţii „Şcoala Română" a fost Ştefan 
Ştefureac şi nu T. V. Ştefanelli ;
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—  S. FI. Marian a lucrat foarte mult pentru societate, nu însă mai 
mult decît oricine ;

— Membri în direcţiunea „Revistei politice11 au fost şi domnii : 
Atanasie Pridie, Const. Cosovici şi Lazăr Vi col11.

Animpodist Daşchevici consideră apoi necesar ca autorul să renun
ţe la unele puncte tari, care pot împiedica apariţia volumului. Cităm 
din acestea :

— „nepăsarea condamnabilă a ocîrmuirii44 ;
•— „cîrmuirea nouă totdeauna duşmănoasă11 ;
—  „perversitatea sistemului de guvernare practicată la noi11 ;
—  „detruncherea ţării11 ;
•— „laudele nemeritate ale noauei administraţii11 ;
—  „glorificarea prezentului străin11 ;
— „o verigă de aur în lanţul greu de fier, ce împedică avîntul su

fletului nostru11 ;
—  „împăratul Iosif II... a avut slăbiciunea44 ;
— „în urma unei aşa de părinteşti îngrijiri a celui mai duşmănos 

dintre guvernele noastre11 ;
— „în războiul de exterminare patronează cu'rentull germ,anizator(..) 

ca un bun părinte14 ;
— „ atunci vom înţelege cit de rău voitoare a fost stăpînirea faţă 

de poporaţiunea română pe terenul şcolar11 ;
— „toate guvernele locale au practicat pînă acuma aceeaşi politică 

duşmănoasă Românilor11 ;
•— „ca orice întreprindere a noastră a fost privit şi cursul pregătitor 

c-u multă ostilitate din partea forurilor administrative11 ;
—  „fiindcă de altfel ar fi dat T. V. Ştefanelli guvernului cel mai bun 

prilej ca să-l persecute şi săJl ricaneze cuini a păţit-o S. FI. 
Marian11 ;

— „dar încrederea şi iubirea de care se bucură T. V. Ştefanelli la 
voinicii munteni, a fost un zid de granit, de care s-au sfărîmat 
toate opintirile guvernului înfuriat14.

Apariţia unui volum cu asemenea afirmaţii, ar fi atras o sălbatecă 
represiune a stăpînirii habsburgice împotriva autorului şi ar fi avut 
consecinţe dintre cele mai grave asupra „Şcoalei Române14, punînd sub 
semnul întrebării însăşi existenţa sa în viitor. O copie a raportului 
redactat de A. Daşchievici s-a trimis autorului, pentru luarea la cunoş
tinţă. Acesta a admis observaţiile făcute şi istoricul apare în 1909, pur- 
tînd însă data de 1908, legată de jubileul societăţii. Procesul verbal 
din 14 mai 1909 consemnează mulţumirile adresate de autor comitetului, 
pentru publicarea volumului, iar Eusebie Popovici propune să se trimită 
filialelor societăţii câte 100 exemplare pentru a fi vîndute. Trei ani 
mai tîrziu, în 1912, preşedintele „Şcoalei Rpmâne14 primeşte o scrisoare28 
din Bucureşti, semnată de Ion Kalinderu, în care acesta anunţă că 
citind cartea lui Iorgu Toma, a luat cu bucurie cunoştinţă de rodnica

28 Aflată la Fondul „S. FI. Marian" (Arhiva Soc. „Şcoala Română").
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activitate a „Şcoalei Române44 şi cere 30 de exemplare pentru a le dis
tribui bibliotecilor din România.

Pentru anul 1909, un eveniment remarcabil în viaţa „Şcoalei Româ
ne" a fost participarea la comemorarea a 20 de ani de la moartea poe
tului Mihai Eminescu. în anul următor, procesul verbal datat 29 martie 
1910, consemnează raportul bibliotecarului Eugen Botezat,în care arată 
că „Şcoala Română14 dispune de un fond de 13.217 cărţi, în valoare de 
17 851 coroane. La 15 mai, acelaşi an, Tovarniţchi, conducătorul librăriei 
şi tipografiei, îşi prezenta raportul în adunarea generală, deplângând 
faptul că unii cetăţeni au defăimat instituţiile Societăţii, dând notiţe 
duşmănoase în ziarele din Bucovina. Deficitul din trecut s-a acoperit 
şi s-a realizat un venit de 15 000 coroane. „A  fost o vreme — continuă 
acesta In Darea de seamă —  când Krafft din Sibiu, Ciurcu din Braşov, 
„Minerva44 din Bucureşti, Pardini şi Schally din Cernăuţi nu mai tri
meteau o carte, închizând creditul de cont curent şi comision, chiar 
şi contraramburs. Toate acestea sînt de domeniul trecutului(...). Libră
ria are cont curent aproape în toate librăriile din Transilvania şi Vechiul- 
Regat. Numărul cumpărătorilor a crescut de 5 ori. In Cernăuţi toate 
societăţile academice române, „România Jună44 din Viena, Universitatea 
din Cernăuţi, pedagogiul, gimnaziul III de stat, se aprovizionează de 
Ia „Şcoala Română“ (...). Desfacerile au ajuns la 160 000 cor. faţă de 
40 000 cor. în primii ani. Din cele induse ni putem uşor esplica venitul 
şi că criticile prin gazete a unor indivizi destructivi în societatea româ
nească nu sînt de feliu îndreptăţite44.

De numele „Şcoalei Române14 se leagă şi eforturile pentru deschide
rea Casei Naţionale din Suceava. Societatea lansează un A p e l c e r â n d  
sprijinul populaţiei pentru realizarea acestui ţel. După ce aminteşte 
măreţia de odinioară a oraşului, pământ sfinţit şi prin monumentele is
torice existente, apelul arată că „pentru a spori şi întări elementul 
românesc din Suceava şi judeţ, pentru a Încuraja negoţul şi meseriile, 
pentru a redobîndi din cîte am pierdut, s-a înfiinţat în anul 1909 Socie
tatea cooperativă „Casa Naţională44 în Suceava cu părtăşii (acţiuni, n. n.) 
a 100 cor.44. Cu 70 000 coroane s-a cumpărat în centrul oraşului un teren 
în suprafaţă de peste 300 mp pentru ridicarea „Casei44, care să cuprindă :

1. Prăvăliile pentru meseriaşii din Suceava şi judeţ, organizaţi în 
societăţi cooperative ;

2. Magazine de mărfuri, care să satisfacă trebuinţele întregului 
judeţ ;

3. O bibliotecă naţională ;
4. O şcoală profesională ;
5. Societăţile culturale şi economice din Suceava.
Pentru a uşura Înfăptuirea acestor obiective, „Şcoala Rpmână44 a 

întocmit un album cu 25 de ilustrate reprezentînd cele mai alese monu
mente din Suceava. Intr-un tiraj de 25 000 exemplare, albumul e închi
nat neamului românesc şi se vinde în toate ţinuturile locuite de ro
mâni. Venitul obţinut se va investi în acţiuni ale Casei Naţionale.

29 Păstrat în acelaşi Fond, (Arhiva Soc. „Şcoala Română").
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In anii primului război mondial, cînd Suceava a cunoscut vremuri de 
restrişte, preşedintele „Şcoalei Române“ , Eusebie Popovici a dispus ca 
actele de valoare şi arhiva societăţii să fie depuse pe bază de consignaţie 
şi adeverinţă de primire, la mănăstirea Sf. ioan. In calitatea sa, profesorul 
şi-a riscat libertatea, lipsind puţin să nu fie arestat pentru trădare de 
patrie. In raportul său către generalul Eduard Fischer, «redactat în martie 
1918, căpitanul de jandarmi Hintz arăta că societatea „Şcoala Română“ 
din Suceava a avut totdeauna drept scop principal, să propage şi să 
pregătească alipirea Bucovinei la. România(...). Profesorul Eusebie Po
povici, preşedintele ei(...) este omul care „cu toate fibrele inimei sale 
ţine la România“ (mit jeder Faser seines Herzens an Rumănien hăngender 
Mann). Liceul din Suceava, unde cei mai mulţi profesori sînt Români 
şi foşti bursieri ai acestei societăţi, a ştiut să crească mai multe generaţii 
de intelectuali români, „făcînd din fiii de ţărani loiali, intelectuali, cari(...) 
parte înainte de război dar aproape toţi în decursul războiului trecuseră 
la duşman luptîndu-se în rândurile armatei române cu arma în mînă 
contra monarhiei“ 30.

Sfîrşitul războiului a însemnat izbăvirea Bucovinei de sub jugul 
habsburgic, care apăsase greu pe umerii românilor, timp de 143 de ani. 
Luptători neînfricaţi pentru păstrarea fiinţei naţionale şi pentru răs- 
pîndirea culturii româneşti contestate în propria lor ţară, conducătorii 
societăţii merită întreaga recunoştinţă a posterităţii. Sacrificiile ce le-au 
făcut, îi aşează cu prisosinţă printre binefăcătorii neamului românesc.

LA SOCIETE „ŞCOALA ROMÂNA" (L’„EGOLE ROUMAINE") DE SUCEAVA
(1883— 1918)

R e  s u m  e

L ’auteur fait un ample historique de la Societe r„Eoole 
roumaine" de Suceava, societe qui a joue un important role dans la conservation 
de la spiritualite roumaine, dans la promotion de la culture, dans les difficiles 
conditions de la dominaition des Habsburges, en Bucovine.

Fondee le 14 septembrie 1883 par l’impulsion des deux lattres de Bucovine,
— T. V. Ştefanelli et St. Ştefureac, la Societe a initie sa,ns des moyens materiels 
la lutte pour Talfirmation de l ’element roumain opprime, avec la ferme confiance 
dans le triomphe de la cause. Elle a signale le grave danger de la germanisaition 
forcee et a ‘oommence une vaste camipagne pour la forudation d ’ecoles primaires, 
pour rintroduction de la langue roumaine dans l’enseignement de Bucovine. On, a 
apporte dans les ecoles des jeunes eleves pauvres, qui en benefioiant de I’aide de 
l’ „Eoole roumaine", ont consolide la categorie des intelectuels de Bucovine, en 
assurant les premiere cadres de professeurs et d’instituteurs roumains. La Societe 
fondait en 1906 rimtemat de Suceava, pour les eleves qui etudiaient daris : le 
Gymnase superieur de la viile, Hintre temps on a acquit egaiement une typo- 
graphie, pour diffuser les livres roumains.

30 Teodor Balah, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul răz
boiului mondial 1914—1918, Societatea Tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1923, 
n. 200-201.
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La Societe a procure en permianenee des fonds, des donations t'aites par 
certains roumains de l ’empire, de FAncien-Royaume (Ie îterrirtoire libre de Rau- 
manie) et plus tard aussi des revenus offerts par la propre libraiiie et typographie. 
On met en evidence le manque des manuels scolaires, les eleves etant obliges 
d’etudier d ’apres les auteurs allemands, en allemande. Par le soin de l ’„£cole 
roumaine", on a appele aux professeurs qui ont redige et traduit gratuitement les 
manuels necessaires. On a fonde des filiales de la Societe en divers localites de 
Bucovine, avec des remarquables resultats pour le developpement de la culture 
roumaine.

On insiste sur la participation de l\,£cole roumaine" â la vie culturelle de la 
viile et du district, en utilisant egalement ces manifestations comme un moyen 
d’acquisition de fonds si necessaires pour 1’actiivite qu’elle deployait. D’entre ceux 
qui ont conduit les destinees de la Societe on memtionnent: S. FI. Marian, Euse
bie Popovici, Animpodist Daşchevici, Ion Nistor, Iorgu Toma, Const. Cosovici, 
Vasile Bumbac, Gherasim Buliga, George Tofan etc.

On decrit ensuite le jubile de 25 ans depuis la fondation de l’ .,Ecole rou
maine" et les conditions dans lesquelles a păru son historique, ecrit par Iorgu 
Toma. L ’etude souligne le controle permanent, suffocant des autorirtes habsburges, 
^ui n ’ornt pas donne des aides trop grands â la Societe, pour des motifs facilement 
a comprendre.

L ’„Ecole roumaine4* a continue son activite jusqu’en 1940. Les investigations 
de l’auteur s’arretent â l ’annee 1918, quand s’acheve le reve millenaire d ’union de 
tous les roumains dans un etait naţional unitaire.
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—  S. FI. Marian a lucrat foarte mult pentru societate, nu însă mai 
mult decît oricine ;

— Membri în direcţiunea „Revistei politice11 au fost şi domnii : 
Atanasie Priclie, Oonst. Cosovici şi Lazăr Viool11.

Animpodist Daşchevici consideră apoi necesar ca autorul să renun
ţe la unele puncte tari, care pot împiedica apariţia volumului. Cităm 
din acestea :

— „nepăsarea condamnabilă a ocîrmuirii11 ;
— „cârmuirea nouă totdeauna duşmănoasă11 ;
— „perversitatea sistemului de guvernare practicată la noi11 ;
— „detruncherea ţării11 ;
—  „laudele nemeritate ale noauei administraţii11 ;

-— „glorificarea prezentului străin11 ;
— „o verigă de aur în lanţul greu de fier, ce împedică avîntul su

fletului nostru11 ;
—  „Împăratul Iosif II... a avut slăbiciunea11 ;
— „în urma unei aşa de părinteşti îngrijiri a celui mai duşmănos 

dintre guvernele noastre11 ;
— „în războiul de exterminare patronează curentul germanizator(..) 

ca un bun părinte14 ;
— „ atunci vom înţelege cît ele rău voitoare a fost stăpânirea faţă 

de poporaţiunea română pe terenul şcolar11 ;
—  „toate guvernele locale au practicat pînă acuma aceeaşi politică 

duşmănoasă Românilor11 ;
— „ca orice întreprindere a noastră a fost privit şi cursul pregătitor 

ou multă ostilitate din partea forurilor administrative11 ;
— „fiindcă de altfel ar fi dat T. V. Ştefanelli guvernului cel mai bun 

prilej ca să-l persecute şi săJl ricaneze cum a păţit-o S. FI. 
Marian11 ;

— „dar încrederea şi iubirea de care se bucură T. V. Ştefanelli la 
voinicii munteni, a fost un zid de granit, de care s-au sfărâmat 
toate opintirile guvernului înfuriat11.

Apariţia unui volum cu asemenea afirmaţii, ar fi atras o sălbatecă 
represiune a stăpânirii habsburgice împotriva autorului şi ar fi avut 
consecinţe dintre cele mai grave asupra „Şcoalei Române11, punând sub 
semnul întrebării însăşi existenţa sa în viitor. O copie a raportului 
redactat de A. Daşchievici s-a trimis autorului, pentru luarea la cunoş
tinţă. Acesta a admis observaţiile făcute şi istoricul apare în 1909, pur
tând ânsă data de 1908, legată de jubileul societăţii. Procesul verbal 
din 14 mai 1909 consemnează mulţumirile adresate de autor comitetului, 
pentru publicarea volumului, iar Eusebie Popovici propune să se trimită 
filialelor societăţii cîte 100 exemplare pentru a fi vândute. Trei ani 
mai tîrziu, în 1912, preşedintele „Şcoalei Române11 primeşte o scrisoare28 
din Bucureşti, semnată de Ion Kalinderu, în care acesta anunţă că 
citind cartea lui Iorgu Toma, a luat cu bucurie cunoştinţă de rodnica

28 Aflată la Fondul „S. FI. Marian" (Arhiva Soc. „Şcoala Română").
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activitate a „Şcoalei Române14 şi cere 30 de exemplare pentru a le dis
tribui bibliotecilor din. România.

Pentru anul 1909, un eveniment remarcabil în viaţa „Şcoalei Româ- 
ne“ a fost participarea la comemorarea a 20 de ani de la moartea poe
tului Mihai Eminescu. în anul următor, procesul verbal datat 29 martie 
1910, consemnează raportul bibliotecarului Eugen Botezat,în care arată 
că „Şcoala Română44 dispune de un fond de 13.217 cărţi, în valoare de 
17 851 coroane. La 15 mai, acelaşi an, Tovarniţchi, conducătorul librăriei 
şi tipografiei, îşi prezenta raportul în adunarea generală, deplîngînd 
faptul că unii cetăţeni au defăimat instituţiile Societăţii, dînd notiţe 
duşmănoase în ziarele din B-ucovina. Deficitul din trecut s-a acoperit 
şi s-a realizat un venit de 15 000 coroane. „A  fost o vreme — continuă 
acesta în Darea de seamă —  cînd Krafft din Sibiu, Ciurcu din Braşov, 
„Miner va44 din Bucureşti, Pardini şi Schally din Cernăuţi nu mai tri
meteau o carte, închizînd creditul de cont curent şi comision, chiar 
şi c ontraramburs. Toate acestea sînt de domeniul trecutului(...). Libră
ria are cont curent aproape în toate librăriile din Transilvania şi Vechiul- 
Regat. Numărul cumpărătorilor a crescut de 5 ori. In Cernăuţi toate 
societăţile academice române, „România Jună“ din Viena, Universitatea 
din Cernăuţi, pedagogiul, gimnaziul III de stat, se aprovizionează de 
ia „Şcoala Română“ (...). Desfacerile au ajuns la 160 000 cor. faţă de 
40 000 cor. în primii ani. Din cele induse ni putem uşor esplica venitul 
şi că criticile prin gazete a unor indivizi destructivi în societatea româ
nească nu sînt de feliu îndreptăţite“ .

De numele „Şcoalei Române11 se leagă şi eforturile pentru deschide
rea Casei Naţionale din Suceava. Societatea lansează un Apel cerînd 
sprijinul populaţiei pentru realizarea acestui ţel. După ce aminteşte 
măreţia de odinioară a oraşului, pămînt sfinţit şi prin monumentele is
torice existente, apelul arată că „pentru a spori şi întări elementul 
românesc din Suceava şi judeţ, pentru a încuraja negoţul şi meseriile, 
pentru a redobîndi din cîte am pierdut, s-a înfiinţat în anul 1909 Socie
tatea cooperativă „Casa Naţională44 în Suceava cu părtăşii (acţiuni, n. n.) 
a 100 cor.“ . Cu 70 000 coroane s-a cumpărat în centrul oraşului un teren 
în suprafaţă de peste 300 mp pentru ridicarea „Casei44, care să cuprindă :

1. Prăvăliile pentru meseriaşii din Suceava şi judeţ, organizaţi în 
societăţi cooperative ;

2. Magazine de mărfuri, care să satisfacă trebuinţele întregului 
judeţ ;

3. O bibliotecă naţională ;
4. O şcoală profesională ;
5. Societăţile culturale şi economice din Suceava.
Pentru a uşura înfăptuirea acestor obiective, „Şcoala R|omână“ a 

întocmit un album cu 25 de ilustrate reprezentînd cele mai alese monu
mente din Suceava. Intr-un tiraj de 25 000 exemplare, albumul e închi
nat neamului românesc şi se vinde în toate ţinuturile locuite de ro
mâni. Venitul obţinut se va investi în acţiuni ale Casei Naţionale.

29 Păstrat în acelaşi Fond, (Arhiva Soc. „Şcoala Română").
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In anii primului război mondial, cînd Suceava a cunoscut vremuri de 
restrişte, preşedintele „Şcoalei Române11, Eusebie Popovici a dispus ca 
actele de valoare şi arhiva societăţii să fie depuse pe bază de consignaţie 
şi adeverinţă de primire, la mănăstirea Sf. ioan. In calitatea sa, profesorul 
şi-a riscat libertatea, lipsind puţin să nu fie arestat pentru trădare de 
patrie. In raportul său către generalul Eduard Fischer, «redactat în martie 
1918, căpitanul de jandarmi Hintz arăta că societatea „Şcoala Română11 
din Suceava a avut totdeauna drept scop principal, să propage şi să 
pregătească alipirea Bucovinei la România(...). Profesorul Eusebie Po
povici, preşedintele ei(...) este omul care „cu toate fibrele inimei sale 
ţine la România11 (mit jeder Faser seines Herzens an Rumănien hăngender 
Mann). Liceul din Suceava, unde cei mai mulţi profesori sînt Români 
şi foşti bursieri ai acestei societăţi, a ştiut să crească mai multe generaţii 
de intelectuali români, „făcînd din fiii de ţărani loiali, intelectuali, cari(...) 
parte înainte de război dar aproape toţi în decursul războiului trecuseră 
la duşman luptîndu-se în rândurile armatei române cu arma în mînă 
contra monarhiei11 30.

Sfîrşitul războiului a însemnat izbăvirea Bucovinei de sub jugul 
habsburgic, care apăsase greu pe umerii românilor, timp de 143 de ani. 
Luptători neînfricaţi pentru păstrarea fiinţei naţionale şi pentru răs- 
pîndirea culturii româneşti contestate în propria lor ţară, conducătorii 
societăţii merită întreaga recunoştinţă a posterităţii. Sacrificiile ce le-au 
făcut, îi aşează cu prisosinţă printre binefăcătorii neamului românesc.

LA SOCIETE „ŞCOALA ROMÂN A “ (L’„EGOLE ROUMAINE") DE SUCEAVA
(1883— 1918)

R e s u m  e

L ’auteur fait un ample historique de la Societe r„Eoole 
roumaine“ de Suceava, societe qui a joue un important role dans la conservation 
de la spiirituali'te roumaine, dans la promotion de la culture, dans les difficiles 
conditions de la domimaition des Habsburges; en Bucovine.

Fondee le 14 septembrie 1883 par l’impulsion des deux leittres de Bucovine,
— T. V. Ştefanelli et St. Ştefureac, la Societe a imiitie sans des moyens materiels 
la lutte pour 1’affirmation de l’clement roumain opprime, avec la ferme confiance 
dans le triomphe de la cause. Elle a signale le grave danger de la germanisation 
foreee et a ‘oommence une vaste camipagne pour la forudation d ’ecoles primaires, 
pour l ’initroduction de la langue roumaine dans l’enseignement de Bucovine. On, a 
apporte dans les ecoles des jeunes eleves pauvres, qui en benefioiant de I’aide de 
l ’ „Eoole roumaine", ont consolide la categorie des intelectuels de Bucovine, en 
assurant les premiers cadres de professeurs et d’instituteurs roumains. La Societe 
fondait en 1906 riintemat de Suceava, pour les eleves qui etudiaient daris : le 
Gymnase superieur de la viile, Hintre temps on a acquit egalement une typo- 
graphie, pour diffuser les livres roumains.

30 Teodor Balah, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul răz
boiului mondial 1914—1918, Societatea Tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1923, 
o. 200-201.
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La Societe a procure en permanente des fonds, des donations t'aites par 
certains roumains de l ’empire, de lAncien-Royaum e (ie (terriitoire libne de Rau- 
manie) et pLus tard aussi des revenus offei-ts par la propre librairie et typographie. 
On met en evidence le manque des manuels scolaires, les eleves etant obliges 
d ’etudier d ’apres les auteurs allemands, en allemande. Pai- le soin de r„Ecole 
roumaine", on a appele aux professeurs qui ont redige et traduit gratuitement Ies 
manuels necessaires. On a fonde des filiaies de la Societe en divers localites de 
Bucovine, avec des remarquables resulta'ts pour le developpement de la culture 
roumaine.

On insiste sur la participation de l ’Jfieole roumaine" â la vie cuiturelle de la 
viile et du district, en utilisant egalement ces manifesta tions comme un moyen 
d’acquisition de fonds si necessaires pour Pactivite qu’elle deployait. D’entre ceux 
qui ont conduit les destinees de la Societe on memtionnent: S. FI. Marian, Euse
bie Popovici, AnimpodiS't Daşchevici, Ion Nistor, Iorgu Toma, Const. Cosovici, 
Vasile Bumbac, Gherasim Buliga, George Tofan etc.

On decrit ensuite le jubile de 25 ans depuis la fondation de l ’„fîcole rou- 
rname“ et les conditions dans lesquelles a păru son historique, ecrit par Iorgu 
Toma. L ’etude souligne le controle permanent, suffocant des autorittes habsburges, 
qui n ’omt pas donne des aides trop grands â la Societe, pour des motifs facilement 
â comprendre.

L ’„Ecole roumaine" a continue son activite jusqu’en 1940. Les investigations 
de l’auteur s’arretemt ă l’annee 1918, quand s’acheve le reve millenaire d ’union de 
tous les roumains dans un etaît naţional u>nitaii-e.



STUDII DE ISTORIE

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PRIVIND 
HABITATUL MEDIEVAL RURAL DIN 
BAZINUL SUPERIOR AL ŞOMUZULUI 
MARE ŞI MOLDOVEI

MIRCEA D. MATEI EMIL I. EMANDI OCTAV MONORANU

I Priorităţi în cercetarea arheologică a evului mediu pe 
terioriul judeţuIuiSuceava.

Realitate indisponibil legată de restructurările petre
cute în cercetarea ştiinţifică românească de după 23 August 1944, arheo
logia evului mediu s-a impus ca disciplină de sine stătătoare, s-ar putea 
spune, concomitent cu procesul rezolvării unor probleme istorice de cea 
mai mare importanţă, implicaţiile cărora erau departe de a se limita, teri
torial şi tematic, la zona istorică locuită de români. Deşi se constituia ca 
atare abia în anii ’50, arheologia evului mediu se dovedea capabilă încă la 
finele deceniului al şaselea să contribuie decisiv nu numai la abordarea dar 
şi la rezolvarea unor probleme a căror tratare evidenţiase pînă atunci, 
în repetate rânduri, dificultatea depăşirii puţinătăţii şi unilateralităţii 
bazei documentare de la care se pornea. într-adevăr, indiferent dacă, 
de exemplu, in discuţie se aflau categorii economico-sociale ale evului 
mediu românesc (ca ordine de abordare, oraşele medievale situându-se 
cu mult înaintea aşezărilor rurale) sau forme de organizare a structurilor 
militare (şi mai ales cetăţile ca parte componentă a sistemului defensiv 
al ţărilor româneşti) recurgerea la izvoarele scrise ca unică sursă de in
formare a condus de foarte multe ori la formularea unor încheieri, a 
căror confruntare ulterioară cu imaginea oferită de cercetările arheo
logice a evidenţiat fie caracterul parţial al acestor încheieri, fie, nu de 
puţine ori, conţinutul lor de-a dreptul discutabil

Pe acest fond al dezvoltării impetuoase a cercetării arheologice în
treprinse în obiective medievale, dezvoltare nelipsită de dificultăţi şi 
chiar de momente de impas, nordul Moldovei s-a bucurat de o atenţie 
neslăbită prioritară, şi, dintr-un anumit punct de vedere, s-ar putea a- 
firma că de aici a intrat în toată ţara arheologia evului mediu româ
nesc Fără intenţia (şi mai ales fără pretenţia) de a prezenta în rîndu- 
rile de faţă etapele parcurse de cercetarea arheologică a evului mediu

1 întrucât rândurile prezente nu fac decît să amintească, sumar şi doar într-un 
context impus de caracterul mai mult aluziv al referirilor, anume probleme 
aflate în curs de cercetare, referirile bibliografice care urmează nu vor avea 
decît un caracter orientativ, ele nepropunîndu-şi să epuizeze literatura în care 
astfel de probleme îşi găsesc, reflectare.

2 Spunînd aceasta, avem în vedere faptul că deşi, sub raport cronologic, cercetă
rile arheologice de la Suceava au fost precedate de altele, organizate tot în 
obiective aparţinînd epocii feudale (Zimnicea, Hlincea, Verbieioara), abia la 
Suceava s-a constituit un adevărat şantier-şcoală, sub conducerea lui Ion 
Nestor.
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pe teritoriul judeţului Suceava, mă mulţumesc să amintesc că cercetări 
ca acelea întreprinse, în lungul anilor, la Suceava (oraşul3, precum şi 
cele două cetăţi care îl apărau la vest4 şi, respectiv, la est5), la Şiret, 
la Baia ■'fais şi într-un număr (în continuă creştere) ele sate medievale (dis
puse între valea Mo l d o v e i ş i  valea Şiretului7, au constituit, poate, tot 
atîtea experienţe fertile în cadrul cercetărilor evului mediu românesc, 
în general. Bogate în rezultate, aceste cercetări au devenit, cu timpul, 
bun comun al istoriografiei româneşti, iar faptul că. primele trei volume 
ale impunătoarei „Istorii a României “ aflate în curs de apariţie se înte
meiază, în parte, şi pe rezultatele acestor cercetări constituie cea mai 
convingătoare dovadă a utilităţii deosebite ştiinţifice a eforturilor făcute 
pînă acum în cercetarea istoriei veacurilor de mijloc a acestui colţ de 
ţară românesc. Departe de a se. fi încheiat, această cercetare a simţit, încă 
din anii precedenţi, nevoia unei şi mai ferme orientări tematice, cu con
secinţe importante în abordarea unor probleme vizînd structura econo
mică şi politică a societăţii româneşti de la răsărit de Carpaţî, precum 
şi reflectarea acesteia în formele suprastructurii organizării politice de 
esenţă feudală. Cele ce urmează nu au alt scop decît să definească unele 
din aceste noi sarcini şi să sugereze modul în care ele se integrează în 
efortul similar desfăşurat de cercetarea românească istorică, în ansam
blul ei.

Cercetarea satului medieval în cuprinsul judeţului Suceava, deşi 
începută substanţial mai tîrziu decît în alte regiuni istorice româneşti, 
a cunoscut, în anii din urmă, ritmuri susţinute de desfăşurare, ceea ce 
a condus la obţinerea unor rezultate dintre cele mai promiţătoare, in
diferent de unghiul din care acestea ar fi privite. Includerea satului me
dieval într-un plan cuprinzător al cercetării arheologice s-a făcut aici, 
la Suceava, în funcţie de două criterii foarte precise, iar dacă acestea 
nu au funcţionat tot timpul în mod echilibrat faptul nu se explică prin 
neglijarea, pe parcurs, a unuia din ele, ci numai prin neputinţa colecti
velor de specialişti de a cuprinde, concomitent, un număr mai mare 
de obiective. Primul criteriu, privit prin prisma priorităţii cronologice

3 Unele rezultate ale cercetărilor întreprinse în oraş au fost făcute cunoscute 
in lucrarea noastră Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucu
reşti, 1963, după care o serie de studii întocmite de autorul rîndurilor de faţă 
sau de Gh. Diaconu, Trifu Martinoviei, Ştefan Oltoamu, Mara Nicorescu, Radu 
Popa. Elena Busuioc ş. a. au pus în lumină noi aspecte ale istoriei oraşului.

4 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Şcheia, Bucureşti, 1960.
5 M. D. Matei si Al. Andronic, Cetatea de scaun a Sucevei, Ed. Meridiane, Bucu

reşti, 1964.
5 bis — Vasile Nearnţu, Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea — Contribuţii la pro

blema urbanizării aşezării de la Baia în secolul al XlV-lea, în Anuarul Insti
tutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol", Iaşi, XVI, 1979, p. 295-304 şi 
Idem — Oraşul medieval Bcnia în secolele XIV-XV1I. Cercetările arheologice 
din anii 1967— 1976, Iaşi, Editura Junimea, 1980. Pentru cercetările de la Şiret 
vezi : Al. Rădulescu, Dada, NS XVI, 1972, p. 226-241 ; Stela Cheptea, Arheologia 
Moldovei, VII, 1972, p. 346-356 ; Lucian Chiţesou, RMM, 3, 1975, p. 48-53.

6 Cercetări întreprinse de M. D. Matei, O. Monorainu (numai la Berchişeşti) şi 
E .1. Emamdi.

7 Am în vedere cercetările întreprinse la Zvorîştea (localitate situată chiar pe 
malul Şiretului) de Elena Busuioc (descoperiri inedite) şi Mircea Ignat.
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a organizării cercetărilor, a fost acela determinat, în mod obiectiv, de 
necesitatea cunoaşterii procesului iradierii culturale a oraşului în me
diul rural, pe care l-am numit criteriul hinterlandului.

După cum se ştie, unul din cele mai importante aspecte ale proble
mei oraşului medieval, în genere, este acela al raporturilor, multiple 
şi complexe, ale acestuia cu hinterlandul său 8. Dacă pentru alte regiuni 
ale Europei cunoaşterea amintitelor raporturi este facilitată, intr-o mă
sură considerabilă, de cantitatea şi calitatea conţinutului izvoarelor scrise 
medievale, în cazul ţărilor româneşti o cercetare similară nu poate 
fi. întreprinsă numai pe temeiul aceloraşi surse documentare, aici ar
heologia căpătând locul principal în furnizarea bazei documentare. Or, 
clin acest punct de vedere, deşi, aşa cum am arătat şi cu alt prilej 9, 
în Moldova cercetarea satului medieval nu a lipsit cu totul, ea, fie pen
tru că nu a avut un caracter de preocupare sistematică şi de durată, 
fie că s-a desfăşurat potrivit unor criterii insuficient de bine definite, 
nu a furnizat decît date de calitate mediocră, în ciuda faptului că pri
mele rezultate ale unor cercetări erau mai mult decît încurajatoarei0. 
Aşa fiind, pentru teritoriul Moldovei, cunoaşterea evoluţiei raporturilor 
dintre oraşele medievale şi satele din hinterlandul acestora a rămas 
permanent deficitară (în comparaţie cu situaţia din Ţara Românească, 
unde, de exemplu, cercetările de la Străuleşti 11 sau cele de la Tînganu 11 
au ofei’it un volum impresionant de date utilizabile într-o cercetare si
milară), situaţia aceasta impunînd organizarea săpăturilor de la Udeşti li, 
al căror scop era, între altele, şi acela de a verifica observaţii făcute, an
terior, la Şcheia—Suceava sau la Hlincea—Iaşi, ultimele două sate fiind 
situate în chiar marginea oraşelor Suceava şi, respectiv, Iaşi.

Cel de al doilea criteriu în abordarea arheologică a satelor me
dievale din cuprinsul judeţului Suceava a fost substanţial diferit de pri
mul, şi anume acela al unităţilor geo-morjologice, în cuprinsul cărora 
s-au dezvoltat, în veacurile de mijloc, forme de viaţă, care constituiau 
o continuare certă a unei locuiri româneşti mai vechi, datînd de la în
ceputul mileniului al doilea. Expresia materializată în teren a acestui 
de-al doilea criteriu îl constituie organizarea cercetărilor arheologice

8 Pentru discuţia mai amplă a problemei, cf. M. D. Matei, Observaţii în legătură 
cu raporturile economice dintre oraşele medievale şi satele situate în împreju
rimile acestora, SCIVA, 29, 1978, 3, p. 365-384.

9 M. D. Matei, Cercetarea arheologică a satului medieval românesc în secolele 
XII-X1V : realizări, perspective, sarcini, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 411-425 ; vezi şi 
recenta apariţie : Victor Spinei, Moldova în secolele X I-X IV , Bucureşti, 1982.

10 Avem în vedere cercetările de la Hlin:cea-Iaşi (cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 312-334; 
SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 233-245 ; SCIV, 6, 1956, 3-4, p. 687-707).

11 Cf. mai ales, P. L Paniait, Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 190- 
222 ; idem, Materiale de istorie şi muzeografie, 5, extras, p. 7-24 ; idem, SCIV, 
22, 1971, 2, p. 247-261 ; idem, in Istoria oraşului Bucureşti, I, Bucureşti, 1965.

12 Panait 1. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul I. Cernovodeanu, 
Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 239-296.

13 Cercetările au fost începute de M. D. Matei şi O. Manoranu, ele fiind preluate, 
eu începere din 1971, de Al. Rădulescu, care pregăteşte un amplu raport asupra 
rezultatelor săpăturilor de aici, din ultimele campanii. Pînă la apariţia acestui 
raport, ef. M. D. Matei si Al. Rădulescu, Studii si materiale. Istorie, 3, Suceava, 
1973, p. 265-289.
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pe teritoriul judeţului Suceava, mă mulţumesc să amintesc că cercetări 
ca acelea întreprinse, în lungul anilor, la Suceava (oraşul3, precum şi 
cele două cetăţi care îl apărau la vest4 şi, respectiv, la est5), la Şiret, 
la Baia ■'fais şi intr-un număr (în continuă creştere) ele sate medievale (dis
puse între valea Moldovei şi valea Şiretului", au constituit, poate, tot 
atîtea experienţe fertile în cadrul cercetărilor evului mediu românesc, 
în general. Bogate în rezultate, aceste cercetări au devenit, cu timpul, 
bun comun al istoriografiei româneşti, iar faptul că primele trei volume 
ale impunătoarei „Istorii a României “aflate în curs de apariţie se înte
meiată, în parte, şi pe rezultatele acestor cercetări constituie cea mai 
convingătoare dovadă a utilităţii deosebite ştiinţifice a eforturilor făcute 
pînă acum în cercetarea istoriei veacurilor de mijloc a acestui colţ de 
ţară românesc. Departe de a se. fi încheiat, această cercetare a simţit, încă 
din anii precedenţi, nevoia unei şi mai ferme orientări tematice, cu con
secinţe importante în abordarea unor probleme vizînd structura econo
mică şi politică a societăţii româneşti de la răsărit de Carpaţi, precum 
şi reflectarea acesteia în formele suprastructurii organizării politice de 
esenţă feudală. Cele ce urmează nu au alt scop decît să definească unele 
din aceste noi sarcini şi să sugereze modul în care ele se integrează în 
efortul similar desfăşurat de cercetarea românească istorică, în ansam
blul ei.

Cercetarea satului medieval în cuprinsul judeţului Suceava, deşi 
începută substanţial mai tîrziu decît în alte regiuni istorice româneşti, 
a cunoscut, în anii din urmă, ritmuri susţinute de desfăşurare, ceea ce 
a condus la obţinerea unor rezultate dintre cele mai promiţătoare, in
diferent de unghiul din care acestea ar fi privite. Includerea satului me
dieval într-un plan cuprinzător al cercetării arheologice s-a făcut aici, 
la Suceava, în funcţie de două criterii foarte precise, iar dacă acestea 
nu au funcţionat tot timpul în mod echilibrat faptul nu se explică prin 
neglijarea, pe parcurs, a unuia din ele, ci numai prin neputinţa colecti
velor de specialişti de a cuprinde, concomitent, un număr mai mare 
de obiective. Primul criteriu, privit prin prisma priorităţii cronologice

3 Unele rezultate ale cercetărilor întreprinse în oraş au fost făcute cunoscute 
in lucrarea noastră Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucu
reşti, 1963, după care o serie de studii întocmite de autorul rîndurilor de faţă 
sau de Gh. Diaconu. Trifu Marti novici, Ştefan Olfteanu, Mara Nicorescu, Radu 
Popa, Elena Busuioc ş. a. au pus în lumină noi aspecte ale istoriei oraşului.

4 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Şcheia. Bucureşti, 1960.
5 M. D. Matei si Al. Andronic, Cetatea de scaun a Sucevei, Ed. Meridiane, Bucu

reşti, 1964.
5 bis — Vasile Neamţu, Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea — Contribuţii la pro

blema urbanizării aşezării de la Baia în secolul al XlV-lea, în Anuarul Insti
tutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“ , Iaşi, XVI, 1979, p. 295-304 şi 
Idem — Oraşul medieval Bcnia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice 
din anii 1967—1976, Iaşi, Editura Junimea, 1980. Pentru cercetările de la Şiret 
vezi : Al. Rădulescu, Dada, NS XVI, 1972, p. 226-241 ; Stela Cheptea, Arheologia 
Moldovei, VII, 1972, p. 346-356 ; Lucian Chiţesou, RMM, 3, 1975, p. 48-53.

6 Cercetări întreprinse de M. D. Matei, O. Monoramu (numai la Berchişeşti) şi 
E .1. Emamdi.

7 Am în vedere cercetările întreprinse la Zvorîştea (localitate situată chiar pe 
malul Şiretului) de Elena Busuioc (descoperiri inedite) şi Mircea Ignat.
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a organizării cercetărilor, a fost acela determinat, în mod obiectiv, de 
necesitatea cunoaşterii procesului iradierii culturale a oraşului în me
diul rural, pe care l-am numit criteriul hinterlandului.

După cum se ştie, unul din cele mai importante aspecte ale proble
mei oraşului medieval, în genere, este acela al raporturilor, multiple 
şi complexe, ale acestuia cu hinterlandul său 8. Dacă pentru alte regiuni 
ale Europei cunoaşterea amintitelor raporturi este facilitată, intr-o mă
sură considerabilă, de cantitatea şi calitatea conţinutului izvoarelor scrise 
medievale, în cazul ţărilor româneşti o cercetare similară nu poate 
fi. întreprinsă numai pe temeiul aceloraşi surse documentare, aici ar
heologia căpătând locul principal în furnizarea bazei documentare. Or, 
din acest punct de vedere, deşi, aşa cum am arătat şi cu alt prilej 9, 
în Moldova cercetarea satului medieval nu a lipsit cu totul, ea, fie pen
tru că nu a avut un caracter de preocupare sistematică şi de durată, 
fie că s-a desfăşurat potrivit unor criterii insuficient de bine definite, 
nu a furnizat decît date de calitate mediocră, în ciuda faptului că pri
mele rezultate ale unor cercetări erau mai mult decît încurajatoarei0. 
Aşa fiind, pentru teritoriul Moldovei, cunoaşterea evoluţiei raporturilor 
dintre oraşele medievale şi satele din hinterlandul acestora a rămas 
permanent deficitară (în comparaţie cu situaţia din Ţara Românească, 
uncie, de exemplu, cercetările de la Străuleşti 11 sau cele de la Tînganu 11 
au oferit un volum impresionant de date utilizabile într-o cercetare si
milară), situaţia aceasta impunînd organizarea săpăturilor de la Udeşti u, 
al căror scop era, între altele, şi acela de a verifica observaţii făcute, an
terior, la Şcheia—Suceava sau la Hlincea—Iaşi, ultimele două sate fiind 
situate în chiar marginea oraşelor Suceava şi, respectiv, Iaşi.

Cel de al doilea criteriu în abordarea arheologică a satelor me
dievale din cuprinsul judeţului Suceava a fost substanţial diferit de pri
mul, şi anume acela al unităţilor geo-morfologice, în cuprinsul cărora 
s-au dezvoltat, în veacurile de mijloc, forme de viaţă, care constituiau
o continuare certă a unei locuiri româneşti mai vechi, datînd de la în
ceputul mileniului al doilea. Expresia materializată în teren a acestui 
dc-al doilea criteriu îl constituie organizarea cercetărilor arheologice

8 Pentru discuţia mai amplă a problemei, cf. M. D. Matei, Observaţii în legătură 
cu raporturile economice dintre oraşele medievale şi satele situate în împreju
rimile acestora, SCIVA, 29, 1978, 3, p. 365-384.

9 M. D. Matei, Cercetarea arheologică a satului medieval românesc în secolele 
XII-X1V : realizări, perspective, sarcini, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 411-425 ; vezi şi 
recenta apariţie : Victor Spinei, Moldova în secolele X I-X IV , Bucureşti, 1982.

10 Avem în vedere cercetările de la ITlmeea-Iaşi (cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 312-334; 
SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 233-245 ; SCIV, 6, 1956, 3-4, p. 687-707).

11 Cf. mai ales, P. L Panait, Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 190- 
222 ; idem, Materiale de istorie şi muzeografie, 5, extras, p. 7-24 ; idem, SCIV, 
22, 1971, 2, p. 247-261 ; idem, in Istoria oraşului Bucureşti, I, Bucureşti, 1965.

12 Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul I. Cernovodeanu, 
Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 239-296.

13 Cercetările au fost începute de M. D. Matei şi O. Monoranu, ele fiind preluate, 
eu începere din 1971, de Al. Rădulescu, care pregăteşte un amplu raport asupra 
rezultatelor săpăturilor de aici, din ultimele campanii. Pînă la apariţia acestui 
raport, ef. M. D. Matei si Al. Rădulescu, Studii si materiale. Istorie, 3, Suceava, 
1973, p. 265-289.
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din unele aşezări rurale situate în bazinul Şomuzuilui Mare l\ ea şi 
cercetările arheologice şi mai ales cele de suprafaţă 15 care au cuprins 
cursul superior şi mijlociu al Moldovei.

Desigur, fără să fie întîmplătoare, alegerea celor două zone şi stă
ruinţa eu care s-au întreprins cercetările de aici în ultimii ani face ne
cesară explicarea raţiunilor ce au stat la baza respectivei hotărîri. După 
cum se ştie, spre deosebire de realităţile contemporane din teritoriul 
dintre Carpaţi şi Dunăre, bine cunoscute datorită unor izvoare scrise 
externe, organizarea politică a societăţii româneşti est-carpatice înainte 
de întemeierea statului feudal de sine stătător continuă să rămână, de 
decenii în şir, în stadiul ipotezelor. în lipsa unor izvoare scrise cu un 
conţinut de claritate şi consistenţă satisfăcătoare, rarele informaţii care 
au putut fi invocate în sprijinul existenţei unor forme de organizare po
litică de structură feudală în Moldova secolelor XIII—XIV au fost ac
ceptate şi respinse succesiv;1(i, puterea lor probatorie continuînd să fie 
pusă sub semnul întrebării.

In acelaşi timp, pornind de la realităţi proprii nu numai teritoriului 
românesc, unii istorici ai evului mediu au postulat existenţa unor aşa- 
numite „cnezate de vale“ 17 anterioare secolului al XlV-lea, din care se 
vor fi dezvoltat ulterior structurile teritoriale care au stat la baza for
mei superioare de organizare reprezentată de statul feudal de sine stă
tător. Dacă astfel de organisme socio-politice trebuiau, în chip necesar, 
să aibă la bază o viaţă economică cu rădăcini adinei în secolele prece
dente, aceasta nu putea fi, în nici un caz, fără vreo legătură cu factorii 
naturali care au favorizat şi activat o atare viaţă economică în cadrul 
unor grupări de aşezări săteşti. Fără să trebuiască a fi imaginate ca 
avînd un caracter închis, grupările respective s-au constituit, cu timpul, 
şi au ajuns să aibă o viaţă economică, culturală şi politică comună toc
mai pentru că, într-o perioadă în care comunicaţiile erau mai puţin 
lesnicioase, factorii naturali au limitat la un grup de sate dispuse într-un 
mediu propice (văi de ape, depresiuni etc.) posibilităţile de exprimare

14 Este vorba de cercetările de Ia Liteni, Vornicenii Mari (Tulova) şi Zahareşti 
întreprinse de M. D. Matei şi Em. I. Emandi — şi de cele de la Horodniceni — 
realizate de Elena Busuioc.

15 O contribuţie esenţială la efectuarea acestora a avut-o Em. I. Emandi ; vezi, 
Emil Emandi, R.M.M., J, 1981, p. 65-83 ; idem A.M.J.. VIII, Suceava, 1981. p. 200- 
226, i'ig. 1, (harta descoperirilor).

16 In acest sens, chiar şi un singur exemplu poate îi edificator : este vorba de acea 
„ţară a românilor" despre care vorbeşte cronica rimată a lui Ottokar de Ş t i r i c i  
(Osterreichische Reimchronik, ed. J. Seemuler, în Monumenta Germaniae Histo- 
rica, Deutsche Chroniken, V, 2, Hannover, 1893, p. 1152-1154). Succesiv, istoricii 
au, localizat această întocmire de caracter feudal în Moldova, sau au combătut
o atare localizare, cf. mai recent, A. Armbruster, Studii, 25, 1972, 3, p. 463 .şi 
urm., precum şi M. D. Matei. SCIVA, 29, 1978. 4, p. 553.

17 „...într-o epocă îndepărtată, văile formau unităţi economice separate, ou satele 
lor, în mijlociul cărora se afla centrul de schimb şi de pază, .sediul voievodului" 
(P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, 
p. 282); Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 25-41 ; Emil 
Emandi, Muzeul Naţional, V, Bucureşti, 1981, p. 149-150. fig. 1.
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a unităţii de limbă, de viaţă materială şi spirituală, de tradiţii, pe care 
s-au întemeiat şi primele organizări de caracter politic şi militar.

Pornind de la aceste realităţi, verificate, însă, în alte regiuni isto
rice româneşti decît Moldova, alegerea văii Moldovei şi a bazinului Şo- 
muzului Mare ca unităţi geografice (fig. 48, 49 şi 50) asupra cărora s-a 
concentrat atenţia specialiştilor s-a justificat nu numai prin faptul că 
cele două zone oferiseră, încă din vechime, cadrul natural cel mai fa
vorabil dezvoltării unor astfel de comunităţi (ceea ce s-a verificat, ulte
rior, pe parcursul întregii cercetări), ci şi prin împrejurarea că, aşa cum 
se ştia foarte bine din toate cercetările istorice anterioare, regiunea 
respectivă intrase în nucleul iniţial al statului feudal de sine stătător 
al Moldovei, ceea ce, sub raport demografic, apărea drept unul din te
meiurile rapidei consolidări a statului românesc de la răsărit de Carpaţi.

Dat fiind că rezultatele acestor cercetări fac obiectul unei lucrări 
speciale 1S, nu ne apare ca necesară prezentarea acestora, în detaliu, în 
cadrul lucrării de faţă. In schimb, pentru justificarea propunerilor ce 
urmează, este obligatoriu cel puţin să amintim principala încheiere la 
care ne-au condus toate cercetările întreprinse în zona amintită. Astfel, 
amplele cercetări de teren, ca şi săpăturile efectuate în cîteva sate din 
zona avută în vedere au confirmat, o dată în plus, faptul că vechimea 
reală a aşezărilor de pe valea Moldovei şi din bazinul Şomuzuilui Mare 
este substanţiali mai mare decît cea pe care ne-o sugerează documentele 
scrise, acestea din urmă fiind de un folos real destul de limitat în în
cercarea stabilirii vechimii locuirii omeneşti medievale din zona dată 
(şi nu numai aici) 1!l. în schimb, privite din alt punct de vedere, ace
leaşi documente — cu condiţia localizării exacte a satelor pe care le 
menţionează — ajută într-o măsură consistentă la conturarea unei ima
gini destul de cuprinzătoare asupra realităţilor demografice de aici, iar 
dacă la aceasta se adaugă rezultatele cercetărilor arheologice, rezultatul 
final este foarte aproape de ceea ce constituia realitatea veacurilor de 
mijloc, în domeniul care ne interesează.

Deşi consideraţiile de mai sus ţin de domeniul metodologiei cer
cetării, formularea lor a fost absolut necesară deoarece numai cunoaş
terea acesteia (a metodologiei cercetării) poate conferi un grad sporit 
de verosimilitate concluziei ce urmează, şi anume : în cuprinsul zonei 
cercetate, există suficiente dovezi pe temeiul cărora să se afirme că va
lea Moldovei şi bazinul Şomuzului Mare au putut constitui zone în care 
să existe grupări de sate, din care se vor fi constituit acele organisme 
politice de tipul cnezatelor, iar existenţa unui voievodat în aceeaşi zonă 
nu air trebui privită ca o ipoteză hazardată.

In lumina experienţei căpătate prin cercetările la care am făcut 
aluzie în rîndurile precedente şi ţinîncl seama de faptul că acestea nu au

18 M. D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din■ valea Moldovei şi 
bazinul Şomusului Mare (secolele X1-XV11), Ed. Academiei. Bucureşti. 1982.

1'9 O încercare, ce merită luată în considerare, de a stabili vechimea satelor me
dievale din Moldova, pornind de la forma in care apar toponimele în docu
mentele scrise interne, o face L. L. Polevoi (cf. mai recent, Ocerki istoriceskoi 
geografii Moldavii XIII- X Vr i’ t-, Chişinău, 1979, p. 10-18 şi 166-173).
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acoperit decît o parte din suprafaţa judeţului Suceava, este limpede că 
studierea, în continuare, a satului medieval constituie una din prio
rităţile de primă urgenţă ale planului de cercetare al anilor viitori, cu
noaşterea realităţilor lumii rurale medievale contribuind decisiv la con
turarea unui tablou cît mai complet al feudalismului românesc, din 
teritoriul de la răsărit de Carpaţi. în acelaşi timp, însă, trebuiesc aduse, 
în lumina aceleiaşi experienţe, şi anumite corective, necesare mai ales 
în alegerea obiectivelor şi zonelor de cercetat. Astfel, se impune, în pri
mul rînd, observaţia că numărul aşezărilor rurale din hinterlandul ora
şelor' Suceava, Baia şi Şiret, cercetate pe cale arheologică, a rămas, în 
continuare, extrem de restrâns, prin aceasta limitându-se simţitor posi
bilităţilor cunoaşterii satisfăcătoare a raporturilor complexe dintre aşe
zările urbane şi cele rurale medievale, limitare ce se răsfrînge negativ 
asupra studierii chiar a vieţii economice a statului feudal Moldova, ra
porturile amintite constituind o componentă importantă a acesteia. Fap
tul că am arătat cu alt prile j2(1 cel puţin unele din criteriile care ar 
trebui să guverneze alegerea unor astfel de sate în vederea cercetării 
lor prin săpături arheologice nu mai face necesară reluarea, acum, a 
acelei discuţii. In schimb, rămîne necesară sublinierea urgenţei 
intrării în cîmpul cercetării mai ales a hinterlandului Şiretului şi Băii, 
despre care acum cunoaştem mult prea puţine lucruri sigure.

In ceea ce priveşte, de data aceasta, cercetarea satului medieval în 
funcţie de criteriul unităţilor geo-morfologice, sarcina cercetărilor vii
toare este sensibil mai complexă şi, prin aceasta, mai greu de realizat. 
Aceeaşi experienţă la care făceam aluzie mai sus a demonstrat că chiar 
dacă o astfel de cercetare nu face, în nici un caz, necesare săpături de 
caracter exhaustiv, rămîne, totuşi, o  realitate pericolul de a restrînge la 
dimensiuni minime săpăturile din aşezările alese pentru sondare21, o 
atare restrîngere contribuind la scăderea puterii probatorii a descoperirilor 
făcute. în acelaşi timp, însă, cunoseîndu-se realitatea că atît cercetările 
de teren, cît şi săpăturile arheologice din cuprinsul unui sat presupun 
eforturile de durată ale unor colective, însăşi structura organizatorică 
a acestei activităţi ar trebui îmbunătăţită pentru anii viitori.

In paginile precedente, referirile repetate la cercetările întreprinse 
în lungul văii Moldovei şi în bazinul Şomuzului Mare (fig. 1,2) au pu
tut crea impresia că stadiul actual al acestora ar justifica, eventual, 
considerarea lor drept satisfăcătoare, astfel încît să apară ca posibilă 
şi chiar recomandabilă întreruperea lor, cu scopul abordării altei zone 
din cuprinsul judeţului Suceava, ©ricît ar fi de adevărat că cercetările 
din zonele amintite se află înitr-un stadiu avansat, încetarea lor şi tre
cerea la studiul altei zone din cuprinsul judeţului Suceava nu poate fi 
considerată încă oportună şi, în consecinţă, opiniez pentru menţinerea 
acestei zone în cîmpul cercetării, şi aceasta cel puţin din următoarele 
motive :

20 M. D. Matei, SOIVA^ 30, 1979, 3, p. 421-422.
21 Ibidem, p. 414.
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a) După cum au evidenţiat discuţiile purtate cu cîtva timp în ur
m ă22, una din lacunele nu. puţin importante ale cercetării arheologice 
româneşti privind evul mediu trebuie considerată aceea reprezentată 
de slaba cunoaştere a secolelor XII— XIII, atît la est, cît şi la sud de 
Carpaţi. în condiţiile în care, mai ales referitor. la regiunea est-carpatică 
a ţării noastre, există încă opinii oare pun sub semnul întrebării prezen
ţa populaţiei româneşti, ca populaţie autohtonă, înainte de secolul al
XlII-lea şi chiar în acest secol2:), una din sarcinile de primă importanţă 
ale cercetărilor arheologice din zona de mai multe ori amintită în pa
ginile de faţă rămîne aceea de a furniza un număr suficient de date 
materiale concludente, care să evidenţieze cu toată puterea caracterul 
neştiinţific al unor astfel de opinii ;

b) La aceasta se adaugă, însă, şi împrejurarea că, deşi materiale ar
heologice datînd în secolele XII— XIII nu lipsesc aici, încă nu s-a reu
şit identificarea aşezărilor şi complexelor din care provin aceste mate
riale şi cu atît mai puţin stabilirea unor particularităţi ale locuirii ro
mâneşti aici, înainte de secolul al XlV-lea. Oricît ar fi de adevărat că, 
pentru o anume perioadă istorică, în care modul de viaţă al populaţiei au
tohtone româneşti de la răsărit de Carpaţi a fost influenţat decisiv, ca 
stabilitate şi permanenţă pe aceleaşi locuri, de ultimele valuri de mi
gratori (pecenegi, uzi, cumani şi tătari —  în faza de început a contacte
lor localnicilor cu aceştia din urmă) —  slaba stabilitate de locuire pe 
aceleaşi vetre de aşezări fiind caracteristică perioadei, cercetarea nu se 
mai poate mulţumi cu admiterea „continuităţii mobile“ oa un concept
care să justifice, în continuare, neidentificarea aşezărilor româneşti da
tînd din secolele în discuţie. Or, aşa cum au dovedit-o atît documen
tele scrise, cît şi cercetările arheologice, valea Moldovei şi bazinul Şo-
muzului Mare au cunoscut, în evul mediu, o locuire mult prea intensă 
şi semnificativ de concentrată în anumite micro-zone pentru ca aceasta 
să nu aibă rădăcini implantate cel puţin în primele secole ale mileniu
lui al doilea, realitate sugerată de unele descoperiri arheologice făcute 
în cele cîteva aşezări cercetate pînă acum.

Dar, pentru definirea priorităţilor cercetărilor arheologice din obiec
tive medievale, este necesar să nu se piardă din vedere şi nevoia lăr
girii concomitente a ariei supuse cercetării, lărgire care, bine înţeles, 
să aibă la bază acelaşi criteriu. în acest sens, un. prim pas, soldat deja 
cu unele rezultate promiţătoare, s-a făcut prin recunoaşterile de supra
faţă efectuate în Depresiunea Rădăuţilor24. Desigur, însuşi numele Ră
dăuţilor este în măsură să sugereze raţiunea alegerii acestei zone drept

22 Este vorba de Dezbaterea ştiinţifică, cu tema „Arheologia aşezărilor rurale 
din secolele X II-X IV  de pe teritoriul Piomâniei“ , organizată l-a Institutul de 
arheologie din Bucureşti, în zilele de 7-8 aprilie 1979, despre care am făcut o 
relatare succintă în SCIVA, 30, 1979, 3, p. 399-401 ; v. şi Dezbaterea ştiinţifică 
„Formarea statelor feudale româneşti de-sine-stătătoare“ , la Drobeta - Turnu- 
Severin, 20-22 mai 1982.

23 Cf. P. P. Bîrmea, Selskie poselenia Moldavii X V -X V 11 vv, Chişinău, 1969.
.24 Em. I. Emandi, Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor medievale din

depresiunea piemoniană Rădăuţi (secolele XIV-XVII) ,  SCIVA, 30, 1979, 3, p. 377- 
392.
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nou cîmp de cercetare a lumii rurale medievale. Poate chiar mai mult 
decît altele, zona Rădăuţilor a intrat de timpuriu în atenţia domniei de 
sine stătătoare a Moldovei, iar faptul că Bogdan ,,descălecătorul“ a ţi
nut să fie prezent printr-o importantă ctitorie domnească —  cu semni
ficaţii mult mai profunde decît putea să aibă ridicarea unui simplu lă
caş de cult —  nu poate fi separat de importanţa pe care zona în dis
cuţie o avea, cu siguranţă, în planul general al politicii unificatoare dusă 
de primul voievod neatîrnat al Moldovei.

Dacă primele observaţii făcute în Depresiunea Rădăuţilor pot fi
— şi chiar par să fie — edificatoare, ele concordă cu cele făcute în zo
nele amintite mai înainte, în sensul că şi aici, în Depresiunea Rădău
ţilor, se confirmă exiistenţa unei zone cu un coeficient demografic ridi
cat, situaţie comparabilă din multe puncte de vedere cu ceea ce s-a în
tâlnit în zona depresionară Baia sau în cea a Humorului. Desigur, sim
pla constatare a unei locuiri medievale dense într-o anume zona este 
departe de a constitui un scop în sine al cercetării arheologice. Pentru 
ca astfel de realităţi să fie investite cu semnificaţii istorice majore, tre
buie urmărită şi studiată cu toată atenţia nu densitatea de Locuire în 
general în cursul întregului ev mediu, ci mai ales vechimea locuirii în 
teritoriul dat, vechime la a cărei stabilire arheologia poate contribui 
în mod direct, iar documentele sorise numai în mod mijlocit, Or, după 
cum par să indice primele rezultate ale cercetărilor de teren în cuprin
sul Depresiunii Rădăuţilor, nu puţine sînt satele în cuprinsul vetrelor 
cărora au putut fi identificate materiale datând din secolul al XlV-lea 
(precumpănitor ceramică), fără să mai vorbim de faptul că într-o aşe
zare ca cea de la Volovăţ cercetări de cea mai mare însemnătate21' 
au arătat că se poate chiar vorbi de dovezi de ridicat nivel de cultură 
materială şi spirituală, datând dintr-o perioadă încă prea puţin cunos
cută din istoria satului românesc din nordul Moldovei (prima jumătate 
a secolului XIV).

Dacă în rândurile precedente atenţia noastră s-a oprit exclusiv asu
pra necesităţii ca cercetarea satidui medieval din cuprinsul teritoriului 
nord-vestic al Moldovei să răspundă nevoii stabilirii bazelor demogra
fice pe care se va fi ridicat organizaţia statală feudală românească de 
la răsărit de Carpaţi, nu mai puţin important este ca aceleaşi cercetări 
să se dovedească capabile să furnizeze documentele cele mai semni
ficative pentru alcătuirea unui tablou cît mai complet al posibilităţilor 
economice ale aceluiaşi sat medieval, pînă tîrziu, în secolul al XVIII-lea.

Pentru a înlătura orice dubiu posibil în legătură cu această sarcină 
a cercetării arheologice din anii care urmează, trebuie făcută precizarea 
că, spre deosebire de perioadele precedente, în care sarcina cercetării 
acesteia era, precumpănitor, aceea de a acumula cantităţi cît mai mari 
de documente materiale (sarcină impusă, atunci, tocmai de puţinătatea 
extremă a cunoştinţelor privitoare la capacitatea economică a satului 
medieval românesc), acum problemele se pun sensibil altfel, pe primul 
plan situîndu-se nevoia unei cât mai judicioase interpretări a descope

25 Cercetări întreprinse de Alexandru Artămon ; vezi, SCIVA, 3, 1981, 32, p. 384-40».
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ririlor. Pentru exemplificare, cîteva consideraţii referitoare la unele 
domenii mai restrânse se impun.

Documente scrise făceau sigură practicarea, cel puţin în unele sate 
medievale, a unor activităţi specializate, producătoare de mărfuri, ace
leaşi documente evidenţiind şi practica vânzării acestor produse în tîr- 
gurile şi satele ţării26. Chiar dacă astfel de activităţi se restrîngeau la 
un număr scăzut dq specialităţi (olătrie, cojocărie, dogărie etc.) documen
tele scrise fac sigură o atare practică în lumea rurală şi obligă cerce
tarea arheologică să realizeze un studiu mult mai aprofundat şi mai 
în detaliu al acestei atît de importante probleme. Pe de altă parte, cer
cetările arheologice au evidenţiat, încă de multă vreme, existenţa unei 
producţii meşteşugăreşti specializate în lumea rurală, dar formularea 
unor interpretări mai atente şi mai nuanţate a întârziat şi de această 
dată. Or, cum satele cercetate pînă în prezent în cuprinsul judeţului 
Suceava sînt situate în condiţii diferite atît din punctul de vedere al 
cadrului natural, cît şi din acela al ambianţei economice generale (distan
ţa faţă de oraşele vremii, poziţia faţă de drumurile comerciale de inte
res local sau internaţional etc.), ceea ce a şi făcut ca ele să prezinte anume 
particularităţi pe planul capacităţilor economice (fireşte, toate acestea 
pe fondul general al economiei feudale), este necesară nuanţarea, pe 
cît posibil, a profilului economic al acestor sate, în funcţie de toate 
coordonatele amintite. Ceea ce este sigur, şi faptul a fost confirmat în 
repetate rînduri de diverse descoperiri arheologice, este drumul mereu 
ascendent al producţiei artizanale rurale specializate (în ciuda dăinuirii 
meşteşugurilor casnice), expresie atât a dezvoltării economiei feudale, 
în ansamblul ei, cit şi a interpenetrărilor care au loc între economia ru
rală şi cea urbană.

Un loc nu puţin important îl ocupă în dezvoltarea economiei sta
tului feudal Moldova legăturile fireşti şi organice ou celelalte teritorii 
locuite de români, economia statelor feudale româneşti avînd, în tot 
cursul evului mediu, un caracter complementar, realitate, poate, încă 
neîndeajuns de ilustrată prin descoperiri arheologice foarte semnifica
tive. Prin adăugarea şi a acestei sarcini la lista problemelor de caracter 
prioritar, la dezvoltarea cărora trebuie să aşteptăm contribuţii consis
tente din partea cercetărilor arheologice din anii viitori, nu facem decît 
să schiţăm complexitatea pe care trebuie să o capete aceleaşi cercetări, 
pentru care obiectivul principal va rămîne, încă multă vreme, satul 
medieval.

•k

Istoria celor trei mari oraşe medievale din zona vestică a Moldovei, 
foste, succesiv, „capitale14 ale statului feudal de la răsărit de Carpaţi, 
şi anume Baia, Şiret şi Suceava, este, astăzi, nu numai incomparabil 
mai bine cunoscută decît era în urmă cu câteva decenii (şi aceasta numai 
graţie contribuţiei substanţiale aduse de cercetarea arheologică), dar se

28 Pentru discuţia mai detaliată a problemei, cf. M. D. Matei, SCIVA, 29, 1978, 3, 
p. 381-382.
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poate spune că a şi devenit o componentă certă a istoriei oraşului me
dieval, în genere, ca ilustrare a contribuţiei românilor la civilizaţia ur
bană medievală a Europei. Este adevărat că şi în cunoaşterea trecu
tului celor trei oraşe menţionate continuă să persiste serioase inegali
tăţi, Suceava şi Baia prezentînd mult mai puţine semne de întrebare 
decît Şiretul, istoria celui din urmă avînd nevoie de numeroase şi sub
stanţiale completări, pentru a putea fi cunoscută într-o măsură com
parabilă ou ceea ce se ştie referitor la primele două. în aceste împre
jurări, reluarea şi intensificarea ceroe,ţărilor arheologice în cuprinsul 
vechiului Şiret apare ca una din priorităţile absolute ale viitorului foarte 
apropiat, situaţia fiind cu atât mai presantă cu cît, după cum iarăşi bine 
se ştie, despre apartenenţa etnică şi structura socială a celor mai vechi 
orăşeni ai Şiretului continuă să circule opinii cu totul divergente, pe 
fondul unor incertitudini ce dăinuie de multe decenii în literatura de 
specialitate.

Cercetările arheologice întreprinse pînă acum în toate cele trei ora
şe (de fiecare dată cînd vorbim despre acestea trebuie păstrată rezerva 
impusă de volumul mai mic al celor de la Şiret) au furnizat un volum 
de date şi o cantitate de observaţii, care permit încă în acest moment 
definirea, în linii generale (şi uneori chiar cu detalii'-'), nu numai a 
profilului economic al acestor aşezări, dar chiar şi a structurilor lor 
teritoriale interne. Rămînînd sensibil mai neîndestulătoare cunoştinţele 
referitoare la organizarea sistemului propriu de apărare la Baia şi Şiret, 
includerea în planurile de cercetare ale anilor imediat următori a obiec
tivelor respective se impune de la sine, şi aceasta nu numai pentru că 
prin descoperirea fortificaţiilor celor două oraşe s-ar completa imagi
nea, în curs de formare, asupra posibilităţilor de care dispuneau ora
şele noastre medievale de a se apăra28, ci şi, poate chiar mai ales, pen
tru că pornind de la acestea s-ar putea studia mai bine şi numeroase 
aspecte de planimetrie urbană, cu numeroase implicaţii în studiul struc
turilor teritarial-economice ale respectivelor aşezări.

După cum se ştie, problema vechimii oraşelor medievale româneşti, 
în general, şi a celor de la răsărit de Carpaţi, în special,, a constituit 
obiectul unor îndelungi discuţii în istoriografia românească, şi s-ar putea 
afirma fără nici o reţinere că asupra ei nu există nici acum un acord 
deplin al specialiştilor. Desigur, esenţa discuţiei nu trebuie căutată în 
eventualele dezacorduri ale oamenilor de ştiinţă în ceea ce priveşte da
tarea celor mai vechi urme de viaţă (din evul mediu, fireşte) identifi
cate în cuprinsul acestor aşezări. Decisivă se dovedeşte (şi va! rămîne 
în continuare) stabilirea caracterului pe care îl putea avea locuirea în 
cuprinsul fiecărei aşezări în parte, sau, cu alte cuvinte, stabilirea mo
mentului în care acestea încep să depăşească vizibil (de cele mai multe 
ori şi ireversibil) stadiul de aşezări rurale şi să prezinte primele semne 
ale activităţilor specifice unor centre incipient-urfoane.

27 Pentru Suceava, v. M. D. Matei, Zur Ausdehnung der Stadt Suceava im XIV-
XVI, Jh., Dacia, N. S., V, 1961, p. 521-532.

28 M. D. Matei şi L. Chiţescu, Nouvelles donees du probleme de l’apparition des
fortifications des villes moldaves au M oyen-Age, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 321-330.
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Literatura de specialitate (nu numai cea românească, ci şi în gene
ral) nu s-ar putea spune că abundă în propuneri menite să definească 
criteriile după care pot fi judecate aceste etape din evoluţia oraşelor 
medievale. Indiferent, insă, de complexitatea acestora, faptul că ele tre
buie să aibă un conţinut economic nu mai ridică semne de întrebare, 
tot aşa cum introducerea în această discuţie a producţiei de mărfuri 
specializate constituie, iarăşi, o certitudine. în această privinţă, atenţia 
specialiştilor va trebui să se îndrepte spre analiza nu a celor mai reu
şite produse descoperite într-o aşezare sau alta în nivelurile vechi de 
locuire, ci a acelor produse, care au rezultat sigur din activitatea local
nicilor, singura, de altfel, în măsură să dea măsura nivelului atins de ei 
în domeniul producţiei meşteşugăreşti specializate. Desigur, comerţul şi 
schimbul de mărfuri, în general, nu pot lipsi din aprecierea nivelului 
atins de o aşezare omenească, într-un anumit moment din evoluţia ei, 
şi considerarea lor drept o componentă obligatorie în aprecierea pre
zenţei respectivei aşezări într-un circuit economic mai larg apare ca de 
la sine înţeleasă. Ou toate acestea, rămîn, în continuare, la părerea că 
elementul primordial îl constituie producţia proprie a aşezării (fig. 48,49) 
comerţul reprezentând factorul secundar.

Pe linia judecăţilor schiţate mai sus, se poate considera, cu deplină 
îndreptăţire, că cel puţin cercetările de la Suceava şi Baia au îmbogăţit 
substanţial baza documentară a discuţiei, ele contribuind, într-o măsură 
deloc neglijabilă, la clarificarea unor importante aspecte ale problemei. 
Astfel, după o perioadă destul de îndelungată de cercetări în decursul 
căreia se simţea neîncetat lipsa datelor care să permită încadrarea cro
nologică sigură a unor materiale aparţinând fazei timpurii din existenţa 
viitorului oraş, descoperite răzleţit şi în condiţii stratigrafice incerte, la 
Suceava s-au putut stabili, de curînd, anume relaţii cronologice destul 
ele sigure între acele materiale ce îşi aşteptau o datare mai sigură 
şi altele, de factură tătărască, bine încadrate cronologic în alte 
zone de la est de Carpaţi. în acest fel, existenţa unui nivel de locuire 
premuşatin în cuprinsul oraşului de mai tîrziu a putut fi demonstrată, 
iar prin corelarea tuturor materialelor din stratul respectiv cu altele 
care îşi află analogii cu descoperiri din Maramureş şi din Transilvania 
încadrarea nivelului amintit a putut fi propusă pentru finele secolului 
al XlII-lea şi mai curând pentru primul sfert al celui următor29.

Fără să constituie obiectul special al atenţiei noastre în rîndurile 
de faţă, problema datării amintite nu se reduce la aspectele ei crono
logice (deşi importante şi ele), ci are implicaţii directe asupra cercetării 
începuturilor producţiei meşteşugăreşti specializate în cuprinsul aşezării 
de la Suceava, producţie în care trebuie văzut domeniul principal al 
procesului îndelungat de constituire aici a grupurilor sociale ce reprezintă 
componenta definitorie a oraşelor evului medi u : meşteşugarii şi 
negustorii.

Privite din acelaşi punct de vedere, rezultatele ultimelor cercetări 
arheologice de la Baia pot fi considerate, cu îndreptăţire, nu mai puţin
29 Cf. M. D. Matei, Nivelul premuşatin de la Curtea Domnească din Suceava, SCIVA,

29, 1978, 4, p. 541-554.
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poate spune că a şi devenit o componentă certă a istoriei oraşului me
dieval, în genere, ca ilustrare a contribuţiei românilor la civilizaţia ur
bană medievală a Europei. Este adevărat că şi în cunoaşterea trecu
tului celor trei oraşe menţionate continuă să persiste serioase inegali
tăţi, Suceava şi Baia prezentînd mult mai puţine semne de întrebare 
decît Şiretul, istoria celui din urmă având nevoie de numeroase şi sub
stanţiale completări, pentru a putea fi cunoscută într-o măsură com
parabilă ou ceea ce se ştie referitor la primele două. în aceste împre
jurări, reluarea şi intensificarea cercetărilor arheologice în cuprinsul 
vechiului Şiret apare ca una din priorităţile absolute ale viitorului foarte 
apropiat, situaţia fiind cu atît mai presantă cu cît, după cum iarăşi bine 
se ştie, despre apartenenţa etnică şi structura socială a celor mai vechi 
orăşeni ai Şiretului continuă să circule opinii cu totul divergente, pe 
fondul unor incertitudini ce dăinuie de multe decenii în literatura de 
specialitate.

Cercetările arheologice întreprinse pînă acum în toate cele trei ora
şe (de fiecare dată cînd vorbim despre acestea trebuie păstrată rezerva 
impusă de volumul mai mic al celor de la Şiret) au furnizat un volum 
de date şi o cantitate de observaţii, care permit încă în acest moment 
definirea, în linii generale (şi uneori chiar cu detalii -'), nu numai a 
profilului economic al acestor aşezări, dar chiar şi a structurilor lor 
teritoriale interne. Rămînînd sensibil mai neîndestulătoare cunoştinţele 
referitoare la organizarea sistemului propriu de apărare la Baia şi Şiret, 
includerea în planurile de cercetare ale anilor imediat turnători a obiec
tivelor respective se impune de la sine, şi aceasta nu mimai pentru că 
prin descoperirea fortificaţiilor celor două oraşe s-ar completa imagi
nea, în curs de formare, asupra posibilităţilor de care dispuneau ora
şele noastre medievale de a se apăra2S, ci şi, poate chiar mai ales, pen
tru că pornind de la acestea s-ar putea studia mai bine şi numeroase 
aspecte de planimetrie urbană, cu numeroase implicaţii în studiul struc
turilor teritorial-economice ale respectivelor aşezări.

După cum se ştie, problema vechimii oraşelor medievale româneşti, 
în general, şi a celor de la răsărit de Carpaţi, în special,, a constituit 
obiectul unor îndelungi discuţii în istoriografia românească, şi s-ar putea 
afirma fără nici o reţinere că asupra ei nu există nici acum un acord 
deplin al specialiştilor. Desigur, esenţa discuţiei nu trebuie căutată în 
eventualele dezacorduri ale oamenilor de ştiinţă în ceea ce priveşte da
tarea celor mai vechi urme de viaţă (din evul mediu, fireşte) identifi
cate în cuprinsul acestor aşezări. Decisivă se dovedeşte (şi va rămîne 
în continuare) stabilirea caracterului pe care îl putea avea locuirea în 
cuprinsul fiecărei aşezări în parte, sau, cu alte ouvinte, stabilirea mo
mentului în care acestea încep să depăşească vizibil (de cele mai multe 
ori şi ireversibil) stadiul de aşezări rurale şi să prezinte primele semne 
ale activităţilor specifice unor centre incipient-urbane.

27 Pentru Suceava, v. M. D. Matei, Zur Ausd.ehnu.ng der Stadt Suceava im XIV-
XVI, Jh., Dacii, N. S., V, 1961, p. 521-532.

28 M. D. Matei şi L.. Chiţescu, Nouvelles donees du probleme de Vapparition des
Sortiiications des villes moldaves au Moyen-Age, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 321-330.
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Literatura de specialitate (nu numai cea românească, ci şi în gene
ral) nu s-ar putea spune că abundă în propuneri menite să definească 
criteriile după care pot fi judecate aceste etape din evoluţia oraşelor 
medievale. Indiferent, însă, de complexitatea acestora, faptul că ele tre
buie să aibă un conţinut economie nu mai ridică semne de întrebare, 
tot aşa cum introducerea în această discuţie a producţiei de mărfuri 
specializate constituie, iarăşi, o certitudine. In această privinţă, atenţia 
specialiştilor va trebui să se îndrepte spre analiza nu a celor mai reu
şite produse descoperite într-o aşezare sau alta în nivelurile vechi de 
locuire, ci a acelor produse, care au rezultat sigur clin activitatea local
nicilor, singura, de altfel, în măsură să dea măsura nivelului atins de ei 
în domeniul producţiei meşteşugăreşti specializate. Desigur, comerţul şi 
schimbul de mărfuri, în general, nu pot lipsi din aprecierea nivelului 
atins . de o aşezare omenească, intr-un anumit moment din evoluţia ei, 
şi considerarea lor drept o componentă obligatorie în aprecierea pre
zenţei respectivei aşezări într-un circuit economic mai larg apare , ca de 
la sine înţeleasă. Ou toate acestea, rămîn, în continuare, la părerea că 
elementul primordial îl constituie producţia proprie a aşezării (fig. 48,49) 
comerţul reprezentând factorul secundar.

Pe linia judecăţilor schiţate mai sus, se poate considera, cu deplină 
îndreptăţire, că cel puţin cercetările de la Suceava şi Baia au îmbogăţit 
substanţial baza documentară a discuţiei, ele contribuind, într-o măsură 
deloc neglijabilă, la clarificarea unor importante aspecte ale problemei. 
Astfel, după o perioadă destul de îndelungată de cercetări în decursul 
căreia se simţea neîncetat lipsa datelor care să permită încadrarea cro
nologică sigură a unor materiale aparţinînd fazei timpurii din existenţa 
viitorului oraş, descoperite răzleţit şi în condiţii stratigrafice incerte, la 
Suceava s-au putut stabili, de corînd, anume relaţii cronologice destul 
de sigure între acele materiale ce îşi aşteptau o datare mai sigiiră 
şi altele, de factură tătărască, bine încadrate cronologic în alte 
zone de la est de Caripaţi. în acest fel, existenţa unui nivel de locuire 
premuşatin în cuprinsul oraşului de mai tîrziu a putut fi demonstrată, 
iar prin corelarea tuturor materialelor din stratul respectiv cu altele 
care îşi află analogii cu descoperiri din Maramureş şi din Transilvania 
încadrarea nivelului amintit a putut fi propusă pentru finele secolului 
al XlII-lea şi mai curând pentru primul sfert al celui următor29.

Fără să constituie obiectul special al atenţiei noastre în rîndurile 
de faţă, problema datării amintite nu se reduce la aspectele ei crono
logice (deşi importante şi ele), ci are implicaţii directe asupra cercetării 
începuturilor producţiei meşteşugăreşti specializate în cuprinsul aşezării 
de la Suceava, producţie în oare trebuie văzut domeniul principal al 
procesului îndelungat de constituire aici a grupurilor sociale ce reprezintă 
componenta definitorie a oraşelor evului mediu : meşteşugarii şi 
negustorii.

Privite din acelaşi punct de vedere, rezultatele ultimelor cercetări 
arheologice de la Baia pot fi considerate, cu îndreptăţire, nu mai puţin
29 Gf. M. D. Matei, Nivelul premuşatin de la Curtea Domnească din Suceava, SCIVA,

29, 1978, 4, p. 541-554.
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revelatoare, pe temeiul lor put-înd fi încercate, cu un grad sporit de 
verosimilitate, datarea începuturilor aşezării de tip urban din valea 
Moldovei. In acest fel, se va putea pune capăt circulaţiei unor opinii 
vechi şi neîntemeiate pe altceva decât pe simple impresii, potrivit cărora 
Baia exista ca aşezare orăşenească încă din secolul al XlII-lea. Pentru 
că, în realitate, începuturile oraşului Baia nu depăşesc înapoi mijlocul 
secolului al X IV -lea30, ceea ce nu face decît să confirme, o dată în 
plus, relaţia strinsă dintre existenţa unei organizări politice cu conţinut 
feudal şi aceea a oraşului ca formă de organizare a societăţii feudale, 
ajunsă la un nivel ridicat de dezvoltare economică şi socială.

Din cele formulate mai înainte, reiese că una din sarcinile de primă 
urgenţă ale arheologiei evului mediu trebuie considerată aceea a adîn- 
cirii, în continuare, a studierii nivelului producţiei proprii şi a organizării 
interne a aşezărilor de la Baia, Şiret şi Suceava, în perioada de început 
a existenţei acestora ca aşezări urbane în curs de formare, ceea ce, din 
punct de vedere cronologie, coincide cu prima jumătate a secolului al
XIV-lea. S-ar mai cuveni de adăugat că, prin adâncirea acestei cercetări, 
arheologia românească a evului mediu va putea avea un aport şi mai 
notabil la studiul oraşelor medievale europene, în general, şi la preciza
rea criteriilor interne pe temeiul cărora să se poată defini conţinutul 
şi particularităţile etapei iniţiale a procesului formării oraşelor medievale 
româneşti.

★

Arheologia românească, în general, şi cercetarea ce se desfăşoară 
în .regiunea nord-vestieă a Moldovei, în special, urmăresc, cu precădere 
în ultimul deceniu, obţinerea unor date cît. mai concludente, care să 
slujească la rezolvarea unei probleme fundamentale a istoriei poporului 
român, şi anume a problemei continuităţii de viaţă românească pe teri
toriul de astăzi al ţării noastre. Rezultatele cercetărilor de până acum, 
întreprinse pe teritoriul judeţului Suceava ,nu se poate spune că au con
tribuit într-o măsură notabilă la studiul problemei enunţate. Materiale 
aflate disparat, apărute fără excepţie în cursul unor săpături cu obiective 
foarte diverse, au semnalat posibilitatea existenţei unor complexe arheo
logice interesând cercetarea problemei enunţate, dar, pînă în prezent, 
cercetări cu scopul precis al identificării şi dezvelirii unor astfel de 
complexe nu s-au făcut.

Fără îndoială, realităţile etnice şi demografice din primul mileniu 
al erei noastre de pe teritoriul actual al judeţului Suceava erau substan
ţial diferite de acele din zona centrală a Moldovei, fără să mai vorbim 
de ceea ce se petrecea în teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre. Numeroase
le deplasări de populaţie pe care le-a cunoscut zona de nord a Moldovei 
începând cu secolul al III-lea al e. n. au modificat continuu situaţia demo

30 Concluzia aparţine oolectiwului de cercetători format din Vasile Neamţu, Euge
nia Neamţu .şi Stela Cheptea, care au întreprins săpături arheologice deosebit de 
importante în cuprinsul aşezării menţionate. Rezultatele acestor cercetări sînt 
prezente în volumul I, la finele căruia autorii formulează şi concluzia invocată 
de noi ; vezi nota 5 bis.
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grafică a acesteia, astfel încît, chiar fără să se poată vorbi de o depopu- 
lare a teritoriului respectiv (ipoteză de-a dreptul aberantă), nici nu 
există motive să se afirme că perioada respectivă s-a caracterizat 
printr-o remarcabilă densitate de locuire. în aceste condiţii, descoperiri 
ca cele de la Moara :u, Botoşana 32 sau Suceava (în mod special, aici sec
toarele „Şipot'tr şi „Drumul Naţional" :!3), deşi de o importanţă ştiinţifică 
excepţională, nu pot contribui la rezolvarea problemei, în ansamblul ei.

Se pune întrebarea dacă în această zonă, împădurită într-o proporţie 
incomparabil mai mare decît zonele situate spre est de ea, vor putea fi 
identificate complexe arheologice aparţinând sfârşitului mileniului I şi 
primelor secole ale celui de-al doilea. întrebarea, care, în mare măsură, 
continuă să îşi păstreze actualitatea, este determinată de faptul că, în 
perioada amintită, în modul de organizare a societăţii s-au produs anume 
restructurări, dintre care cea mai importantă — şi cu. consecinţe notabile 
chiar asupra posibilităţilor de cercetare — pare a ‘fi fost aceea a dis
pariţiei comunităţilor de mari proporţii (care, altă dată, duceau la exis
tenţa unor aşezări cu zeci de locuinţe, şi necropole cu sute de morminte), 
locul acestora luîndu-1 aşezările compuse clin numai cîteva construcţii, 
de cele mai multe ori modeste. Dispersate pe un teritoriu foarte întins 
şi, în mare parte, împădurit, astfel de aşezări lasă, în general, urme cu 
mult mai puţin consistente, în aceasta constînd principala explicaţie a 
dificultăţii identificării aşezărilor respective. Cu toate acestea, aşa cum 
arătam puţin mai s.us, continuitatea de locuire nu poate fi pusă sub 
semnul întrebării, materiale disparate probînd-o în locuri diferite. Pro
blema care se pune, în aceste împrejurări, ar fi, deci, aceea ca, în anii 
imediat următori, să se intensifice cercetările de teren, ele extinandu-se 
cu precădere asupra unor zone mai puţin cunoscute pînă acum prin 
astfel de recunoaşteri, şi, concomitent cu acestea, să capete o mai mare 
amploare săpăturile arheologice cu caracter de sondaj preliminar, în 
locurile unde urme de oarecare interes şi consistenţă ar justifica astfel 
de intervenţii. Iar cum Muzeul de istorie din Suceava şi-a înscris, deja, 
în planul său de viitor apropiat alcătuirea Repertoriului arheologic al 
judeţului, acţiunea preconizată aici nu ar fi decît spre folosul şi al acestei 
ultime lucrări 34.

★

Rândurile de faţă nu s-au voit nici un îndreptar, nici nu s-au con
stituit într-o sinteză a câştigurilor certe sau a neajunsurilor cercetărilor 
arheologice întreprinse în cuprinsul judeţului Suceava în ultimele’ dece-r
nii. Ele sînt numai rezultatul analizei unor nevoi ce se .resimt' astăzi ________ _______  .filB  Hi

31 Em. I. Emandi, SCIVA. 3, 1976, 27. p. 380-392. * ^ 0 0 9 2  9 'B OZi-M siyîOB
32 Descoperirile de la Botoşana sînt valorificate,. >isnrfe£f ikttiirie&M t̂teol.d^

gic cuprinzător, de Dan Gh. Teodor, Teritofiifţ] eţtjCfigggHc t8&tfutâie,
Iaşi. 1978, passim.

33 Deşi am .serioase rezerve în legătură, cu interpretarea . dată ,de Dap( Gh. Ţeqdor
acestor descoperiri, cf. pentru prez&riW-^â , 1 1

34 Îmi iac, de altfel, o plăcută datorie să aminte^ ^ l i i z e i î l  dp^sferie djp  
Suceava acordă o atenţie-fiiiuît ‘ Sporită cuprittdenf fh‘' !jMăn.iiî! sâu15iî<|'Vţvci'-u "a 
numeroase probleme prioritare ale cercetării asupra evului mediu!*11 ^  '
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în cercetarea pe cale arheologică a evului mediu în cuprinsul judeţului 
Suceava, dar, în acelaşi timp, ar fi nefiresc să se considere că astfel de 
preocupări îşi pierd din interes şi acuitate o dată ajunşi la marginile 
acestui judeţ. Dacă unele din priorităţile formulate mai sus vizează 
exclusiv etapa documentării pentru anume perioade istorice, altele ,vi
zează obligaţii de altă natură ale cercetării, ele fiind strâns legate de 
procesul, calitativ superior, al adâncirii cunoaşterii unor probleme de 
structură, indiferent dacă ea este economică, socială sau politică, a 
societăţii româneşti de la răsărit de Carpaţi, în veacurile evului mediu. 
Or, tocmai aceste ultime priorităţi vor putea, cu condiţia transformării 
lor în preocupări ferme, asigura cercetării româneşti actuale suportul 
necesar realizării unei noi calităţi în studiile de istorie.

II. Locuirea medievală de Ia Berchişeşti

Satul actual Berchişeşti este situat la o distanţă de circa 1 km faţă 
de malul stîng al apei Moldovei (fig. 1 şi 50), pe a doua terasă a acesteia. 
El ocupă un teren relativ plan, cu excepţia jumătăţii de nord a aşezării, 
care este situată într-o zonă cu numeroase denivelări şi care prezintă 
tendinţa unei continue înălţări spre nord, pînă se ajunge la un podiş 
ce continuă apoi, fără întrerupere, pînă spre bazinul superior al Şo- 
muzului Mare, constituit din oîteva pîraie, dintre care cele mai impor
tante sînt : Drăgoiasca, Stupea, Homoria şi Cimbrina.

Privită din punctul de vedere al condiţiilor naturale, care să favo
rizeze dezvoltarea cu precădere a unor ramuri de activitate agricolă, 
zona în care este situat satul Berchişeşti este puţin propice cultivării 
cerealelor, şi daoă această situaţie se face simţită în perioada actuală 
ea era considerabil mai pronunţată în veacurile evului mediu, cînd zona 
acoperită cu păduri era mult mai întinsă pe malul stîng al apei Moldovei 
de cit în prezent. Faptul acesta este deosebit de important întrucît numai 
în zona amintită se putea practica cultura pământului (fig. 49), malul 
drept al apei fiind dintotdeauna o zonă muntoasă, acoperită de păduri, 
cu numeroase locuri de păşune.

Privit prin prisma densităţii demografice pe care o semnalează docu
mentele scrise medievale, satul Berchişeşti poate fi considerat ca repre
zentând, oarecum, limita vestică a zonei intens locuite de pe malul stâng 
ai apei Moldovei în evul mediu. Intr-adevăr, spre vest de Berchişeşti 
locuirea medievală se răreşte considerabil, singura aşezare bine cunos
cută, situată în amonte de Berchişeşti, fiind Humorul, sat în jurul căruia 
actele scrise ale secolelor XV-XVI permit situarea, fără o localizare certă, 
a „siliştei lui Dobre“ (numită, însă, şi „siliştea Dobrei“ 4)şi a unei alte 
silişti, ou numele Poiana 2. In rest, doar Voroneţul şi Stulpicanii, dar pe

1 Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchescu, I, 
p. 234-235 (78) şi p. 270-272 (86). ,

2 Documentele lui Ştefan cel Mare, ed. I. Bogdan, I, Bucureşti. 1913,, p. 436, 
(CCXXIIII)
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malul apus al Moldovei, mai sînt menţionate ca aşezări a căror existenţă 
continuă pînă în zilele noastre. 3

In schimb, spre est şi sud-est de Berchişeşti, adică pe direcţia ba
zinului Şomuzului sau, respectiv, urmînd cursul Moldovei, locuirea 
medievală devine foarte intensă, pe ambele maluri ale Moldovei, ca 
urmare a faptului că terasele apei se lărgesc considerabil, oferind în acest 
fel condiţii foarte prielnice locuirii omeneşti. Mai ales pe stînga Mol
dovei, ceva mai jos de Berchişeşti, locuirea medievală din valea apei 
amintite se împreunează cu cea din bazinul Şomuzurilor, astfel încît, 
practic, nu se poate face o distincţie netă între cele două zoaie demografice 
decît dacă se iau în considerare distanţele ce separă diversele aşezări 
omeneşti de cursurile de ape din preajmă.

Recunoaşterile făcute în teren, ca şi săpăturile cu caracter de sondaj 
practicate la Berchişeşti4 au dovedit că vatra1 vechii aşezări nu corespunde 
cu suprafaţa satului actual, prima fiind situată mult mai aproape de 
apa Moldovei, şi anume la cel mult 200 m. de vechiul ours al acesteia. 
Situaţia semnalată nu ar ridica nici un fel de semne de întrebare, dacă 
cele două vetre de sat s-ar suprapune măcar în parte. în realitate, su
prafaţa locuită a vechiului sat a fost total abandonată, după toate pro
babilităţile, la finele secolului al XV-lea sau în prima parte a celui urmă
tor, fiind evident că în stabilirea noii vetre a Berchişeştilor a precumpănit 
amplasarea aşezării pe un teren destul de înalt faţă de apa Moldovei 
(fig. 1), pentru a se evita pericolul inundaţiilor.

Intr-adevăr, observaţii stratigrafice făcute cu prilejul cercetărilor 
arheologice de la Berchişeşti au venit ferm în sprijinul acestei interpre
tări, ele dovedind că, la un moment dat din istoria aşezării, apele revăr
sate ale Moldovei nu numai că au inundat locuirea, dar au adus cu ele o 
mare cantitate de depunere bogată în nisipuri şi pmndişuri, care a 
dat naştere unui strat gros de mai bine de 0,30 m în medie.

După cum s-a putut observa în toate punctele cercetate din cuprin
sul suprafeţei desemnate şi astăzi de către localnici cu numele de „siliş
te", primul nivel de locuire, situat deasupra solului viu, este1 repre
zentat de un pământ de culoare negricioasă, a cărui grosime depăşeşte 
numai rare ori 0,15 m., nivelul avînd un aspect compact şi continuu. 
Deşi este destul de bogat în boabe de chirpic, a cărui provenienţă de 
la locuinţe distruse de un incendiu nu ridică probleme, stratul în dis
cuţie a oferit, pînă în prezent, un număr extrem de mic de fragmente 
ceramice, şi acelea total atipice şi mai ales de foarte mici dimensiuni.

3 Satul apare cu numele Ştillbicani (Ibidem, p. 350-352).
•—• Avem în vedere, fireşte, zona imediat înconjurătoare, deoarece, încă în 

, amonte de Humor se află o  aşezare bine cunoscută în actele interne şi avînd 
un rol economic important : Vama (Documente moldoveneşti..., ed. M. Costă- 
cheseu, I, p. 73-74, 82-83 : II, p. 188-189 ; 282-283.

4 Cercetările au fost efectuate de un colectiv compus din : M. D. Matei (respon
sabil), Octav Monoranu, M. Iacobescu, Em. Eman di. La efectuarea săpăturilor 
ne-am bucurat de sprijinul Institutului de învăţămînt superior din Suceava şi 
al Muzeului de istorie al Sucevei.
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In plus, prezenţa stăruitoare a boabelor de cărbune în cuprinsul stratului 
amintit vine să furnizeze un element în plus în favoarea ipotezei că 
aşezarea de aici a fost destul de întinsă ca suprafaţă, chiar dacă densi
tatea locuirii pare departe de a fi fost notabilă.

Desigur, realitatea cea mai puţin plăcută în cazul stratului amin
tit este aceea că, pentru moment, nu dispunem de nici un element sigur 
pentru datarea fazei de locuire căreia îi aparţine, micile fragmente ce
ramice aflate în cuprinsul lui nepermiţîndu-ne decît să afirmăm că ne
aflăm în faţa unei locuiri medievale. (De altfel, cu două excepţiir>, în
toată suprafaţa cercetată s-au găsit numai resturi de locuire medievală).

Stratul, care rămâne încă un semn de întrebare pentru noi, este su
prapus direct de o depunere compactă, groasă, aşa cum arătam mai 
înainte, de circa 0,30 m. în medie. Avînd o culoare mai curând verzuie, 
deşi pe alocuri prezintă şi tonalităţi cafenii, depunerea este foarte boga
tă în nisip, cu granulaţie care merge pînă la mare, şi mai ales în prun- 
dişuri, în rare cazuri apărind şi mici spărturi de piatră. Aspectul, cu
loarea. compoziţia şi densitatea depunerii în discuţie nu lasă loc nici 
unui dubiu în legătură cu provenienţa ei, fiind sigur vorba de o depu
nere aluvionară, provocată de o puternică revărsare a apei Moldovei 
(adăugăm, dacă mai este nevoie că în cuprinsul acestei depuneri lipsesc 
cu desăvârşire resturi de cultură materială).

După trecerea unui timp oarecare, insuficient pentru ca pe toată 
suprafaţa cercetată să se fi creat un strat unitar de humus, suprafaţa 
inundată a început a fi din nou locuită, abia acum avînd posibilitatea 
să stabilim şi momentul în care se produce revenirea locuitorilor sa
tului în vechea vatră, inundată : a doua jumătate a secolului al XlV-lea. 
Intr-adevăr, cel mai vechi nivel de locuire care suprapune depunerea 
aluvionară, nivel continuu, chiar dacă nu peste tot la fel de bogat în
resturi materiale, poate fi datat înspre finele secolului arătat şi el
apare cu o grosime medie de circa 0,35 m. în zonele în care a fost mai 
puţin afectat de lucrările agricole, avînd o culoare negricioasă.

Judecind după densitatea materialelor arheologice descoperite în a- 
cest strat, ca şi, mai ales, după concentrarea lui în anume zone, se poate 
exprima ipoteza că experienţa inundaţiei care întrerupsese locuirea în 
vatra satului Berchişeşti a fost folosită de locuitori în această a doua 
fază de locuire, dovada aducînd-o observaţia că, dacă în etapa prece
dentă, locuirea se întinsese pe întreaga terasă a Moldovei, pînă chiar 
în marginea cursului de atunci al apei. în această a doua fază de locui
re zona în care se fac cele mai numeroase şi mai consistente descope
riri arheologice tinde să se deplaseze către cote mai înalte şi, în ori
ce caz, se îndepărtează sensibil de cursul apei. Chiar aşa fiind, se pare 
că umiditatea solului a fost resimţită puternic de către locuitori, deoa
rece,. aşa cum spuneam mai înainte, cel mai târziu pe la începutul se
colului al XVI-lea se abandonează şi această zonă locuită (care repre-

5 Este vorba de oîteva fragmente din'tr-o fructieră lucrată d.intr-o pastă fină, 
cenuşie, da tind din sec. II-III e.n., şi de o cataramă de bronz, de mici dimen
siuni, tot din sec III e.n.
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zenla, de fapt, o a doua vatră a satului, puţin deplasată spre nord în 
raport ou prima), satul mutîndu-se şi mai departe de apa Moldovei.

Consideraţiile topografice formulate în rândurile precedente se în
temeiază exclusiv pe datele stratigrafice oferite de sondajele întreprinse 
la Berchişeşti şi pe cîteva complexe, care, deşi de certă valoare ştiin
ţifică prin faptul că au oferit materiale de studiu, nu au şi capacitatea 
de a ajuta consistent la stabilirea unor trăsături mai precise ale aşe
zării medievale de aici. Chiar dacă, însă, nu cunoaştem pînă în prezent 
date despre tipul de locuinţă sau despre ansamblul gospodăresc specific 
acestei zone din preajma muntelui şi nici nu s-a reuşit identificarea 
sigură a necropolei aşezării, materialele arheologice recoltate permit 
unele consideraţii nu lipsite de valoare ştiinţifică, cu privire specială la 
anume aspecte ale culturii materiale a locuitorilor acestei aşezări. Fireş
te, ca şi în alte numeroase situaţii similare, categoria de descoperiri cea 
mai bogat reprezentată este, şi în această aşezare medievală, ceramica. 
Pe temeiul ei, şi avînd şi avantajul că cea mai mare parte a ceramicii 
a fost descoperită în două complexe sigure — o groapă cu resturi menajere 
aparţinând unei gospodării şi, respectiv, un mic cuptor de uz gospodă
resc (din păcate distrus în cea mai mare parte) —  credem că nu este 
hazardat să încercăm nu numai o simplă prezentare descriptivă a mate
rialelor, ci şi o situare a lor intr-un context mai larg, ţinînd de domeniul 
culturii materiale moldoveneşti a vremii, în general.

Atrăgeam mai înainte atenţia asupra faptului că locuirea omenească 
de la Berchişeşti este sigur mai veche decît data destul de tîrzie — 13 
septembrie 1473 —  la oare este menţionat satul îmtr-un act intern'’. 
Fără să putem, numai pe baza materialelor de care dispunem acum, să 
propunem o datare cît de cit exactă a începuturilor aşezării, cîteva 
fragmente ceramice, de o factură care le deosebeşte de cele aparţinînd 
veacurilor feudalismului dezvoltat, ne îndeamnă să emitem ipoteza că, 
cel puţin în vatra cunoscută de noi a satului Berchişeşti, locuirea a 
început în ultima parte a secolului al XlII-lea sau, cel mai tîrziu, la 
începutul celui următor. Intr-adevăr, mai ales unul din aceste fragmente 
ceramice, care păstrează partea superioară a profilului vasului, pînă în 
zona diametrului maxim (fig. 24/5) nu îşi află analogii în ceramica so
cotită specifică primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, nici prin calitatea 
pastei (foarte bogată în nisip), nici prin arderea de slabă calitate, ceea 
ce a conferit vasului o culoare cenuşie neuniformă, cu miezul peretelui 
de culoare negricioasă, fără să mai vorbim de faptul că vasul era lipsit 
de ornament. In afară de aceasta, atrage atenţia profilul vasului, mai 
ales prin buza dreaptă şi lipsa gîtuliui ca element distinct7.

Fără să fie identic cu primul, cel de-ai doilea fragment, descoperit, 
spre deosebire de cel precedent (aflat în strat, la adîncimea de 0,60 m)

6 Documentele lui Ştefan cel Mare, ed. I, Bogdan, I, p. 183.
7 Cu deosebirea că este lipsit de ornament, fragmentul acesta poate fi apropiat de 

unele din descoperirile de la Hlintea (Elena Busuioc, Ceramica de uz comun 
nesmălţuită din Moldova — Secolul al XIV-lea pînă la mijlocul secolului al 
XVI-lea, Bucureşti, 1975, fig. 1/17) şi pare a-şi găsi unele asemănări de profil cu 
fragmente, ce,va mai tîrzii, de la Suceava (Ibidem, fig. 1/VII' 10).
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într-o groapă, împreună cu materiale mai târzii, poate fi datat ceva mai 
tîrziu decît primul, în sensul că nimic nu împiedică atribuirea lui şi 
primelor decenii ale secolului al XIV-lea. Avînd ca principal element 
de profil buza sensibil îngroşată la exterior şi mai ales absenţa şen- 
ţuirii interioare pentru capac, fragmentul în discuţie (fig. 24/1,) provine 
de la un vas lucrat din pastă bogată în nisip ou granulaţie mare şi mij
locie. Culoarea este cenuşie, neuniformă8. Ca singur element de decor 
păstrat, un prag abia profilat marchează umărul vasului, nici acest ele
ment neputînd să fie considerat specific ceramicii moldoveneşti din de
ceniile mai târzii ale secolului al XIV-lea.

La baza gropii în care a fost descoperit fragmentul precedent — şi 
putinei aparţine chiar nivelului iniţial de locuire de la Berchişeşti, pînă 
la care groapa, cu adîncimea sa de peste 1,45 m., pare să ajungă — s-a 
descoperit un alt fragment, care poate fi apropiat de cele precedente 
prin datele tehnice obişnuite : pastă zgrunţuroasă, bogată în nisip de 
mărime mijlocie şi mare, culoare cenuşie-închisă. Ceea ce deosebeşte 
însă, fragmentul în discuţie de cele prezentate mai înainte şi îl parti
cularizează chiar în cadrul descoperirilor de pe teritorii mai largi este 
profilul buzei vasului de la care provine. Buza, destul de puţin înaltă, 
se îngustează şi rotunjeşte la partea superioară, în timp ce la bază 
prezintă mai curând aspect de streaşină. Poziţia buzei faţă de gîtul 
foarte curbat; al vasului dă părţii superioare a profilului acestuia o 
notă cu totul aparte în raport cu ceramica considerată ca specifică în
ceputului secolului al XIV-lea. Oricum ar fi, noi înclinăm spre o datare 
în acest secol a fragmentului amintit, situîndu-1, însă, foarte la înce
putul evoluţiei unui profil de vas, care va cunoaşte o mai largă răs
pândire abia mult mai tîrziu. Poate tocmai de aceea în momentul de 
faţă nici nu găsim o explicaţie genetică satisfăcătoare profilului respec
tiv (fig. 24 2) în contextul ceramicii moldoveneşti mai târzii.9

Cele prezentate pînă aici ne par suficiente pentru a încerca să a- 
tragem atenţia asupra faptului că printre descoperirile de la Berchişeşti 
se află şi materiale (fig. 25 şi 26) care permit măcar să se presupună — 
şi nu cu o totală lipsă de temei — că problema începuturilor locuirii 
omeneşti din această aşezare de pe valea Moldovei trebuie legată de 
cercetarea realităţilor secolului al XlII-lea cel puţin, şi aceasta pentru 
că nu excludem eventualitatea ca undeva in apropiere, dar într-o zonă 
încă şi mai bine apărată, să se afle o vatră şi mai veche de sat.

8 Fragmentul nu Îşi găseşte analogii în ceramica mai larg răspândită din prima 
jumătate a secolului al XIV-lea. Numai unele vagi apropieri sint posibile cu 
anume descoperiri din această vreme de ia Suceava (Ibidem, fig. 2/10).

9 Studiul evoluţiei profifclor ceramicii „muşatine“ — ca să folosim periodizarea 
consacrată prin lucrarea, citată mai înainte, a Elenei Busuioc — ar părea să 
conducă la ipoteza ică acest profil nu este cu totul străin de acela, mai evoluat, 
caracterizat prin apariţia unei muchii bine profilate la baza buzei. Pentru mo
ment, aceasta rămâne o simplă ipoteză, profilul de lia Berchişeşti putând fi şi 
numai o excepţie. Oricum, pentru comparaţie, cf. El. Busuioc, op. cit., fig. 
13/10; cf. şi Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Scheia, Bucureşti, 1960, 
p. 73, fig. 36/3 : un profil destul de apropiat la Lunca-Dorohoi, în primul nivel 
de locuire medieval (Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu, Victor Spinei, AM, VI, 
1969, p. 199, fig. 7/16).
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în acelaşi timp, dacă fragmentele ceramice amintite aparţin seco
lului al XlII-lea şi începutul celui următor, ceea ce pare foarte pro
babil d a r  n u m a i  d u p ă  c r i t e r i i  t i p o l o g i c e ,  ele nu pot fi le
gate decît de prima fază de locuire de la Berchişeşti, adică de locuirea 
anterioară inundaţiei de care am amintit mai înainte. Puţinătatea frag
mentelor respective şi mai ales faptul că ele provin dintr-o zonă 
mai înaltă decît a terasei inundate, care nu cunoaşte depunerea aluvionară 
despre care, de asemenea, am vorbit mai înainte, ne obligă să răspundem 
unei întrebări fireşti, şi anume : ele ce lipsesc p e  l o c u l  c e r c e t a t  
legăturile materiale evidente între epoca în care situăm amintitele frag
mente şi cealaltă, mai tîrzie, din care datează cele mai vechi materiale 
din faza a doua de locuire de la Berchişeşti, fază pe care o atribuim fine
lui secolului al XlV-lea, dacă nu mai curînd începutului celui următor ? 
După părerea noastră, explicaţia acestei lipse de legătură trebuie cău
tată tocmai în faptul că, un timp oarecare după revărsarea Moldovei, 
locuitorii satului s-au stabilit într-un loc pe care nu am reuşit a-1 iden
tifica, revenind aici abia în perioada presupusă de noi.

★

Fără îndoială, cele mai consistente descoperiri făcute la Berchişeşti
sîr.t acelea care provin dintr-o groapă cu resturi menajere, aflată cu
siguranţă în preajma unei locuinţe. Că este aşa o dovedeşte prezenţa 
masivă în umplutura gropii, împreună cu materialele arheologice de care 
vom vorbi mai jos, a unei cantităţi deloc neglijabile de cărbune şi ce
nuşă, precum şi a unei cantităţi de oase de animale domestice (între 
care predominau oaia şi porcul), oase ce nu pot fi puse în legătură 
decît cu carnea consumată de ocupanţii locuinţei care au contribuit şi 
la umplerea gropii. Pentru a înţelege şi mai bine importanţa acestor 
descoperiri, trebuie să facem încă de la început precizarea că conţinutul 
gropii este suficient de unitar pentru ca moneda anepigrafă emisă în 
timpul domniei voievodului Alexandru cel Bun, descoperită în groapă, 
pe la jumătatea adâncimii ei, să poată situa întreaga umplutură a acestei 
gropi în primii .10— 15 ani ai secolului al XV-lea, cel mai tîrziu. Toc
mai de aceea, o serie de constatări pe marginea ceramicii descoperite
în cuprinsul gropii amintite capătă o importanţă specială, deoarece ele 
vin să completeze în mod substanţial cunoştinţele, trebuie să recunoaş
tem, destul de puţin consistente încă, referitoare la producţia de cera
mică în mediul rural moldovenesc, permiţând, în acelaşi timp, apropieri 
absolut necesare între ceramica de provenienţă orăşenească şi cea de 
origine rurală, într-o vreme în care între acestea existau încă deosebiri 
vizibile de ordin calitativ.

Pe linia celor de .mai sus, prima observaţie prilejuită de descoperirile 
amintite de la Berchişeşti este aceea că, din punct de vedere tipologic, 
ceramica de aici se înscrie în coordonatele generale ale producţiei mol
doveneşti de la finele secolului al XlV-lea şi începutul secolului urmă
tor. Intr-adevăr, forma predominantă şi aici este tot oala-borcan (fig. 23/ 
2-4) dar numărul destul de mare de fragmente de torţi (fig. 24/17-20) indi
că începutul unei largi răspândiri şi în mediul rural a oalelor cu toartă.
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Mult mai interesante pentru un studiu comparativ ni se pa-r observa- 
ţiile cu privire la aspectele tehnice ale producţiei realizate de meşte
şugarii satului în această vreme. Iar că este vorba de o producţie locală, 
în sensul strict al cuvântului, o dovedeşte faptul că aproape totalitatea 
descoperirilor cu oarecare valoare, în discuţie, prezintă trăsături unitare, 
iar cantitatea de ceramică necesară uzului curent al locuitorilor satului 
exclude eventualitatea aducerii acesteia din alt centru.

Pasta din care sînt confecţionate vasele se caracterizează printr-o 
compoziţie mult îmbunătăţită în raport cu perioada precedentă, în sen
sul că lutul este lipsit de impurităţi, iar nisipul care serveşte drept 
degresamt are granulaţie mică, în rare cazuri fiind vizibile în ames
tec boabe mai mari. In orice caz, ceramicii la care ne referim îi este
de acum străină apariţia, pe feţele vaselor, a micilor protuberanţe des în
tâlnite cu puţin timp înainte şi datorate prezenţei în pastă a nisipului cu 
granulaţie mare. Această constatare, ca şi observaţia că pasta este bine 
frământată, ceea ce îi asigură un aspect dens, dovedesc producerea de 
către m e ş t e ş u g a r i  a acestei ceramici, fapt confirmat şi de absenţa 
oricărui indiciu că la Berchişeşti s-ar mai fi folosit în acest timp şi altă 
tehnică decît roata cu învârtire rapidă, de picior. Această observaţie nu 
trebuie trecută pe un plan secundar, deoarece, este locul să amintim, 
numai cu puţin timp în urmă — mai exact în timpul domniei voievodu
lui Petru I muşatinul — în unele sate încă se mai lucra ceramică cu
mîna, aşa cum au dovedit-o unele descoperiri făcute la cetatea Şcheia
de la Suceava, unde neîndoielnic au lucrat numeroşi ţărani. ,(!

Trecând acum la prezentarea profilelor de bază ale ceramicii des
coperite în groapa amintită, este de precizat, în primul rînd, faptul că 
pe baza câtorva exemplare se poate urmări evoluţia, pe plan strict local, 
a profilului de bază al ceramicii de bucătărie din perioada ultimului 
deceniu al secolului al XlV-lea şi primelor două ale celui următor. După 
cum se ştie, ceramica perioadei muşaţine se caracteriza prin larga răs
pândire a buzei înalte şi drepte, puţin răsfrânte în afară şi, bine înţeles, 
lipsită de şănţuirea interioară pentru sprijinirea capacului11, apariţie 
ceva mai târzie. Descoperirea jumătăţii superioare a unei oale cu toartă 
ne ajută să surprindem, la Berchişeşti, un profil intermediar înitre ce
ramica muişatină şi formele mai evoluate ale începutului secolului al 
XV-lea, profil a cărui principală caracteristică rezidă tocmai în mode
larea buzei propriu-zise. Astfel, buza este uşor curbată pe toată grosi
mea ei şi se îngustează la partea superioară, marginea căpătând aspec
tul unei muchii (fig. 24/16).12 Chiar din buză porneşte o toartă modelată 
fără îndemânare, care se sprijină pe umărul vasului, frumos aircuit. Trei 
caneluri bine adâncite, cu un profil mai mult unghiular, constituie uni
cul element de decor al vasului, accentuând simplitatea execuţiei.

10 Gh. Diiaiconu şi N. Consta-ntinescu, op. cit., p. 70.
11 Pentru profilele de bază, cf. El. Busuioc, op. cit., fig. 13/11-12 ; fig. 14/1-8 şi 

fig 15/1-4.
12 Profilul pare a avea rădăcini locale moldoveneşti destul de vechi (Cf. Dan Gh. 

Teodor, Eugenia Nearaţu, Victor Spinei, AM, VI, p. 199, l'ig. 7/15).
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Dacă elementele de profil ne obligă să atribuim fragmentul în dis
cuţie sfârşitului secolului al XIV-4ea, încadrarea cronologică propusă 
este susţinută şi de caracteristicile tehnice ale execuţiei, şi anume : vasul 
este lucrat dintr-o pastă de calitate inferioară care, atît din cauza nisipu
lui mare folosit ca degresant, cît şi datorită insuficientei frământări 
prezintă porozităţi uşor vizibile Pe de altă parte, datorită compoziţiei 
pastei şi, în egală măsură, folosirii fără îndemânare a roţii cu învâr
tire rapidă, feţele vasului prezintă neregularităţi de finisare şi sînt 
foarte aspre la pipăit.

Tradiţia profilului simplu al buzei se pare că s-a păstrat o bună 
bucată de vreme în mediul rural, cu toate că acest profil coexistă cu 
altul mai evoluat, considerat specific perioadei de îngemănare a seco
lelor XIV şi XV. Chiar în condiţiile folosirii cu bune rezultate a roţii 
rapide şi cu toate că vasul respectiv este modelat dintr-o pastă de foarte 
bună calitate şi este ars la roşu, un astfel de profil (fig. 2 t / l 0), amin
teşte de ceramica perioadei precedente, 1:1 fiind cu atît mai important 
ca document material.

Descoperiri făcute într-un mare număr de localităţi din Moldova 
ce e drept, cele mai multe de caracter urban — au confirmat faptul 
că din momentul în care olăria a căpătat caracterul de certă activitate 
specializată (meşteşugărească) în producţia curentă se impune, odată cu 
finele secolului al XlV-lea, ca profil de bază — atît pentru oala-borcan, 
cît şi pentru oala cu toartă —• buza puţin înaltă, sensibil îngroşată la 
exterior şi prevăzută cu o şănţuire interioară, determinată de începu
tul folosirii capacului. Descoperirile de la Berchişeşti nu fac decît să 
confirme opinia exprimată sintetic mai sus, şi acceptată de totalitatea 
specialiştilor, oferind destul de numeroase exemplare pentru ilustrare, 
atît întregi, cît şi fragmentare (fig. 24 9,13).

Dintre materialele avute în vedere, reţine atenţia mai ales o oală- 
borcan, înaltă de aproape 20 cm. (fig, 23/3). Lucrată dintr-o pastă având 
în amestec nisip cu granulaţie mijlocie (de unde şi aspectul zgrunţuros 
al feţelor vasului) oala-borcan prezintă trăsăturile specifice perioadei 
amintite : buza este sensibil îngroşată la exterior, uşor adâncită pe faţa 
interioară, 1A iar pe umăr are o bandă de caneluri uşor adâncite. în fine, 
culoarea cenuşie şi prezenţa unor pete de crustă de origine organică 
(formate în timpul utilizării vasului pe vatră, la fiertul mâncării) com
pletează elementele atât de comune unui mare număr de descoperiri 
similare. Ar fi, desigur, de cel mai mare interes pentru studierea evo
luţiei ceramicii de uz casnic din acest timp dacă, pornimdu-se de la 
anume particularităţi ale profilului, şi anume de la faptul că la oalele- 
borcan curbura interioară a buzei este mai puţin pronunţată decît la 
oalele cu toartă, s-ar putea stabili dacă utilizarea capacului la prima 
formă de vas era o practică curentă sau nu. Pentru moment, răspunsul 
pare mai curînd negativ, deoarece curbura respectivă este, în cazul 
invocat de noi, mult prea slabă pentru a permite aşezarea capacului.

13 Ibidem, fig. 7/11.
14 Ibidem, p. 202, fig. 8/5 şi p. 204, fig. 10/6 : El. B'usuioc. op. cit., fig. 32/3 ; Al. Ar- 

timon şi 1. Mitrea, Carpica, VIII,  1976, fig. 10/1.
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Mult mai interesante pentru un studiu comparativ ni se par observa
ţiile cu privire la aspectele tehnice ale producţiei realizate de meşte
şugarii satului în această vreme. Iar că este vorba ele o producţie locală, 
în sensul strict al cuvântului, o dovedeşte faptul că aproape totalitatea 
descoperirilor cu oarecare valoare, în discuţie, prezintă trăsături unitare, 
iar cantitatea de ceramică necesară uzului curent al locuitorilor satului 
exclude eventualitatea aducerii acesteia din alt centru.

Pasta din care sînt confecţionate vasele se caracterizează printr-o 
compoziţie mult îmbunătăţită în raport cu perioada precedentă, în sen
sul că lutul este lipsit de impurităţi, iar nisipul care serveşte drept 
degresant are granulaţie mică, în rare cazuri fiind vizibile în ames
tec boabe mai mari. în orice caz, ceramicii la care ne referim îi este
de acum străină apariţia, pe feţele vaselor, a micilor protuberanţe des în
tâlnite cu puţin timp înainte şi datorate prezenţei în pastă a nisipului cu 
granulaţie mare. Această constatare, ca şi observaţia că pasta este bine 
frământată, ceea ce îi asigură un aspect dens, dovedesc producerea de 
către m e ş t e ş u g a r i  a acestei ceramici, fapt confirmat şi de absenţa 
oricărui indiciu că la Berchişeşti s-ar mai fi folosit în acest timp şi altă 
tehnică decît roata cu învârtire rapidă, de picior. Această observaţie nu 
trebuie trecută pe un plan secundar, deoarece, este locul să amintim, 
numai cu puţin timp în urmă — mai exact în timpul domniei voievodu
lui Petru I muşatinul — în unele sate încă se mai lucra ceramică cu
mîna, aşa cum au dovedit-o unele descoperiri făcute la cetatea Şcheia
de la Suceava, unde neîndoielnic au lucrat numeroşi ţărani. 10

Trecând acum la prezentarea profilelor de bază ale ceramicii des
coperite îin groapa amintită, este de precizat, în primul rând, faptul că 
pe baza câtorva exemplare se poate urmări evoluţia, pe plan strict local, 
a profilului de bază al ceramicii de bucătărie din perioada ultimului 
deceniu al secolului al XIV-lea şi primelor două ale celui următor. După 
cum se ştie, ceramica perioadei muşaţine se caracteriza prin larga răs
pândire a buzei înalte şi drepte, puţin răsfrânte în afară şi, bine înţeles, 
lipsită de şănţuirea interioară pentru sprijinirea capacului11, apariţie 
ceva mai târzie. Descoperirea jumătăţii superioare a unei oale cu toartă 
ne ajută să surprindem, la Berchişeşti, un profil intermediar între ce
ramica muişatină şi formele mai evoluate ale începutului secolului al 
XV-lea, profil a cărui principală caracteristică rezidă tocmai în mode
larea buzei propriu-zise. Astfel, buza este uşor curbată pe toată grosi
mea ei şi se îngustează la partea superioară, marginea căpătând aspec
tul unei muchii (fig. 24/16).12 Chiar din buză porneşte o toartă modelată 
fără îndemânare, care se sprijină pe umărul vasului, frumos arcuit. Trei 
caneluri bine adâncite, cu un profil mai mult unghiular, constituie uni
cul element de decor al vasului, accentuând simplitatea execuţiei.

10 Gh. Diaconu şi N. Constantineseu, op. cit., p. 70.
11 Pentru profilele de bază, cf. El. Busuioc, op. cit., fig. 13/11-12 ; fig. 14/1-8 şi 

fig 15/1-4.
12 Profilul pare a avea rădăcini locale moldoveneşti destul de vechi (Cf. Dan Gh. 

Teodor, Eugenia Neamţu, Victor Spinei, AM, VI, p. 199, fig. 7/15).
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Dacă elementele de profil ne obligă să atribuim fragmentul în dis
cuţie sfîrşi-tului secolului al XIV4ea, încadrarea cronologică propusă 
este susţinută şi de caracteristicile tehnice ale execuţiei, şi anume : vasul 
este lucrat dintr-o pastă de calitate inferioară care, atît din cauza nisipu
lui mare folosit ca degresant, cît şi datorită insuficientei frămîntări 
prezintă porozităţi uşor vizibile Pe de altă parte, datorită compoziţiei 
pastei şi, în egală măsură, folosirii fără îndemînare a roţii cu învâr
tire rapidă, feţele vasului prezintă neregula.rităţi de finisare şi sîn.t 
foarte aspre la pipăit.

Tradiţia profilului simplu al buzei se pare că s-a păstrat o bună 
bucată de vreme în mediul rural, cu toate că acest profil coexistă cu 
altul mai evoluat, considerat specific perioadei de îngemănare a seco
lelor XIV şi XV. Chiar în condiţiile folosirii cu bune rezultate a roţii 
rapide şi cu toate că vasul respectiv este modelat dintr-o pastă de foarte 
bună calitate şi este ars la roşu, un astfel de profil (fig. 21/10), amin
teşte de ceramica perioadei precedente, l;i fiind cu atît mai important 
ca document material.

Descoperiri făcute într-un mare număr de localităţi din Moldova 
ce e drept, cele mai multe de caracter urban — au confirmat faptul 
că din momentul în care olăria a căpătat caracterul de certă activitate 
specializată (meşteşugărească) în producţia curentă se impune, odată cu 
finele secolului al XlV-lea, ca profil de bază — atît pentru oala-b orcan, 
cît şi pentru oala cu toartă — buza puţin înaltă, sensibil îngroşată la 
exterior şi prevăzută cu o şănţuire interioară, determinată de începu
tul folosirii capacului. Descoperirile de la Rerchişeşti nu fac decît să 
confirme opinia exprimată sintetic mai sus, şi acceptată de totalitatea 
specialiştilor, oferind destul de numeroase exemplare pentru ilustrare, 
atît întregi, cît şi fragmentare (fig. 24 9,13).

Dintre materialele avute în vedere, reţine atenţia mai ales o oală- 
borcan, înaltă de aproape 20 cm. (fig. 23/3). Lucrată dintr-o pastă avînd 
în amestec nisip cu granulaţie mijlocie (de unde şi aspectul zgrunţuros 
al feţelor vasului) oala-borcan prezintă trăsăturile specifice perioadei 
amintite : buza este sensibil îngroşată la exterior, uşor adineită pe faţa 
interioară, l'1 iar pe umăr are o bandă de caneluri uşor adlncite. In fine, 
culoarea cenuşie şi prezenţa unor pete de crustă de origine organică 
(formate în timpul utilizării vasului pe vatră, la fiertul mîncării) com
pletează elementele atît de comune unui mare număr de descoperiri 
similare. Ar fi, desigur, de cel mai mare interes pentru studierea evo
luţiei ceramicii de uz casnic din acest timp dacă, pornimdu-se de la 
anume particularităţi ale profilului, şi anume de la faptul că la oalele- 
borcan curbura interioară a buzei este mai puţin pronunţată decît la 
oalele cu toartă, s-ar putea stabili dacă utilizarea capacului la prima 
formă de vas era o practică curentă sau nu. Pentru moment, răspunsul 
pare mai curînd negativ, deoarece curbura respectivă este, în cazul 
invocat de noi, mult prea slabă pentru a permite aşezarea capacului.

13 Ibidem, fig. 7/11.
14 Ibidem, p. 202, fig. 8/5 şi p. 204. fig. 10/6 : El. Busuioc, op. cit., l'ig. 32/3 ; AL A r- 

tirnon şi 1. Mitrea, Carpica, VIII,  1976, fig. 10/1.
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In schimb, tot la Berchişeşti, alte descoperiri permit să se urmă
rească evoluţia profilului amintit. Astfel, cîteva fragmente deosebit 
de semnificative, provenind tot de la vase de culoare cenuşie-deschisă, 
lucrate dintr-o pastă uşor zgrunţuroasă, dar compactă şi bine frămin- 
tată, probează faptul că evoluţia tipului de vas care ne reţine atenţia 
se produce mai ales pe lima sensibilei evazări a buzei (fig. 24/9,11), in
diferent dacă aceasta presupune şi o îngroşaire mai pronunţată sau mai 
slabă a acesteia, la exterior. Evaaarea de care aminteam are ca urmare, 
sau poate, mai curînd, este determinată de apariţia unei şănţuiri pro
nunţate pe faţa interioară, care, de data aceasta, nu poate fi pusă în 
legătură decît cu folosirea pe scară largă a capacului. 15

In cuprinsul aceleiaşi gropi, la adîncimea de circa 1 m., s-au aflat 
cîteva fragmente ceramice, provenind de la vase de culoare cenuşie, cu 
feţele uşor zgrunţuroase, care se deosebesc net, sub raportul profilului 
părţii superioare, de tipul de bază al vremii, prin aceasta contribuind 
ia stabilirea existenţei în mediul rural a unei game mai bogate de pro- 
file ceramice decît în mediul orăşenesc contemporan. Dintre aceste frag
mente, două ne reţin atenţia în mod precumpănitor, ele avînd ca tră
sătură comună tendinţa de aplatizare a părţii superioare a buzei şi mai 
ales de lăţire sensibilă a acesteia (fig. 24/14), către exterior16. Rezu- 
mînd discuţia la aceasta nu credem, însă, că s-ar evidenţia în întregime 
semnificaţia potenţială a descoperirii. Intr-adevăr, faptul că cele două 
fragmente prezintă unele asemănări, chiar dacă, poate, destul de în
depărtate cu profilele ce vor deveni specifice primelor decenii şi mai pu
ţin celei de-a doua jumătăţi a secolului al XV-lea, 17 ne obligă să ne 
întrebăm dacă nu cumva începuturile mai îndepărtate ale noilor profile 
ceramice avute în vedere trebuiesc căutate anume în această vreme şi 
nu neapărat în mediul meşteşugăresc urban. 18

Toate descoperirile prezentate pînă acum şi care ne-au îndemnat 
să încercăm stabilirea unei linii evolutive a ceramicii din aşezarea de 
la Berchişeşti pînă la nivelul permis de data cea mai tîrzie a încadrării 
cronologice îngăduite de moneda anepigrafă de Ia Alexandru cel Bun 
aparţin, fără putinţă de îndoială, culturii materiale de factură locală, 
fapt sugerat, credem, chiar de strădania de a evidenţia evoluţia unei 
forme din alta, precum şi procesul îmbunătăţirii calitative a producţiei.

împreună, însă, cu ceramica deja menţionată pînă acum, la Ber
chişeşti s-au descoperit şi cîteva fragmente ceramice a căror atribuire 
tradiţiei şi producţiei locale sînt cu neputinţă. Chiar dacă numărul frag-

15 Gh. Diaconai şi N. Constantinescu, op. cit., p. 79, fig. 40/1 : EL (Busuioc, op. cit., 
fig. 33/1-2 şi fig. 39/5 : Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu, Victor Spinei, AM, 
VI, p. 204, fig. 10/12 si fig. 11/1. Al. Artimon si I. Mitrea, Carpi'ca, VIII, 1976,, 
fig. 11/9.

16 Ceramică prezentând un profil apropiat s-a descoperit la Bîtca Doamnei si cum 
datarea ei aici se face în secolul al XHI-tlea se poate considera că respectivul 
profil are o tradiţie mai veche în Moldova (C. Scorpan, Dacia, N.S., IX, 1955, 
p. 444, fig. 4/1).

17 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, op. cit., p. 80, fig. 41/2,->. Avem în vedere 
profilele care prezintă la baza buzei o muche bine profilată.

18 Mai reprezentative ni se pai- unele din materialele descoperite la mănăstirea 
Humorului vechi (El. Busuioc, op. cit., fig. 42/3-7, 15).
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meritelor tipice (sub raportul elementelor de profil ilustrate) este des
tul de redus, caracteristicile tehnice ale acestor materiale sînt sufi
ciente pentru a le distinge de restul ceramicii. Astfel, este vorba, în 
primul rînd, despre un fragment cu gâtul înalt, ornamentat pe toată 
înălţimea sa cu o bandă lată de caneluri uniforme ca adâncime şi lăr
gime, al unei căni cu toartă şi p r o b a b i l  ou gura trilobată (fig. 23/5) 
de cîteva fragmente din gura unei căni prevăzute ou cioc (fig. 26/5) şi 
de cîteva fragmente de torţi. Toate aceste materiale sînt de încadrat 
în categoria ceramicii cenuşii f i n e ,  căreia cu mai multă vreme în urmă 
i-am propus datarea la finele secolului al X IV -lea19, datare acceptată 
de către specialişti şi confirmată ulterior de numeroase descoperiri. 
Insistînd asupra prezenţei acestor materiale la Berchişeşti o facem din 
două motive : în primul rînd, sub raport cronologic, ceramica cenuşie 
fină, n e f  i i n d p r o d u s ă  î n  M o l d o v a  ci numai adusă aici de co
loniştii germani, veniţi din Polonia mai ales în timpul domniei lui Petru
I muşatinul şi poate chiar mai înainte 20, are o durată de folosire bine 
circumscrisă, limita superioară nedepăşind decît cu foarte puţin în
ceputul secolului al XV-lea. Această concluzie este însă valabilă pentru 
descoperirile făcute numai în mediul orăşenesc, ceramica în discuţie 
fiind puţin sau aproape deloc cunoscută la sate. Tocmai de aceea, soco
tim posibil să admitem că în mediul rural, unde o astfel de ceramică 
era cu siguranţă o raritate extremă, ea putea fi conservată mai înde
lung, ceea ce ar corespunde pe deplin şi încadrării materialelor de care 
ne ocupăm aici.

In al doilea rînd, prezenţa acestei ceramici n e l o c a l e  într-un me
diu sătesc ridică un număr însemnat de probleme istorice, a căror im
portanţă depăşeşte cu mult cadrul tematic şi teritorial al istoriei unei 
singure aşezări. Şi poate tocmai pentru că o discuţie mai largă nu ar fi 
suficient sprijinită aici de descoperirile în cauză, ne vom mulţumi ceva 
mai târziu să schiţăm doar cîteva din implicaţiile posibile ale acestei 
prezenţe. N-ar fi, însă, exclus ca, chiar producţia ulterioară a olarilor 
din Berchişeşti să nu fi scăpat cu totul de influenţa exercitată de cera
mica cenuşie a coloniştilor germani din Moldova asupra celei locale, 
domeniul care oferă cele mai multe elemente de studiu comparativ do- 
vedindu-se, pentru momenit, cel al oalelor cu toartă. Dar pentru că ar 
fi insuficient de justificată aici o discuţie mai amplă asupra acestei pro
bleme, precizăm doar că numeroase torţi de vase cenuşii de ia Berchi
şeşti, vase de certă tradiţie şi provenienţă locală, vădesc strădania olari
lor locali de a trece mai rapid şi pe o scară cît mai largă la produce
rea unei game cît mai variate de vase cu toartă.

19 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, 
p. 131 şi urm.

2,0 Discuţia referitoare la datarea ceramicii cenuşii in Moldova şi la încadrarea 
acesteia într-un areal european mai larg a fost reluată de Al. Rădulescu, rela
tiv recent, pe baza descoperirilor de la Şiret (Al. Rădulescu, iDacia:, N. S., XVI, 
1972, p. 225-242).
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Aşa oum materialele ceramice de la finele secolului al XIV-lea şi 
începutul celui următor, descoperite la Berchişeşti, constituie o bază 
destul de solidă pentru studiul evoluţiei producţiei locale, în sensul 
restrîns al cuvintului, tot aşa materialele mai tîrzii îngăduie consideraţii 
de reală utilitate pentru încadrarea aceleiaşi producţii într-un ansam
blu mai larg moldovenesc. Descoperite atît în strat, cît şi în două com
plexe închise (o gorapă şi un cuptor — acesta din urmă distrus, din 
păcate, în cea mai mare parte), materialele ceramice la care ne referim 
se încadrează, în linii mari, în a doua jumătate a veacului al XV-lea. 
Este adevărat, gama formelor ilustrate de aceste descoperiri este departe 
de a fi completă, dar nu este exclus ca tocmai lipsa unor forme consi
derate comune în ceramica, orăşenească să ilustreze răspîndirea lor limi
tată la un anumit mediu economico-social realitate ce şi-ar găsi expli
caţia principală, credem noi, în împrejurarea că lumea satelor putea 
foarte bine să înlocuiască anume vase ceramice prin recipiente cu ace
eaşi funcţionalitate, dar realizate în lemn (castroane, străchini etc.). în 
acelaşi timp, nu trebuie omis nici faptul că, pentru a avea o imagine 
completă a inventarului ceramic al unei gospodării, este necesar să se 
descopere nu numai resturile unor obiecte devenite inutile prin dete
riorare, ci cît mai mult din inventarul propriu-zis, aflat atît în locuin
ţă cît şi în atenansele acesteia, ceea ce la Berchişeşti nu a fost, în nici un 
caz, posibil.

Ceramica de bucătărie datînd din a doua jumătate a secolului al 
XV-lea este reprezentată de obişnuitele oale-borcan şi de oale cu toartă. 
Din punctul de vedere al tehnicii de execuţie, această ceramică se 
situează la un nivel superior celei din prima jumătate a secolului, în 
primul rînd prin faptul că este, toată, lucrată la roată cu învîrtire ra
pidă. Indiferent de dimensiuni şi detsinaţie, această ceramică se înscrie, 
din toate punctele de vedere, în coordonatele de bază ale produselor 
meşteşugăreşti din Moldova, ceea ce înseamnă că, în perioada enunţată, 
se poate considera că au dispărut în esenţă deosebirile calitative între 
produsele descoperite în mediul urban şi cele aflate în gospodăriile 
ţărăneşti. Fireşte, nu este cazul aici să încercăm a găsi o explicaţie 
dispariţiei acestor deosebiri, dar ceea ce este important este faptul că, cel 
puţin în domeniul olăriei, astfel de relaţii pot servi ca bază documentară 
pentru încercarea de a stabili caracterul producţiei ; în a doua jumătate 
aj secolului al XV-lea, pentru cerjin}i/$iqd<?,, îjjţfgfevinţare curentă, pro- 
dtyş.ţi%.î^eşţaşer;şc{ şg, rm^i3 f^ţ^jaoco^iap^dgţit^ lUftd . destinată unor con
sumatori potenţiali, care ĉ epătŞf̂ u, ^-gtayjtş.ti^gfevîipîiitele teritoriale ale 
aşezării în care trăia producătorul. - 1
,!;»(!! .!j.- :'jii->r ‘ i .D'-SDDoJi'f'. c-rtoizi ^oiţoîossfro
21 Numai o astfel de interpretare se poate da scutirilor de vamă acordate de 

dom nie lofcuitoDil®ii)!uoM)r rsate, ^ăttăstireştij'iîaiPaJ'ar voi să vlndă în ţară diferite
1 produse ireafea'fe de  it#ivupramteei ©ai»1 iesle (DIR, A, Moldova — Sec. X IV - 

,1VXV.&—.VJ>.,iS4&CJ—..ipemtonjiU’iaEM Jsatoitii r.Negoeişti al episcopului Tarasie a*l Roma
nului).
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In acelaşi timp însă, existenţa unor imperfecţiuni tehnice —• de 
cele mai multe o-ri ţinind de domeniul arderii vaselor — trădează meş
teşugul sătesc în plină dezvoltare ,astfel de rămîneri în urmă fiind, însă, 
din plin suplinite de exactitatea remarcabilă a execuţiei unor profile, 
adeseori destul de complicate. Făcând această remarcă ajungem, de fapt, în 
a doua jumătate a secolului al XV-lea, şi anume la imitarea fără greş a 
formelor şi profilelor ceramice create de olarii orăşeni. Intr-adevăr, lă- 
sînd la o parte unele profile, care continuă să dăinuie şi în a doua ju
mătate a secolului amintit, deşi ele erau specifice şi, ca atare, larg răs- 
pîndite în prima parte a secolului, marea majoritate a ceramicii vremii 
la care ne referim acum repetă un profil devenit aproape obligatoriu al 
buzei : partea superioară orizontală (fig. 24/8) sau oblică (fig. 23/4), 
mult răsfrântă în afară, îtn timp ce partea inferioară a acesteia este 
marcată net de un prag cel mai adesea unghiular. In acest fel, buza se 
distinge clar ca un element al profilului părţii superioare, chiar dacă, 
odată cu aceasta, apare şi impresia unei uşoare disproporţii între aceasta 
şi restul vasului.

Fireşte, aceasta este doar elementul de bază al profilului, deoarece 
olarii creează, pornind de la el, o serie de varinte caracterizate fie 
prmtr-io şănţuire a părţii superioare a buzei, fie prin apariţia unei mu
chii pe mijlocul acesteia (fig. 24/7 ; 23/4).

Desigur, reuşitele nu sînt întotdeauna depline, unele produse tră- 
dînd nesiguranţa sau, pur şi simplu, căutarea noului. In general, însă, 
trăsătura dominantă a producţiei o constituie continua ei îmbunătăţire 
calitativă, pe fondul unei tot mai accentuate standardizări tipologice.22

După cum precizam mai înainte, în suprafaţa supusă cercetărilor 
de către noi în „siliştea14 de la Berchişeşti materialele ceramice datînd 
din seoolul al XVI-lea sînt extrem de puţin numeroase, ceea ce sem
nifică abandonarea locului de către locuitorii satului, în, favoarea altuia, 
care prezenta pentru ei avantaje ce pot fi doar presupuse de noi. Ceea 
ce ne reţine atenţia, însă, este faptul că ceramica datînd ele la începutul 
secolului arătat prezintă particularităţi care o apropie de cea cunoscută 
în mediul orăşenesc, şi anume1: în condiţiile conservării formelor de 
bază de mai înainte, profilele se modifică substanţial, simplificarea 
extremă constituind esenţa procesului arătat. Buza înaltă, simplă ca 
profil şi uşor răsfrântă în afară devine caracteristică acestei ceramici, 
concomitent cu o vizibilă subţiere a pereţilor vaselor (oare ajung uneori 
pînă la 2-3 mm. grosime). Aceste elemente constituie, împreună cu o 
tot atît de uşor vizibilă îmbunătăţire a calităţii pastei (abia mai târziu 
făcându-şi apariţia pasta caolinată), semnele cele mai convingătoare ale 
unei dezvoltări şi mai impetuoase a meşteşugului rural al olăriei.

înainte însă, de a trece la prezentarea altor categorii de descoperiri 
făcute la Berchişeşti, dar şi fără a impieta asupra unor concluzii ce 
par a se desprinde dintr-o atare realitate, concluzii ce vor fi formulate

22 Mai semnificativă în această privinţă ni se pare reuşita în realizarea capacelor, 
profilul cărora este identic cu cel al capacelor realizate în mediul urban (cf 
El. Busuioc, op. cit., fig. 43/7-8).
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Aşa cum materialele ceramice de la finele secolului al XlV-lea şi 
începutul celui următor, descoperite la Berchişeşti, constituie o bază 
destul de solidă pentru studiul evoluţiei producţiei locale, în sensul 
restrâns al cuvîntu-lui, tot aşa materialele mai tîrzii îngăduie consideraţii 
de reală utilitate pentru încadrarea aceleiaşi producţii într-un ansam
blu mai larg moldovenesc. Descoperite atît în strat, cît şi în două com
plexe închise (o gorapă şi un cuptor —  acesta din urmă distrus, din 
păcate, în cea mai mare parte), materialele ceramice la care ne referim 
se încadrează, în linii mari, în a doua jumătate a veacului al XV-lea. 
Este adevărat, gama formelor ilustrate de aceste descoperiri este departe 
de a fi completă, dar nu este exclus ca tocmai lipsa unor forme consi
derate comune în ceramica orăşenească să ilustreze răspîndirea lor limi
tată la un anumit mediu economico-social realitate ce şi-ar găsi expli
caţia principală, credem noi, în împrejurarea că lumea satelor putea 
foarte bine să înlocuiască anume vase ceramice prin recipiente cu ace
eaşi funcţionalitate, dar realizate în lemn (castroane, străchini etc.). în 
acelaşi timp, nu trebuie omis nici faptul că, pentru a avea o imagine 
completă a inventarului ceramic al unei gospodării, este necesar să se 
descopere nu numai resturile unor obiecte devenite inutile prin dete
riorare, ci cît mai mult din inventarul propriu-zis, aflat atît în locuin
ţă cît şi în atenansele acesteia, ceea ce la Berchişeşti nu a fost, în nici un
caz, posiibil.

Ceramica de bucătărie datînd din a doua jumătate a secolului al
XV-lea este reprezentată de obişnuitele oale-borcan şi de oale cu toartă.
Din punctul de vedere al tehnicii de execuţie, această ceramică se
situează la un nivel superior celei din prima jumătate a secolului, în 
primul rînd prin faptul că este, toată, lucrată la roată cu învîrtire ra
pidă. Indiferent de dimensiuni şi detsinaţie, această ceramică se înscrie, 
din toate punctele de vedere, în coordonatele de bază ale produselor 
meşteşugăreşti din Moldova, ceea ce înseamnă că, în perioada enunţată, 
se poate considera că au dispărut în esenţă deosebirile calitative între 
produsele descoperite în mediul urban şi cele aflate în gospodăriile 
ţărăneşti. Fireşte, nu este cazul aici să încercăm a găsi o explicaţie 
dispariţiei acestor deosebiri, dar ceea ce este important este faptul că, cel 
puţin în domeniul olăriei, astfel de relaţii pot servi ca bază documentară 
pentru încercarea de a stabili caracterul producţiei ; în a d-oua jumătate 
aj secolului al XV-lea, pentru cerarrjiqşjqde îjitflşbuinţare curentă, pro- 
dy.pjţigi(>-îq.cgţaşpr;ş3 şg^m^i, fgC/ă'jlaQcqţpa^dg,]^^ fjiftd destinată unor con
sumatori potenţiali, care depăŞf^}1) $&-grnjţJt§jtQf,feviijni>tele teritoriale ale 
aşezării în care trăia producătorul. - 1

-j:;-:i■; i .o'ido-j ?, wuMţiyu* ortotai ii' «i^oSoarito
21 Numai o  astfel de interpretare se poate da scutirilor de vamă acordate de 
i/. domnie lofcuitoiril®ii >!uaM)rreat«. Mări'ăstireiştrj'X)ai«)'ar voi să vîndă în ţară diferite
- i produse i reailSzâi'e de /efyi1 printre! ©aiţ^uli iocde (DIR, A, Moldova —  Sec. X IV - 
,1VXV 3-^Vp.. 343-CJ—,ipenjbrWi0aEul isatuldi-Ne^oeşti ai episcopului Tarasie al Roma

nului,).
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în acelaşi timp însă, existenţa unor imperfecţiuni tehnice — de 
cele mai multe ori ţinind de domeniul arderii vaselor — trădează meş
teşugul sătesc în plină dezvoltare ,astfel de rămîneri în urmă fiind, însă, 
din plin suplinite de exactitatea remarcabilă a execuţiei unor profile, 
adeseori destul de complicate. Făoînd această remarcă ajungem, de fapt, în 
a doua jumătate a secolului al XV-lea, şi aoume la imitarea fără greş a 
formelor şi profilelor ceramice create de olarii orăşeni. Intr-adevăr, lă
sând la o parte unele profile, care continuă să dăinuie şi în a doua ju
mătate a secolului amintit, deşi ele erau specifice şi, ca atare, larg răs- 
pîndite în prima parte a secolului, marea majoritate a ceramicii vremii 
la care ne referim acum repetă un profil devenit aproape obligatoriu al 
buzei : partea superioară orizontală (fig. 24/8) sau oblică (fig. 23/4), 
mult răsfrântă în afară, în timp ce partea inferioară a acesteia este 
marcată net de un prag cel mai adesea unghiular. în acest fel, buza se 
distinge olar ca un element al profilului părţii superioare, chiar dacă, 
odată cu aceasta, apare şi impresia unei uşoare disproporţii între aceasta 
şi restul vasului.

Fireşte, aceasta este doar elementul de bază al profilului, deoarece 
olarii creează, pornind de la el, o serie de varinte caracterizate fie 
printr-o şănţuire a părţii superioare a buzei, fie prin apariţia unei mu
chii pe mijlocul acesteia (fig. 24/7 ; 23/4).

Desigur, reuşitele nu sînt întotdeauna depline, unele produse tră
dând nesiguranţa sau, pur şi simplu, căutarea noului. în general, însă, 
trăsătura dominantă a producţiei o constituie continua ei îmbunătăţire 
calitativă, pe fondul unei tot mai accentuate standardizări tipologice. 22

După cum precizam mai înainte, în suprafaţa supusă cercetărilor 
de către noi în „siliştea“ de la Berchişeşti materialele ceramice datînd 
din secolul al XVI-lea sînt extrem de puţin numeroase, ceea ce sem
nifică abandonarea locului de către locuitorii satului, în favoarea altuia, 
care prezenta pentru ei avantaje ce pot fi doar presupuse de noi. Ceea 
ce ne reţine atenţia, insă, este faptul că ceramica datînd de la începutul 
secolului arătat prezintă particularităţi care o apropie de cea cunoscută 
în mediul orăşenesc, şi anume : în condiţiile conservării formelor de 
bază de mai înainte, profilele se modifică substanţial, simplificarea 
extremă constituind esenţa procesului arătat. Buza, înaltă, simplă ca 
profil şi uşor răsfrântă în afară devine caracteristică acestei ceramici, 
concomitent cu o vizibilă subţiere a pereţilor vaselor (care ajung uneori 
pînă la 2-3 mm. grosime). Aceste elemente constituie, împreună cu o 
tot atît de uşor vizibilă îmbunătăţire a calităţii pastei (abia mai târziu 
făcându-şi apariţia pasta eaolimată), semnele cele mai convingătoare ale 
unei dezvoltări şi mai impetuoase a meşteşugului rural al olăriei.

înainte însă, de a trece la prezentarea altor categorii de descoperiri 
făcute la Berchişeşti, dar şi fără a impieta asupra unor concluzii ce 
par a se desprinde dintr-o atare realitate, concluzii ce vor fi formulate

22 Mai semnificativă în această privinţă ni se pare reuşita în realizarea capacelor, 
profilul cărora este identic cu cel al capacelor realizate în mediul urban (cf 
El. Busuioc, op. cit., fig. 43/7-8).
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la locul potrivit, este nevoie să atragem atenţia asupra unei realităţi ce 
pare a se impune cu titlu de fenomen generalizat în cadrul aşezărilor 
rurale moldoveneşti din secolul al XV-lea şi mai ales din a doua jumătate 
a acestui secol : puţinătatea extremă a ceramicii smălţuite23, tocmai 
într-o perioadă în care aceasta cunoştea o dezvoltare excepţională în 
mediul urban.

Obiectele de metal descoperite la Berchişeşti —  cele mai multe 
dintre ele provenind tot din groapa cu resturi menajere amintită de 
mai multe ori în paginile precedente — acopăr o gamă destul de bogată 
de activităţi, atît de producţie cît şi de altă natură, după cum vom ve
dea mai jos. în chip aporape surprinzător, însă, printre descoperiri, un 
loc foarte modest sub raport cantitativ îl ocupă uneltele agricole şi 
cele de întrebuinţare casnică. Intr-adevăr, prima categorie este ilustra
tă de o singură seceră, bine conservată (cu excepţia vârfului, rupt din 
vechime). Minerul secerii (lung de 9,5 cm.) se subţiază către capăt şi 
are o secţiune constant ovoidaiă. Lăţimea maximă a lamei este de 1,4 
cm, (înspre mîner) clar se poate spune că, cu excepţia părţii dinspre 
vîirf, lama are o lăţime relativ uniformă. Ca particularitate tipologică 
atrage atenţia unghiul aproape drept pe care îl face lama în punctul 
de prindere cu minerul, spre deosebire de alte exemplare, a căror lamă 
prezintă, în aceeaşi zonă, o oumbă mai largă,24 (fig. 42/4).

în categoria obiectelor de întrebuinţare curentă casnică nu putem 
include decît un cuţit aproape întreg. Lama, lungă de 9 cm., are sec
ţiune triunghiulară şi lăţimea maximă (1,3 om.) în apropierea minerului. 
Acesta se păstrează numai în parte (3,8 cm.), capătul lui fiind rupt tot 
din vechime. Minerul de metal era prins între plasele, probabil de lemn, 
cu ajutorul unor nituri, tot din fier (fig. 41/7).

Incomparabil mai bogat reprezentată este categoria pieselor de ar
mament, după care se situează aceea a pieselor de harnaşament şi de 
echipament militar. într-«adevăr, prima categorie este ilustrată de nu 
mai puţin de şase vîrfuiri de săgeţi, de tipuri diferite, după cum ur
mează :

a) Vârfuri cu peduncul. La rândul său, acest tip de vârfuri de să
geată se subdivide in două variante, şi anume : al a cărei principală 
caracteristică este secţiunea patrată atît a vârfului activ, cit şâ a pedun- 
culului (fig. 41/1). Avînd lungimea totală de 5,5 cm., din care virful 
activ măsoară 2,8 cm., varianta respectivă poate fi considerată ca cea 
mai simplă, şi întrucât nu ridică nici un fel de' probleme de ordin tehnic 
în execuţie credem că putea fi executată de către orice meşteşugar sătesc, 
în cantităţi mari, pentru a asigura nevoile unei coletcivităţi cît mai nu
meroase. 25

23 Situaţie identică cu cea semnalată în cadrul aşezării de la Udeşti (M. D. M iiei 
şi Al. Rădulescu, Studii şi materiale, Istorie, 3, Suceava, 1973, p. 263-289) şi, 
mai recent, la Liteni-Suceava.

24 N. Constantinescu, Coconi. Un sat din Cim-pia Română in epoca lui Mircea cel 
Bătrin, Bucureşti, 1972, p. 77, fig. 40/1-2 : cele mai concludente analogii se află 
printre descoperirile de la Bîtca Doamnei (C. Scorpan, Dacia, N.S., IX, 196o,

p. 450, fig. 7/2).
25 M. D. Matei şi L. Chiţescu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 453, fig. 8/2.
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Varianta ci2 este ilustrată de o piesă întreagă şi de două fragmente 
de vîrf activ şi prezintă ou totul alte caracteristici decît cea precedentă. 
In primul rînd, vârful activ are un aspect folifoirm şi secţiunea romboi
dală. Avînd dimensiuni mai mari decît varianta precedentă (lungimea 
totală : 8,3 cm., din care Vîrful aictiv 4 cm), acesta din urmă era, cu si
guranţă, mai dificil de executat. Frumos şi simetric curbat la bază, vîr
ful activ se prinde de peduncul prin mijlocirea unui bulb abia schiţat2,5 
care, ou siguranţă, nu avea decît în al doilea rînd rolul de a1 înfrumuseţa 
piesa (fig. 41/2).

b) Cel de-al doilea tip de săgeţi este reprezentat de un număr de pa
tru exemplare mai mult sa,u mai puţin bine conservate, la care s-ar 
putea adăuga (clar numai cu multă nesiguranţă) cîteva fragmente, a că
ror atribuire la respectiva categorie de piese o facem numai pe baza unor 
slabe elemente, cum sînt : grosimea fragmentelor de metal care intră 
în discuţie sau forma unora din aceste fragmente. Acest al doilea tip 
este reprezentat de vîrf urile de săgeţi „cu aripioare", element distinctiv 
la care se adaugă prezenţa invariabilă a tubului de înmănuşare. Şi 
acest al doilea tip de vîrfuri de săgeţi (tipul b) cunoaşte, la rîndul său, 
două variante, stabilite în funcţie de forma şi dimensiunile aripioare
lor. Astfel, prima variantă (b l) se caracterizează prin existenţa unor 
aripioare lungi şi ascuţite27. Două dintre exemplarele ce ilustrează 
varianta în discuţie au aripioarele lungi de 2,7 (fig. 41/4) şi respectiv 
3 cm (fig. 41/9), ceea ce dovedeşte că eficienţa săgeţilor prevăzute cu
astfel de vîrfuri era deosebită, dată fiind forţa lor de pătrundere, cît
şi depărtarea de circa 3 cm. dintre vârfurile aripioarelor. Dacă adău
găm la aceasta şi lungimea destul de apreciabilă a tubului de înmănu
şare la fiecare dintre cele două exemplare (4,9, respectiv 5,9cm.) efi
cienţa deosebită a unor asitfel de vîrfuri de săgeţi devine o certitudine.

Cea de-a doua variantă (b2) a vîrfurilor de săgeţi cu aripioare se 
deosebeşte de prima prin scurtimea acestora1, 28 element în funcţie de
care chiar forma generală a vârfului activ este uşor deosebită şi ea
(fig. 41/5). Atît cît s-a putut reconstitui (nici un exemplar descoperit 
nepăstrîndu-se în perfectă stare), lungimea maximă a aripioarelor era 
la această variantă, de circa 1,5 cm., aceasta determinând şi distanţa 
mai mică dintre capetele aripioarelor. Lungimea de 6,4 cm. a unuia din 
exemplarele care ilustrează varianta b2 dovedeşte că şi acestea erau 
vîrfuri foarte eficiente, la această apreciere contribuind nu numai forma 
pieselor ci şi greutatea lor (mai mare decît a vîrfurilor tipului a), oare 
permitea să fie aruncate la distanţe mai mari. Această afirmaţie este, 
desigur, valabilă pentru toate săgeţile cu aripioare menţionate mai sus.

Piesele de hamaşament constituie şi ele o categorie destul de bine 
ilustrată prin descoperirile de la Berchişeşti. Mai ales prin factura exe
cuţiei, aceste piese ridică şi interesante probleme vizînd direct mediul

26 Un exemplar relativ asemănător a fost descoperit la Seheia-Suceava (Gh. Dia
conii şi N. Consitantinescu, op. cit., p. 87, fig. 46/3).

27 N. Cons'tantinescu, Coconi..., p. 245, pl. XI/10 şi p. 246, pl. X II/7  ; R. Popa şi 
M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea, Baia Mare, 1966, p. 21, fig. 14a.

28 N. Constantinescu, op. cit., p. 245, pl. XI/14.
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şi condiţiile în care au fost executate, aspectele ce decurg din analiza 
unor astfel de probleme depăşind clar cadrul unor simple încadrări ti
pologice şi cronologice.

Două jumătăţi de zăbale, descoperite într-o stare de conservare bu
nă, atrag atenţia în mod special. La una din ele se păstrează atît „fie- 
rul“ , cît şi inelul (fig. 42/3) ceea ce permite judecăţi mai complete cu 
privire la nivelul execuţiei piesei. Din acest punct de vedere, ochiurile 
de la capetele fierului, ca şi inelul ataşat acestuia ne obligă să consi
derăm piesa ca avînd o provenienţă sigur rurală. Chipul în care sînt 
îndoite capetele fierului şi asimetria inelului, urmele şi acum uşor vi
zibile ale modelării cu lovituri puternice de ciocan —• urme neatenuate de 
o prelucrare ulterioară a piesei în vederea unei finisări chiar şi super
ficiale a ei —  constituie pentru noi tot atâtea argumente în sprijinul con
siderării acestei descoperiri drept un produs al meşteşugului local, în 
cel mai strict înţeles al cuvântului. Mai ales cel de-al doilea exemplar, 
de mai mici dimensiuni decît primul şi la care se păstrează numai o 
parte din inel (fig. 42/2), are unul din capete îndoit (pentru realizarea 
inelului de prindere a fiarelor) atît de disproporţionat în raport cu lun
gimea totală a fierului, încât inelul reprezintă ceva mai puţin de ju
mătate din lungimea totală a fierului. Cit despre execuţia tehnică a 
piesei, ea este în întregime pe măsura aprecierilor de mai înainte, con- 
firmîndu-se şi prin aceasta provenienţa sigur sătească a zăbalei.

In schimb, un fragment destul de mare dintr-o psalie ne îndreaptă 
cu gândul către un atelier meşteşugăresc din mediul urban. Turnată 
din bronz, piesa se păstrează doar în parte, şi anume1: unul din cele 
două braţe curbate, precum şi o parte a inelului de prindere. Prezen- 
tînd o secţiune dreptunghiulară către inel, braţul îşi rotunjeşte uşor 
muchiile către capătul opus, terminându-se printr-un bulb de mici di
mensiuni, cu rol mai mult ca sigur decorativ. La joncţiunea inelului cu 
braţul, un orificiu cruţat odată cu turnarea piesei asigură prinderea 
psaliei de căpăstru, probabil cu ajutorul tot al unui inel, ceva mai sub
ţire (fig. 42/5).

încercând o comparaţie pe plan tehnic între cele două fragmente 
de zăbale prezentate mai înainte şi fragmentul de psalie abia descris, 
nu este nevoie de nici un efort pentru a deosebi piesele respective din 
punot de vedere calitativ. Mai mult chiar, în măsura în care descope
ririle arheologice care ne sânt cunoscute pot fi considerate suficient de 
concludente, înclinăm să credem că 1 a1 î n c e p u t u l  s e c o l u l u i  al  
X  V -l e a, perioadă din care datează psalia, în oraşele moldoveneşti tur
narea unor astfel de piese din bronz nu era o activitate curentă, ceea 
ce ne îndreaptă spre ipoteza provenienţei din import a acestei piese, şi 
aşa destul de puţin obişnuită la est de Carpaţi.

Tot în categoria pieselor de harnaşament, şi pentru a încheia ou 
prezentarea acestora, amintim descoperirea a două catarame de fier 
(fig. 42/1,7) de dimensiuni destul de mari, dintre care una conservată 
doar parţial, şi executate şi ele, fără îndoială, într-un atelier sătesc. O
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mică piesă metalică, lucrată dintr-o taiblă groasă de circa 1,5 mm., pare 
a li servit tot ca piesă de harnaşament, fiind sigur prinsă de curea cu 
un nit (fig. 41/6).

în sfârşit, pentru a încheia prezentarea descoperirilor arheologice 
de la Berchişeşti, este de amintit un pinten, păstrat în condiţii destul 
de bune, deşi nu în întregime. Aparţinând tipului de pinten prevăzut 
cu rozetă, piesa în discuţie nu mai conservă decît un fragment din 
tijă 29, rozeta fiind pierdută şi ea. Braţele, care descriu un uşor unghi 
cu tija, sînt prevăzute la capete cu două orifieii circulare, pentru prin
derea curelelor de fixare a pintenilor de încălţăminte. Orificiile sînt 
străpunse în capetele aplatizate vertical ale pintenului, în apropierea 
acestora piroducîndu-se şi curbarea pronunţată a braţelor pintenului. 
Adăugăm că, într-unul din orifieii, s-a păstrat şi nitul de fier care ser
vea la ataşarea curelei pintenului (fig. 42/6).

Atît tija, cît şi braţele pintenului au secţiune uşor ovoidală şi, din 
păcate, starea de conservare nu ne permite să observăm dacă piesa era 
sau nu ornamentată. Indiferent însă de aceasta, forma piesei şi acu
rateţea execuţiei constituie argumente în favoarea considerării ei drept 
un produs al unui atelier orăşenesc. Cum tipul respectiv este larg 
răspândit atât teritorial30, cît şi cronologic31, numai cu titlu ipotetic 
înclinăm să considerăm că piesa provine dintr-un atelier transilvănean, 
ajungînd aici pe calea schimburilor comerciale curente, de care nu erau 
străine nici satele perioadei respective, cu atît mai puţin cele situate 
în valea Moldovei.

Dacă, totuşi, această piesă mai. poate ridica unele semne de Între
bare în legătură cu provenienţa ei, acestea dispar cu desăvârşire în ca
zul unui cap de buzdugan, care poate fi considerat o raritate între des
coperirile de e-pocă, nu numai din aşezările r-urale, ci în general. De 
dimensiuni mici, capul de buzdugan (fig. 23/7) este turnat din bronz şi 
este constituit din protuberanţe uşor piramidale, dispuse în felul ur
mător : corpul principal al piesei este reprezentat de patru protube
ranţe mari, deasupra şi dedesubtul acestora aflîndu-se alte cîte patru 
astfel de protuberanţe, dispuse în spaţiile lăsate libere de laturile celor 
mari. Deşi înaltă de numai 3,6 cm., piesa este destul de grea şi, fixată 
pe o coadă de lemn flexibilă, putea deveni o armă redutabilă. Cît pri
veşte execuţia, nu există nici un dubiu asupra caracterului de produs 
de meşteşugar orăşenesc al capului de buzdugan. După cum se ştie, 
pînă în momentul de faţă nu s-a descoperit în nici un oraş din Moldova 
vreun indiciu privitor la activitatea de turnare a unor piese de arma
ment de felul celei care ne preocupă, nici pentru secolul al XV-lea,

29 Pintenul aparţine tipului prevăzut cu tiijă scurtă.
30 N. Constantinescu, op. cit., p. 244, pl. X / l  : R. Popa şi M. Zdroba, op. cit., p. 23, 

fig. 15 /a-i : L. Chiţesou, Dacia, N. S., IX, 1965, ;p. 460, fig. 4 : AE, XVIII, 1, 1898, 
p. 60-64, fig. 12, 13, 18 etc.

31 După cum se admite, în general, pintenii cu tijă şi rozetă încep să fie foiosiţi 
în sec. XIII şi sîmt întîlndţi în tot cursul evului mediu. Fireşte, de fiecare dată 
trebuie făcută o încadrare cît mai precisă a descoperirilor, coexistenţa a nu
meroase variante în acelaşi timp fiind o realitate şi pentru ţările româneşti.
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nici pentru o perioadă mai tîrzie, deşi aceasta1 nu înseamnă că nu se 
practica, în general, turnarea pieselor de bronz 32. In funcţie de această 
constatore, nu există nici un dubiu asopra caracterului de produs de 
import al piesei amintite, fără să dispunem însă şi de elementele care 
să faciliteze stabilirea zonei în care se va fi realizat respectivul produs. 33 

Fără să anticipăm asupra concluziilor mai largi ce se desprind din 
studierea materialelor arheologice provenind din aşezările rurale situa
te în zona ce ne preocupă, credem că, chiar şi numai pe scurt, câteva 
idei de bază se desprind şi din studiul descoperirilor de la Berchişeşti. 
Astfel, în primul rînd, esite de făcut remarca că încă la începutul se
colului al XV-lea în anume sate din Moldova pătrunsese un număr 
destul de mare de produse ale meşteşugului orăşenesc local. Tot acum 
se face remarcată şi prezenţa destul de semnificativă a1 unor produse 
meşteşugăreşti de provenienţă nemoldovenească, dar sîntem înclinaţi să 
credem că acest din urmă fenomen se petrece numai sau aproape ex
clusiv în satele situate în vecinătatea sau chiar pe traseul unor drumuri 
de comerţ 3i, poziţie ce facilita contactul locuitorilor acestor sate cu măr
furile străine. în sîîrşit, este de remarcat faptul că la începutul seco
lului al XV-lea, cel puţin în domeniul olăriei, producţia rurală se des
făşoară sub evidenta influenţă a celei orăşeneşti, fapt demn de reţinut 
mai ales pe planul realizării tehnice a producţiei. Că această influenţă 
se va extinde cu timpul şi asupra altor domenii de producţie nu este 
nici o îndoială, dar cercetările de la1 Berchişeşti nu ne ajută să stabi
lim proporţiile şi semnificaţia fenomenului.

III. Habitatul medieval rural de la Liteni

La 3 iunie 1429, voievodul Alexandru cel Bun întărea fiilor lui 
Ivan vornicul mai multe sate, printre acestea aflîndu-se Litanouţi, 
Zaharinţi şi Stroeşti. MUlţumindu-ne, pentru moment, să precizăm că 
toate aceste aşezări, la care se cuvine adăugat şi satul Tulova, în care 
boierul Ivan vornicul îşi avuse curtea (una din cele mai timpurii men
ţionate în actele interne moldoveneşti dintre curţile boiereşti) sînt con
centrate într-o suprafaţă de numai cîţiva kmp, situată într-o zonă din

32 M. D. Maltei şi Şt. Olteanu, SOIV, XII, 1, 1961, p. 121-131.
33 Este sigur că acest tip de buzdugan are o mare vechime, aşa cum dovedesc 

descoperirile — ou care exemplarul nostru îşi găseşte asemănări — de la Dino- 
getia (Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, Dinogetia, I, Bucu
reşti, 1967, p. 339, fig. 182/3 şi p. 346, fig. 184/23) şi Bîtca Doamnei (C. Scorpan, 
Dacia, N. S., IX, p. 447, fig. 5/9). In ceea ce priveşte buzduganul de la Dinogetia, 
turnat tot din bronz şi avîmd proeminenţele piramidale tot atît de pronunţate 
ca şi exemplarul nostru, P. Diaconu opiniază pentru o datare a lui în secolul 
al X lII-lea (SCIVA, 26, 3, 1975, p. 387-394) în funcţie de nivelul de locuire 
căruia îi aparţine piesa, nivel datat de autorii monografiei Dinogetia în seco
lele X I-X II. Nu este exclus ca acest tip de armă, de origine sigur răsăriteană, 
să fi cunoscut o  largă răspîndire sub influenţa migratorilor tîrzii, devenind pro
dus de serie în atelierele meşteşugăreşti ale secolelor X IV-XV .

34 M. D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul... p. 87.
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care Şomuzul Mare primeşte cele cîteva pîrîiaşe din care se va forma de 
la Liteni în jos, în rîndiurile de faţă ne vom opri numai asupra satului 
Liteni (fig. 2, 3, 4).

Aşezarea geografică

Depresiunea Liteni (fig. 2, 48), situată în partea de nord-est a po
dişului Fălticeni (care reprezintă o subunitate de relief a podişului 
Sucevei)1, se suprapune în cea mai mare parte cu bazinul superior al 
Şomuzului Mare. Din punct de vedere morfologic, ea reprezintă o 
depresiune sculpturală2, situată la circa 320 m. altitudine, cu văi largi 
cu fund mlăştinos, cu alunecări de teren şi forme structurale. Această 
arie depresionară este conturată aproximativ de localităţile Stroieşti, 
Drăgoeşti, Boteşti, Rădăşeni, Buneşti. 3

Din punct de vedere petrografic, această zonă este alcătuită dintr-o 
alternanţă de argile, marne, gresii, calcare eolitice şi conglomerate, dis
puse monoclinal, toate aparţinând sarmaţianului inferior. 4 Predominanţa 
formaţiunilor gresiere în zona de margine a depresiunii trădează regimul 
în care s-au depus acestea.

Zona depresionară Liteni nu numai că constituie obîrşia de unde 
se formează Şomuzul M are5,dar este străbătută de la un capăt la celă
lalt de acest rîu. împreună cu afluenţii săi secundari, care drenează 
întreaga depresiune, Şomuzul Mare se prezintă în această zonă ca un 
evantai6. Bazinul său hidrografic se încadrează între rîul Moldova şi Şo
muzul Mie (suprafaţa fiind de 417 km p .)7

Şomuzul Mare se varsă în Şiret la Dolhasca, la cota 230 m. Panta 
longitudinală medie este de 6%, dar de la Fălticeni în jos ea se ate
nuează mult, ajungînd la mai puţin de 3% 8- Panta redusă şi lunca sa 
extensibilă au creat una din componentele teritoriale favorabile atragerii 
populaţiei, creînd, implicit, condiţiile necesare unei locuiri foarte dense, 
în cursul evului mediu.

Formîndu-se din zona satului Liteni (în dreptul locului numit, atît 
de semnificativ, ,,sălişte“), Şomuzul Mare primeşte ca afluenţi mai im
portanţi pîraiele Tolva9, Zahareasca10 şi Stupea, în zona acestor ape

1 N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu, Judeţul Suceava, Bucureşti, 1973, p. 40.
2 Grigore Posea şi colaib., Geomorfologie, Bucureşti, 1976, p. 285-287.
3 Comunicări şi referate de geografie, Suceava, 1972, p. 37.
4 Al. Roşu, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1973, p. 356.
5 Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cei Mare, ed. M. Costăchescu, I, 1931, 

p. 270-272 : Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, 
1908, p. 219.

6 De remarcat că în documente este numit „Şomuzul vechi" (cf. Uricariul, XVI, 
p. 19).

7 N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu, op. cit., p. 58.
8 Jbidem.
9 Pîrîul Tulova primeşte, la rîndul său, afluenţii Cioloca, Pîrîul Roşu şi Drăgoiasca. 

De reţinut că acest pîrîu se mai numea şi „pîrîul suliţaşului" (cf. N. Grămadă, 
Toponimia satelor din Bucovina, lucrare în mss., Arh. St. Suceaiva, iov. 113-118, 
voi. IV, p. 214).

10 Zahareasca mai primeşte ca afluenţi pîraele Vătafu şi Săliştea.
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depistîndu-se şi cele mai vechi locuiri medievale. Drept iz vor al Şomuzului 
Mare poate fi considerat pîrîul Stupea, obîrşia căiruia se găseşte în ma
sivul păduros al Ciungilor.

în raport cu râul Suceava şi mai ales eu Moldova, bazinul superior 
al Şomuzului Mare este foarte dezvoltat, cumpenele apelor fiind împinse 
in detrimentul celor două bazine vecine, aceasta fiind, de altfel, o carac
teristică a întregului bazin al Şomuzului Mare, caracteristică a cărei 
principală consecinţă a fost densa populare a zonei.

Pantele, în general, domoale, cu o înclinare ce variază de la mai 
puţin de 1° şi ajung pînă la cel mult 35° 11 au asigurat numeroase şi în- 

. tinse locuri prielnice pentru aşezarea populaţiei (fig. 3). Cea mai mare 
înclinare a pantelor din bazinul superior al Şomuzului Mare în zona 
Liteni-Stroeşti apare în cadrul versanţilor estici ai văilor, ceea ce a 
făcut ca aici să nu ia naştere aşezări omeneşti, în astfel de locuri ne- 
existînd urme de cultură materială. Energia de relief creşte, în general, 
din amonte spre vale. Această situaţie duce, pe de o parte, la adâncirea 
văilor, iar pe de altă parte la oolmatarea şi extinderea luncii, concomi
tent cu o scădere a cuestelor. Cu excepţia locului numit „sălişte“ , de la 
Liteni, toate celelalte locuri unde fie s-au efectuat săpături arheologice, 
fie s-au întreprins numai cercetări de suprafaţă se caracterizează prin- 
tr-o asimetrie impusă de orientarea lor piezişă faţă de înclinarea s-tra
telor. De aceea numai pe dna din terase se voir întâlni urme de cultură 
materială. Această asimetrie este dată de prezenţa unei succesiuni de 
cueste, dezvoltate în lungul versantului stîng al fiecărei văi. Fireşte, 

r există şi unele excepţii, impuse de configuraţia deosebită a unor văi, 
>- aşa cum se întâlnesc lai Liteni sau la Vomicenii Mari.

Ţinînd cont de aceste cîteva aspecte enunţate, cît şi de faptul că 
eroziunea a jucat un rol important în evoluţia morfologică a zonei şi, 
implicit, a determinat starea de conservare a urmelor de cultură ma
terială, eventualele straturi superficiale fiind spălate de apele ploilor
— fără să mai amintim de faptul că uneori a fost împiedicată însăşi 
locuirea omenască, se poate vorbi de existenţa unui relief erozivo-struc- 
tural al zonei. Cu alte cuvinte, eroziunea este cea care a acţionat prin- 
tr-o serie de procese, iar structura geologică a impus un amimit stil 
şi anumite direcţii de dezvoltare a formelor de relief. Acestea, la rîndul 
lor, au impus o anumită direcţie şi configuraţie a aşezărilor omeneşti 
din zonă, în funcţie de morfologia zonei putîndu-se stabili şi tipurile de 
sate din cuprinsul acesteia.

De altfel, cînd analizăm evoluţia morfologică a acestei zone, trebuie 
să avem în vedere că ea s-a desfăşurat în cadrul unui monoelin şi în 
prezenţa unui facies litologic argilo-niarnos şi grezos. 12

Pe anumite sectoare (ca cel de la Vornicenii Mari şi Drăgoeşti) 
afluenţii secundari ai Şomuzului Mare provoacă şi procese de subminare, 
procese care facilitează o evoluţie mai rapidă a cuestelor, deranjînd sau

11 Ion I. Popesou-Argeşel, Observaţii geomorfologice în bazinul Frumoasa (Podişul 
Sucevei), Studii şi comunicări de ocrotirea naturii, 3, Suceava, 1973, p. 490.

12 Idem, Unele aspecte geomorfologice în partea centrală a Podişului Sucevei, 
Comunicări şi referate de geografie, Suceava, 1972, (p. 108 şi urm.
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chiar împiedicând atât locuirea cit şi, pe anumite porţiuni, chiar practi
carea agriculturii. Uneori, însă, din cauză că la baza cuestelor există 
mult material provenit de pe pantă, cursul rîului şi al afluenţilor săi 
se modifică prin îndepărtare, ceea ce are o influenţă indirectă asupra 
evoluţiei ouestelor. De fapt, in aceste zone larg extinse, cu lunci şi pante 
domoale, se intîlnesc şi cele mai dense (fig. 2) locuiri (Liteni, Zahareşti 
„sălişte“ , Stupea, „şesul Tolvei“ ete.). Aceste suprafeţe întinse, uşor 
înclinate, numite erozive-structurale sînt destul de bine reprezentate 
în întreg bazinul superior al Şomuzului Mare. în ansamblu, aceste su
prafeţe sînt neaşteptat de netede, fiind doar parţial fragmentate de o re
ţea secundară de văi. Suprafeţele structurale sînt zonele cele mai fa
vorabile pentru aşezări, situaţia fiind intuită de locuitorii zonei încă 
cu multe veacuri in urmă. Aceştia1 au aflat aici un cadru natural deo
sebit de prielnic de viaţă, netezimea suprafeţei structurale sau înclinarea 
ei foarte redusă —  dar suficientă pentru scurgerea apei — fiind princi
palele atuuri în alegerea locurilor pentru aşezări. Raportate la timpul 
scurs, aceste suprafeţe structurale locuite erau mult mai mici ca întin
dere decît astăzi şi, destul de probabil, mai înclinate. De fapt, procesul 
de modelare şi transformare a zonei, ca relief şi peisaj, a cunoscut un 
ritm mediu, dacă avem în vedere constituţia geologică a zonei, pe de
o parte, iar pe de altă parte, reţeaua hidrografică foarte densă, în com
paraţie cu cea a1 bazinelor apropiate.

în completare, trebuie remarcat că în lungul cursului principal al 
Şomuzului Mare se dezvoltă paturi aluviale, cu pantă redusă, din care 
cauză sînt înmlăştinate în cea1 mai mare parte a lor. Aceasta a favori
zat apariţia unei vegetaţii abundente de luncă, care reprezintă una din 
resursele de bază pentru creşterea animalelor.

In concluzie, se poate aprecia că actuala configuraţie a bazinului 
superior al Şomuzului Mare (depresiunea litologică Liteni) v’, cu toate 
procesele de modelare şi structurare a reliefului — cu consecinţe im
plicite asupra locuirii zonei, asupra tipului de aşezări, asupra economiei 
de ansamblu ete. — , de creare a unui mediu antropo-geografie într-o 
continuă modificare se datorează, în mare măsură, acţiunii, a trei factori, 
şi anume : constituţia geologică a zonei, reţeaua hidrografică (caracteri
zată prin lărgirea bazinului Şomuzului Mare) şi gradul avansat de ame
najare a litosferei de către om, prin aceasta înţelegîndu-se toate mo
dificările antropice din zonă, sub cele mai diverse forme de manifestare.

Tipul de aşezare şi particularităţile topografice

Recunoaşterile de suprafaţă întreprinse (fig. 2) în cuprinsul actualei 
vetre a satului Liteni (corn. Moara, jud. Suceava), ca şi în zona imediat 
limitrofă, la care s-au adăugat informaţiile furnizate de locuitorii satului
— întemeiate pe observaţiile făcute cu prilejul executării unor lucrări

13 N. Popp, Cadrul natural al judeţului Suceava, Comunicări şi referate de geo
grafie, Suceava, 1972, p. 48-50.

14 N. Popp, I. Iosep, D. Paulenciu, op. cit., p. 40-41.
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de caracter gospodăresc —  au conturat opinia că vatra vechiului (fig. 4, 
48) sat coincide în întregime cu cea a actualei aşezări. în plus, absenţa cu 
desăvârşire a urmelor de cultură materială datînd din epoca feudală în 
împrejurimile imediate ale satului actual sugerează că aşezarea medieva
lă nu a1 cunoscut fenomenul de mutare a vetrei —■ impusă de acţiunea unor 
factori naturali sau de necesităţi de ordin economic — ceea ce obligă să 
se tragă concluzia că, în linii generale, aşezarea de la Liteni reprezintă 
un caz deosebit de important de locuire stabilă, sub raport topografic, 
vreme de multe secole, începând, aşa cum se va vedea, cel puţin din 
secolul al XlII-lea şi pînă astăzi. Această constatare, nefiind singura 
în cadrul grupului de 5— 6 aşezări medievale rurale din bazinul supe
rior al Şomuzului M are,15 nu face decît să confirme, pe de o parte, 
condiţiile foarte favorabile de locuire oferite de mioroHregiunea în dis
cuţie, pe de altă parte subliniind stabilitatea elementului românesc aici, 
într-o zonă în caire analiza conţinutului documentelor scrise duce la 
concluzia că şi procesul de feudalizare a acestei societăţi s-a petrecut 
de timpuriu, căpătând forme de exprimare dintre cele mai interesante.16

O primă şi foarte importantă constatare prilejuită de cercetările 
de suprafaţă este aceea că aşezarea medievală de la Liteni a fost dis
pusă, încă de la constituirea nucleului său iniţial, numai pe malul stîng 
al Şomuzului Mare (fig. 2,4), terenul prezentîndu-se aici mult mai priel
nic pentru implantarea unei locuiri durabile : terasa mijlocie a apei pre
zintă o pantă lină, destul de lungă, spre nord, în timp ce malul opus 
se caracterizează prin denivelări pronunţate, urmate de un platou înalt, 
cu o pantă abruptă spre luncă. în aceste condiţii, nu este de mirare 
că vechea vatră a satului a ocupat exclusiv malul stîng şi că, mai ales, 
partea cea mai veche a aşezării pare să folosească terenul din imediata 
apropiere a apei (fig. 48,50).

Toate observaţiile de teren şi datele materiale abţinute prin săpături 
au contribuit la formarea opiniei că urmele cele mai vechi de cultură 
materială şi de vieţuire medievală la Liteni se înşiruie pe o fâşie de teren 
lată de maximum 80 m ân zonele ân care terasa mijlocie a Şomuzului 
Mare are un aspect mai apropiat de orizontală, în timp ce în singurul loc 
unde s-au identificat pînă acum urme de locuire intr-o zonă mai înclinată 
(locul numit de localnici „la sălişte“) distanţa faţă de rîu, pînă la care 
se întind resturile de cultură materială, depăşeşte sensibil 100 m. în 
funcţie de aceste observaţii, singura concluzie care se degajă în legătură 
cu tipul de aşezare rurală în care poate fi încadrat satul medieval 
Liteni este aceea că, atît prin îngustimea fîşiei locuite în faza cea mai 
veche a aşezării, cît şi, mai ales, ţinînd seama de lungimea de aproape
1 km. a acestei fîşii, Litenii vechi aparţineau tipului de sate dispuse în 
lungul văii (fig. 3). La această concluzie conduce, în egală măsură, şi 
o altă observaţie importantă, şi anume : necropola, care pare, cel puţin

15 Cf. M. D. Matei şi Eim. EmaiDdi, SCLVA, 27, 1976, 1, p. 99, îig. 1 ; Emil I. Emamdi, 
Cercetări istorico-geografice privind■ transformarea fi modificarea peisajului în 
zona depresionară Liteni (sec. XIV-XVIII) ,  A.M.M., II, Vaslui, 1980, p. 178-196.

16 Ibidem.
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pînă în momentul de faţă, a fi cea mai veche a Litenilor (despre care 
se va vorbi mai departe) este situată la nord de fîşia locuită amintită 
şi, mai ales, nu prezintă, în cuprinsul ei, nici o urmă de locuire mai 
nouă sau mai veche (locuire medievală desigur), ceea ce nu face decît 
să demonstreze că amplasarea ei aici a fost decisă într-un moment în 
care satul ocupa numai fîşia de teren amintită, situată în lungul Şomu
zului Mare (fig. 2 şi 3).

Situaţia amintită pare să fi durat cel puţin pînă în secolul al XV-
lea, dovada în acest sens adueîmd-o descoperirea în aceeaşi zonă şi a
unor locuinţe din prima jumătate a secolului amintit, dar din aceasta 
nu trebuie să se desprindă, desigur, şi concluzia că în tot răstimpul de. 
la întemeierea sa (probabil finele secolului al XlII-lea) pînă la mijlo
cul secolului al XV-lea locuirea s-a restrîns numai la fîşia de teren 
amintită. Acestei eventualităţi i se opun, în egală măsură, atît consta
tarea că materiale arheologice (îndeosebi ceramică) datînd din prima 
jumătate a secolului al XV-lea se găsesc răspîndite pe o suprafaţă mult 
mai întinsă decît cea a locuirii iniţiale —  ajumgîndu-se uneori pînă la
distanţe de cel puţin 250 m. faţă de cursul apei, cît şi necesitatea ad
miterii procesului normal de creştere a populaţiei satului — cu dezvol
tarea corespunzătoare a suprafeţei acestuia. Şi cum odată ou secolul 
al XV-lea, dar mai ales începând eu cel următor, satul se dezvoltă spre 
nord, ca urmare a condiţiilor de teren, şi nu mai urmăreşte firul Şo
muzului Mare, s^ar putea impune chiar nevoia de a încadra aşezarea 
în alt tip decît cel iniţial.

In legătură ou această problemă este destul de greu, în stadiul ac
tual încă neîndestulător al documentaţiei de care dispunea, să propu
nem o încadrare cît de cît sigură a aşezării. Pornind, însă, de la obser
vaţia că Litenii nu au intrat nicicînd în rândurile satelor cu populaţie 
numeroasă -— chiar în momentul de faţă el nedepăşind dimensiunile 
unui sat mijlociu — raportînd suprafaţa pe care se descopăr urme de 
viaţă omenească sigură, datînd din secolele XVI-XVII, la numărul de 
cel mult 25-30 de caise cîte puteau exista în Litenii acelor vremi, cea mai 
justificată încadrare a satului în noua sa perioadă de existenţă ar fi în 
tipul de aşezări răsfirate, tip (fig. 3 şi 4), de altfel, destul de răspândit 
în astfel de zone deluroase, cum este cea a Litenilor.

Drept consecinţă, necropola satului, care continuă să funcţioneze 
şi după extinderea spre nord a aşezării -—■ precizăm, fără să intrăm aici 
în detalii, că cele mai târzii înhumări atestate pînă în prezent în această 
necropolă datează din a doua jumătate a secolului ai XVM ea —- începe 
să fie înconjurată eu gospodării nou-întemeiate, abia din secolul al
XVI-lea datând cele mai vechi urme de locuire din împrejurimile ne
cropolei. Şi acum, însă, între locuinţe şi necropolă se lasă un spaţiu, 
se pare, destul de mare, deoarece pînă în prezent nu au fost sesizate 
urme de locuinţe sau acareturi care să suprapună parţial zone folosite 
pentru inhumări.

Judecind lucrurile în funcţie de configuraţia terenului, s-ar părea 
că preferinţa locuitorilor pentru terasa mijlocie a apei a fost determi
nată, în primul rînd, de avantajele oferite de apropierea cursului de
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apă şi de condiţiile sporite de adăpost faţă de vânturile puternice din
spre nord, pe care le oferea terenul din apropierea Şomuzului Mare. 
Abia atunci cînd satul s-a întins destul de mult spre est şi au fost epui
zate aproape toate lacurile bune de amplasat gospodăriile, locuitorii au 
început, treptat, să se deplaseze spre zonele mai înalte ale satului, dar 
şi atunci au fost alese locuri cu pantă mai lină. Aşa se explică, după 
opinia noastră, faptul că, începînd eu secalul al XV-lea, dacă nu chiar, 
mai curind, cu cel următor, locul numit astăzi „la sălişte“ , care repre
zenta, după datele existente acum, zona extremă vestică locuită a aşe
zării în secolele XIV -XV  (şi mai precis începutul secolului al XV-lea) 
devine tot mai puţin locuită după această perioadă, şi aceasta tocmai 
datorită faptului că terenul prezintă aici o pantă foarte înclinată, puţin 
propice unei locuiri dense. De altfel, este semnificativ faptul că, deşi 
în zona amintită s-au aflat numeroase materiale arheologice (fig. 2) 
datînd din secolele XIV-XV, tot aici fiind descoperită şi una din mone
dele de argint ale voievodului Petru I al Muşatei, de tipul cu trei flori 
de crin, 17 materiale datând din secolul al XV-lea sau mai tîrzii s-au 
descoperit în cantităţi foarte mici, nesemnificative. în plus —  şi faptul 
acesta se cuvine remarcat cu sublinieri —  aici nu a mai apărut nici un 
nivel de locuire dens şi compact din perioadele mai tîrzii, ceea ce con
stituie un indiciu sigur al deplasării locuirii spre zone sau suprafeţe •—• 
tot în cuprinsul aceleiaşi aşezări, fireşte —  mai favorabile amplasării 
gospodăriilor, adică spre nord-nord-est.

In legătură cu motivele care au stat la baza deplasării uşoare spre 
nord a locuirii odată cu secolul al XV-lea, ar mai trebui, credem, reţi
nut şi un alt element, care oricum nu s-ar face remarcat aici pentru pri
ma dată : umiditatea extremă, a solului. într-adevăr, dacă dispunerea lo
cuinţelor în imediata vecinătate a cursurilor de apă pare a fi constituit 
aproape o regulă în perioada mai timpurie a aşezărilor rurale medievale 
identificate arheologie pînă în momentul de faţă,18 odată cu secolul al
XV-lea se înregistrează tendinţa îndepărtării locuinţelor de cursurile 
de apă, fără să fie, însă, vonba de o deplasare şi a vetrei satelor, ci în 
cuprinsul aceloraşi vetre. O astfel de situaţie, constatată sigur la Liteni 
şi atestată de câteva locuinţe dintre care cea mai nouă datează din a 
doua treime a secolului al XV-lea, după care în zona respectivă -— „la 
şaibă“ —  nu se mai înregistrează o locuire de aceeaşi intensitate, atestă 
îndepărtarea locuitorilor de malul apei şi preferinţa lor pentru supra
feţele ceva mai înalte. Constatările făcute la Liteni îşi găsesc o confir
mare deplină în realităţi similare semnalate de cercetările de la Ber
chişeşti, unde, tot în prim a. parte a secolului al XV-lea, locuitorii pără

17 Moneda, împreună cu numeroase alte materiale arheologice descoperite de locui
tori în raza satului, se -află în colecţia arheologică constituită la Căminul cul
tural al satului de către prof. Emil Ioan Emandi.

18 Fenomenul este foarte lamg răspîndit, el confirmînidu-ise într-un număr mare 
de aşezări rurale identificate prin recunoaşteri de suprafaţă. în aicest sens, sint 
de cel mai mare interes rezultatele unei cercetări recente întreprinse de Em. 
Emandi asupra satelor din zona Rădăuţilor (cf. Em Emandi, SCIVA, 30 1979, 
3, p. 377).
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sesc terenul din imediata apropiere a apei Moldovei şi se deplasează tot 
spre nord, arătînd preferinţe pentru suprafeţele ceva mai înalte 19. Pentru 
Berchişeşti, găseam o explicaţie a acestei situaţii într-o mai mult ca 
sigură inundaţie provocată de o revărsare neobişnuită a Moldovei, inun
daţie de pe urma căreia o importantă suprafaţă din zona locuită ante
rior —  şi în care au apărut inclusiv fragmente ceramice din secolul al
XIII-lea — a fost acoperită cu un strat gros de aluviuni, bogat în 
nisipuri şi prundişuri, după oare locuirea nu s-a mai reluat pe aceleaşi 
locuri. In plus, tot la Berchişeşti făceam observaţia că în zona inundată 
cîndva, umiditatea solului este atît de ridicată, încât ducerea săpăturii 
arheologice pînă la solul viu este, practic, imposibilă.

Revenind la realităţile semnalate la săpăturile de la Liteni, trebuie 
să evidenţiem faptul că, dacă la suprafaţă, solul prezintă un grad de 
umiditate obişnuit, la adâncimea de numai 0,60— 0,70 m. umiditatea 
creşte într-adevăr, încît aspectul pămîntului devine nosroios. Cum aceas
tă adâncime corespunde, în linii mari, cu cota până la care ajungeau, de 
regulă, gropile locuinţelor semi-adîncite, ne apare ca aproape obligato
rie încheierea că, abandonarea locuirii în această suprafaţă de teren din 
vatra vechilor Liteni trebuie pusă într-o legătură directă cu acest fac
tor natural. Această interpretare este cu atît mai verosimilă cu cît se 
dovedeşte că una din locuinţele semi-adîncite descoperite în această su
prafaţă —  amintim că esite vorba de locul numit „la şaibă“ , care con
stituia limita estică a vetrei vechilor Liteni —  a fost abandonată voit 
de către ocupanţii ei, evacuarea locuinţei de tot inventarul ce putea pre
zenta importanţă fiind evidentă. In plus, lipsa oricărui indiciu că lo
cuinţa ar fi fost distrusă de incendiu vine să completeze interpretarea 
noastră.

Pentru a încheia discuţia cu privire la evoluţia topografică a aşe
zării medievale rurale de la Liteni în perioada cuprinsă între secolele
XIV—XVII este necesar să supunem unei priviri oît de cât speciale şi 
una din problemele cel mai puţin prezente în discuţii privind cercetările 
întreprinse pînă în prezent, al căror obiect au fost satele medievale ro
mâneşti : necropolele săteşti şi raporturile lor cu vatra satelor.

Din cercetările întreprinse pînă acum în cuprinsul unor aşezări 
rurale medievale româneşti, s-ar părea că se desprinde concluzia că 
dispunerea topografică a necropolelor în raport cu vatra satului (fig.
2 şi 16/1) a fost determinată de criteriul ferm al amplasării necropolei 
iniţiale în afara vetrei locuite a satului20 la o distanţă adeseori destul 
de mică şi, de regulă, acolo unde condiţiile de relief făceau posibilă o

19 V. în volumul de faţă, p. 85-86.
20 Dovada cea mai concludentă în acest sens este oferită de faptul că, în unele 

cazuri, nici nu s-a putut stabili raportul topografic dintre necropolele desco
perite şi cercetate parţial şi aşezările cărora le aparţin. Aceasta ca urmare, în 
primul rînd, a faptului că nici măcar în apropierea nemijlocită a necropolelor 
nu s-eu descoperit «rm e mai consistente ale aşezării. Cu titlu de exemplu amin
tim aici situaţiile de la Traian — Dealul Fîntînilor (H. Dumitreseu, SCIV, 6, 
1955, 3-4, p. 471) şi Dărmăneşti — Piatra Neamţ (V. Spinei, Memoria Antiqui- 
taitis, 1, 1969, p. 215 şi urm.) ; cf. şi V. Spinei şi Rodiea Popoviici-Bailtă, Din tre
cutul judeţului Botoşani, 1, 1974, p. 115 şi urm. {Hudum — Botoşani).
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asemenea alegere, pe un loc mai înalt deeît vatra satului.21 Desigur, 
oamenilor epocii noastre le este destul de dificil să găsească explicaţii 
plauzibile unei astfel de amplasări pe locuri înalte a necropolelor să
teşti şi credem că a reduce disc-uţia şi analiza lucrurilor la domeniul 
exclusiv al practicilor generate de cultul morţilor ar limita sensibil 
posibilităţile înţelegerii şi explicării faptului amintit. Că necropola nu 
era amplasată la o depărtare prea mare de vatra locuită a satului pare 
lucrul cel mai iişor de explicat, dacă admitem faptul că însuşi cultul 
morţilor —  cu tot cortegiul omagierii periodice, ou prilejul diverselor 
săfbători, a celor dispăruţi —- exclude concepţia dispariţiei oricăror le
gături între aceştia şi familiile sau comunităţile cărora le-au aparţinut. 
Dacă în cazul aşezărilor deschise, aşa cum pare a fi situaţia majorităţii 
oovîrşitoare a satelor noastre medievale, interpretarea propusă de noi 
ar mai putea face, eventual, obiectul unor discuţii saiu rezerve, ea este 
cu totul oonfirmată de constatările prilejuite de cercetările arheologice 
întreprinse în aşezări fortificate, în care teritoriul de care dispunea co
munitatea era, prin forţa lucrurilor, strict delimitat de îmtăriturile ce 
apărau locuirea. în acest sens  ̂ rezultatele cercetărilor de la Coconi22 
sînt cu totul edificatoare : în fiecare din cele trei faze, atestate arheo
logic, ale evoluţiei topografice ale aşezării, necropolele corespunzătoare 
sînt incluse în suprafaţa apărată de întăritură şi chiar dacă necropola 
este înconjurată de locuinţe, dispunerea acestora din urmă ţine evident 
seama de spaţiul rezervat cimitirului. Numai atunci cînd timpul a făcut 
să se piardă amintirea limitelor exacte ale necropolei mai vechi s-a pu
tut întâmpla ca o locuinţă să fie tăiată de morminte dispuse 23 periferic, 
dar şi o atare situaţie s-a înregistrat arheologic numai în două cazuri.

Mergînd pe aceeaşi linie de gîmdire24, Observaţiile făcute la Liteni 
confirmă întru totul grija locuitorilor satului de a respecta suprafaţa 
necropolei. Dacă faptul apare ca absolult normal în perioada în care ci
mitirul continua să fie utilizat —  apărarea acesituia cu o îngrăditură

21 Un exemplu deosebit de semnificativ îl constituie realităţile constatate la Sus- 
lămeşti-Argeş. Aici „satul... era situat la poalele înălţimii ce cuprindea locuinţa 
feudalului şi se întindea şi de-ta lungul rîului“ (Dinu V. Rosetti, Buletinul Mo
numentelor Istorice, 41, 1972, 2, p. 31), în timp ce necropola satului, separată 
de cimitirul din jurul bisericii, în care nu se îngropau decît feudalii, era situată 
pe un clin de deal (Ibidem.)

22 N. Constantinescu, Coconi, un sat din Cîmpia Română în epoca lui Mircea cel 
Bătrîn, Bucureşti, 1972, p. 57 şi urm.

23 Fiind, însă. vorba de morminte izolate considerăm situaţia puţin semnifica
tivă şi nu credem, deci, că ea ar putea modifica imaginea de ansamblu asupra 
raportului dintre aşezare şi necropolă (Ibidem, fig. 28/2).

24 Comentând această reailîtate pe oare o surprindea repatîndu-se, în toate cele trei 
faze de locuire pe care le-a putut stabili cu ajutorul fortificaţiilor, la Coconi, 
N. Constantinescu preciza : „...e de subliniat constatarea că aria topografică a 
cimitirelor a fost fixată mereu către zona de margine a aşezării, potrivit 
obiceiului de a sepana vatra propriu-zisă de locuire de necropolă ; condiţiile 
specifice, însă, de la Coconi au făcut ea locurile de înhumare să mu depă
şească limitele reprezentate de fortificaţiile de pămînt, acestea din urmă apă- 
rîmd deopotrivă pe vii şi pe morţi, situaţie a cărei semnificaţie general umană 
n-ar trebui să scape investigaţiei sociologice" ( Ibidem, p. 66).
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specială părîndu-ne de la sine înţeleasă — constatarea că, chiar după 
secolul al XVI-lea, când s-a creat sigur o nouă necropolă, suprafaţa ce
lei vechi continuă să fie ocolită de locuinţe, capătă putere de argument.

Realităţile enunţate mai sus nu par a mai avea nevoie ele comen
tarii suplimentare. în schimb, observaţia că amplasarea cel puţin a ne
cropolelor săteşti cele mai vechi pe locuri dominante în raport cu vatra 
locuită a sateloir este mai puţin probabil că îşi poate afla răspunsul tot 
sau, eventual, numai în domeniul cultului morţilor. în explicarea acestei 
realităţi, acolo unde ea este sigur atestată, intervine, după opinia noas
tră, un cu totul alt element, şi anume dispunerea bisericii satului într-o 
poziţie care să asigure acestui edificiu de cult posibilitatea de a fi. văzut 
în permanenţă de către toţi locuitorii satului.

După oum pare a fi acceptat de către majoritatea oamenilor de 
ştiinţă, în evul mediu —  începând chiar cu perioada feudalismului tim
puriu —- biserica satului juca un rol important în viaţa comunităţii, rol 
care era departe de a se fi redus la latura spirituală a existenţei aces
teia. Este mai mult decît probabil că, chiar adunările sfatului bătrânilor 
obştei aveau ca loc de desfăşurare terenul din preajma bisericii, fără 
să mai vorbim de faptul că sărbătorile religioase prilejuiau întâlnirea, 
tot la biserică, a locuitorilor satului. în acest fel, biserica devenea, în 
chip firesc, locul de convergenţă a legăturilor spirituale ce uneau co
munitatea satului.

Cercetările arheologice nu au adus încă dovada materială a exis
tenţei bisericilor în limitele teritoriale ale vetrelor locuite ale satelor, 
indiciile materiale cele mai numeroase părînd a acredita opinia că bise
rica trebuie legată mai curând de cimitirul satului decît de vatra locui
tă a acestuia. Într-adevăr, constatarea -că bisericile sînt, fără excepţie, 
înconjurate de morminte pare a exclude eventualitatea ca, pînă destul 
de tîrziu, biserica să fi fost separată de necropolă, tot aşa cum are pu
ţine şanse să se confirme eventualitatea ca în sat să fi existat două bi
serici : una rezervată exclusiv cultului şi o alta cimiterială. Or, într-o 
asemenea situaţie, explicarea prezenţei necropolelor săteşti — repetăm, 
acolo unde situaţia topografică locală o permite — pe locuri dominante 
în raport ou vatra locuită a satului, credem că trebuie căutată în do
meniul vieţii interne curente a comunităţii săteşti, în realităţile cotidie
ne ale epocii. 23

Locuinţele

Cercetările arheologice întreprinse la Liteni au -prilejuit descope
rirea unui număr de patru locuinţe, toate aflate în locul numit ,,la şaibă“ , 
care, după datele de pînă aoum, reprezintă limita estică a locuirii medie

-25 Avem în vedere, fireşte, cazurile în care ridicarea bisericii este de pus pe 
s-eam-a iniţiativei colectivităţii rurale şi nu este rezultatul acţiunii stăp-înito- 
rului feudal al sa-tului, situaţie în care acesta din urmă pune să se- ri-di-ce 
biserica în funcţie de alte interese, biserica neavînd, în acest caz, semnifica
ţiile pe care am încercat să le sugerăm aici.
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vale de aici. Locuinţele respective se împart în două tipuri : locuinţe 
adîncite şi locuinţe de suprafaţă.26

în număr de trei, locuinţele adîncite sînt unitare ca tehnică de a- 
menajare, deosebirile dintre ele fiind minore şi manifestîndu-se do ai 
in ceea ce priveşte dimensiunile şi gradul de conservare.

Locuinţa nr. 1, descoperită în S 1/1976, face parte din categoria 
construcţiilor simple, dezvelirea ei nesemnalînid nimic special în ceea 
ce priveşte tehnica de amenajare. Groapa, propriu-zisă în caire era ame
najată consltrucţia avea dimensiunii destul de reduse şi, chiar dacă limi
tele ei nu s-au păstrat în cele mai bune eondiţiuni, nu există dubii că 
laturile construcţiei nu depăşeau lungimea (de 3 m. fiecare (după toate 
probabilităţile, laturile măsurau 2,80 X  2,95 m.). Adîncimea la care se 
afla podeaua locuinţei era de 0,74 m. măsurată de la nivelul actual de 
călcare, ceea ce, prin comparaţie cu observaţii făcute în cuprinsul sec
ţiunii în care s-a descoperit locuinţa, ne îndeamnă să credem că, în 
realitate, locuinţa era mai curînd semi-adîncită. într-adevăr, dacă în 
nemijlocita apropiere a locuinţei nu s-au putut face observaţii strati
grafice sigure, din cauza deranjării solului pe o mare adîncime în urma 
unor intervenţii de caracter local, la o depărtare de numai. 8— 10 m. 
spre vest de această locuinţă s-a putut observa că nivelul care îi cores
punde acesteia este cu numai circa 0,25 m. mai jos decît cel actual. 
Această observaţie ne îndreptăţeşte să considerăm că locuinţa, avea, ini
ţial, adîncimea de maximum 0,50 m., ceea ce înseamnă de fapt foarte 
puţin şi îndreptăţeşte aprecierea că ne aflăm în faţa unei construcţii 
semi-adîncite.

Ceea ce atrage atenţia în mod deosebit este faptul că în interiorul 
locuinţei lipsetsc cu desăvîrşire urmele vreunor 'amenajări, legate fie 
de distribuţia spaţiului, fie de susţinerea acoperişului. Ceea ce este si
gur este faptul că locuinţa nu era prevăzută eu o  intrare în formă de 
plan înclinat, situată în afara ei, cercetarea1 neidentificînd urmele obiş
nuite unor astfel de amenajări. In schimb, pe latura de sud a locuinţei, 
în apropierea colţului de sud-vest, podeaua locuinţei prezenta o uşoară 
alveolare, de formă neregulată, pe care o punem în legătură cu intra
rea în locuinţă, intrare ce putea fi. asigurată de o simplă scară de 
lemn 27, la capătul căreia, prin călcare repetată, s-a creat amintita adin
ei tură în podea.

Simplitatea construcţiei este pusă în evidenţă şi de faptul că po
deaua ei nu prezenta urmele vreunei amenajări deosebite, aceasta fiind 
reprezentată de pămîntul bătătorit de culoare cenuşie, în oare apar în 
diverse locuri pete de culoare mai deschisă, care nu provin, însă, de la 
lipitură. în interiorul locuinţei nu s-au aflat nici obişnuitele gropi de 
la parii de susţinere a acoperişului sau, eventual, pe margine, cele de

26 Pentru comparaţii deosebit de utile cu descoperiri, parţial contemporane, fă
cute pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre, cf. studiul foarte temeinic şi cu
prinzător al Măriei Comşa, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 299-317.

27 Pentru comparaţii cu situaţii similare semnalate în aşezarea de la Coconi, 
cf. N. Constantin eseu, op. cit., p. 41.
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la parii ce sprijineau căptuşeala de bîrne a pereţilor. Mai ales lipsa gro
pilor de pari de pe marginea locuinţei evidenţiază, o dată mai mult, 
simplitatea construcţiei, fapt cu atît mai de reţinut dacă avem în vedere 
că în acelaşi loc şi la mică distanţă de această locuinţă o ailtă construc
ţie, tot semi-adîncită, es"te mult mai îngrijit amenajată.

O ultimă observaţie ce se cere făcută în legătură cu această locuinţă 
este lipsa din interiorul ei a vetrei sau a vreunei instalaţii de încălzire. 
Fără să reprezinte o excepţie în aşezările .rurale ale vremii, 28 cazurile 
locuinţelor lipsite de instalaţii de încălzire constituie, totuşi, un motiv 
de preocupare specială şi aceasta deoarece se impune a se stabili dacă 
este vorba, de .regulă, în astfel de situaţii, numai de construcţii cu 
caracter gospodăresc29 sau, în destul de numeroase cazuri, de 'construc
ţii ou caracter sezonier. De obicei, în explicarea existenţei construcţiilor 
lipsite de instalaţii pentru încălzire, se invocă eventualitatea .ca aceste 
construcţii să fi fost utilizate şi pentru adăpostirea animalelor mici pe 
timp ele iarnă. O astfel de interpretare, în cazul de faţă, ni se pare 
destul de greu de admis şi aceasta deoarece din cuprinsul construcţiei 
lipsesc cu desăvârşire urmele unei atare destinaţii, fără să mai vorbim 
despre faptul că, în acest Caz, construcţia ar fi de neconceput fără o in
trare amenajată în aşa fel încît să asigure pătrunderea lesnicioasă a 
animalelor în adăpost.

Puţinele materiale arheologice descoperite în cuprinsul construcţiei nu 
ne .ajută nici ele să găsim răspuns la întrebarea dacă ne aflăm în faţa 
unei locuinţe sau este vorba despre o construcţie de alt caracter. Intr- 
adevăr, .pe podeaua construcţiei .au fost descoperite, in situ, numai cîteva 
fragmente ceramice, prinse în podea, în colţul de nord-est al construc
ţiei. Deoarece acestea vor face obiectul unei tratări speciale, împreună 
cu alte materiale ceramice, într-un .aliniat deosebit al studiului de faţă, 
ne mulţumim să precizăm 'aici că este vorba de o ceramică cenuşie, 
zgrunţuroasă, specifică ultimului deceniu al secolului al X lV-lea şi în
ceputul celui următor (fig. 27/1-23) pe temeiul lor, destul de inconsis
tent, de altfel, propunându-se şi datarea respectivei construcţii. Pentru 
a încheia, rămînem la părerea că locuinţa prezentată a fost una de ca
racter sezonier, fără ca prim aceasta să se fi exclus şi eventualitatea ca

28 In aşezarea medievală de la U'daşti (lîngă Suceava), de pildă, Alex. Rădulescu, 
de la care deţinem şi informaţi-a, a .cercetat o construcţie de dimensiuni des
tul de mari (3/5 m), în interiorul căreia nu au fost descoperite urme ale in
stalaţiei de încălzire, construcţia daitînd, după toate probabilităţile, de la înce
putul secolului al XV-lea. Descoperiri de locuinţe lipsite de instalaţii pentru 
încălzire s-au făcut, de asemenea, şi în Muntenia. Astfel, la Tînganu numărul 
acestor locuinţe pare să fi fost destul de mare, ceea ce face ca respectivele 
.construcţii să nu apară drept excepţii (cf. P. I. Panait, Cercetări arheologice 
în Bucureşti, 2, 1965, p. 258).

29 Maria Comşa (loc. cit., p. 309) opiniază ferm în favoarea acestei interpre
tări a construcţiilor lipsite de instalaţii pentru încălzire : „En ce qui concerne 
les huttes depourvues de foyars, nous pensons que leur usage etait tout autre 
que l’habitation. Elles devaient servir d’annexes, destinees â donner abri au 
metier â tisser ou â servir ă d ’autres fins domiestiques."
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ea să fi servit ca anexă de caracter gospodăresc al unei locuinţe de su
prafaţă, aflată în apropiere.

Locuinţa nr. 2. La o  distanţă de circa 18 m. de construcţia descrisă 
mai sus, spre vest de aceasta, s-a descoperit şi cercetat o locuinţă de 
suprafaţă, care reţine atenţia atît prin dimensiuni, cît şi prin tehnica 
în care a fost amenajată, (fig. 6)

Podeaua construcţiei se află la o adiîncime foarte mică, numai 0,35 
m. faţă de nivelul actual de călcare, ceea ce a făcut ca datorită lucră
rilor agricole, să fie distruse nu numai resturile pereţilor prăbuşiţi ai 
cons/trucţiei, dair chiar podeaua acesteia, pe anumite suprafeţe. Con
strucţia avea un pian dreptunghiular, iar dimensiunile ei sînt destul de 
puţin obişnuite pentru o locuinţă descoperită în mediul rural. Intr- 
adevăr, lungimea de 7,75 m. şi lăţimea de 4,70 m. situează locuinţa în 
discuţie printre descoperirile cele mai notabile făcute pînă în prezent 
într-o aşezare rurală medievală, din Moldova, iar dacă adăugăm la aceasta 
unele elemente oare vorbesc despre gradul de confort ai locuinţei nu va 
fi deloc greu să înţelegem că ne aflăm în faţa locuinţei unui om înstă
rit, dacă nu chiar a unui mic feudal.

Suprafaţa locuinţei s-a făcut remarcată, în timpul cercetării, 
printr-o masă de chirpic ars puternic, răspîndită destul de neregulat 
faţă de limitele construcţiei, ca urmare a împrăştierii chirpicuiui ân 
timpul muncilor agricole. In realitate în poziţe in situ nu s-au aflat 
decît suprafeţe restrânse de chirpic, care nu însumau mai mult de circa 
5— 6 mp. De asemenea, în ciuda faptului că lungimea totală a pereţilor, 
ca şi grosimea lor juisltifică o masă destul de groasă de chirpic în su
prafaţa construcţiei, aceasta abia dacă mai avea, în suprafeţele în care 
a fost aflată in situ, grosimea de circa 4— 5 cm.

Marginile locuinţei (fig. 14/5) erau, cu excepţia laturii de sud, păs
trate foarte precar, delimitate de ctâe un şanţ cu lărgimea de circa 
0,25 m. şi adâncimea de circa 0,20 m. în care, de regulă, se păstrau res
turi destul de consistente de lemn carbonizat, dovadă că în respectivele 
şanţuri erau îngropate bârnele ce serveau ca talpă a pereţilor. Fapitul 
că pe unele din puţinele bucăţi mai mari de chirpic păstrate mai bine 
apăreau urme, uneori destul de groase, de nuiele constituie dovada că 
locuinţa a avut un scnelet de pari verticali, fixaţi în bîrna-talpă, între care 
s-a realizat obişnuita împletitură de nuiele, acoperită apoi cu lut ames
tecat cu paie şi pleavă. Dacă, din acest punct de vedere, construcţia de 
care ne ocupăm nu prezintă ceva deosebit în raport cu alte locuinţe de 
suprafaţă, faptul că ea era în întregime podită cu seîndură constituie 
ceva mai puţin obişnuit. Intr-adevăr, pe toată lungimea construcţiei, ca 
şi pe latul ei urmele unor şanţuri paralele (longitudinale) şi a unuia 
tramsversai, care împărţea locuinţa în două încăperi de dimensiuni ine
gale, nu pot fi -puse decât în legătură cu existenţa unei podele de scân
duri, sprijinită pe aceste tălpi. In număr de cinci şi dispuse la inter
vale de circa 0,40— 0,50 m., şanţurile longitudinale au adâncimea' de 
5— 6 am., iar faptul că fundul lor este invariabil rotund dovedeşte că 
tălpiie nu 'erau fasonate în mod special, ci numai îndreptate, pentru a
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se asigura podelei de scânduri o suprafaţă 'orizontală. Iar că respectivele 
şanţuri serveau anume pentru astfel de tălpi o  dovedeşte prezenţa, pe 
aproape toată lungimea păstrată a şanţurilor, a resturilor de lemn. car
bonizat sau ia cenuşii impregnate, mai ales, In marginile şanţurilor. în 
porţiunile în care nu se păstrează nici cărbune, nici cenuşă şanţurile 
sînt puternic înnegrite, semn al unei arderi mocnite.

După cum .arătăm mai sus, în afara şanţurilor longitudinale în su
prafaţa 'locuinţei a mai apărut şi unul transversal, situat la 2,80 m. de 
latura estică a construcţiei. Dacă nu încape nici o îndoială că în acest 
şanţ era o bîmă identică cu cetle longitudinale, poziţia ei asimetrică 
faţă de lungimea construcţiei face tot atât de sigur faptul că blma trans
versală nu numai că asigura stabilitatea celor longitudinale, clar ser
vea şi la susţinerea unui perete ce despărţea construcţia în cel puţin 
două încăperi. într-adevăr, dacă bârna nu ar fi avut şi cel de-al doilea 
rost, dispunerea ei altfel decît pe mijlocul construcţiei ar apărea puţin 
justificată.

Dacă existenţa şanţurilor prezentate ar mai putea lăsa loc unor 
eventuale rezerve în legătură cu faptul că locuinţa a fost podită cu 
scîndură, o astfel de rezervă dispare cu totul datorită observaţiei că, 
în suprafaţa din mijlocul locuinţei au apărut resturi de scânduri arse, 
in situ (fig. 6) dispuse paralel cu talpa transversală, bine imprimate şi 
conservate între1 şanţurile longitudinale.

Cu toate că lărgimea construcţiei nu era decît de 4,70 m. construc
torul a simţit, se pare, nevoia să sprijine plafonul ei cu ajutorul unui 
stîlp înfipt în talpa transversală, chiar dacă prin aceasta stâlpul de spri
jin nu era dispus chiar în centrul locuinţei. Faptul că talpa transver
sală era şi ea distrusă de foc ca şi celelalte nu a permis să se observe 
resturi ale stâlpului deţ sprijin amintit, dar existenţa acestuia este făcută 
sigură de prezenţa unor pietre mari, aşezate orizontal, bine fixate în 
pămîntul ele sub podeaua de scîndură, pietre ce constituie singurele 
descoperiri de acest fel din întreaga suprafaţă a construcţiei, situaţie 
ce nu poate fi, credem, explicată altfel decît am propus.

Din cele expuse pînă aici, a reieşit că in interiorul construcţiei nu 
a putut fi descoperită nici o urmă din podeaua ele scîndură a locuinţei, 
cu excepţia acelor mici resturi carbonizate de scândură, imprimate în 
pămîntul dintre tălpile longitudinale de sprijinire a podelei. Singurul 
element care vorbeşte despre o amenajare interioară a locuinţei, des
coperit în urma cercetărilor arheologice, este reprezentat de o suprafaţă 
rectangulară, cu dimensiunile de 0,85X1*60 m., situată pe latura de 
vest a construcţiei şi lipită de peretele respectiv, suprafaţă uşor adân
cită în mod intenţionat şi în care se înscriu fragmente mici de cărămidă.

Pornind de la observaţia că nicăieri în lungul pereţilor construc
ţiei nu au fost surprinse situaţii care să permită ipoteza <că la ridicarea 
acestora s-ar fi folosit, fie şi parţial, cărămida, ca şi de la constatarea 
că resturile de cărămidă descoperite, atît în suprafaţa construcţiei, cit 
şi în afara limitelor ei sân/b, pe de o  parte, în cantitate foarte mică, iar 
pe de altă parte par a se concentra într-o suprafaţă situată, în mare,
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în jurul adânciturii 'amintite, credem că singura explicaţie a acesteia, 
ca şi a resturilor de cărămidă amintite ar trebui căutată în existenţa 
unei sobe de cărămidă, îm cuprinsul. încăperii de vest a locuinţei. Fi
reşte, dislocarea şi împrăştierea pe o suprafaţă destul de mare a res
turilor construcţiei în discuţie, datorită lucrărilor agricole, nu permite 
nici un fel de aprecieri ciu privire la dimensiunile exacte şi icu atât mai 
puţin la aspectul acestei sobe. Ceea ce este, de reţinult este faptul că 
dacă interpretarea noastră este exactă, nu poate fi vorba decît de o 
sobă de cărămidă, nicăieri în suprafaţa construcţiei sau în împrejurimile 
ei negăsindu-se fragmente de cahle, care să poată proveni de la sobă. 
Este /adevărat că s-ar putea invoca eventualitatea că soba, daltă fiind 
raritatea cahlelor în mediul rural în perioada din care datează icon- 
strucţia ■— cel mai tîrziu din deceniul III al secolului al XV-lea •— va 
fi fost demontată cu atenţie, în vederea refolosirii cahlelor. Ipoteza ne 
apare puţin plauzibilă, deoarece ar trebui admis că locuinţa a fost dis
trusă intenţionat, numai în această situaţie putând exista timpul nece
sar demontării sobei. Or, abandonarea unei locuinţe şi distrugerea ei 
prin fo-c, în chip voit, nu poate fi admisă ca practică curentă şi ni se 
pare de înlăturat chiar ca eventualitate. în consecinţă, nu rămâne decît 
să se admită opinia că, la acea dată, construirea unor sobe din cahle 
în mediul rural nu devenise încă o practică, ceea ce corespunde, din 
multe puncfte de vedere, şi cu irealităţile cunoscute în mediul urban al 
vremii, şi mai ales cu stadiul de dezvoltare a producţiei de cahle în 
cadrul meşteşugului urban. Pentru că, după cum se ştie, chiar dacă în 
locuinţele unor orăşeni siobele de cahle deveniseră o  realitate la începu
tul secolului al XV-lea, 30 acesta constituia mai curînd o excepţie.

Starea de conservare a construcţiei este destul de precară, cele 
mai mari distrugeri fiind provocate de lucrările agricole. în  acelaşi 
timp, însă, intervenţii târzii — ou precădere din secolele XVII—XVIII 
•—■ au distrus, de asemenea, unele porţiuni din podea, o groapă din apro
pierea laturii de nord a construcţiei pătrunzând chiar cu mai bine de 
0,30 m sub nivelul podelei.

Datarea construcţiei de suprafaţă prezentată mai sus ridică destul 
de serioase probleme şi aceasta, în primul irînd, datorită faptului că 
nu s-au păstrat materiale arheologice in situ. Intr-adevăr, locuinţa fiind 
podită cu scândură, dispariţia podelei în urma incendiului care a dis
trus întreaga construcţie a făcut ca tot materialul care putea constitui 
inventarul locuinţei să ajungă sub nivelul podelei, putîndu-se confunda

30 Descoperiri făcute la Baia (Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea 
Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al- I. Cuza“ Iaşi, Istorie, tom. 19, seria
3 a, fasc. 2, 1973, p. 176), ca şi la Suceava (M. D. Matei şi Em. I. Emandi, 
SCIVA, 28, 1977, 4, p. 553-576) nu fac, prin raritatea cu care apar oahlele^ în 
locuinţele orăşeneşti ale vremii, decît să evidenţieze că praicitica utilizării 
cahlelor era abia ia începuturile ei chiar în mediul urban, ea lărgindu-se abia 
spre m ijlocul şi mai ales în a doua jumătate a secolului al XV-lea. De aceea, 
socotim îndreptăţită aprecierea că astfel de descoperiri făcute în mediul 
urban „...contrastează puternic cu situaţiile întîlniiite în această vreme în me
diul rural din Moldova." (Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, loc. 
.cit., p. 176).
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cu cel care aparţinea nivelului de călcare corespunzător perioadei în 
care a fost amenajată locuinţa. Tocmai de aceea este extrem de difi
cilă o datare strânsă a construcţiei, noi trebuind să ne mulţumim cu 
o încadrare ceva mai largă.

In mai multe locuri din suprafaţa construcţiei, sub nivelul podelei 
acesteia, s-au aflat materiale ceramice care, prin particularităţile tehnice 
şi ale profilului permit o încadrare lesnicioasă. Din păcate, însă, con
diţiile în care s-au descoperit aceste materiale ridică o problemă deo
sebit de dificilă, şi .anume : pe suprafaţa construcţiei se întâlneşte si
tuaţia obişnuită ca materiale datînd din prima jumătate a secolului al 
XV-lea — în special ceramică roşie, reprezentată de oalele cu toartă, 
(fig. 35/3-8), a cărei largă răspândire este admisă la finele secolului 
precedent şi la începutul celui de-al XV-lea —■ să se afle împreună 
cu materiale aparţinând sigur perioadei muşatine. Acestea din urmă sînt 
reprezentate mai ales de fragmente provenind de la vase lucrate- din 
pasta specifică perioadei muşatine : lutul destul de bine ales şi frămîn- 
tat este amestecat cu nisip cu granulaţi© mijlocie, ceea ce conferă, încă, 
pastei un aspect relativ grosolan. Tipic pentru această categorie cera
mică este un fragment de dimensiuni mai mari (fig. 28/1) provenind de 
la o oală fără toartă, feţele căruia prezintă asperităţi vizibile, datorate 
nisipului mare din compoziţia pastei.

După cum am mai subliniat pe parcursul prezentării de faţă, o 
bună parte din suprafaţa construcţiei a fost deranjată de plug şi s-ar 
putea considera o adevărată şansă faptul că în suprafaţa cercetată nu 
s-au efectuat niciodată lucrări de arătură la mare adâncime. Chiar şi 
aşa, lucrările agricole au provocat deranjarea materialelor arheologice 
din suprafaţa construcţiei, în momentul de faţă fiind imposibil de sta
bilit raportul exact între materialele aparţinând locuinţei şi cele ce sânt 
de atribuit nivelului pe care a fost amenajată aceasta. Şi cum între 
materiale există, totuşi, deosebiri cronologice notabile —  să nu uităm 
că aceste materiale se înscriu între finele secolului al X lV-lea şi dece
niile 3— 4 ale secolului al XV-lea (fig. 28) considerăm, că singura ex
plicaţie plauzibilă a acestei situaţii — singura de- acest fel semnalată 
în suprafaţa cercetată arheologic „la şaibă“ —  este aceea că materia
lele mai târzii aparţin inventarului locuinţei şi datează momentul în
cetării existenţei acesteia, datorită unui incendiu, în timp ce materialele 
mai timpurii aparţin nivelului de călcare din momentul ridicării con
strucţiei. în acest fel s-ar putea atribui construcţiei o perioadă de exis
tenţă de circa 30-40 de. ani, ceea ce ni se pare a fi destul de plauzibil.

Locuinţa nr. 3 (fig. 5). La o distanţă de circa 18 m. de locuinţa pre
cedentă, spre sud de aceasta, a fostt descoperită o altă locuinţă, de data 
aceasta de (tipul construcţiilor uşor adîncite în pământ. Intr-adevăr, deşi 
în momentul de faţă podeaua locuinţei acesteia se găseşte la circa 0,63 
m. adâncime, în momentul săpării locuinţei această adîncime era cu mult 
mai mică şi nu credem că depăşea 0,40 m. Explicaţia trebuie căutată 
în faptul că terenul, fiind în pantă uşoară, a1 fost înălţat în lungul timpu
lui prin transportul de pămîint de pe urma lucrărilor agricole. După cum
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se înţelege cu uşurinţă, condiţiile de sol fac cu putinţă stabilirea prin 
observaţii stratigrafice a nivelului de la care s-a săpat groapa locuinţei, 
întreaga suprafaţă caracterizîndu-se prin prezenţa, pe o grosime de cel 
puţin 0,60— 0,70 m., a unui pământ negricios, cu aspect gramulos, spe
cific întregii zone din apropierea luncii. în aceste condiţii, nu sânt po
sibile decît observaţii în plan, stratigrafia verticală dovedindu-se extrem 
de dificilă şi furnizând date destul de nesigure.

Locuinţa are o formă rectangulară, prezentând un plan aproape 
pătrat, cu colţurile uşor rotunjite. După dimensiuni (2,15X2,55 m,), 
construcţia se înscrie în categoria celor modeste, şi aceasta înj ciuda 
faptului că pare a fi fost, în general, amenajată cu destulă îngrijire, cel 
puţin în comparaţia cu locuinţa nr. 1, despre care s-a vorbit mai înainte.

După cum s-a putut constata, pereţii gropii locuinţei nu prezentau 
urme de căptuşiră cu loaabe. Dat fiind că locuinţa ai fost distrusă de un 
incendiu, este sigur că loazbele ar fi lăsat urme pe păreţi, iar dacă adău
găm şi faptul că în lungul pereţilor lipsesc, de asemenea, gropile de pari 
care să fi sprijinit eventualele loazbe, absenţa căptuşelii devine o cer
titudine. în schimb, este tot atiît de sigur că locuinţa a avut pereţi lucirăţi 
din chirpie, în interiorul acesteia desooperindu-se o mare cantitate! de 
chirpic ars la roşu. După prezenţa pe bucăţile de chirpic a amprentelor 
de nuiele, se poate trage concluzia că lutul a fost aplicat pe o carcasă 
de nuiele împletite, tehnică aproape exclusivă în amenajarea locuin
ţelor vremii. în legătură cu aceasta, însă, reţine atenţia faptul că pe 
marginea gropii locuinţei, în afara acesteia, fireşte, nu s-a putut face 
nici o observaţie care să ajute la înţelegerea modiilui în care carcasa 
de nuiele era fixată în pămînt, pentru a se asigura pereţilor stabilitatea 
necesară. S-ar părea, totuşi, că cele două gropi de pari sesizate pe la
tura de nord-vest a locuinţei ar trebui puse în legătură tocmai cu fi
xarea în pământ a carcasei de nuiele a peretelui respectiv, la fel ca şi 
cele de pe laturile de nord şi sud.

în acelaşi timp, însă, parii respectivi puteau servi (şi probabil că 
şi serveau) la sprijinirea acoperişului, neîndoielnic în două ape, cu care 
era înzestrată locuinţa, acoperiş care, datorită înălţimii construcţiei 
deasupra solului, nu se putea sprijini, în nici un caz, pe sol, ca în cazul 
bordeielor. De altfel, cu siguranţă, tot pentru sprijinirea acoperişului a 
fost plantat în centrul locuinţei un alt stâlp, poate mai gros decît stâl
pii exteriori, după cum pare a sugera diametrul gropii acestuia (circa 
0,20 m., faţă, de numai circa 0,12 m. la stâlpii exteriori).

Nici în interiorul acestei locuinţe nu s-au descoperit urmele vreu
nei amenajări speciale, dar, în schimb, s-au păstrat urmele vetrei. în 
colţul de nord-vest al locuinţei, se păstra o suprafaţă de formă destul 
de neregulată, puternic arsă mai ales înspre mijlocul ei, acoperită cu 
o oarecare cantitate de cenuşă şi cărbune, printre care se aflau şi cîteva 
fragmente ceramice.

Pentru a încheia prezentarea construcţiei, ar mai fi de adăugat 
două observaţii, şi anume : podeaua locuinţei era reprezentată numai de 
lutul bătătorit, fără să existe vreun indiciu că ea va fi fost şi lutuită,
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cea de-a doua vizînd starea precară de conservare a laturii de sud a 
construcţiei, latură ce nu a putut fi stabilită cu exactitate. Această din 
urmă împrejurare a făcut cu neputinţă şi localizarea intrării, situată, 
după toate probabilităţile, pe această latură.

împrejurarea că locuinţa nr. 3 a fost distrusă de un incendiu a fă
cut ca în cuprinsul acesteia, sub dăirîmături, să se păstreze o parte din 
inventarul ce nu a mai putut fi evacuat. Cum, însă, în interiorul locuin
ţei nu s-au descoperit şi monede, datarea construcţiei trebuie încercată 
tot numai cu ajutorul ceramicii, care reprezintă marea majoritate a des
coperirilor.

Ceramica descoperită în locuinţa nr. 3 (fig. 29), deşi numai în stare 
fragmentară, este destul de concludentă pentru a data complexul. Repre
zentată de două categorii de bază —  cenuşie şi roşie — aceasta este carac
teristică primei jumătăţi a secolului al XV-lea, poate mai curînd prime
lor trei decenii ale secolului. La această restrângere ne obligă cîteva 
elemente, şi anume :

—  prezenţa ceramicii cenuşii : profilele specifice ale primelor dece
nii ale secolului al XV-lea — buza îngroşată, răsfrîntă în afară şi pre- 
văzuaă cu o şănţuire interioară pentru capac (fig. 29/2, 3, 21) sînt repre
zentate bine printre descoperirile din locuinţă dar faptul că această 
ceramică cenuşie constituie numai circa 30% din inventarul locuinţei 
dovedeşte că respectiva ceramică trebuie considerată numai ca o pre
lungire a existenţei unor categorii care dominau autoritar începutul de 
veac ;

— prezenţa majoritară (ceva mai puţin de 70% din descoperiri) a 
ceramicii roşii. Şi aici, însă, trebuie introdusă -o precizare, fără de care 
descoperirile invocate şi-ar pierde o bună parte din valoarea de argu
ment decisiv : clacă, prin tehnica de execuţie şi calitatea pastei, ceramica 
roşie se înscrie în limitele celei specifice mijlocului secolului al XV-lea 
(fig. 29/2, 3, 10, 11 ; fig. 35/1-2), absenţa unor profile sigur atestate pentru 
vremea arătată — buza scurtă, puternic arcuită în exterior şi cu muchea 
teşită orizontal, sau buza relativ înaltă, cu profil „unghiular11 — ne de
termină să încadrăm ceramica din locuinţa nr. 3 de la Liteni numai 
în primele trei decenii ale secolului. La aceasta s-ar mai putea adăuga 
— venind tot în sprijinul datării propuse aici —  şi lipsa ceramicii smăl
ţuite, a cărei prezenţă în complexe, chiar din mediul rural, delimitează 
cu destulă siguranţă ceramica mijlocului sau începutului celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XV-lea de aceea a deceniilor precedente. Este 
adevărat că printre fragmentele ceramice aflate în locuinţă a apărut 
şi un fragment smălţuit, dar acesta se afla într-o poziţie stratigrafică 
ce exclude apartenenţa la inventarul locuinţei şi îl atribuim doar um
pluturii gropii acesteia ;

—  prezenţa, într-o cantitate infimă, a unei ceramici cu siguranţă 
mai vechi decît aceea amintită .succint mai sus. Această a treia categorie 
ceramică aminteşte de produsele caracteristice perioadei muşatine (fig. 
29/7,15,18,19) şi, cu toate că va continua să fie descoperită pînă şi în
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complexe datând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, 31 nu poate 
fi considerată decît ca o supravieţuire a unei olarii inferioare calitativ. 
N-ar fi, exclus ca şi aici, la Liteni, ea să fi fost produsă în continuare, 
fireşte, în cantitate mică, la cererea consumatorilor din sat, doar ca ur
mare a unor calităţi îndelung verificate, poate mai ales în conservarea 
unor anumite produse.

în funcţie de elementele de datare amintite, considerăm suficient 
ele îndreptăţită încadrarea locuinţei nr. 3 de la Liteni— „şaibăi£—în pri
mele trei decenii ale secolului al XV-lea, datare care ar situa respectiva 
construcţie în ultima perioadă de existenţă a locuinţei de suprafaţă în 
preajma căreia se află şi împreună ou care, foarte probabil, a căzut pra
dă aceluiaşi incendiu. Fără să anticipăm decît că aceste două construcţii 
ar putea aparţine unui complex cu semnificaţii economico-sociale im
portante, .ni se pare că atât distanţa care le separă, cît mai .ales contem
poraneitatea lor măcar parţială ar permite o astfel de legătură. La 
această interpretare ar părea că contribuie şi existenţa unui alt com
plex, cu resturi mai puţin clare, situat în preajma locuinţei nr. 2.

La o depărtare ele circa 8 m de locuinţa nr. 2, spre vest de aceasta, 
a fost cercetată o groapă de dimensiuni destul de mari (circa 3X3,50 m.), 
a cărei formă destul de apropiată de a unui pătrat pare a sugera şi des
tinaţia iniţială a ei. într-adevăr, după formă şi dimensiuni, groapa pare 
a fi fost destinată pentru amenajarea unei construcţii, numai că aspec
tul fundului ei nu îndreptăţeşte presupunerea că s-a urmărit amena
jarea unei locuinţe. Podeaua gropii era vizibil înclinată de la sud spre 
nord şi, cu toate că părea destul de bine bătătorită, prezenta şi unele 
denivelări. Pereţii gropii s-au conservat precar, iar pe toată lungimea 
lor nu s-a observat nici un indiciu că vor fi fost căptuşiţi cu lemn. 
Avînd adîncimea minimă de 0,63 m., pe latura de sud, şi cea maximă 
de 0,75 m., pe latura de nord, groapa pare a fi fost prevăzută cu o intrare

31 Dat fiind faptul că persistenţa, pînă tîrziu în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea, a ceramicii de uz casnic prezentînd particularităţi tehnico-stilistiee 
care o apropie de ceramica sfîrşitului secolului precedent este o  realitate sem
nalată de descoperiri provenind din Jocuri situate la mani distanţe unul de 
altul, credem că nu poate fi vorba de o simplă întâmplare. în acelaşi timp, 
este de presupus că şi explicaţia faptului trebuie dată diferenţiat. în cee*» 
ce ne priveşte, încercînd să găsim o explicaţie prezenţei printre descoperirile 
din cetatea de pămînt de la Bîrlad a unei ceramici de factură inferioară, lu
crată cu mina. reprezentând mai puţin de 0,1% din ceramica ce putuse apar
ţine garnizoanei cetăţii — formată prin excelenţă din ţărani — socoteam că
o astfel de .ceramică mai putea fi produsă la acea dată numai în sate situate 
într-o poziţie de izolare pronunţată faţă de centre urbane, oare le-ar fi putut 
influenţa (M. D. Matei şi L. Chiţescu, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 450). Chiar dacă 
această explicaţie îşi păstrează parţial valabilitatea, descoperiri ulterioare im
pun completarea ei cu alte interpretări. Astfel, descoperirea la Udeşti, într-un 
complex din a doua jumătate a secolului al XV-lea, a unor vase lucrate cu 
mina, şi constatarea că acestea aparţineau numai unui tip special de vase, 
de mari dimensiuni şi cu destinaţie precisă de păstrare a unor produse, ne 
obligă să admitem eventualitatea că producerea unor astfel de vase era deter
minată exclusiv de calităţile acestor recipiente, îndelung verificate şi se făcea, 
la cererea consumatorilor. Aceasta, indiferent de faptul că folosirea roatei cu 
turaţie rapidă era de multă vreme generalizată şi în mediul rural (cf. M. D. 
Matei şi Alex. Rădulescu, Studii şi materiale, Istorie, 3, Suceava, 1973, p. 283).
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pe latura de nord. Rezerva cu care formulăm această eventualitate este 
datorată faptului că, la dezvelire, deşi era limpede că conturul gropii 
prezenta un ieşind pe latura amintită, limitele acestuia nu au putut fi 
surprinse cu precizie. Ceea ce este, însă, sigur, este faptul că modifi
carea conturului gropii nu se datora unei intervenţii ulterioare aces
teia, această din urmă observaţie îndemnîndu-ne să considerăm că pla
nul întregii amenajări era cel iniţial.

Golirea gropii a arătat, în afara oricărei îndoieli, că nici de această 
dată amenajarea nu fusese prevăzută cu o instalaţie pentru încălzit, 
repetîndu-se, din acest punct de vedere, situaţia din locuinţa nr. 1. Nu
mai că, de această dată, planul înclinat al podelei ca şi „intrarea“ cu 
care era prevăzută amenajarea .aflată acum în discuţie par a constitui 
argumente în favoarea interpretării acestei amenajări drept adăpost 
pentru animale, pentru timp de iarnă. în completare, se cuvine amin
tit amănuntul că groapa în discuţie a fost abandonată îndată după dis
trugerea prin incendiu a locuinţei de suprafaţă şi a locuinţei nr. 3, fapt 
dovedit de prezenţa în umplutura gropii a unei cantităţi însemnate de 
arsură, inclusiv bucăţi mici de chiirpic ars, care nu putea ajunge aici 
decît ea urmare a curăţirii terenului de resturile incendiului şi arun
carea lor aici pentru nivelarea gropii. De altfel, însăşi umplutura gropii 
dovedea că pentru nivelarea acesteia se folosiseră resturi de toate fe
lurile : pămînt, arsură, resturi de lemn carbonizat, o cantitate destul de 
însemnată de oase de animale (în special animale mari) etc., toate aces
tea amestecate eu o cantitate mare ide fragmente ceramice (fig. 30 şi 31) 
care, din păcate, nu au permis, însă, întregirea nici unui vas.

Prin. forţa lucrurilor, ceramica recoltată din umplutura gropii este 
deosebit de variată, ea prezentând profile care ,,acopăr“ o perioadă de 
mai bine de o jumătate de secol. Intr-adevăr, începând ou profile de 
vase caracteristice perioadei şi ceramicii muşatine (fig. 31/8) şi mer- 
gînd pînă la forme caracteristice mijlocului secolului al XV-lea (fig. 
30) inclusiv cîteva fragmente smălţuite, umplutura respectivă conţine o ga
mă extrem de bogată de profile. Cum, însă, în partea superioară a umplu
turii se află şi fragmente ceramice din secolul al XVI-lea (fig. 30/11 ; 
31/6) sîntem obligaţi să admitem, în lipsa unor dovezi certe că locuirea 
va fi continuat aici —  în sensul cel mai strict al cuvîntului -— şi după 
incendiul ce a distrus locuinţele nr. 2 şi 3, că procesul de umplere a gro
pii a continuat încă multă vreme.

Indiferent de eventualele rezerve cu care s-ar putea privi încă în
cadrarea cronologică a complexelor prezentate mai înainte, considerăm 
că cel puţin două elemente nu numai că permit, dar chiar ne obligă să 
interpretăm complexele amintite ca făcînd parte dintr-un ansamblu. 
In primul rînd, s-ar situa observaţia că toate construcţiile se înscriu 
într-o suprafaţă de cel mult 400 mp., atît prin natura, cît şi prin func
ţionalitatea lor ele părând a se completa. Intr-adevăr existenţa unei 
locuinţe de suprafaţă, de mari dimensiuni şi mai ales amenajată într-un 
mod cu totuil neobişnuit pentru această vreme în mediul rural (şi nu 
credem că greşim afirmând că, chiar în casele unor orăşeni, nu erau
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obişnuite podelele de scînduri)32, în jurul căreia se găsesc două locuin
ţe sensibil mai modeste (una adâncită, cea de a doua semi-adîncită), 
toate acestea avînd în preajma lor o amenajare care poate fi identificată 
ca un adăpost pentru animale, par a da naştere, în chip firesc, unei sin
gure interpretări, şi anume că ne ,aflăm în faţa unei gospodării apar- 
ţinînd unei familii înstărite din Litenii primei jumătăţi a secolului al 
XV-lea. In asemenea împrejurări, nu ne apare forţată nici eventualitatea 
ca în locuinţele adîncite (al căror număr exact în gospodărie nu ne este 
cunoscut din cauză că nu se poate face aici, cel puţin pentru moment, 
o cercetare exhaustivă) să fi locuit familii de ţărani, dependenţi de stă- 
pînii locuinţei de suprafaţă, o astfel de situaţie aîndu-ne dreptul să 
presupunem că ne aflăm în faţa curţii unui mic feudal.

Pentru a da interpretării de mai sus consistenţa necesară, trebuie 
să invocăm, însă, şi cel de-al doilea element important, cel de ordin 
cronologic.

După cum atrăgeam atenţia la locul potrivit, în toate cele trei lo
cuinţe descoperite la ,,şaibă“ , în lipsa unor descoperiri numismatice, 
care să poată ajuta la datarea sigură a complexelor, materialul ceramic 
este singurul în măsură să stabilească perioada de funcţionare a lor. 
Iar dacă ceramica din umplutura gropii adăpostului pentru animale, 
dat fiind caracterul său neunitar, slujeşte în mică măsură la aceasta, ob
servaţia că în umplutura gropii se găsea şi o cantitate importantă de 
chirpic are, provenit de la locuinţa de suprafaţă incendiată, din apropi
ere, ne obligă să considerăm că şi acest adăpost şi-a încheiat existenţa 
odată cu locuinţa nr. 2.

Oricât ele dificil ar fi, şi chiar este în realitate, să se facă o înca
drare cronologică foarte precisă a ceramicii mijlocului secolului al XV- 
lea, aflată în folosinţă în mediul rural —  o astfel de încercare prezen- 
tînd un înalt grad de dificultate chiar atunci cînd este vorba de des
coperiri făcute în mediul urban 33 -— este, totuşi, posibil să se propună 
o datare destul de restrânsă ceramicii din cele trei locuinţe amintite. 
Aşa cum menţionam în rândurile precedente, atribuim primelor trei 
decenii ale secolului al XV-lea perioada de funcţionare a construcţiilor

32 Este locul să amintim aici că cercetările arheologice întreprinse în cîteva din 
centrele urbane din Moldova (Suceava, Iaşi, Şiret, Baia, Roman) au dus la 
descoperirea unui important număr de construcţii de locuit. Dintre acestea 
numai o parte sînt locuinţe de suprafaţă, bordeiele şi sem-ibondeiele repre- 
zentînd, procentual, aproape jumătate. în acelaşi timp, s-a constatat că în 
mediul urban era larg răspîndit tipul de construcţii de suprafaţă prevăzut cu 
beci. La Suceava, de pildă, acest ultim tip de locuinţe este bine ilustrat de 
două construcţii de mari dimensiuni, descoperite în sectorul Şipot (Materiale, 
8, 1962, p. 745, fig. 6, unde construcţia este prezentată numai, ca  beci, dar este 
neîndoielnic că este vorba de o locuinţă cu beci) şi, respectiv, în zona de vest 
a vechiului oraş, în cartierul meşteşugarilor (M. D. Matei şi Em. Emandi, 
SCIVA, 28, 1977, 4, p. 553-576). Nu este exclus ca locuinţele prevăzute cu 
beci să fi avut podele de scîndură, dar faptul nu a fost dovedit pînă acum. 
Ceea ce este sigur e faptul că nici la S u ’eava, nici la Şiret (unde a fost 
descoperită o locuinţă de suprafaţă destul de bine conservată) nu s-au obser
vat astfel de urme. Pentru realităţile din Ţara Românească, cf. Maria Comşa, 
loc. cit.).

33 M. D. Matei şi Em. Emandi, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 557 şi urm.
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ce compuneau gospodăria feudalului din Liteni, la această datare con
curând următoarele observaţii : prezenţa, într-un procent minoritar, dar 
nu infim, a ceramicii cenuşii, specifice începutului secolului arătat, con
comitent cu ceramica roşie (reprezentată de forme variate de vase, mer- 
gînd de la oala-borcan pînă la strachina (fig. 30/.1, 3, 18) cu fundul inelar), 
din care, însă, lipsesc profilele specifice ale mijlocului şi celei de a doua 
jumătăţi a secolului arătat. în astfel de condiţii nu credem că există sufi
ciente argumente pentru a împinge mai departe datarea celor trei comple
xe de locuit, deceniile trei şi patru ale secolului al XV-lea constituind li
mita maximă pe care o putem admite pentru încheierea existenţei aces
tora. Este, însă, de lia sine înţeles, că datarea propusă de noi ar putea 
fi modificată sau chiar infirmată cu totul, dar aceasta numai în cazul 
în care o descoperire nouă, făcută intr-un complex ce s-ar mai putea 
afla în suprafaţa necercetată, ar putea introduce în discuţie un element 
capabil să restrîngă decisiv limitele cronologice propuse de noi.

Cuptoare

Cercetările arheologice întreprinse în anul 1976 la Liteni, în locul 
numit, de localnici, „la sălişte“ (fig. 14/2) au prilejuit descoperirea a 
două cuptoare, cărora, din cauza stării foarte precare de conservare, nu 
le putem stabili nici forma exactă nici destinaţia. Cuptorul nr. 1 are 
diametrul maxim de circa 1,45 m., cel minim fiind numai ou 5 cm. mai 
mic, ceea ce conferea cuptorului un plan aproape circular. Vatra fiind 
în mare parte distrusă de lucrările agricole, asupra ei nu s-au putut 
face observaţii de detaliu, dar, după ceea ce se mai păstrează încă, se 
pare că ea nu prezenta particularităţi tehnice, care să o fi deosebit de 
altele.

Locul pe care se afla cuptorul, prezentând o pantă destul de pro
nunţată, a făcut posibilă conservarea, în condiţii ceva mai bune, şi, mai 
ales, pe o înălţime destul de mare (ciroa 0,60 m.) a peretelui din spate 
al cuptorului. în felul acesta s-a putut observa că peretele .cuptorului 
era puternic ars, pe o grosime de circa 0,12 m., ceea ce indică o perioadă 
de folosire relativ îndelungată a instalaţiei.

Luînd în considerare procesul de spălare a pantei, petrecut vreme de 
secole, ni se pare destul de plauzibil să considerăm că, în cea mai maire 
parte din înălţimea sa, cuptorul era săpat în pantă, numai bolta propriu- 
zisă depăişind cu, puţin nivelul de călcare al epocii. Că o parte a bolţii era 
amenajată sub forma unei carcase o dovedeşte însăşi prezenţa, în um
plutura cuptorului, a unor bucăţi de lut arse puternic, în care se distin
geau cu claritate urmele de nuiele, atît de obişnuite în cazul cuptoarelor 
a căror boltă a fost amenajată cu ajutorul unei carcase de nuiele.

în ciuda faptului că în interiorul cuptorului se găsea o oarecare 
cantitate de cenuşă şi cărbune, în amestec cu care se aflau şi resturile 
bolţii prăbuşite, ca şi unele fragmente din pereţii cuptorului, în această 
umplutură nu s-au aflat decît cîteva, foarte puţine, fragmente ceramice, 
singurele materiale ou ajutorul cărora s-ar putea încerca o datare a cup
torului. Deşi printre aceste fragmente ceramice nu se găseşte nici un
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obişnuite podelele de scîncluri) -12, în jurul căreia se găsesc două locuin
ţe sensibil mai modeste (una adîncită, cea de a doua semi-adîncită), 
toate acestea avînd în preajma lor o amenajare care poate fi identificată 
ca un adăpost pentru animale, par a da naştere, în chip firesc, unei sin
gure interpretări, şi anume că ne ,af!ăm în faţa urnei gospodării apar
ţinând unei familii înstărite din Litenii primei jumătăţi a secolului al 
XV-lea. In asemenea împrejurări, nu ne apare forţată nici eventualitatea 
ca în locuinţele adîncite (al căror număr exact în gospodărie nu ne este 
cunoscut din cauză că nu se poate face aici, cel puţin pentru moment, 
o cercetare exhaustivă) să fi locuit familii de ţărani, dependenţi de stă- 
pînii locuinţei de suprafaţă, o astfel de situaţie dîndu-ne dreptul să 
presupunem că ne aflăm în faţa curţii unui mic feudal.

Pentru a da interpretării de mai sus consistenţa necesară, trebuie 
să invocăm, însă, şi cel de-al doilea element important, cel de ordin 
cronologic.

După cum atrăgeam atenţia la locul potrivit, în toate cele trei lo
cuinţe descoperite la ,,şaibă“ , în lipsa unor descoperiri numismatice, 
care să poată ajuta la datarea sigură a complexelor, materialul ceramic 
este singurul în măsură să stabilească perioada de funcţionare a lor. 
Iar dacă ceramica din umplutura gropii adăpostului pentru animale, 
dat fiind caracterul său neunitar, slujeşte în mică măsură la aceasta, ob
servaţia că în umplutura gropii se găsea şi o cantitate importantă de 
chirpic ars, provenit de la locuinţa de suprafaţă incendiată, din apropi
ere, ne obligă să considerăm că şi acest adăposit şi-a încheiat existenţa 
odată cu locuinţa nr. 2.

Oricît de dificil ar fi, şi chiar este în realitate, să se facă o înca
drare cronologică foarte precisă a ceramicii mijlocului secolului al XV- 
lea, aflată în folosinţă în mediul rural —  o astfel de încercare prezen
tînd un înalt grad de dificultate chiar atuinei cînd este vorba de des
coperiri făcute în mediul urban33 — este, totuşi, posibil să se propună 
o datare destol de restrînsă ceramicii din cele trei locuinţe amintite. 
Aşa cum menţionam în rândurile precedente, atribuim primelor trei 
decenii ale secolului al XV-lea perioada de funcţionare a construcţiilor

32 Este locul să amintim aici că cercetările arheologice întreprinse în cîteva din
centrele urbane diln Moldova (Suceava, Iaşi, Şiret, Baia, Roman) au dus la 
descoperirea unui important număr de construcţii de locuit. Dintre acestea 
numai o parte sînt locuinţe de suprafaţă, bordeiele şi semibordeiele repre- 
zentînd, procentual, aproape jumătate. In acelaşi timp, s-a constatat că în 
mediul urban era larg răspîndi-t tipul de construcţii de suprafaţă prevăzut cu 
beci. La Suceava, de pildă, acest ultim tip de locuinţe este bine ilustrat de 
două construcţii de mari dimensiuni, descoperite în sectorul Şipot (Materiale, 
8, 1962, p. 745, fig. 6. unde construcţia este prezentată numai, ca  beci, dar este 
neîndoielnic că este vorba de o locuinţă cu beci) şi, respectiv, în zona de vest 
a vechiului oraş, în cartierul meşteşugarilor (M. D. Matei şi Em. Emandi, 
SOIVA, 28, 1977, 4, p. 553-576). Nu este exclus ca locuinţele prevăzute cu
beci să fi avut podele de scîndură, dar faptul nu a fost dovedit pînă acum. 
Ceea ce este sigur e faptul că nici la Suceava, nici la Şiret (unde a fost 
descoperită o locuinţă de suprafaţă destul de bine conservată) nu s-au obser
vat astfel de urme. Pentru realităţile din Ţara Românească, of. Maria Comşa, 
loc. cit.).

33 M. D. Matei şi Em. Emandi, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 557 şi urm.
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ce compuneau gospodăria feudalului din Liteni, la această datare con- 
curînd următoarele observaţii : prezenţa, într-un procent minoritar, dai 
nu infim, a ceramicii cenuşii, specifice începutului secolului arătat, con
comitent cu ceramica roşie (reprezentată de forme variate de vase, mer- 
gînd de la oala-borcan pînă la strachina (fig. 30/.1, 3, 18) cu fundul inelar), 
din care, însă, lipsesc profilele specifice ale mijlocului şi celei de a doua 
jumătăţi a secolului arătat. în astfel de condiţii nu credem că există sufi
ciente argumente pentru a împinge mai departe datarea celor trei comple
xe de locuit, deceniile trei şi patru ale secolului al XV-lea constituind li
mita maximă pe care o putem admite pentru încheierea existenţei aces
tora. Este, însă, de la sine înţeles, că datarea propusă de noi ar putea 
fi modificată sau chiar infirmată cu totul, dar aceasta numai în cazul 
în care o descoperire nouă, făcută într-un complex ce s-ar mai putea 
afla în suprafaţa necercetată, ar putea introduce în discuţie un element 
capabil să restrângă decisiv limitele cronologice propuse de noi.

Cuptoare

Cercetările arheologice întreprinse în anul 1976 la Liteni, în locul 
numit, de localnici, „la sălişte“ (fig. 14/2) au prilejuit descoperirea a 
două cuptoare, cărora, din cauza stării foarte precare de conservare, nu 
le putem stabilii nici forma exactă nici destinaţia. Cuptorul nr. 1 are 
diametrul maxim de circa 1,45 m., cel minim ,fiind numai ou 5 cm. mai 
mic, ceea ce conferea cuptorului un plan aproape circular. Vatra fiind 
în mare parte distrusă de lucrările agricole, asupra ei nu s-au putut 
face observaţii de detaliu, dar, după ceea ce se mai păstrează încă, se 
pare că ea nu prezenta particularităţi tehnice, care să o fi deosebit de 
altele.

Locul pe care se afla cuptorul, prezentând o pantă destul de pro
nunţată, a făcut posibilă conservarea, în condiţii ceva mai bune, şi, mai 
ales, pe o înălţime desituil de mare (ciroa 0,60 m.) a peretelui din spate 
al cuptorului. în felul acesta s-a putut observa că peretele cuptorului 
era puternic ars, pe o grosime de circa 0,12 m., ceea ce indică o perioadă 
de folosire relativ îndelungată a instalaţiei.

Luînd în considerare procesul de spălare a pantei, petrecut vreme de 
secole, ni se pare destul de plauzibil să considerăm că, în cea mai mare 
parte din înălţimea sa, cuptorul era săpat în pantă, numai bolta propriu- 
zisă depăşind cu, puţin nivelul de călcare al epocii. Că o parte a bolţii era 
amenajată sub forma unei carcase o dovedeşte însăşi prezenţa, în um
plutura cuptorului, a unor bucăţi de lut arse puternic, în care se distin
geau cu claritate urmele de nuiele, atît de obişnuite în cazul cuptoarelor 
a căror boltă a fost amenajată cu ajutorul unei carcase de nuiele.

în ciuda faptului că în interiorul cuptorului se găsea o oarecare 
cantitate de cenuşă şi cărbune, în amestec cu care se aflau şi resturile 
bolţii prăbuşite, ca şi unele fragmente din pereţii cuptorului, în această 
umplutură nu s-au aflat decît cîteva, foarte puţine, fragmente ceramice, 
singurele materiale cu ajutorul cărora s-air putea încerca o datare a cup
torului. Deşi printre aceste fragmente ceramice nu se găseşte nici un
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fragment de buză de vas, avem în schimb, avantajai! de a fi identificat 
printre ele două fragmente de la umărul unei oale cu pereţii subţiri, 
lucrată din pastă nisipoasă, arsă la roşu, şi ornamentată cu o bandă de 
caneluri orizontale puţin adîncite. Toate aceste elemente concură la da
tarea fragmentelor ceramice aflate în cuptor, mai mult decît probabil, 
în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Cît despre detsinaţia respec
tivului cuptor, cea mai plauzibilă ne pare a fi cea gospodărească, ceea 
ce ar presupune existenţa unei locuinţe situate în apropiere, locuinţă 
care, însă, nu a fost descoperită.

Cel de-al doilea cuptor (fig. 7/.1, 2) situat la nord de primul, la o 
distanţă de circa 15 m., nu este nici el mai bine conservat, în ciuda fap
tului că locul pe care este amplasat prezintă o înclinare mai mică. în 
schimb, dacă spălarea pantei ar explica mai puţin distrugerea părţii su
perioare a cuptorului, este mai mult ca sigur că la aceasta a contribuit, 
în primul rînd, adâncimea redusă la care se afla complexul amintit. 
Intr-adevăr, cum vatra cuptorului se găsea la numai — 0,68 m. faţă de 
nivelu] de călcare actual, este de la sine înţeles că lucrările agricole, 
locul fiind arat destul de adine, au distrus cea mai mare parte din înăl
ţimea pereţilor cuptorului. Avînd o formă ovală (cu diametrul mare de 
0,89 m şi cel mic de 0,65) cuptorul nu mai păstrează din pereţi decît 
înălţimea maximă de 0,39 m., şi, judecind după faptul că pînă la această 
coită nu prezintă o curbură prea pronunţată, s-ar părea că înălţimea 
cuptorului era destul de mare. Spre deosebire de cuptorul precedent, va
tra acestuia era uşor albiată mai ales în partea din faţă.

în interior, s-a găsit o cantitate destul de mică de cenuşă şi cărbune, 
împreună cu care se aflau şi cîteva fragmente ceramice, de aceeaşi fac
tură ca cele aflate în cuptorul precedent : lucrate la roata rapidă, din
tr-o pastă nisipoasă de bună calitate, fragmentele provin de la vase cu 
pereţii subţiri, de culoare roşie. Chiar dacă nici unul din ele nu păs
trează părţi caracteristice din vas, este, totuşi, posibilă datarea frag
mentelor ceramice din cuptor în a doua jumătate a secolului al XV-lea, 
aceasta dovedind că cele două cuptoare descoperite la „să-lişte“ erau con
temporane. Mai mult, aspectul părţii păstrate a cuptorului sugerează că 
şi aceasta a avut tot o destinaţie casnică, dar grosimea mai mică a pere
ţilor arşi (numai 6— 7 cm.) indică o perioadă piai restrînsă de funcţionare 
a acestui cuptor, în raport cu cel precedent. Cît despre importanţa res
pectivelor cuptoare, indiferent de starea lor de conservare, considerăm 
că ea rezidă, în principal, în aceea că dovedesc continuarea de locuire 
şi în secolul al XV-lea în zona amintită, zonă foarte bogată în materiale 
arheologice datînd din secolul precedent.

Materiale arheologice

Cercetările- întreprinse în diferite puncte din vatra locuită a vechilor' 
Liteni s-au dovedit deosebit de importante pentru demonstrarea prezen
ţei aici a unei colectivităţi stabile, începând cel puţin cu secolul al XIV- 
lea. Specificul locuirii în cuprinsul vetrei satului poate fi cu destulă lim
pezime surprins pe temeiul rezultatelor cercetărilor arheologice, acestea
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făcând dovada că la Liteni nu poate fi vorlha de o locuire densă, carac
terizată prin concentrarea locuinţelor pe un spaţiu restrâns, ci de una 
care presupunea existenţa unor spaţii libere destul de largi înltre locuin
ţele din secolele XIV—XVII. La această concluzie conduc, în mod nece
sar, observaţiile de ordin stratigrafie, nicăieri în zonele cercetate nefiind 
sesizat un strat de cultură compact şi dens, care se formează, de obicei, 
în suprafeţele cu locuire intensă. Dimpotrivă, cu excepţia terenului în 
oare s-a descoperit şi cercetat gospodăria feudalului de care ne-am o- 
cupat mai înainte, teren în cuprinsul căruia s-a putut identifica un 
strat de cultură continuu, chiar dacă nu gros şi bogat în materiale, în 
rest nu s-a putut stabili un astfel de strat.34 Tocmai de aceea şi mate
rialele arheologice recoltate din săpături sînt destul de sărace, fără, însă, 
ea prim aceasta să fie mai puţin importante.

Fireşte, constatarea că ceramica este categoria cea mai bogat re
prezentată în cadrul descoperirilor de la, Liteni nu are în ea nimic sur
prinzător, situaţia fiind identică in toalte aşezările similare cercetate. In 
funcţie de aceasta, oonsiderăm necesar să evidenţiem semnificaţiile par
ticulare ale acestei categorii de descoperiri, fără să stăruim ®n. chip
excesiv asupra particularităţilor tehnico-stilistice ale acestei ceramici, 
pentru simplul motiv că ea se înscrie în parametri comuni perioadei.

Pentru o mai bună grupare a descoperirilor în funcţie de locul de 
unde provin, vom începe cu prezentarea ceramicii aflate îin stratul iden
tificat in zona1 „sălişte“ , eu precizarea că aici nu s-a putut stabili existenţa 
mai multor nivele, ceramica, indiferent de particularităţile tehnico-sti- 
listioe, aflîndu-se ân acelaşi strat, amestecată.

După criteriul calităţii pastei şi al arderii, ceramica descoperită în 
locul amintit poate fi împărţită în trei categorii distincte, şi anume :

a) Ceramica „arhaică“ (fig. 33/1,3-4,6-7,13-14,16), lucrată dintr-o 
pastă grosieră, avînd în compoziţie nisip şi miioropirundişuri. Insuficient

-34 Deoarece observaţiile făcute la Liteni în timpul cercetărilor întreprinse în locu
rile amintite, ca şi cele pe care ni le-au prilejuit diversele lucrări de caracter 
gospodăresc din vatra saJtului şi pe oare le-am ţinut sub o supraveghere per
manentă. nu ne-au permis să alcătuim ceea ce s-ar putea numi o „schemă 
strat:grafică“ a aşezării, nu am introdus în cuprinsul lucrării de faţă un capi
tol special, rezervat problemelor de stratigrafie. Singurul lucru cert care se 
poate spune în legătură cîu  -aceasta este observaţia c ă  în nici unul din locu
rile cercetate nu s-a putut stabili existenţa unui strat de cultură, care să 
premeargă locuirea medievală, deşi aceasta încă nu exclude eventualitatea 
existenţei lui în alte zone din suprafaţa satului. In al doilea rînd, deşi în zona 
„sălişte“ resturile materiale s-au dovedit bogate, s-au întîmpinat mari dii'i- 
■ciultăţi în încercarea de a face observaţii stratigrafice deoarece, cu excepţia 
unor mici porţiuni în oare era posibilă stabilirea unui strat de cultură, toată 
zona fusese deranjată pe de-o parte de lucrările agricole, iar pe de alta de 
procesul de spălare a pantei. De aceea, chiar şi acolo unde părea să se poată 
identifica un strat de cultură, în cuprinsul acestuia era cu neputinţă să se 
distingă eventuale niveluri. Tocmai din această cauză şi materialul arheologic 
recoltat din „sălişte" a apărut amestecat în strat, el neputînd fi diferenţiat şi 
după criterii stratgirafice. In sfîrşit, la „şaibă", ou excepţia unei suprafeţe 
restrînse din apropierea locuinţei nr. 2 (de suprafaţă), situaţia a fost identică, 
dificultăţile fiind sporite aici de 'uniformitatea solului negricios de luncă care 
fiind şi foarte umed, nu permite diferenţieri stratigrafice.
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frământată, pasta prezintă porozităţi evidente, iar plasticitatea este cu 
totul relativă. Lucrate la roata cu învârtire înceată, fragmentele provin 
de la vase cu profilul buzei puţin evoluat (fig. 33/1, 4), drept35 sau uşor ar
cuit spre exterior, rotunjit la pamtea superioară şi prezentînd la bază o 
muchie mai mult sau mai puţin bine profilată 36. Toate fragmentele pro
vin de la oale cu pereţii groşi (foarte probabil oale-boman), iar în zona 
umărului apare, ca unic element de decor, linia orizontală, specifică ul
timului sfert al secolului al XIV-<Lea. Arderea este incompletă, feţele 
vaselor având culoarea roşcată, în timp ce miezul este, invariabil, negri
cios. Apare într-o proporţie foarte redusă.

b) Ceramica cenuşie. Reprezentând' mai mult de 75% din mate
rialele ceramice descoperite în zona „sălişte“ , această categorie poate fi,, 
la rîndul său, împărţită în două subgrupe, în funcţie de calitatea pastei : 
ceramica comună, a cărei particularitate tehnică este aspectul zgrunţuros, 
şi ceramica fină, caracterizată prin aspectul neted al p'ereţilor şi, deci, 
prin lipsa oricăror asperităţi (descoperiri extrem de rare).

Ceramica cenuţie zgrunţuroasă (fig. 34/2, 5, 7, 9, 12, 13) este lucrată 
dintr-o .pastă de bună calitate, bine frământată şi compactă, în compo
ziţia căreia este prezent nisipul cu granulaţie mică şi mijlocie. Arsă, în 
genere, foarte bine, ea prezintă, totuşi, în urnele cazuri, şi o şuviţă de 
culoare deosebită de aceea a feţelor, ceea ce trădează, în cele mai multe 
cazuri, o stăpânire insuficientă a tehnicii de* ardere de către olarul sătesc, 
fenomen, de altfel, foarte larg răspîndit în mediul rural. Pereţii va
selor au grosimi foarte variate, care oscilează între 6 şi 13 mm.

Modelată fără excepţie la roata rapidă, această ceramică este repre
zentată atît de oala-borcan, cî't şi de oala cu toartă, de cana cu gura ro
tundă (lipsesc cănile cu gura trilobată), capacul fiind şi el prezent prin
tre descoperiri.

Profilul buzelor nu face decît să confirme tendinţa mai veche de 
uniformizare a acestuia, în sensul că, chiar dacă se manifestă unele deo
sebiri de detaliu, profilul de bază rămîne acelaşi. Astfel, se observă că 
buzele vaselor sînt sensibil îngroşate la exterior şi prezintă o şănţuire 
pronunţată în partea interioară, dovadă a generalizării întrebuinţării 
capacului. Acest profil de buză prezintă două variante mai importante,, 
una determinată de prezenţa unei muchii dispuse la baza buzei, care, în 
acest caz, este ceva mai înaltă decît de obicei (fig. 34/12, 16) 37, cea de a 
doua variantă partieularizîndu-se printr-o mai pronunţată răsfrângere spre-

35 Pentru comparaţii, cf. Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din 
Moldova (Secolul al X lV -lea pînă la mijlocul secolului al XVl-lea), Bucu
reşti, 1975, fig. l/VII/10.

36 Ibidem, fig. l/V II/18.
37 Pentru variante ale aceluiaşi profil, cele mai apropiate analogii se găsesc la 

Suceava (El. Busuioc, op. cit., fig. 31/3), Scheia (inedit) şi Berchişeşti (fig. 
26/7 în volumul de faţă). Cît priveşte materialele de la Zahareşti, care se pu
blică tot în volumul de faţă, deşi isînitJ destul de apropiate de cele de la Liteni,. 
par să fie mai puţin reuşit realizate din punct de vedere tehnic.
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exterior (fig. 34/20’ 38. în sfârşit, indiferent de profilul buzei, ceramica 
aceasta are ca unic ornament caracteristic canelurile orizontale, singura 
excepţie reprezentârid-o banda de linii verticale, imprimate cu rotiţa şi 
dispusă pe umărul vasului.

Reprezentată de un număr foarte mic de fragmente (numai 11), 
ceramica cenuşie fină (fig. 34/4) este lucrată numai din pastă bine aleasă, 
în amestecul căreia intră nisipul cernut. Modelată numai la roata rapidă, 
această ceramică prezintă, în spărtură, un aspect foarte compact, dens (ca 
urmare a unei frământări complete), din acest punct de vedere1 confirmîn- 
du-se înaltul nivel al cunoştinţelor tehnice ale olarului. Adăugind la 
aceasta faptul că arderea era şi ea completă şi uniformă, nu facem de
cît să evidenţiem provenienţa sigur orăşenească a ceramicii respective, 
care, şi din acest punct de vedere şi din cel al ornamentelor aplicate pe 
ea (invariabil cu rotiţa şi constînd din linii verticale sau din elementul 
.,,brăduţ“ —  ultimul mai rar întâlnit) îşi află analogii sigure printre des
coperirile de la Suceava, Roman şi Şiret.

c) Ceramica roşie (fig. 33/11,17), reprezentând circa 18—-20% din 
descoperiri, este de o calitate bună, la asigurarea căreia contribuie, în 
primul rînd, nisipul mic şi, mai rar, mijlociu, folosit ca degresant. Pereţii 
vaselor sînt ceva mai subţiri decît la cele lucrate din pastă cenuşie, iar 
sub raportul formelor este neîndoielnic că gama este sensibil mai bogată. 
Chiar dacă din fragmentele descoperite în săpăturile de la „sălişte“ nu 
•s-au putut întregi vase, este sigur că fragmentele ilustrează oala-borcan, 
oala cu toartă, paharul şi, fireşte, capacul intrat mai de mult în folo
sinţă curentă.

Varietatea formelor contrastează cu tmiiformitatea profilului părţii 
superioare a vaselor. Buza oalelor şi a cănilor este uşor îngroşată şi 
răsfrântă ân afară, iar in interior prezintă obişnuita şănţuire pentru ca
pac (fig. 33/5,10). Cît priveşte celelalte forme ceramice amintite este 
destul de greu ca ele să poată fi definite numai cu ajutorul fragmen
telor de care dispunem. Doar in ceea ce priveşte torţile, tot mai frec
vente la ceramica roşie, ar fi de adăugat că, dacă au ca element comun 
marginile mai mult sau mai puţin Îngroşate, ele se deosebesc numai prin 
chipul in care se modelează partea lor mediană : prin şănţuire (fig. 35/14) 
sau prin profilarea unei muchii (fig. 32/4,6) elemente ce ar putea consti
tui şi eventualele criterii pentru stabilirea unor variante. în rest, lăţi
mea sau grosimea torţilor variază în funcţie atît de dimensiunile va
selor, cît şi de priceperea olarului, dacă nu chiar mai ales de acest ultim 
element.

38 In general mai scundă, buza îngroşată şi răsfrântă în afară ar putea fi con
siderată chiar specifică unei perioade de la începutul secolului al XV-lea, ea 
trebuind a fi asociată cu generalizarea ceramicii cenuşii zgrunţuroase. în plus, 
datorită înălţimii reduse a buzei, şanţul interior pentru capac crează impre
sia unei răsfrîngeri mai pronunţate decît este în realitate. Profilul este com
parabil cu tipul II, varianta d, stabilit pentru ceramica descoperită în bordeiul
1 din aşezarea din secolele X IV -XV , de la  Lunca-Dorohoi (cf. Dan Gh. Teodor, 
Eugenia Neamţu şi Victor Spinei, ArhMold, 6, 1969, fig. 11/1), complex în care 
ceramica cenuşie este dominantă.
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Datorită faptului că în stratul identificat în locul numit „la sălişte" 
nu s-au descoperit monede, care să fi permis o încadrare cronologică 
mai precisă a acestuia, singura apreciere de ordin cronologic pe care o 
putem face, şi aceasta numai pe baza materialelor ceramice, este aceea 
că datarea stratului respectiv nu poate merge mai tîrziu decît a doua 
jumătate a secolului al X V -lea3d. Desigur, este mai mulţi ca sigur că lo
cuirea din zona respectivă nu se va fi oprit la această dată, lucru dove
dit şi de descoperirea unor fragmente ceramice din secolul al XVII-lea 
răspândite în stratul arabil actual,40 dar reducând discuţia la stratul 
amintit nu sei poate propune decît datarea de mai sus.

Aşa cum precizam la locul potrivit, în timpul cercetării locuinţelor 
descoperite „la şaibă“ s-au recuperat numeroase fragmente ceramice, pe 
temeiul acestora propunându-se şi datarea complexelor respective. Astfel, 
în cuprinsul locuinţei nr. 1, prinse în podeaua de lut bătătorit a acesteia, 
s-au aflat câteva fragmente ceramice, din care, însă. nu s-a putut întregi 
nici măcar o parte ceva mai mare din peretele unui vas. Concret, este 
vorba de fragmente provenind de la un vas lucrat din pastă zgrunţuroasă, 
densă şi bine frământată, de culoare cenuşie. Dintre fragmente, unul 
singur provine de la buza vasului şi permite observaţia că aceasta era 
scundă, sensibil îngroşată şi cu tendinţa de răsfrângere în afară, iar pe 
faţa interioară era prevăzută cu o şănţuire destul de pronunţată (fig. 27/6) 
element caracteristic ceramicii primelor două decenii ale secolului al 
XV-lea. 41

Deşi destul de amestecată, ceramica din umplutura acestei construcţii 
este şi ea dominată de cea cenuşie zgrunţuroasă, ilustrată, însă, nujmai 
de fragmente de oale-borcan şi de căni cu toartă. Din punct de vedere al

39 La această datare contribuie decisiv descoperirea unui fragment de vas, pro
babil un ulcior, lucrat din pastă roşie, de bună calitate, ornamentat, prin 
stampilare, cu cel puţin trei şiruri orizontale de romburi. în interiorul acestor 
romburi se află cîte patru bobiţe în relief, dispuse în colţuri. Marginile rom
burilor sînt imprimate în trepte. Atît tehnic cît şi stilistic, aicest motiv orna
mental apare în a doua jumătate a secolului al XV-lea, dar şi atunci în me
diul urban, de -unde, ulterior, va pătrunde şi la sate. Cum acest fragment nu 
este smălţuit, înclinăm să-l atribuim perioadei iniţiale de producere în mediul 
orăşenesc a vaselor decorate prin stampilare, adică puţin înaintea ultimului 
sfert al secolului al XV-lea. Este loc-ul să 'amintim aici că aceleiaşi tehniici 
trebuie să i se atribuie şi vasele pe care se imprimă „pastilele11 cu boabe de 
struguri. Cît priveşte ornamentul romboidal imprimat, colegul N. Constanti- 
nescu a avut amabilitatea, pentru care îi mulţumim 'şi aici, de a ne semnala 
descoperirea la Tîrgovişte, într-un context tot din secolul al XV-lea, a unui 
fragment de toartă, ornamentată cu romburi, haşurate, însă.

40 Majoritatea fragmentelor provine de la străchini, (fig. 47 /6, 10,) care au ca 
trăsături tehnice comune grosimea redusă a pereţilor şi sînt ornamentate prin 
stampilare. Lucrate fin din pastă de culoare negricioasă (fig. 47/4-9), fie din 
pastă roşie (fig. 47/3, 10, 11), vasele au ornamentul dispus atît în registre ori
zontale, cît şi în registre verticale, elementul principal al acestuia constitu- 
indu-1 cercul, linia dreaptă şi cea vălurită. Ceea ce reţine atenţia aici este 
foarte slaba răspîndire a ceramicii negre, cu ornament lustruit, atît de carac
teristică secolului al XVII-lea, e drept, mai ales în mediul urban.

41 Ceramică identică cu cea descoperită la „sălişte", profilul încadrîndu-se în 
varianta a doua propusă de noi (cf. supra, nota 38).
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compoziţiei şi calităţii pastei, această ceramică este unitară, ea înscriin- 
du-se numai în categoria celei zgrunţuroase.

împreună cu aceasta, în umplutura gropii locuinţei nr. 1 s-au mai 
aflat şi fragmente ceramice roşii, provenind de la vase cu pereţii mai 
subţiri decât ai vaselor cenuşii. Deoarece nu a fost posibilă întregirea 
vreunui vas din fragmentele roşii din umplutură, nu putem aprecia decît 
eu oarecari rezerve formele de la care provin respectivele fragmente. 
Cu aceste rezerve, forma cea mai răspândită pare a fi fost oala-borcan, 
şi aceasta ântrucît printre cele circa 55 fragmente roşii numai două frag
mente de torţi reprezintă foarte puţin.

Din punctul de vedere al condiţiilor de descoperire, ceramica din 
cuprinsul locuinţei mr. 2 este departe de a putea fi considerată ca foarte 
concludentă, şi aceasta datorită faptului, subliniat la locul potrivit, că, 
în urma arderii podelelor de scîndură ale locuinţei, materialele aflate 
pe podea s-au amestecat cu cele aparţinînd nivelului de călcare din 
momentul construirii locuinţei. Tocmai de aceea, şi unele şi celelalte 
fiind arse secundar în timpul incendiului care a distrus locuinţa, separarea 
lor în funcţie de apartenenţa la complexul de locuire este, dacă nu impo
sibilă, destul de greu de făcut şi prezintă numeroase semne de Între
bare. Chiar aşa fiind, socotim că trebuiesc excluse din discuţie, ca nea
parţinând locuinţei, cîteva fragmente provenind de la vase de dimensiuni, 
probabil, destul de mari, lucrate dintr-o pastă relativ grosieră, în com
poziţia căreia intră nu numai nisip cu granulaţie mare, dar şi pietricele, 
şi care sînt, prin porozităţile pereţilor şi mai ales prin asperităţile fe
ţelor acestora, de atribuit sfîrşitului secolului al XIV-lea, ele încadrîn- 
cîu-se cu destulă probabilitate în limitele ceramicii muşatine.

Tot după cri tarii tehjnioo-tipologiee sînt, se pare, de exclus din in
ventarul locuinţei nr. 2 şi cele cîteva1 fragmente ceramice cenuşii, pro
venind de la vase cu buza îngroşată şi scundă, ornamentate cu caneluri 
orizontale (fig. 28/10-11), 'a lucrate din obişnuita pastă zgrunţuroasă, 
specifică primelor decenii ale secolului al XV-lea.

în aceste condiţii, un grad sporit de probabilitate în atribuirea Iot 
inventarului locuinţei îl prezintă fragmentele de buze înalte, prevăzute, 
la bază, cu o muchie destul de pronunţată (fig. 28/8, 23, 30) 43', acest

42 Profil destul de apropiat de unul din cele mai răspândite la Berchişeşti (v. fig. 
23/3, 24/11 în xolumul de faţă) şi putînd fi încadrat într-o grupă foarte cu
prinzătoare de la Lunca-Dorohoi (Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu şi Victor 
Spinei, ArhMold 6, 1969, p. 204, fig. 10/8-12).

43 Aşa cum se observă şi în alte părţi, buzele prevăzute cu o muchie la bază 
reprezintă, procentual, destul de puţin, în raport cu acelea scunde şi cu profil 
rotunjit, în complexele aparţinînd primelor decenii ale secolului al XV-lea, 
ele devenind tot mai numeroase spre m ijlocul aceluiaşi secol. Cu titlu de 
exemplu, amintim aici că la Lunca-Dorohoi marea majoritate a profilelor este 
reprezentată de cele ou contur rotunjit, numai cîteva, care decurg neîndoiel
nic din primele, fiind prevăzute cu muchie (Ibidem, p. 205, fig. 11/6-9). La 
Berchişeşti, de asemenea, profilul amintit de buze apare într-un procent des
tul de mic (v. fig. 24/12 în volumul de faţă), situaţie ce pare a se repeta şi la 
mănăstirea Humorului Vechi (El. Busuioc, op. cit., fig. 42/3-7) pentru prima 
jumătate a secolului al XV-lea. Evoluţia ulterioară a acestui profil pare a fi
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element fiind decisiv în separarea lor cronologică de fragmentele cenuşii, 
provenind de la vase cu buza scundă şi îngroşată.

Judecând numai în funcţie de contemporaneitatea unor astfel de ma
teriale (stabilită în complexe datate sigur) cu ceramica cenuşie, repre
zentată de oale ou gura rotundă şi prevăzute cu buza mult răsfrântă 
în afară şi puternic şănţuite în interior, tot inventarului locuinţei trebuie 
să îi aparţină şi o serie de fragmente prezentînd această particularitate 
(fig. 32/1-3), la care apare şi ornamentul specific deceniilor 3—4 ale 
secolului al XV-lea, şi anume caneluirile largi, puţin adîncite şi măr
ginite de muchii destul de înalte şi ascuţite, fragmente provenind de 
la vase lucrate tot din pastă cenuşie, zgrunţuroasă şi compactă. Cum în 
contexte similare s-a dovedit normală apariţia şi a castroanelor, încli
năm să atribuim inventarului locuinţei şi un astfel de fragment, pro
venind de la un castron, lucrat, însă, din pastă roşie, cu peretele uşor 
curbat şi ornamentat la exterior cu un brâu alveolar, delimitat la par
tea superioară de o canelură bine adîncită (fig. 31/1).44 In sfîrşit, nu 
credem că ar trebui privită cu rezerve atribuirea către aceeaşi locuinţă 
şi a unor fragmente de căni cu toartă (fig. 32/4,6), dintre care se dis
tinge mai ales una (fig. 28/4) prevăzută cu o buză înaltă, uşor îngro
şată la partea superioară, ornamentată cu caneliuri şi mult înclinată 
către interior.45

Coexistenţa ceramicii cenuşii cu cea roşie în complexul de care ne 
ocupăm este o realitate pe baza căreia formulam, în paginile preceden
te, propunerea datării complexului în deceniile 3-4 ale secolului al 
XV-lea. In sprijinul acestei datări ar putea veni şi prezenţa eventuală a 
două fragmente smălţuite cu verde. Fără să avem certitudinea că acestea 
aparţin inventarului locuinţei, apreciem ca plauzibilă atribuirea propusă,

dus, concomitent, fie la apariţia profilelor „unghiulare" prezente la unele vase 
de dimensiuni mai mari, din a doua jumătate a aceluiaşi secol (cf. Ibidem, fig. 
56/4:57), fie la apariţia butzei arcuite (uneori muchia pare a se păstra, încă, deşi 
sensibil atenuată — Ibidem, fig. 59/1), atît de larg răspîndită în a doua jumă
tate a secolului al XV-lea şi în cel următor.

44 Ornamentul acesta este larg răspândit pe castroane fie constituind un brîu 
continuu, fie împodobind numai o parte din suprafaţa vasului (Ibidem, fig. 62). 
Deşi avem unele îndoieli în legătură cu contemporaneitatea lor, s-ar putea ca 
şi un al doiilea fragment de castron (fig. 32/11) descoperit în cuprinsul aceluiaşi 
complex să aparţină tot inventarului locuinţei de suprafaţă. îndoiala noastră 
este determinată de faptul că acest al doilea fragment provine de la un cas
tron lucrat din pastă cenuşie şi ornamentat cu un registru de linii verticale, 
imprimate cu rotiţa, ceea ce pare a nu fi tocmai firesc pentru primele dece
nii ale secolului al XV-lea, ci mai curînd pentru începutul aceluiaşi veac. 
De aceea, înclinăm spre atribuirea fragmentului la nivelul de construcţie a 
locuinţei şi nu inventarului ei. Pentru discuţia mai largă cu privire la castroa- 
nele cenuşii, c f .  M. D. Matei, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 365-368 : v. şi El. Busuic, 
op. cit., p. 42-43.

45 Fragmentul acesta ar trebui, poate, privit şi el cu oarecare pnidenţă, deoarece 
aparţine unui vas care cunoaşte o largă răspîndire mai ales la finele se
colului al X lV -lea şi la începutul celui următor, datorîndu-şi apariţia în Mol
dova influenţei ceramicii cenuşii a coloniştilor germani. Cum, însă, s-a con
statat că în mediul rural unele forme ceramice pot dăinui cu mult dincolo de 
vremea în care ele se produc în oraşe, nu trebuie exclusă eventualitatea aceasta 
nici la Liteni.
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şi aceasta, în primul rînd, datorită faptului că în umplutura gropii adă
postului pentru animale, descoperit în preajma locuinţei nr. 2, s-au gă
sit, de asemenea, câteva astfel de fragmente. Or, cum nu încape nici o 
îndoială că o pairte din umplutura amintită provine şi de la complexul 
de locuire alăturat, socotim posibilă o astfel de legătură. Mai mult de
cît atît, este de amintit că în aceeaşi groapă, în partea inferioară a um
pluturii, s-a descoperit şi piciorul inelar al unei străchini (fig. 30/1,4,18),
ceea ce pare a completa, dat fiind că este vorba de o strachină al cărei
interior este acoperit cu un smalţ verzui şi nu prezintă nici un orna
ment, gama ceramicii sfârşitului primei jumătăţi a secolului al XV-lea. 46 

Pentru a încheia prezentarea ceramicii descoperite la Liteni, trebuie 
amintite descoperirile făcute în locuinţa nr. 3.

Oferind condiţii incomparabil mai bune pentru a judeca coexis
tenţa unor categorii ceramice diferite, inventarul locuinţei nr. 3 nu face 
decîit să confirme, în linii generale, observaţiile sau presupunerile fă
cute în rândurile precedente. In primul rînd, se confirmă definitiv că, 
în perioada funcţionării locuinţei, ceramica cenuşie era departe de a fi 
ieşit din uz, fenomen cunoscut şi în mediul urban, numai că, la sate, 
procentul ceramicii cenuşii este încă ridicat, în raport cu ceea ce se 
petrece în oraş. Intr-adevăr, ceramica descoperită în această locuinţă 
demonstrează că cea cenuşie reprezintă încă circa 30% din inventarul 
locuinţei 47. Pentru a nu da naştere, însă, unei eventuale confuzii, trebuie 
să precizăm că acest raport procentual nu trebuie privit decît cu mul
tă rezervă şi aceasta pentru că descoperirile care fac posibilă judecata 
sînt destul de puţin numeroase, iar, pe de altă parte, uniformitatea ex
tremă a formelor atestate —• numai oala-borcan şi oala cu toartă -— nu 
permite decît judecăţi parţiale.

Ceramica cenuşie prezintă caracteristicile amintite de mai multe 
ori în rândurile precedente : pastă densă, în compoziţia căreia intră nu
mai nisip cu granulaţie mică şi mijlocie, arsă uniform, avînd o culoare 
cenuşie-deschisă. Buza vaselor are profilul obişnuit, caracterizat prin 
îngroşarea sa mai ales spre bază, în timp ce partea superioară prezintă 
tendinţa de a se subţia pînă la apariţia unei adevărate muchii ; faţa in
terioară este puternic arcuită, şanţul pentru capac fiind, poate, chiar 
mai pronunţat decît se impunea (fig. 29/2,6). Indiferent dacă este vorba 
de oala-borcan sau de oala cu toartă, profilul părţii inferioare a vaselor, 
atît cît poate fi el intuit numai cu ajutorul unui material fragmentar,
40 Fragmentul poate fi încadrat în varianta I propusă de noi pentru materialele

similare descoperite în locuinţa orăşenească din Suceava, din secolul al XV -
lea (M. D. Matei şi Em. Emandi, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 563, 564, fig. 6/3), care
are una din caracteristici „arcuirea în afară a feţei exterioare a piciorului
inelar". In plus, descoperirile de la Suceava, şi ele acoperite în interior cil
un smalţ simplu, verzui, ar putea sugera provenienţa unor vase similare de la
Lilteni din acelaşi mediu şi, eventual, atelier.

47 El. Busuioc sintetizează astfel procesul înlocuirii ceramicii cenuşii de către 
cea roşie : „De unde la începutul secolului al XV-lea în unele centre ca Bş:a 
şi Suceava, de exemplu, procentul ceramicii cenuşii depăşeşte simţitor pe cel 
al ceramicii roşii, treptat se ajunge spre mijlocul aceluiaşi veac la înlocuirea 
ceramicii cenuşii prin cea roşie" (op. cit., p. 50-51), în ailte zone, ca de pildă 
la Iaşi, fenomenul petrecîndu-se încă mai timpuriu.
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se caracterizează prin îngustarea pronunţată a diametrului bazei în ra
port cu diametrul maxim, situat în regiunea umărului, ceea ce pare a 
asigura vaselor o stabilitate relativ precară. Chiar dacă starea de con
servare a materialului nu a permis întregirea unor vase, după curbura 
fragmentelor mai semnificative s-ar părea că vasele cenuşii sînt de di
mensiuni mai ales mijlocii şi mari, nedescoperindu-se iniei un fragment 
care să aparţină vreunei căniţe sau altei forme de mici dimensiuni.

Aşa cum arătam mai sus, situaţia nu este cu mult mai bună nici 
în cazul ceramicii roşii. Fragmentele descoperite ilustrează numai for
mele amintite, dar în cazul ceramicii roşii situaţia este, în general, mult 
mai simplă, deoarece, pe măsură ce ea se generalizează şi o  înlocuieşte 
pe cea cenuşie, procesul de uniformizare tehnică este atît de vizibil, 
încît s-ar putea chiar afirma că, chiar în lipsa unor fragmente mai re
prezentative, identificarea şi încadrarea cronologică a ei este posibilă 
în funcţie de compoziţia pastei şi de ardere48. De asemenea, observîn- 
du-se, cu mult timp în urmă, că dezvoltarea meşteşugului olăriei a făcut 
ca, spre mijlocul secolului al XV-lea, pentru confecţionarea anumitor 
tipuri de vase să se folosească o pastă devenită aproape specifică, în 
acelaşi timp grosimea pereţilor stabil in du-se în funcţie de forma reali
zată, ne este posibil acum să atribuim oalei-borcan şi oalei cu toartă ma
rea majoritate a fragmentelor descoperite în locuinţa nr. 3. Intr-adevăr, cu 
excepţia câtorva fragmente de castron —  identificate ca atare în funcţie 
de grosimea lor, oa şi de pasta relativ grosieră din care sînt confecţio
nate—■ sau a cîtorva capace (şi ele descoperite în stare fragmentară) restul 
fragmentelor roşii provine de la formele arătate. Or, tocmai lipsa stră
chinilor ca şi a altor vase întâlnite curent în gospodăriile ţărăneşti ne 
face să considerăm doar relativă semnificaţia atît a inventarului ca atare 
al acestei locuinţe, cât şi raportul procentual dintre ceramica cenuşie 
şi cea roşie. O observaţie se impune, totuşi : pentru a judeca nivelul 
la care se situa meşteşugul olăriei în Litenii mijlocului secolului al XV-lea, 
nu poate trece neremarcată absenţa cu desăvîrşire din inventarul lo
cuinţelor cercetate a ceramicii lucrate cu mâna.49 Fără să excludem ro
lul hazardului, ţinând seama de faptul că în alte părţi, descoperiri din 
aceeaşi perioadă, sau chiar mai tîrzii atestă continuarea existenţei, în 
mediul rurali, a ceramicii lucrate cu mâna pînă în a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, s-ar părea că sîntem îndreptăţiţi să situăm reali
tăţile din aşezarea de care ne ocupăm acum, la un nivel destul de înalt. 
Dar aceasta, fireşte, cu rezerva ca situaţia remarcată să nu se explice, 
în primul rînd, prin faptul că ne aflăm în gospodăria unui feudal, re
zervă, totuşi, doar în parte justificată, deoarece nici printre descope
ririle de la „sălişte“ nu s-au semnalat fragmente de vase lucrate cu 
mîna. în schimb, şi în completarea argumentelor ân favoarea nivelului

48 Pentru detalii, cf. Ibidem, p. 50.
49 Atragem atenţia că în aşezare s-au descoperit materiale de factură mai veche, 

muşatină .(cf. supra, nota 31), dar acestea nu trebuie confundate cu cele avute 
în vedere acum.
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de viaţă al locuitorilor aceleiaşi aşezări, se cere remarcată prezenţa, 
destul de timpurie, socotim noi, în mediul rural, a ceramicii smălţuite, 
mimai că, de data aceasta, descoperirea ei la curtea unui feudal nu 
mai este lipsită de semnificaţie.

★

Fără să fie prea numeroase, obiectele de metal sînt, de asemenea, 
prezente printre descoperirile de la Liteni. Ceea ce este însă de regretat 
este faptul că piesele descoperite acopăr numai o foarte mică parte din 
domeniile de activitate, la prima vedere cea mai surprinzătoare absenţă 
fiind aceea a uneltelor agricole. în realitate, dacă ţinem seama de faptul 
că toate aceste obiecte provin din complexe sau au fosit descoperite în 
contexte stratigrafice datînd din prima jumătate a. secolului al XV-lea, 
situaţia este mult mai puţin surprinzătoare, metalul fiind foarte rar, 
încă, şi, în consecinţă, mult preţuit atunci, ceea ce făcea ca obiectele mai 
importante să se bucure de o atenţie cu siguranţă sporită.

Dintre obiectele de uz casnic, cuţitele sîint reprezentate de mai multe 
exemplare, dintre care două, deşi şi ele fragmentare ca şi celelalte, se 
conservă în condiţii mai bune. Primul (fig. 46/6) lucrat cu cea mai multă 
atenţie, aparţine unui tip mai puţin răspîndit, şi aceasta datorită faptului 
că prinderea în miner se face cu ajutorul unui peduncul şi nu prin ter
minaţia obişnuită în formă de lamă. Pe de altă parte, şi capătul dinspre 
mîner al lamei cuţitului este mult mai îngrijit lucrat, lama căpătând 
aici o secţiune circular-alungită.

Cel de-al doilea cuţit (fig. 46/14) este de tip obişnuit, mânerul avînd 
foirma unei lame care se lăţeşte spre capăt. Precizând că amîndouă aceste 
cuţite au fost descoperite în complexul ele locuinţe de la „şaibă“ (primul
— în locuinţa semi-adîncită nr. 3, cel de-al doilea — în locuinţa de 
suprafaţă nr. 2), adăugăm că, în aceeaşi zonă, au mai fost descoperite 
alte şapte fragmente de cuţite, conservate, însă, în condiţiuni foarte 
precare. De asemenea, în stratul de cultură identificat la „sălişte“ au 
fost găsite alte patru fragmente de cuţite, toate provenind numai de la 
lame.

în aceeaşi locuinţă semi-adîncită de la „şaibă“ , s-a aflat şi un cuţit 
de tipul celor utilizate în mod. curent pentru curăţirea pieilor şi în cojo- 
cărie. Starea de conservare fiind neobişnuit de bună faţă de condiţiile 
de umiditate din această suprafaţă, cuţitul păstrează şi unele detalii de 
execuţie. Lama foarte frumos curbată a cuţitului (fig. 43/3) avea vîrful 
rotunjit şi nu ascuţit, lăţimea maximă a ei aflîndu-se în apropierea mi
nerului. Prinderea cuţitului în mânerul de lemn se făcea cu ajutorul unui 
peduncul torsionat, al cărui capăt era îndoit, pentru a asigura fixarea 
mai bună a mânerului. Cu toate că minerul-peduncul ar putea sugera 
provenienţa acestei piese dintr-un atelier orăşenesc, aspectul lamei, dacă 
el nu se datorează unor intervenţii ale celui care a folosit cuţitul, păs
trează urmele unor lovituri de ciocan, care trădează pe meşteşugarul 
lipsit de un nivel superior de calificare.
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Inventarul aceleiaşi locuinţe nr. 3 este completat de o secure (fig. 
46/1), aflată într-o excelentă stare de conservare. Deşi gura securii este 
puţin ştirbită din vechime, datorită folosirii îndelungate a uneltei şi 
ascuţirii ei repetate, precizia contururilor — din acest punct de vedere 
curbura lamei şi simetria perfectă a planului superior al piesei fiind 
deosebit de ilustrative —  vădesc o> neîndoielnică execuţie a securii într-un 
atelier specializat, orăşenesc. Dacă la aceasta adăugăm observaţia că şi 
orificiul pentru prinderea securii în coada de lemn este de o simetrie 
deplină, opinia de mai sus se confirmă integral.

Două catarame, dintre care numai una mai păstrează limba (fig. 
43/9), aparţin sigur categoriei pieselor de harnaşament. Deşi de dimen
siuni diferite, ambele catarame pot fi încadrate în acelaşi tip, caracte
rizat prin curba pronunţată a părţii anterioare şi prin linia sinuoasă 
a laturilor. Faptul că ele au fost descoperite în locuri diferite, cea mai 
mare — în stratul de cultură identificat la ,,sălişte“ , (fig. 43/9), iar cea 
de a doua — în locuinţa nr. 3 de la „şaibă“ , ne obligă să luăm în con
siderare —  dată fiind similitudinea lor tipologică — eventualitatea pro
ducerii lor, ele asemenea, într-un atelier cu producţie „de serie1'1, atelier 
pe care cu greu l-am putea vedea desfăşurîndu-şi activitatea în sat. în 
schimb, este neîndoielnic că numai o astfel de provenienţă pot avea nu
meroasele cuie descoperite în săpăturile de la Liteni, dintre care majo
ritatea provin din suprafaţa sau din preajma locuinţei de suprafaţă de la 
„şaibă“ .

Tipologic vorbind, cuiele de aici se pot împărţi în clouă mari cate
gorii : cuie cu floare (fig. 46/8) şi cuie cu capul simplu. La rîndul lor, 
primele ar putea fi subîmpărţite în alte grupe, în funcţie de dimensiuni 
sau de forma florii. Astfel, o primă grupă ar putea cuprinde cuiele cu 
floarea mare şi asimetrică (fig. 46/8), în timp ce o a doua grupă ar putea 
fi reprezentată de cuiele cu floarea mică şi simetrică. în ceea ce ne pri
veşte, considerăm, însă, că chiar dacă acest criteriu nu este lipsit de 
temei, important răraîne faptul că nivelul tehnic de execuţie al acestor 
produse se situează la o cotă destul de coborâtă, deşi nu am îndrăzni să 
vedem în aceasta un criteriu pentru a aprecia şi nivelul general atins 
de meşteşugul sătesc al vremii din care datează piesele respective.

De 'altfel, între aceiaşi parametri tehnici sînt de plasat şi cuiele cu 
capul simplu, ca şi o ţîţină (?) descoperită în suprafaţa locuinţei nr. 2 
(fig. 46/15, 11), ultima avînd capetele îndoite şi executate asimetric. 
Singurul semn, de altfel, all grijii arătate de fierar la executarea ultimei 
piese constă în uşoara lăţire a braţelor ei, în locul ân care se sprijinea 
balamaua.

Neîndoielnic, cea mai bine şi mai variat reprezentată categorie de 
descoperiri de la Liteni este aceea a pieselor de armament, mai multe 
vârfuri de săgeţi, ca şi un bolţ de arbaletă, justificând aprecierea noastră. 
Din punctul de vedere al formei, vârfurile de săgeţi pot fi împărţite în 
trei tipuri, şi anume : săgeţi foliforme (fig. 46/12), săgeţi cu vîrful tri
unghiular alungit (fig. 46/10, 13) şi săgeţi cu vîrful în secţiune triun
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ghiulară 50 (fig. 46/16). Pe de altă parte, aceleaşi vîrfuri de săgeţi pot fi 
împărţite în două tipuri de bază, in funcţie de modul de prindere în 
coada de lemn : vârfuri de săgeţi cu peduncul şi vîrfuri prevăzute cu tub 
de înmănuşare.

O serie de elemente de detaliu reţine atenţia asupra acurateţei exe
cuţiei tuturor vîrfurilor de săgeţi descoperite la Liteni. In primul rând, 
atrage atenţia execuţia ireproşabilă a bazei vârfului în formă de triunghi 
alungit, îngustarea acesteia pînă la pragul inelar de la care începe pedun- 
culul făcîndu-se perfect simetric, constatare prilejuită şi de1 observarea 
vârfului foliform. Pe de alită parte, vîrful cu secţiune triunghiulară, în 
ciuda înălţimii sale reduse (numai 3 cm.) trădează, prin acurateţea 
muchiilor, acelaşi executant experimentat.

In schimb, bolţul de arbaletă 51 (fig. 46/17), prevăzut ou tub de în
mănuşare, este de o execuţie sensibil mai puţin reuşită, care se exprimă 
atît prin asimetria tubului, cîit şi prin aceea a vârfului, fără ca aceasta 
să poată fi pusă pe seama stării de conservare. O menţiune aparte tre
buie făcută pentru cele două inele (fig. 43/5, 8) din bronz cu „chaton“ , 
turnat descoperite la Liteni-„Sălişte“ în secţiunea I şi III şi ele de pro
venienţă urbană.

încercând să formulăm cîteva încheieri parţiale pe baza celor două 
categorii principale de materiale arheologice descoperite la Liteni — ce
ramica şi obiectele de metal —  credem că de un interes mai mare se do
vedesc observaţiile privind calitatea diversă a acestora, realitate ce nu 
poate fi lipsită de anume semnificaţii.

Cercetările arheologice întreprinse în mai multe aşezări rurale da
tând din perioada în care se plasează şi complexele descoperite la Liteni, 
dau tot mai mulită consistenţă opiniei că satul medieval devine, pe mă
sură ce înaintăm în secolul al XV-lea, un consumator obişnuit de pro
duse meşteşugăreşti orăşeneşti. Faptul în sine nu este, fireşte, în măsură 
să surprindă, întrucît, odată depăşită perioada economiei naturale, în
săşi existenţa societăţii feudale în ansamblul ei ar fi fost de neconceput, 
ca ansamblu de procese ascendente, fără desfăşurarea continuă a unor 
schimburi economice între oraşe şi sate. Chiar dacă volumul şi inten
sitatea acestor schimburi au variat de la o zonă geografică la alta, am
bele fiind condiţionate de o serie de factori şi împrejurări de mare com
plexitate, fenomenul ca atare a fost una din componentele de bază ale 
orânduirii feudale. Chiar dacă documentele scrise interne ajută în mai

50 Notăm că respectivele tipuri de vîrfuri de săgeţi se înscriu, în linii, mari, în- 
tr-o categorie de descoperiri care nu lipseşte aproape din nici un obiectiv 
medieval. în schimb, reţine atenţia lipsa dintre descoperirile de la Liteni a 
vîrfurilor de săgeţi prevăzute cu aripioare, tip foarte bine reprezentat la 
Berchişeşti (v. fig. 41/4, 9 în volumul de faţă). Să fie acesta un indiciu că spre 
mijlocul secolului ai XV-lea vîrfurile de săgeţi cu aripioare erau mai puţin 
folosite decît la începutul aceluiaşi secol ?

51 Este de remarcat, în treacăt, că vârfurile de arbaletă îşi păstrează forma 
aproape neschimbată pînă tîrziu, ceea ce îngreunează atît o datare a lor, eît 
şi o eventuală încercare de a le stabili provenienţa (Cf. L. Chiţescu, Cercetări 
arheologice, 4, 1976, p. 177, fig. 14/12 ; M. D. Matei şi L. Chiţescu, Dacia, N.S., 
7, 1963, p, 452, fig. 8/8 ; fig. 46/17 în volumul de faţă).
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mică măsură decât în alte părţi la înţelegerea amintitelor raporturi în 
ţările româneşti, cercetările arheologice completează, într-o măsură cel 
puţin satisfăcătoare, datele care pot contribui la alcătuirea unui tablou 
cît mai cuprinzător. în acest sens, fără să fie de o bogăţie ieşită din co
mun, descoperirile de la Liteni pot fi şi ele considerate ca avînd o sem
nificaţie ce merită subliniată.

Desigur cunoscîndu-se de mai înainte, ca normare a cercetărilor fă
cute în alte aşezări, faptul că satul este un consumator de produse meş
teşugăreşti realizate la oraş, materialele de la Liteni nu a-u darul de a 
evidenţia lucruri noi sub acest raport. In schimb, proporţia în care 
apar produsele orăşeneşti în acest sat este surprinzător de mare, dacă 
ţinem seama că materialele care ne ajută să stabilim această realitate 
aparţin primei jumătăţi a secolului al XV-lea. Intr-adevăr, comparativ 
cu situaţii cunoscute în alte părţi, la Liteni se înregistrează o pătrun
dere masivă de mărfuri din mediul urban, 32 indiferent dacă este vorba 
despre produse ceramice sau de obiecte de metal. Această realitate nu 
poate fi lipsită de semnificaţie, şi credem că principala explicaţie a unor 
astfel de stări de lucruri trebuie căutată în vecinătatea în care se gă
seşte satul în raport cu oraşul Suceava. Dar, chiar şi aşa, în compara
ţie cu situaţia pe care o ilustrează descoperirile făcute într-o altă aşe
zare rurală situată în apropiere de Suceava-—Udeştii — proporţia în care 
sînt prezente produsele orăşeneşti la Liteni este considerabil mai mare, 
ceea ce, iarăşi, impune nevoia de a admite existenţa unor legături eco
nomice deosebit de strînse între ,,capitală" şi unul din satele din hin
terlandul ei. Că acestea se justifică prin importanţa mai mare pe care 
o va fi avut satul respectiv în ansamblul aşezărilor din jurul Sucevei 
sau prin poziţia Litenilor pe un drum comercial ce lega Suceava de 
Baia în special, ori de valea Moldovei în general, este mai greu de sta
bilit. Faptul, însă, rămîne, şi el este demn de toată atenţia. Sau poate 
că, iar o astfel de situaţie nu ar trebui nici ea neglijată, prezenţa la 
Liteni a unui feudal, cu tot ceea ce putea presupune curtea acestuia, 
a fost în măsură să impulsioneze aîtât de mult viaţa economică a satu
lui, încât această aşezare a devenit, de timpuriu, o „piaţă41 deosebit de 
receptivă la mărfurile oraşului apropiat.

Necropola

Intr-un anumit fel, cercetările de la Liteni, prin faptul că au cuprins, 
concomitent, atît aşezarea, cît şi necropola (fig. 2, şi 16) pot fi conside
rate prima cercetare complexă a unei comunităţi rurale din Moldova 
evului mediu. Avantajul unei asemenea abordări s-a făcut repede re
marcat, cîştigul principal constînd în faptul că cercetările furnizează 
date nu numai despre tipul de aşezare, despre tipul de construcţii (de 
locuit sau eu altă destinaţie) întîlnit în cuprinsul acesteia, despre pro

52 In legătură cu problema pătrunderii mărfurilor de provenienţă orăşenească în 
sate, inclusiv formele şi efectele -acesteia asupra producţiei meşteşugăreşti 
rurale -cf. M. D. Matei, SCIVA, 29, 1978, 3, p. 366-383, unde se indică şi bilbio- 
grafi-a românească de bază.
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ducţia materială a locuitorilor sau despre relaţiile lor comerciale eu lu
mea din afara satului, ci oferă şi o imagine (ou limitele ei fireşti) a vieţii 
spirituale a acestei lumi a satului. Ba chiar, am îndrăznit să afirmăm că 
însuşi procesul dezvoltării istorice a acestei comunităţi se lasă parţial 
surprins în datele oferite de cercetările din necropola satului. în acest 
sens, renunţând intenţionat Ia o prezentare detaliată a fiecărui mormînt 
cercetat, vom încerca să desprindem cîteva din problemele importante 
din viaţa şi evoluţia aşezării de la Liteni a căror cunoaştere mai apro
fundată este făcută posibilă prin cercetările din necropolă. înainte de 
aceasta, însă, cîteva date tehnice referitoare la necropolă.

Identificată în urma unor lucrări de caracter gospodăresc, efectua
te de locuitorii satului, necropola vechilor Liteni se află situată, aşa cum 
am arătat mai înainte, la nord de vatra veche locuită, a satului, pe un 
loc înclinat, şi mai înalt cu cel puţin 40— 50 m. decît zona locuită în 
secolele XIV— XV. Spre vest, necropola era sigur mărginită de un fir 
de apă ce curge pe direcţia nord-sud, cu latura sa de sud apropiindu-se 
de vechea vatră a satului. în schimb, nu se cunoaşte întinderea necro
polei spre nord şi est, şi aceasta datorită faptului că necropola este su
prapusă acum de gospodării ale sătenilor, ceea ce reduce considerabil 
posibilitatea efectuării de cercetări arheologice pentru stabilirea limi
telor necropolei pe direcţiile respective. Judecind după intensitatea în
mormântărilor, stabilită în suprafaţa de circa 1000 mp. cercetată pînă 
acum prin cele 5 secţiuni deschise (fig. 16/1) în care s-au descoperit 
99 de morminte, s-ar părea că necropola veche a Litenilor cuprinde cel 
puţin 800 de morminte. Chiar dacă, la prima vedere, cifra aceasta ar 
putea părea prea mare, pentru justificarea ei ne grăbim să precizăm 
că, după datele existente, necropola a funcţionat vreme de cel puţin trei 
secole, începuturile ei părînd să dateze de la finele secolului al XHI-lea 
sau de la începutul celui următor, cele mai tîrzii înmormântări semna
late arheologic aparţinînd celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea.

Folosirea îndelungată a aceleiaşi suprafeţe pentru necropola satului 
a dus, în chip firesc, la întretăierea a numeroase morminte (fig. 15/5), 
fără să mai vorbim de distrugerea parţială sau totală a altora, oasele 
scheletelor mai vechi fiind, în cel mai bun caz, depozitate în gropile 
mormintelor care Ie deranjaseră (fig. 17), şi aceasta numai dacă scheletul 
deranjat nu aparţinea unui copil, situaţie în care se mai conservă numai 
cîteva fragmente de oase, antrenate uneori în pămîntul gropii mai noi.

Poziţia scheletelor cercetate şi a căror orientare a fost posibil să 
se stabilească, este aceea obişnuită la înmormântările creştine, capul 
înhumatului fiind dispus spre vest, iar picioarele spre est. Ca şi în alte 
situaţii în care s-a cercetat un număr mai mare de morminte, orien
tarea acestora diferă uşor de la unul la altul, explicaţia acestor deosebiri 
fiind invocată întotdeauna aceeaşi : variaţia direcţiei aproximative a ră
săritului soarelui în funcţie de anotimpul în care se petrece înhumarea. 
Cu o singură excepţie (M. 1-fig. 20) scheletele identificate ca atare sînt 
în poziţie întinsă pe spate, numai poziţia oraniilor diferind şi fiind în 
funcţie de presiunea exercitată asupra lor de masa de pămînt din groapă.
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Fără ea inventarul să ofere o explicaţie plauzibilă a acestei situaţii, 
s-a constatat că majoritatea Înhumărilor s-a făcut simplu în groapă, 
numai în 22 de morminte descoperindu-ise resturi ale siorielor de lemn 
(fig. 15/1-3) în care au fost depuşi cei înhumaţi, reprezentând mai pu
ţin de un sfert din mormintele cercetate, în marea majoritate a cazu
rilor acestea fiind morminte de adulţi.5:i în schimb, este de evidenţiat 
faptul că dintre mormintele cu inventar (fig. 19), cele mai multe sînt 
de copii. Dar pentru a înţelege mai bine semnificaţia acestui fapt, este 
necesar să amintim raportul numeric dintre diversele categorii de in
humaţi din necropola de la Liteni.

în primul rînd, reţine atenţia marele număr de copii ale căror mor
minte au fost descoperite şi cercetate a ici54. într^adevăr, din totalul de 
99 morminte descoperite, nu mai puţin de 27 aparţin unor copii, ceea 
ce reprezintă aproape o treime. După unele indicii, care se ceri însă, ve
rificate special, deşi mormintele de copii sînt prezente în toaită suprafa
ţa cercetată a necropolei, într-un loc situat în marginea de vest al aces
teia s-au aflat nu mai puţin de 7 morminte de copii — în două cazuri 
acestea suprapumndu-se, ceea ce ne îndeamnă să credem că, cel puţin 
într-un anumit moment din perioada de folosire a necropolei, s-a re
zervat o parte pentru astfel de înmormîntări.

După cum aminteam mai sus, dintre mormintele în care s-a găsit 
un inventar mai semnificativ —  mai ales cercei — cele mai multe apar

53 De.şi semnalată în toate publicaţiile care pun în circulaţie rezultatele unor 
cercetări arheologice întreprinse în necropole medievale, prezenţa morminte
lor în care înhumarea s-a făcut într-un sicriu de lemn nu s-a putut bucura de 
explicaţii satisfăcătoare, deşi credem că una din acestea ar putea fi, totuşi, 
în legătură cu starea materială a înhumatului. Această explicaţie nu este, însă, 
susţinută în măsură satisfăcătoare de calitatea şi valoarea inventarului din 
respectivele morminte, fără să mai vorbim că, chiar la nivelul evului mediu, 
procurarea unui sicriu nu putea să ridice probleme deosebite, de ordin mate
rial. In consecinţă, nici în cazul Litenilor nu s-au putut obţine date şi obser
vaţii în măsură să facă să avanseze rezolvarea problemei enunţate. Cît pri
veşte proporţia dintre mormintele în gropi simple şi cele în care prezenţa 
sigură a unui sicriu poate fi susţinută, aceasta diferă, de asemenea, de ia 
necropolă la necropolă. In acest sens, invocăm cu titlu de exemplu cercetările 
de la : Coconi (cf. N. Constantinescu, op. cit., p. 57 şi urm.), Străuleşti-Măifcă- 
neşti, aici semnalîndu-se o situaţie care poate fi considerată de excepţie, şi 
anume situarea necropolei la o distanţă foarte mică de aşezare şi, din această 
cauză, o interferenţă parţială a necropolei cu aşezarea (cf. P. I. Panait, Cerce
tări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 196 şi urm.), Tînganu {cf. Mioara Tur cu, 
Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 264 şi urm.), toate în Ţara Ro
mânească, Piatra Neamţ-Dărmăneşti (cf. V. Spinei, Memoria Antiqiuitatis, 1,

1969, p. 215-225), Traian (cf. H. Dumitrescu, SCIV, 6, 1955. 3-4, p. 471-474) — 
în Moldova, şi Cuhea (cf. R. Popa şi Mircea Zdroba, Şantierul arheologic 
Cuhea. Un centru voievodal din veacul al XlV-lea, Baia Mare, 1966, p. 37 şi 
urm.) — în Maramureş.

54 Fără nici o excepţie, concluzia la care s-a ajuns pe baza raportului numeric 
între diferitele stadii de vîrstă constatate la înhumaţii din diverse necropole 
cercetate este aceea că mortalitatea infantilă în evul mediu a cunoscut pro
cente deosebit de ridicate, situaţie, după cum se vede, confirmată şi de cerce
tările de la Liteni.
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ţin unor copii. Astfel, din totalul de 7 morminte în care s-au aflat cer
cei, numai unul singur aparţine unei femei, restul de 6 morminte fiind 
de copii. Mai mult decît atît, în patru dintre acestea (M. 20, M. 51, M. 
fii şi M. 75) s-au aflat cîte doi cercei, majoritatea de bună calitate. Dacă 
la aceasta adăugăm constatarea că din 16 morminte în care s-au aflat 
moneder>5, 5 aparţineau unor copii (de reţinut că toate acestea sînt din 
secolul al X V I-lea)r,(1, se desprinde concluzia că din 27 morminte de 
copii, 11 aveau inventar, ceea ce reprezintă peste 40% din mormintele 
de copii. Este, trebuie să recunoaştem, o situaţie cu totul excepţională 
în comparaţie cu aceea întîlnită la mormintele de adulţi, la care, dintre 
72 de morminte, numai 3 au inventar comstînd din obiecte de oarecare 
preţ, adică cercei (M. 51 —  doi cercei) şi inele (M. 10 şi M. 41). Alte 
10 morminte de adulţi aveau monede, dintre care 6 datează din secolul 
al XV-lea şi 5 din secolul următor. Nu este, în schimb, mai puţin ade
vărat, că din alte 15 morminte în care s-au aflat fragmente, identifi
cabile sau nu, de obiecte de1 metal, 11 morminte sînt de adulţi, dar cum 
resturile de obiecte despre care vorbim provin de la nasturi globulari 
metalici sau de la lănţişoare de fier prinse pe îmbrăcăminte, aceasta nu 
modifică esenţial situaţia ce ne preocupă.

Deşi nu considerăm că ar fi lipsit de importanţă pentru o eventuală 
cercetare specială asupra necropolelor medievale româneşti, nu vom in
sista asupra datelor de detaliu pe care fiecare mormînt le conţine pri
vitor la poziţia braţelor, mulţumindu-ne să sintetizăm cifric situaţiile, 
după cum urmează :

a) Morminte cu schelete avînd braţele încrucişate pe piept : 26 si
gure, 2 incerte (fig. 17 şi 19).

b) Mormintele avînd scheletele cu braţele încrucişate pe abdomen : 
15 sigure, 1 incert (fig. 15/2 şi 19).

c) Morminte avînd scheletele cu palmele aduse spre umeri : 2 si
gure (fig. 15/3).

d) Morminte avînd scheletele cu unul din braţe dispus în lungul 
corpului, iar celălalt sprijinit pe abdomen : 1 sigur (fig. 19) ;

e) Morminte avînd scheletele ou un braţ sprijinit pe torace, celă
lalt pe abdomen : 3 sigure (fig. 15/1) ;

f) Morminte avînd scheletele eu braţele încrucişate pe bazin : 12 
siguire, 2 incerte (fig. 18 şi 19) ;

g) Morminte avînd scheletele cu un braţ pe piept, iar celălalt pe 
bazin : 3 sigure (fig. 17 şi 19) ;

înainte de a trece la prezentarea celor cîtorva obiecte descoperite 
în morminte, încă două precizări ţinînd de domeniul raporturilor sigure 
dintre unele înmormîntări. Astfel, ca exemplu tipic de înmormîntăiri 
sincrone, mai mult ca sigur în aceeaşi groapă, dar distincte sub raportul 
poziţiei pe care o ocupă fiecare schelet, este de invocat cazul M. 6— 7, 
scheletul cu nr. 7, al unui copil, aflîndu-se în imediata apropiere a 
scheletului unei femei (fig. 22). Cum ambele sînt depuse în sicrie de

55 Monedele identificate sînt redate în anexa I.
56 Morminte de copii în care s-au găsit monede : M3, M17, M34, M84, M87



138 MIRCEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI, OCTAV MONORANU

lemn, sicriul lui M. 6, fiind cu 3-4 cm mai sus decît cel al lui M. 7, în 
urma putrezirii lemnului, craniul M. 6, prin alunecarea uşoară spre 
dreapta, suprapune parţial încheietura cotului stîng al lui M. 7. Această 
situaţie ne face să opinăm în favoarea unei înmormântări sincrone, 
excluzîndu-se eventualitatea succesiunii în timp a celor două mioirminte, 
în primul rînd datorită faptului că groapa M. 6, în eventualitatea că 
acesta ar fi fost mai târziu, nu putea să nu deranjeze scheletul din M. 
7, tot aşa cum nici situaţia inversă  ̂nu era posibilă.

Dacă situaţia semnalată este singuira de acest fel la Liteni (mor
mânt comun mamă şi copil), în alte două situaţii sigure (M. 62, 64 şi 
M. 78/78;b) şi o a treia probabilă (M. 54/55) este vorba ele înmormântări 
—- perechi, ceea ce sugerează ca destul de verosimile înmoirmîntări ale 
unor soţi.

★

După cum a reieşit din discuţia precedentă, mormintele cercetate 
in necropola de la Liteni au fost destul de sărace sub raportul inven
tarului. Reprezentat de un număr de 17 monede, 11 cercei şi 2 inele, 
acesta este completat de fragmentele, amintite şi ele mai înainte, ale 
unor nasturi globulari (fig. 46/3, 5) lucraţi din tablă de cupru şi pre
văzuţi ou o ureehiuşe de prindere, ca şi ale unoir lănţişoare ele fier, des
coperite în zona încălţămintei celui înhumat.

Cum repartiţia pe secole a monedelor a fost amintită în rîndurile 
precedente, nu mai revenim asupra ei şi ne mulţumim aici să semnalăm 
doar faptul că în nici unul din mormintele în care s-au aflat podoabe 
nu s-a descoperit vreo monedă, ceea ce, evident, nu este în măsură să 
ajute la o datare mai sigură a obiectelor de podoabă, pentru aceasta 
fiind obligaţi să facem apel la analogii cu descoperiri din alte părţi.

Tipul I de cercei ©site reprezentat de două piese descoperite în M. 58. 
Corpul cercelului este constituit dintr-o sîrmă de bronz, avînd unul din 
capete îndoite în forma unui început de spirală. Pe inel, sînt prinse 
două sfere alungite, din tablă de aramă, de dimensiuni diferite. Atît 
între cele două sfere alungite, cît şi în capetele lor exterioare, pe inelul 
cercului, este înfăşurată sîrmă de aramă (fig. 44/12, 13). Acest tip de 
cercei este cunoscut prin descoperiri făcute în aşezări de pe linia Dună
r ii57, ceea ce îndreptăţeşte considerarea lui ca avînd o provenienţă, sau

57 Descoperirile făcute la Păcuiul lui Soare oferă cele mai valoroase analogii 
pentru acest tip de cercel din necropola de la Liteni. Astfel, acolo sînt semna
late două variante ale tipului în discuţie, determinate de două elemente impor
tante : o variantă reprezentată de cercei avînd veriga cu diametrul mic şi pre
văzută cu o singură sferă de cupru (Petre Diaconu şi Silvia Barasehi, Păcuiul 
lui Soare. Aşezarea medievală (secolele X lIl-X V ), II, Bucureşti, 1977, p. 123, 
fig. 97 /21), cea de-a doua fiind reprezentată de cerceii cu veriga cu diametrul 
mare şi prevăzuţi eu două sfere de metal, separate între ele şi mărginite late
ral cu sîrmă înfăşurată pe verigă (Ibidem, p. 123, fig. 97/23, 24), Cercelul de 
la Liteni aparţine acestei a doua variante propusă de noi, tot ei putîndu-i,
eventual, aparţine şi unul din cerceii descoperiţi în necropola de la Hudum-
Botoşani (cf. Victor Spin ei şi Rodi ca Popovici^Baltă, Din trecutul judeţului 
Botoşani, I, 1974, p. 125, fig. 5/6).
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fiind cel puţin, de influenţă bizantină.58 Cum datarea unor astfel de 
cercei în secolele XIII-XIV este unanim acceptată, considerăm că pre
zenţa unei piese de acest fel la Liteni nu numai că este de o importanţă 
excepţională sub raport, cronologic, dar sugerează şi existenţa unor legă
turi economice pline de semnificaţii între regiunile din nordul Moldovei 
şi lumea culturii bizantine, tocmai într-o perioadă pentru a cărei mai 
bună cunoaştere este nevoie de cât mai multe descoperiri.

Tipul II de cercei 'este reprezentat la Liteni de două piese (fig. 
44/9, 10) descoperite într-un mormânt de copil (M. 20), aflîndu-se de o 
parte şi de alta a craniului, în dreptul urechilor. Mai simplu decît cel 
precedent, dar neîndoielnic decurgând din el, aicest tip este definit de 
prezenţa mai multor sfere lucrate din tablă de cupru, înşirate pe o 
sîrmă de bronz, ale cărei capete sînt prelucrate deosebit : unul din ele 
este îndoit în forma unei urechiuşe simple, în timp ce al doilea a fost 
lăţit prin ciocăniră uşoară şi apoi perforat. Faptul că unul din cercei 
păstrează cinci sfere, iar cel de-al doilea numai patru, dintre care două 
numai pe jumătate, nu se explică, credem, printr-o deosebire iniţială 
între ei, ci numai prin starea diferită de conservare a lor. Cît priveşte 
răspândirea acestui tip de cercei, ea este semnalată în mai multe locuri, 
atît în Moldova 59, cît şi în Ţara Românească, tipul respectiv puţind pre
zenta variante, mai ales în funcţie de alternanţa pe acelaşi inel a sfe
relor pline cu altele ajurate60. Âvînd o datare asigurată în secolul al 
XV-lea, cerceii respectivi vorbesc şi ei despre continuarea unei tradiţii 
mai vechi în producţia locală de obiecte de podoabă, ca şi de legăturile 
culturale fireşti între românii veacurilor evului mediu.

Ceva mai evoluat,tipul III de cercei de la Liteni nu introduce ele
mente noi de concepţie în realizarea pieselor, dar realizează altfel, din 
punct de vedere tehnic, elementele componente cunoscute la tipurile 
precedente. Intr-adevăr, şi acum găsim sîrma de cupru înfăşurată pe 
veriga cercelului (fig. 44/6,11), dar sfera din tablă de cupru este înlocuită 
printr-o alta, lucrată din sîrmă ele cupru împletită pe verigă (descoperit 
în M. 51). Acest tip se poate considera că are şi o variantă, definită nu
mai de forma sub care se prezintă sîrma împletită pe verigă. în locul 
sferei tipului de bază, varianta are o succesiune de bucle1’1 lucrate tot din 
sârmă de cupru, mărginite de obişnuita sîrmă înfăşurată pe verigă (fig. 
44/7, 8, descoperiţi în M. 75). în ceea ce priveşte încadrarea cronologică 
a tipului III şi a variantei sale, credem că putem accepta ideea că, chiar

58 Cf. P. Diaconu şi S. Baraschi, op. cit., p. 122 (şi urm., unde, în note, se dă şi 
bibliografia de bază : v. şi V. Spimei şi Rodiea Popovici-Baltă, loc. cit., p. 128, 
unde se precizează că aceste „tipuri de cercei... sînt de origină bizantină, dar 
ele s-au răspândit foarte mult în toate regiunile aflate în sfera influenţei cul
turii Bizanţului, fiind cunoscute variante extrem de numeroase".

59 în marea necropolă din secolele XIV-XV , cercetată pe platoul din faţa Cetăţii 
de scaun a Sucevei, acest tip de cercei este destul de larg răspândit şi are 
asigurată datarea în secolul al XV-lea (inedit — cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 361, 
unde sînt doar menţionaţi).

60 Ibidem, p. 362, fig. 25/5.
6:1 Cf. P. Diaconu şi S. Baraschi, op. cit., p. 123, fig. 97/25, 28 : N. Constantinescu, 

op. cit., pi. 13/8.



140 MIRCEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI, OCTAV MONORANU

dacă prezenţa lui în secolul al XIV-lea este asigurată 62, tot aşa de bine 
ea se poate prelungi şi în secolul următor 63.

Tipul IV, care este şi cel mai evoluat, este reprezentat de o singură 
piesă, (fig. 44/5) descoperită în M. 16. Lucrat din sîrmă de cupru argintată, 
cercelul se compune din multe elemente, a căror asamblare vorbeşte de 
la sine despre niveluil deosebit de ridicat al meşteşugarului care l-a 
realizat. Astfel, pe o verigă de bronz este lipită o plăcuţă dreptunghiulară 
din acelaşi material. Plăcuţa este, la rîindul ei, împodobită pe margini 
cu o bordură din sîirmă răsucită, iar pe mijlocul ei sînt fixate, tot prin 
lipire, două şiruri longitudinale de spirale, întrerupte din loc în loc (nu 
prin ruperea sîrmei din care sînt lucrate spiralele, ci prin întinderea 
ei). Plăcuţa este lipită cu unul din capete de unul din capetele verigii 
cercelului, în timp ce capătul opus este mărginit de două bucle de sîrmă, 
înfăşurate pe verigă, tot cu rol ornamental. Toate aceste elemente, la 
care se adaugă precizarea că cercelul descris aici este singura piesă 
lucrată din bronz argintat, ne fac să înclinăm spre o datare mai tîrzie a 
tipului IV, datare ce ţine seama şi de încadrarea -cronologică a unor 
piese apropiate ca stil şi descoperite în alte părţi. în consecinţă, credem 
că o datare a ei în secolele XV-XVI se impune.(!/|

Studierea cerceilor descoperiţi în mormintele necropolei de la Liteni 
ridică, însă, o problemă deosebit de importantă, legată de nevoia sta
bilirii originii diferitelor tipuri de cercei descoperiţi aici. Dificultatea 
problemei este mult sporită de însuşi faptul că numărul relativ redus 
de piese cu care putem opera poate chiar induce în eroare, în sensul că 
nu permite să se vadă dacă este vorba de o eventuală serie de astfel 
de piese sau numai de piese izolate. Toată discuţia este impusă de con
statarea că printre cerceii descoperiţi la Liteni se găsesc şi trei piese, 
dintre care una cunoaşte o largă, răspîndire teritorială : Ungaria, URSS, 
Bulgaria şi, fireşte, teritoriul ţării noastre. Este vorba de un cercel simplu, 
lucrat din sîrmă de cupru şi avînd unul din capete răsucit (fig. 44/1 ; 
M. 87). Celelalte două sînt reprezentate tot de o sîrmă de aramă (avînd 
unul din capete răsucit), pe care este înfăşurată o sîrmă subţire, tot de 
aramă (fig. 44/2, 3 — descoperit în M. 61). După cum se ştie, şi unul şi 
celălalt din cerceii amintiţi acum Ia urmă aparţin unor tipuri considerate 
ca foarte vech i65, în acest fel, cum cel puţin datarea celui din sîrmă

62 P. Diaconii ne-a confirmat că descoperirile de la Păcuiul lui Soare datează 
cert din secolul al XIV-lea, deşi ««feririle bibliografice pe care le face pentru 
cele două piese trimit la descoperiri mai tîrzii. din secolul al XV-lea.

63 N. Constantinescu, op. cit., p. 101. notele 115, 116, 117.
64 Pentru maniera de execuţie, cf. SCIV, 4. 1953, 1-2, p. 362, fig. 25/2. Cum în 

acest caz este vorba de o descoperire făcută într-un cimitir orăşenesc, nu poate 
fi pusă la îndoială provenienţa piesei dintr-un atelier sucevean. Or, tocmai 
apropierea, sub raportul manierei de execuţie dintre cele două piese ne pare 
a oferi un indiciu plauzibil pentru datarea apropiată a lor, şi cum cercelul 
descoperit în necropola de pe platoul din faţa Cetăţii de scaun a Sucevei este 
atribuit secolului al XV-lea, apare ca destul de probabilă şi prelungirea exis
tenţei tipului respectiv şi la începutul veacului următor.

65 Cf. P. Diaconu şi S. Baraisehi, op. cit., p. 122 şi notele 61-66 : N. Constanti- 
. nescu, op. cit., p. 100, nota 111 : V. Spinei .şi Rodica Popovici-Daltă, loc. cit.,
p. 126, nota 20 (toate, pentru referiri bibliografice).
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simplă merge cu mult înainte de secolul al XH-lea, rămîrne deschisă pro
blema dacă între tipurile propuse de noi mai sus (I-IV) şi cele repre
zentate de ultimele două piese descrise aici există o legătură genetică 
locală sau nu. Tocmai de aceea, aceste ultime două piese, incontestabil 
cele mai vechi dintre cele descoperite la Liteni, ar trebui să fie conside
rate a constitui un arhetip şi notate ca atare : A. Oricum ar fi, nu credem 
că dispunând numai de baza documentară actuală ar putea fi întreprinsă 
o cercetare de felul celei amintite, fără să se şi accepte un grad de pro
babilitate care ar situa rezultatele unei atari cercetări pe un teren prea 
şubred. Important şi demn de evidenţiat cu sublinieri este faptul că 
descoperirile din necropola de la Liteni fac sigură apartenenţa acestei zone 
la întinsul teritoriu în care poporul român duce în veacurile evului mediu 
o viaţă culturală unitară.

După cum arătam mai înainta, două inele completează categoria 
bijuteriilor descoperite la Liteni, în necropolă. Primul dintre ele, descope
rit în M. 10, este turnat din bronz, chatonul făcînd corp comun cu ve
riga propriu-zisă (fig. 44/4). Din cauza gradului avansat de uzură, orna
mentul chatonului este greu descifrabil, din el distingîndu-se numai o 
parte a cercului perlat, care mărginea motivul central, constând, pro
babil, dintr-un motiv animalier.

Cel de-al doilea inel, lucrat tot din bronz, a fost descoperit în M. 41. 
Veriga inelului are ca ornament, două şanţuri paralele, puţin adîncite. 
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motiv geometric stelat, combinat cu un şir de romburi haşurate în inte
rior66, avînd în centru un semn cruciform (fig. 44/14).

Deşi încă nu au putut fi încheiate, cercetările din necropola de la 
Liteni permit cîteva consideraţii utile, chiar dacă, cu siguranţă, de 
caracter preliminar. Astfel, în ciuda faptului că datarea mormintelor se 
poate face numai cu multe rezerve, mai ales a celor în care, ca inventar, 
s-au aflat numai obiecte de podoabă, se impune constatarea că practica 
înhumării la Liteni pare a exclude introducerea în acelaşi mormînt a 
podoabelor şi a monedelor. în acelaşi timp, lipsa din morminte a mone
delor mai vechi de începutul secolului al XV-lea sugerează, concomitent 
cu prezenţa în unele morminte a unor podoabe ce pot fi, cu suficiente 
temeiuri, atribuite secolului al XlV-lea (fără să fie exclusă, după cum 
s-a văzut, datarea unora din acestea chiar la finele secolului al XlII-lea)

66 Motiviul haşurilor pe chatonul inelelor cu placă discoddală este foarte răspîn- 
dit în această vreme şi cum exemplarul descoperit la Liteni prezintă vizibile 
apropieri cu un inel descoperit în cimitirul de pe platoul din faţa Cetăţii do 
scaun de la Suceava, înclinăm să credem că ambele provin dintr-un atelier 
specializat din oraş, prin aceasta şi datarea ambelor în secolul al XV-lea pă- 
rîndu-ne plauzibilă (cf. SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 363, fig. 26/2). De altfel, în com
paraţie cu alte tipuri de inele, contemporane, acestea se situează la un nivel 
destul de. coborît ca tehnică de execuţie şi complexitate a motivului decora
tiv, ceea ce presupune o producţie de serie, destinată unor oameni modeşti, 
acest punct de vedere părînd a fi confirmat şi de calitatea restului obiecteior 
de podoabă aflate în necropola de la Liteni.
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ar putea fi considerată drept un indiciu că pînă la apariţia monedelor 
divizionare de aramă ale lui Alexandru cel Bun depunerea monedelor 
în morminte constituia o extremă raritate la sate. Dar chiar şi monedele 
amintite de la Alexandru cel Bun, judecind după condiţiile nu atît de 
descoperire ,cît mai ales în funcţie de modul de depunere a lor — mai 
curîind la un moirmînt decît într-un mormânt — par a trebui interpre
tate în principal ca semn al stării materiale a familiei celui inhumat şi 
mai puţin ca expresie a practicii amintite. Intr-adevăr, în acest caz, este 
vorba de un mic tezaur de 9 monede de aramă, anepigrafe, emise de voie
vodul Alexandru cel Bun în jurul anului 1408, monede ce se aflau într-un 
fund de vas din pastă cenuşie, spart din vechime. Cum cercetarea locului 
nu a permis să se identifice la care mormînt anume fusese depus acest 
mic tezaur, credem că el a fost introdus în umplutura gropii unui mor
mînt, la limita superioară a acesteia, la unUl din mormintele cu numerele 
51-53, aflate în suprafaţa arătată.

Prezenţa acestor monede (anexa I) într-o anumită zonă a necropolei 
pare a se corobora, fie şi parţial, de unele din mormintele avînd ca in
ventar obiecte de podoabă databiile în secolul al XIV-lea sau la începutul 
celui următor. Intr-adevăr, după cum a reieşit din prezentarea obiectelor 
amintite, mormintele în care ele au fosrt descoperite se concentrează într-o 
ainume zonă a necropolei, zonă ce ar putea fi localizată spre latura de 
vest a acesteia (fig. 17, 19, 21). în acelaşi timp, se cuvine să adăugăm 
că mormintele în care s-au descoperit obiecte de podoabă, fie sînt par
ţial deranjate de altele mai noi, fie, mai ales, nu par a se înscrie în 
ordinea şirurilor de inhumăiri aparţinând secolelor XV-XVI. Mai mult 
decît atît, dat fiind că podoabele mai timpurii s-au aflat în morminte 
de copii, situate în zona pe care o presupunem rezervată în principal unor 
astfel de înmormântării, zonă şi ea aflată pe aceeaşi latură a necropolei, 
ni se pare că ar exista temeiuri Să presupunem ca desitul de verosimile 
două situaţii : în primul rînd, pare prdbaibil că în faza de îivceput a necro
polei, sau cel puţin pînă spre finele secolului al XIV, în necropola de la 
Liteni se respecta obiceiul înmormântării copiilor într-o zonă special 
rezervată acestora. 07 Acest obicei pare a fi fost abandonat cel puţin cu 
începere din secolul al XV-lea, perioadă din care fie alături de copii în 
aceeaşi zonă au început a se înmormânta şi adulţi, fie mormintele de 
copii se răspîndesc în toată suprafaţa necropolei. în al doilea rînd, după 
cum reiese cu destulă claritate din observarea dispunerii în teren a 
mormintelor —  cel puţin în S IV şi S V  —  din necropolă (fig. 17, 19) 
într-o perioadă mai târzie a necropolei, înmormîntările încep să se facă

67 P. I. Panait sesizează, de asemenea, la Tînganu prezenţa într-o anumită supra
faţă a unui număr de morminte de copii .concentrate pe un spaţiu mai restrîns, 
dar interpretează descoperirea ca datorându-se faptului că „această parte a 
cimitirului a fost folosită într-o perioadă de epidemie, care a secerat copiii 
locuitorilor satului" (P. I. Panait, Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, 
p. 266). Fără să excludem această eventualitate, socotim oportun să propunem
o reinterpr.etare a situaţiei şi în funcţie de sugestia noastră.
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în şiruri68, respectate cu destulă rigurozitate, de la acestea singurele 
abateri reprezentîndu-le mormintele mai vechi, a căror prezenţă într-un 
anumit loc fusese uitată. Şi cum cele mai multe morminte datate cu 
monede din secolul al XVI-lea se înscriu evident în aceste şiruri, apariţia 
acestor şiruri, cu siguranţă în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi 
în cel următor poate fi considerată un fapt stabilit.

Din cele de mai sus, fără să omitem eventualitatea ca aceste în
cheieri să fie ori completate ori parţial modificate de noi descoperiri, 
credem că este de un reali folos să evidenţiem următoarele :

a) Descoperirile făcute în necropola medievală de la Liteni comple
tează datele oferite de cercetările din cuprinsul aşezării, în sensul că 
permit datarea substanţial mai timpurie a începuturilor existenţei acestei 
comunităţi, în raport cu conţinutul izvoarelor scrise, parmiţînd aşezarea 
acestora cel puţin la începutul secolului al XIV-lea, dacă nu chiar la 
finele celui precedent ;

b) Practica depunerii de monede în morminte este mult mai tîrzie 
decît aceea a depunerii obiectelor de podoabăe9, principala explicaţie

68 V. Spinei remarca, In legătură cu necropola de la Piatra Neamţ-Dărmăneşti, 
■contemporană parţial cu faza mai veche a celei de la Liteni, că „mormintele 
erau amplasate pe o suprafaţă redusă de teren, fiind dispuse fără vreo regulă 
riguroasă“ (V. Spinei, loc. cit., p. 218) (subl. ns. — M. D. M. şi E. I. E.) situaţia 
respectivă fiind remarcată şi la Liteni. In schimb, referitor la necropola de la 
Hudum-Botoşani, autorii cercetării remarcă faptul că „mormintele erau disptise 
in şiruri nu prea regulate" (V. Spinei şi Rodica Popovici-Baltă, Din trecutul ju
deţului Botoşani, 1, 19.74, p. 120) (subl. ns. — M. D. M. şi E. I. E.).

69 Remarcăm faptul că lipsa monedelor din morminte constituie pentru autorii 
cercetărilor de la Hudum-Botoşani argumentul decisiv pentru situarea necro
polei nr. 1 de acolo „într-o perioadă anterioară domniei lui Petru Muşat“ 
(Victor Spinei şi Rodica Popovioi-Baătă, loc. cit., p. 130). De altfel, credem că, 
în general, depunerea monedelor în morminte înainte de sfîrşitul secolului al 
XIV-lea ar merita o cercetare mai atentă, şi aceasta deoarece situaţia nu este 
aceeaşi peste tot. Astfel, după cum s-a precizat, în necropola de la Liteni, cele 
mai vechi monede descoperite în cuprinsul mormintelor sînt cele 9 monede ane- 
pigrafe de la Alexandru cel Bun, în ciuda faptului că necropola este folosită 
de cel puţin un veac. In aceiaşi timp, la Hudum-Botoşani, în cele numai 44 
de morminte din necropola nr. 2, s-au aflat 3 monede de la Petru I al Muşatei 
şi una de la Alexandru cel Bun (Ibidem, p. 129-130). Mai la sud, în necropola 
de la Dărmăneşti-Piatra Neamţ, într-o necropolă de 25 de morminte s-au des
coperit nu mai puţin de 4 monede de la Petru I al Muşatei şi una de la Ale
xandru cel Bun (V. Spinei, Memoria Antiquitatis, 1, 1969, p. 223). în sfîrşit, 
pentru a cita numai exemplele cele mai semnificative. în cele trei necropole 
de la Coconi, însiumind cifra surprinzător de mică de numai 34 morminte, s-a 
descoperit o singitră monedă care poate fi luată în considerare, şi anume un 
ban de argint de la Mircea cel Bătrîn (N. Constantinescu, op. cit., p. 65, 105). 
Desigur, fără să epuizeze discuţia, credem că una din explicaţiile acestor stări 
de lucruri air putea fi căutată în situarea unor necropole — deci a aşezărilor 
cărora ele le aparţin — în preajma unor oraşe, centre care, prin definiţie, erau 
în măsură să antreneze şi satele din nemijlocita lor apropiere într-o circulaţie 
monetară mai vie (situaţie în care s-ar fi putut atfla aşezările de la Dărmă- 
neşti-Piaitra Neamţ şd Hudum-Botoşani), în timp ce aşezările ceva mai înde
părtate de oraşe erau mai puţin antrenate în acest circuit şi „preţuiau" mai 
mult banii sfîrşitului secolului al XIV-lea, locuitorii lor nepermiţîndu-şi încă 
să-i depună în morminte sau făcînd-o doar în mod excepţional (Coconi ş.a.).
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a acestui fapt trebuind căutată în raritatea extremă a monedei externe 
pînă în a doua jumătate a secolului al XlV-lea 70, ca şi în valoarea ridi
cată a celei interne, pînă la apariţia monedei divizionare de aramă, în 
primii ani ai domniei lui Alexandru cel Bun ;

c) Cel puţin în primul secol de funcţionare a necropolei, dacă nu 
chiar, mai sigur, pînă spre mijlocul secolului al XV-lea, înmormântările 
nu par a se fi făcut cu respectarea vreunei ordini, care să poată fi 
sesizată pe calea cercetărilor arheologice7X. Abia în secolele arătate îşi 
fac apariţia înmormântările în şiruri regulate, de la care abaterile sînt 
puţine şi nesemnificative 72. în schimb, în perioada de început a necropolei, 
pare a se fi respectat un important obicei, şi anume acela de a se re
zerva un spaţiu anume pentru inhumarea copiilor, obicei la care, ul
terior, s-a renunţat.

d) în ciuda faptului că descoperirile arheologice făcute în aşezarea 
de la Liteni vădesc un nivel destul de ridicat al culturii materiale a 
locuitorilor, privită din punotul de vedere al inventarului mormintelor 
cercetate, necropola poate fi considerată ca destul de săracă. Intr-adevăr, 
raportat la numărul total de morminte cercetate, acela în care se găsesc 
obiecte de podoabă databile în secolele X IV -XV  sau monede din aceeaşi 
perioadă este destul de mic. Or, pornind de la constatarea că în alte ne
cropole cercetate parţial pînă în prezent, confirmată de chiar observaţiile 
făcute la Liteni, practica depunerii în morminte a obiectelor de podoabă 
sau a monedelor era generalizată încă din secolul al XlV-lea cel mai 
tîrziu, ne vedem obligaţi să interpretăm raritatea unor astfel de situaţii 
la Liteni mai curând ca o dovadă a puţinătăţii mijloacelor materiale de

70 Cf. V. Spinei, SCIV, 21, 1970, 4, p. 595 şi urm.
71 Pentru a putea avea o imagine cuprinzătoare şi concludentă asupra aspectu

lui părţii celei mai vechi a necropolei ar fi necesară dezvelirea unei supra
feţe mari, în care par a se concentra — sau cel puţin a apărea într-un număr 
important — mormintele mai vechi. Cum, însă, o astfel de cercetare este des
tul de greu de realizat (din motive obiective), sîntem obligaţi să ne mulţumim 
cu ceea ce au oferit cercetările de pînă acum, putînd doar spera că, în viitor, 
va fi posibilă dezvelirea încă a unui număr oarecare de morminte.

72 Una din excepţii este reprezentată de chiar M. 1. Deşi scheletul este orientat 
potrivit ritului creştin, alte detalii îl deosebesc de rest. Astfel, înhumatul a 
fost aşezat nu pe spate, ci pe o parte (stingă), la descoperire craniul fiind, mai 
curînd, cu faţa în jos. In plus, picioarele erau îndoite de la genunchi. O altă 
particularitate a constituit-o prezenţa resturilor cîtorva monede (conservate în 
condiţii foarte precare) dintre care numai două pot fi identificate cu oareoari 
rezerve (vezi anexa I) nu în zona palmelor sau a craniului, ci în a coapselor, 
ceea ce ar îndreptăţi presupunerea că se aflau în buzunarul defunctului. Că 
nu este vorba de o înhumare obişnuită nu par a exista dubii, iar faptul că 
între două coaste din partea dreaptă a bazinului toracic s-a aflat o bucată 
informă dnitr-un obiect de metal credem că oferă şi dovada că moartea celui 
înhumat în condiţiile arătate a fost violentă, ea petrecîndu-se, poate, chiar 
într-un moment mai greu pentru existenţa satului însuşi. Intr-adevăr, că nu 
este vorba de un răufăcător o dovedeşte înhumarea în cimitir ; că nu a fost 
victima unei ucideri ar sugera-o faptul că înmormîntarea s-a făcut în condiţii 
de grabă, dar creştineşte, toate acestea îndemnindu-ne să opiniem pentru un 
deces în timpul unei lupte, numai aşa justificîndu-se înmormîntarea grăbită.
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care dispuneau o bună pante din locuitorii Litenilor decît a slabei răs
pândiri în mijlocul lor a practicii respective ;

e) încercînd să desprindem şi o eventuală semnificaţie de ordin spe
cial a descoperirilor şi observaţiilor din necropola de la Liteni,s-ar putea 
avansa, cu rezervele de rigoare, ipoteza, foarte importantă pentru cer
cetările viitoare, că lipsa unei ordini aparente în înmormântările mai 
vechi să fie numai rezultatul faptului că inmormintările se făceau după 
criterii familiale, ceea ce presupunea concentrarea mormintelor în grupuri, 
fără o anumită ordine în dispunerea lor în teren, în timp ce înmormân
tările în şiruri ar putea exprima tocmai slăbirea şi dispariţia criteriului 
amintit şi înlocuirea lui cu un altuil, al şirurilor ordonate, indiferent de 
apartenenţa la o familie sau alta a celui decedat 73. -

Pentru studierea importantei probleme a satului medieval românesc 
în general şi a celui de la est de Carpaţi, în special, cercetările arheolo
gice de la Liteni pot fi considerate ca aducând contribuţii im
portante. In primul rînd, ele confirmă o realitate semnalată şi de 
alte descoperiri arheologice, prilejuite de cercetări întreprinse în aşe
zări rurale medievale româneşti, şi anume că vechimea reală a satelor 
menţionate în documentele scrise este întotdeauna sensibil mai mare 
clecît a primei menţionări scrise. Este adevărat că în destul de nume
roase cazuri, menţionarea în documente scrise a unor sate — menţionare 
care, în evul mediu, se ştie că se face numai în momentul intrării aces
tor aşezări în sistemul relaţiilor determinate de proprietatea feudală 
asupra lor, deci în momentul în care comunitatea sătească şi-a pierdut 
regimul libertăţii anterioare —  esite însoţită şi de precizarea că asupra 
lor existau acte de danie, de vînzare sau de confirmări ale unor astfel 
de operaţiuni datând din perioade mai vechi decît domnia emitentului de 
la care s-a păstrat actul ajuns pînă la noi, dar nici această situaţie nu 
poate fi socotită satisfăcătoare. într-adevăr, cum astfel de acte nu pot 
aparţine, prin forţa lucrurilor, decît perioadei în care autoritatea sta
tală exista, problema vechimii respectivelor aşezări nu poate fi socotită 
rezolvată prin aceasta. Adăugăm aici, că tocmai această realitate a stat 
la baza unei importante încercări a cercetătorului sovietic L. L. Pole voi 
de a propune, pentru moment, în funcţie de forma în care apare documen
tar un toponim, criterii matematice pentru stabilirea vechimii reale a unor 
astfel de aşezări, rezultatele obţinute fiind, îin general, plauzibile. /4 

Fără să socotim că eventuale noi descoperiri n-ar fi în măsură să 
modifice sau să precizeze cu mai multă exactitate vechimea sugerată 
acum de descoperirile ce ne stau la dispoziţie, considerăm că datarea 
începuturilor aşezării omeneşti medievale de la Liteni în a doua jumă
tate a secolului al XHI-lea se sprijină cel puţin p>e un minimum de 
documentare. Dar cum .prima menţionare documentară cunoscută acum

73 Sau, eventual, respectîndu-se, concomitent, ambele criterii, ceea ce ar presu
pune rezervarea, în continuare, a unor spaţii bitne precizate pentru fiecare fa
milie din sat, înhumarea făeîndu-se, de data aceasta, în şiruri ordonate.

74 L. L. Polevoi, Karpato-Dunaiskie zemli v srednie veka, Chişinău, 1975, p. 70- 
93 ; vezi şi Emil I. Emandi, A.M.J., Suceava, voi. VI-VII, 1979—1980, p. 584-603.
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a satului Liteni datează din anul 1429 75 şi este prilejuită tocmai de o 
confirmare de sate stăpîmite de o familie boierească, dacă problema 
vechimii aşezării capătă un răspuns măcar satisfăcător în urma cerce
tărilor arheologice, rămâne încă nerezolvată o problemă, poate şi mai 
importantă, şi anume : de când şi în ce împrejurări s^a constituit do
meniul feudal, al cărnii prim stăpîn atestat documentar era Oană vor
nicul, cel ce îşi avea curtea într-un sat apropiat Liteniior : la Tulova. 
Documentele scrise interne, oare ne fac cunoscută existenţa şi eviden
ţiază importanţa lui Oană vornicul, nu lasă nici un dubiu asupra fap
tului că acesta era unul din demnitarii moldoveni importanţi la finele 
secolului al XlV-lea, dar încercările ele a se stabili vechimea familiei 
acestuia 78 şi mai ales prezenţa ei pe aceste locuri în perioada anterioară 
formării statului feudal de sine-stătător al Moldovei se dovedesc, pînă 
acum, infructuoase. Faptul, însă, că nici actul din 3 iunie 1429, nici al
tele, anterioare, care menţionează persoana boierului amintit nu fac 
nici o aluzie că satele care i-au aparţinut ar fi intrat în stăpânirea lui 
ca urmare a uneâ danii domneşti ar părea să constituie un indiciu de 
oarecare greutate în sprijinul opiniei că stăpânirea sa asupra acestora 
putea data dinainte de mijlocul secolului al XlV-lea, sau, poate, mai 
curînd, că familia acestuia aparţinea feudalităţii moldovene anterioare 
formării statului. Numai în aceste condiţii, credem, s-ar putea explica 
existenţa la finele secolului al XlV-lea a unui domeniu compact, con
stituit în zona bazinului superior al Şomuzului Mare, situaţie nesem
nalată de documentele interne moldoveneşti ale epocii în alte părţi ale 
Moldovei.

Cu alt prilej, am sugerat că zona în discuţie s-a aflat într-o legă
tură strînsă cu aceea a Sucevei în prima jumătate a secolului al XlV-lea 
şi că ea a putut intra în componenţa teritorială a acelei formaţii politice 
feudale care îşi va fi avut centrul politic, militar şi administrativ la 
Suceava77, şi că aceasta din urmă ar fi tot una cu „ţara Românilor" 
menţionată în cronica rimată a lui Ottokar de Stiria78. Cum această 
importantă ştire 79 conţine şi adaosul că conducătorul „ţării Românilor14, 
aflată 'Undeva „peste pădure11 („iiber Wa!t“ ) în raport cu Transilvania, 
domnea „peste ceilalţi14, s-ar putea foarte bine ca familia lui Oană vor
nicul să fi fost, la începutul secolului al XlV-lea, una din familiile de 
feudali locali. Desigur, caracterul ipotetic al acestor consideraţii nu 
poate scăpa, şi nu ezităm să-l evidenţiem noi înşine. în acelaşi timp, 
însă, nu pot fi trecute cu vederea nici realităţile arheologice de care 
ne ocupăm aici, realităţi la care se adaugă, proihînd aceeaşi vechime 
a aşezărilor, cele materializate de descoperirile arheologice din cuprin

7a Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchesiu, i, 
1931, p. 270-272 (86).

76 Cf. M. Costăchescu, Cercetări istorice, I, V, 1929, p. 4-4Î.
77 M. D. Matei, SCIV A, 28,. 1977, 1, p. 71-87.
78 Idem, SCIVA, 29, 1978, 4, p. 552-553.
79 Ottokars Osterreichische Reimchronik, ed. J. Seemiil'ler, în Monumenta Ger- 

maniae Historica, Deutsche Chroniken, V, 2, Hannover, 1893, p. 1152-1154.
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sul Zahareştilor 80 şi Tulovei81, sate menţionate eu acelaşi prilej clin 1429.
Valorificând cu bune rezultate şi pe durată lungă condiţiile naturale 

bune oferite de malul stîng al Şomuzului Mare, locuitorii Litenilor 
şi-au durat -aici o  aşezare, ale cărei proporţii iniţiale sînt g r e u  de sta
bilit, dar care s-a dezvoltat neîncetat în lungul veacurilor, cuprinzind 
o suprafaţă de teren din ce în ce mai mare. Condiţiile de viaţă din cu
prinsul aşezării nu par a se fi deosebit de ceea ce săpăturile arheologice 
semnalează în alte părţi. Aceleaşi locuinţe adîncite mai mult sau mai 
puţin în pământ, o tehnică similară de amenajare a acestor locuinţe, ca 
şi prezenţa unui inventar comun epocii situează aşezarea la. un nivel 
mediu. In schimb, descoperirea unei locuinţe de suprafaţă, podită cu 
scîndură, databilă în prima jumătate a secolului al XV-lea, deschide 
posibilitatea şi crează chiar obligaţia de a lega această descoperire de 
existenţa în Litenii vremii respective a unui feudal, în gospodăria 
căruia locuiau ţăranii aserviţi, care ocupau bordeiele identificate în 
jurul locuinţei de suprafaţă.

Chiar dacă lipsite de spectaculos, cercetările întreprinse în necropola 
satului au contribuit, prin rezultatele lor, la completarea imaginii asupra 
unei astfel de comunităţi rurale medievale. Prea adeseori schematică 
în lumina numai a unor locuinţe descoperite izolat şi tratate fără legă
tură organică cu un ansamblu din care ele reprezentau doar o parte, 
imaginea pe care cercetările de la Liteni ne-au permis să o alcătuim 
asupra unui sat nu este nici ea lipsită de pete albe, dar este, oricum, 
mult mai completă. Evoluţia în timp şi în spaţiu a aşezării, raportul 
condiţionat dintre această evoluţie şi mediul ambiant, relaţia dintre 
aşezarea medievală şi necropola acesteia (sub raport cronologic şi, de 
asemenea, teritorial), ca şi eventualitatea ca în necropolă să se fi sur
prins situaţii, care să ilustreze, prin maniera de dispunere a morminte
lor, etape ale restructurărilor socio-economice din sînul comunităţii 
satului ne apar ca 'argumente în acest sens şi pot constitui, eventual, 
sugestii pentru .cercetări viitoare.

IV. Locuirea mdievală de la Zahareşti

Includerea satului Zahareşti în grupul aşezărilor medievale ce au 
făcut obiectul unor cercetări arheologice de oarecare consistenţă s-a 
datorat faptului că prezenţa acestui sat printre cele ce aparţinuseră 
cunosoutului boier Oană vornicul (menţionat în actul din 30 iunie 
1429) constituia o garanţie a vechimii aşezării, apartenenţa ei cel puţin

80 V. intra, p. 147-187.
81 Cf. M. D. Matei, Em. I. Emandi, Cercetările din bazinul superior al Şomuzului 

Mare. Săpăturile arheologice de la Vornicenii Mari (Tulova), în MCA, (a 
X lV -a  sesiune anuală de rapoarte), Tulcea, 1980, p. 550-557 ; idem, în SCIVA, 
4, 1980, 31 p., 585-597 ; Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul medieval 
rural din valea Moldovei şi bazinul Şomuzului Mare, Bucureşti, Ed. Acade
miei, 1982.
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la aşezările ce vor fi existat în secolul al XIV-lea fiind neîndoielnică. 
Nu puţin a contribuit la aceasta şi nădejdea că, aşa cum cercetările de 
la Litenii din vecinătate dovediseră că este posibil, în cazul Zahareştilor 
se . va dovedi, de asemenea, o vechime mult mai mare a locuirii ome
neşti decît pe cea pe care părea să o sugereze menţionarea tîrzie a satului 
în actele evului mediu.

In acelaşi timp, dat fiind faptul că cercetarea noastră nu îşi pro
pusese să conducă la alcătuirea unei monografii a satului ci numai să 
furnizeze acel minim de date certe, care să slujească înţelegerii modului 
în care se va fi structurat locuirea medievală în această zonă (fig. 48), 
atît de dens populată a bazinului superior al Şomuzului Mare, săpăturile 
arheologice au trebuit să ţină seama şi de o împrejurare concretă, cu 
consecinţe deloc minore : vatra veche a satului medieval Zahareşti este 
suprapusă aproape integral de satul actual (fig. 2,3,4) ceea ce limitează 
considerabil amplasarea săpăturilor în funcţie numai de necesităţi 
strict ştiinţifice. într-adevăr, nu de puţine ori, construcţii actuale sau 
spaţii cultivate nu numai că nu permit eventuala extindere a unei 
săpături în vederea dezvelirii unui complex arheologic, dar interzic chiar 
accesul la arii întinse şi importante fie din vatra veche a satului medie
val, fie din suprafaţa primei necropole a saltului (este vorba, în acest din 
urmă oaz, de o zonă numită şi acum de localnici „cimitirul vechi“ , ceea 
ce ne obligă să admitem că necropola aflată în jurul bisericii actuale 
a satului îşi are începuturile abia în secolul al XVI-lea, ea fiind pre
cedată de o alta).

în ordinea cronologică a iniţierii lor, cercetările din cuprinsul Zaha
reştilor au fost executate după cele de la Liteni şi aproape concomitent 
cu cele de la Tulova, dar obiectivul urmărit diferă sensibil de ceea ce 
se urmărea prin săpăturile din celelalte aşezări din bazinul superior al 
Şomuzului Mare. în primul rînd, faptul că prin cercetările de suprafaţă 
efectuate în raza satului Zahareşti, în anii 1975-1976, se recoltase un 
mare număr de materiale arheologice datînd din veacurile de mijloc ale 
mileniului I al erei noastre şi că acestea se descopereau într-o arie ce 
părea să coincidă cu vechea vatră a satului medieval a limitat încă ini
ţial sarcina cercetării de la Zahareşti la identificarea locuirilor succesive 
în zonă şi la surprinderea, fie şi numai în linii mari, a limitelor teri
toriului locuit îin diferite epoci.

Cartarea descoperirilor făcute în urma cercetărilor de suprafaţă 
(fig. 2) a impus, încă de la început, constatarea că terenul pe care este 
posibil să se efectueze cercetări arheologice se limitează la o suprafaţă 
destul de restrânsă, situată spre sud-^est de biserica satului, mai exact 
între aceasta şi pîrîul Vatafu, afluent al pinului Zahareasca, ceea ce 
coincide cu o zonă pe care localnicii o  definesc astăzi cu numele de 
„săliştea veche“ (fig. 14/3) şi, mai rar, cu cel de „săliştea nouă“ . Şi, 
într-adevăr, cercetările întreprinse în această suprafaţă au adus dovada 
că ea conservă urme ale locuirii din mai multe epoci istorice, unele 
abia sugerate, altele incomparabili mai consistente.



HABITATUL MEDIEVAL PE ŞOMUZ ŞI MOLDOVA 149

★

Compartiment al Podişului Moldovei, Podişul Sucevei reprezintă 
partea cea mai înaltă a acestuia şi se compune din mai multe subuni
tăţi \ Una din aceste subunităţi, care ne interesează în cazul de faţă, 
este masivul deluros Fălticeni şi, în special, partea sa nord-estică, zonă 
denumită depresiunea litologică Liteni2 — numită astfel după numele 
satului Liteni, situat în zona sa centrală.

Axată pe afluenţii Şomuzului Mare din bazinul superior al acestuia, 
ea este o depresiune sculpturală, situată la altitudinea de 320 m. în 
cadrul acestei zone depresionare se pot individualiza mai multe1 subzone, 
din care remarcăm ulucul depresionar Stroieşti-Zahareşti (fig. 2) în cu
prinsul căruia s-au întreprins, vreme de mai mulţi ani, intense cer
cetări de suprafaţă, sondaje şi săpături arheologice sistematice3.

Ulucul microdepresionar Stroieşti-Zahareşti este situat pe latura 
nordică a depresiunii Liteni, în imediata apropiere a dealului Ciuha. 
Orientarea generală a cuestelor — nord-sud şi vest-est —  marchează con
turul ulucului astfel : pe latura de est sînt dealurile Grind şi, respectiv, 
Căldăîruşa, pe latura de sud sînt dealurile ,Hatmanului şi, respectiv, ale 
Moldovei şi Horodnicenilor, în timp ce latura de vest este delimitată 
de dealurile Ilişeşti şi Fora (spre Stupea şi Drăgoieşti).

între limitele menţionate, ulucul depresionar Stroieşti-Zahareşti 
este o unitate morfologică conturată cu claritate de cuestele amintite 
mai sus, care înaintează de-a lungul celori trei văi de aiuri ce brăzdează 
miorodepresiunea : pîrîul Vătafului (est), Cimbrina (pe mijlocul miaro- 
depresiunii) şi pM ul Humoria (sud). Toate trei cursurile de ape se unesc 
în zona sudică a satului Zahareşti într-un singur curs de apă, numit 
de localnici pîirîul Zahareasca. 0  dovadă în sprijinul individualizării aces
tei unităţi morfologice o constituie şi amploarea vechilor vetre de sate 
ale Zahareştilor şi, respectiv, Stroieştilor \ ambele aflate la obî-rişiile 
Şomuzului Mare, mai exact pe văile pîraielor Humoria şi Cimbrina. 
Fundul depresiunii coboară până la circa 300 m altitudine, iar înăl
ţimea cuestelor care o conturează urcă pînă la 370 m înălţime.

Relieful structural s-a dezvoltat bine în condiţiile alternanţelor de 
strate cu comportări diferite la eroziune (mame, argile şi nisipuri slab 
cimentate), ceea ce constituie una din particularităţile depresiunii, adică 
alternanţa cuestelor cu suprafeţele structurale şi văile consecvente şi 
subconsecvente 5.

întreaga reţea hidrografică din zona ulucului depresionar aparţine 
Şomuzului Macre şi ea a jucat un rol principal în modelarea depresiunii 
printr-o acţiune triplă : eroziune, transport şi acumulare. Predominantă

1 Al. Roşu,. Geografia fizică a liomăniei, Bucureşti, 1973, p. 352-356.
2 N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu, Judeţul Suceava, Bucureşti, 1973, p. 39-40.
3 M. D. Matei şi Em. I. Emandi, SCIVA, 27, 1976, 1, p. 97-100.
4 Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăeheseu, 1, 

laşi, 1931, p. 270-272.
5 I. Popescu-Argeşel, Unele aspecte geomorfologice în partea centrală a Podişu

lui Sucevei, Comunicări şi î-eJ'erate geografice, Suceava, 1972, p. 102 şi urm.
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este, însă, eroziunea, acumularea situlndu-se într-o poziţie secundară. 
Rezultatul acţiunii eroziunii a fost lărgirea luncii, avînd ca consecinţă 
retragerea marginii versanţilar şi formarea de terase. în urma cartării6 
şi măsurării în teren a teraselor în zona pMului Humoria (unde s-au 
efectuat cercetări arheologice) s-a ajuns la concluzia existenţei a două 
terase. Prin adâncirea şi retragerea obîrşiei acestui pîriu, valea sa 
obsecventă ameninţa să capteze pe cea a Stupcăi, aceasta duoînd la lăr
girea văii Humotriei şi la crearea unoir condiţii propice de locuire 'ome
nească. Ambele aceste procese (de eroziune şi de lărgire a văii) s-au pe
trecut în dauna terasei superioare, ceea ce a afectat parţial şi locuirea 
medievală.

în profil transversal, terasele sînt dispuse monolateral, de obicei pe 
partea stîngă, cu o orientare N— S, panta lor nedepăşind înclinarea de 
5-10°. Pe partea dreaptă a pîrîului Humoria, atît terasa inferioară cît 
şi cea superioară sînt foarte slab extinse, ele avînd o înclinare de. mai 
bine de 20° şi fiind străjuite de dealul Hatmanului.

Podurile teraselor de pe partea stângă a pîrîului Humoria, care, de 
fap't, conturează vechea vatră a locuirii medievale (pe locul numit „să- 
îişte“), au o uşoară înclinare spre talvegul actual cauzată de o serie de 
factori, care s-au manifestat atît în timpul formării lor cît şi după aceea 
(deplasarea permanentă a rîului spre dreapta şi, respectiv, teşireă spre 
frunte şi o parazitare a podului, spre ţîţînă, prin diferite procese de 
versant).

în  profil longitudinal, ,terasele sînt paralele cu profilul actual al 
rîului Humoria şi al luncii saile, luncă presărată cu numeroase urme de 
vieţuire omenească, începînd cu secolele IV—V e.n. şi ajungînd pînă în 
secolul al XVII-lea, acestea întinzîndu-se pe o lungime de circa 2 km. 
(în zona de 'luncă din apropierea „săliştei“ —  aflată la circa 50 m de 
biserica satului — , unde s-au întreprins cercetări arheologice, s-au sur
prins astfel de urme de locuire, aşa cum se va vedea mai departe). Ob
servaţiile efectuate în zona de luncă au permis să se aprecieze, în func
ţie de grosimea depozitelor de aluviuni (trebuie avut în vedere că pî
rîul Humoria curge, astăzi, în propriile sale aluviuni), că eroziunea la
terală, însoţită de acumulare, a fost predominantă în acest sector.

Starea actuală a luncii secundare ne arată că lunca, este încă în for
mare, dovadă făcînd-o inundaţiile frecvente, numeroasele zone mlăşti
noase (mai ales pe malul drept), precum şi talvegul puţin adîncit şi 
meandrat7.

Un ultim aspect ce trebuie relevat în discuţia de faţă —  refarin- 
du-ne special la zona în care s-au efectuat cercetări arheologice —  este 
cel legat de procesele de versant. Dintre acestea remarcăm unele alune
cări importante de teren (care au afectat în mare măsură chiar aşe
zările identificate de noi şi despre care va fi vorba mai departe), ca şi 
eroziunea torenţială (localizată la terenul din preajma bisericii satului), 
afectînd şi ea, deşi în mai mică măsură, zona cercetată arheologic prin

6 Harta topografică 1 : 25 000 şi 1 : 10 000.
7 Harta topografică 1 : 5 000.
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spălarea straturilor de cultură. în  concluzie, se poate afirma că procesele 
de versant au jucat un rol important în modelarea şi evoluţia reliefului 
din zona cercetată arheologic, rezultatul acţiunii lor materializîndu-se în 
atenuarea pantei, lăţirea luncii şi a podului de terasă superioară, fapt ce 
a favorizat stabilitatea! şi permanenţa locuirii omeneşti aici.

Stratigrafia suprafeţei cercetate este pe cît de simplă pe atît de puţin 
concludentă. Explicaţia acestei situaţii nu trebuie căutată, neapărat, în 
degradarea terenului ca urmare a acţiunii de spălare a solului, facilitată 
de localizarea locuirilor succesive pe un teren în pantă (aşa cum s-a 
arătat în rândurile precedente), ci mai ales în condiţiile concrete create 
de intensitatea acestei locuiri în diversele etape istorice în care ea s-a 
produs. Mai concret, este vorba de faptul că intensitatea locuirii, in zona 
cercetată, fiind diferită în fiecare clin etapele istorice date, crearea stra
turilor de cultură corespunzătoare acestora a fost direct proporţională cu 
densitatea locuirii, cu spaţiul dintre complexele aparţinînd fiecărei aşe
zări în parte.

O primă observaţie, în acest sens, este aceea referitoare la condiţiile 
stratigrafice în care au apărut puţinele urme de locuire şi de viaţă ome
nească datînd din orînduirea comunei primitive (cultura Noua), repre
zentate exclusiv de cîteva fragmente ceramice. Răspândite pe o mare su
prafaţă, respectivele fragmente s-au aflat, de regulă, la limita (superioară 
a solului viu (de culoare cafenie-desehisă) pînă la care s-a adîncit săpă
tura noastră. In nici un loc din suprafaţa cercetată nu s-a identificat un 
strat de cultură datînd din orânduirea comunei primitive, ceea ce ne 
obligă să creaem că chiar dacă o locuire foarte veche va fi avut loc în 
zonă(şi dovada existenţei ei o avem materializată prin fragmentele cera
mice amintite), aceasta se afla fie la o distanţă relativ mare de suprafaţa 
cercetată de noi, fie a fost de dimensiuni modeste şi de slabă intensitate 
pentru a nu lăsa decît urme tot slabe.

Din punct de vedere stratigrafie, este de precizat că solul viu era 
suprapus de un strat de pământ cafeniu-închis, pigmentat cu boabe de 
calcar şi uşor amestecat cu un pământ cenuşiu-închis, a cărui grosime 
varia destul de mult de la o zonă la alta, dair fără să depăşească gro
simea maximă de circa 0,22 m.

Primul şi cel mai vechi strat de cultură apărut în suprafaţa cerce
tată de noi. este reprezentat de un pământ cenuşiu-desehis, şi el de gro
sime variabilă dar înscriinidu-se între limitele de 0,06— 0,14 m. In cu
prinsul acestui strat nu s-au putut stabili mai multe niveluri, identifi
cabile prin diferenţe de culoare sau structură ale pământului, dar s-a 
putut face, în schimb, deşi nu pe toată suprafaţa cercetată, observaţia 
că materialul ceramic aflat în strat pare a sugera unele diferenţe între 
baza stratului în discuţie şi limita lui superioară. Astfel, ne-a reţinut 
atenţia faptul că la baza stratului amintit apar, în chip curent, frag
mente ceramice lucrate clin pastă de bună calitate, caracteristice culturii 
Sîntana de Mureş (fig. 37), în timp ce la limita superioară a stratului 
numărul acestor fragmente scade simţitor, crescînd, în schimb, la fel de 
sensibil numărul fragmentelor ceramice lucrate fie la roata rapidă fie 
la roata cu învîrtire lentă, dar modelate din pastă de calitate mai slabă
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spălarea straturilor de cultură. în  concluzie, se poate afirma că procesele 
de versant au jucat un rol important în modelarea şi evoluţia reliefului 
din zona cercetată arheologic, rezultatul acţiunii lor materializîndu-se în 
atenuarea pantei, lăţirea luncii şi a podului de terasă superioară, fapt ce 
a favorizat stabilitatea şi permanenţa locuirii omeneşti aici.

Stratigrafia suprafeţei cercetate este pe cît de simplă pe atît de puţin 
concludentă. Explicaţia acestei situaţii nu trebuie căutată, neapărat, în 
degradarea terenului ca urmare a acţiunii de spălare a solului, facilitată 
de localizarea locuirilor succesive pe un teren în pantă (aşa cum s-a 
arătat în rândurile precedente), ci mai ales în condiţiile concrete create 
de intensitatea acestei locuiri în diversele etape istorice în caire ea s-a 
produs. Mai concret, este vorba de faptul că intensitatea locuirii, în zona 
cercetată, fiind diferită în fiecare din etapele istorice date, crearea stra
turilor de1 cultură corespunzătoare acestora a fost direct proporţională cu 
densitatea locuirii, cu spaţiul dintre complexele aparţinînd fiecărei aşe
zări în parte.

O primă observaţie, în acest sens, este aceea referitoare la condiţiile 
stratigrafice în care au .apărut puţinele urme de locuire şi de viaţă ome
nească datînd din orînduirea comunei primitive (cultura Noua), repre
zentate exclusiv de cîteva fragmente ceramice. Răspândite pe o mare su
prafaţă, respectivele fragmente s-au aflat, de regulă, la limita (superioară 
a solului viu (de culoare cafenie-deschisă) pînă la care s-a adîncit săpă
tura noastră. în nici un loc din suprafaţa cercetată nu s-a identificat un 
strat de cultură datînd din orînduirea comunei primitive, ceea ce ne 
obligă să crectem că chiar dacă o locuire foarte veche va fi avut loc în 
zonă(şi dovada existenţei ei o avem materializată prin fragmentele cera
mice amintite), aceasta se afla fie la o distanţă relativ mare de suprafaţa 
cercetată de noi, fie a fost de dimensiuni modeste şi de slabă intensitate 
pentru a nu lăsa decît urme tot slabe.

Din punct de vedere stratigrafie, este de precizat că solul viu era 
suprapus de un strat de pământ cafeniu-închis, pigmentat eu boabe de 
calcar şi uşor amestecat cu un pământ cenuşiu-închis, a cărui grosime 
varia destul de mult de la o zonă la alta, dar fără să depăşească gro
simea maximă de circa 0,22 m.

Primul şi cel mai vechi strat de cultură apărut în suprafaţa cerce
tată de noi este reprezentat de un pământ cenuşiu-deschis, şi el de gro
sime variabilă dair înscriindu-se între limitele de 0,06— 0,14 m. în cu
prinsul acestui strat nu s-au putut stabili mai multe niveluri, identifi
cabile prin diferenţe de culoare sau structură ale pământului, dar s-a 
putut face, în schimb, deşi nu pe toată suprafaţa cercetată, observaţia 
că materialul ceramic aflat în strat pare a sugera unele diferenţe între 
baza stratului în discuţie şi limita lui superioară. Astfel, ne-a reţinut 
atenţia faptul că la baza stratului amintit apar, în chip curent, frag
mente ceramice lucrate din pastă de bună calitate, caracteristice culturii 
Sintana de Mureş (fig. 37), in timp ce la limita superioară a stratului 
numărul acestor fragmente scade simţitor, crescînd, în schimb, la fel de 
sensibil numărul fragmentelor ceramice lucrate fie la roata rapidă fie 
la roata cu învîrtire lentă, dar .modelate din pastă de calitate mai slabă
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(zgrunţuroasă). Faptul acesta nu pare a fi lipsit cu totul de semnificaţie, 
dat fiind că împreună cu ceramica zgrunţuroasă apare şi o ceramică lu
crată cu mina, (fig. 36) avînd forme mult simplificate şi cu un aspect de 
execuţie neglijentă. Mulţumindu-ne aici numai cu precizarea făcută, vom 
reveni la locul potrivit asupra semnificaţiei pe care o atribuim reali
tăţii semnalate, atît ca implicaţie cronologică a diferenţei amintite, cît 
şi pe planul evoluţiei culturale pe care ea ar putea-o sugera.

Este, desigur, de regretat că o anumită observaţie stratigrafică fă
cută în cuprinsul secţiunii 3 de la Zahareşti nu s-a repetat şi nu a pu
tut fi, deci, verificată în alt loc al suprafeţei cercetate. Intr-adevăr, este 
vorba de surprinderea, pe o porţiune de numai 6— 7 m, a unui strat 
foarte subţire şi inconsistent de pămînt cenuşiu-deschis, în care au apă
rut cîteva fragmente ceramice datînd din secolele VII-VIII e. n., (fig. 
36/1-5,7-11,13-16,19-21) dintre care două lucrate evident la o roată cu 
învîrtire lentă, în timp ce celelalte 5 fragmente erau lucrate cu mina, 
toate dintr-o pastă de slabă calitate (puţin compactă, bogată în macro- 
prundişuri şi arsă incomplet).

Chiar dacă este adevărat că ,astfel de fragmente nu au fost desco
perite numai aici, în „sălişte“ , descoperiri similare făcîndu-se, tot în 
marginea Zahareştilor, la o distanţă de peste 2 km vest ele acest loc (cu 
prilejul unei cercetări de suprafaţă), existenţa stratului de cultură că
ruia îi aparţineau .cele şapte fragmente amintite pare a fi un indiciu că 
undeva, în preajmă, se afla unul din pilcurile de locuinţe ce constituiau 
locuirea de epocă.

Cu excepţia suprafeţei în care stratul de cultură din secolele IV— V 
e.n. este suprapus de nivelul pe care îl atribuim secolelor VII— VIII e.n. 
urmele de viaţă de la mijlocul mileniului I e.n. sînt suprapuse de stra
tul de cultură aparţinând feudalismului dezvoltat. Din păcate, însă, de
punerile medievale au fost mult afectate de acţiunea de spălare a solu
lui, petrecută în lungul vremii, din care cauză nici nu poate fi vorba de 
existenţa unui strat de cultură bogat în materiale şi semnificaţii. Este 
drept, ca grosime şi structură a pământului, stratul medieval este uşor 
de distins : gros de minimum 0,15 m (în zonele în care a fost spălat mai 
mult), el ajunge şi pînă la 0,28 m în suprafaţa orizontală a zonei cer
cetate, peste tot prezentîndu-se sub forma unui pămînt grăunţos, de 
culoare cenuşie şi amestecat cu pietre sparte şi destul de puţine boabe de 
chir pic.

Datorită lucrărilor agricole, stratul de cultură medieval nu per
mite distingerea unor nivele, care să corespundă diferitelor etape de lo
cuire în suprafaţa cercetată, situaţia fiind cu atît mai regretabilă cu cît 
săpăturile au evidenţiat existenţa aici a unor complexe databile la in
tervale destul de mari, între secolul al XlV-lea şi secolul al XVI-lea. 
în aceste împrejurări, apariţia materialelor ceramice, (fig. 38,39,40) da
tînd din toată această perioadă, pe toată grosimea stratului medieval de 
cultură, fără posibilitatea fixării lor pe verticală în funcţie de un anume 
nivel căruia să-i aparţină, reduce mult valoarea documentară a respec
tivelor descoperiri, fără să mai vorbim de faptul că chiar stabilirea ni
velului de la care sînt săpate gropile locuinţelor identificate şi cerceta
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te devine o întreprindere deosebit de dificilă. Iar daoă la aceasta adău
găm imposibilitatea de a şti cu exactitate ce interpretare să dăm unor 
fragmente ceramice datînd, foarte probabil, de la finele secolului al 
XlII-lea sau de la începutul celui următor (aparţin ele unui nivel dis
tinct sau sînt numai reminiscenţe întârziate ale unei tehnici de produc
ţie puţin evoluate ?) vom căpăta imaginea ansamblului de probleme la 
care ar fi putut răspunde la o stratigrafie mai clară a locului cercetat la 
Zahareşti. De altfel, în context, este de amintit că situaţia de la Zaha
reşti nu este singura de acest fel între aşezările rurale medievale cerce
tate de noi în zonă.

Aşezarea din prima jumătate a mileniului I  e.n.

Dacă cele mai vechi turme de viaţă descoperite în suprafaţa cerce
tată de noi la Zahareşti datează de la sfîrşitul epocii, bronzului şi apar
ţin culturii Noua, urme mai consistente decît cele cîteva fragmente ce
ramice care documentează momentul respectiv nu s-au aflat aici. în 
schimb, incomparabil mai numeroase, mai consistente şi mai semnifi
cative sînt resturile de locuire datînd, după toate elementele de care dis
punem, de la finele primei jumătăţi a mileniului I e. n. într-adevăr, deşi, 
din motive obiective, cercetarea noastră nu s-a putut dezvolta pe mă
sura nevoilor impuse de însemnătatea obiectivului identificat, au putut 
fi scoase la lumină cîteva complexe arheologice demne de toată atenţia, 
aparţinînd aşezării din perioada la care ne referim mai sus. Este vorba 
de locuinţe, pietrare, gropi menajere, cu prilejul cercetării cărora s-̂ a 
recoltat şi o cantitate satisfăcătoare de material arheologic —• din păcate 
numai ceramică — pe temeiul şi cu ajutorul căruia să se facă şi încadra
rea cronologică a locuirii.

Locuinţa nr. 1. Identificată în S I, locuinţa nr. 1 avea o formă rec
tangulară, cu colţurile inegal rotunjite. Neputinţa de a deschide pe am
bele laturi ale secţiunii casetele necesare ne împiedică să cunoaştem cu 
exactitate dimensiunile locuinţei, fiind, însă, sigur că una din laturi, cea 
de V, măsura între 2,90— 3,00 m. Cu totul imposibil de presupus care 
era şi cea de-a doua dimensiune nu este, şi aceasta datorită faptului că 
chiar în marginea profilului de E al secţiunii (vezi planul locuinţei 1, 
fig. 8) a fost surprinsă o groapă de par, similară ca aspect şi dimensiuni cu 
celelalte din cuprinsul locuinţei, groapă ce nu putea fi decît una din pe
rechile de pe latura de E ale celor identificate sigur în lungul laturii 
opuse. Aşa fiind, cu uşoarele rezerve ce se impun, s-ar putea propune, 
ca a doua dimensiune a locuinţei, lărgimea de circa 2,50—2,60 m.

Adîncită pînă la circa 1,20 m faţă de nivelul actual al solului, lo
cuinţa pare a fi avut un aspect destul de comun epocii. în primul rînd, 
este de observat că podeaua nu prezenta nici o urmă de amenajare spe
cială, ea fiind reprezentată de pămîntul bătătorit, dar şi aşa păstra des
tule denivelări. în ce priveşte amenajarea pereţilor, în ciuda prezenţei 
gropilor de pari, atît la colţurile construcţiei cît şi pe mijlocul laturilor, 
avem foarte serioase rezerve în legătură cu eventualitatea ea pereţii să 
fi fost căptuşiţi cu loazbe, deoarece, în mod normal, de la acestea ar fi
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trebuit să rărnînă fie şi foarte slabe urme în lungul pereţilor construc
ţiei. Nu este mai puţin adevărat că distanţa de mai bine de 0,20 m din
tre gropile de .pari şi pereţii gropii locuinţei, surprinşi în săpătură, nu 
lasă să se înţeleagă că loazbele, dacă vor fi fost utilizate, erau lipite direct 
de pereţii, pentru a lăsa urme imprimate pe lutul acestora. In consecin
ţă, fără să excludem utilizarea unor loazbe la căptuşirea pereţilor, atri
buim parilor ale căror gropi s-au putut surprinde în lungul pereţilor, 
în primul rînd, rolul de susţinere a acoperişului.

Pe latura de N a locuinţei, şi ocupînd, probabil, spaţiul din colţul 
de NE, se găsea vatra locuinţei, de la oare, pe o suprafaţă destul de ne
regulată şi cu dimensiunile de circa 0,80X0,90 m, s-au mai păstrat pie
tre cu urme de arsură, risipite şi amestecate cu cenuşă şi mult cărbune.

în fine, referitor la intrarea locuinţei putem face numai presupu
nerea că ea a fost amenajată pe latura opusă vetrei, un oarecare indi
ciu în acest sens putându-1 oferi surprinderea unei uşoare „trepte44 în 
colţul de SE al construcţiei. Cum, însă, respectiva amenajare abia se 
schiţa la dezvelirea locuinţei, iar la o cotă superioară „treptei41 aminti
te nu s-a putut surprinde nimic similar, situarea intrării în locul amin
tit .rămîne doar o ipoteză de lucru, cu un grad de verosimilitate mai 
avansat.

Locuinţa (?) nr. 2. în cuprinsul SI, a fost surprinsă, în profilul de 
V al secţiunii, o situaţie stratigrafică în măsură să sugereze, în ciuda 
clarităţii ei doar relative, existenţa unei a doua locuinţe aparţinînd aşe
zării din prima jumătate a mileniului I e.n. Intr-adevăr, începând de la 
adâncimea ele circa 0,20 m în profilul secţiunii se surprind marginile 
unei adâncituri, margini destul de neregulate şi mai ales inconsistente, 
sub raportul durităţii pământului, în sensul că acesta ar putea repre
zenta marginile gropii unei locuinţe adâncite. In plus, nici la nivelul a 
ceea ce ar fi trebuit să reprezinte podeaua locuinţei, nu s-au putut sta
bili nici un fel de limite ale unei suprafeţe pe care se aflau răspândite 
numeroase pietre — dintre care unele prezentând urme de arsură, ceea 
ce ar fi indicat provenienţa lor de la un cuptor —  puţine fragmente ce
ramice, identice cu cele (despre oare va fi vorba) descoperite în locuin
ţa nr. 1 şi extrem de rare bucăţi mici de chirpic ars. Cum, însă, nici 
marginile gropii acestei presupuse locuinţe, nici fundul ei, respectiv po
deaua construcţiei, nu prezentau urme de incendiu (care ar fi putut 
justifica părăsirea din acest motiv a construcţiei) este de presupus că 
bucăţile de chirpic trebuie puse, mai curând, în legătură cu vreo insta
laţie de încălzit din interiorul construcţiei, instalaţie ce nu a putut fi, 
însă, identificată din cauză că lărgirea suprafeţei ce ar fi permis cerce
tarea integrală a complexului a fost împiedicată de împrejurări locale 
obiective.

Cu toate rezervele impuse de situaţia semnalată, nu credem că este 
lipsită de temei interpretarea resturilor la care ne referim aici ca apar
ţinînd unei locuinţe, un argument important ân favoarea interpretării 
respective părând a fi oferit de aspectul marginii de N a gropii (v. pro
filul, fig. 9). Spre deosebire de aspectul laturii de S a gropii, cea opusă 
este mult Înclinată spre exterior, acest 'aspect putând fără greutate su



HABITATUL MEDIEVAL PE ŞOMUZ ŞI MOLDOVA 155

gera aici existenţa unei intrări în locuinţă. Cum., însă, din păcate, nici 
aici nu s-a constatat intenţia de bătătorire a pământului — cum nu s-a 
constatat nici la nivelul presupusei podele — interpretarea descoperirii 
ca fiind o locuinţă semi-adîncită rămâne în continuare, totuşi, sub sem
nul întrebării. Cît priveşte, însă, datarea complexului în aceeaşi perioadă 
căreia îi aparţine prima construcţie amintită şi apartenenţa lui la aşeza
rea de la finele primei jumătăţi a mileniului I e. n. nu pot exista dubii, 
decisiv în acest sens fiind materialul ceramic descoperit in interiorul 
presupusei construcţii.

în afara celor două construcţii de care ne-am ocupat mai sus şi în 
apropierea lor s-au descoperit şi două cuptoare, ambele destul de bine 
conservate.

Primul cuptor (aflat tot în S.I., la adîncimea de 0,70 m) avea o 
formă relativ ovoidală (destul de neregulată de altfel), cu diametrele 
de 1,75 şi, respectiv, 1,65 m (fig. 10). Ca tehnică de construcţie, reţine 
atenţia acurateţea cu care a fost amenajat : pe un pat de lut galben, grois 
de numai 3— 5 cm, au fost aşezate, cu relativă atenţie, pietre de dimen
siuni şi forme diferite, toate în poziţie orizontală. Vatra propriu-zisă, 
prezentînd urme de arsură pronunţată, era delimitată de o gardină de 
piatră, păstrată, însă, numai parţial şi pe o înălţime de numai cîţiva 
centimetri. Pietrele vetrei erau acoperite cu un strat de cenuşă şi căr
bune gros de aproape 15 cm, deasupra căruia erau prăbuşite şi masate, 
amestecate, resturi de la bolta cuptorului, reprezentate de piatră cu 
urme de arsură puternică, bucăţi de lut ars etc. în partea de SE a cup
torului era masată, de asemenea, o mare cantitate de cenuşă şi cărbune, 
ceea ce ar putea constitui un indiciu că acolo se făcea focul) în mod cu
rent. în sfârşit, s-ar cuveni remarcat faptul că în jurul vetrei s-au aflat 
destul de multe bucăţi de lut puternic ars, care prezentau urme de nu
iele, indiciu sigur al faptului că instalaţia avusese O' carcasă de lut al 
cărei schelet iniţial era alcătuit din împletitură, ceea ce constituia, de
sigur, numai partea centrală a bolţii, de deasupra pereţilor de> piatră.

La circa 5 m de primul cuptor s-a descoperit cel de-al doilea (fig. 
11) situat la o adîncime de 0,65 m. Mai mic decît primul (dimensiunile 
maxime erau de numai 1X1,40), cel de-al doilea cuptor fusese amena
jat în aceeaşi tehnică : lespezile de piatră ale vetrei fuseseră aşezate pe 
acelaşi pat de pământ galben, instalaţia dispunând, la rândul ei, de o gar
dină de piatră. De formă uşor ovală, vatra propriu-zisă era acoperită de 
obişnuitele resturi ale bolţii (piatră cu urme de arsură puternică, bucăţi 
de lut arse puternic) amestecate cu cenuşă şi cărbune, printre care se 
aflau numai puţine fragmente ceramice.

Date fiind distanţa mică dintre cele două cuptoare ca şi lipsa posi
bilităţilor elementare de stabilire a unei cronologii a funcţionării celor 
două instalaţii, credem că nu este exclusă utilizarea lor succesivă, fără 
să fie, însă, cu totul exclusă eventualitatea utilizării lor concomitente, 
ceea ce ar presupune, totuşi, apartenenţa acestora la două gospodării 
distincte. Din păcate, neputinţa de a stabili o legătură sigură a celor două 
cuptoare cu construcţiile de locuit din preajmă reduce astfel de atribuiri 
la domeniul unor simple ipoteze.
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Descoperirile de complexe aparţinând aşezării în discuţie au fost 
completate cu două gropi menajere, al căror fund ajungea pînă la adân
cimile de 1,20 şi, respectiv 1,40 m faţă de nivelul actual de călcare. De 
forme neregulate, cele două gropi aveau diametrele de 1,30 şi, respectiv,
0,90 m, în umplutura ambelor aflând u-se numai cîteva fragmente cera
mice, toate lucrate cu mina, de factură grosieră, similarei cu o parte din 
materialul ceramic descoperit atît în umplutura locuinţelor prezentate 
mai înainte, cît şi printre dărâmăturile celor două pietrare amintite.

*

Materialele arheologice recoltate din complexele descrise mai sus, 
aparţinând aşezării de la finele primei jumătăţi a mileniului I e.n., cît 
şi din nivelul de cultură corespunzător locuirii respective sînt reprezen
tate, în exclusivitate, din fragmente ceramice care, deşi provin de la di
ferite recipiente ca şi de la diversele părţi de profil, ale acestora, nu au 
permis, din păcate, pînă în cele din urmă, nu numai restaurarea vreunui 
vas, dar nici a unor părţi mai consistente de vase.

Fireşte, pentru interesul ştiinţific pe care îl prezintă astfel de des
coperiri provenind din complexe închise, de cea mai mare importanţă 
pentru daitarea şi atribuirea etnică a aşezării în discuţie de la Zahareşti 
sînt materialele care provin din locuinţa nr. 1 (sigură), din foarte pro
babila locuinţă nr. 2, de pe vetrele şi din dărâmăturile celor două pie
trare şi, cu toate că puţin numeroase, din gropile menajere amintite şi 
ele. Aşa cum se va vedea, însă, deşi condiţiile stratigrafice de ia Zaha
reşti nu sîint dintre cele mai clare şi, prin aceasta, dintre cele mai favo
rabile unei încercări de proiectare pe verticală a descoperirilor ceramice 
provenind din stratul de cultură corespunzător locuirii, chiar şi condi
ţiile de descoperire în strat a unor materiale ceramice îngăduie unele 
consideraţii cronologice şi culturale, fie şi numai cu caracter de ipoteze 
de lucru. Iar pentru a înţelege şi mai bine valoarea documentară a aces
tor descoperiri, este util să precizăm încă de l'a început că în toate com
plexele închise situaţia este identică în ceea ce priveşte coexistenţa ace
loraşi specii ceramice, ceea ce, sub raport cronologic şi cultural, este de 
importanţă decisivă.

întemeindu-ne, în principal, pe descoperirile din complexele închise, 
ceramica din aşezarea de la Zahareşti prezintă toate elementele care 
particularizează o întreagă perioadă, plasată astfel cronologic aproape în 
unanimitate admisă de către specialişti, de la finele secolului al IV-lea şi 
începutul secolului următor, putând merge, eventual, pînă spre mijlocul se
colului al V-lea e.n.8. Principala caracteristică a perioadei amintite— ilus
trată, de altfel, de totalitatea descoperirilor ceramice de la Zahareşti — 
este aceea a unui proces de degenerare a ceramicii atribuite culturii 
Sîntana de Mureş, atît sub raportul tehnicii de lucru, cît şi sub cel al 
pastei din care sînt produse vasele. Mai concret, pe fondul persistenţei

8 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanii, I. Mitrea, Carpica. 1, 1968. p. 242-243 ; Emil. 1. 
Emandi, SCIVA, 27, 1976, 3, p. 391 ; I. Ioniţă, ArhMold, 4, p. 189 şi urm.
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ceramicii de bună calitate aparţinând culturii Sîntana de Mureş (fig. 
37/1, 2), ceramică lucrată la roata rapidă şi dintr-o pastă aleasă, arsă 
uniform, îşi face apariţia un proces de degenerare a tehnicii de lucru 
la unele vase lucrate cu roata. Pentru moment, domeniul în care se pro
duce fenomenul amintit este cel al pastei : aceasta devine mai rudimen
tară, are în amestec numeroase ingrediente, mai ales microprundişuri, 
totul răsMngîndu-se, în mod firesc şi corespunzător, asupra aspectului 
vaselor (simplificarea profilelor şi a formelor de vase, îngroşairea pere
ţilor etc. (fig. 37/6, 16).

Dacă procesul amintit a fost surprins în bune condiţiuni în cuprin
sul unor complexe arheologice devenite de referinţă, la Zahareşti nu 
s-ar putea afirma că s-au putut întîfljni situaţii stratigrafice 9 în măsură 
să ajute la delimitarea preaisă a fazei întîrziate a culturii Sîntana de 
Mureş corespunzătoare primelor decenii ale secolului al V-lea. Aici, s-a 
putut intui, cel mult, situarea, în condiţii stratigrafice precare, la baza 
stratului de cultură aparţinînd aşezării, a unor fragmente ceramice spe
cifice culturii Sîntana de Mureş, în timp ce către limita superioară a 
aceluiaşi strat devine predominantă (de fapt, aproape exclusivă) cera
mica lucrată tot la roată, dar modelată din pasta de calitate mai slabă, 
sau cea lucrată cu mîna, îmbrăcând forme simplificate şi realizate ne
glijent.

Revenind la ceramica descoperită în complexele închise din seco
lele IV—V ejn. şi mai ales în locuinţa nr. 1, vom constata că predomi
nantă devine ceramica lucrată din pastal bogată mai ales în nisip cu gra
nulaţie mare (care îl înlocuieşte pe cel fin, specific ceramicii proprii cul
turii Sîntana de Mureş) şi în microprundişuri, compoziţie care împiedică 
frământarea satisfăcătoare a pastei şi, fireşte, obţinerea unor vase cu un 
profil elegant. în plus, nu lipsesc nici fragmente de vase, în compoziţia 
pastei cărora intrau şi cioburi pisate.

Procentul de degresant şi calitatea acestuia din urmă diferă foarte 
mult în cadrul ceramicii acesteia, tot aşa cum şi aspectul vaselor diferea 
în funcţie de calitatea pastei : unele vase aveau feţele numai zgrunţu- 
roase şi aspre la pipăit, în timp ce la altele feţele prezintă chiar uşoare 
neregularităţi. De asemenea, nu numai într-un singur caz, datorită com
poziţiei pastei, în pereţii vaselor au apărut uşoare crăpături, în timpul 
arderii vaselor în cuptor.

în funcţie de calitatea pastei din care sînt modelate, vasele prezintă 
şi anumite particularităţi : cele lucrate din pastă zgrunţuroasă, la roata 
rapidă, -au pereţii mai subţiri (circa 7 mm), neteziţi cu mai multă grijă, 
ceea ce face oa degresantul cu granulaţie mai mare să nu apară în su
prafeţe în mod supărător. în schimb, vasele lucrate la roata înceată sau 
cu mîna, din pastă grosieră (neomogenă şi de slabă consistenţă) au pe
reţii mai groşi (10— 12 mm)„ neteziţi neglijent şi ou uşoare fisuri la su
prafaţă. Arderea însăşi a vaselor este destul de diferită, ea oscilînd între

9 La Mănoaia-Costişa situaţia este la fel de relativă, departajarea materialelor 
putîndu-se face tot numai prin comparaţie (of. Dan Gh. Teodor, V. Căpitanii,
I. Mitrea, loc. cit., p. 234.



158 MI'RGEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI, OCTAV MONORANU

negricioasă şi brună-cărămizie în exterior, şi negricios şi cărămiziu; în 
spărtură.

In ceea ce priveşte, formele de vase care apar în complexele închise 
de la Zahareşti (ca şi în nivelul superior al stratului de cultură cores
punzător aşezării), prima observaţie care se impune este aceea a sără
ciei lor. Aproape în exclusivitate, ceramica este reprezentată de oală, la 
oare se adaugă, reprezentând un procent destul de redus, strachina şi tip
sia circulară.

în funcţie de formele pe care le ilustrează, am considerat potrivit 
să împărţim ceramica în discuţie în trei grupe distincte, şi anume :

Grupa A  include vasele de tip borcan, pe care, după anumite parti
cularităţi de profil, le împărţim în două tipuri :

Tipul I include vasele borcan, prevăzute cu buza rotunjită la partea 
superioară, mai mult sau mai puţin răsfrântă în afară, cu umerii abia 
conturaţi şi fundul mult Îngroşat şi cu raporturi foarte diferite între dia
metrele gurii şi cele ale bazei vaselor. De dimensiuni ce pair, în general, 
mari, vasele de la care provin respectivele fragmente au pereţii subţiri, 
sînt lucrate numai la roată şi modelate din pastă zgrunţuroasă (fig. 37/ 
9, 14).

Tipul II cuprinde vase de dimensiuni mijlocii, cu profilul, în gene
ral, simplificat, avînd buza dreaptă sau uşor răsfrântă spre exterior, ro
tunjită la partea superioară şi uneori mai subţire decît pereţii. Umărul 
vaselor este foarte puţin curbait. Partea inferioară a vaselor este slab 
arcuită ca profil, fundurile fiind cu puţin mai groase decît pereţii sau 
de aceeaşi grosime cu aceştia, pereţii, în general, sensibil mai groşi decît 
la vasele tipului precedent. Explicaţia grosimii sporite a pereţilor la va
sele tipului II trebuie căutată, în primul rînd, ân calitatea grosieră a pas
tei din care sînt confecţionate acestea, bogată în microprundişuri şi cio
buri pisate, iar în al doilea rînd în faptul că ele sînt confecţionate fie 
cu mîna, fie la roata înceată (fig. 36/6, 12, 18).

Grupa B este ilustrată de fragmentele de castroane (fig. 37/1, 2, 7). 
Cele cîteva fragmente de vase ce aparţin respectivei grupe provin de la 
vase modelate din pasită de calitate inferioară zgrunţuroasă, bogată în 
microprundişuri şi nisip cu granulaţie mare, executate la roata inceată. 
Ca profil, vasele sînt mult simplificate in comparaţie ou aceeaşi formă 
întâlnită în cadrul culturii Sîntana de Mureş, avînd, de -altfel, după toate 
aparenţele, şi dimensiuni mai mici decât ultimele. Ca particularitate a 
profilului părţii superioare, este de remarcat că buza este uşor evazată 
şi rotunjită la partea superioară (în general profilul avînd formă de S). 
în plus, pereţii vaselor sînt arcuiţi iar fundul inelar.

Grupa C este ilustrată de un singur exemplar de tipsie circulară 
(fig. 36/17 şi 37/16). Apariţie cu totul nouă, tipsia este modelată dintr-o 
pastă grosieră şi executată cu mina. Alte caracteristici : buza vasului 
este ceva mai subţire decît pereţii, puţin arcuită către interior şi relativ 
scundă. Puţin adîncită, tipsia are fundul plat şi sensibil mai mio decît 
diametrul gurii, ultimul putînd să atingă, cel mult, 14 cm.
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Elementele de decor. Ca observaţie generală, se impune constatarea 
că cel mai frecvent ornamentate sînt vasele executate din pastă zgirutn- 
ţuroasă, la roată rapidă, în timp ce vasele lucrate cu mîna, din pastă 
grosieră, ca şi cele executate la roata înceată nu prezintă ornamente de
cît în cazuri cu totul excepţionale. Ornamentul este simplu şi constă, de 
regulă, dintr-o linie vălurită dispusă în registre, separate de linii inciza.te 
orizontale. Ca dispunere, ornamentul se plasează, de regulă, imediat sub 
buza vaselor sau pe umărul lor. (fig. 37/9).

*

Incercînd încadrarea culturală şi situarea cronologică a aşezării de 
la Zahareşti, trebuie să începem prin evidenţierea faptului că descope
ririle pe temeiul cărora este posibilă această încercare sînt destul de 
limitate ca putere de demonstraţie ştiinţifică. Intr-adevăr, împrejura
rea că datele sbratigrafice de la care ar trebui pornită discuţia sînt 
destul de departe de nivelul de claritate care să le asigure o valoare 
ştiinţifică probatorie decisivă nu poate rămîne fără urmări în stabilirea 
unei cronologii strînse şi sigure a aşezării. în  al doilea rînd, caracterul 
tmilateral al materialului arheologic de care ne putem folosi în încercarea 
amintită — de fapt, numai ceramică şi chiar şi aceasta numai în stare 
fragmentară şi neoferind posibilităţi de întregire a unor vase — nu vine 
nici el în sprijinul stabilirii unei datări mai strânse a aşezării. Tocmai de 
aceea, este şi mai de regretat situaţia semnalată, cu cît structura tehnică 
şi tipologică a ceramicii pare a situa descoperirile de la Zahareşti într-un 
moment important din evoluţia populaţiei locale de la est de Carpaţi, şi 
anume acela al trecerii de la etapa istorică definită, prin larga răspîndire 
a culturii Sîntana de Mureş la o altă etapă, caracterizată de „barbariza- 
rea“ acestei culturi, în sensul degradării ei tehnice, impusă de împreju
rări istorice noi.

Aşadar, prin comparaţie cu ceea ce reprezenta cultura Sîntana de 
Mureş îri perioada ei „clasică “ de existenţă şi de răspîndire10, descope
ririle de la Zahareşti par să acrediteze opinia că momentul în care tre
buie plasată aşezarea nu mai poate fi situat în secolul al IV-lea, tendinţa 
vizibilă de degradare a ceramicii -— în egală măsură pe plan tehnic, sti
listic şi tipologic —  fiind suficient de manifestă şi, prin aceasta, căpătînd 
valoare de argument istoric. Intr-adevăr, chiar dacă îm inventarul locuin
ţei nr. 1 (ou care se poate opera cu certitudine) sau printre: fragmentele 
ceramice descoperite între dărâmăturile celor două pietrare apar, în con
tinuare, fragmente ceramice lucrate la roată, în tehnica bună a secolu
lui al IV-lea, proporţia în care apar acestea este destul de redusă, ea 
scăzînd în favoarea ceramicii lucrate la roata cu învârtire lentă ca şi a

10 Pentru comparaţii, cf. Gh. Diaconu, Tirgşor, Necropola din secolele II1-IV e.n.. 
Bucureşti, 1965, passim ; B. Mitrea şi C. Preda, Necropolele din secolul al IV- 
lea e.n. din Muntenia, Bucureşti, 1966, passim ; Ligia Bîrzu, Continuitatea popu
laţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V, e. n., Bucureşti, 1973, passim ;
I. Ioni.ţă, loc. cit., p. 189-259 ; Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, 
Iaşi, 1982, p. 88 şi urm.
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celei lucrate eu mina,, luate în ansamblu (cel puţin ultima ajunge să re
prezinte aproape 25% din descoperirile ceramice de la Zahareşti).

Realităţile semnalate în cuprinsul complexelor închise de la Zaha
reşti pot fi considerate, credem, suficient de concludente pentru încadra
rea aşezării noastre în aspectul cultural Mănoaia— Costişa 11. Desigur, 
cum nu este vorba de a restrânge aşezarea la dimensiunile suprafeţei 
cercetate, fragmente similare apărîmd, chiar dacă în condiţii stratigrafice 
nu întotdeauna foarte sigure, la distanţe apreciabile de complexele pre
zentate în paginile precedente, posibilităţile de reluare a cercetării cu 
scopul, eventual, de a dezveli exhaustiv respectiva aşezare ar trebui va
lorificate, neexistînd nici o îndoială că îmbogăţirea descoperirilor ar pu
tea completa substanţial imaginea asupra ei.

Ceramica aparţinînd categoriei târzii dintre descoperirile de la Zaha
reşti, am spus-o, nu constituie o apariţie singulară şi nici măcar rară 
pe teritoriul Moldovei. Ea îşi află analogii atît în zone mai apropiate 
Zahareştiloir (la Moara 12 şi Botoşana t:!), cit şi în alte regiuni mai înde
părtate ale Moldovei, fără ca aceasta să ne împiedice a aprecia că ne 
aflăm în zone geografice deosebite : Mănoaia-Costiş a 1/j, Tîrpeşti 15-Tîrgu 
Neamţ, Lespezi-Homacea 16 şi Căciuleşti17. (Adăugăm că pentru tipul de 
tipsie identificat la Zahareşti nu ne este cunoscută decît o descoperire 
identică de la Mănoaia-Costişa)1S.

Deşi, după cum se ştie, numărul descoperirilor arheologice pe baza 
cărora se poate încerca stabilirea unei cronologii satisfăcătoare a acestei 
faze atît de importante din evoluţia, de fapt, tot a culturii Sîntana de 
Mureş, pînă la transformarea ei într-o cultură calitativ şi structural nouă, 
este încă destul de mic 19, considerăm şi noi că singura încadrare crono
logică justificată în stadiul actual al cercetării este situarea acestei faze 
la finele secolului al IV-lea şi mai ales în primele decenii ale secolului 
al V4ea. Că descoperirile de la Zahareşti contribuie puţin la precizarea 
respectivei cronologii este evident, tot aşa de evident fiind, însă, şi fap
tul că acestea au măcar meritul, în etapa actuală a cercetării, de a îm
bogăţi cu un lot de materiale baza documentară necesară stabilirii ariei 
răspîndirii aspectului cultural în care noi vedem expresia materială a 
culturii cu care începe etapa desăvârşirii formării poporului român. Ră
mâne, însă, în continuare în sarcina specialiştilor problemei şi epocii, să

11 Pentru aceste aspecte culturale şi problematica lor în Moldova, cf. Dan Gh. 
Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V -XI e. n., Iaşi, 1978, p. 11-50 ; Ion 
Mitrea, Carpiea, 1, 1968, p. 250-259 ; Victor Teodorescu, SQIV, 15, 1964, 4, p. 485 
si urm.

12 Emil I. Emandi, SCIVA, 27, 1976, 3, p. 388-391.
13 Dan Gh. Teodor şi Grigore Foit, Importanţa descoperirilor arheologice de la 

Botoşana pentru, cunoaşterea secolelor V-VI în Moldova, Comunicare prezentată 
la sesiunea ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti, 1965.

14 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitrea, loc. cit., p. 238-242.
15 Ion Mitrea, loc. cit., p. 250-251 şi harta nr. 1.
16 Ibidem, fig. 2/3-4.
17 Ibidem, fig. 2/1, 5-6.
18 Cf. Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitrea, loc. cit., p. 243, fig. 6/9.
19 Cf. Ibidem, p. 234-247 ; v. şi M. Petresou-Dimboviţa, RRH, 6, 1967, 2, p. 181- 

199 ; Dan Gh. Teodor, Carpiea, 2, 1969, p. 253-305.
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definească din ce în ce mai bine limitele cronologice ale acestui impor
tant proces şi mai ales cadrul teritorial în care el poate fi considerat ca 
îmbrăcând formele cele mai concludente, deoarece este greu de presupus 
şi de admis că respectivul proces a cunoscut o intensitate şi forme de 
manifestare egale în tot teritoriul de la est de Carpaţi şi cu atît mai 
puţin în tot teritoriul locuit de români.

Urme de locuire din epoca feudală, (secolele XIV-XVII)

După cum rezultase din cercetările de suprafaţă, terenul situat la 
sud de biserica actuală a satului, între biserică şi pîrîul Văitafului, ofe
rea materiale arheologice destul de numeroase pentru a indica existenţa 
aici a resturilor vechii aşezări medievale a Zahareştilor, încadrarea în 
mare, a acestor urme putînd fi făcută, cu siguranţă, între secolele XIV— 
XVII. Săpăturile arheologice sistematice efectuate în suprafaţa respec
tivă au confirmat existenţa unor resturi consistente de locuire, din ve
chea vatră locuită a satului fiind descoperite şi cercetate două locuinţe, 
alte două fiind numai identificate, fără să avem şi posibilitatea dezve
lirii lor.

Locuinţa nr. 1 a fost descoperită în S I (carourile 38— 40), pentru 
cercetarea ei fiind deschisă şi o  casetă (cu dimensiunile de 2,30X2,80 m) 
pe latura de est a secţiunii. Deşi nu a fost posibilă cercetarea locuinţei 
şi pe latura opusă, cîteva date certe s-au putut obţine, atît cu privire la 
planul construcţiei, cît şi referitor la tehnica de amenajare a ei. Astfel, 
s-a observat că locuinţa aparţinea tipului construcţiilor adîncite, groapa 
ei fiind săpată de la adîneimea de 0,85 m faţă de nivelul actual de căl
care podeaua locuinţei aflîndu-se la 1,25 m faţă de acelaşi nivel actual. 
Deşi, după cum spuneam, una din laturile locuinţei n(u a putut fi sur
prinsă şi cercetată, nu există nici o îndoială că construcţia avea un plan 
dreptunghiular, cu laturile de 2 X circa 3 m (fig. 12).

La dezvelire, s-a constatat că podeaua locuinţei fusese, cel puţin 
iniţial, acoperită cu un uşor strat de lutuială galbenă, care, însă, în urma 
unei folosiri destul de îndelungate şi mai ales datorită faptului că nu a 
mai fost refăcută în cursul utilizării locuinţei, se păstra destul de rău, 
ea putînd fi surprinsă numai pe unele porţiuni, şi în suprafeţe restrînse. 
Laturile de N şi S ale locuinţei (cele lungi) au putut fi mai bine sur
prinse, laturile gropii fiind mult mai clare aici. în schimb, latura de est 
a apărut mai slab conturată şi stabilirea traseului ei a fost posibilă mai 
ales datorită gropilor de pari, dispuse în lungul acesteia (latura de vest, 
depăşind cu puţin cadrul săpăturii, nu a fost surprinsă, dar nu este 
imposibil să o presupunem, şi de data aceasta urmele gropilor de pari 
uşurînd sarcina).

împrejurarea că în interiorul construcţiei nu au fost sesizate urme 
care să indice distrugerea acesteia prin foc face sigură abandonarea lo
cuinţei de bună voie. în acelaşi timp, însă, ne lipseşte şi de posibilitatea 
de a şti cu siguranţă dacă pereţii locuinţei erau căptuşiţi cu loazbe, aşa
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cum sîntem înclinaţi a crede. Intr-adevăr, la o construcţie cu dimensi
unile, totuşi, restrînse ale celei de faţă, existenţa a nu mai puţin de 9 gropi 
de pari în lungul laturilor nu poate sugera numai rolul acestora de sus
ţinere a acoperişului, mai plauzibilă fiind destinaţia de fixare a loazbe- 
lor ce căptuşeau pereţii.

Latura de sud a construcţiei prezintă un ieşind adînc de circa 0,50 m 
şi larg de peste 1,40 m, situat în colţul de NV al construcţiei. în toată 
această suprafaţă, destinată, neîndoielnic, amenajării unui cuptor (de la 
care, însă, nu s-au aflat resturi mai consistente) se găsea răspândită o 
cantitate destul de mare de cărbune şi cenuşă, concentrată, mai ales, 
într-o parte uşor adîncită în raport cu restul podelei locuinţei. După toate 
probabilităţile, cuptorul era odtlonit în peretele locuinţei, dar lipsa unor 
resturi mai consistente din el ne lipseşte de posibilitatea de a-i stabili 
dimensiunile şi chiar forma, în ultimă instanţă neexistînd nici măcar 
certitudinea că aici se afla un cuptor sau numai o simplă vatră adîn
cită în perete 20.

Pe latura opusă instalaţiei de încălzire a locuinţei se afla, după toate 
probabilităţile, intrarea. Că este aşa o dovedeşte, în primul rînd, faptul 
că conturul gropii locuinţei îşi schimbă aici traseul, marginea gropii 
înscriindu-se aproape în unghi drept către exterior. Cum, însă, linia se 
pierde la numai circa 0,20 m şi niici nu se înregistrează urme sigure ale 
„toboganului“ specific intrărilor în pantă, ne mulţumim cu presupunerea 
că schimbarea traseului laturii locuinţei în apropierea colţului de SV al 
suprafeţei acesteia nu aire altă explicaţie mai plauzibilă, existenţa în col
ţul de SV al locuinţei a intrării părând destul de probabilă.

în legătură cu aspectul locuinţei în perioada funcţionării ei n-ar mai 
rămîne decît să aflăm răspuns la întrebarea : cum va fi arătat acoperi
şul acesteia ? Prezenţa unei gropi de par în dreapta intrării, oarecum 
pe mijlocul laturii lungi a construcţiei, ar putea servi drept dovadă că 
acoperişul, sigur în două ape, avea pantele spre est şi, respectiv, vest, 
şi ac easta cu atît mai mult cu cît pereţii mai înalţi trebuiau să fie pe la
turile intrării şi, respectiv, cuptorului. Cît despre materialul utilizat, 
stuful pare cel mai probabil.

Inventarul locuinţei 1.

Cea mai mare parte a inventarului locuinţei nr. 1 este reprezentată 
de materialul ceramic, nici acesta, însă, nefiind în cantitate mare (100 
fragmente ceramice). Faptul că din tot materialul ceramic recoltat nu 
s-a putut întregi nici o formă de vas şi nici reconstitui vreo parte mai 
consistentă dovedeşte că construcţia a fost atent şi intenţionat evacuată,

20 Acest tip de construcţie nu poate fi considerat caracteristic nici pentru Mol
dova nici pentru Ţara Românească, locuinţele adîncite sau semi-adîneite, din 
secolele X IV -XV II, particularizîndu-se prin amenajarea cuptoarelor în interio
rul construcţiilor. Cu toate acestea,, intr-un procent restrâns, se întâlnesc şi astr 
fel de locuinţe, începând din secolul al XlII-leai pînă destul de tîrziu (cf. Maria 
Comşa, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 300, fig. 1 ; 306, fig. 5 / 2 ;  311, fig. 8/3).
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înainte de a fi abandonată. De altfel, însuşi faptul că locuinţa nu pre
zintă urme de incendiu — ceea ce ar indica distrugerea ei prin foc — 
lasă să se înţeleagă că aceasta a fost evacuată şi abandonată intenţionat.

Judecată prin prisma calităţii şi compoziţiei pastei, a elementelor 
de profil ilustrate de fragmentele descoperite în interiorul construcţiei, 
ca şi a decorului identificat pe fragmente, ceramica din locuinţa nr. 1 
este destul de puţin unitară. Astfel, din punctul de vedere al calităţii 
şi compoziţiei pastei, această ceramică poate fi împărţită în patru mari 
categorii, fiecăreia din acestea fiindu-i proprie şi o anumită specie ce
ramică.

I. Prima categorie de pastă este ilustrată de o ceramică lucrată din
tr-un .amestec de calitate cu totul inferioară, pasta avînd o compoziţie 
foarte bogată în nisip cu granulaţie mare (aproape microprundiş). Dato
rită acestuia, amestecul pastei s-a făcut insuficient, iar feţele vaselor 
prezintă neregularităţi uşor vizibile. în spărtură, fragmentele prezintă o 
porozitate accentuată, iar grosimea pereţilor, indiferent de la ce parte a 
vasului provin fragmentele, depăşeşte 1 cm. Deşi destul de bine reali
zată, arderea vaselor lucrate din această pastă este, totuşi, incompletă, 
aşa încît feţele vaselor au o culoare gălbuie roşcată, miezul avînd una 
brun-cenuşie.

în funcţie de elementele de profil pe care le păstrează unele frag
mente provenind de la partea superioară a vaselor, s-ar părea că forma 
de la care provine marea majoritate a acestor fragmente era invariabil 
oala-borcan, care se caracteriza printr-o înălţime relativ mare, gura largă 
şi umărul frumos arcuit. Gîtul vaselor pare a fi fost destul de înalt. 
Deşi nu s-a putut întregi nici unul din fragmentele de buze descoperite 
în locuinţă cu fragmente provenind de la gîtul unor oale-borcan lucrate 
din pasta amintită, după identitatea de pastă credem că partea superioară 
a vaselor lucrate din pasta de calitate inferioară despre care vorbim, se 
caracteriza printr-o buză destul de înaltă, simplă, uşor răsfrântă în afară 
(fig. 38/3) şi cu partea superioară profilată rotunjit. Faţa interioară nu 
prezenta nici o şănţuire care să indice folosirea capacului, dar, în schimb, 
are urmele de culoare neagră provocate de crusta de arsură obişnuită la 
vasele utilizate la fiertul hranei pe vatră.

în ceea ce priveşte ornamentul, este sigur că vasele lucrate din pasta 
de calitate inferioară erau, invariabil, împodobite cu unul sau mai multe 
valuri simple, singurele deosebiri între vase constînd doar din lărgimea 
valurilor (deschiderea). Ca o observaţie particulară, este de remarcat că 
cele mai multe fragmente împodobite eu ornamentul amintit poartă un 
val care apare sub forma unor zig-zaguiri sttrînse. Numai două din cele 
nouă fragmente ornamentate cu vai îl prezintă pe acesta cu deschideri 
largi, iar «unul dintre ele are valul mărginit la partea superioară (în zona 
de unde începe şi gîtul vasului) de o muchie uşor reliefată (fig. 38/7, 
13, 16).

Procentual, ceramica lucrată din pastă inferioară reprezintă aproape 
jumătate din descoperirile din locuinţa nr. 1, fapt care sugerează că pe
rioada din care datează respectiva construcţie, deşi cunoştea şi alte spe
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cii ceramice, se caracteriza prin mai larga răspândire a acesteia, a cărei 
principală caracteristică o constituie păstrarea unor trăsături arhaizante.

In ceea ce priveşte protfilele buzelor lucrate din pasta inferioară de 
care ne ocupăm aici, este de făcut observaţia că, pe fondul general ca
racterizat de buzele înalte şi simple, se pot distinge, totuşi, cîteva va
riante, dintre care sînt de reţinut mai ales două :

a) Buza uşor arcuită la partea superioară şi prevăzută la interior 
cu o şănţuire uşoară, abia profilată, oare ar putea sugera începutul utili
zării capacului (fig. 38/3, 15 şi 40/10, 34, 35).

b) Buza uşor îngroşată la partea superioară, rotunjită şi ou faţa 
exterioară marcată de o muchie abia schiţată 21. De notat că această va
riantă este modelată dintr^o pastă extrem de bogată în microprundişuri, 
care s-au şi desprins din feţele vaselor, lăsînd în ele adevărate mici al
veole (fig. 38/11 şi 40/8).

într-un singur caz, partea superioară a buzei prezintă crestături 
oblice, puţin adîncite si dispuse la intervale neregulate (1,5-2 cm, fig. 
38/15).

II. A doua categorie de pastă este reprezentată de un amestec bo
gat de nisip, dar nu nisip cernut. Amestecul făcîndu-se foarte bine, acea
sta a asigurat pereţilor vaselor un aspect compact şi dens. Feţele vase
lor sînt uşor zgrunţuroase la pipăit şi, datorită pastei bine frământate, 
s-au putut modela bine, atît la interior cît şi la exterior. Vasele mode
late din această pastă sînt arse atît la roşu cît şi la cenuşiu, iar din 
punctul de vedere al formelor ele pot fi împărţite în : a) oale-borcan şi
b) oale cu toartă.

a) In ciuda faptului, deja precizat, că nu s-a pututi întregi nici o 
formă de vas din fragmentele descoperite în cuprinsul locuinţei nr. 1, 
prin analogie cu descoperiri făcute în alte locuri, se poate estima că oa- 
lele-borcan par a se fi înscris între înălţimi mijlocii şi mari, ele avînd 
diametrul gurii, în orice caz, mai mare de 15 cm. Cît priveşte profilul 
buzelor, acesta este ilustrat de următoarele :

—  Buză scundă, sensibil răsfrântă în afară, mult îngroşată în exte
rior, putând fi încadrată în categoria buzei-streaşină. Nu are şănţuire 
pentru capac (fig. 38/1 şi 40/1, 4, 9).

-—• Buză puţin înaltă, răsfrântă în afară ; îngroşată la bază, se sub
ţiază către partea superioară şi este marcată în interior printr-o uşoară 
muchie. Prezintă o puternică săntuire interioară pentru capac (fig. 38/6 
şi 40/32).

b) Datorită stării fragmentare a descoperirilor care ilustrează oala 
cu toartă nu putem da nici un detaliu metric despre această formă, tre
buind să ne mulţumim cu precizarea că prezenţa unor urme de torţi 
deslipite de. pe unele fragmente de buze constituie unicul indiciu al exis
tenţei formei respective printre cele modelate din pasta celei de-a doua 
categorii. în schimb, pe temeiul fragmentelor de buze descoperite, se 
pot face încercări de stabilire a unei tipologii a acestora.

21 Cf. Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova (secolul al 
XIV-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1975, fig. 13/11.
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Profilul de bază al buzei oalei cu toartă este reprezentat de o buză 
înaltă, îngroşată la partea superioară şi teşită, iar baza, în exterior, mar
cată printr-o muchie bine profilată (fig. 38/8 şi 40/36). Interiorul este 
puternic şănţuit pentru sprijinirea capacului. Deşi întîlnit la fragmente 
provenind de la oale cu toartă, acest profil poate fi, în egală măsură, 
presupus ca utilizîndu-se şi la oala-borcan.

Două fragmente de buză provenind de la acelaşi vas ilustrează o  va
riantă a profilului amintit. Este vorba de o buză înaltă de numai 1 cm, 
uşor teşită la partea superioară. în timp ce baza buzei este delimitată de 
o muchie sub forma unui prag bine profilat, pe mijlocul buzei, în ex
terior, o şănţuire destul de neregulată împarte buza în două jumătăţi 
inegale (fig. 38/4).

III. Cea de-a treia categorie de pastă este reprezentată de un ames
tec de lut ales şi nisip cernut, foarte dens şi consistent şi de o mare plas
ticitate. Această calitate a pastei a permis modelarea la roata cu învâr
tire rapidă a unor vase a căror principală particularitate o constituie 
grosimea foarte redusă a pereţilor (în medie 3— 4 mm), la care se adaugă 
un profil mult mai complicat al buzei în comparaţie cu vasele descrise 
anterior. Din păcate, fragmentele descoperite nu fac sigură modelarea 
din această pastă decât a oalei cu toartă, prevăzută cu gît înalt şi gura 
strimtă (fig. 38/12), alte câteva fragmente, neearacteristice, provenind de 
la vase de dimensiuni mari lucrate din aceeaşi pastă, nu ne ajută prea 
mult să intregim gama vaselor modelate din pasta de categoria amintită. 
Respectivele fragmente, provenind de la acelaşi vas şi aparţinând părţii 
superioare a lui, permit doar să se observe că vasul se inscria intr-o 
formă bine cunoscută in alte părţi22 şi se caracteriza prin următoarele : 
gâtul ânalt, buza scundă, cu tendinţa de curbare către interior, şi marcată 
la partea inferioară de o muchie bine profilată. Sub muchia de la baza 
buzei, pe jumătatea superioară a gâtuluâ, se succed trei caneluri de lăr
gimi variate şi care descresc ân adâncime către umărul vasului. Din punct 
de vedere tehnic, este de făcut observaţia că toarta era prinsă de la 
nivelul inferior al buzei, după profilarea canelurilor amintite : in ceea 
ce priveşte arderea, este de remarcat că ea este inegală, feţele vasului 
(de fapt numai o pojghiţă groasă de cel mult 1 mm) având culoarea roşie- 
cărămizie, iar miezul — culoarea cenuşiu-negricioasă.

IV. Ultima categorie de pastă atestată la olăria descoperită în cu
prinsul locuinţei nr. 1 poate fi apreciată ca pastă fină. Ilustrată de nu
mai două fragmente provenind, ou siguranţă, de la vase diferite, această 
pastă este rezultată dintr-un amestec de lut foarte fin şi nisip cernut, 
din ea lipsind cu desăvârşire orice fel de impurităţi. La pipăit, faţa exte
rioară este catifelată şi nu există nici un dubiu că exteriorul vasului a 
fost finisat prin acoperirea cu o angobă foarte obişnuită, de altfel, la 
toate vasele aparţinând speciei despre care vorbim aici.

22 Ibidem, fig. 23/12 (este vorba de o ceramică contemporană celei de la Zaha- 
reşti, descoperită >la Rotopăneşti).
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Ambele fragmente sînt de culoare cenuşie, iar uniformitatea arderii 
pe toată grosimea pereţilor vaselor permite aprecierea înaltului nivel teh
nic al producţiei atelierului din care provin 23.

Dacă fragmentele nu permit identificarea formei de vas de la care 
provin, ceea ce este, în schimb, sigur, judecind după curbura acestora, 
este faptul că respectivele vase erau de dimensiuni destul de mairi şi că 
aveau umărul ornamentat : unul — cu o  bandă de cel puţin 9 caneluri 
de lărgimi şi adîncimi diferite, cel de-al doilea fiind împodobit cu un 
val multiplu, trasat cu un pieptene, într-o tehnică fără cusur 

■ ■ *

Corespunzător categoriilor de pastă descrise mai sus şi tipurilor de 
vase ilustrate sau, mai eurînd, sugerate de fragmentele tipice descoperite 
în locuinţa nr. 1, fundurile de vase ilustrează şi ele aproape fiecare din 
categoriile de pastă descrise în cele precedente. Astfel, cele cinei frag
mente de funduri provenind de la vase modelate din pastă de categorie 
inferioară, deşi prezintă un profil destul de îngrijit lucrat, au pereţii 
mai groşi de 1,2 cm, în timp ce fundul propriu-zis se subţiază mult că
tre centru, iar faţa interioară prezintă multe neregularităţi de profil. 
La cele mai multe fragmente faţa exterioară este netedă — adică nu 
prezintă urmele obişnuite ale desprinderii vasului de pe roată cu aju
torul sforii —■ un singur fragment avînd marginea profilată sub forma 
unui prag (lat de 1 cm), ceea ce dovedeşte că vasul a fost lucrat pe o 
roată cu învî.rtire lentă. De altfel, acest, fragment de fund de vas repre
zintă produsul de calitatea cea mai slabă din întreaga categorie de pastă 
inferioară atestată în cuprinsul locuinţei nr. 1 ; în afara pastei poroase 
şi bogate în pietricele din care este lucrat, fragmentul are şi faţa interi
oară a fundului cu multe neregularităţi şi inexactităţi de execuţie.

Categoria de pastă zgrunţuroasă, indiferent de culoarea vaselor mo
delate din. ea, este ilustrată de şapte fragmente de funduri (4 roşii şi 3 
cenuşii),' toate caracterizate printr-un profil realizat cu multă precizie, 
şi care prezintă, în interior, şănţuirile de degete obişnuite la vasele lu
crate la roata rapidă.

Celelalte categorii de pastă nu sînt ilustrate prin fragmente de fun
duri din invefitarul locuinţei nr. 1.

*

In locuinţa medievală nr. 1 de la Zahareşti nu a fost descoperită 
nici o monedă şi nu s-a aflat, de asemenea, nici un obiect de metal care 
să ajute la o încadrare cronologică mai precisă şi mai „strîmsă“ a eon-

23 Fragmentele provin de la vase aparţinînd categoriei ceramicii cenuşii, larg 
răspândită în centrele urbane din Moldova la finele secolului al XIV-lea şi 
mai rar întilnită în aşezările rurale din aceeaşi vreme, iar în satele în care ea 
apare nu poate proveni decît prin cumpărare de la oraş. Pentru problemele 
ţinînd de tehnica de lucru şi de particularităţile stilistice ale respectivei cera
mici, cf. M. D. Matei, Dacia, N. S., 6, 1962, p. '357-386 ; cf. de asemenea, L. Chi- 
ţescu, SCIV, 15, 1964, -3, p. 411-426.

24 El. Busuioc, op. cit., fig. 35/17.
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strucţiei. De aceea, datarea construcţiei nu se -poate încerca decît pe baza 
fragmentelor ceramice aflate în interiorul locuinţei, atît la nivelul po
delei cît şi la baza umpluturii din groapa locuinţei. în acest sens, deci
sivă este constatarea că pe podeaua locuinţei, la adîneimea de 0,75-— 
0,80 m, marea majoritate a fragmentelor ceramice este reprezentată de 
cele lucrate din pastă grosieră (categoria I de pastă descrisă mai sus), 
restul, foarte puţine la număr, fiind fragmente lucrate din pastă zgrun
ţuroasă, exclusiv de culoare cenuşie. în schimb, între adâncimile de 
0,40— 0,60 m, deci la baza umpluturii din groapa bordeiului abandonat, 
s-au descoperit fragmente ceramice ilustrând toate celelalte categorii de 
pastă identificate aici (mai puţin categoria II, mult mai consistent cate
goriile III şi IV). Această ultimă observaţie poate, după opinia noastră, 
să contribuie la restrângerea perioadei de funcţionare a locuinţei la fi
nele secolului al XlV-lea, ceea ce ar însemna că părăsirea locuinţei şi 
începerea procesului de umplere a gropii acesteia s-a petrecut o dată 
cu începutul secolului al XV-lea şi cel mult în cursul primelor decenii 
ale secolului amintit.

Dacă observaţiile noastre sînt exacte şi interpretarea materialului 
ceramic nu prezintă fisuri esenţiale, ar însemna că ne aflăm în pre
zenţa uneia din locuinţele din vatra veche a satului Zahareşti, perime
tru în care locuirea mai intensă a avut loc pînă spre finele secolului al
XV-lea, după oare locuirea s-a mutat (sau a avut tendinţa să se mute) 
pe terasa imediat următoare a riului (terasa II). în sprijinul acestei opi
nii vine, în mod special, constatarea că în nivelul de călcare corespun
zător perioadei de funcţionare a locuinţei nr. 1, dar şi de umplere a 
gropii, după abandonarea construcţiei, majoritatea covârşitoare a frag
mentelor ceramice este reprezentată de odăria cu profile specifice sfârşi
tului secolului al XlV-lea, în timp- ce ceramica specifică secolelor urmă
toare apare numai la nivelul superior al umpluturii şi într-un număr 
destul de mic.

Fireşte, fiind vorba, în linii mari, de aceeaşi vatră a satului, nu era 
de aşteptat oa în preajma locuinţei nr. 1 să nu se afle şi materiale din 
secolele XV-XVI, deoarece, chiar dacă locuirea a avut tendinţa să se 
îndepărteze de firul apei şi să se stabilească pe terasa II, este neîndo
ielnic că vieţuirea a continuat şi aici, zona păstrând urme din perioada 
mai târzie. O dovadă în plus o constituie însuşi faptul că în secolul 
al XVI-lea, la baza terasei I, în apropiere de cursul apei s-a îngropat 
un depozit de unelte meşteşugăreşti şi agricole, aparţinând cu siguranţă 
unui locuitor al satului, care îşi avea locuinţa probabil destul.de aproape 
de locul îngropării depozitului. Mai ales această ultimă observaţie su
gerează faptul că locuirea, chiar dacă s-a stabilit ulterior în zona mai 
înaltă a satului, nu a abandonat cu totul vatra .mai veche a acestuia.

Cît priveşte restul inventarului acestei locuinţe, puţinele obiecte1 de 
metal aflate în cuprinsul ei nu ajută la precizarea unei datări mai sfcrînse 
ă construcţiei, dar nici nu se opun celei propuse mai sus. Intr-adevăr, 
vârful de săgeată cu secţiune romboidală şi cu peduncul (lungime totală
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4,3 cm) sau cuţitul cu lama dreaptă şi peduneul pentru prinderea mine
rului (lungime totală 19,2 cm), fără să mai vorbim de cele cîteva cuie 
şi scoabe aflate în umplutură sânt mult prea comune pentru a servi unor 
precizări cronologice utile discuţiei noastre.

Locuinţa nr. 2 (fig. 13). Identificată tot în S I, ca şi cea precedentă 
şi la circa 20 m NE de aceasta, locuinţa nr. 2 prezintă, în linii generale, 
aceleaşi caracteristici de oridin tehnic şi planimetric, ceea ce air putea su
gera, dată fiind distanţa ce le separă cronologic, că ne aflăm în faţa unei 
reale (şi foarte importante din punct de vedere ştiinţific) continuităţi a 
tehnicii de construcţie a locuinţelor oamenilor simpli din acest sat. De 
plan tot dreptunghiular (2 X circa 2,95 m) şi cu colţurile uşor rotun
jite, groapa locuinţei se adâncea până la circa 1,15 m faţă de nivelul ac
tual de călcare, dar este foarte greu să precizăm care va fi fost. adinci- 
mea ei în perioada de funcţionare, deoarece nu s-a putut surprinde stra
tigrafie nivelul de la care a fost săpată groapa construcţiei. Judecind, 
însă, prin comparaţie cu construcţia precedentă, ar părea întemeiată pă
rerea că locuinţa aparţinea tipului de construcţie semiadîneită, prezen
tând. tendinţa ridicării la suprafaţă 25.

Podeaua locuinţei era amenajată simplu, numai prin bătătorirea pă- 
mîntului (de culoare gălbuie). Deşi cercetarea acestei locuinţe s-a lovit 
de dificultăţi sporite, a fost posibil să stabilim că şi în amenajarea ve
trei acesteia s-a folosit tehnica întâlnită la prima locuinţă, această in
stalaţie fiind situată, planimetric, tot ân afara planului construcţiei. Cum, 
ânsă, nu s-a putut surprinde în condiţii satisfăcătoare planul construcţiei, 
este dificil de apreciat cit de adânc era cotlonul (fig. 14/1) care adăpos
tea vatra, fără să mai vorbim de lipsa descoperirilor care să permită 
eventualitatea reconstituirii acestei instalaţii.

Prezenţa unor gropi de pairi ân lungul singurei laturi mai bine sur
prinse a locuinţei repetă o situaţie întâlnită în cuprinsul locuinţei prece
dente, astfel că nu este exclusă, nici în acest al doilea caz, căptuşirea cu 
loazbe a pereţilor, dar şi acum în aceleaşi condiţii de probabilitate. în 
schimb, starea precară de conservare a locuinţei nr. 2 ne-a lipsit de da
tele care să ne permită identificarea integrală a intrării locuinţei. De 
altfel, în aceeaşi ordine de idei şi datorită aceloraşi cauze, nu sînt posi
bile nici încercări de stabilire a poziţiei acoperişului, absenţa unei gropi 
centrale Îngreunând sensibil formularea de ipoteze. Numai descoperirea 
unei gropi de par, cu diametrul de 0,23 m, dispusă în exteriorul locuin
ţei (în apropierea vetrei) ar putea sugera că cele două ape ale acoperi
şului aveau aceeaşi poziţie faţă de construcţie ca şi la locuinţa nr. 1.

25 Deşi scăderea adîncimii pînă la care sînt îngropate locuinţele este evidentă că
tre secolul al XV-lea, tot aşa cum din aceeaşi perioadă încep să se înmulţească 
locuinţele de suprafaţă (acestea din urmă sugerând, prin dimensiuni şi forme, 
că aparţin unor familii mai înstărite), rămâne un fapt cert acela că nu numai 
în mediul rural, ci şi în oraşe locuinţa adîncită va continua săi fie larg răspîn- 
dită pînă în secolul al XVII-lea. Pentru tendinţa ridicării la suprafaţă a locu
inţelor, cf. Maria Comşa, loc. cit., ea şi P. I. Panait, Bucureşti, Materiale de 
istorie şi muzeografie, 6, 1968, p. 69.
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Inventarul locuinţei nr. 2.

Dintr-un anumit punct de vedere, situaţia întâlnită în locuinţa nr. 
2 este, în comparaţie cu aceea din locuinţa nr. 1, ceva mai concludentă, 
în primul rând datorită unei situaţii stratigrafice ceva mai avantajoase, 
înregistrate în chiar cuprinsul locuinţei. Astfel, deşi şi această locuinţă 
a fost evacuată intenţionat şi atent înainte de a fi abandonată, fiind 
exclusă şi în acest caz distrugerea locuinţei de un incendiu, la nivelul 
podelei s-au descoperit cîteva fragmente ceramice, de altfel singurele care 
pot fi atribuite inventarului propriu-zis al construcţiei. Răspîndite pe în
treaga suprafaţă a podelei, dar cu tendinţa de a se concentra în apro
pierea vetrei, puţinele fragmente ceramice amintite se situează între 
adîncimile de 0,90— 1,10 m măsurate de la nivelul actual al solului, 
această diferenţă de circa 0,20 m explicîndu-se prin faptul că podeaua 
locuinţei era, după cum s-a mai arătat, înclinată dinspre intrare către 
latura opusă a construcţiei.

Nivelul podelei, în care se aflau fragmentele ceramice amintite, era 
suprapus de un strat, gros de maximum 0,40 m, de pămînt negru ames
tecat cu galben, a cărui provenienţă nu poate fi pusă decît în legătură 
cu procesul de dărîmare şi scurgere către interiorul construcţiei a pere
ţilor de lut ai ei, după abandonarea locuinţei. Pe lingă compoziţia ames
tecată a acestui strat destul de gros, în favoarea interpretării de mai 
sus vine şi observaţia că, pe toată grosimea lui, stratul a fost complet 
lipsit de materiale arheologice. In sfârşit, în completarea celor de mai sus, 
facem precizarea că deasupra resturilor pereţilor locuinţei scurse în inte
rior se află adevărata umplutură a gropii construcţiei părăsite. Umplutura 
este reprezentată de un pămînt cenuşiu cu nuanţe deschise, pe toată gro
simea ei descoperindu-se bucăţi mici şi rare de chirpic, foarte puţine boabe 
de cărbune şi mai ales fragmente ceramice. în aceste condiţii, în ciuda 
puţinătăţii materialului arheologic descoperit la nivelul podelei locuinţei, 
prin compararea acestuia cu ceramica aflată în nivelul umpluturii pro- 
priu-zise se poate încerca, cu destul succes după părerea noastră, înca
drarea cronologică a construcţiei, atît ca perioadă de funcţionare, cît şi 
ca moment al abandonării.

Pornind de la observaţiile de mai sus, facem precizarea că la nivelul 
podelei, deci puţind fi considerat ca aparţinînd sigur inventarului locuin
ţei, nu s-a aflat decît materialul ceramic, dar şi acesta într-un număr 
extrem de redus : numai 15 fragmente, dintre care 5 în apropierea ve
trei, restul de 10 fiind răspîndite pe suprafaţa podelei. Deşi respectivele 
fragmente sînt atît roşii cît şi cenuşii, ele pot fi considerate destul de 
unitare sub raportul compoziţiei pastei, al tehnicii de lucru şi al elemen
telor de profil. Cu numai două excepţii, fragmentele în discuţie, indife
rent de culoarea lor, sînt lucrate dintr-o pastă de calitate destul de bună, 
compactă şi dură, cu aspect zgrunţuros datorită nisipului mic şi mijlociu 
utilizat ca degresant. Printre fragmentele ceramice descoperite pe vatră, 
două sînt mai semnificative sub raportul profilului, fiecare ilustrând un 
alt profil de vas.
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Primul fragment, provenind de la un vas a cărui formă nu o putem 
determina, de ouloare cenuşie, se caracterizează prin buza scundă, vizibil 
îngroşată la exterior şi rotunjită, în interior prezentînd o uşoară şăn- 
ţuire, legată de utilizarea capacului (fig. 39/3).

Cel de-al doilea fragment provine şi el de la un vas greu de iden
tificat ca formă. Este vorba de un fragment de buză înaltă, uşor răs- 
frîntă în afară şi rotunjită la partea superioară. Faptul că pe mijlocul 
înălţimii buzei se află o muchie abia schiţată, la care se adaugă grosi
mea redusă a peretelui, imprimă buzei respective un profil elegant, cu 
o uşoară formă de S, conturată suplimentar şi de larga şănţuire din in
terior, pentru sprijinirea capacului (fig. 39/2).

Celelalte trei fragmente sînt atipice şi nesemnificative, singurul fo
los pe care îl aduc două dintre ele fiind acela că dovedesc că provin de 
la vase ornamentate cu caneluri orizontale. Mai mult, unul din aceste 
două fragmente (ambele roşii) dovedeşte că pe umărul vasului de la care 
provine se găsea ca ornament un val simplu, încadrat de două caneluri 
orizontale, largi şi puţin adîncite, întregul decor fiind realizat cu o acu- 
rateţă discutabilă.

Cît priveşte fragmentele ceramice descoperite pe podeaua locuinţei, 
se poate spune că, cu două excepţii, sînt şi ele destul de unitare, atît ca 
compoziţie a pastei cît şi ca tehnică de execuţie.

Unul din cele două fragmente considerate de noi ca excepţie pare 
să provină din jumătatea inferioară a unei oale-borcan (probabil) şi este, 
ca şi cel de-al doilea, lucrat dintr-o pastă grosieră, destul de compactă 
dar bogată în nisip cu granulaţie mare, care poate fi asemănat cu frag
mentele ceramice modelate din prima categorie de pastă din locuinţa 
nr. 1.

Cel de-al doilea fragment provine de la un vas lucrat din pastă fină 
(categoria IV de pastă ‘din locuinţa nr. 1) şi păstrează profilul parţial al 
fundului vasului respectiv. Vasul avea pereţii subţiri, feţele de culoare 
cenuşie-mehisă (acoperită cu o angobă fină) miezul avînd o culoare ce- 
nuşiu-găibu'ie.

Rlestul de 7 fragmente de culoare roşie şi imul singur cenuşiu pre
zintă trăsături -asemănătoare. Cel de culoare cenuşie provine de la un vas 
eu buza relativ înaltă şi răsfrântă în afară : mult îngroşată la exterior 
şi rotunjită în interior are obişnuinţa şănţuire pentru sprijinirea capa
cului (fig. 39/4).

Dintre fragmentele roşii, numai două sînt semnificative : unul pro
vine de la buza unui vas, celălalt fiind un fragment de toartă.

Primul provine de la o buză înaltă, foarte puţin arcuită pe mijloc 
către exterior şi rotunjită la partea superioară. In exterior, sînt trasate 
destul de neregulat cîteva şanţuri greu vizibile, de lăţime variabilă, cu 
rol de ornament (fig. 39/5).

Fragmentul de toartă are un profil asimetric, una din laturi avînd 
un aspect sensibil aplatizat în raport cu cealaltă, care este îngroşată şi 
rotunjită. Mijlocul torţii este şi el profilat neglijent, în apropierea la
turii mai îngroşate fiind profilată o muchie uşor înălţată, care se întin
dea, probabil, pe toată lungimea torţii.
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Restul fragmentelor provin de la fundurile unor vase, lucrate toate 
la roata rapidă, fapt dovedit de prezenţa pe toate fragmentele a şănţui- 
rilor sau striurilor specifice lucrului la această roată. Lucrate toate din 
obişnuita pastă densă şi compactă, în amestecul căreia intră numai ni
sipul cu granulaţie mică, fragmentele în discuţie se deosebesc, totuşi, în 
ceea ce priveşte arderea, mai bună şi completă la unele, mai slabă la 
altele. Cel puţin fragmentul de toartă prezintă numai o pojghiţă roşie 
la exterior, miezul avînd o culoare cenuşie închitsă.

★

In măsura în care fragmentele ceramice descoperite pe vatra locuin
ţei sau pe podeaua acesteia pot fi considerate semnificative şi suficient de 
concludente pentru datarea construcţiei, considerăm că o încadrare cro
nologică relativ largă a perioadei de funcţionare a construcţiei poate fi 
propusă pentru a doua jumătate a secolului al XV-lea şi, eventual, 
foarte puţin la începutul celui următor. Această ultimă limită cronolo
gică pare să fie impusă de fragmente de buză înaltă, ornamentată în 
exterior cu liniile orizontale uşor adîncite, profil ce este considerat ca 
fiind specific începutului secolului al XVI-lea. 26

După cum precizam mai înainte, deasupra podelei locuinţei, pe care 
s-au aflat cele cîteva fragmente ceramice de care ne-am ocupat, se află 
un -strat de pămînt negru amestecat cu galben, s ta t  format prin alune
carea în interiorul gropii locuinţei a pereţilor de deasupra solului 
acesteia. Grosimea acestui strat, relativ uniformă, nu depăşeşte 0,20 m.

Stratul respectiv este suprapus, la rândul său, de un altul, compus 
dintr-un amestec de pămîint cenuşiu închis, boabe de chirpic şi rare bu
căţi de cărbune. In cuprinsul acestui strat s-a descoperit un bogat ma
terial arheologic constînd din ceramică, obiecte de metal (obiecte de uz 
casnic, catarame, undiţe, un vîrf de săgeată) precum şi o piatră serrn- 
preţioasă de culoare rubinie, care va fi fost, probabil, montată la un 
cercel cu pandantiv foliform (fig. 39/16,19-22 ;43/2,7,ll si 46/7,18).

în ceea ce priveşte ceramica, de cel mai mare interes pentru dis
cuţia noastră o considerăm pe cea aflată la adîncimea de 0,40— 0,60 m., 
deoarece fragmentele în discuţie trebuie atribuite perioadei în care a 
început procesul de umplere a gropii locuinţei abandonate de curînd. Cu 
alte cuvinte, în măsura în care respectivele fragmente ceramice pot fi 
considerate concludente, acestea stabilesc un termen ante quem  pentru 
perioada de funcţionare a locuinţei.

Observaţia de căpetenie în legătură cu materialul ceramic aflat în 
nivelul de bază al umpluturii este aceea că el este deosebit de variat, în 
primul rînd sub raportul calităţii pastei şi al profilelor vaselor de la 
care provin fragmentele. Astfel, aici sînt prezente categorii diferite de 
pastă, cum ar fi pasta inferioară, insuficient frământată şi cu porozităţi 
vizibile, identică cu categoria I de pastă din locuinţa nr. 1, categoria de 
pastă zgrunţuroasă bogată în nisip fin şi bine frământată, precum şi 
pasta fină, chiar dacă este ilustrată printr-un număr mic de fragmente.

26 El. Busuioc, op. cit., fig. &0 /2.
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Demn de remarcat este faptul —  aproape surprinzător prin comparaţie cu 
realităţi din alte aşezări rurale contemporane — că împreună cu ceramica 
amintită s-a aflat şi un fragment din partea dinspre buză a unei torţi 
smălţuite.

Indiferent de culoarea vaselor de la care provin, fragmentele lu
crate din pastă zgrunţuroasă ilustrează larga răspândire a profilului de 
va.se cu buza scundă, puternic îngroşată spre exterior şi arcuită, prevă
zută cu o şănţuire interioară pentru sprijinirea capacului. In ciuda nu
mărului mare de fragmente de buze cu profilul amintit, faptul că acestea 
sînt atribuite, în chip unanim, perioadei de pînă spre mijlocul secolului 
al XV-lea, 27 respectiva ceramică nu poate fi considerată contemporană 
perioadei de umplere a gropii bordeiului. Mai noi decît aceste profile, 
care au putut ajunge în umplutură ca urmare a unor lucrări de râzuire 
a terenului din jurul locuinţei —  mai precis a nivelului de călcare din 
preajma acestuia —  sînt altele, abia acestea putînd fi atribuite, în linii 
mari, perioadei de umplere a gropii locuinţei. Profilele în discuţie sînt 
următoarele :

a) Buze de vase relativ înalte, îngroşate puternic la exterior, avînd 
la bază o muchie mai mult sau mai puţin profilată, uneori această mu
chie fiind ornamentată cu motivul „în ghirlandă14. Mai ales dacă profilul 
respectiv are partea superioară teşită şi mult răsfrântă în afară nu exis
tă nici o îndoială că ne aflăm în faţa unor resturi ceramice specifice 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XV-lea şi mai ales sfârşitului 
acestui veac. Profilul respectiv este considerat ca fiind foarte apropiat 
cronologic de cel care constituie elementul cel mai nou din umplutura în 
discuţie (fig. 39/6) ;

b) Profilele de buze înalte, simple, uşor răsfrânte ân afară şâ aproa
pe de regulă ornamentate la partea superioară, în exterior, cu una sau 
două şănţuiri destul de bine adâncite şi trasate relativ atent. Aceste pro
file par a se Înrudi genetic-tipologic cu un anume profil de buză din 
perioada precedentă, caracterizat prin existenţa unei muchii foarte puţin 
pronunţate, dispusă puţin mai jos de limita superioară a buzei (fig. 39/1).

Prin aplatizarea muchiei amintite, buza rămâne simplă şi in locul 
şănţuirii care separă muchia de la baza buzei ele marginea superioară 
a acesteia, pe buzele mai târzii vor apărea numai şănţuirile de care am 
amintit. După cum se ştie şi se acceptă fără rezerve, profilul de buză 
înaltă, simplă, răsfrântă în afară şi foarte uşor arcuită in interior apar
ţine primei jumătăţi a secolului al XVI-lea şi reprezintă una din carac
teristicile olăriei de uz casnic a acestui secol. 28

După cum a reieşit din cele precedente, asigurarea unei încadrări 
cronologice a perioadei de funcţionare a locuinţei nr. 2 este posibilă mai 
ales datorită prezenţei printre fragmentele ceramice aparţinând săra
cului inventar aii locuinţei a buzelor cu acest profil simplu, ele stabilind 
perioada de sfârşit a existenţei locuinţei ân stare de funcţionare.

27 Pentru diferitele variante pe oare le cunoaşte profilul buzei olăriei de între
buinţare curentă din a doua jumătate a secolului al XV-lea, cf. lbidem, fig.
53 şi 56.

28 lbidem, p. 64-65 şi fig. 59/1-5
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în acelaşi timp, faptul că cele mai noi profile ceramice clin umplu
tura de bază a gropii locuinţei sînt profilele identice cu cele amintite 
mai sus constituie elementul de legătură certă cronologică între mo
mentul abandonării locuinţei şi cel al începerii procesului de umplere a 
gropii aici. Privind lucrurile prin această prismă, faptul că în materia
lul de umplutură din groapa locuinţei, chiar pînă la nivelul superior al 
acestei umpluturi, nu depăşeşte secolul al XVI-lea constituie cea mai bună 
dovadă că procesul umplerii gropii a început şi s-a încheiat într-un răs
timp scurt, în cuprinsul aceluiaşi veac.

în concluzie, chiar dacă pentru încadrarea cronologică a locuinţei 
nr. 2 nu dispunem decît de cîteva (dar foarte importante) observaţii 
stratigrafice şi de un material ceramic nici el prea numeros (obiectele 
de metal, prin formele lor comune unei perioade destul de lungi, aju- 
tînd în foarte mică măsură, dacă nu chiar deloc, la aceasta), considerăm 
că există, totuşi, temeiuri suficiente pentru datarea construcţiei în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea.

Depozitul de unelte de fier

în capătul de S al secţiunii I, pe terasa inferioară a pîrîului Vătafu, 
la circa 30 m. sud de locuinţa nr. 2, datînd de la finele secolului al
XV-lea şi începutul celui următor, s-a descoperit un depozit (fig. 14/4) 
compus din cîteva unelte lucrate din fier şi avînd destinaţii şi între
buinţări diferite. îngropat la o adîncime de circa 0,85 m., depozitul nu 
beneficiază de o poziţie stratigrafică bună, adioă în măsură să contri
buie la precizarea suplimentară a limitelor cronologice între care trebuie 
situat, datarea descoperirii putîndu-se face, în lipsa datelor stratigra
fice, exclusiv pe temeiuri tipologice.

Cît priveşte condiţiile de descoperire, sub raport stratigrafie situa
ţia era următoarea : deasupra solului viu (pînă la care a mers săpătura) 
reprezentat de un sol gălbui, obişnuit în zona supusă cercetării, se gă
sea un strat compact şi continuu de pămînt de culoare cafenie închisă, 
cu grosime variabilă în lungul secţiunii I, dar şi cu tendinţa de a se 
îngroşa spre capătul de sud al acesteia, datorită scurgerii solului spre 
lunca pîrîului. în acest pămînt cafeniu-închis s-a aflat depozitul de 
unelte de fier, de care ne ocupăm aici, aşezat într-o groapă de formă 
neregulată, în acelaşi strat deseoperindu-se şi cîteva fragmente ceramice, 
predominînd acelea din secolul al XVI-lea. (fig. 39/7—15). Deasupra stra
tului în discuţie se află solul vegetal actual, din care nu lipsesc, de ase
menea, fragmente ceramice, foarte amestecate şi, prin aceasta, dovedind 
o continuă vehiculare a lor de către lucrările agricole.

Din punct de vedere al poziţiei şi mai ales al structurii, stratul de 
pămînt în care s-a descoperit depozitul de unelte lucrate din fier nu 
spune mare lucru, în sensul că el poate aparţine, la fel de bine, dar fără 
să existe şi posibilitatea distrugerii acestei succesiuni în cadrul lui, atît 
locuirii de la mijlocul mileniului I e.n., cît şi aşezării din epoca feudală, 
într-adevăr, aflat la baza unei pante cu direcţia NS, locul respectiv se 
caracterizează prin absenţa urmelor de locuire, aici nedescoperindu-se
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nimic care să indice existenţa în apropiere a unei locuinţe sau a vreu
nui complex cu caracter gospodăresc. Tocmai de aceea, este destul de 
greu de stabilit vreo legătură între depozitul de unelte şi o locuinţă în 
preajma căreia să se fi aflat, aşa încît singura sugestie posibilă, în mo
mentul de faţă, este aceea că depozitul putea aparţine ocupanţilor locuin
ţei nr. 2. Atribuirea nu ar fi contrazisă de valoarea şi structura depo
zitului, deoarece în orice gospodărie ţărănească era nevoie de obiectele 
ce constituiau respectivul depozit, şi anume :

Topor tip bardă. De dimensiuni mari (lungimea totală 0,36 m., lă
ţimea lamei 0,13 m , lungimea gîtului 0,20 m., lăţimea muchiei 0,015 m., 
lungimea tăişului 0,285 m., diametrul exterior al tubului de înmănu
şare 0,023 m., lungimea păstrată a tubului de înmănuşare 0,17 m), to
porul are lama lată şi muchia simetrică faţă de tăiş. Partea activă a 
toporului, tăişul, este uşor arcuit şi executată pe ambele feţe ale la
mei. în secţiune ovală, muchia este uşor arcuită pe toată suprafaţa sa. 
Gîtul toporului este lung, cu secţiune dreptunghiulară. Păstrat integral, 
cu excepţia tubului de înmănuşare, care s-a rupt din vechime, toporul 
este în întregime acoperit cu oxizi (fig. 43/1).

Utilizate atît în tîmplărie cît şi în dulgherie, asemenea topoare de 
tip bardă serveau, în mod special, la cioplitul butucilor şi la crăpatul 
lor în acînduri (de altfel, este poate bine de amintit aici, că, în afara 
toporului de tip bardă cu muchia simetrică faţă de tăiş, care slujea mai 
ales la cioplirea butucilor, o largă răspîndire cunoştea şi toporul-bardă 
ou muchia asimetrică faţă de tăiş, întrebuinţat în mod precumpănitor 
la crăpatul bîrnelor în scînduri).

Burghie (sfredele de format mare (fig. 43/6 şi 45/3). De formă iden
tică, cele două burghie au lungimea de 0,585 şi, respectiv, 0,45 m., dia
metrul tijei 15 mm., lungimea părţii active 0,06 m, lungimea capătului 
pentru prinderea minerului 0,013 m. Tijele, rectangulare în secţiune, au 
cîte două spire la capăt (partea activă), care este ascuţit. Partea opusă 
celei active este îndoită în unghi drept, pentru fixarea minerului de 
lemn. Lucrate din cîte o singură bară de fier, cele două burghie s-au 
păstrat întregi, doar unul din ele avînd partea activă ruptă parţial, din 
vechime.

Judecind după forma şi dimensiunile părţii active (ale spirelor), cele 
două burghie, care puteau face găuri cu diametrul de 0,02 m, erau utilizate 
în dulgherie şi în orice caz la perforarea bîrnelor necesare construcţiei 
de case, fără ca utilizarea lor să se limiteze, însă, la aceasta.

împreună cu aceste unelte, destinate întrebuinţării lor de către un 
meşteşugar (aceasta meexcluzînd, însă, prezenţa unui atare inventar în 
orice gospodărie ţărănească), depozitul de unelte de la Zahareşti cuprin
dea şi o a doua grupă (sau poate, mai ourînd, categorie) de unelte, de 
data aceasta cu destinaţie specifică economiei rurale : agricultura.

Pe primul loc se situează un cuţit de plug (fig. 43/13). înainte de a 
furniza datele tehnice necesare încadrării tipologice a descoperirii, este 
de făcut observaţia că fierul de plug era nefinisat, aflat, deci, în curs 
de prelucrare. Această împrejurare, care îşi află analogie într-o des
coperire similară făcută cu mai mulţi ani în urmă la Suceava, nu ere-
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dem că trebuie să ne conducă la concluzia grăbită că depozitul ar fi 
putut aparţine unui meşteşugar fierar, momentul ascunderii depozitu
lui putând să îl fi surprins pe respectivul meşteşugar în stadiul de fini
sare a acestui produs al muncii sale. în contextul descoperirii, mai exact 
datorită faptului că împreună cu fierUl de plug au fost aflate şi alte 
obiecte finisate, care fuseseră, probabil, deja întrebuinţate, este mai 
uşor de presupus —  sau, în otrice caz, nimic nu se opune presupunerii
— că era destul de răspândită practica procurării fiarelor de plug de la 
meşterii ce le produceau fără ca acestea să fi fost ascuţite, operaţiune 
care putea fi executată abia în momentul în care utilizarea fierului res
pectiv se impunea.

Uşor arcuit, cuţitul de plug se caracterizează prin masivitate . şi 
lungime mare (lungimea maximă 0,68 m., lungimea tăişului 0,47 m., lă
ţimea minerului de prindere 0,04 m., lăţimea lamei 0,06 m., grosimea 
minerului 0,012 m.). După caracteristicile tehnice, cuţitul se utiliza la 
plugul cu brăzdar asimetric. Destinat folosirii la unelte de arat grele, 
cu ajutorul cărora se puteau executa arături adînci, cuţitul se prindea 
de grindei într-un unghi de circa 60°, în acest fel lama puţind tăia cu 
uşurinţă rădăcinile şi solul înţelenit.

Tot pentru folosire la plug era şi cea de-a doua piesă din aceeaşi 
grupă, şi anume un otic (fig. 45/8). Piesă auxiliară a plugului, oticul 
avea tubul de înmănuşare vertical şi lama lăţită lateral. Dimensiuni : 
lungimea maximă 0,22 m, diametrul exterior al tubului de înmănuşare 
0,031 m., lăţimea lamei 0,06 m.

Depozitul este completat cu o altă unealtă destinată exclusiv mun
cilor agricole, şi anume cu o coasă (fig. 45/9). Conservată în întregime 
şi în foarte bune condiţii, unealta face parte din tipul coaselor lungi 
(potrivit tipologiei propuse de unii cercetători) sau, după alt sistem de 
determinare a tipologiei, din tipul II (b) care, în ultimă instanţă, include 
tot coase lungi.

De fapt, în lungimea sa neobişnuită stă şi principala caracteristică 
a coasei din depozitul descoperit la Zahareşti, lungime oare, ajungînd 
la 1,05 m, reprezintă aproape dublul aceleia a coaselor scurte. O a doua 
caracteristică a coasei constă în sistemul de prindere a minerului, în 
unghi diferit faţă de tipul celălalt, în raport cu direcţia lamei şi a tăl
pii. Coasa se prindea de coadă cu ajutorul unei „măsele“ , care, la unul 
din capete, era prevăzută cu un „dinte“ (în secţiune pătrată) ce se in
troducea în scobitura cozii, unde era fixată cu ajutorul unui inel.

După formă, coasa de la Zahareşti este asemănătoare coaselor ac
tuale, de care se deosebeşte, însă, prin aceea că talpa se găseşte la ace
laşi nivel cu lama, în timp ce la coasele actuale talpa este ceva mai ridi
cată faţă de lamă şi se întinde pe toată lungimea ei.

Prin lungimea sa deosebită, coasa aceasta făcea posibilă cuprinderea 
unei brazde mai largi, fiind utilizată, în special, la cositul finului şi 
mai puţin la cositul cerealelor.

înainte de a încerca aflarea unor analogii pentru descoperirile care 
constituie depozitul de unelte de fier de la Zahareşti şi de a propune o 
încadrare cronologică a depozitului în ansamblul său, încadrare, după
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cum se va vedea, nu tocmai lesnicioasă, credem necesar să ne oprim, pe 
scurt, la datele de ordin tehnic oferite de analizele spectrografice şi 
metalografiee efectuate asupra unora din unelte. 29

Prima constatare este aceea că uneltele au fost realizate prin de
formare plastică la cald, adică prin forjare. Aspectul structurii atesta 
Că uneltele au fost reîncălzite după forjare, ceea ce echivalează eu un 
tratament termic de normalizare, acesta constituind o metodă de trata
ment superioară. Reîncălzite pînă la o temperatură de 850°, părţile ac
tive ale pieselor căpătau o rezistenţă şi o duritate mult mai mari, răci
rea făeîndu-se în aer liber.

Observaţiile făcute la microscopul metalografic asupra unor părţi 
din topor, coasă şi unul din burghie au arătat următoarea structură : 
centrul eşantioanelor are o structură feritică, cu o granulaţie fină şi 
omogenă. în zona exterioară a eşantioanelor se observă o structură 
ferito-periitică ou o granulaţie relativ grosolană, cu incluziuni neme
talice alungite, care constituie încă o dovadă a deformării plastice a 
pieselor la cald.

Apariţia unei structuri Widmanstătten la tubul de înmănuşaire al 
toporului semnalează existenta unei suduri realizate la cald, la circa
1000° c.

La unele părţi active ale pieselor se observă decarburări accentuate, 
precum şi degradări datorate atît uzurii din timpul utilizării lor, cît şi 
acţiunii agenţilor de coroziune, în timpul în care piesele s-au aflat în
gropate în pămînt.

O altă constatare prilejuită de analizele metalografiee efectuate 
asupra pieselor vizează tratamentul termochimie de cementare, 30 în ve
derea realizării unui oţel de calitate superioară, prin difuzarea carbonu
lui în pasta metalică, în proporţie de 0,4%. De asemenea, s-a constatat 
că la suprafaţa lamei toporului conţinutul în carbon creşte, tăişul fiind 
realizat dintr-un oţel mai bogat în carbon.

Pe lîngă conţinutul de carbon, prin analizele spectrografice s-au 
mai evidenţiat şi alte elemente, este drept, în proporţie foarte mică :

S i l i c i u ....................................0,20%
M a n g a n ....................................0,10%

Aceleaşi analize de laborator ne-au furnizat o serie de date care 
permit unele aprecieri cu privire la nivelul cunoştinţelor în domeniul 
tehnologiei pe care le poseda meşteşugarul-fierar realizator al obiecte
lor din depozit. Astfel, pentru realizarea sudurii la cald a fierului, meş
teşugarul stăpînea cunoştinţele care îi permiteau obţinerea unor tem

29 Pentru sprijinul acordat în efectuarea analizelor metalografiee şi spectrografice 
ale pieselor depozitului în discuţie, mulţumim şi aici lui Nicoiae Denghel, de 
la întreprinderea „23 August" din Bucureşti, şi colegei Zenovia Catargi.u, de 
la Laboratorul zonal de restaurare din Suceava ; Vezi şi Emil Emandi, Nicolae 
Băneescu, Proceedings. A. Scientiific Sections, Bucureşti, 1981, p. 48.

30 Şt. Olteanu, RevMuz, 2, 1967, p. 193 şi urm. : idem, Studii şi materiale, Isto
rie, 3. Suceava, 1973, p. 117.
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peraturi de 1000° C, ca şi, fireşte, instalaţia necesară. Analize comparative 
conduc, însă, la concluzia că, pe planul tehnologiei sudurii la cald, pro
gresele realizate întsre secolul al XlV-lea, de cînd datează unele piese care 
slujesc drept materiale de comparaţie, şi secolul al XVI-lea, cînd se 
plasează depozitul de unelte de la Zahareşti, sînt destul de departe de 
a justifica aprecieri superlative.31 în schimb, se cere evidenţiat, odată 
în plus, procesul, desfăşurat în cursul aceleiaşi perioade, de diversificare 
şi specializare a unor meşteşuguri, 32 aceasta impunîncl, înainte de toate, 
furnizarea de către fierari a uneltelor de care noile specialităţi aveau 
nevoie în număr mai mare, problema punîndu-se în mai mică măsură 
sub raportul apariţiei unor noi unelte, de care ar fi putut avea nevoie 
ramurile specializate desprinse din vechi meşteşuguri de bază.

Importantă fie şi numai prin faptul că contribuie la îmbogăţirea 
numerică a categoriilor de unelte aflate în aşezări rurale medievale ro
mâneşti, descoperirea depozitului de unelte de fier de la Zahareşti ne 
obligă să încercăm nu numai plasarea în timp a acestuia, dar să aflăm 
şi apropierile tipologice cele mai potrivite pentru a constata dacă obiec
tele în discuţie trebuie legate numai de o arie est-carpatică sau se în
scriu într-o zonă mult mai largă de răspândire. Or, după opinia noastră, 
cele mai de folos pentru realizarea ambelor obiective sînt toporul de tip 
bardă, cuţitul de plug şi coasa.

Pentru toporul de tip bardă, unica analogie certă pe care şi-o află, 
pentru moment, pe teritoriul Moldovei, este exemplarul descoperit de 
K.A. Romstorfer la Rogojeşti,33 lingă Şiret, şi aflat acum în colecţia 
Muzeului de istorie din Suceava (fig. 45/6). în schimb, dincolo de munţi, 
la Bistriţa, Baia Mare şi Oradea (în colecţiile muzeului din localitate) se 
află nu mai puţin de douăsprezece exemplare de topoare de tip bardă, 
foarte apropiate tipologic şi avînd aceleaşi întrebuinţări, fireşte, ca cele de 
la Zahareşti (fig. 45/1, 2, 4, 5). Dacă informaţiile de care dispunem sînt 
riguros exacte, acestea din urmă au fost descoperite în casele unor meşte
şugari tîmplari din Bistriţa, 34 iar datarea lor în secolul al XVI-lea pare 
asigurată 35. în ceea ce priveşte, insă, stabilirea momentului în care apar

31 Pentru comparaţii ou realităti din perioade anterioare, cf. I. A. ICoIcin, MIA 
Moscova, 32, 1953, p. 221-250 ; I. Barnea, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 101 ; P. Diaeonu 
şi S. Baraschi, Păcuiul lui Soare, II, Bucureşti, 1977, p.165-171.

32 Şt. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pină in secolul al X.VI-lea, Bucureşti. 
1954, p. 27 şi urm. ; Şt. Olteanu şi C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Româ
nească şi Moldova in evul mediu, Bucureşti, 1969, p. 111 şi urm. ; Ion Lungu, 
Vasile Radu, Beniamin Bossa, Ion Raica, Mircea Valea, Meşteşugari şi meşteşu
guri din sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1970, p. 31 şi urm. ; M. D. Matei, 
Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, secolele XIV-XV I), Suceava, 
1970, p. 83 şi urm.

33 K. A. Romstorfer, JBLM, Cernăuţi, 1893, p. 60 ; Emil Emandi, Memoria Anti- 
quitatis, VI-VIII, Piatra Neamţ, 1981, p. 164-184, fig. 1-7.

34 Materiale inedite, aflate în colecţia Muzeelor de istorie şi arheologie din Bis
triţa şi Oradea. Pentru amabilitatea de a fi îngăduit studiul acestora, exprimăm 
şi aici mulţumiri directorilor muzeelor amintite, colegilor G. Marinescu şi Se
ver Dumitraşcu.

35 Cf. Konrad G. Giindisch, File de istorie, 4, Bistriţa, 1976, p. 159, 172, Emil Ioan 
Emandi, Cercetări privind uneltele de tăiat de pe teritoriul României în perioada 
secolelor IX -X V II, Studii, II, Sibiu, 1981, p. 52 şi urm., fig. 32 şi 33.
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cele mai vechi topoare de tip bardă utilizate în dulgherie, s^ar părea că 
documentarea actuală permite situarea lui numai la mijlocul sau în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea, şi anume în Transilvania, imde 
figurează pe tablele de breaslă ale meşteşugarilor dulgheri din Sibiu36 
(fig. 43/4). Chiar dacă pentru teritoriul Moldovei nu dispunem în mo
mentul de faţă de o documentare care să limiteze strict la secolul al
XVI-lea începutul circulaţiei acestei unelte specializate, în aşteptarea 
îmbogăţirii documentării arheologice sau de altă natură ne exprimăm 
convingerea că o astfel de datare se va dovedi tardivă.

De mai puţin folos în discuţia de faţă se dovedeşte cuţitul de plug 
din depozitul de la Zahareşti. Într-adevăr, faptul că analogiile pe care i 
le putem afla, indiferent dacă este vorba de o piesă identică descoperită 
la Suceava, 37 într-un complex datînd de la mijlocul secolului al XV-lea, 
sau de cuţitele de plug reprezentate pe picturile bisericilor de la Sf. Ilie
— Suceava!38 ori la Voroneţ, 39 împing limita inferioară a datărilor posi
bile în secolul amintit (în timp ce realităţi din alte părţi demonstrează că 
acelaşi tip de cuţit de plug continuă să fie utilizat şi dincolo de secolul 
al X V I-lea40), nu asigură temeiurile necesare pentru o încadrare mai 
strânsă a descoperirii de la Zahareşti.

Ultima piesă din depozitul de la Zahareşti, pe care o putem folosi 
în încercarea datării depozitului în ansamblul lui, este coasa. Din păcate, 
nici ea nu pare a putea contribui decisiv la datare, - deoarece, pe lîngă 
că analogii aparţinînd tipului de coase lungi sînt extrem de reduse nu
meric, ele nici nu beneficiază de datări precise. Astfel, atît descoperirea 
de la Poiana, 41, cît şi cea de la Anen 42 (R.S.S. Moldovenească), singurele 
analogii certe care i se pot găsi descoperirii de la Zahareşti, se încadrează 
în limite cronologice destul de largi, la finele secolului al XVI-lea şi în 
prima parte a celui următor, fără ca aceasta să însemne, implicit, şi o 
limitare cronologică obligatorie a perioadei de utilizare a tipului respectiv 
de coasă. Dimpotrivă, reprezentările de pe frescele de la Suceviţa,43 ca 
şi cele de pe tablele de meşteri de la Sighişoara şi Bistriţa44 atestă uti
lizarea coasei lungi pînă destul de târziu, în secolul al XVIII-lea.

Din cele de mai sus se desprinde cel puţin concluzia că uneltele care 
constituie depozitul descoperit la Zahareşti nu sînt o apariţie singulară 
în teritoriul locuit de români, tipologic ele putînd fi întîlnite din Transil

36 D. Năgler, ActaMN, 4, 1967, p. 190.
37 M. D. Matei şi Mara Nicorescu, Materiale, 7, 1961, p. 611 ; cf. şi V. Neamţu,

ArhMold., 4, 1966, p. 307, fig. 9 ; idem, La technique de la production cerealiere 
en Valachie et en Moldavie, jusqu’au X VlIIe siecle, Bucureşti, 1975, p. 75.

38 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale din ţările române, I, Bucureşti, 1959, p. 649
şi urm. ; V. Neamţu, op. cit., p. 131, fig. 30.

.39 V. Vătăşia'nu, Pictura murală din nordul Moldovei, Bucureşti, 1974, fig. 30 ; 
V. Neamţu, op. cit., p. 124, fig. 28/1.

40 V. Neamţu, ArhMold, 4, 1966, p. 307 ; Şt. Olteanu şi C. Şerban, op. cit., p. 65
41 P. P. Bîrnea, Selskie poselenia Moldavii X V -X V II v v, Chişinău, 1969, p. 140

fig. 24.
42 Ibidem ; Emil Emandi, Economia agricolă medievală din zona podişului Suce

vei in secolele XIV-XV I, Terra Nostra, IV, Bucureşti, 1981, p. 134-148, fig. 3.
43 V. Neamţu, op. cit., p. 185.
44 M. Bunta, V. Iosub, ActaMN, 4, 1967. p. 211.
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vania pînă la Nistru. Cum este destul de greu de crezut şi de admis că 
întreg acest teritoriu era aprovizionat cu astfel de produse numai pe 
calea comerţului cu oraşele din Transilvania, realizarea lor în ateliere 
orăşeneşti din Moldova nu poate fi pusă sub semnul întrebării, sau, mai 
exact, cel puţin .a unora dini ele.

Afirmînd fără rezerve că este vorba numai de o producţie orăşe
nească, credem, de asemenea, că cel mai puternic — în fond decisiv — 
argument în favoarea opiniei noastre este de ordin obiectiv, şi el trebuie 
căutat exclusiv în cadrul tabloului datelor tehnologice oferit de analizele 
de laborator, întreprinse asupra unora din piesele depozitului nostru. In
tr-adevăr, fără a fi necesar să revenim asupra consideraţiilor precedente, 
este greu, dacă nu imposibil, de acceptat eventualitatea că un fierar din 
mediul rural putuse ajunge pînă în secolul al XVI-lea la astfel de expe
rienţe tehnice, oricît de mult se vor fi răspândit cunoştinţele de speciali
tate printre fierarii vremii. Or, în aceste condiţii nu credem că prezenţa 
în mediul rural a uneltelor amintite poate fi explicată decît pe calea 
procurării lor de către proprietar fie de la Suceava (oraşul cel mai apro
piat de Zahareşti), fie dintr-un alt oraş din preajmă (Baia putînd intra, 
de asemenea, în discuţie).

Dar dacă problema provenienţei obiectelor ar putea fi considerată ca 
primind o rezolvare mai mult decît satisfăcătoare, ceva mai dificilă ră
mîne încadrarea cronologică a depozitului nostru.

într-o prezentare făcută separat, şi publicată ca atare, a depozitu
lui, 43 Emil I. Emandi considera că existau suficiente temeiuri pentru a 
atribui depozitul ocupantului locuinţei nr. 2 a aşezării medievale de la 
Zahareşti, argumentul care îi servea la aceasta fiind descoperirea unelte
lor la distanţă de circa 36 m de locuinţa amintită. Cum la aceasta adăuga 
faptul că în umplutura locuinţei respective s-a descoperit o monedă de 
la finele secolului al XVI-lea, 4(i, acelaşi autor, folosind şi sugestiile ofe
rite de analogiile invocate pentru diferitele piese din depozitul de la Za
hareşti, propunea datarea acestuia la finele secolului al XVI-lea şi la în
ceputul celui următor. Fără ca încadrarea cronologică propusă de Em. I. 
Emandi să trebuiască să sufere modificări esenţiale, credem că o reluare 
a discuţiei este necesară, cu atît mai mult cu cît cîteva din raţionamen
tele sale trebuiesc analizate, operaţiune pe care o impun chiar observa^ 
ţiile şi datele materiale oferite de cercetările de aici.

în primul rînd, ni se pare că stabilirea unei legături între ocupantul 
locuinţei amintite şi posesorul depozitului trebuie privită cu multă pru
denţă, măcar şi pentru că, încă de la prima vedere, nu există nici o jus
tificare a abandonării depozitului de unelte de către un proprietar care 
şi-a părăsit intenţionat şi de bună voie locuinţa. Desigur, alta ar fi fost 
greutatea argumentului invocat de Em. I. Emandi (distanţa relativ mică 
ce separă depozitul de locuinţa nr. 2) dacă s-ar fi constatat că respectiva 
locuinţă a fost părăsită în grabă şi impusă de anumite împrejurări mate
rializate în teren de urme de distrugere a aşezării sau măcar a locuin

45 Em. I. Emandi, SCIVA, 30, 1979, 2, p. 261-269.
46 Ibidem, p. 264.
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ţei. în acest caz, ar fi fost plauzibilă presupunerea că, în urma şi datorită 
unor acte de violenţă, proprietarul locuinţei şi, în acelaşi timp, al depo
zitului nu s-a mai aflat în situaţia de a-şi recupera uneltele ascunse, 
după depăşirea momentului şi dispariţia cauzelor care au determinat şi 
impus îngroparea acestora. Or, după cum s-a observat, în cazul locuinţei 
nr. 2 a locuirii medievale de la Zahareşti, nu numai că nu există nici o 
urmă de distrugere violentă a ei, dar lipsa oricărui inventar de oarecare 
preţ nu lasă dubii asupra părăsirii intenţionate şi evacuării atente a aces
teia, ceea ce ne îndreptăţeşte pe deplin să ne întrebăm de ce ocupantul 
locuinţei în discuţie a neglijat tocmai recuperarea depozitului de unelte, 
mult mai preţios pentru el decît unele mici obiecte de metal ce se vor 
fi aflat în locuinţă, făiră să mai vorbim de vase ceramice, şi ele evacuate 
din locuinţă. Aşa fiind, ni se pare destul de precară argumentarea lui 
Em. I. Emandi şi foarte dificil de admis legătura dintre cele două des
coperiri. De aceea, dacă descoperirea depozitului, situat în vatra satului, 
ne poate duce cu gîndul la anume împrejurări speciale care au impus 
ascunderea uneltelor, proprietarul acestora nu pare a putea fi identificat 
cu cel al locuinţei nr. 2.

Raţionamentul amintit l-a condus pe Em. I. Emandi şi la accep
tarea corelării momentului îngropării depozitului cu cel al abandonării 
locuinţei, stabilind acest moment la finele secolului al XVI-lea şi la 
începutul celui următor, pe baza unei monede de la finele secolului al
XVI-lea descoperită în umplutura gropii locuinţei. Şi în legătură cu 
acest aspect al problemei credem că sînt posibile anume rezerve, im
puse, de altfel, de realităţile arheologice concrete. Vom începe prin a 
arăta că prezenţa monedei invocate în umplutura gropii locuinţei nu poate 
fi decît un argument cu totul relativ în stabilirea momentului abandonării 
locuinţei, această descoperire putînd, cel mult, sugera, în mare, o peri
oadă în care locuinţa nu mai funcţiona. în plus, se mai impune, credem, 
şi rezerva sugerată de faptul că această monedă putea ajunge în umplu
tura gropii şi în urma unei lucrări de curăţire a locului înconjurător, 
împreună cu alte materiale aparţinând perioadei indicate de autor. Aici, 
însă, se ridică principala obiecţie de fond, şi anume neconoordanţa din
tre datarea propusă de Em. I. Emandi pe baza monedei şi datarea celei 
mai noi ceramici (aflată, amintim încă o dată, numai în stare de frag
mente) de pe podeaua locuinţei nr. 2, prin aceasta putînd fi cu certi
tudine atribuită inventarului construcţiei. După cum am arătat la locul 
potrivit, această ceramică nu depăşeşte începutul secolului al XVI-lea 
şi nu poate fi decît ea utilizată la datarea locuinţei.

Dacă interpretarea de faţă este corespunzătoare realităţilor din te
ren, devine limpede că încadrarea cronologică a depozitului de unelte 
nu se poate bizui pe datarea locuinţei la finele secolului al XVI-lea şi 
la începutul celui următor, şi aceasta nu numai pentru că legătura din
tre locuinţă şi depozit —  în sensul apartenenţei lor aceleiaşi persoane
—  nu pare a se confirma, ci şi, mai ales, pentru că perioada de func
ţionare a locuinţei se dovedeşte, pe baza materialului ceramic, cu mult 
anterioară celei propuse de Em. I. Emandi pe baza monedei aflată în
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umplutura din groapa construcţiei, diferenţa fiind de mai bine de o 
jumătate de secol. De altfel, este locul să amintim, în context, că pe po
deaua locuinţei şi în apropierea vetrei acesteia s-au aflat şi fragmente 
ceramice specifice ultimei părţi a secolului al XV-lea, şi, oricît am ad
mite că în mediul rural se manifestă longevitatea unor forme ceramice 
sau un anumit tradiţionalism în preferinţele pentru anume tehnici, este 
dificil să se accepte dăinuirea pînă la finele secolului al XVI-lea şi chiar 
pînă în secolul al XVII-lea a unor forme şi tehnici specifice veacului 
al XV-lea.

In lumina consideraţiilor de mai sus, credem că trebuie să se re
nunţe la opiniile exprimate de Em. I. Emandi şi să se admită, implicit, 
că datarea depozitului devine posibilă numai în funcţie de, şi pe baza 
analogiilor ce se pot stabili pentru piesele care îl compun. Or, după cum 
s-a văzut mai înainte, indiferent cîtă incertitudine planează asupra mo
mentului apariţiei unora din piese, în Moldova sau în afara graniţelor 
acesteia, majoritatea indiciilor conduce la o datare destul de tîrzie a de
pozitului, mai precis către începutul veacului al XVH-lea.

înainte de a încheia discuţia pe marginea depozitului de unelte de 
la Zahareşti, ar mai rămîne, credem, de răspuns la o întrebare care s-a 
conturat singură, chiar pe parcursul acestei discuţii, atunci cînd evi- 
denţiam puţinătatea extremă a analogiilor ce se pot afla pieselor res
pective, şi anume : cum se explică raritatea în mediul rural —  raritate 
repetat evidenţiată de cercetările arheologice — a altui inventar decît cel 
reprezentat de obiectele de întrebuinţare curentă (cuţite, mici piese de 
harnaşament etc.) sau de piesele de armament, ilustrate invariabil de 
vîrfurile de săgeţi şi numai rareori de vîrfurile de lance ? Întrebarea 
ni se pare cu atît mai firească ou cît nu există nici un motiv să ne 
îndoim că obiecte ca cele ce compun depozitul descoperit la Zahareşti 
trebuiau să constituie inventarul obişnuit al unei gospodării ţărăneşti, 
atît muncile agricole cît şi activităţile gospodăreşti făcîndu-le indispen
sabile.

In ceea ce ne priveşte, considerăm că răspunsul la întrebarea de 
mai sus nu necesită comentarii nici complicate, nici ample şi că el tre
buie căutat, înainte de toate, în valoarea pe care o conferă respectivelor 
obiecte însăşi dificultatea procurării lor, de care se lega, cu siguranţă, 
preţul lor ridicat. Intr-adevăr, fără să fie nevoie de invocarea unui nu
măr prea mare de documente contemporane, amintim că penuria de 
fier a fost una din constantele vieţii economice şi militare a Moldovei 
în veacurile de mijloc, nevoi foarte importante — şi mai ales în mo
mente de cumpănă —  trebuind împlinite prin cumpărături din Tran
silvania, şi aceasta fără să mai insistăm asupra altei realităţi bine cu
noscute : menţionarea stăruitoare şi îndelungată a obiectelor de metal 
în privilegiile comerciale acordate de domnii Moldovei negustorilor ar
deleni. Aşa fiind, indiferent că proveneau din atelierele transilvănene 
sau că erau produse de meşterii locali, obiectele şi uneltele de fier mai 
costisitoare (mai ales cele necesare practicării culturii pămîntului) erau 
cu siguranţă utilizate pînă la uzarea lor completă şi nu trebuie exclusă
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nici cum ideea refolosirii fierului de la uneltele (de mai mari dimensi
uni) uzate, pentru confecţionarea de către meşteşugarii satelor a altor 
obiecte de mai mici dimensiuni şi de întrebuinţare curentă. Or, în aceas
tă lumină descoperirea depozitului de unelte de la Zahareşti îşi capătă 
adevărata ei semnificaţie, iar faptul că acesta era compus din unelte 
utilizabile în momentul ascunderii lor înlătură dubiile în legătură cu 
împrejurările în care a fost ascuns şi mai ales cu cauzele nerecuperării 
lui.

Problemele cu care este confruntată cercetarea istoriei satului Za
hareşti sînt multiple şi, neîndoielnic, dificile. Pentru exemplificare, 
vom aminti numai trei dintre ele, sigur cele mai importante, fără, însă, 
ca prin aceasta să se şi epuizeze lista întrebărilor la care cercetările 
noastre ar fi trebuit să răspundă : tipul de aşezare, dimensiunile satu
lui şi vechimea locuirii medievale de la Zahareşti. Şi chiar dacă cerce
tările întreprinse pînă acum sînt departe de a ne oferi o documentaţie 
suficientă pentru a putea răspunde cu fermitate la fiecare din aceste 
întrebări, credem că nu este nici imposibil să sugerăm unele soluţii.

*

In ceea ce priveşte problema stabilirii tipului de aşezare, (fig. 3,48) 
rezultatele cercetărilor de suprafaţă întreprinse de noi, în chip repetat, 
în cuprinsul Zahareştilor sînt, credem, suficient de concludente, pentru 
a nu lăsa loc unui coeficient prea mare de incertitudine. Într-adevăr, 
aşa cum reieşea, de altfel, şi din prezentarea condiţiilor geografice ale 
micro-zoinei în care se plasează Zahareştii, în cadrul Depresiunii Liteni, 
prin chiar natura şi forma terenului, singura suprafaţă în care a fost 
posibilă dezvoltarea locuirii medievale a fost situată pe stînga pinului 
Humoriei. Aici, succesiunea teraselor şi mai ales uşoara înclinare a aces
tora a favorizat stabilirea, încă de timpuriu, a unor aşezări umane, lo
cuirea continuând tot aici şi în cursul evului mediu, fapt evidenţiat, 
de altfel, şi de prezenţa numai pe stînga Humoriei a unor resturi de 
cultură materială (fig. 2) provenind de la vechile aşezări. Dacă, din acest 
punct de vedere, situaţia de la Zahareşti este identică cu cea de la Li
teni, unde aşezarea medievală a ocupat exclusiv malul sting al Şomu
zului Mare, 47 există motive să credem că, în cazul de faţă, din secolul 
al XIV-lea, de cînd datează şi urmele cele mai consistente de locuire, 
aşezarea s-a stabilit numai pe terasa mijlocie a pinului, spre deosebire 
de cealaltă aşezare invocată, ale cărei locuinţe au ocupat la început şi 
terasa inferioară a apei.

După cum par să indice resturile de locuire de la Zahareşti, recol
tate prin cercetări de suprafaţă, teritoriul ocupat de acest sat’ era sen
sibil mai restrîns (fig. 3) decît cel în care s-au identificat urmele de 
locuire din aceeaşi perioadă de la Liteni, ceea ce credem că poate con
stitui un preţios indiciu în încercarea de a Stabili dimensiunile aşezării

47 A se vedea p. 104 din volumul de faţă ; Vasile Cucu, Emil Emandi', Geografia 
istorică a Nordului Moldovei în lumina izvoarelor cartografice, RMM 10, 1981. 
p. 66, fig. 3.
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de care ne ocupăm acum. înşirate şi ele în lungul apei, aceste urme de 
locuire sînt destul de consistente pentru a permite avansarea opiniei că 
şi la Zahareşti ne aflăm în prezenţa unui sat ale cărui gospodării sînt 
dispuse în lungul apei, liniar (fig. 4) plan de la care abia mai tîrziu,. 
poate numai începînd cu secolul al XVI-lea, locuitorii satului se vor fi 
abătut, pe măsură ce creşterea numărului gospodăriilor a impus lărgi
rea către nord a vetrei satului.

Judecind după perimetrul în care s-au descoperit resturile de lo
cuire datînd sigur din secolele XIV-—X V  şi adăugind la aceasta poziţia 
faţă de vatra veche a satului a singurului locaş de cult cunoscut astăzi 
în cuprinsul Zahareştilor evului mediu, înclinăm a crede că satul în 
discuţie trebuie încadrat în categoria aşezărilor care în secolele XIV—XV 
nu atingeau cifra medie de 20 de gospodării, cifră considerată comună 
pentru întreaga Europă de est în perioada amintită.48 în primul rînd, 
dacă admitem, cum ni se pare a fi normal, că în momentul ridicării ei, 
în secolul , al XVI-lea, 49 biserica nu putea fi implantată decît la marginea 
satului, undeva pe latura de nord a acestuia, sîntem obligaţi să admitem, 
în continuare, că la acea dată limita de nord a vetrei satului se păstra, 
în linii generale, foarte aproape de contururile aşezării mai vechi. La 
această interpretare ne conduce, în plus, şi observaţia că în jurul biseri
cii nou construite s-a format obişnuita necropolă a satului din care s-au 
cercetat 12 morminte, folosită şi astăzi şi, de altfel, singura cunoscută 
în cuprinsul satului. Dacă biserica de zid din secolul al XVI-lea va fi 
fost sau nu precedată de o alta, dezafectată în acel moment şi pe locul 
căreia, eventual, se va fi ridicat cea nouă, nu credem că prezintă, în dis
cuţia de faţă, o importanţă particulară. Importantă rămîne numai ob
servaţia că poziţia pe care biserica o ocupă în raport cu vatra veche 
a satului ne obligă să stabilim pe acest aliniament marginea de nord 
a vetrei aşezării din secolul al XVI-lea. Prin aceasta, discuţia despre am
ploarea vetrei vechilor Zahareşti face un substanţial pas înainte. î-ntr- 
adevăr, limitat la sud de cursul Humoriei şi la nord de biserica din 
secolul al XVI-lea şi de cimitirul din jurul ei (să notăm, însă, că lo-

48 Ou titlu orientativ, cf. pentru teritoriul Poloniei, Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej, Varşovia, 1962, 1-2, p. 33-51 ; pentru Ungaria v. Gy. Gyo.rfy, 
Einwohnerzahl und Bevdlkerungsdichte in Vngarn bis zum Anfang des XIV  
Jahrhunderts-'Etudes historiques, I, Budapesta, 1960, p. 174-192 ; pentru etapa 
imediat -următoare, referitor la acelaşi -teritoriu v. I. Szabo, La repartition de 
la population de Hongrie entre les bourgades et les villages dans les annees 
1449—1526, Etudes historiques, Budapesta, 1960.

49 Date sigure în legătură cu anul ridicării bisericii de piatră din Zahareşti nu 
există. In funcţie, însă, de data pe care o poartă piatra tombală aşezată de 
Nicoară Hîrovi-ci, pîrcăilafo de Hotin, pe mormîntul mamei sale, decedată în 
anul 1542, N. Grămadă (Codrul Cosminului, 2-3, 1925—1926, p. 4-5) afirmă că 
biserica ar fi fost zidită în acelaşi an, 1542. în ceea ce ne priveşte, considerăm 
-că datarea monumentului trebuie făcută anterior acestei date, piatra tombală 
neputînd constitui decît un termen post quem. Oricum ar fi-, biserica de piatră 
de la Zahareşti aparţine primei treimi a secolului al XVI-lea, mai eurind de
ceniului al treilea al secolului (V. şi N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al 
localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 934.)
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ciuitarii satului păstrează tradiţia existenţei unui „cimitir vechi“ 50 in 
incinta chiar a celui actual, fără ca „cimitirul vechiu să coincidă cu su
prafaţa din jurul bisericii, în care noi am stabilit existenţa unor înmor- 
mîntări din secolele XVI—XVIII), aşezarea nu putea, la acea dată, să 
se întindă decît tot în lungul Humoriei. Or, tocmai această împrejurare 
trebuie avută în vedere cînd se admite că, la un moment dat, satul a 
început să se extindă spre nord, momentul respectiv neputând fi pla
sat decît ulterior ridicării bisericii de zid.

Evidenţiind, pentru moment, faptul că datele oferite de recunoaş
terile de suprafaţă şi de cercetările arheologice conduc la încheierea că 
cel puţin până spire mijlocul secolului al XVI-lea Zahareştii pot fi înca
draţi în tipul de sat. dispus în lungul apei, liniar, şi la ipoteza că, iarăşi 
la acea dată, aşezarea dispunea, foarte probabil, de un număr de gospo
dării inferior cifrei de 20, să încercăm a valorifica datele existente pen
tru a stabili vechimea locuirii medievale de aici.

De la început trebuie remarcat faptul că materialele arheologice 
descoperite atît în perimetrul cercetat de noi, cât şi recoltate în timpul 
cercetărilor de suprafaţă nu oferă date foarte sigure pentru o încercare 
cu scopul de mai sus. Pe baza lor se poate cel miult estima că la Zaha
reşti ne aflăm în faţa unei situaţii mai „fericite41 decît în alte părţi, în 
sensul că nu lipsesc indicaţii în legătură cu o continuitate de locuire, 
începînd cu primele secole ale erei noastre, dar fără posibilitatea urmă
ririi şi topografice a acesteia, în sensul că s-ar fi identificat suficiente 
complexe arheologice, care să „acopere", fără fisuri, toate perioadele 
care ne interesează.

Condiţiile specifice geo-ecologice ale Depresiunii Liteni, (fig. 3 şi 4) 
ca şi faptul că zona a fost relativ îndepărtată de drumurile parcurse 
de tătari în deplasările lor spre Transilvania, bucurîndu-se, prin aceasta, 
de un grad sporit de apărare faţă de incursiunile prădalnice ale aces
tora (fără să mai vorbim de împrejurarea că zona în discuţie era cu 
mult în afara teritoriului stăpânit sau numai controlat de mongoli) au 
asigurat condiţiile minimale pentru stabilitatea locuirii omeneşti aici, 
chiar în primele secole ale mileniului II e.n. şi mai ales după mijlocul 
secolului al XlII-lea. De aceea, considerăm că este numai o problemă 
ele timp identificarea locuirii din secolele XI-XIII, locuire care, prin

50 Existenţa unei biserici anterioare celei în discuţie nu este exclusă, ci este, dim
potrivă, foarte plauzibilă, tocmai datorită faptului că o aşezare cu vechimea 
celei de la Zahareşti presupune cu obligativitate existenţa unei necropole a 
satului, în care să se fi făcut înhumările în întreaga perioadă de la întemeierea
satului pînă în secolul al XVI-lea. Prin comparaţie cu realităţile de la Liteni.
unde, după cum se ştie, necropola ocupă o suprafaţă situată Intr-o poziţie 
dominantă în raport cu vatra locuită a satului, „cimitirul vechi" de la Zaha
reşti ocupă, şi el, o poziţie similară în raport cu vatra aşezării din secolele
XIV-XV . Or, întemeindu-ne pe observaţia că în numeroase alte aşezări rurale 
contemporane bisericile şi necropolele formate în jurul lor ocupau poziţii domi
nante faţă de vetrele locuite, situaţia de la Zahareşti nu ar face decît să con
firme ceea ce ar părea să constituie o regulă a vremii, iar distanţa care separă 
locuinţa din secolul al X lV-lea de „cimitirul vechi" sprijină opinia că acesta 
din urmă — şi, eventual, biserica în jurul căreia s-a format el — erau situate 
la mică distanţă de limita de nord a vetrei satului din perioada amintită.
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caracterul ei dispersat şi datorită numărului mic de gospodării (fig. 3) 
ce constituiau o aşezare a epocii, este destul de dificil de identificat.

Dacă din acest punct de vedere fermitatea concluziilor la care se 
poate ajunge este mai puţin decît satisfăcătoare, alte modalităţi de abor
dare a problemei vechimii aşezării săteşti medievale de la Zahareşti 
conduc, de asemenea, la încheieri tot de o exactitate relativă. Dintre 
acestea, de un interes deosebit ni se pare că ar trebui să se bucure 
cele sugerate, într-o serie de lucrări mai vechi sau mai recente, de isto
ricul sovietic L. L. Polevoi şi aceasta, cu atîe mai mult cu cît, încer
cările sale au ca obiectiv precis satele medievale din teritoriul dintre 
Carpaţi şi Nistru 51.

In primul rînd, vom observa că încă de la prima sa menţionare 
într-un document scris intern aşezarea de la Zahareşti apare cu forma 
deplin constituită °2 a toponimului său. Mulţumindu-ne, pentru moment, 
cu această observaţie, facem şi precizarea că vom reveni în alt loc din 
lucrarea de faţă la semnificaţia pe care o acordăm noi formei în care 
■se face această primă menţiune documentară : Zaharinţi, folosin-
du-se, adică, un sufix considerat în mod unanim a fi de origine slavă 
■— inţi.

Pe temeiul unor principii asupra cărora nu aici este locul să ne 
oprim mai pe larg, L. L. Polevoi ajunge la concluzia că perioada medie 
de formare a unui toponim deplin constituit este de 102 +  29 ani, în- 
cepînd din momentul întemeierii satului respectiv53. în cazul de faţă, 
cunoscîndu-se faptul că prima menţionare a Zahareştilor într-un docu
ment scris intern se face la 30 iunie 1429 şi că aceasta se petrece în 
forma toponimului deplin constituit54, pentru care se propune perioada 
medie de formare amintită mai sus, ar decurge încheierea că începutu
rile satului Zahareşti trebuie situate cîndva la îngemănarea secolelor 
XIII-XIV.

Aşa cum arătam şi cu alt prilej55, „continuitatea mobilă“ ce pare 
a fi caracterizat viaţa colectivităţilor româneşti ale veacurilor XII-XIII 
în teritoriul extracarpatic al Riomâniei constituie unul din impedimen
tele majore în orice încercare de stabilire pe cale arheologică a vechi
mii satelor noastre medievale, iar faptul că în mai toate cazurile cunos
cute arheologic începuturile vieţii stabile a locuitorilor satelor menţio
nate documentar mai tîrziu în vetrele aşezărilor care au făcut obiectul 
unor săpături arheologice datează anume de la finele secolului al XlII-lea 
şi începutul celui următor nu face decît să confirme aceste aprecieri56.

Este cazul să considerăm că observaţia amintită trebuie interpretată 
ca o dovadă că populaţia românească abia atunci se stabilea în terito

51 L. L. Polevoi. Karpato-Dimaiskie zemli v srednie veka, Chişinău, 1975, p. 70- 
93 ; idem, Ocerki istoriceskoi geografii Moldavii X III-X V  vv, Chişinău, 1979.

52 Ibidem, p. 12-18.
53 Ibidem, p. 14.
54 Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, ed. M. Costăchescu, I, 

1931, p. 2.70-272 (86).
55 M. D. Matei. SCIVA, 30, 1979, 3, p. 419, nota 35.
56 Situaţie confirmată, între altele, şi în zona oraşului Bucureşti (cf. P. I. Panait, 

SC IV  22, 1971, 2, p. 251).
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riile pentru care situaţia respectivă pare a constitui o regulă şi că ei 
trebuie să i se atribuie statutul de populaţie imigrantă în astfel de 
regiuni, contestindu-i-se astfel calitatea de a fi fost o populaţie autoh
tonă şi veche în regiunile respective ? După opinia noastră, răspunsul 
la această întrebare nu poate fi decît hotărât negativ, el întemeindu-se, 
înainte de toate, pe constatarea că urme de locuire mai vechi de seco
lul al XlII-lea nu lipsesc în general din teritoriul extracarpatic al Ro
mâniei, ci ele nu premerg pe aceleaşi locuri aşezărilor sigur existente 
în secolul al XlV-lea, ceea ce este cu totul altceva.

Punînd problema în acest fel şi revenind la discuţia despre ve
chimea probabilă a satului Zahareşti pe vatra identificată arheologic, 
nu ni se pare de respins ideea întemeierii pe acest loc a unei comuni
tăţi stabile la finele secolului al XlII-lea. Oricum., rămîne perspectiva 
şi nădejdea că viitoare cercetări vor putea furniza noi date şi obser
vaţii care să permită o mai bună fixare în timp a acestor începuturi 
ale satului Zahareşti, numai atunci, în funcţie de caracteristicile cultu
rii materiale a celor mai vechi locuitori ai aşezării, putîndu-se adopta 
şi o poziţie fermă în legătură cu autohtonia acestora, dar nu în sens 
românesc (care încă de acum nu ridică şi nici nu constituie o problemă), 
ci în sens de autohtoni ai regiunilor de la răsărit de Carpaţi. Pînă atunci 
nu putem omite faptul că toponimul însuşi impune nevoia unei atitu
dini pline de prudenţă în acest sens.

Cercetările lingvistice au stabilit, încă cu multă vreme în urmă, 
că guturalul h, specific în limba ruteană, „a început a se naşte din ante
riorul şi rusescul general g în secolul XII“ 57, şi că „în veacul al XlV-lea 
predomină h în loc de gu 58. Pe acest fundal, toponimul Zahareşti, si
gur cu mult mai vechi decît data de 30 iunie 1429 la care ne devine 
el cunoscut prin actul de confirmare de proprietăţi pe care îl dă voievo
dul Alexandru cel Bun fiilor fostului boier de divan Oană vornicul, 
ne îndeamnă să căutăm a-i afla explicaţia. Astfel, după cum iarăşi se 
ştie, în practica alcătuirii toponimelor este larg răspândită indicarea pe 
această cale nu numai a descendenţei unei comunităţi rurale dintr-un 
strămoş comun, a numelui întemeietorului satului, a numelui proprieta
rului acestuia, ci şi a regiunii de unde vor fi venit primii locuitori ai 
respectivei aşezări. în acest din urmă caz, concomitent cu etnia locuito
rilor (Ruşi, Sîirbi, Secuieni etc.) sau cu regiunile de unde vor fi venit 
(migrat) ei (Ungureni —  în sens de veniţi din Transilvania, Olteni etc.) 
se întîlneşte şi practica arătării, pe calea toponimului, a poziţiei locu
lui de unde au plecat primii locuitori ai satului, în raport cu cel- în 
care s-au stabilit. Un astfel de caz nu trebuie exclus să fie şi cel al 
Zahareştilor, toponimul putînd avea, într-o etapă mai veche, forma Za- 
horinţi. în acest caz, fenomenul fonetic, amintit mai sus, de transfor
mare a lui g în h face obligatorie acceptarea unei forme intermediare

57 N. Drăganu, Românii în veacurile IX -X IV  pe baza toponimiei şi a onomasticei, 
-Bucureşti, 1933, p. 470.

58 lbidem  (v. şi bibliografia de la nota 3, lbidem, referitoare la transformarea 
lui g în h).
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Zagorinţi, care nu ar fi altceva decît forma evoluată a unui indicativ 
vechi : za—gora (peste munţi).

Dacă consideraţiile de mai sus se vor dovedi juste şi vor fi con
firmate de descoperiri arheologice certe, este în afara oricărui dubiu
că situaţia pe care ar crea-o atare confirmare pentru contextul etno-
cultural al Depresiunii Liteni s-ar înscrie printre cele mai interesante
din întregul teritoriu de la răsărit de Carpaţi. Intr-adevăr, într-un con
text pe care toponimia cunoscută documentar îl defineşte ca vechi ro
mânesc (Stroieşti, Drăgoieşti, Ilişeşti —• ca să ne restrângem numai la 
împrejurimile imediate), prezenţa unei populaţii româneşti venită „de 
peste munţi11 şi stabilită definitiv în zonă, la care se adaugă permanenţa 
ei ulterioară pe aceeaşi vatră pînă în zilele noastre, ar ilustra, mai bine 
decît alte consideraţii de ordin general, una din componentele perma
nente ale istoriei noastre, şi anume aceea a legăturilor complexe şi per
manente dintre românii din interiorul şi cei din afara arcului carpatic, 
ceea ce ar conferi noi şi foarte semnificative valenţe cercetărilor de la 
Zahareşti, în special, şi celor din Depresiunea Liteni, în general50. Pînă 
atunci, însă, ne mulţumim să formulăm ca certă opinia că începuturile 
satului Zahareşti pot fi puse pe seama secolului al XlII-lea, atît mate
rialele arheologice (în mai mică măsură pînă acum), cît şi datele de- 
curgînd din stabilirea perioadei medii de formare a toponimelor deplin 
constituite concurând la formularea ei.

RECHERCI-IES ARCHEOLOGIQUES CONCERNANT 
L’HABITAT MEDIEVAL RURAL DU BASSIN 
SUPERIEUR DE SOMUZUL MARE 
ET MOLDOVA

Re sum e

Dans les preoceupations de Icngue duree et importantes 
inscrites dans le plan du Muisee d ’histoire de Suceava se trouva, pendant les der- 
niers ans la recherche du village medieval rounmin du nord de la Moldavie. 
L’approfondissement de ces prohlemas se fit en diversifiant et en elargissant

.59 Este cazul să precizăm aici că cercetările cu privire la vechimea locuirii româ
neşti medievale din bazinul superior al Şomuzului Mare a trezit un interes deo
sebit şi în rîndurile geologilor şi geografilor, care au avut sau au preocupări 
legate de studiul particularităţilor zonei în discuţie. Acest interes a fost expri
mat cu prilejul unei dezbateri ştiinţifice pe tema „Geo-ecoîogie şi habitat în 
Depresiunea Liteni‘\ organizată de facultatea de istorie-geografie a Institutului 
de învăţămînt superior din Suceava, în octombrie 1979. Comunicările şi discu
ţiile specialiştilor au evidenţiat existenţa, încă din vechime, în zona arătată a 
unor condiţii optime pentru dezvoltarea comunităţilor omeneşti, în condiţii de 
stabilitate, mediile ecologice şi resursele naturale oferind pentru aceasta 
toate elementele care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a economiei agrare. 
Ca o subliniere şi confirmare a acestor realităţi, arheologia vine să ofere date 
materiale privind practicarea agriculturii aici, uneltele agricole, pe de o parte, 
şi marea cantitate de oase de animale, pe de altă parte, iăcînd dovada că în 
Depresiunea Liteni cultura pământului şi creşterea animalelor se dezvoltau 
concomitent.
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parallelement Ies domaines d’investigation de certaines zones du departement 
insuffisamment etudiees. Parmi Ies criteres qui ont constitue le fondement de ces 
investigations nous rappelons : la reoherche des microzones geographiques bien 
individualisees de point de vue geom orphologique; la poursuite des relations- 
village-ville ; la eorreiation des recherches documentaires avec celles archeologi- 
ques et cartographiques pour l’etablissement quantitatif de la demographie de la 
zone et la localisationi des principaux foyers par rapport â ces actuels ; le critene 
economique a eu en vue i’etablissement des tectiniques agricoles et artisanales 
utilisees dans le processus de produetion. Si quelques-uns des criteres ci-dessus 
formules se referaient exclusivement â Vetape de debut de la documentation, Ies 
autres se referent en eehange â des obligations d’autre nature de la recherche,. 
ceux-ci etant fortament lies au processus qualitatif superieur pour l’approfondis- 
sement de la connaissance de certains problemes de strueture sans egard si elle 
etait de nature economique, socia.l-demographique ou politiq.ue. Dans le present. 
oas Ies recherches se sont axees sui- l’examen des anciens foyers rustiques des 
bassins superieurs des rivieres Moldova et Şomuzul Mare, specialement â Berchi- 
şeşti, Liteni et Zahareşti.

Les recherches de Berchişeşti se sont coneentrees dans l’ancien foyer (le lieu 
„sălişte") situe sur la ternasse gauche de la riviâre Moldova, ă approximative- 
ment 1,5 km de l’actuel foyer dr village. Le deplacement du foyer sur la terrasse- 
superieure dans le X VI-e siecle est due ă une forte inondation qui a eu lieu dans 
cette periode. La stratigraphie du lieu est assez simple : sur le sol vierge se supenpose 
un habitat dont la duree a ete assez courte (la premiere moitie du XI V-e siecle) 
et alors cette-ci fut superpoisee par une couche d’alluvions et de gravier, manquee- 
de toutes traces de culture materielle, couche qui provenait d ’iune inondation. 
Cette couche etait supenposee par un autre niveau de culture materielle de la. 
deuxieme moitie du X lV -e  siecle, preuve du retour de la population sur la meme 
place. Cette couche de oulture, beaucoup plus consistante, montre un hatoitation 
plus proi'ongee de la zone. D’entre les complexes decouverts nous rappelons : une 
fosse avec des restes menagers provenant d’un foyer et un four d’usage menager, 
conserve assez precaire.

Bien que dans les documents le village est mentionne en 1473, les plus. 
anciennes restes identifies dans l’ancien hahi.tat sont dates pourtant â la fin du 
X lII-e siecle. L ’inventaire des decouvertes comprend de la câramique, des frag- 
ments provenant particulierement des vases type booal. Tout le remplissage de- 
la fosse provient de la premiere moitie du X V -e siecle, couche datee aussi d ’une 
monnaie anepigraphe de la periode du prince Alexandre le Bon.

Par rapport â la premiere categorie de pâte, beaucoup plus grossiere et peu 
soigneusememt travaillee, pas unid'ormement brulee, de la quelle furent modeles des. 
vases ceramiq-ues qui proviennent de la fin du X lII-e silele et la premiere moitie 
du X lV -e, la deuxieme categorie ceramique, de la fin du X lV -e  et la premiere 
du X V -e siecle, est modelee d’umde pâte bien iiomogeneisee, sans des impuretes,, 
dans laquelle le sabie qui entrait dans la composition etait bien tamise. La m ajo- 
rite des vases modeles de la deuxieme categorie de pâte sont les vaises bocal 
d’usage courant, en faisant la preuve aussd d’une eroute d’origine organique par- 
venue de bouiiiies. A  cote de cette deuxieme categorie ceramique furent decou
verts egalement des fragments ceramiques qui proviennent, particulierement de 
cruches au bord trilobe, celledâ appartenant â la categorie de la ceramique griise 
fine de la fin du X lV -e  silele, elle n ’etant pas produite en Moldavie, mais apportee 
par les colons allemands venus particulierement de Pologne.

L’autre categorie ceramique, attribuee â la seconde moitie du X V -e siecle est 
eompletement travaillee ă la roue â tour rapide. Ce progres a signiifie, en meme 
temps, la disparition des differences entre les produiits decouverts dans le milieu 
urbain et ceux trouves dans les foyers rurals.

L ’imitation des produits urbains (particulierement la poterie) est prouvee 
par leur gaucherle, etant evidente en ce sens, d’une pârtie la couleur des vases, 
et d’autre part se constatant une evidente accentuation de la standardisation typo- 
logique.
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La derniere categorie ceramique deoouverte appartient â la fin du XV-e et 
au commencement du X VI-e sieole, quand rameien foyer est abandonne, celui-ci se 
deplaţant sur Ia terrasse superdeure, ou i.l existe egalement et aujourd’hui. Les 
cartes du X VIII-e silele surprennent cette realite historico-geographique d’avan- 
cement du foyer en altituide et l’a'banidon de l’ancien. Parmi les pieces de fer 
deeouvertes aussi dans la fosse ci-dessus mentionnee, nous rappelo.ns : les outils 
agricales representes par des faucilles (XV-e siecle) ; pieces d ’usage menager — 
couteaux (X lV -X V -e siecles) ; pieces d’armement — pointes de fleches, filiformes 
et tronc-coniques, munies d’un pedoncule et des fleches avec des ailerons laterales, 
ayant un tube de fixation ; Ies pieces de harnachement sont representees par des 
fragments de mors, par des boucles de grandes dimensions, eperons â rosette et 
une tete de massue en bronze, avec des protuberances pyramidales ele diverses 
dimensions.

Les recherches archeologiques de l’habitat de Liiteni se sont effectuees dans 
plusieurs lieux situes soit dans l’aictuel foyer du village, soit â la peripherie de 
celui-ci. Du point de vue geographique, l’habitat est situe dans la depression litho- 
logique de Liteni, celui-ci faisant pârtie, avec autres trois habitate (Zahareşti, Vor- 
niceni et Stroieşti) de la propriete du boîard Oană, le „vorndic" (gourverneur) de la 
viile Suceava, le premier conseiller dans le Conseil princier d’Alexandre le Bon.

L ’ancien foyer du village Liteni coincide presque enti&rement avec celui 
actuel. Par rapport â la premiere mention documentaire (XV-e siecle) du village, 
Fan iennete de celui-oi a ete prouvee au point de vue archeologique, presque deux 
siecles anterieurement. L ’habitat medieval se situait exclusivement sur la pârtie 
gauche de la riviere Şomuz, dans la zone de pre et de pente lente des collines.

La deoouverte — par des recherches archeologiques — de deux noyaux 
d’habitation (XIV-XVI-e siecles) situes sur une etendue d’un km, nous montre le 
caractere lineaire-groupe de l’habitat en groupes de demeures. L ’extension du foyer 
a eu lieu particuiieremenit dans les XVI-XVIII-e siecles (ainsi icomme nous font 
la preuve les cartes de cette periode), quand, par suite de l’accroissement demo- 
graphique et par l’exploitation economique au delâ des limites du village, le foyer 
de celui-oi acqui.t une structure dispersee, avec des tendamces de devenir compacte. 
Les recherches archeologiques de Liteni, effeotuees dans l’endroit nomme „La 
Şaibă“ ont porte â la decouverte de 4 habitations, une d’elles de surface, et les 
autres trois du type approfondi dans le sol. Les habitations du type approfondi 
avaient en general une surface de 3/4 m et elles etaient assez groupees ; leur 
plancher etait en terre glaise, et les fosses de pieux indiquaient l’existence d’un 
ancien toit en deux pentes, L ’entree dans les huttes sa faisait par la cote de sud. 
Une de ces habitations a ete detruite par un incendie. L ’absence — â deux de ces 
habitations — du systeme de chauffage, nous permet d’emettre l ’hypothese que 
celles-ci pou-vaient etre utilisees aussi pour l ’abri des petits animaux. La quatrieme 
habitation est de suirface et a une longueur de 7,75 m et une largeur de 4,70 m. 
La construction avait un plan rectangulaire et etait compartimentee en deux 
pieces. L ’habitation a ete plancheiee avec des planches, en faisant la preuve Ies 
traces de poutre carbonisee. Dans linterieur de 1 habitation on a trouve les traces 
d’un poele execute surement de briques. L ’habitation a ete datee sur la foi du 
materiei ceramiojue decouvert „in situ“ sous le niveau du planiche, ce materiei datant 
de la premiere moitie du X V -e siecle. La decouverte de certains materiaux plus 
anciens nous autorise de croire que dans les premieres quatre decennies du XV-e 
siecle l’habitation n ’existait plus cette-ci etant incendiee. Les autres trois habita
tions approfomdies datent de la meme periode, fin du X lV -e  siecle et commen
cement du suivant, les materiaux ceramiques decouverts ayant, en leur grande 
majorite — couleur rouge (75%) d ’ume pâte de bonme qualite, avec beaucoup du 
sabie dans la composition ; les vases ont les parois âpres. Les farmes predomi- 
nantes sont les pots type bocal, avec profil grossi et une curbure inte- 
rieure pour le couvercle, ou avec profil aplati, et ayant une arete â la base. Nous 
attribuons 1’habitation de s.urface, de dimensions plus grandes, â un feodal local 
dont les sujets avaient aux environs l’habitation de type approfondi. Les recher
ches faites toujours â Liteni, sur le lieu nomme „Sălişte", eurent comme resultat
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la decouverte de deux fours, dont le diametre ne depassait pas 1,50 m. Ceux-ci 
avaient une destination d’usage menager et furent dates dans la deuxieme moitie 
du XV -e siecle, sur la foi du materiei ceramique. Bien que on n’a pas deeouvert 
quelconque complexe d’habitation dans l ’ancien foyer du village, pourtant, la 
decouverte d’une couehe de culture materielle avec des fragments ceramiques 
specifiques aux X lV -X V I-e  siecles, dont la continuiite et epaisseur variaient en 
fonction de la pente et le caractere des travaux agricoles, represente pour le mo
ment la seule preuve certe d’habitation de la zone. Selcn le critere de la qualite 
de la pâte et de la couleur, la ceramique decouverte dans le lieu nomme „Sălişte", 
a ete groupee en trois categories distinctes;: la ceramique archa'ique, de pâte 
grossiere avec du milcrogravier dans la oomposition, travaillee â roue 
lente, specifique au dernier quart du X lV -e siecle ; la deuxieme categorie est 
representee par la ceramique grise d’aspect grumeleux, soit fin, les deux categories 
ceramiques etant modelees â roue â tour rapide. Cette categorie ceramique a 
ete atribuee au X V -e siâole. La troisieme categorie ceramique, couleur rouge, est 
modelee â roue ă tour rapide, les vases ayant en general les parois plus minces 
par rapport â la deuxieme categorie (chronologiquement cette-ci se situe dans les
X V -X V I-e si&cles).

Les memes criteres de classification (pâte et technique) ont ete etablis egale- 
ment au groupement de la ceramique du lieu nomme „Şaibă", cette-ci s’encadrant 
chronologiquement â la fin du X lV -e  siecle et dans la premiere moitie du XV-e. 
D’entre les formes de vases decouverts nous rappelons : le vase bocal, des vases 
avec anses, des jattes et des brocs. Panmi les cÂjets metalliques decouverts dans 
les deux lieux, nous rappelons : les couteaux, les anneaux, les couteaux de pelle- 
terie, l’hache de type cognee, des boucles (de ceinture), des verges, des crochets 
d’assemblage, des clous, des fleches (trois types : avec pointe folliforme, triangu- 
laire et boulon d ’arbalete). Toutes ces categories d’objets — apres les anatogies 
effectuees — peuvent etre placees, chronologiquement, dans le X V -e siecle.

Le troisime lieu ou se sont effectuees des recherches archeologiques dans 
l’etendue du village Liteni, est siitue au point de vue geomorphologique, sur le 
Dealul Ţiganului, ou on a trouve la necropole de l’habitat. Furent decouverts 99 
tombeaux, dont la chronologie etablie d’apres la typologie des ornements et des 
monnaies, est comprise entre les X lII-X V I-e  siecle. En surprenant les limites de 
la necropole et en caloulant la densite des tombeaux, on a pu etablir avec apro- 
ximation que la necropole avait â peu pres 800 tombeaux. Les individus inhumeş 
chretiennement etaient orientes avec la tete vers l ’ouest et les pieds â l’est. Les 
petites deviations sont dues au saison dans lequel se fit l’enterrement. Les tom
beaux etaient disposes en general en des rangees pas trop r6gulieres, entre elles 
etant laissee une distance qui variait entre 0,5 et 2,5 m. Se rencontrent des cas 
de superposition de tombeaux, fait qui montre son utilisation pendant une pe- 
riode plus longue.

Les enterrements doubles ou triples sont dus ă la mort concomitente — 
probablement par suite d’une epidemie ou d’un accident — de plusieurs mem- 
bres de la meme familie.

Les squelettes sont etendus sur le dos, pos6s soit en cercueils (30%). soit 
directement sur la terre (70%). Les tombeaux d’enfants eurent rinventaire le 
plus riche. D’entre les 99 tombeaux cherches, 27 appartenaient aux enfants. 
D’aprâs la position des bras on a pu etablir 7 types d’emplacement de ceux-ci. 
L ’inventaire deeouvert comprend des bouoles d’oreilles, des anneaux, des boutons 
globulaires, des monnaies moldaves, polonaises et hongroises. Les boucles d ’oreille, 
ont ete encadres e-n quatre types divers, dont la chronologie, etablie sur la foi 
des analogies, est comprise entre les X III-X IV  et le X V -e siecle. On a observe 
egalement que dans la periode de eommencement de la necropole (X lII-X IV -e 
siecles), les enfants enterres etaient groupes sepairement. Pour ies X lV -X V -e  
siecles, certains enterrements groupes pourraient suggerer le caractere social de 
la parente familiăre. L ’inventaire de la necropole met en evidenoe l’etat social 
assez modeste des habitants de la zone.

Les recherches archeologiques de Zahareşti (village qui a appartenu egale
ment au „vornic" Oană — 1429) se sont aussi concentrees dans le lieu nomme
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„sălişte", aneien foyer medieval du village. Par rapport au foyer actuel, l’ancien 
foyer est situe au point de vue geographique au bord du premier, sur le seconde 
terrasse du ruisseau Humoria. On a pu delimiter l’ancien foyer sur une etendue 
de 600 m., avec trois points de comcentration des habitants. Ainsi, l’aneien foyer 
s’est developpe seulement sur la pârtie gauiche du -ruisseau Humoria et il a une 
structure liniaire-groupee, avec des tendences de dispersion. La stratigraphie de 
la zone est assez conoluante: un premier niveau, moins discontinu, appartient 
â la culture Noua (l’epoque finale du bronze) ; un autre niveau de culture mate
rielle, plus consistant en des fragments ceramiques et plus epais, appartient aux 
IV-V-e sifrcles, n. e. ; â l ’exception de la surface dans laquelle la couche de cul
ture des IV-V-e siecles n. e. est superposee par le niveau que nous l’attribuons 
aux V lI-V III-e siecles, les restes materiaux appartenant â la moitie du I-er millenaire 
n e. sont superposees, sans ex-oeption, par la couiche de culture appartenant au feo- 
dalisme developpe. Des IV-V-e sifecles on a decouvert deux habitations de type 
approfondi, avec des traces de pieux pour soutenement et avec foyer de chauffage. 
Dans leur voisinage on a decouvert, en plein air, deux fours en pierre, de la 
meme periode, dont les diametres e talent de 1,75 et 1,40 m. La voute de pierre 
s’ecroula dans l ’interieur du foyer, se conservant seulement le jable sur des portions 
plus petites. II est probable qu’â \ce niveau d ’habitation appartiennent aussi les 
deux fosses menageres tout pres des halbiitations ci^dessus mentionnees. La cera
mique decouverte, qui appartient â ces deux complexes d’habitation, est realisee 
soit d’un materiei bien travaille, fin, soit de pâte grumeleuse ou d ’une pâte 
grossi^re, avec des tessons broyes dans la composition. La brulure est executee 
•en totalite par reduction (couleur noire). Dans leur majorite (95%), les vases ont 
ete modeles ă roue avec toi.u- rapide. Dans un pourcentage plus petit nous avons 
aussi de la ceramique travillee ă la main, d’une pâte grossiere, brulee incom- 
pletement. D’entre les formes de vases qu’on peut connaitre par intuition sur la 
foi des profils conserves, nous rappelons das : vases bocal de diverses dimen- 
sions, soupieres et plateaux circulaires. Le materiei ceramique attribue aux VI- 
VUI-e siecles est modele d ’une pâte grosiere, brulee incompletement, avec des 
fragments ceramiques dans la oomposition, provenuas dans leur majorite de vases 
de type bocal, avec profil arrondi et legerement evase vers l’exterieur.

Aux traces d’habitation appartenant au feodalisme developpe (X lV -X VII-e 
siecles) sont attribuees deux foyers de type approfondi, dates â la fin du X lV -e 
et respectivement la premiere moitie du X V -e sieole et Ie comimencement du 
sifeole suivant. Les habitations avaient le plancher de glaise avec un systeme de 
chauffage. Les deux habitations ont . ete abandonnees. L ’inventaire de ces habi
tations consiste de fragments ceramiques brules oxydant ou par reduction et 
modeles d’une pâte de bonne qualite, â roue avec tour rapide. D’entre Ies objets 
de metal decouverts, nous rappelons des : boucles (de ceinture), fers de couteau, 
lignes (pour pecher), monnaies, pointes de fleches.

Une importance particuliere a la decouverte d’un depot d’outils. Celui-ci 
contenait: une hache type cognee, des vrilles (2 pieces), coutre en cours d’usinage, 
petite pelle, faux. Les analyses metallographiques effectuees on-t miis en evidence 
leur provenance du milieu ur'bain. La piece qui contribue decisivement — 
par ses caraicteristiques typologiques — â l’encadrement chronologique du depot 
est la faux, dont les analogies se rencontrent seulement ă Anen (U.R.S.S.) et 
Mohâcs (Hongrie) oîi la chronologie etablie pour les X V  et X V I-e siecles nous 
autorise aussi — sur la foi du materiei ceramique — d’attribuer les outils du 
depot, e la fin du XV I et le commeneement du sieole suivant.

De recherches entreprises, en resultent quelques conelusions : on a observe 
qu’au commenicement du X V -e sifecle, dans les habitats ruraux de Moldavie a 
penetre un nombre assez grand de produits artisanaux du milieu urbain ; rancien- 
nete reele des villages mentionnes dans les sources ecrites est toujouirs plus 
grande du moins 2-3 siecles (les recherches archeologiques sont evidentes en ce 
sens) ; sur la foi des sources documentaires et archeologiques on a pu constater 
que dans la seconde moitie du X lV -e  sitele le processus de feodalisation a reţu 
un caractere general dans la zone et il etait assez avance; l’evolution — en
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temps et en espace — des habitations etudiees, le napport d entre le foyer et 
le milieu geographique environnant d’une part, et entre le foyer et la necropole 
d’autre part, peut nous suggerer — par les etapes d’evolution topographique du 
foyer, et egalement par la distribution des tombeaux de la necropole — des reor- 
ganisations sooialeconomdques au sein de la communaute villageoise, celles-^ci repre- 
sentant seulement des tâches scienitifiques d’une eventuelle recherche prochaine 
plus detaillee et complexe.

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1. — La carte des decouvertes archeologiques (X lII-X V I-e siecles) fadtes en 
Valea Moldovei. Berchişeşti : 1. „Sălişte" (fouilles archeologiques) ; 2, „La 
Gogu“ ; 3, Podirei. Capii Cîmpului : 4, Lunca lui P îr lea ; 5, în luncă ; 
6, Lunca lui Ion Asandei.

Fig. 2. — La carte des decouvertes archeologiques (XI-XV II siecles) dans la 
depression lithologique Liteni. Liteni : 1, „Sălişte" (fouilles archeolo
giques) ; 2, La Jorea ; 3, „Şaibă" (fouilles archeologiques) ; 4, Sălişte ; 
5, Dealul Ţiganului (fouilles archeologiques) ; 6, Ciuhă. Frum oasa: 7, 
La şcoală. Vornicenii Mari : 8, In grădini ; 9, Tabla scurtă (sondage 
archeologique) ; 10. Şipot (fouilles archeoligiques) ; 11, Tabla scurtă, 
Liteni : 12, La lutărie. Horodniceni : 13. In grădini ; Zahareşti : 14, La 
Cruce ; 15, In faţa morii (fouilles archeologiques) ; Horodniceni : 16, Bra
nişte. Zahareşti : 17, La odaie ; 18, Dealul Hatmanului ; 19, Căldăruşa ; 
20, Sălişte (fouilles archeologiques) ; 21, Curtea boierească. H orodniceni: 
22, După sat ; 23, La biserică (sondage archeologique) ; Vom icenii Mari : 
24, La mănăstire (fouilles archeologiques) ; 25, Şesul Tolvei (fouilles 
archeologiques) ; 26, Dealul Morii (fouilles archeologiques) ; 27, Dealul 
Velniţei (fouilles archeologiques).

Fig. 3. — La carte Buschel (1773— 1775) coneernant la distribution des ancitens habi-
tats et la repartition des primcipales zones d ’utilisation du terrain (pâtu-
rage, terrain agricole, pres, forets) de la depression Liteni avant l’anne- 
xion de la Bucovine par l’Empire Autrichien.

Fig. 4. —  La carte Otzallowitz (1790) de la zone depressionnaire Liteni avec les 
prineipales modifiications demogrţţphiques survenues dans le foyer des 
habitats apres l ’ocoupation de la zone par l’Empire Autrichien.

Fig. 5. — Le plan de rhabitation de type approfondi no. 3 de Liteni — „Şaibă“
(XV-e silele) ; 1, pierres ; 2, fragments ceramiques ; 3, brique en torchis ;
4, fosses de gourdins ; 5, charbon et cendre.

Fig. 6. — Le plan de l ’hafhitation de surface no. 2 (XV-e siecle) de Liteni-„Şaibă“ :
1, fragments de putre brulee.

Fig. 7. — Four no. 2 decouvert â Liteni — „Sălişte" : 1, le profil du four ; le plan 
d’ensemble du four.

Fig. 8. —  Le plan de l’habitation de type approfondi no. 1 de Zahareşti — „Sălişte" 
(IV-V-e siecles n. e.).

Fig. 9. — Le profil du mur d’ouest de la section I de Zahareşti (les carreaux 21-23) 
dans la zone de rhaibitationi ( ? )  no. 2 (IV-V-e siecles n. e.).

Fig. 10. — Le four en pier-re no. 1 de Zahareşti (IV-V-e siecles) : 1, fragments cera
miques ; 2, morceaux de brique en torchis ; 3, jable ; 4, cendre et charbon.

Fig. 11. — Le four en pierre no. 2, de Zahareşti (IV-V-e siecles n. e.) : 1, fragments 
ceramiques ; 2, jable ; 3, charbon.

Fig. 12. — Le plan de rhabitation de type approfondi no. 1 (X lV -X V -e siecles), 
decouverte â Zahareşti — „Sălişte".

Fig. 13. — Le plan de rhabitation de type approfondi no. 2 (X V -XV I-e siecles) de 
Zahareşti — „Sălişte" et le profil du mur d ’ouest de la section I dans 
la zone de rhabitation.
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Fig. 14. — Aspects de chantier : 1, Zahareşti (l’habitation no. 2, X V -X V I-e siecles) ;
2, Liteni — „Sălii,şte“ (l’endroit ou se firent des recherches archeologi- 
ques) ; 3, Zahareşti — „Săiişte" (L’endroit ou se firent des recherches 
archeologiques) ; 4, Zahareşti (le depot d’outils) ; 5, Liteni — „Şaibă" 
(l’habitation de siirface no. 2, XV -e siecle).

Fig. 15. — Aspect de chantier, Liteni — „Dealul Ţiganului", necropole medievale 
(X lII-X V I-e siecles) : 1, 3, 5, depouilles mortalles posees dans des cer- 
cueils de chene ; 4, vue d ’ensemble de la IlI-e section.

Fig. 16. — Liteni — „Dealul Ţiganului" : 1, le plan general des fouilles archeolo
giques de la necropole medievale ; 2, le profil du mur d’ouest de la 
section I.

Fig. 17. — Le plan de la section V de Ia necropole medievale de Liteni — „Dealul 
Ţiganului".

Fig. 18. ■— Le tombeau no. 3 de la necropole medievale de Liteni — „Dealul Ţiga
nului".

Fig. 19. — Le plan de la section IV de la necropole medievale de Liteni — „Dealul 
Ţiganului".

Fiig. 20. — Le plan du tombeau no. 1 de la necropole medievale de Liteni — „Dealul 
Ţiganului".

Fig. 21. — Le plan general schematique de la section I de la necropole medievale 
de Liteni — „Dealul Ţiganului".

Fig. 22. — Les tombeaux 7 et 8 de la necropole medievale de Liteni — „Dealul Ţiga
nului".

Fig. 23. — Fragments ceramiques (X lV -X V -e siecles) decouverts â Berchişeşti —
„Săuşte" : 1, soupiere ; 2-4. pot-bocal ; 5, cruche avec la bouche tri^bee 
( ? )  ; 6, anneau de bronze (passim) ; 7, tete de massue en bronze. '

Fig. 24. — Fragments ceramiques des X lII-X V -e  siecles, decouverts â Berchişeşlf — 
„Săiişte".

Fig. 25. -— Fragments ceramiques (X lII-X IV -e siecles) decouverts ă Berchişeşti — 
„Săiişte".

Fig. 26. — Fragments ceramiques (X lV -X V -e siecles) decouverts ă Berchişeşti — 
„Săiişte".

Fig. 27. — Fragments ceramiques des X lV -X V -e  siecles decouverts â Liteni —
„Şaibă" : 1-23 (de l’habitation no. 1) ; 24-32, ceramique grise fine.

Fig. 28. — Fragments ceramiques de la fin des X lV -e et XV -e siecles decouverts â 
Liteni — „Şaiibă" dans l’habitation de surface no. 2.

Fig. 29. — Fragments ceramiques de la fin du X lV -e et X V -e si&oles decouverts â 
Liteni — „Şaibă" dans l’habitation no. 3.

Fig. 30. — Fragments ceramiques (XV-e siecle) decouverts â Liteni — „Şaibă" (fosse 
menagere).

Fig. 31. — Fragments ceramiques de Ia fin du X lV -e et X V -e siecles decouverts â 
Liteni — „Şaibă" (fosse menagere) 2-20 ; 1, fragment de soupiere appar- 
tenant â rhabitation medievale no. 2.

Fig. 32. — Fragments ceramiques de rhabitation de surface no. 2 de Liteni —
„Şaibă" (fin du X lV -e siecle et le XV-e).

Fig. 33. — Fragments ceramiques des X lV -X V -e  siecles decouverts â Liteni —
„Săli,$te“ .

Fig. 34. — Fragments ceramiques des X lV -X V -e  siecles, decouverts ă Liteni —
„Săligte".

Fig. 35. •— Fratgmenrts ceramiques des X lV -X V -e  si&cles, decouverts â Liteni —
„Şaibă" : 1-2, 9, 14, 17, ceramique rouge ; 18-19, ceramique grise fine ; 
3-8, 10-13, 15-16, 20, ceramique grise grumeieuse.

Fig. 36. — Fragments ceramiques des IV-V-e siecles n. e. (6, 12, 17,18) et des VH-e- 
VUI-e siecles, decouverts â Zahareşti-„Sălişte".

Fig. 37. — Fragments ceramiques des IV-V-e siecles, decouverts ă Zahareşti — 
„Săiişte".
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Fig. 38. — Fragmente ceramiques des X lV -X V -e  siecles, decouverts dans l ’habitation 
no. 1, de Zahareşti — „Săilişte".

Fig. 39. — Fragments ceramiques et objets de metal decouverte â Zahareşti — „Să
lişte" : 1-6, 17, ceramiques de l’habiitation medievale no. 2 ; 7-15, cera

mique de la fosse dans laquelle a ete decouvert le depot d’outils de 
fer ; 16, 18-22, objets de metal de rhabitation medievale no. 2.

Fig. 40. ■— Fragments ceramiques des X lV -X V -e  siecles, decouverts ă Zahareşti — 
„Sălişte".

Fig. 41. — Pointes de fleche et objets d’usage quotidien decouverts â Berchişeşti — 
„Sălişte11 (X lV -X V -e siecles).

Fig. 42. — Objets de fer decouverts â Berchişeşti — „Sălişte" (X lV -X V -e siecles) ; 
1-3, 5-7, pieces d’harnachement et equipement militaire ; 4, faucille.

Fig. 43. — Divers objets decouverts â Zahareşti — „Săliişte" : 1, hache type cognee ;
poinite de fleche ; 6 vriile ; 7, 11, pieces de fer p r o v e n u e s  de l habitation 
medievale no. 2 ; 12, objet de p a r u r e  (pierre d e m i - p r e c i e u s e  de l’habita- 
tion m e d i e v a l e  no. 2) ; 13, coutre en u s i n a g e .  Qbjets decouverte â Liteni 
— „Sălişte“ : 5, 8. anneaux decouverts dans la section III et I ; 9, boucle 
de ceinture d e c o u v e r t e  dans la section II ; 3, couteau de pelleterie ( d e c o u 
vert dans l’habitation no. 3) ; 10, meule â laffuter les outils ( d e c o u v e r t e  
dans l ’habitation no. 3) ; 4, Tembieme de C o r p o r a t i o n  des artisans menui- 
siers de Sibiu (1450).

Fig. 44. — Objets de pairure decouverts dans la necropole medievale de Liteni — 
„Dealul Ţiganului*' (1-13) ; 14, anneau â chatton applique.

Fig. 45. — Outils de fer decouverte ă Zahareşti — „Sălişte“ : 3, vriile ; 8, petite 
pe'lle ; 9, faux. Haches type cognee de chaipanterie, â Baia Mare (1, 4), 
Oradea (2), Bistriţa (5, 7) et Suceava (6).

Fig. 46. — Objets de fer et de cuivre decoutverts â Liteni : 2-5, objets de parure 
et de vetement de la necropole medievale ; 1, 6, 8-17, outils, armement, 
objets d’usage domestique et menagar. Zahareşti : 7, fragment de couteau; 
18, pointe de fleche tniangulaire.

Fig. 47. — Fragmente ceramiques du XVII-e siecle decouverts ă Liteni — „Sălişte" :
Fig. 48. — La carte cadastrale (X lX -e  siecle) concernant la repartition des zones 

d’utilisation du terrain et la diffusion des foyers des villages de la de- 
pression Liteni (Fond : Les Archives de guerre de Vienne, B 9 a 432).

Fig. 49. — La carte cadastrale (X lX -e sieole) concernant la repartition des zones 
d ’utilisation du terrain et la diffusion des foyers des villages de la region 
pericarpatique et de coline (Fond : Les Archives de guerre de Vienne, 
B 9 a 433).

Fig. 50. — La carte de Hora von Otzellowitz (1790) concernant la repartition des 
zones economiques et d’habitation de la depression Liteni et de la zone 
pericairpaitique (Fond : Les Archives de guerre de Vienne, B III, a 180).
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ANEXA I

£ b
Ţara pentru 

care s-a emis
Anul

emiterii
Tipul

de monedă
Locul

descoperirii Observaţii

i. Ungaria 1564— 1578 dinar Liteni, M 3 fragmentară

2. Ungaria 1482—1488 dinar Liteni, M 15

3. LTaigaria 1564 dinar Liteni, M 17

4. Ungaria 1589 dinar Liteni, M 18 J*.

5. Ungaria 1570 dinar Liteni, M 86

6. Ungaria 1560— 1564 dinar Liteni, M 84 fragmentară

7. Ungaria 1589 dinar Liteni, M 34

8. Ungaria 1515 dinar Liteni, M 72

9. Ungaria 1560—1564 dinar Liteni, M 1 fragmentară

10. Moldova 1504—1517 gros Liteni, M 1 fragmentară

11. Ungaria 1458— 1490 dinar Liteni, M 82

12. Ungaria 1565—1577 dinar Liteni, M 80

13. Ungaria 1482—1488 dinar Liteni, M 14

14. Ungaria nedeterminată dinar Liteni, M 66 precară

15. Moldova nedeterminată gros (?) Liteni, M 59 precară

16. Ungaria nedeterminată dinar Liteni, M 87 precară

17. Moldova 1408 jumătăţi 
de groş

Liteni S IV 9 buc.



Fig. 3. — Harta Biischel (1773 1775) privind distribuirea vechilor vetre de aşezări şi i
fineţe, păduri) din depresiunta Liteni înainte de anexarea Bucovinei la Imperiul austi
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Fty l — Harta descoperirilor arheologice (sec. XIII—XVI) din valea Moldovei, 
Bercii :seş ti: 1, Sălişte (săpături arheologice) ; 2, La Gogu ; 3, Podirei. Capu Cîmpu, 

lu i: 4 Lunca lui Pîrlea ; ?, In luncă ; 6, Lunca lui Ion Asandei.
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ig. 2 — Harta descoperirilor arheologice (sec. X I—XVII) din depresiunea litoiogică 
iteni. L iten i: 1, Săiişte (săpături arheologice) ; 2, La Jorea ; 3, Şaibă (săpături 
rheologice) ; 4, Săiişte ; 5, Dealul Ţiganului (săpături arheologice) , 6, Ciuhă. Fru- 
loasa : 7, La şcoală. Vornicenii M ari: 8, în grădini ; 9, Tabla scurtă (sondaj arheo- 
>gic) ; 10, Şipot (săpături arheologice) ; 11, Tabla scurtă, Liteni : 12, La lutărie.
'orodniceni: 13, In grădini. Zahareşti: 14, La cruce; 15, In faţa morii (săpături
rheologice;. Horodniceni : 16, Branişte. Zahareşti : 17, La odaie ; 18, Dealul hatma- 
ului; 19, Căldăruşa ; 20, Săiişte (săpături arheologice) ; 21, Curtea boierescă. Ho- 
~>dniceni: 22, După sat ; 23, La biserică (sondaj arheologic). Vornicenii M ari: 
t, La mănăstire (săpături arbeevogioe) ; 2,>, Şes ui Toh'Si (săpături arheologice);
5, Dealul morii (săpături arheologice) ; 27, Dealu' ^elniţei (săpături atheologice).
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Fig. 4. — Harta Otzellowitz (1790) a zonei depresionare Liteni cu principalele
modificări demografice produse în vatra aşezărilor după ocuparea zonei de către

Imperiul austriac.



Fig. 5 — Planul locuinţei de tip adincit numărul 3 de la Liteni — „Şaibă" (secolul 
XV) ; 1, pietre ; 2, fragmente ceram ice; 3, chirpie ; 4, gropi de pari ; 5, cărbuni

şi cenuşă.



F i g .  6. — Planul locuinţei de suprafaţă numărul 2, (secolul al XV-lea), de la Liteni — „Şaibă“ : 1, fragment
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Fig. 7 — Cuptorul numărul 2 descoperit la Liteni — „Săiişte" : 1, profilul cupto- 
torului ; 2, planul de ansamblu al cuptorului.
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Fig. 9. — Profilul schematic al peretelui de vest al secţiunii I de la Zahareşti 
(carourile 21-23) în zona locuinţei (?) numărul 2 (secolele IV-V e.n.).
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Fig. 10. — Cuptorul numărul 1 de la Zahareşti (secolele IV-V e. n.) ; 1, 
fragmente ceramice ; 2, bucăţi de chirpic ; 3, gardină, 4, cenuşa şi cărbune.



Fig. 11. — Cuptorul numărul 2 de la Zahareşti (secolele IV-V e.n.) : 1, fragmente
ceramice ; 2, gardină ; 3, cărbune.
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Fig. 12 — Planul locuinţei de tip adîncit numărul 1 (secolele X IV —XV), desco
perită la Zahareşti — „Sălişte".
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Fig. 13 — Planul locuinţei de tip adinei t numărul 2 (secolele X V —X VI) de la
Zahareşti — „Sălişte" şi profilul peretelui de vest al secţiunii I în zona locuinţei.
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Fig. 12 — Planul locuinţei de tip adîncit numărul 1 (secolele X IV —XV), desco
perită la Zahareşti — „Sălişte“ .
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Fig. 13 — Planul locuinţei de tip adîncit numărul 2 (secolele X V —X VI) de la
Zahareşti — „Sălişte" şi profilul peretelui de vest al secţiunii I în zona locuinţei.
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1

2

Fig. 14 a. — Aspecte de şantier : 1, Zahareşti (locuinţa nu
mărul 2, secolele X V-X V I) ; 2, Liteni — „Sălişte" (locul 

unde s-au efectuat cercetări arheologice).
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Fig. 14 b. — Aspecte de şantier : 3, Zahareşti-,,Sălişţe“ (locul unde 
s-au efectuat cercetări arheologice) ; 4, Zahareşti (depozitul de unelte).
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5

Fig. 14 c. — Aspect de şantier : 5, Liteni-„Saibă“ (locuinţa de suprafaţă numărul
2, (secolul XV).

Fig. 15 a. — Aspecte de şantier, Liteni-„Dealul Ţiganului" — necropola medievală 
(secolele XIII-XVI) : 1-3, morminte depuse in sicrie de stejar.



4 5
Fig. 15 b. — Aspecte de şantier, Liteni — „Dealul Ţiganului" — necropola me
dievală (secolele XIII-XV I) : 4 morminte întretăiate; 5, vedere de ansamblu a

secţiunii III.

C A S A

pABOMIAvi

Sccwa 1500

O?

Se 1 20

SOI ARABIL

HUMUS
MEDIEVAL

SOL GALBEN

Fig. 16 — Liteni — Dealul Ţiganului : 1, planul general al săpăturilor arheologice 
din necropola medievală ; 2, profilul peretului de vest al secţiunii I.



Fig. 17. — Planul secţiunii V din necro
pola medievală de la Liteni-Dealul Ţiga

nului.

Fig. 18. — Mormîntul nu
mărul 3 din necropola me
dievală de la Liteni-Dealul 

Ţiganului.
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Fig. io    Planul secţiunii IV din necropola medievală de la Liteni — Dealul Ţiganului.
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Fig. 20. — Planul mormân
tului numărul 1 din necro

pola medievală de la Li- 
teni-Dealul Ţiganului.

Fig. 21. — Planul general schematic al 
secţiunii I ditn necropola medievală de la 

Litemi-Dealul Ţiganului.
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Fig. 22 — Mormintele 7 şi 8 din necropola medievală de 
Liteni — Dealul Ţiganului.
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Fig. 23. — Fragmente ceramice (secolele X iV -X V ) descoperite la Berchişeşti „Sa- 
lişte“ : 1, castron, 2— 4, oală borcan ; 5, ulcior cu gura trilobată (?) ; 6, inel de bronz 

(passim) ; 7, cap de buzdugan din bronz.
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Fig. 24 — Fragmente ceramice din secolele X III—XV, descoperite la 
Berchişeşti — „Sălişte".
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Fig. 25 — Fragmente ceramice (secolele XIII—X IV ) descoperite la

Berohiîjeştd-„Săi;şte“ .
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Fig. 26 — Fragmente ceramice (secolele X IV —XV) descoperite la
Berchiş eş Li-„oăl .ste“ .
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Fig. 25 — Fragmente ceramice (secolele XIII—X IV ) descoperite la

Berohiîjeştd-„Sălişte“ .
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Fig. 26 — Fragmente ceramice (secolele X IV —XV) descoperite la
Berchişeşti-,,iăl-şte".



Fig. 27 — Fragmente ceramice din secolele X IV —XV, descoperite la Liteni — 
„Şaibă" : 1-23 (din locuinţa de tip semialdîndt numărul 1) ; 24-32, ceramică

cenuşie fină.



HABITATUL MEDIEVAL PE ŞOMUZ ŞI MOLDOVA 221

Fig. 28 — Fragmente ceramice de la si'îrşitul secolului X IV  şi secolul XV, desco
perite la Liten.i-„Şaibă“ , în locuinţa de suprafaţă numărul 2.



Fig. 29 — Fragmente ceramice de la sfîrşitul secolului X IV  şi secolul XV, desco
perite la L,iteni-„Şaibă“ , în locuinţa de tip adîndt numărul 3.
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Fig. 30 — Fragmente ceramice (secolul XV) descoperite la Liteni — „Şaibă" (groapă
m e n a j e r ă ) .
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Fia 31 — Fragmente ceramice de la sfîrşitul secolului al X lV -lea  şi secolul al 
XV-lea descoperite la Liteni-„Şaibă“ (groapă menajera) 2-20 ; 1, fragment de castron 

aparţinând locuinţei medievale numărul 2.
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Fig. 32 — Fragmente ceramice din locuinţa de suprafaţă numărul 2 de la Liteni 
„Şail>ă“ (sffîrişitul secolului al X lV -lea şi secolul XV).
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F ig  3 3  — Fragmente ceramice din secolele X IV —X V  descoperite la Liteni
„Săl®şte“ .
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Fig. 34 —  Fragmente ceram ice din secolele X IV — X V , descoperite la Liteni —
„S ăiişte".
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Fragmente ceramice din secolele X IV —XV, descoperite la Liteni -  
-2, 9, 14, 17, ceramică arsă oxidant; 18—19, ceramică cenuşie fină 

3—8, 10—13, 15—16, 20, ceramică cenuşie zgrunţuroasă.
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Fig. 36. •_ Fragmente -ceramice din secolele IV-V e.n. (6, 12, 17, 18) şi VII-VIII e. n
descoperite la Zahareşti-,,Săiişte".
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Fragmente ceramice din secolele IV—V e.n., descoperite la Zahareşti
„Sălişte".
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Fig. 38 — Fragemente reramire din secolele XIV—XV, descoperite in locuinţa 
de tip adîncit numărul 1 de la Zahareşti-„Săliî?te“ .
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Fig. 39 — Fragmente ceramice şi obiecte de metal descoperite la Zahareşti —
„Săiişte*.; 1-6, 17, ceramică din locuinţa medievală numărul 2 ; 7-Io, ceramică din 
groapa în care s-a descoperit depozitul de unelte din f i e r ; 16, 19-22, obiecte de 

metal din locuinţa medievală numărul 2.
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Fig 40 -  Fragmente ceramice din secolele X I V - X V  descoperite la Zahareşti
„Sălişte .
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Fig. 41. -  Vîrfuri de f s e ^ e l e  x î v - X v T  ’
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Fig. 4.? — Diverse obiecte descoperite la Zahareşti — „ Sălişte“ : 1, topor tip bardă ; 
2, vîrf de săgeată ; 6, burghiu; 7, 11, piese din fier provenind de la locuinţa 
numărul 2 ; 12, obiect de podoabă (piatră semipreţioasă) din locuinţa medievală 
numărul 2 ; 13, cuţit de plug în prelucrare; obiecte descoperite la Liteni — 
„Sălişte“ : 5, 8, inele descoperite în secţiunea III şi I ; 9, cataramă descoperită în 
secţiunea II ; 3, cuţit de cojocârie (descoperit în locuinţa numărul 3) ; 10, piatră de 
ascuţit uneltele (descoperită în locuinţa numărul 3) ; 4, tabla de breaslă a mese

riaşilor tîmplari de la Sibiu (1450).
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Fig. 44 — Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Litpni — 
Dealul Ţiganului <1-13) ; 14, inel cu chaton aplicat.
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Fig. 45 — Unelte din fier descoperite la Zahareşti — „Sălişte" : 3, burghiu ; 8, otic ; 
9, coasă. Topoare tip baridă, aflate la Baia Mare (1, 4), Oradea (2), Bistriţa (5, 7) şi

Suceava (6).
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Fig. 46 — Obiecte din fier şi aramă descoperite la Liteni : 2—5, obiecte de podoabă 
şi îmbrăcăminte din necropola medievală ; 1, 6, 8— 17„ unelte, armament, obiecte de 
uz casnic şi gospodăresc. Zahareşti : 7, fragment de cuţit ; 18, vîrf de săgeată

triunghiular.
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11

pig 47 — Fragmente ceramice din secolul al XVlI-lea descoperite la Liteni
„Sălişte".
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i* rt .  «  D - a  - , _ <«>- - kn  _ S j  T h ^  / /  .«fi # / i  .fin a  ri< ..

e t* 4 id i{lc d t



3
tc*c+u  a va -h  l  £
f<K&£e-
spliş-UAUr
■fiucCd^c 

'inC&OL SdtâiU-K.*-

2oo 400 b o a  80o l oo looo 3ooo 4 o o o

SC 1 -.2 8 8 0 0

~%la§ tem *.

Fig. 49 — Harta cadastrală (secolul X IX ) a distribuirii zonelor de utilizare a terenului şi răspîndire a ve- 
tredor de sat din regiunea periearpatică şi de deal (fond Arhivele de război din Viena. B IX a 433;.





Fig. 48 Harta cadastrală (secolul X IX ) a distribuirii zonelor de utilizare a 
terenului şi răspîndirea vetrelor de sat din depresiunea Liteni (fond Arhivele de

război din Viena, B IX a 432).
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Fig. 50 — Harta Hora von Otzellowitz (1790) a structurii zonelor economice şi de 
locuit din depresiunea Liteni şi zona perioarpatică (fond Arhivele de război din

Viena, B III a 180).



ACTIVITATEA LUI VALERIU BRANIŞTE 
ŞI A ZIARULUI „PATRIA" PENTRU 
EMANCIPAREA POLITICĂ A ROMÂNILOR 
DIN BUCOVINA

IOAN V. COCUZ

La sfârşitul secolului al XIX4ea şi începutul secolu
lui XX, lupta popoarelor aflate sub stăpânirea Coroanei de Habsburg s-a 
intensificat considerabil. In acest context se înscrie şi activitatea desfă
şurată de românii din monarhie pentru eliberare naţională.

Pentru Bucovina, pămînt strămoşesc rupt din trupul ţării româ
neşti a Moldovei independente, prin forţă şi corupţie, la 7 mai 1775, 
ultimul deceniu al veacului al XlX-lea a însemnat o adâncire şi diver
sificare a procesului de emancipare culturală şi politică, intr-un cuvînt 
naţională, a românilor, participarea tot mai activă a maselor la cele mai 
diverse activităţi şi acţiuni, subsumate realizării idealului naţional tot 
mai prezent în conştiinţa românilor bucovineni — făurirea statului na
ţional unitar român.

In perioada la care ne referim, un moment important al luptei na
ţionale româneşti l-a constituit activitatea Partidului Naţional Român 
din Bucovina, a organului său de presă, ziarul „Patria“ (1897-1900) al 
cărui director era, ca un simbol al unităţii neamului românesc, transil
văneanul Valeriu Branişte.

Chemat de lancu Flondor şi George Popovici, lideri ai aripei radi
cale a Partidului Naţional Român din Bucovina (societatea politică 
„Concordia“ de după marea adunare naţională de la Cernăuţi, din 7 mar
tie 1892), să înfiinţeze în capitala Bucovinei, şi să conducă ziarul noii 
orientări a P.N.R., Valeriu Branişte pleacă de la Braşov şi se stabileşte 
la Cernăuţi. „Se împlinesc trei ani — va arăta mai tîrziu Valeriu Bra
nişte, de cînd noi, un grup de oameni tineri am fondat acest ziar. 
Conduşi de ideea a aşeza politica poporului nostru pe baze adevărat 
naţionale am voit ceea ce trebuie să voiască fiecare român de bine, 
anume a salva neamul românesc pe acest pămînt al istoriei româneşti 
şi a-i asigura acel loc de frunte oare-i compete ca primul şi cel mai 
important element constitutiv de ţară atît în urma trecutului său, cît 
şi a valorii sale numerice şi culturale“ !.

Pentru a stabili cu mai mare precizie locul pe care îl ocupă în is
toria Bucovinei activitatea desfăşurată de ziarul „Patria" şi Valeriu Bra
nişte, credem că se impune a succintă retrospectivă asupra vieţii poli-

1 Patria, anul IV, nr. 406/21. aprilie — 4 mai 1900.
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Fig. 50 — Harta Hora von Otzellowitz (1790) a structurii zonelor economice şi de 
locuit din depresiunea Liteni şi zona perioarpatică (fond Arhivele de război din

Viena, B III a 180).



ACTIVITATEA LUI VALERIU BRANIŞTE 
ŞI A ZIARULUI „PATRIA" PENTRU 
EMANCIPAREA POLITICA A ROMÂNILOR 
DIN BUCOVINA

IOAN V. COCUZ

La sfârşitul secolului al XIX-<lea şi începutul secolu
lui XX, lupta popoarelor aflate sub stăpînirea Coroanei de Habsburg s-a 
intensificat considerabil. In acest context se înscrie şi activitatea desfă
şurată de românii din monarhie pentru eliberare naţională.

Pentru Bucovina, pămînt strămoşesc rupt din trupul ţării româ
neşti a Moldovei independente, prin forţă şi corupţie, la 7 mai 1775, 
ultimul deceniu al veacului al X lX-lea a însemnat o adîncire şi diver
sificare a procesului de emancipare culturală şi politică, într-un cuvînt 
naţională, a românilor, participarea tot mai activă a maselor la cele mai 
diverse activităţi şi acţiuni, subsumate realizării idealului naţional tot 
mai prezent în conştiinţa românilor bucovineni — făurirea statului na
ţional unitar român.

In perioada la care ne referim, un moment important al luptei na
ţionale româneşti l-a constituit activitatea Partidului Naţional Român 
din Bucovina, a organului său de presă, ziarul „Patria“ (1897-1900) al 
cărui director era, ca un simbol al unităţii neamului românesc, transil
văneanul Valeriu Branişte.

Chemat de lancu Flondor şi George Popovici, lideri ai aripei radi
cale a Partidului Naţional Român din Bucovina (societatea politică 
„Concordia" de după marea adunare naţională de la Cernăuţi, din 7 mar
tie 1892), să înfiinţeze în capitala Bucovinei, şi să conducă ziarul noii 
orientări a P.N.R., Valeriu Branişte pleacă de la Braşov şi se stabileşte 
la Cernăuţi. „Se împlinesc trei ani — va arăta mai tîrziu Valeriu Bra
nişte, de cînd noi, un grup de oameni tineri am fondat acest ziar. 
Conduşi de ideea a aşeza politica poporului nostru pe baze adevărat 
naţionale am voit ceea ce trebuie să voiască fiecare român de bine, 
anume a salva neamul românesc pe acest pămînt al istoriei româneşti 
şi a-i asigura acel loc de frunte care-i compete ca primul şi cel mai 
important element constitutiv de ţară atît în urma trecutului său, cît 
şi a valorii sale numerice şi culturale1' 1.

Pentru a stabili cu mai mare precizie locul pe care îl ocupă în is
toria Bucovinei activitatea desfăşurată de ziarul „Patria11 şi Valeriu Bra
nişte, credem că se impune a succintă retrospectivă asupra vieţii poli-

1 Patria, anul IV, nr. 406/21 aprilie — 4 mai 1900.
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ti.ce -româneşti din Bucovina, în ultimele două decenii ale veacului 
trecut.

Este perioada cînd autorităţile habsburgice intensifică măsurile de 
asuprire naţională şi socială a românilor bucovineni. Eram desconsideraţi 
ca naţionalitate, ne erau închise căile de dezvoltare social-eeonomieă. 
Limba română, deşi limbă istorică a acestui pământ, era sistematic eli
minată din toate sferele de activitate din Bucovina, considerată infe
rioară, lipsită de posibilităţi culturale. învăţământul românesc era unul 
din obiectivele permanent supuse politicii de deznaţionalizare promovată 
de habsburgi. Şcolile, atribute ale civilizaţiei, erau croite după cerinţe 
străine, şi nu potrivit cerinţelor noastre de viaţă naţională.

Rezultat al acţiunii de deznaţionalizare, de frânare şi înlăturare a 
elementului românesc din viaţa economică a Bucovinei, contrar firii ro
mânilor, sute de familii emigrau în America.

Intensificarea măsurilor de asuprire naţională, determină din partea 
românilor bucovineni o puternică reacţie de apărare a intereselor na
ţionale. Aceste viguroase manifestări s-au materializat prin constituirea 
de asociaţii şi societăţi cu caracter cultural-patriotic, cabinete1 de lec
tură, prin editarea de calendare, reviste şi ziare, diferite broşuri, lu
crări ştiinţifice care popularizau originea comună a românilor, comuni
tatea de limbă, obiceiuri, cultură, ideea de luptă naţională.

Prin toate mijloacele aflate îa îndemână, autorităţile habsburgice se 
străduiau să transforme Bucovina într-o ţară germană, să creeze un 
anume tip de cetăţean, fără conştiinţa apartenenţei la un grup etnic. 
Acest tip de cetăţean trebuie să fie simplu bucovinean, care să vor
bească limba germană. In felul acesta ia fiinţă Bukowinerthum-ui, con
cepţia bucovinistă, care va deveni cu timpul o adevărată doctrină po
litică.

Burghezia românească, slabă economiceşte şi redusă ca număr, în
grădită la tot pasul atît de către clasele dominante ale imperiului cit 
şi de boierimea autohtonă, înlăturată din viaţa politică, se zbătea mult 
dar reuşea puţin, încercând să radicalizeze lupta naţională. Interesele 
înguste de clasă au făcut ca uneori elementele burgheziei române bu- 
covinene să manifeste inconsecve-nţă, tendinţe de acceptare a politicii 
impuse de autorităţi.

în Bucovina, pînă la începutul deceniului al optulea al secolului al 
XlX-lea, nu exista o grupare politică, un partid românesc, lucru expli
cabil de altfel prin faptul că politica naţională era făcută de marii boieri, 
de câteva familii privilegiate (Hurmuzachi, Vasilco, Costin, Stârcea, Zotta, 
Voicinschi, Grigorcea) care exercitau un adevărat monopol în politica 
Bucovinei. Unii dintre aceşti boieri care făceau „politică naţională14 pen
tru propriile lor interese nu aveau nevoie nici de program, nici de orga
nizaţie politică. De regulă, în ajunul alegerilor dietale sau parlamen
tare, boierii români ajungeau la o înţelegere cu guvernul austriac pri
mind cîteva mandate pentru dietă şi parlamentul de la Viena.

La rîndul lor, marii boieri români făceau parte din partidele poli
tice care dominau, în perioada la care ne referim, viaţa politică din
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Austria, partidul centralist şi partidul autonomist2. După o scurtă pe
rioadă, 7 februarie —  25 noiembrie 1871, cînd guvernul austriac, în 
frunte cu primul ministru Carol Hohenwart, a dus o politică ce viza 
o lărgire a autonomiei legislative şi administrative a provinciilor co
roanei, timp în care se intensifică şi activitatea autonomiştilor români 
din Bucovina, urmează o perioadă marcată de venirea la purtere în Aus
tria a unui guvern format din central işti în frunte cu Adolf Auersperg -I

Printre liderii centraliştilor români se aflau Eudoxiu Hurmuzachi 
şi Constantin Tomatseiuc iar printre liderii autonomişti Gheorghe şi 
Alexandru Hurmuzabhi.

Iniţial, deosebirile dintre cele două grupări politice ale boierilor ro
mâni nu erau prea mari. Ambele militau pentru autonomia Bucovinei în 
cadrul imperiului, pentru apărarea individualităţii ţării, conservarea carac
terului ei naţional şi confesional, crearea tuturor condiţiilor pentru întă
rirea şi dezvoltarea acestui caracter. Românii au privit dintotdeauna 
Bucovina ca pămînt strămoşesc. în sensul constituirii unei Austrii fe
deraliste, cu o largă autonomie politică şi naţională a provinciilor, deci 
şi a Bucovinei şi românilor, înţelegea să colaboreze Eudoxiu Hurmuzachi 
în cadrul partidului centralist austriac. Centraliştii români erau pentru 
o autonomie mai restrânsă, militând pentru o apropiere de germani, iar 
autonomiştii români pentru o mai largă autonomie şi o apropiere de 
polonezi. Din momentul în care în rîndurile curentului centralist român 
din Bucovina intră şi germani şi reprezentanţi ai altor naţionalităţi, 
apare o netă deosebire între cele două grupări : autonomie, dar printr-o 
germanizare a tuturor laturilor vieţii sociale, economice şi politice, do
reau centraliştii, ceea ce autonomiştii români nu puteau accepta.

In anul 1872, boierii români înfiinţează la Cernăuţi „Societatea au
tonomiştilor naţionali11 al cărei scop era41... de a cultiva în popor in
strucţiunea pohtică şi conştiinţa naţională, precum şi de a stărui pentru 
realizarea, întărirea şi dezvoltarea organică a autonomiei în toate ra
murile vieţii publice14

Organul de presă al „Societăţii autonomiştilor naţionali14 era ziarul 
„Patriot11 — Cernăuţi, 30 aprilie — 24 decembrie 1872, cu apariţie 
săptămânală. Era tipărit în limba germană tocmai pentru ca autorităţile 
să cunoască mai bine doleanţele românilor. După puţin timp, spre sfâr
şitul anului 1872, societatea işi incetează activitatea5.

Deputaţii români în Reichsrath s-au alăturat grupului Hohenwart, 
care se afla în opoziţie, in mijlocul căruia s-au pierdut cu totulfi, iar 
cei din dieta Bucovinei, grup lipsit de personalitate politică, formară 
un „mixtum compositum11, cunoscut sub numele de partidul conserva

2 Dr. I. G. Sbiera — Familiea Sbiera şi Amintiri din viiaţa autorului, Cernăuţi, 
Tipografia universitară î. r. a lui R. Eckhardt, 1899, p. 220.

3 Ibidem, p. 248.
4 Ibidem, p. 251.
5 „Der Patriot", nr. 1/30 aprilie 1872.
6 Carol Hohenwart, prim ministru al guvernului .austriac de orientare autono

mist ̂ -conservatoare, începînfd ou 7 februarie 1871. In perioada la care ne refe
rim se afla în opoziţie faţă de guvernul Auersperg (Ion. I. Nistor, Istoria 
Bucovinei, p. 294, Fondul documentar Muzeul judeţean Suceava, nr. inv. 4329).
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tor, format din deputaţii tuturor naţionalităţilor din Bucovina, de ori
entare conservatoare, care, cu timpul s-a transformat în aşa-zisul 
„partid bucovinean11 Astfel se materializează Bukowinerthum-ul, acea 
de tristă memorie doctrină „bucovinistă" (meaeceptarea individualităţii 
naţionale) în care s-au complăcut o perioadă de timp marii boieri care 
exercitau monopolul politicii româneşti. Pe bună dreptate Dieta Bu
covinei era numită „dieta cesar o - im per i ală “ , deoarece deputaţii care o 
formau erau sau slujitori ai statului sau persoane care depindeau de 
voinţa autorităţilor, aşa îneit sistemul parlamentar bucovinean era la 
dispoziţia guvernului8. Aşa-zisa „partidă naţională44, formată din, bă- 
trrnii boieri, lipsită de un program politic clar, ferm, de o strategie 
si tactică adecvată situaţiei, de un organ de presă puternic, nu reuşea 
să se impună în cele mai importante probleme ale vieţii social-politice 
şi economice din Bucovina. Faptul că guvernul ţării numea din rândul 
românilor pe mareşalul ţării, pe mitropolit, faptul că dintre români unii 
erau aleşi deputaţi, nu se poate privi numai ca rezultat al activităţii 
bătrînilor politicieni, ci mai curîncl rezultatul colaborării aces
tora cu guvernul. Ce ar fi însemnat pentru români continuarea unei 
astfel de politici ne-o spune clar „Revista politică11 : „Boierimea nebă
gată în seamă, biserica înduşmănită, poporul calic, fară creştere poli
tică. Iată viitorul politicii noastre tradiţionale44 9.

împotriva acestei politici aşa-zise de „oportunitate44 s-au ridicat o 
întreagă pleiadă de tineri intelectuali proveniţi din rîndurile ţărănimii 
şi burgheziei de la oraşe şi sate de care se simţeau atraşi şi ale căror 
interese le apărau U). Tinerii intelectuali atrăgeau în mod serios atenţia 
vechilor politicieni : „Aristocraţia noastră să nu uite că deşi la un mo
ment dat s-ar părea că domină situaţia în afacerile ţării este în peri
col de a fi înlăturată de evrei şi poloni şi în aurind poate fi necesitat 
de a capitula înaintea străinilor... Deşi nu voim a da lecţii de conduită 
proprietarilor noştri, nu ne putem reţine de a nu recomanda acestora 
cu toată căldura, o apropiere sinceră de popor, solidaritate intimă cu 
naţiunea44 M. Conştienţi că numai într-o politică pentru popor, sprijinită 
pe popor, stă realizarea idealurilor naţionale româneşti, tinerii politi
cieni arătau: „...daţi poporului. cultura politică şi cîştigaţi-vă încrederea 
lui, căci numai aceasta va fi scăparea noastră, a tuturora44 J2.

Adepţii noului curent politic excludeau din oapul locului ştergerea 
individualităţii naţionale şi contopirea acesteia în „Bukowinerthum44, 
care nu era altceva decît o formulă menită să faciliteze exploatarea na
ţională în imperiul habsburgic, cu atît mai mult cu cît aceasta viza, 
în primul rînd pe români, care erau băştinaşi ai ţării. „Sîntem români 
şi voim să rămînem români buni în Bucovina românească şi combatem 
pînă la ultima consecvenţă pe acei care uitînd zimbrul din stema ţării,

7 Patria, anul II. nr. 107/15-28 martie 1898.
8 Ibidem, anul II, nr. 166/19-31 august 1898.
9 Revista politică, amul III, nr. 18 [\ octombrie 1888.

10 ten I. Nistor, op. cit., p. 183.
11: Revista politică, anul III, nr. 17 /15 septembrie 1888.
12 ibidem, nr. 18/1 octombrie 1888.
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uitînd moaştele sfinte de la Putna şi nenumăratele monumente de glo
rie română pe acest pămînt voiesc să ne facă de batjocura lumii : un 
popor fără limbă şi conştiinţă naţională... Ţinem la autonomia ţării şi 
reclamăm lărgirea ei dar nu pentru a preface ţara într-un melegar al 
străinilor traşi-împinşi din toată lumea ci ca să păstrăm neschimbat 
caracterul istoric al ţării, dezvoltîndu-ne conform spiritului timpului 
şi conştiinţei noastre naţionale. Avînd înaintea ochilor acest măreţ scop, 
o singură lozincă ne va conduce în lupta pentru neam şi ţară : Jos Bu- 
kowineirth/umul44 13.

Agitaţiile împotriva acestor stări de lucruri încep încă din anul 1875, 
prin organizarea de acţiuni în rândurile ţărănimii şi meseriaşilor, pen
tru lămurirea lor privind interesele naţionale româneşti în Bucovina. 
Aceste manifestaţii se constituie şi ca un viguros protest românesc îm
potriva proiectatelor serbări prin care autorităţile habsburgice doreau 
să marcheze centenarul anexării Bucovinei.

în anul 1885, ia fiinţă la Cernăuţi, societatea politică „Concordia" 
al cărui scop era: „...de a deştepta interes pentru viaţa politică naţională, 
de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi 
politice41 J/'. Societatea politică „Concordia14 care îşi propusese44... unirea 
tuturor românilor sub un drapel unitar naţional44 15, a avut un rol 
important în dezvoltarea conştiinţei politice a românilor bucovineni,, 
în orientarea luptei politice pe un făgaş nou, fiind la un moment dat 
singurul for naţional român în politica Bucovinei. A constituit, în ace
laşi timp, nucleul viitorului Partid Naţional .Rpmân din Bucovina. Odată 
cu înfiinţarea acesteia, politica românească în Bucovina a încetat să mai 
fie monopolul unei anumite clase sociale.

Societatea politică „Concordia44 nu a avut de la început un organ 
de presă. în anul 1886 publică o broşură sub denumirea generică de 
„Bibliotecă44, intitulată „Biblioteca societăţii politice Concordia în Cer
năuţi44, prima fascicolă cuprinzînd o privire istorică asupra trecutului 
politic-social şi naţional al Bucovinei, redactată de Ion Bumbac şi Gri- 
gore Halip 1S.

Presa din România ca şi cea a românilor de peste munţi a salutat 
renaşterea politică naţională a românilor bucovineni, subliniind impor
tanţa luptei acestora pentru întreaga naţiune română.

în aceste condiţiy^^are la Suceava „Revista politică44 la conduce
rea căreia se aflau-HfereiAupu şi Simeon Florea Marian, ziar care mar
chează intrarea fermă în arena vieţii politice româneşti din Bucovina a 
intelectualităţii. A fosit, în perioada la care ne referim, organul de presă 
reprezentativ al românilor bucovineni. Propunîndu-şi să apere poziţia 
românilor în viaţa politică, ziarul se considera :“ ... organ comun al tata-

13 Patria, anul II, nr. 154/17-29 iulie 1898.
14 Constantin Loghiîi, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi. Tipogra

fia Mitropolitul Silvestru, 1926, p. 155.
15 Ibidem.
16 Leomidas Bodnăreseu, Autori români bucovineni, Cernăuţi, Societatea tipo

grafică bucovineană, 1903, p. 80.



.246 IOAN V. COCUZ

tor, format clin deputaţii tuturor naţionalităţilor clin Bucovina, de ori
entare conservatoare, care, cu timpul s-a transformat în aşa-zisul 
„partid bucovinean" Astfel se materializează Bukowinerthum-ul, acea 
de tristă memorie doctrină „bucovinistă" (neacceptarea individualităţii 
naţionale) în care s-au complăcut o perioadă de timp marii boieri care 
exercitau monopolul politicii româneşti. Pe bună dreptate Dieta Bu
covinei era numită „dieta cesaro-imperială", deoarece deputaţii care o 
formau erau sau slujitori ai statului sau persoane care depindeau de 
voinţa autorităţilor, aşa incit sistemul parlamentar bucovinean era la 
dispoziţia guvernului8. Aşa-zisa „partidă naţională", formată din, bă- 
trînii boieri, lipsită de un program politic clar, ferm, de o strategie 
şi tactică adecvată situaţiei, de un organ de presă puternic, nu reuşea 
să se impună în cele mai importante probleme ale vieţii social-politice 
şi economice din Bucovina. Faptul că guvernul ţării numea din rîndul 
românilor pe mareşalul ţării, pe mitropolit, faptul că dintre români unii 
erau aleşi deputaţi, nu se poate privi numai ca rezultat al activităţii 
bătrînilor politicieni, ci mai curîncl rezultatul colaborării aces
tora cu guvernul. Ce ar fi însemnat pentru români continuarea unei 
astfel de politici ne-o spune clar „Revista politică11 : „Boierimea nebă
gată în seamă, biserica înduşmănită, poporul calic, fară creştere poli
tică. Iată viitorul politicii noastre tradiţionale14 9.

împotriva acestei politici aşa-zise de „oportunitate" s-au ridicat o 
întreagă pleiadă de tineri intelectuali proveniţi din rîndurile ţărănimii 
şi burgheziei de la oraşe şi sate de care se simţeau atraşi şi ale căror 
interese le apărau l((. Tinerii intelectuali atrăgeau în mod serios atenţia 
vechilor politicieni : „Aristocraţia noastră să nu uite că deşi la un mo
ment dat s-ar părea că domină situaţia în afacerile ţării este în peri
col de a fi înlăturată de evrei şi poloni şi în curînd poate fi necesitat 
ele a capitula înaintea străinilor... Deşi nu voim a da lecţii de conduită 
proprietarilor noştri, nu ne putem reţine de a nu recomanda acestora 
cu toată căldura, o apropiere sinceră de popor, solidaritate intimă cu 
naţiunea" n. Conştienţi că numai într-o politică pentru popor, sprijinită 
pe popor, stă realizarea idealurilor naţionale româneşti, tinerii politi
cieni arătau: „...daţi poporului cultura politică şi eîştigaţi-vă încrederea 
lui, căci numai aceasta va fi scăparea noastră, a tuturora" 12.

Adepţii noului curent politic excludeau din capul locului ştergerea 
individualităţii naţionale şi contopirea acesteia în „Bukowinerthum", 
care nu era altceva decît o formulă menită să faciliteze exploatarea na
ţională în imperiul habsburgic, cu atît mai mult cu cît aceasta viza, 
în primul rînd pe români, care erau băştinaşi ai ţării. „Sîntem români 
şi voim să rămînem români buni în Bucovina românească şi combatem 
pînă la ultima consecvenţă pe acei care uitînd zimbrul clin stema ţării,

7 Patria, anul II. nr. 107/15-28 martie 1898.
8 lbidem, anul II, nr. 166/19-31 august 1898.
9 Revista politică, amil III, nr. 18/1 octombrie 1888.

10- Jpn I. Nistor, op. cit., p. 183.
11: Revista politică, anul III, nr. 17 /15 septembrie 1888.
.12 ibidem, nr. 18/1 octombrie 1888.
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uitînd moaştele sfinte de la Putna şi nenumăratele monumente de glo
rie română pe acest pămînt voiesc să ne facă de batjocura lumii : un 
popor fără limbă şi conştiinţă naţională... Ţinem la autonomia ţării şi 
reclamăm lărgirea ei dar nu pentru a preface ţara într-un melegar al 
străinilor traşi-împinşi din toată lumea ci ca să păstrăm neschimbat 
caracterul istoric al ţării, dezvolitîndu-ne conform spiritului timpului 
şi conştiinţei noastre naţionale. Avînd înaintea ochilor acest măreţ scop, 
o singură lozincă ne va conduce în lupta pentru neam şi ţară : Jos Bu- 
kowinerthumul44 13.

Agitaţiile împotriva acestor stări de lucruri încep încă din anul 1875, 
prin organizarea de acţiuni în rândurile ţărănimii şi meseriaşilor, pen
tru lămurirea lor privind interesele naţionale româneşti în Bucovina. 
Aceste manifestaţii se constituie şi ca un viguros protest românesc îm
potriva proiectatelor serbări prin care autorităţile habsburgice doreau 
să marcheze centenarul anexării Bucovinei.

In anul 1885, ia fiinţă la Cernăuţi, societatea politică „Concordia" 
al cărui scop era: „...de a deştepta interes pentru viaţa politică naţională, 
de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi 
politice14 H. Societatea politică „Concordia44 care îşi propusese44... unirea 
tuturor românilor sub un drapel unitar naţional44 15, a avut un ral 
important în dezvoltarea conştiinţei politice a românilor bucovineni,, 
în orientarea luptei politice pe un făgaş nou, fiind la un moment dat 
singurul for naţional român în politica Bucovinei. A constituit, în ace
laşi timp, nucleul viitorului Partid Naţional .Rjomân din Bucovina. Odată 
cu înfiinţarea acesteia, politica românească în Bucovina a încetat să mai 
fie monopolul unei anumite clase sociale.

Societatea politică „Concordia44 nu a avut de la început un organ 
de presă. In anul 1886 publică o broşură sub denumirea generică de 
„Bibliotecă44, intitulată „Biblioteca societăţii politice Concordia în Cer
năuţi44, prima fascicolă cuprinzînd o privire istorică asupra trecutului 
politic-soeial şi naţional al Bucovinei, redactată de Ion Bumbac şi Gri- 
gore Halip 16.

Presa din România ca şi cea a românilor de peste munţi a salutat 
renaşterea politică naţională a românilor bucovineni, subliniind impor
tanţa luptei acestora pentru întreaga naţiune română.

In aceste condiţn^/^atare la Suceava „Revista politică44 la conduce
rea căreia se aflau^Jerea-Lupu şi Simeon Florea Marian, ziar care mar
chează intrarea fermă în arena vieţii politice româneşti din Bucovina a 
intelectualităţii. A fost, în perioada la care ne referim, organul de presă 
reprezentativ al românilor bucovineni. Propunîndu-şi să apere poziţia 
românilor în viaţa politică, ziarul se considera :44... organ comun al tata-

13 Patria, anul II, nr. 1.54/17-29 iulie 1898.
14 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, Tipogra

fia Mitropolitul Silvestru, 1926, p. 155.
15 Ibidem.
16 Leonidas Bodnăreseu, Autori români bucovineni, Cernăuţi, Societatea tipo

grafică bucovineană, 1903, p. 80. •
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lităţii românilor bucovineni41 l7. Analizând critic, demascînd în paginile 
sale politica habsburgică faţă de români, ziarul are pieritul de a fi fă
cut cunoscută opiniei publice situaţia social-economică grea în care se 
găsea Bucovina, de a fi contribuit la antrenarea ,românilor spre o nouă 
viaţă politică, de a fi militat pentru organizarea românilor bucovineni 
într^un partid naţional.

Sub influenţa noului curent politic, intelectualitatea suceveana pă
răseşte „Casinoui bucovi-nist" în care era grupată şi înfiinţează, în, anul 
1887, „Clubul român44 desfăşurînd aici o intensă activitate de renaştere 
naţională 1S.

. In primii ani societatea „Concordia" nu a desfăşurat o activitate po
litică intensă, cu toate că participa la alegeri. Aceasta se datora fap
tului că unii dintre membrii săi, în special marii proprietari, nu înţe
legeau, nu se arătau prea dispuşi să colaboreze cu tinerii politicieni. 
Existau încă neînţelegeri, animozităţi, puncte de vedere deosebite, în 
ceea ce priveşte strategia de urmat. Ideea de „partid naţional compact44 
prindea tot mai mult contur dar destul de greu. „Concordia14 nu putea 
vorbi în numele tuturor românilor ci mimai în numele celor 300 mem
brii ai săi.

Programul societăţii politice „Concordia44 a fost aprobat în şedinţa 
comitetului, din 14 septembrie 1890, sub forma unor statute, care pre
vedeau printre alteia : „— Să dezvolte libertatea politică şi individuală 
precum şi progresul spiritual şi material al populaţiei ducatului Buco
vina.

—  Să însufleţească simţul pentru binele comun.
—  Să deştepte interes pentru viaţa politică naţională.
— Să instruiască poporul despre drepturile şi datorinţele sale pa

triotice şi politice.
—  Să întărească conştiinţa de stat.
—  Să apere autonomia ducatului Bucovina în legătură strânsă cu 

prea înalta .cunte imperială şi cu monarhia austriacă44
Începînd cu anul 1889, ponderea tinerilor politicieni în rîndunile 

societăţii „Concordia44 creşte, ceea ce atrage după sine desfăşurarea unei 
activităţi politico-naţionale din ce în ce mai energice. în anul 1891, 
candidaţii pentru parlament nominalizaţi pentru prima oară în cadrul 
adunării generale a societăţii politice „Concordia44, erau propuşi, pe baza 
unui program politic naţional, printre prevederi fiind : „...adâncirea şi 
lărgirea autonomiei Bucovinei, dezvoltarea cultural-naţională prin în
fiinţarea de şcoli româneşti şi folosirea limbii române în administraţie 
şi justiţie, autonomia bisericească, convenţia vamală cu România44, etc.’2().

Conducătorii societăţii politice „Concordia44 desfăşoară o intensă 
activitate de popularizare, organizând mari adunări populare în princi
palele oraşe din Bucovina, printre care Cernăuţi, Suceava, Cîmpulung

17 Revista politică, anul I, nr, 1/15 mai 1886.
18 Ion I. Nistor, op. cit., p. 297.
19 George Rogdan-Duieă, Bucovina — notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu,. Insti

tutul tipografic T. Liviu Albini, p. 221.
21) Revista politică, anul IV, nr. 4/23 februarie 1891.
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Moldovenesc, Storojineţ, Vatra Domei. Rîndurile „Concordiei11 sporesc 
mereu cu noi membri dintre intelectuali, ţărani, meseriaşi, etc. 21. Adu
nările se terminau de regulă cu desemnarea unor „bărbaţi de încredere 
cu influenţă în mase“ care erau de fapt conducători ai organizaţiilor 
districtuale, locale, ale societăţii politice „Concordia" (pentru oraşul şi 
judeţul Cîmpulung —  Tit ©nciul şi T. V. Ştefanelli. pentru ţinutul Sucea
va — V. Blîndu, V. Sârghie şi M- Lupu, pentru oraşul Vatra Dornei — 
V. Flocea şi George Balmoş, pentru comuna Pojorîta —  M. Frîncul şi 
Eusebiu Constantinovici etc. Prin activitatea desfăşurată, comitetul de 
conducere al societăţii politice „Concordia" capătă caracterul de organ 
executiv naţional.

O perioadă de timp viaţa politică românească din Bucovina este 
dominată de societatea politică „Concordia", bătrânii. politicieni „buco- 
vinişti" înregistrând un vizibil regres de credibilitate politică, deşi, unii 
din ei, continuau să fie deputaţi în parlamentul de la Viena şi în dieta 
Bucovinei. Pentru o mai bună coordonare a activităţii politice naţionale, 
conducerea societăţii „Concordia" pe baza unei înţelegeri prealabile cu 
redacţia „Revistei politice", hotărăşte crearea unui organ de presă , ro
mânesc mai puternic, prin transformarea „Revistei politice" în „Gazeta 
Bucovinei" care va continua lupta politică inaugurată de predecesoarea 
sa. în felul acesta apare la Cernăuţi, la 2/14 mai 1891, ziarul „Gazeta 
Bucovinei" al cărui director era transilvăneanul Pompiliu Pipoş 2:i. Acest 
ziar poate fi privit ca organ de presă al societăţii politice „Concordia" : 
Programul „Gazetei Bucovinei" ca aitare nu se va deosebi de programul 
original al societăţii politice „Concordia" şi cuprinde în sine tot ceea ce 
găsesc adine cioplit în inima fiecărui român adevărat din Bucovina"2/'.

Vizînd transformarea fundamentală a organizaţiei politice româneşti 
din Bucovina, prin antrenarea la viaţă politică a tuturor păturilor so
ciale româneşti, generaţia tinerilor intelectuali, printre care George 
Popovici, Grigore Filimon, Constantin Isopescul, Florea Lupu, Nicu 
Blîndu, Constantin Berariu, Vasile Găină, Constantin Morariu, reven
dică poziţii în conducerea politică românească a cărei activitate nu sa
tisfăcea aşteptările.

Conflictul dintre bătrânii politicieni şi guvernatorul Anton Pace, 
izbucnit cu prilejul şedinţei de închidere a Congresului bisericesc din 
18 septembrie 1891, cînd deputatul lancu Zotta şi mitropolitul Silvestru 
Morariu Andrievici îl interpelează pe guvernator cerîndu-i să răs
pundă în limba română pe care acesta nu o cunoştea, înăsprirea mă
surilor luate împotriva românilor a căror emancipare nu era văzută cu 
ochi buni de autorităţi, ca şi conflictul personal dintre guvernator şi 
baronul Nicu Mustatza, din februarie 1892, determină înţelegerea dintre 
cele două curente politice româneşti.

21 Gazeta Bucovinei, anul II, nr. 12/9-21 februarie 1892.
22 Ibidem.
23 Ibidem, anul I, nr. 1/2-14 mai 1891.
24 Ibidem.
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La 7 martie .1892, are loc la Cernăuţi o mare adunare naţională 
în care se proclamă solidaritatea tuturor românilor din Bucovina în 
afaceri politice, naţionale, bisericeşti şi organizarea lor într-un partid 
unic, reprezentat prin societatea politică „Concordia" ?5.

Momentul marchează de fapt naşterea Partidului Naţional Român 
din Bucovina al cărui organ de presă era „Gazeta Bucovinei14. Printre 
primele măsuri luate au fost constituirea unui Comitet electoral com
pus din deputaţii români din dieta Bucovinei şi Reichsrath, din tineri 
intelectuali, comitet ce avea sarcina să organizeze şi să conducă activitatea 
politică în timpul campaniilor electorale, să desemneze candidaţi din par
tea românilor. Astfel, organizaţi, românii obţin un strălucit succes în ale
gerile pentru Dietă, care au avut loc la 4/11 aprilie .1892, din cele 31 
locuri, 13 (7 în comunele rurale şi 6 în curia marii proprietăţi) revin ro
mânilor ceea ce atrage după sine înlăturarea guvernatorului Anton Pace 2,i.

Concluzia ce se impune după acest succes electoral, este aceea că în 
clarificarea situaţiei politice româneşti din Bucovina, în cristalizarea 
unei poziţii mai conforme cu interesele naţionale, masele populare au 
constituit un factor important, factorul de bază, o puternică garanţie a 
transpunerii în fapt a programului PNR clin Bucovina. Solidaritatea na
ţională izvorîtă din voinţa fermă şi cunoaşterea intereselor cauzei ro
mâneşti a fost elementul ce a unit pe toţi românii bucovineni.

In această perioadă, Partidul Naţional Riomân din Bucovina a re
prezentat un partid de tranziţie între vechiul partid „conservator44, „bu- 
coviniist44 şi partidul viitorului.

Tinerii politicieni lucrează intens la consolidarea partidului naţio
nal acordînd o atenţie sporită antrenării maselor populare la viaţa po
litică naţională. în acest context, la 1/13 ianuarie 1893, apare la Cer
năuţi „Deşteptarea44 —  Gazetă pentru popor, al cărui animator era Cons
tantin M orariu27. Conştienţi de drepturile noastre în Bucovina, ade
renţii P.N.R. activau în toate sectoarele vieţii social-economice, avînd 
permanent în atenţie cultivarea naţionalităţii, a aşezămintelor noastre 
naţionale, a datinilor şi obiceiurilor depozitare ale vieţii naţionale, cul
tivarea limbii româneşti păstrată cu atîta sfinţenie de strămoşi.

Sfîrşitul anului 1895 şi începutul anului 1896 marchează primele 
disensiuni între fruntaşii politici români, disensiuni care se accentuează 
tot mai mult. Astfel, după moartea deputatului Alexandru Vasilco, se 
constituie fără ştirea P.N.R. — Concordia, un Comitet de deputaţi din 
dietă care să conducă „afacerile naţionale şi politice44. Conducerea Par
tidului Naţional Român — Concordia nu recunoaşte acest comitet eu 
care era totuşi de acord vicepreşedintele Modest Grigorcea. In timp ce 
mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici dezaprobă acţiunea, arhiman
dritul Myron Călinescu o aprobă 28. Unele formulări vagi, unele insufi

25 I. G. Sbiera, Op. c it, p. 336-339.
26 lbidem  şi ziarul Patria, anul II, nr. 155/19-31 iulie 1898.
27 Deşteptarea, anul I, nr. 1/1-13 ianuarie 1893.
28 George Bogdan-Duiică, Op. cit., p. 260-261.
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cienţe programatice (referitoare la economie, şcoală, apărarea limbii, au
tonomia bisericească) au creat confuzie, determinînd pe unii fruntaşi 
politici români să apeleze la colaborarea cu guvernul, reapăreau ambi
ţiile personale. Semnificative pentru situaţia existentă în viaţa politică 
a românilor din Bucovina, erau aprecierile lui Ioan Doroftei : „Cu mo
liciune şi chibzuială mocoşită nu vom ajunge departe. Nouă ne trebuie 
oameni energici, gata a păşi în orice moment în luptă44 2!). Decesul pre
şedintelui partidului, Iancu Zotta şi lipsa de autoritate a vicepreşedin
telui Modest Grigorcea au contribuit la degringolada P.N.R.-Concordia. 
Acesta îşi desfăşoară activitatea din martie 1892 pînă în aprilie 1897, 
rînd, tinerii politicieni în frunte cu Iancu Flondor şi George Popovici, 
nemulţumiţi de activitatea conducătorilor partidului, formează un nou 
comitet de conducere. Ia fiinţă de fapt un nou partid, noi l-am numit 
Partidul Naţional Radical Român (Ion. I. N ist or în „Istoria Bucovinei44 
îl numeşte. Partidul Poporal Naţional). Este acel partid al viitorului 
despre care aminteam ceva mai devreme. Din acest moment, societatea 
politică „Concordia44, care impropriu se mai numeşte Partid Naţional 
Român, devine o grupare politică pusă în slujba unor interese perso
nale. Ziarul „Gazeta Bucovinei44 îşi încetează apariţia.

In aceste condiţii apare la Cernăuţi ziarul „Patria44, organ al Parti
dului Naţional Radical Român din Bucovina. Sufletul ziarului va fi 
Valeriu Branişte care vine la Cernăuţi la chemarea fruntaşilor politici 
Iancu Flondor şi George Popovici. Iniţial Branişte fusese solicitat să 
preia redacţia ziarului „Gazeta Bucovinei44 care era în declin, propu- 
nindu-i-se titularizarea ca profesor la catedra de limba şi literatura 
română a Universităţii din Cernăuţi, ce urma să devină vacantă prin 
pensionarea lui I. Gh. Sbiera3,). Deoarece nu avea cetăţenia austriacă, 
pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, se înscrie ca student „extraor
dinar44 al Universităţii din Cernăuţi31.

Valeriu Branişte soseşte în capitala Bucovinei, la sfîrşitul lunii iunie 
1897, semnînd imediat cu Modest Grigorcea contractul de editare a zia
rului „Patria44. Se formează un comitet de redacţie al cărui preşedinte 
era Iancu Flondor, delegat — Modest Grigorcea, membri fiind deputaţii 
români din Dieta Bucovinei şi Reiehsrath La 2/14 iulie 1897 apare 
primul număr al ziarului „Patria44 al cărui director era, fără a fi men
ţionat, Valeriu Branişte. în subsolul paginii a treia erau menţionaţi edi
torul —  dr. Emilian Criclevici şi redactorul responsabil — Dimitrie Bu- 
cevschi. Ziarul apărea de trei ori pe săptămînă şi se tipărea la Societa
tea tipografică bucovineană din Cernăuţi3;!. Ziarul este foarte bine pri-

29 Glasul Bucovinei, anul VI. nr. 3/1:1-23 ianuarie 1896.
30 Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare. Editura Minervaj, Bucureşti, 1972, 

p. X XX V I.
31 Ibidem, p. 349.
32 Ibidem, p. X X X V I.
33 Valeriu Branişte, De la Blaj la Alba Iulia — articole politice, ediţie îngrijită 

de Valerîa Căliman .si Maria Elena Simi an eseu, Editura Facla, Timişoara, 1980, 
p. 23.
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mit în Bucovina ca şi în România şi provinciile istorice româneşti aflate 
sub stăpînire străină. Editorialele lui Valeriu Branişte publicate în ziar 
au ca semn distinctiv un asterisc, foiletoanele le semnează „vhr“ şi 
„b-a-z44, unele articole fără ascuţiş politic le semnează. După numărul 
300 al ziarului ,,Patria", articolele sale se răresc, deoarece autorităţile 
îl căutau pentru a-1 expulza datorită activităţii sale politice. Ultimul 
număr în care poate fi recunoscut scrisul să-u este 324. Comparând stilul 
său gazetăresc, cu o puternică tentă personală, noi am identificat şi alte 
articole scrise de Branişte şi publicate în ziarul „Patria44, după numărul 
324. <4

Ca director al ziarului „Patria44, Valeriu Branişte desfăşoară o in
tensă activitate de redeşteptare naţională, pentru dreptate şi libertate 
socială şi naţională : „Erau timpuri grele, notează Branişte. Bărbaţii 
ajunşi la conducerea destinelor poporului nostru, pe nesimţite s-au apro
piat pe atîita de culisele palatului guvernamental pe cît s-au depărtat 
de inima poporului, încît era primejdia de tot aproape, ca voinţa popo
rului să fie zero, iar influenţa guvernului totul, în tabăra politicienilor 
care reprezentau aşazis partid român44 3,i.

Partidul Naţional Român din Bucovina— societatea politică „Concor
dia44 de după 7 martie 1892, se complăcea într-o stare de pasivism poli
tic, dăunător intereselor naţionale româneşti. Referindu-se la această si
tuaţie, într-unul din articolele editoriale, Valeriu Branişte scria : „Bu
covina este pămînt istoric românesc cum rar alt colţ de pămînt locuit 
de români. Cele mai glorioase reminiscenţe istorice naţionale sînt le
gate de această ţărişoară care cuprinde atâtea monumente de strălucire 
naţională, aici zac osemintele lui Ştefan cel Mare, aici monumentele 
atîtor domni ai Moldovei, aici sînt mînăstirile ridicate spre veşnică po
menire eroismului românesc, sînge român a îngrăşat acest pămînt şi 
sudoare română l-a cultivat... Trăim la finea unui secol în care s-a 
redeşteptat conştiinţa naţională... Nu este oare un sacrilegiu, o trădare 
a celor mai sfinte tradiţii naţionale, cînd urmaşii glorioşilor străbuni 
dau pradă străinismului acest elenodiu naţional44 35.

Situaţia impunea reorganizarea Partidului Naţional Român din Bu
covina pe baze largi, reprezentative, cu conducători energici, cu un pro
gram care să slujească interesele românilor bucovineni, să antreneze 
masele la viaţă politică naţională. Grupul de oameni politici români 
radicali lansează lozinca : „Nu din graţia guvernanţilor ci din voinţa 
nestrămutată a poporului, bazaţi pe drept şi dreptate voim să ştim con
duse interesele naţiunii româneşti pe pământul Bucovinei44 :ili. Conştienţi 
că poporul român este singurul element de guvernămînt, atît în virtu
tea istoriei sale cît şi a situaţiei sale prezente, grupul radical porneşte, 
avînd sprijinul lui Valeriu Branişte, la reorganizarea partidului.

34 Patria, anul IV, nr. 406/21 aprilie — 4 mai 1900.
35 Ibidem, anul II, nr, 104/8-20 martie 1898.
36 Ibidem, anul IV, nr. 406/21 aprilie — 4 mai 1900.
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Programul ziarului „Patria" era programul Partidului Naţional Ra
dical Român 37.

în toamna anului 1897, proiectul pentru reorganizarea partidului 
era gata, fiind trecut prin toate comisiile ce se alcătuiseiră în acest scop. 
în fruntea partidului era o „dirigenţă44 formată din deputaţii români 
din Reichsrath şi clin Dieta Bucovinei, reprezentanţii districtelor ro
mâneşti, directorul ziarului „Patria44. La nivel imediat inferior se si
tuau comitetele districtuale ale partidului, apoi cele din oraşe şi re
prezentanţi ai partidului în fiecare comună. Antrenarea la viaţă politică 
naţională a celor mai largi pături şi categorii sociale din toate distric
tele Bucovinei a contribuit la conştientizarea maselor, maturizarea lor 
politică, la radicalizarea programului partidului, a ridicat pe o fereaptă 
superioară lupta naţională. Conştient de rolul maselor în viaţa politică 
a ţării, Vaîeriu Branişte scria, în numele dirigenţei partidului : „...un 
partid politic dacă voieşte să îmbrăţişeze viitorul ţării şi populaţiunii 
în al cărei nume se constituie, trebuie necontenit să lărgească cercul 
combatanţilor săi, gregari şi căpitani44 3S. In această direcţie au acţionat 
conducătorii partidului şi prin cele şapte rezoluţii referitoare la direc
ţiile de activitate a partidului, antrenând la conducerea destinelor po
porului cale mai largi cercuri ale românilor bucovineni. Din motive de 
strategie şi tactică de partid aceste rezoluţii nu au fost date publicităţii, 
dar, din întreaga activitate desfăşurată de partid acestea se pot lesne sesiza. 
Principiul liberei întruniri pe care se baza Partidul Naţional Radical 
Român nu excludea existenţa societăţilor politice, dimpotrivă, în con
cepţia „dirigenţei44 partidului nou reorganizat, societatea politică „Con
cordia44 nu trebuia desfiinţată ci sprijinită să-şi orienteze activitatea 
conform noilor obiective ale partidului. Se avea în vedere înfiinţarea 
de noi societăţi politice în districtele Bucovinei 39.

Reorganizarea partidului impunea dezvoltarea pe o arie mai largă, 
nu numai a activităţilor şi acţiunilor cu caracter strict politic ci în toate 
sectoarele economico-sociale. Tocmai noua organizare a partidului im
punea înfiinţarea de noi societăţi, nu numai politice ci şi culturale, eco
nomice, dezvoltarea şi intensificarea activităţii societăţilor deja exis
tente. Acest aspect al activităţii era considerat chiar una din condiţiile 
existenţei partidului. Referind-u-se la rolul pe care Partidul Naţional

37 „Vom tinde pe teren curat naţional să asigurăm dezvoltarea individualităţii 
noastre naţionale., şi să ne apărăm faţă de orice intervenţie nechemată, faţă 
de orice influenţă străină sau piedică artificială1 ce ni s-ar pune în cale. Deplina 
şi libera dezvoltare a limbii noastre materne, egala ei. îndreptăţire pe toate 
terenele vieţii publice a teritoriilor locuite de români şi la toate forurile care 
aiu de-a face cu români... Tindem într^acolo ca învăţământul în şcolile poporale, 
primare şi secundare să se aşeze... pe baza principiului naţional... Organizarea 
politică a întregului popor român din Bucovina, închegarea într-un partid 
naţional puternic, fără nici o  deosebire de clasă socială, este deci cea mai 
apropiată ţintă şi primul pas ce trebuie să-l facem ca să putem continua ou 
succes calea pe care am pornit. In jurul acestui punct ne vom grupa deocam
dată puterile1' (Ziarul Patria, nr. 1 /2-14 iulie 1897).

38 Patria, anul II, nr. 149/5-17 iulie '1898.
39 lbidem.
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Radical Român trebuie să-l aibă în viaţa politică a Bucovinei, Valeriu 
Branişte scria în ziarul „Paitiria“ : „Nu ne îndoim că elementele noi, 
aduse în fruntea vieţii de partid, vor fi pătrunse de conştiinţa gravei 
responsabilităţi ce le incumbă şi vor contribui din toate forţele lor, ca 
viaţa noastră naţională să ia pe toate terenele un avînt măreţ care va 
purta în sine garanţia izbîndei“

Ideea fundamentală care stătea la baza activităţii partidului era 
scoaterea politicii românilor bucovineni de sub tutela guvernului şi su
bordonarea acesteia intereselor româneşti. întreaga activitate desfăşu
rată de Valeriu Branişte prin. intermediul ziarului „Patria44, prin alte ac
ţiuni întreprinse serveau acestui scop : „Voiam să facem politică din 
voinţa liberă a poporului întreg şi nu din graţia guvernului a cărui artă 
de guvernămînt se reducea la tradiţionalul divide et impera44 1I.

Solidaritatea naţională izvorâtă din voinţa fermă şi cunoşterea in
tereselor care legau indisolubil pe toţi românii bucovineni şi afirmarea 
drepturilor cetăţeneşti, constituia garanţia viitorului poporului român din 
Bucovina. în condiţiile cînd : „...duşmanii noştri ne tratează drept o masă 
inertă, incapabilă de-a participa activ la conducerea destinelor ţării şi 
neputincioasă în cunoaşterea şi afirmarea drepturilor sale, astăzi cînd duş
manii motivează făţiş neîndreptăţirile ce ni le fac, cu lipsa de cultură şi 
conştiinţă a poporului nostru, astăzi ne servesc probele despre maturitatea 
politică a poporului nostru, cea mai neîndoielnică demonstrare că po
porul nostru este atât de înaintat în cultură, atît de conştient şi pătruns 
de sentimentul datoriei cetăţeneşti şi a responsabilităţii ce urmează din 
această conştiinţă, încât liniştit putem zice că poporul român din Bu
covina s-a afirmat şi se afirmă drept un factor politic naţional, puter
nic şi serios44 'a.

în iarna anului 1898, contele Goess este înlocuit în funcţia de gu
vernator al Bucovinei cu baronul Bourguignon de Bamberg.

Cu prilejul alegerilor pentru dietă, din 1898, izbucneşte un conflict 
deschis între guvern şi Partidul Naţional Radical Român. Aşa cum se 
obişnuia, în urma tratativelor duse de guvernul central de la Viena şi 
deputaţii români din Reinchsrath, a fost fixat numărul ele mandate ce 
urmau să fie repartizate de guvernul Bucovinei, românilor. Respectînd 
formal acordul, guvernul Bucovinei, obişnuit cu astfel de practici, şi-a 
rezervat dreptul de a verifica candidaturile românilor, admiţîndu-le 
numai pe acelea care-i conveneau. Guvernul nu dorea să scape din 
mînă controlul asupra dietei, urmărind să împiedice emanciparea vieţii 
politice româneşti de sub tutela sa.

Partidul Naţional Radical Român refuză să accepte politica umili
toare din trecut, intrând în conflict deschis cu guvernul. Alegerile care 
se pregăteau erau deosebit de importante pentru românii bucovineni 
care aşteptau de la noua dietă o schimbare de esenţă a stării de lucruri.

40 Ibidem.
41 Valeriu Branişte, Op. cit., p. 374.
42 Patria, anul II, nr. 155/19-31 iulie 3898.
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Ori, această schimbare depindea de deputaţii ce urmau să intre în dietă, 
de programul lor politic. Era deci firesc ca partidul să-şi îndrepte în
treaga atenţie asupra campaniei electorale : „Campania electorală ce vom 
întreprinde şi reuşita ei, scria Branişte, este de importanţă decisivă pen
tru viitorul ţărişoarei noastre. De la compoziţia dietei viitoare depinde 
întreaga direcţiune ce o va lua viaţa politică şi naţională a ţării ■13.

In ziua de 3/15 august 1898, are loc la Cernăuţi, sub preşedinţia lui 
lancu Lupul, şedinţa Comitetului naţional al partidului, cu care prilej, 
este votată, în unanimitate următoarea orientare pentru viitoarele ale
geri : „...facem politică din voinţa naţională şi nu pe placul stăpînirii“ v'. 
Partidul Naţional Radical Român, eminamente partid al ţării, corespun- 
zînd prin urmare tuturor intereselor româneşti, lansează un apel la uni
tate naţională : „Toţi românii atît cei din marea proprietate, cît şi cei din 
oraşele şi comunele rurale, trebuie să se grupeze în jurul unui singur 
stindard : programul naţional, căci tocmai solidaritatea tuturor româ
nilor, fără deosebire de clasă şi cerc de interese, constituie importanţa 
„per excelentiam“ politică a poporului român în viaţa politică a Bu- 
covinei“ /|5.

Comitetul naţional a dezbătut şi stabilit tactica partidului în ale
geri, componenţa noului Comitet naţional, în conformitate cu cele şapte 
rezoluţii adoptate, convocarea adunărilor electorale districtuale şi ale
gerea reprezentanţilor fiecărui district în Comitetul naţional. S-a luat 
hotărîrea ca la fiecare adunare electorală districtuală să participe 
cîte un delegat ai Consiliului naţional. Referitor la nominalizarea can
didaţilor partidului s-a hotărît ca acest lucru să se facă în următoarea 
şedinţa a Comitetului naţional/|fi.

In perioada care a urmat s-au desfăşurat adunările electorale dis
trictuale /'7. Participanţii la aceste adunări s-au pronunţat pentru deplina 
solidaritate a tuturor românilor din Bucovina sub steagul luptei ridicat 
de Partidul Naţionali Radical Român. Au existat, este drept, puţine ca
zuri cînd unii participanţi, urmărind ambiţii personale, sau făcînid jocul 
căpitanilor districtuali, n-au aderat la programul partidului. Este cazul 
arhimandritului Emanoil Ciuntuleac, stareţul mănăstirii Sf. Ioan din 
Suceava, care, în politică : „...jucase toate apele“ /l8. Aceste tendinţe au 
fost izolate, fără ecou în rîndul maselor populare.

43 Ibidem, anul II. nr. 160/31 iulie —• 12 august 1898.
44 Valeriu Branişte, Op. cit., p. 377.
45 Patria, anul li, nr. 160/31 iulie — 12 august 1898.
46 Ibidem, anuil II, nr. 162/5-17 august 1898.
47 Cernăuţi — 10/22 august 1898 — grădina hotelului Weiss, delegat al Comite

tului naţional, Ioan Volcinschi ; Suceava — 9/21 august 1898 — grădina socie
tăţii „Şcoala Română" — delegat Varteres Pruncul ; Rădăuţi — 7/19 august 
1898 — hotelul Bucovina, delegat Modest Grigoreea ; Cîmpulung Moldovenesc 
—• hotelul comunal, delegat dr. EmiQian Crielevici ; Gura Humorului — 9/21 
august 1898 — sala hotelului „Mittetmann11, delegat dr. Nicu Blîndu ; Şiret — 
11/23 august 1898 -— delegat George Şandru; Storojineţ — 9/21 august 1898 
— sala hotelului „Central", delegat d>r. lancu Flondor (ziarul Patria, anul II, 
nr. 162/5-17 august 1898).

18 Valeriu Branişte — Amintiri din închisoare..., p. 364.
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Ideea centrală care s-a detaşat net în aceste adunări electorale a 
fost aceea că partidul naţional „...este singura reprezentanţă adevărată 
a poporului nostru, chemată a decide asupra destinelor poporului pe 
care însuşi trebuie să şi le făurească14 /,!). în telegrama adoptată de adu
narea electorală din oraşul Suceava, aderenţii programului naţional ex
primau preşedintelui partidului „...sincerul său vot de încredere şi 
iubire41 50.

Adunările electorale din oraşe şi districte au ales comitete electo
rale formate din cîte 12— 20 membri 51.

Potrivit Constituţiei austriece, alegerile fiind indirecte, listele ale
gătorilor erau afişate în primăriile comunale şi supuse controlului pu
blic. Alegătorii desemnau, la rîndul lor, electori care votau candidaţii 
pentru dietă. Guvernul, prin intermediul căpitanilor districtuali, iar aceş
tia la rîndul lor, prin autorităţile comunale, dirijau alegerile în sensul 
dorit.

O sarcină importantă a partidului, în perioada pregătitoare alege
rilor, era antrenarea maselor populare, în special a ţărănimii, la acţiunea 
de verificare şi respingere a tuturor listelor de alegători aranjate în 
favoarea guvernului : „Listele de alegători şi alegerea electorilor for
mează pentru noi, în adevăr, linia în care am postat avangarda... Con
trolarea neobosită a listelor şi alegerea de electori independenţi şi de
votaţi partidului, aceasta e problema pe care, în acest stadiu al campa
niei electorale, avem să o deslegăm44 r'2. De aceea, ziarul „Patria44 cheamă 
„...întreaga inteligenţă română din fiecare comună... tinerimea noastră, 
care cu ardoare urmăreşte dezvoltarea spre bine a iubitei sale naţiuni, 
să activeze pentru ca alegătorii din comunele rurale să se grupeze în 
jurul unor români, împiedicând, în acest fel, pe căpitanii districtuali... 
acei faimoşi furnizori de deputaţi... să-şi exercite nefasta lor in
fluenţă44 5;î.

© luptă electorală aprigă s-a declanşat, în special, în comunele ru
rale, între alegătorii români şi autorităţi care căutau să impună oamenii 
credincioşi guvernului. Refeirindu-se la aceasta „Patria44 scria : „Con
ştiinţa alegătorilor s-a trezit şi populaţia ţării nu mai doreşte să lase 
drepturile sale pradă volniciei căpitanilor districtuali44 5/*. Abuzurile să-

49 Patria, anul II, nr. 164/12-24 august 1898.
50 lbidem.
51 Comitetul electoral din oraşul Suceava era format din Varteres Pruncul, Simion

Florea Marian, Constantin Cosovici, Eusebie Popovici, Ioan Teleagă, Mihai
Sîrbu, Ioan Pohoaţă, Ilarion Gnciul, dr. Florea Lupul, Nicolae Munteanu, 
Epaminonda Popovici, Isidor Paiuc ; în districtul Suceava, comitetul electoral 
era format din Ioan Grigorovici, Constantin Morariu, Ioan Doroftei, Ioan Cer- 
cavschi', Constantin Berariu. Ştefan Şteîfaniuc, Vanteres Pruncul şi ţăranii Va
sile Blîndu din Bosanci, Ioan Poleac din Stroieşti, Leon Popovici din Udeşti, 
George Anldrie.ş din Poieni, Ioan a lui Toader Papuc din Lisaura (ziarul Pa
tria, anul II, nr. 164/12-24 august 1898).

52 Patria, anul II, nr. 161/2-14 august 1898.
53 lbidem, anul II, nr. 157/24 iulie — 5 august 1898 şi nr. 161/2-14 august 1898.
54 lbidem, anul II, nr. 166/19-31 august 1898.
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vîrşite de Duzinkiewicz, căpitanul districtului Suceava, care l-a pro
clamat, în pofida opoziţiei populare, pe arhimandritul Ciuntuleac, can
didat al cercului electoral al comunelor rurale din districtul Suceava 
ca şi altele din celelalte districte ale Bucovinei, au determinat pe Valeriu 
Branişte să atragă „...atenţia preşedintelui ţării asupra acestor cazuri fla
grante de violare a conştiinţei şi sugrumare a libertăţii cetăţeneşti. Re
clamăm alegeri libere, căci numai asitfel pot lua curs firesc trebile ţării 
atît de dezolate prin păcatele trecutului1* 55.

In ziua de 18/30 august 1898, are loc la Cernăuţi, prima şedinţă a 
Comitetului naţional român, în noua sa alcătuire56. ©rdinea de zi era 
următoarea :

1. Raportul Dirigenţei despre activitatea organizaţiei noi de partid, 
despre adunările electorale constituante şi trimiterea bărbaţilor de în
credere.

2. Atitudinea Partidului Naţional (Român în campania electorală pen
tru clieta ţării.

3. Redactarea unui manifest ^lectora!.
4. Desemnarea de deputaţi ai partidului pentru dietă.
5. Eventuale 57.
Reprezentanţii tuturor păturilor şi categoriilor sociale ale românilor 

din întreaga Bucovină au proclamat cu acest prilej solidaritatea naţio
nală, aprobînd în unanimitate programul electoral al Partidului Naţio
nal Român : „Partidul Naţional Român este singurul partid serios de 
guvernămînt care îmbrăţişează toate interesele ţării. Germanii bucovi
neni sînt vreo cîţiva colonişti şi funcţionari care au copleşit ţara, po
lonii sînt funcţionari şi mari proprietari, evreii sînt comercianţi, miş
carea din sînul poporului rutean este numai un reflux al luptei politice 
a rutenilor din Galiţia, prin urmare cu centrul intereselor în afară de 
ţară, singur Partidul Naţional Român cuprinde în sine toate păturile 
ţării de la marea proprietate pînă la populaţia comunelor rurale1* 58.

La punctul doi al ordinei de zi, Comitetul naţional român hotărăşte 
ca partidul să participe la alegeri cu candidaţi îratr-un oraş şi în şapte

55 Ibidem, anul II, nr. 168/23 august — 4 septembrie 1898.
50 Preşedinte — Iancu Lupul, vicepreşedinţi — dr. Iancu Flondor şi Modest Gri

gorcea, .secretar dr. Niicu Blîndu, membri — Cristofor Axitonovici, George 
Balmoş, Dionisie Bejan, MihaS. Beadeschi, Artemie Berariu, Vasile Blîndu, 
Dimitrie Brăilean, dr. Valeriu Branişte, Alecu Burlă, Myron Calinescu, Euse- 
bie ConstantinoiVici, dr. Emilian Orielevici, Ioan Dihon, Ioan Doroftei, dr. Dimi- 
trie Gallin, Dimitrie Gemănar, Lazăr Gherman, Grigore Halip, Valerian Halip, 
Budoxiu Hurmuzac'hi (Doxuţă), Grigore Hostiuc, Toader Leuştean, dr. Matei 
Lupu, Dimitrie Pauliuc, Constantin Păuş, Mihai Perieec, Ssmuil Piotrovschi, 
Ioan Pohoaţă, Constantin Popovici, Eusebiu Popovici, dr. George Popovici, 
Atanasie Pridie, dr. Eudoxiu Procopovici. Varteres Pruncul, Dimiitrie Socolean, 
Teodor Şteifanelli, Eugen Stârcea, dr. Iancu Tabora, N. Totoiescul, dr. I. Ţurcan, 
George Vasilco, dr. Iancu Volcinschi, Zaharie Voronca (ziarul Patria, anul II, 
nr. 168/23 august — 4 septembrie 1898).

57 Patria, anul II, nr. 168/23 august — 4 septembrie 1898.
58 Ibidem, nr. 167/.21 august — 2 septembrie 1898.
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circumscripţii electorale ale comunelor rurale şi anume Cernăuţi, Sto
rojineţ, Şiret, Rădăuţi, Suceava, Cîmpulung Moldovenesc şi Gura Hu
morului, astfel nominalizaţi : dr. Nicu Blîndu —  districtul Cernăuţi, 
Modest Grigorcea — districtul Storojineţ, Tuclor Flondor — districtul 
Şiret, Samuil Piotrovschi — districtul Rădăuţi, Vairteres Pruncul — dis
trictul Suceava, dr. George Popovici — districtul Cîmpuluing Moldo
venesc, lancu Lupul —  districtul Gura Humorului 5!).

In aceeaşi şedinţă, Comitetul naţional lansează manifestul „Către 
alegătorii români pentru dieta ţării a Ducatului Bucovina", publicat 
în ziarul „Patria" 60.

59 Ibidem.
60 „Bsorliindu-se alegeri noi pentru dieta ţării, s-a întrunit comitetul naţional 

care în virtutea organizaţiunii noi de partid este reprezentanţa legitimă a 
poporului român din Bucovina şi susţinînd nealterat programul naţional pro
clamat la 7 martie 1892 a decis să intre în campania electorală pentru dieta 
ţării cu candidaţii săi proprii, chemaţi a afirma fără şovăire în corpul legiui
tor drepturile poporului român. Conştient de înalta importanţă a momentu
lui şi de grava responsabilitate ce urmează din actuala situaţiuine, a ţinut comi
tetul naţional să se adreseze către toţi alegătorii români ai ţării, ca în virtu
tea solidarităţii naţionale şi a disciplinei de partid să procedeze toţi unitar 
întru afirmarea şi apărarea drepturilor noastre inalienabile.

Alegători români !
Poporul român din Bucovina, oa elementul băştinaş, ţine cu sfinţenie la carac
terul istoric românesc al ţării al cărui purtător este atît în urma trecutului 
său cît şi a importanţei sale culturale şi numerice şi reclamă prin urmare 
ca întreaga dezvoltare a ţării să fie pe deplin între limitele trase de tradiţia 
istorică şi necesităţile politice, culturale şi economice ale elementului româ
nesc constitutiv de stat. Poporul nostru ţine neclintit la autonomia ţării garan
tată prin diploma împărătească de la 9 decembrie 1862 şi legile fundamentale 
ale monarhiei, reclamă recunoaşterea deplină a drepturilor istorice, politice 
care urmează din poziţiunea autonomă a ţării şi tinde la completa indepen
denţă a ţării faţă de celelalte regate şi ţări ale monarhiei, nu numai în pri
vinţa politico-administrativă ci şi în cele judiciare şi economice culturale. în 
deplină conştiinţă a importanţei culturii naţionale pentru dezvoltarea poporu
lui conform exigenţelor timpului si trebuinţele sale sufleteşti, reclamă învă
ţământul naţional începând cu şcoala poporală pînă la terminarea şcolii medii 
de toate soiurile şi insistă ca la supremul corp de instrucţiune din ţară, la 
universitate să se ţină seama în msd corespunzător şi de trebuinţele care 
rezultă din învăţămîntul naţional pentru poporul român.

Ca fii credincioşi ai sfintei noastre biserici drept măritoare, reclamăm 
deplina ei autonomie, convocarea neîntârziată a congresului bisericesc ; dorim 
sincer susţinerea păcii confesionale şi respingem prin urmare toate atacurile 
ce ar tinde să tulbure această pace.
Alegători români !

Ţinem ca lupta noastră să urmeze strict pe calea legală şi în spirit adevărat 
constituţional, respectând drepturile tuturor concetăţenilor noştri fără deose
bire de naţionalitate şi confesiune, cît şi ale ţărilor şi regatelor...

Nu tindem în trezirea şi dezvoltarea urii şi ostilităţilor naţionale care 
frămîntă astăzi monarhia întreagă, ci dorim sincer împăcare bazată pe drep
tate şi încredere reciprocă.

După ce progresul naţiunii e în strânsă legătură cu bunăstarea economică 
a întregii ţări mai ales a populaţiunii agricole, tindem pe lîngă dezvoltarea 
unor industrii corespunzătoare — la întărirea economică a proprietarilor agri-
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Guvernul a folosit toate mijloacele ce-i stăteau la îndemînă pentru 
a combate candidaţii partidului naţional, folosind în acest scop şi unii 
„candidaţi guvernamentali" din rîndul românilor, puţini la număr, care 
au acceptat colaborarea cu autorităţile, printre aceştia numărîndu-se 
arhimandritul Ciuntuleac la Suceava, Gh. Balmoş la Cîmpulung Moldo
venesc, Ilarion Onciul la Rădăuţi. Sistemul alegerilor indirecte practi
cat în mediul rural dădea posibilitatea guvernului Bucovinei ca prin in
termediul căpitanilor districtuali şi al autorităţilor poliţieneşti să „dic
teze" liste de alegători, să îndepărteze pe aderenţii partidului naţional, 
să facă presiuni asupra electorilor pentru ca aceştia să voteze candi
daţii guvernamentali. în multe comune din districtul Suceava, listele 
de alegători au sosit abia în ziua alegerilor, sau în cel mai bun caz
cu o zi înainte, aşa în ot cetăţenii nu au avut timpul necesar să le
controleze. Fruntaşii comunelor, în majoritate aderenţi ai Partidului Na
ţional Român, nu au fost trecuţi pe listele de alegători, aşa cum s-a 
întâmplat la Părhăuţi, Costîna, Mihoveni, Pătrăuţi, Todireşti. Ziarul 
„Patria" sub titlul „Violenţele de la Suceava" demasca în faţa opiniei 
publice abuzurile autorităţilor, acţiunile vădit antiromâneşti ale aces
tora (it.

încă de la sosirea în oraşul Cernăuţi, electorii au fost sechestraţi 
în grădina Gruft, păziţi de jandarmi, fiind ameninţaţi că dacă nu vo
tează cu candidatul guvemame!ntal (care a fosit desemnat în persoana 
lui Gustav Marin —  gruparea conservatorilor germani, abia cu două
ore înainte de alegeri), li se vor mări obligaţiile către s t a t î n c o l o 
naţi, avînd de-o parte şi de alta jandarmii înarmaţi, electorii au mers 
în localul unde au „ales" candidatul guvernamental. Relatând modul cum 
s-au desfăşurat alegerile pentru districtul Cernăuţi, Valeriu Branişte 
arăta în editorialul pentru care ziarul „Patria" a fost confiscat : „Gră
dina lui Gruft, păzită de jandarmi a fost mormântul libertăţii electorale. 
Căpitanul districtului s-a ţinut de cuvânt şi a „ales", împlinind vorba, 
cu „ciomagul" un candidat clandestin care nici astăzi nu ştiu „alegă
torii" săi că cine este şi ce este" 63. Referindu-se la faptul că în aseme-

coJi prin susţinerea integrităţii proprietăţii mici, reglementarea potrivită a cre
ditului •agricol, formarea de asociaţiuni agricole spre echilibrarea concurenţei 
în comerţ, asigurarea agricultorilor contra pagubelor elementare prin regu
larizarea nurilor, dezvoltarea instituţiei de asigurări asupra mobilelor agri
cole şi prin reglementarea chestiunii muncitorilor agricoli.
Alegători români !
Sus să avem inimile ! Soarta ţării şi a poporului este depusă în mîinile voastre 
şi de la voinţa voastră depinde viitorul mai bun şi deplina asigurare a existenţei 
poporului român pe acest pămînt românesc" (ziarul Patria, anul II, nr. 168/23 
•august — 4 septembrie 1898).

61 Patria, anul II, nr. 171/30 august — 11 septembrie 1898.
62 lbidem, nr. 177/13-25 septembrie 1898.
63 lbidem, nr. 178/16-28 septembrie 1898.
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circumscripţii electorale ale comunelor rurale şi anume Cernăuţi, Sto- 
rojineţ, Şiret, Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc şi Gura Hu
morului, astfel nominalizaţi : dr. Nicu Blîndu —  districtul Cernăuţi, 
Modest Grigorcea — districtul Stosnojineţ, Tudor Flondor — districtul 
Şiret, Samuil Piotrovsehi — districtul Rădăuţi, Vairteres Pruncul — dis
trictul Suceava, dr. George Popovici — districtul Cîmpuluing Moldo
venesc, Iancu Lupul —  districtul Gura Humorului 59.

In aceeaşi şedinţă, Comitetul naţional lansează manifestul „Către 
alegătorii români pentru dieta ţării a Ducatului Bucovina", publicat 
în ziarul „Patria14 60.

59 Ibidem.
60 „Bsoriiindu-se alegeri noi pentru dieta ţării, s-a întrunit comitetul naţional 

care în virtutea arganizaţiunii noi de partid este reprezentanţa legitimă a 
poporului român din Bucovina şi susţinînd nealterat programul naţional pro
clamat la 7 martie 1892 a decis să intre în campania electorală pentru dieta 
ţării cu  candidaţii săi proprii, chemaţi a afirma fără şovăire în corpul legiui
tor drepturile poporului român. Conştient de înalta importanţă a momentu
lui şi de grava responsabilitate ce urmează din actuala situaţi urne, a ţinuit comi
tetul naţional să se adreseze către toţi alegătorii români ai ţării, ca în virtu
tea solidarităţii naţionale şi a disciplinei de partid să procedeze toţi unitar 
întru afirmarea şi apărarea drepturilor noastre inalienabile.

Alegători români !
Poporul român din Bucovina, oa elementul băştinaş, ţine cu sfinţenie la carac
terul istoric românesc al ţării al cărui purtător este atît în urma trecutului 
său cît şi a importanţei sale culturale şi numerice şi reclamă prin urmare 
ca întreaga dezvoltare a ţării să fie pe deplin între limitele trase de tradiţia 
istorică şi necesităţile politice, culturale şi economice ale elementului româ
nesc constitutiv de stat. Poporul nostru ţine neclintit la autonomia ţării garan
tată prin diploma împărătească de la 9 decembrie 1862 şi legile fundamentale 
ale monarhiei, reclamă recunoaşterea deplină a drepturilor istorice, politice 
care urmează din poziţiunea autonomă a ţării şi tinde la completa indepen
denţă a ţării faţă de celelalte regate şi ţări ale monarhiei, nu numai în pri
vinţa politico-administrativă ci şi în cele judiciare şi economice culturale. în 
deplină conştiinţă a importanţei culturii naţionale pentru dezvoltarea poporu
lui conform exigenţelor timpului si trebuinţele sale sufleteşti, reclamă învă
ţământul naţional înoepînd cu şcoala poporală pînă la terminarea şcolii medii 
de toate soiurile şi insistă ca la supremul corp de instrucţiune din ţară, la 
universitate să se ţină seama în msd corespunzător şi de trebuinţele care 
rezultă din învăţămintul naţional pentru poporul român.

Ca fii credincioşi ad sfintei noastre biserici drept măritoare, reclamăm 
deplina ei autonomie, convocarea neîntârziată a congresului bisericesc ; dorim 
sincer susţinerea păcii confesionale şi respingem prin urmare toate atacurile 
ce ar tinde să tulbure această pace.
Alegători români !

Ţinem ca lupta noastră să urmeze strict pe calea legală şi în spirit adevărat 
constituţional, respectînd drepturile tuturor concetăţenilor noştri fără deose
bire de naţionalitate şi confesiune, cît şi ale ţărilor şi regatelor...

Nu tindem în trezirea şi dezvoltarea urii şi ostilităţilor naţionale care 
frămîntă astăzi monarhia întreagă, ci dorim sincer împăcare bazată pe drep
tate şi încredere reciprocă.

După ce progresul naţiunii e în strînsă legătură cu bunăstarea economică 
a întregii ţări mai ales a populaţiunii agricole, tindem pe lîngă dezvoltarea 
unor industrii corespunzătoare — la întărirea economică a proprietarilor agii-
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Guvernul a folosit toate mijloacele ce-i stăteau la ândemînă pentru 
a combate candidaţii partidului naţional, folosind în acest scop şi unii 
„candidaţi guvernamentali" din rîndul românilor, puţini la număr, care 
au acceptat colaborarea cu autorităţile, printre aceştia numărîndu-se 
arhimandritul Ciuntuleac la Suceava, Gh. Balmoş la Cîmpultmg Moldo
venesc, Ilarion Onciul la Rădăuţi. Sistemul alegerilor indirecte practi
cat în mediul rural dădea posibilitatea guvernului Bucovinei ca prin in
termediul căpitanilor districtuali şi al autorităţilor poliţieneşti să „dic- 
teze“ liste de alegători, să îndepărteze pe aderenţii partidului naţional, 
să facă presiuni asupra electorilor pentru ca aceştia să voteze candi
daţii guvernamentali. în multe comune din districtul Suceava, listele 
de alegători au sosit abia în ziua alegerilor, sau în cel mai bun caz
cu o zi înainte, aşa încit cetăţenii nu au avut timpul necesar să le
controleze. Fruntaşii comunelor, în majoritate aderenţi ai Partidului Na
ţional Român, nu au fost trecuţi pe listele de alegători, aşa cum s-a 
întâmplat la Părhăuţi, Costîna, Mihoveni, Pătrăuţi, Todireşti. Ziarul 
„Patria“ sub titlul „Violenţele de la Sueeava“ demasca în faţa opiniei 
publice abuzurile autorităţilor, acţiunile vădit antiromâneşti ale aces
tora (it.

încă de la sosirea în oraşul Cernăuţi, electorii au fost sechestraţi 
în grădina Gruft, păziţi de jandarmi, fiind ameninţaţi că dacă nu vo
tează cu candidatul guvernamehtal (care a fost desemnat în persoana 
lui Gustav Marin —  gruparea conservatorilor germani, abia cu două
ore înainte de alegeri), li se vor mări obligaţiile către stat încolo
naţi, avîncl de-o parte şi de alta jandarmii înarmaţi, electorii au mers 
în localul unde au „ales“ candidatul guvernamental. Relatând modul cum 
s-au desfăşurat alegerile pentru districtul Cernăuţi, Valeriu Branişte 
arăta în editorialul pentru care ziarul „Patria“ a fost confiscat : „Gră
dina lui Gruft, păzită de jandarmi a fost mormântul libertăţii electorale. 
Căpitanul districtului s-a ţinut de cuvânt şi a „ales“ , împlitnind vorba, 
cu „ciomagul1' un candidat clandestin care nici astăzi nu ştiu „alegă
torii" săi că cine este şi ce este“ Ki. Referindu-se la faptul că în aseme

coli prin susţinerea integrităţii proprietăţii mici, reglementarea potrivită a cre
ditului agricol, formarea de asociaţiuni agricole spre echilibrarea concurenţei 
în comerţ, asigurarea agricultorilor contra pagubelor elementare prin regu
larizarea rîurilar, dezvoltarea instituţiei de asigurări asupra mobilelor agri
cole şi prin reglementarea chestiunii muncitorilor agricoli.
Alegători români !
Sus să avem inimile ! Soarta ţării şi a poporului este depusă în mîinile voastre 
şi de la voinţa voastră depinde viitorul mai bun şi deplina asigurare a existenţei 
poporului român pe acest pămînt românesc" (ziarul Patria, anul II, nr. 168/23 
•august —  4 septembrie 1898).

61 Patria, anul II, nr. 171/30 august —  11 septembrie 1898.
62 lbidem, nr. 177/13-25 septembrie 1898.
63 lbidem, nr. 178/16-28 septembrie 1898.
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nea condiţii candidatul partidului, Nicu Blîndu nu a fost ales, acelaşi 
ziar scria : „Noi am luptat cinstit, am făcut totul ce ne-a stat în puteri, 
mai mult nu sj a putut cere de la noi. Rezultatul nu ne înspăimântă. Ce 
am dobîndit, am dobîndit cu puterile proprii nu cu ajutor de jandarmi, 
ci contra jandarmilor. Vom lupta şi mai departe făiră şovăire, fiindcă' 
dreptatea este de partea noastră" 64.

xA.legerile în comunele rurale s-au încheiat cu patru strălucite suc
cese ale candidaţilor Partidului Naţional Român : lancu Lupul la Gura 
Humorului, dr. George Popovici la Cîmpulung Moldovenesc, Modest 
Grigorcea la Storojineţ şi Tudor Flondor la Şiret. La Rădăuţi şi Suceava 
au fost aleşi în condiţiile arătate, Ilarion Onciuil şi Emanuil Ciuntuleac, 
români aşa-zişi „guvernamentali". La Cernăuţi a fost ales deputat Gus- 
tav Marin, membru a!l aripei conservatoare a partidului german65.

Alegerile în curiile marilor proprietari, încheiate la 19 sept./l 
oct. 1898, au dat următoarele rezultate : în colegiul I al marilor propri
etari (fondul bisericesc) au fost aleşi în unanimitate de voturi dr. Ioan 
Ţurcan şi Myron Călinescu, iar în colegiul II al marilor proprietari au 
fost aleşi în unanimitate de voturi dr. lancu Flondor, Nicu Musitatza, 
George Vasilco şi dr. lancu VolcinschiC6.

Vom încerca în cele ce urmează, să facem o succintă prezentare a 
dietei, în noua sa componenţă, a ceea ce ar fi putut ea reprezenta pen
tru Bucovina, în următorii ani. Dieta era compusă din 31 de deputaţi, 
repartizaţi astfel după naţionalitate : 13 români, 8 germani, 4 armeni 
şi polonezi, 4 ruteni, 2 neaparţinînd nici unei naţionalităţi67. Numărul 
mare al deputaţilor germani surprinde, creînd impresia, falsă de altfel, 
că avem de-a face cu o ţară pe jumătate germană. In realitate era vorba 
nu de reprezentanţi ai populaţiei germane ci ai atotputernicei birocraţii 
habsburgice care sufoca Bucovina. Din punct de vedere politic împăr
ţirea în partide a deputaţilor este dificilă deoarece mulţi dintre ei nu 
aparţineau vreunui partid sau grupări politice, fiind pur şi simplu oa
meni de manevră ai guvernului. In aceste condiţii nu se putea forma o 
majoritate fără alianţe, deoarece, nici un grup nu era destul de puter
nic ca să o alcătuiască. Nici chiar grupul românilor, deşi cel mai nu
meros, nu putea alcătui o majoritate, deoarece, nu toţi deputaţii erau 
adepţi ai programului Partidului Naţional Român. în ceea ce priveşte 
situaţia celorlalte grupuri etnice, rutenii aparţineau la două grupări po

64 Ibidem.
65 Ibidem, nr. 176/11-23 septembrie 1898.
66 Ibidem, nr. 180/20 septembrie — 2 octombrie 1898.
67 Cei 13 deputaţi români erau : mitropolitul Arcadie Ciupercoviei, arhimandritul 

Myron Călinescu, dr. Ioan Ţurcan, dr. lancu Flomidor. Nicu Muistaltza, George Va
silco, dr. lancu Volcinschi, Emanoil Ciuntuleac, Tudor Flondor, Modest Grigorcea, 
lancu Lupul, Ilarion Onciui, dr. George Popovici, (ziarul Patria, anul II, nr. 180/
20 septembrie — 2 octombrie 1898).
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litice rivale, iar grupul deputaţilor germani era format din conservatori, 
naţionali, şi liberali. Deşi românii au pierdut un loc în dietă faţă de legis
latura precedentă, pirin faptul că printre noii deputaţi se aflau lancu 
Flondor şi George Popovici adepţi ai luptei naţionale active interesele ro
mâneşti vor fi mult mai bine reprezentate.

Rezultatele alegerilor au arătat că deputaţii români constituie cea 
mai importantă forţă în dietă, în jurul căreia se putea constitui singura 
majoritate viabilă.

Dar guvernul a manevrat în aşa fel în alegeri, încît noua dietă, 
în loc să ofere garanţia unei activităţi favorabile dezvoltării social-eeo- 
nomiee a ţării, va dezlănţui vechile conflicte între grupările politice şi 
naţionale, vizând, în primul rînd, să înlăture pe români din viaţa poli
tică prin alcătuirea unei majorităţi antiromâneşti.

Şi de data aceasta sistemul de guvernare habsburgic „divide et im
para" a dat roade. Numai în felul acesta se explică că în alegeri guver
nul a sprijinit gruparea „tinerilor“ ruteni împotriva grupării „bătrî- 
nilor“ ruteni, a sprijinit pe unii români, împotriva românilor grupaţi 
în jurul Partidului Naţional Român.

Prezentînd extrem de realist şi succint drumul pe care îl va urma 
Bucovina în următorii ani, Valeriu Branişte scria în ziarul „Patria" : 
„Scăpaţi de Goess, mergem sub conducerea baronului Bourguignon, 
condus de consorţiul Wurfel et Pompe cu paşi repezi spre Pace“68.

Intr-adevăr, scopul imediat pe care l-a urmărit guvernul aducînd 
în dietă o serie de oameni politici fără program, voinţă şi convingeri 
era alcătuirea unui nou Comitet al ţării în care raportul numeric între 
naţionalităţi, favorabil românilor, să fie schimbat. Atrăgând atenţia asupra 
acestei probleme deosebit de importante „Patria44 scria : „Noi românii tre
buie să ţinem neclintit la raportul de pînă acum. Noi sîntem elementul 
băştinaş în ţară ; de existenţa noastră este legat caracterul ţării, noi 
sîntem elementul cel mai. puternic şi nouă ne compete majoritatea în 
comitetul ţării44 fil).

Indignaţi de abuzurile pe care guvernul Bucovinei le-a săvîrşit îm
potriva românilor cu prilejul alegerilor dietale, grupul de deputaţi ro
mâni. din parlamentul de la Viena, în frunte cu dr. George Popovici 
şi Ioan Ţurcan au interpelat guvernul central în această problemă. 
Partidul Naţional Român, prin organul său de presă continua să de
maşte acţiunile guvernului care urmărea „...strivirea naţional-politică a 
românilor44 70. La 10 aprilie 1899, guvernatorul Bucovinei, baronul 
Bourguignon anunţă în dietă aspre măsuri împotriva românilor, restrîn- 
gerea libertăţilor acordate presei, măsuri restrictive oare erau îndrep
tate, în primul rînd, împotriva ziarului „Patria44, singurul ziar politic 
al românilor bucovineni71. Măsurile samavolnice împotriva românilor

68 Patria, anul II, nr. 180/20 sept. — 2 oct. 1898.
69 Ibidem, anul II, nr. 182/25 septembrie — 7 octombrie 1898.
70 Ibidem.
71 Ibidem, anul III, rar, 270/5-17 mai 1899.



262 IOAN V. COOUZ

se ţineau lanţ : expulzarea lui Adrian P. Deseanu şi a lui Victor Bra
nişte, colaboratori ai ziarului „Patria“ , asprele măsuri pe care dr. Ant- 
hur Sked'l rectorul universităţii din Cernăuţi le-a aplicat celor patru 
studenţi români, Sluşanschi, Eusebiu Antonovici, Emanoil Antonovici 
şi Adrian Deseanu, pentru atitudinea lor patriotică faţă de mitropolitul 
Arcadie, frecvente amenzi şi confiscări ale ziarului „Patria44 Ţinţa 
tuturor acestor atacuri era ziarul „Patria“ şi directorul său Valeriu Bra
nişte : „In contra acestui organ, în contra ziarului nostru ca reprezentant 
al opiniei publice româneşti din Bucovina, care conduce lupta deschisă 
contra duşmanilor noştri s-a dezlănţuit furia atotputernicilor care voiesc 
să-l stârpească de pe faţa pământului... De o săptămână încoace ni se con
fiscă ziarul aproape număr de număr. Redaeţiunea şi tipografia sînt ase
diate de o droaie de detectivi, care.au strictul mandat de a urmări orice 
mişcare „suspectă11, localurile unde convin românii sînt îndesite de astfel 
de indivizi care pîndesc orice cuvint, colportorii ziarului nostru sînt ex- 
cortaţi ca nişte criminali înaintea d-lui Wiirfel, interogaţi" 7:1.

In faţa acestei situaţii, conducerea Partidului Naţional Român se 
întruneşte la 9/21 iunie 1899, cu care prilej se formează un Comitet 
executiv alcătuit din Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi, Ianou Lupul, dr. 
George Popovici, dr. Iancu Flondor şi Nicu Mustatza, care să ducă la 
îndeplinire măsurile luate pentru apărarea intereselor româneşti. Co
mitetul executiv publică un comunicat prin care dă guvernului un pu
ternic avertisment politic, în care se cere încetarea prigoanei contra 
partidului, contra românilor7/i. In dieta Bucovinei, deputaţii români, in
clusiv cei „guvernamentali44 se solidarizează şi dau un vot de neîncre
dere guvernului75. Drept răspuns, guvernul intensifică prigoana, Va
leriu Branişte, directorul ziarului „Patria44, fiind expulzat din Bucovina, 
âneepîncl cu data de 18/30 iulie 1899. în condiţii deosebit de grele, as- 
cunzîndu-se în locuinţele unor prieteni la Cernăuţi, Rogojeşti, Storoji- 
neţ, trecând şi în Moldova, la Mihăileni, Valeriu Branişte reuşeşte să 
redacteze mai departe ziarul „Patria44. Urmărit în permanenţă, Valeriu 
Branişte reuşeşte cu tot mai mare greutate să redacteze ziarul. La 21 
aprilie/4 mai 1900 apare ultimul număr al ziarului „Patria44, după care, 
fără a fi prins, Valeriu Branişte părăseşte Bucovina. îşi va continua acti
vitatea pusă în slujba neamului românesc, pentru independenţă şi unitate 
naţională, la Lugoj, unde timp de 18 ani va edita ziarul „Drapelul44.

Activitatea ziarului „Patria44 şi a lui Valeriu Branişte în Bucovina 
a reprezentat un moment cu adîinci semnificaţii pentru eforturile pe care 
toţi românii le făceau pentru făurirea celui mai frumos vis al neamului 
românesc, făurirea statului naţional unitar.

72 lbidem, anul III, nr. 273/16/28 mai 1899.
73 lbidem, an.ul III, nr. 276/19-31 mai 1899.
74 lbidem, anul III, nr. 284/10-22 iunie 1899.
75 lbidem.
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L’ACTIVITfi DEPLO.yBE PAR VALERIU BRANIŞTE 
ET LE JOURNAL „PATRIA“ POUR L’EMANCIPATION 
POLITIQUE DES ROUMAINS DE BUCOVINE

R e s u m  e

L’auteur presente succinctement l ’evolution de la vie poli- 
tigue rouinaine en Bucovine, depuis la seconde moitie du X lX -e  siecle, jusqu’au 
debut du X X-e.

Dans eette periode, un moment extremement important de la lutte pour l’eman- 
cipation politique et naţionale des roumains de Bucovine represente l ’aotivite de- 
ployee par Valeriu Branişte et le Journal „Patria", par Ies hommes politiques adeptes 
de la lutte naţionale active, pour la reorganisation dii Paiiti National Romnain de 
Bucovine sur des larges bases, representatives, pour l ’entraînement â la vie politique 
naţionale des plus larges couches et categories sociales. 1

La lutte deployee par le Parti National Roumain et par son organ de presse — 
le Journal „Patria" pour la defense des interets londiamentaux des roumains de 
Bucovine, contre la politique de denationalisation menee par Ies autorites des habs- 
bixrges, fait l’objet de oet etude.
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GAVRIL IRIMESCU

în ansamblul economiei naţionale create după în
cheierea constituirii saţului naţional unitar român bogăţiilor solului şi 
subsolului bucovinean le-au revenit un important rol de participare la 
crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a noului stat. Dacă indus
triei forestiere, la baza căreia stăteau marile masive păduroase, i-a reve
nit din capul locului, în contextul reconstrucţiei post-belice, un rol mai 
mare ;l, celei miniere, pusă în umbră şi de cea din Transilvania, i-a reve
nit un rol secundar. Rol, ce rezulta de altfel, în primul rînd, din lipsa de 
capital de investire pentru refacerea instalaţiilor şi galeriilor degradate în 
timpul războiului, şi în al doilea, din starea de expectativă a singuru
lui deţinător şi exploatator de resurse miniere din regiune — Fondul 
bisericesc — care, considerând „situaţia generală oa nefiind consoli
dată44 2 nu se hotăra a trece la pregătirea exploatării bogăţiilor sub
solului limitîndu-se la prospectarea şi explorarea regiunii. Astfel, 
în anii 1920 —  1924, pe baza unui permis obţinut încă în anul 1871;î, 
Fondul bisericesc continuă unele lucrări mai vechi de explorare, eva
luare şi fixare a resurselor de mangan, fier, pirită, calcopirită, plumb, 
zinc, galenă argintiferă, ş.a., obţinînd rezultate mai mult decît promi
ţătoare. în anii aceştia se fac şi unele exploatări în special în vechile 
concesiuni pentru mangan „Arşiţa“ , (8.700 tone în 1922, 440 tone în 
1923 şi 130 tone în 1924) şi „Terezia44 (5 000 tone în 1921 şi 97 tone 
în 1924)'' şi „Alznauer44 pentru pirită 5.

1 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 98/1940, f. 9 ; vezi mai pe larg la 
I. Dîrdală şi M. Rusemescu, Despre situaţia materială şi lupta muncitorilor 
forestieri din Bucovina intre anii 1929—1933, în „Studii şi articole de istorie", 
voi. VI, Bucureşti, 1964, p. 345-354 şi G. Irimescu. Aspecte din lupta grevistă a 
muncitorilor forestieri din Bucovina în anii crizei economice 1929—1933, în 
„Studii şi materiale" — istorie, nr. 2, Muzeul Suceava, 1971, p. 105-106.

2 Arh. Sft. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 3 /1927, f. 154.
3 In anul 1871, Fondul bisericesc, pe baza legii minelor austriece din anul 1854,

obţine un permis general de explorare (Schuri'bewilligung) în baza căruia, în 
anii 1875, 1883, 1887, 1910. 1912, 1918. 1920, 1924 explorează întreaga regiune 
cuprinsă între văile Dornei, Bistriţei şi Sucevei, acoperind-o cu 828 cercuri de 
explorare.

4 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 10 /'1930, f. 4.
5 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-rninier Vatra Dornei, dos. 14/1941,

f. 54.
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„Naţionalizarea“ bogăţiilor subsolului, prin legea minelor din 1924 °, 
a produs o vizibilă clarificare şi structurare a opticii în rîndul deţină
torilor de terenuri miniere, producînd o înviorare a activităţii de ex
ploatare îndeosebi. Ca urmare, în anii următori, pînă la declanşarea 
crizei economice din anii 1929 —  1933, producţia de minereuri de man-
gan, de exemplu, a crescuit continuu — de la 440 tone extrase în anul
.1923 şi 1 271 tone în anul 1925 se ajunge la 4 782 tone în 1926 şi 25 515
tone în 1928 1. în acelaşi timp, se trece mai intens la acţiunea de prog-
nozare a activităţilor viitoare. Semnificativă în acest sens este relan
sarea activităţii minelor Iacobeni, pendinte de Fondul bisericesc. La 
27 iunie 1929, inginerul şef al minelor declara că „noi ne-am preocupat 
şi în trecut, dar cu precădere în ultimii cinci ani de intense studii geo
logice, petrografice şi stratigrafice determinând posibilităţile şi probabi
lităţile existenţei zăcămintelor din jurUl concesiunilor noastre, făcînd 
vaste şi costisitoare lucrări de prospecţiuni8, trecînd la exploatare „mai 
ales în ultimii ani am avut o producţie crescândă44n. Dar în concesiu
nile „A>rşiţa“ şi „Terezia44, cu suprafeţe limitate, de 54 ha şi respectiv
9 ha, în exploatare de peste o jumătate de secol, rezervele erau epui
zate, Fondul bisericesc, avînd intenţia de a obţine alte perimetre de 
rezervă ca : „Pietrele Arse44, „Dealul R u su lu i44, „Draneani44, „Argestru44 
„Roşu44 ş. a. care erau în imediata apropiere şi unele din ele presupu
neau bogate rezerve, făcînd demersurile necesare la Ministerul Indus
triei şi Comerţului. Dar această optică, de a ţine în rezervă terenurile 
miniere, puţin avantajoasă dezvoltării, nu era în concordanţă cu in
tenţia guvernului care, în dorinţa „renovării politicii industriale a Ro
mâniei44 10 post-belice, dorea a da o lărgime mai mare exploatării re
surselor naturale ale Bucovinei. La rîndul său Consiliul Superior de 
Mine recomanda „a se da şi altor persoane posibilitatea de a pune în 
valoare substanţele miniere întrucât Fondul bisericesc a oprit valori
ficarea lor prin deţinerea unui număr considerabil de permise fără a 
păşi la punerea lor în exploatare4411. în consecinţă Ministerul Indus
triei şi Comerţului prin deciziile 131 933/1928 şi 191 936/1928, declară 
zona ca fiind „necunoscută explorării441-, iar prin decizia nr. 101/1931 
„creiază şi declară ca ţinut minier pentru explorarea, exploatarea şi indus
trializarea manganului şi fierului regiunea Dorna — Cîrlibaba în su
prafaţă de 71 000 hectare44 ;t:!. Pe baza legii minelor din 4 iunie 1924, 
modificată în anul 1929, şi a acestor decizii, îşi fac apariţia în econo

6 C. Hamangiu, Codul general al României, legi noi de unificare (1922—1926f, 
p. 617-678.

7 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 10/1930, f. 5.
8 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 3/1929 

f. 1.
9 Ibidem.

10 Ioan Sadzu, Politica economică a României între 1922 si 1928, Ed. Academie: 
R.S.R., Bucureşti, 1981, p. 90.

11 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 3 /1927, f. 154.
12 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 5/1929. 

f. 8.
13 ,,Monitorul Oficial1' nr. 262 din 9 noiembrie 1931, p. 9189-9190.
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mia minieră bucovineană ing. Gh. Lupu şi cpt. Gh. A. Stavrat, care, 
pe baza decretelor 3 026/1928 şi 3 027/1928, obţin două perimetre de 
explorare pentru fier şi mangan numite „Pietrele Arse“ în suprafaţă 
de 319 hectare 14 şi „Dealul Rusului" în suprafaţă de 160 hectare15, 
care formează Grupul „Manganul", transformat în anul 1930 în S.A. 
„Manganul" ; Aurel C. Vasiliu şi P. Lupu obţin perimetrele „Arges- 
truţu" 16 în suprafaţă de 169 hectare, cu decretul nr. 87 din 31 ianuarie
1931, şi perimetrul „Dranca", prin decretul nr. 88/1931, în suprafaţă 
de 169 hectare 17; I. Schieber — care deţinea un perimetru în locali
tatea Ciocăneşti numit „Oiţa", mai cere încă trei perimetre „Umsu", 
„Palunul" şi „Mestecăneşti", în suprafaţă de 1 000 hectare 18 ; Regia 
întreprinderilor miniere şi metalurgice ale statului din Ardeal (RIMMA) 
cere perimetre de explorare şi exploatare a manganului şi fierului pe 
teritoriul comunelor Cîrlibaba şi CMibaba Nouă în suprafaţă de 998 
hectare 1(1 ; ing C. Bunescu şi G. Hauslich obţin trei perimetre „Cîn- 
dreni" î>n suprafaţă de 400 hectare cu decretul 99 din 18 ianuarie 1938 ~0, 
„Breaza11 cu decretul nr. 101/1938 în suprafaţă de 112 hectare 21 şi „Ha- 
j-ul" în suprafaţă de 450 hectare22 ; ing. C. Băiuţescu trei perimetre 
„P u iu"2:5 şi „F u n d o iu "1 situate în comuna Ciocăneşti, şi „Ouşor", în 
suprafaţă de 472 hectare situat în comunele Iacobeni — Vatra Dornei
— Dorna Candreni (perimetre care au fost pierdute din cauza dezinte
resului manifestat pentru punerea lor în exploatare) ; George Straton2(i, 
cere două perimetre, „Colăcel“ şi „Banco" situate în comuna Ciocăneşti, 
căruia i s-au respins cererile pe motiv de incapacitate tehnică şi finan
ciară 27 şi datorită faptului că se suprapuneau altor perimetre, ş. a.

Dintre aceştia cel mai hotărît a trece la exploatarea şi industria
lizarea minereului de mangan şi fier era grupul „Manganul", care, 
după ce studiase, prin inginerul Gheorghe Lupu, întreaga regiune mi
nieră, timp de 10 ani (1919 —  1929), cerea aprobarea creării unui ţi
nut minier de 116 00 hectare în Valea Domelor capabili a alimenta ou 
materie primă o mare industrie metalurgică şi chimică. Se propunea 
aprobarea construirii unei uzine metalurgice pentru fabricarea fonte

14 lbidem, nr. 280 din lo  dec. 1928, p. 10.567.
15 lbidem, p. 10.570-10.571.
16 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 2/1928, 

f. 27.
17 lbidem, dos. 3/1928, f. 32.
18 lbidem, dos. 1/1935. f. 11.
19 lbidem, dos. 1/1936, f. 1, 19, 20.
20 „Monitorul Oficial“ , nr. 31 din 8 febr. 1938, p. 7ol-752.
21 lbidem, p. 752.
22 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 6/1937, 

f. 25.
23 lbidem, dos. 2/1937, f. 3.
24 lbidem, dos. 2/1938, f. 2.
25 lbidem, dos. 13/1938, f. 1.
26 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău. dos. 43/1938, f. 1.
2 < Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-on in ier Vatra Dornei, dos. 7/1938, 

f. 1.
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lor feromangan şi silico-mangan, o uzină de triaj mecanic şi o spălă
torie pentru obţinerea unui minereu de mangan cu un conţinut de 
45—50% Mn. m etalic; o uzină hidroelectrică cu o forţă instalată de 
25 000 HP pe rîul Bistriţa ; o uzină pentru fabricarea catozilor, o insta
laţie pentru producerea clorului, una pentru prepararea „castiliei44- 
(Na2S04) şi o instalaţie pentru arderea lemnului de fag în retortă28, 
valoarea întregii investiţii ajungînd la un miliard de le i29. în sprijinul 
construirii acestei „formidabile industrii în regiunea Domelor, singura 
în stare a da naştere unei industrii metalurgice a manganezului pe o> 
scară întinsă, aşa cum se practică în marile regiuni manganifere din 
lume“ 30, (Africa, Marea Britanic, Brazilia), aducea următoarele argu
mente : 1. posibilitatea asigurării minereului de mangan pe o perioadă 
îndelungată (100 de ani). Minereul extrăgîndu-se din minele „Pietrele 
Arse“ , „Dealul Rusului", „Arşiţa41, „Terezia44, „Argestruţu44, „Drancani44. 
de la Ciocăneşti, CMiibaba şi Valea Putnei, ş.a. în cantitate de peste 
10 milioane de tone şi din exploatările de la Broşteni, Rarău, Borca 
şi Buşmeiuri în cantitate de 4 milioane de tone, precum şi peste 3 mi
lioane tone de fie r31; 2. posibilitatea construirii pe rîul Bistriţa a unei 
uzine hidroelectrice care să alimenteze cu energie uzinele şi instala
ţiile de spălare şi triaj al minereului, a celor de producere a fontelor, 
a celorlalte instalaţii precum şi de alimentare cu energie electrică a. 
întregii regiuni ; 3. producerea unei fonte superioare în raport cu cea 
obţinută în furnalele înalte pe bază de cocs şi bineînţeles mult mai 
ieftină ; şi, în fine, datorită apropierii minereului de uzina de indus
trializare ; 4. obţinerea de economii la capitolul transport32, care ar costa 
foarte puţin. Pentru finanţarea acestei investiţii se propunea crearea unei 
societăţi româno-americane de explorare, exploatare şi industrializare a 
minereului de mangan numită „ Manganeze Compani Of American — Ro- 
manian Branch“  cu sediul în Bucureşti 33. Concluzia care se desprindea era 
că pentru dezvoltarea şi prosperarea acestei industrii „explorarea şi ex
ploatarea întregului ţinut minier trebuia să se facă de către o singură 
întreprindere 34, de cea de mai sus, pentru a exclude în felul acesta orice 
concurenţă. în acest sens se exprima şi asociatul american din Phila
delphia care scria, la 4 octombrie 1929, inginerului Gh. Lupu că „avînd 
în vedere marile investiţiuni ce vom face, de un milion de dolari, să 
obţinem cît mai multe terenuri pentru exploatare şi să fim siguri că 
nu vom întâmpina concurenţa, altfel ar fi foarte greu pentru noi să. 
tragem foloase din investiţiile noastre44 35.

A  fost acceptat un asemenea proiect ? Nu. Aceasta se deduce din 
referatul şefului Direcţiei I-a miniere Momeşti care, apreciind impor

28 Ibidem, dos. 1/1929, f. 17.
29 Ibidem, f. 14.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem, amănunte vezi Gh. Lupu, Studiu asupra manganezului, în „Revista 

Minerva", an IV, 1929, p. 1-100.
33 Ibidem, 1. 19.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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tanţa cercetărilor pentru valorificarea zăcămintelor de mangan şi fier, 
a rolului marilor industrii în producerea de bunuri ieftine şi de calitate 
superioară, incontestabila utilitate a instalaţiilor conexe, ş. a., conchi
dea a fi nerecomandabil pentru statul român, de a crea un asemenea 
trust, cel puţin din următoarele motive : experienţa o dovedise, se men
ţiona în referat, că o asemenea industrie nu se poate crea pe de-a-ntregul 
dintr-odată, ea urmând a se dezvolta treptat, conform cu cerinţele ; că 
în lista investiţiei apar instalaţii care nu sînt absolut necesare, întru
cât n-au la bază prelucrarea manganezului — cum ar fi cea de disti
lare uscată a lemnului de fag şi cea de producere a clorului — . în 
-concluzie, considera a fi foarte greu pentru stat de a lua o hotărâre 
atît de gravă, de a acorda unei singure societăţii aproape tot bazinul 
de minereuri3B, aceasta prezentând dezavantajul că „trusturile prin forţa 
lor, în multe părţi au dus la conflicte serioase cu statul4*:i7. Ca atare, 
considerând cererea ca fiind prematură, consilia Ministerul Industriei 
Comerţului „a acorda toate înleisnirile dar pentru o mai raţională dez
voltare a exploatării şi prelucrării minereului în ţară4438, vrînd să în
semne şi cu asociaţi din ţară.

Văzînd această recomandare şi neputînd avea garanţia înlăturării 
celorlalţi concurenţi prin obţinerea unui număr mare de perimetre şi 
neavînd capital de investire, Grupul „Manganui'4 îşi caută alţi asociaţi. 
La 31 ianuarie 1930, se asociază cu banca Schieber et Co. din Vatra Dor
nei, formând o societate anonimă pentru exploatarea şi industrializa
rea minereului de mangan şi fier, numită „Manganul44 39.

Noua societate, avînd ca obiect „folosinţa permiselor de exploatare 
şi obţinerea tuturor avantajelor rezultate din dreptul de explorare a 
perimetrelor „Pietrele Arse44 şi „Dealul Rusului44, avea un capital so
cial de numai cinci milioane de lei, constituit din aportul adus de ing. 
Gh. Lupu şi cpt. Gh. Stavrart prin cele două perimetre în valoare de 
500 000 lei şi a 4 500 000 lei, sumă adusă de firma Schie-ber et Co. 40 şi 
depusă la Sucursala din Cernăuţi a Băncii Naţionale a României.

Să vedem care era situaţia în rândurile principalului deţinător de te
renuri miniere —  Fondul bisericesc. Acesta, văzîndu-se încolţit şi con
curat de adversari incomozi şi hrăpăreţi, şi pentru a înclina balanţa de 
partea sa, de-a rămîne preponderent, eventual singurul exploatator de 
minereuri utile din zonă, trece la şicanarea adversarilor — oprirea ca
relor ce transportau jminereui de mangan pe drumurile ce traversau 
proprietăţile sale spre gara C.F.R. Vatra Dornei —  sau la intentarea 
de procese, în special societăţii „Manganul44, pentru a le limita drep
turile miniere şi a prelua perimetrele respective în stăpînirea sa41. în

36 Ibidem, f. 8.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 „Monitorul Oficial" nr. 90 din 25 apr. 1930, p. 5795-5798.
40 Ibidem.
41 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 3/1927, f. 149-155 ; mai pe larg vezi 

G. Sîrbu, Reflexiuni asupra administraţiei Fondului bisericesc ort. rom. din Buco
vina în trecut şi în prezent, Cernăuţi, 1931, p. 195-201.
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acelaşi timp, acordă o atenţie deosebită cercetărilor geologice, activită
ţii de deschidere a noi mine şi galerii, reutilării şi de introducere a 
tehnicii noi şi raţionalizărilor în producţie. In acţiunea de rentabilizare 
şi ridicare a activităţii miniere peste posibilităţile adversarilor săi, Fon
dul bisericesc aduce în anul 1930 specialişti străini de la firma „Beer, 
Sondheimer et Co.“ din Frankfurt pe Main, care fac studii de reorga
nizare a întreprinderilor miniere. Aceştia propun Administraţiei cen
trale a Fondului bisericesc abandonarea sistemului vechi de exploatare
—  acela prin ciocănire sau aşchiere „Hauer“ —  şi introducerea perfo
ratoarelor cu aer comprimat, o mai bună pregătire a exploatărilor prin 
organizarea lucrului pe brigăzi stabile, în două schimburi, de cîte zece 
ore pe zi, construirea unor instalaţii rapide de transport, închiderea 
unor mine ou randament scăzut 42, reorganizarea întrepriderilor conexe 
(atelierelor mecanice, turnătoriei, secţiei ciocanelor mecanice, uzinei elec
trice, ş.a.). Toate acestea urmind a duce la dublarea producţiei, ridi- 
cînd-o pînă la 50 000 •— 60 000 de tone anual şi la obţinerea ele venituri 
noi '5;î.

In această perioadă, Fondul bisericesc se preocupă intens şi de ob
ţinerea de noi perimetre de explorare pentru mangan şi fier, pirită şi 
caleopirită, lărgindu-şi considerabil baza de rezerve în detrimentul ce
lorlalţi exploatatori de minereuri utile din zonă. Iată lista perimetrelor 
obţinute în anii 1933— 1934 şi lucrările mai importante executate în anii 
următori punerii în posesiune :

Nr.
crt.

Denumirea 
perimetrului 
şi localitatea

Substanţa
I.D.R.

suprafaţa

Data
punerii

în
posesie

Lucrări
executate

1 2 3 4 5 6

1. Mi trop. Nectar ie 
comuna Iacobeni

mangan nr. 619 diii 
15.03.1933 
284 ha.

8.04.1936 Se exploatează în 
mod (normal nu
mai mina Arşiţa 
dim vechea con
cesiune oare în
globează şi acest 
perimetru

2. ,.Mestec:ăniş“ 
comuna Iacobeni

mangan nr. 620 din 
15.03.1933
260 ha.

4.04.1936 S-au executat lu
crări de explora
re şi pregătirea, 
exploatării, s-a ce
rut transformarea 
în concesiune de 
exploatare

3. „Tolovan“ 
comuna Iacobeni

mangan nr. 793 din 
29.03J1933 
209 ha.

6.04.1936 Idem

42 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 18/1939, î. 1 şi urm.
43 G. Sîrbtu, op. cit., p. 147-154.
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1 9 3
1

4 j
5 6

4. „Dadul"
comuna Cîrlibaba

mangan nir. 796 din 
29.03.1933 
396 ha.

1939 Pînă în dec. 1940 
nu s-au executat 
nici un fel de lu
crări

5. Putna I
comuna Valea Putnei

mar.gan nr. 1164 din 
22.04.1933 
180 ha.

1939 Idiem

6. „Orata"
comuna Ciocăneşti — 
Fundul Moldovei

mangan nr. 1207 din 
22.04.1933 
442 ha.

15.04.1939 S-au lucrat trei 
galerii incepînd cu 
anul 1938

7. „Oiţa"
comuna Ciocăneşti

mangan nr. 813 din 
27.03.1934 
150 ha.

15.04.1939 S-a început o ga
lerie în anul 1938

8. „Suhărzel"
comuna Ciocăneşti — 
Iacobeni

mangan nr. 814 din 
27.03.1934 
450 ha.

7.04.1936 S-au executat lu
crări de explorare 
dar fără rezultat

9. Putna II
comuna Valea Putinei

mangan nr. 815 din 
27,03.1934
392 ha,

1939 Pînă în dec. 1940 
nu s-au executat 
nici un fel de lu
crări

10. „Colacul" 
comuna Fundul 
Moldovei

mangan nr. 820 din 
27.03.1934 
196 ha.

15.04.1939 S-au lucrat trei 
galerii de explo
rare în anul 1938

11. R. Maria II 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 793 din 
29.03.1933 
100 ha.

;15.04.1939 Se execută lucrări 
de deschidere în- 
cepînd cu luna 
noiembrie 1940

12. R. Maria III 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 794 din 
29.03.1933 
75 ha.

15.04.1939 Idem

13. R. Maria IV 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 795 din 
29.03.1933
100 ha.

15.04.1939 Nu s-an executat 
nici un fel de lu
crări

14. R. Maria VI 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 366 din 
16.02.1933
40 ha.

15.04.1939 Idem

15. R. Maria I 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 367 din 
16.02.1933 
100 ha.

15.04.1939 In 1938 s-a execu
tat o galerie

16. „Colbu IV" 
comuna Pojorita 
Cîmpulung 
Moldovenesc

pirită nr. 790 din 
29.03.1933 
100 ha.

15.04.1939 S-a lucrat o gale
rie în anii 1937— 
1938

17. „Valea Doamnei" 
Cîmpulung
Moldovenesc

pirită nr. 791 din 
29.03.1933 
100 ha.

Nu s-a lucrat ni
mic

18. „R. Ferdinand 1“ 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 1023 din 
29.03.1933 
100 ha.

15.04.1939 Idem

19. „R. Carol" II 
comuna Pojorita

pirită nr. 1188 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 S-a lucrat o ga
lerie în anul 1938
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1 12 3

20. „M. V. Mihai" V 
comuna Pojorîta —• 
Cîmpulung

piriită nr. 1189 din 
22.04.1933 
100 ha.

1939 Idem

21. Idem IV pirită nr. 1190 din 
22.04.1939 
100 ha.

1939 S-a lucrat o ga
lerie în anul 1939

22. „R. Carol" V 
comuna Pojorîta

piriită nr. 1191 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 Nu s-a lucrat

23. Idem IV piriită nr. 1192; din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 S-a lucrat o gale
rie de 80 m în 
anul 1939

24. Idem III pirită nr. 1193 din 
22.04.11933 
100 ha.

15.07.1938 Nu s-a lucrat

25. „M. V. Mihiai" II 
comuna Pojorîta — 
Cîmpulung

pirită nr. 1195 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 S-a lucrat în anul 
1939 o galerie de 
6 m

26. Idem I pirită nr. 1196 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 S-a lucrat o gale
rie de 25 m în 
anul 1939

27. Idem III piriită nr. 1197 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.07.1938 S-a lucrat în 1939 
o  galerie de 18 m

28. „Colbu" III 
comuna Pojorîta 
Cîmpulung 
Moldovenesc

pirită nr. 1198 din 
22.04.1933 
100 ha.

Nu s^a lucrat ni
mic

29. Idem I piriită nr. 1199 din 
22.04.1933 
100 ha.

Idem

30. „R. Ferdinand" II 
comuna Fundul 
Moldovei

pirită nr. 1200 din 
22.04.1933 
100 ha.

15*04.1939 Idem

31. Idem III pirită nr. 1201 din 
22.04.1933 
100 ha.

15.04,1939 Idem

pirită nr. 1202 din 15.04.1939 Idem
22.04.1933 
80 ha.

pirită mr. 1205 din 15.07.1938 Idem
22.04.1933 
100 ha.

pirită nr. 1206 din 1939 Idem
22.04.1933

Prin. urmare, în anii 1933 —  1934, Fondul bisericesc obţine 34 pe
rimetre de explorare în suprafaţă totală de 5 254 hectare44 —  10 peri
metre pentru mangan şi fier, însumînd 2 959 ha. şi 24 perimetre pen

32. „R. Maria" V 
comuna Pojorîta

33. „R. Carol“ I 
comuna Pojorîta

34. „Colbu" II 
comuna Pojorîta

44 „Monitorul Ofiicial" nr. 7 din 8 ian. 1935, p. 122-145 şi nr. 43 din 20 febr. 1935, 
p. 1266-1267.
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tru pirită şi calcopiri'tă, în suprafaţă de 2 295 ha., situate pe Valea Bis
triţei şi Valea Moldovei, controlînd în felul acesta întreaga regiune mi
nieră, ceilalţi concurenţi rămîn însă cu perimetrele obţinute anterior.

In ceea ce priveşte desfacerea minereului de mangan, anul 1930 de
butează favorabil pentru Fondul bisericesc, deoarece, după lungi tra
tative /,a, încheie la 30 martie un important contract de livrări pentru 
40 000 tone cu firmele „Metall und Erz“ din Viena şi „Beer, Sondhei- 
mer et Co.“ din Frankfurt pe Main, care avînd „cîştigate toate debu- 
şeurile din străinătate44 40 promiteau o desfacere sigură.

In vederea îndeplinirii ritmice a planului de export, a reducerii 
cheltuielilor de producţie, minele din Iacobeni construiesc în anul 1930, 
cu ajutorul firmei Bleichert et Co. din Leipzig/l7, cu mari eforturi fi
nanciare de peste 6 500 000 lei, un funicular pentru transportul mine
reului de la mina „Arşiţa44 la gara C.F.R. Iacobeni, înlocuind prin acesta 
nerentabilele mijloace de transport decauvillul şi carul cu boi.

Cu toate acestea, din cauza lipsei de capital —  ca efect al operării 
crizei economice, şi a scăderii considerabile a preţului minereului, pune
rea în practică a planurilor iniţiale a fost mult îngreunată. Lipsa de bani 
a dus la inactivitatea minelor „Arşiţa “ şi „Terezia44 în mai multe rânduri — 
o lună în anul 1930 'i8 şi trei luni în cursul anului 1932 'i9. In realitate, 
după datele din tablourile lunare de producţie, în anul 1932 nu s-a lucrat 
şase luni la mina „Arşiţa44 şi opt luni la mina „Terezia44 r>,). Cerce cînd 
documentele de producţie existente, se poate lesne constata faptul că, 
în perioada crizei economice, ou toate măsurile şi raţionalizările făcute, 
producţia de minereu de mangan n-a crescut ci a scăzut continuu, ajirn- 
gînd în anul 1933 să fie numai de 138 de tone faţă de 25 515 tone în 
anul 1928, iar minereurile de pirită şi calcopirită din Fundul Moldovei, 
concurate calitativ de cele din Ardeal, să nu poată fi valorificate, lucră
rile de aici rămînînd în stadiul perpetuu de explorare.

In aceeaşi situaţie se afla şi Societatea „Manganul44, care, în anul
1932, exploatează numai 495 tone faţă de 7 100 tone extrase în anul 
1930. Pentru societatea „Manganul44 anii crizei economice au fost de- 
zastruoşi, întrucât, din lipsa capitalului de investire şi a concurenţei pu
ternice făcute de Fondul bisericesc, care, prin firma „Beer Sondheimer 
et Co.44 acaparaseră toate cererile externe, neavînd asigurate desfacerile, 
s-a aflat în pragul falimentului. Iar ceilalţi deţinători de terenuri mi
niere n-au putut trece în aceşti ani de stadiul explorărilor.

începând cu anul 1934 se deschid însă noi pieţe de desfacere a man- 
ganului. Societăţi ca : Uzinele şi domeniile Reşiţa, Vitrometan, Uzinele

45 G. Sîrfou, op. cit., p. 183-192.
46 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 3/1927, f. 154.
47 G. Sîrbu, op. cit., p. 202, 209-210.
48 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 18 /1940, f. 3.
49 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dos. 8/1932, f. 51, unde se 

precizează că „s-a aprobat de Ministerul Industriei şi Comerţului prin Decizia 
nr. 38.948 din 6 iulie 1932 suspendarea completă a lucrărilor de exploatare ia 
toate minele pe timp de 3 luni cu începere de la data deciziei", după care s-a

mai prelungit pe încă trei luni.
50 lbidem, dos. 8/1932, f. 51.
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Câlan, Societatea „Minerom“ , Societatea „Mangasar“ , Fabrica pentru ar
ticole electrice S.A. „Galvani“ din Timişoara, Societatea uzinelor S.A. 
„Dura“ din Timişoara, Societatea „Steaua Română“ , Societatea „Nitro- 
gen“ ş.a. încheie cu Fondul bisericesc importante contracte pentru liv
rarea de minereu de mangan şi pirită. Pe plan internaţional minereul 
c!e mangan se livrează în Cehoslovacia, Germania, Polonia, Austria, Un
garia, chiar Belgia şi Franţa caută minereu de mangan românesc51. 
Aceasta dă clin nou imbold lucrărilor de explorare cît şi celor de 
extracţie, de fixare şi evaluare a zăcămintelor miniere.

In anul 1936 intră în exploatare mina „Mestecăniş“ , care, numai 
după câţiva ani de activitate însă, este închisă, zăcământul fiind ţinut 
ca rezervă. Este redeschisă ân anul 1942 52.

In anul 1937 intră in exploatare mina „Tolovan“ care in doi ani de 
exploatare ajunge la o producţie anuală de 516 tone minereu de mangan53. 
Celelalte perimetre, Fondul bisericesc le ţine ca rezerve. In anul 1938 
intră în exploatare mina de mangan „Argeistruţu“ , concesiunea lui 
P. Lupu — A. C. Vasiliu, care, chiar în primul an, ajunge la o produc
ţie de 4 178 tone 51.

Interesant de urmărit este evoluţia producţiei de minereu de mangan 
a Fondului bisericesc şi a principalilor săi concurenţi în perioada 1921— 
1944 :

Anul
Fondul bisericesc Soc. S. A. 

„Man
ganul"

Mina
Argeş truţu 
P. Lupu —  
A. C. 
Vasiliu

Mina Oiţa 
I. Schieber

Arşiţa Terezia Meste-
căniş Tolova'n

1 2 3 4 5 6 7 8

1921 _ 5.000 _ _ _ — . —

1922 8,700 --- — — — —
1923 440 55 --- — — — —
1924 130 97 — — — — —
1925 970 301 --- — — — —
1926 3.900 882 --- — — — —
1927 8.330 2.058 — — ----- — —
1928 20.260 5.255 ------ — 2.000 — —
1929 14.920 4.593 — — 5.200 — —
1930 15.235 5.759 --- — 7.100 — —
1931 9.374 2.882 --- — 2.500 150 —
1932 2.763 696 --- — 495 885 50 ■—

51 Ibidem, dos. 164/1940, f. 7.
52 Ibidem, dos. 211/1942, f. 43.
53 Ibidem. dos. 3/1931, f. 74.
54 „Monitorul Oficial" nr. 304 din 31 dec. 1938, p. 6321 şi Arh. St. Bacău, fond

Inspectoratul minier Bacău, dos. 4/1938, f. 2-79.
55 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 10/1931, f. 4.
56 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bicău, dos. 8/1932, f. 23-160.
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1 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

1933 138 — — 2.236 —
1934 2.462 — — 1.945 1.790 57 —
1935 9.255 58 — — 4.320 38 — —
1936 11.482'“' 323 (il — 2.680 — —
1937 33.984 m 2.909 51,800 l:;i * — 50
1938 16.383,400 3.084 516,300 6.133 4,178 —
1939 19.533 12.749 64 250 — 1.403 w 4.612 ir’ —
1940 13.874 4.533 inactivă — 1.495 Uli 2.594 67 1.200 08
1941 3.117 2.506 inactivă — 2.093 <*> 1.086 70 —

1942 11.170 5.922 1.627 71 — 3.575 72 1.740 7:1 —

1943 11.797 7.184 4.292 493 * * —
1944 6.579 7/| 8.705 2.584 1.042 —

Cu toate succesele obţinute şi raţionalizările introduse, activitatea 
minieră bucovineană purta totuşi amprenta rudimentarului, lipseau spe
cialiştii, exploatările nu se făceau sistematic. Studiile şi analizele în
treprinse în teren de specialiştii Consiliului Superior de Mine, constată 
că exploatările făcute, spre exemplu, de societatea „Manganul44 la mi
nele sale „Pietrele Arse“ şi „Dealul Rusului44, lasă impresia unei slabe con
duceri tehnice44 75, galeriile nu sînt ordonate din 50 în 50 de metri ci 
sînt duse fără nici un plan, nu sînt săpate galerii laterale pentru urmă
rirea minereului. La galeria „Julieta44, deschiderea zăcământului este fă
cută defectuos, puţurile de comunicaţie spre abataje sînt prea strimte ; 
galeria „Elena44 este în stare proastă de construcţie, avînd curbe şi mic 
dimensionată ; exploatarea la zi „Anisia44 este o gaură fără şansă de

* Lipsesc documentele pentru informare.
57 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dos. 10/1934, f. 2-74.
58 Ibidem, dos. 9/1935, f., 2-28. Cifra a rezultat din calcul.
59 Ibidem.
60 Ibidem, f. 96-173.
61 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 505/1940, f. 53.
62 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul general ad-tiv Suceava, dos. 28/1947, f. 121.
63 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 11/1931, f. 38.
64 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dos. 3/1939, f. 2-63.
65 Ibidem.
66 Ibidem, dos. 17/1925, f. 143.
67 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic:-minier Vatra Dornei, dos. 5 /1940, 

f. 22.
68 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dos. 17/1925, f. 143.
69 Ibidem, f. 104,
70 Ibidem.
71 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 229/1945, f. 149.
72 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dom eis dos. 14/1941, 

f. 81.
73 Ibidem.
74 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 127/1944, f. 1-2. Este producţia numai 

de la 1 aprilie — 9 septembrie 1944 cît a activat Soc. germană „Ferromangan".
75 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cîmpulung, dos. 9/1938, f. 107.
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reuşită7G. Ceea ce este mai grav, se afirma că, exploatarea se face în 
mod abuziv extrăgîndu-se numai părţile bune şi uşor de exploatat, că 
„întregul teren face impresia unui cîmp răscolit de cîrtiţe iar lucrările 
dau impresia unor găuri de şobolam“ 11.

Evident că în asemenea condiţii zăcămîntul nu putea fi în între
gime exploatat. Această „exploatare pe furate, scoţi ce poţi şi în urmă 
potopul" 78 a adus importante daune economiei miniere, economiei na
ţionale.

Din rapoartele făcute rezultă că şi la exploatările miniere ale Fon
dului bisericesc existau lipsuri. Se exploata fără a se face în prealabil 
şi lucrări de pregătire a înaintării sau noi deschideri în mod corespunză
tor ; calitatea minereului obţinut prin selecţionare lăsa de dorit79, iar 
la minele de pirită mijloacele de „extracţie a minereului şi a apei din 
galeriile de exploatare, aerajul, erau rudimentare, impunîndu-se meca
nizarea lor“ 80. Ca atare, se propunea introducerea unor pompe de scos 
apa şi a unor ventilatoare pentru aeraj, acţionate mecanic, precum şi 
reactivarea uzinei electrice din Fundul Moldovei, iar pentru controlul 
calităţii minereurilor, înfiinţarea unui laborator chimic pentru analize 81, 
ş. a.

în ceea ce priveşte exploatările minereurilor de pirită şi calcoipirită, 
arginit, plumb, zinc, ş.a., Fondul bisericesc era unicul în Bucovina. în 
anii 1927— 1929 Fondul bisericesc execută lucrări „în regiune încă neex- 
plorată“ , dovedind doar existenţa zăcămintelor de pirită 82, deabia în anii 
1938— 1940 zăcămintele au fost urmărite în profunzime, fixate şi eva
luate prin redeschiderea unor vechi galerii : „Erbstollen“ în lungime de 
850 m, „Arseniasa“ pe o distanţă de 120 m, „Alznauer“ 60 m, „Loy“ în 
lungime de 232 m 83. Dar lucrările au fost sistate atît din cauza condiţiilor 
grele de lucru cît mai ales inexistenţei posibilităţilor de desfacere în- 
trucît „exploatările din nordul Ardealului satisfăceau în general nevoile 
interne de pirită“ 8'‘. Cele de plumb, argint, zinc şi fier din cuprinsul celor 
.12 perimetre de pe muntele Fluturica — Cîrlibaba n-au mai putut fi 
puse în exploatare din cauza conjuncturii economice nefavorabile83. 
De altfel, observaţia că, „începînd din anii 1928— 1929 şi pînă în anul
1938 situaţia economică generală a fost de aşa natură încât nu s-a putut 
trece la o exploatare în stil mare“ 8S a minereurilor, că nu s-a impus 
introducerea de utilaje de extracţie şi prelucrare, a fost o realitate. în 
afara întreprinderilor miniere ale Fondului bisericesc, care aveau un la

76 lbidem.
77 lbidem.
78 lbidem.
79 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 208/1942. f. 57.
80 lbidem, dos. 200/1942, f. 61.
81 lbidem, dos. 260/1941, f. 57. In anul 1938 Fondul bisericesc înfiinţează la Iaco

beni un asemenea laborator chimic. . . .
82 lbidem, f. 204.
83 lbidem.
84 lbidem.
85. Arih. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 3/1940, 

f. 41.
86 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimjiulung, dos. .9/1938, f. 104.
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borator pentru analiza chimică a minereurilor, ciocane mecanice pentru 
sfărâmat şi selecţionat minereu, turnătorie de unelte necesare extracţiilor 
miniere acţionate pe bază de energie electrică produsă de uzina hidro
electrică proprie, a unui f  unicul ar pentru transportul minereului de la 
mina „Arşiţa" la gara C.F.R. Iacobeni 87, celelalte exploatări miniere din 
regiune nu aveau decît cîte o simplă fierărie pentru întreţinerea unelte
lor (sape, târnăcoape, ş.a.).

Cu toate acestea, începutul celui de al doilea război mondial găseşte 
activitatea minieră bucovineană în plină dezvoltare. Acum minereurile 
de mangan şi pirită capătă o mai mare importanţă — manganul necesar 
industriei metalurgice, iar pirita necesară distilăriilor de petrol şi indus
triei celulozei. Datorită trecerii industriei pe picior de război, minereul 
de mangan este căutat şi peste hotare. Societăţi ca „Nordisches Erzkon- 
tor Gesellsehaft mit beschrankter Hotnung“ , Liibek, şi „Azienda Mine
rali Metallici Italiani“ , Roma, devin deosebit de active, cerind Statului 
român, Fondului bisericesc, livrarea unor mari cantităţi de minereu de 
mangan. Societatea germană, reprezentantă a unui mare grup de uzine, 
încheie un prim contract în anul 1939, apoi în anii 1940 şi 1941 alte două 
contracte, pentru livrarea a 30.000 tone88 iar cea italiană, în anul 1940, 
unul pentru 25.000 tone 89.

Iată situaţia livrărilor de minereu de mangan intern şi extern a prin
cipalilor producători clin Bucovina între anii 1932— 1944 :

Anul
Livrări

ân
ţară

Ceho
slovacia

Germa
nia Polonia Italia

Total
livrări
tone

1932 502 !,(l _ 1.800 .— — 2.302
1933 23 5.000 2.940 1.420 — 9.383
1934 1.623 20 — 1.305 — 2.948
1935 1.071 4.240 — 16.105 — 21.416
1936 718 3.110 — 14.213 — 18.041
1937 1.790 8.117 — 23.000 — 32.907
>1938 1.770 — 12.595 32.008 — 46.373 !«
1939 3.974 — 724 13.720 — 18.418 113
1940 4.114 — 8.483 — — 12.597
1941 2.866 — 10.530 M — 10.901 24.297
1942 20.320 97 — 300 — 9.984 30.604
1943 24.124 iW — — 7.230 !,,J 31.354
1944 1.637 tou — 38.150 101 — — 39.787

87 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 3/1939, 
1'. 13.

88 Arh. St. Suceava. Fondul bisericesc, dos. 86/1939. f. 1-2 si dos. 198/1942, f. 16.
89 Ibidem, dos. 198/1942, f. 16.
90 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul general administrativ Suceava, dos. 28/1947, 

1’. 121 de unde s-aii extras datele pentru anii 1932—1936.
"1 Arh. St. Suoeava, Fondul bisericesc, dos. 164/1940, f. 65 şi urm.
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Perspectiva relansării activităţii miniere a reînviat ideea înfiinţării 
unei industrii miniere, şi întrucît conţinutul în oxid de mangan al mine
reului extras era de multe ori sub limita admisă de 32°/q Mn metalic, s-a 
propus mai întîi construirea unor instalaţii de preparare şi înnobilare a 
minereului de mangan **, apoi a unor instalaţii ele prelucrare pentru pro
ducerea feromanganului. Semnificativ în acest sens este memoriul unor 
specialişti interesaţi în dezvoltarea unei industrii miniere locale şi care 
cer Fondului bisericesc „crearea de noi industrii, pentru ca odată să, ajun
gă pusă în practică ideea că această instituţie ar realiza venituri mai

92 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dos. 4/1938, I. 4-81. • Datele 
sînt cumulate : Fond. bis. livrează 10.560 t. în Germania şi 31.118 t. în Polonia ; 
Soc. „Manganul" 2.035 t. în Germania şi 890 t. în Polonia iar Mina „P. Lupu — 
A. C. Vasiliu" 1.770 t. uzinelor Reşiţa şi Călan, în total 46.373 t. livrate, canti
tate, cum se poate observa, ce n-a mai fost atinsă nici chiar în timpul răz
boiului.

93 Ibidem, dos. 3/1939, f. 1-110. Date cumulate : Fond. bis. a livrat în ţară — uzi
nelor Resita 2.974 t.. 100 t. în Germania şi 9.340 t. în Polonia; Soc. „Manga- 
nut“ 624 t.’ în Germania şi 1000 t. în ţară, iar Mina „P. Lupu — A. C. Vasiliu" 
a livrat 4.380 t. în Polonia.

94 ibidem, dos. 17/'1925, f. 168-173. Date cumulate : Fond. bis. a livrat uzinelor din 
ţară 3.907 t. şi 7.160 t. în Germania ; Soc. „Manganul" 1.203 t. în Germania şi 
207 t. uzinelor din ţară, iar Mina „P. Lupu — A. C. Vasiliu" 120 t. în Germania. 
Pentru că unele date se contrazic vezi şi Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, 
dos, 210/1943, f. 36-37.

95 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 216/1942, f. 23. Fond. bis. livrează uzi
nelor Reşiţa 2.546 t., Soc. „Ardeleana" 273 t., Soc. „Mimerom" 27,560 t. minereu 
de mangan categoria B şi Soc. „Galvani" 41 t„ uzinelor „Vulcan", 15 t.. Soc. 
„Dura" 15 t., Soc. „Vega“ 5 t. şi Soc. „Colterom" 5 t. minereu de mangan cate
goria A.

96 Ibidem, numai Fond. bis. livrează în Germania 10.530 t. şi în Italia 10.901 t. 
Livrările celorlalţi producători nu se cunosc.

97 Ibidem, dos. 209/1943, f. 29-30 şi dos. 210/1943. f. 5. Fond. bis. livrează 7.531 t. 
uzinelor Reşiţa şi 11.984 t. noii uzine de feromangan din Tîrnăveni, construită de 
Soc. „Nitrogen", 459 t. uzinelor Călan, 60 t. uzinelor „Vulcan", 300 t. fabricii de 
sticlă „Ardeleana" ş. a., iar în export 300 t. Soc. Bobrek din Germania şi 
9.984 t. Soc. AMMI Roma.

98 Ibidem, dos. 125/1944, f. 6-7. Fond. bis. a livrat uzinelor Soc. „Nitrogen" 20.764
t. şi uzinelor Reşiţa 3.360 t.

*. Conform unor înţelegeri (uzinele Soc. „Nitrogen" urmau să livreze în Ger
mania feromangan. Arh. St. Suceava, Fond. bis., dos. 198/1942, f. 64. Mai pe 
larg vezi şi C. Botez, D. Boţescu şi G. Irimescu, Exploatările miniere din ba
zinul Vatra Dornei in timpul celui de al doilea război mondial, în „Analele 
ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»“ din Iaşi, (Seria nouă) Secţia III, 
Istorie, tom. XII, 1966, p. 105-130.

99 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 208/1942, f. 42-43. Incepînd cu 3 sep
tembrie 1943 livrările sînt sistate pentru Italia.

100 Ibidem, dos. 126/1944, f. 7.
101 Ibidem, dos. 123/1944, f. 5.
** O instalaţie de spălare şi separare a minereului de mangan: a existat înainte

de primul război mondial construită de Fondul bisericesc, dar ,a fost distrusă
în timpul războiului. In anii imediat următori, cererile de minereu de man
gan fiind mici, apoi criza economică din anii 1929-—1933, n-.a pus problema
refacerii acestei instalaţii, selecţionarea . minereului făcîndu-se prin le&ivare 
manuală.
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mari dacă nu s-ar limita la exploatări şi vînzări de minereu brut şi ar avea 
o industrie proprie" m .

Ideea părînd fericită, Fondul bisericesc ia legătura cu uzinele româ
neşti interesate în achiziţionarea unui minereu de calitate. Astfel, la 
12 septembrie 1938, trimite uzinelor Reşiţa un vagon de minereu de 
mangan pentru prepararea, în furnalele sale, a feromanganului, iar în 
vara anului 1939 cîteva lăzi cu probe uzinelor din Gura Barza ale Socie
tăţii miniere „Mica“ Brad103, pentru cercetări de laborator. în acelaşi 
timp, în vederea construirii unor instalaţii de preparare a feromanganu
lui, ia legătura cu firmele germane „Westffalia Dinnendahl Groppl Mas- 
chinenfabriken fiir Aufbereitung und Bergbau in Bochum-Riemke" că
reia, la 22 iulie 1938, îi trimite un vagon de 10 tone minereu pentru pro
be, cu uzinele „Krupp und Hiumbold" şi cu Societatea „Gutehoffnungs- 
hiitte ©berhausen A.G.“ m  care s-au angajat să furnizeze instalaţiile ne
cesare în schimbul livrării de minereu de mangan. Dar, din cauza in
vestiţiilor foarte mari şi a nesiguranţei investirii capitalurilor, tocmai 
acum, cînd deasupra Europei planau norii negrii ai războiului, aceste 
planuri n-au rămas decît pe hîrtie.

Anii care au urmat, 1941— 1944, au constituit ani de mari eforturi, 
în special pentru Fondul bisericesc, de a dezvolta producţia de minereuri 
de mangan şi pirită, pentru plasarea lor avantajoasă dar şi pentru îm
piedicarea coloşilor industriali interni şi externi de a-i acapara terenu
rile şi instalaţiile miniere.

Cu tot efortul făcut, dacă în anul 1940 s-a.u extras 23.696 tone 105 
minereu de mangan, în anul 1941, din cauza „repatrierii" în Reich a 
minerilor de origine germană şi a masivelor concentrări, se ajunge a se 
extrage doar infima cantitate de 8.345 tone l(Ki, mult sub limita estimată 
de Ministerul Economiei Naţionale, în raport ou cerinţele industriei de 
război. Pentru clarificarea situaţiei şi impulsionarea extracţiilor miniere, 
Ministerul Economiei Naţionale convocă la 3 ianuarie 1942, într-o con
ferinţă de lucru, pe principalii producători şi consumatori de minereu 
ele mangan. în conferinţă s-au subliniat „marile necesităţi de minereu 
de mangan" cerut de industria internă, îndeosebi de noua uzină de fero- 
mangan din Tîrnăveni, construită de Societatea „Nitrogen" şi de uzinele 
Reşiţa. Cu această ocazie s-au fixat şi obligaţiile de participare cu mine
reu de mangan ale Fondului bisericesc de 16.000 tone ridicate ulterior 
la 18.000 tone şi 7.000 tone pentru uzinele Reşiţa, ale Societăţii „Man- 
gasar" de 2.500 tone şi ale Societăţii „Manganul" de 1.500 ton e1'17. în

102 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 283 1941. f. 6.
103 Ibidem, dos. 260/1941, f. 170.
104 Ibidem, dos. 199/1942, f. 53.
105 Din cantitatea totală Fondul bis. extrage 18.407 t., Soc. „Mangasar" (P. Lupu-

A. C. Vasiliu) 2.594 t., Soc. „ManganuJ“ 1,495 >t. şi I. Schieber 1:200 t.
106 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 10/1941, 

f. 4-5. Pe producători revin 5,623 t. Fond. bis. ; 2.093 t. Soc. „Manganul11 şi 
629 t. Soc. „Mangasar“ , fată de programul fixat de 37.000-89.000 t. (37.000-

63.000) pentru Fond. bis. ; 16.000 t. Soc. „Mangas’ar" si 20.000 t. Soc. „Man- 
ganul“ .

107 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 198/1942, f. 16.
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acelaşi timp, a fost pusă problema prohibirii exportului, întrucât, în con
cepţia reprezentanţilor uzinelor metalurgice româneşti, livrarea de mine
reu de mangan la export „ar duce la o gravă periclitare a intereselor su
perioare ale ţării“ ,ns.

în situaţie mult mai critică era exploatarea de pirită şi calcopirită. 
Din cauza slabei producţii — în anul 1941 s-au extras numai 500 de tone 
faţă ele planul impus de 1.000— 1.500 tone lunar 109 — a nesiguranţei rea
lizării lui, Ministerul Economiei Naţionale văzîncl „nevoia de pirită 
pentru fabricile ele acid sulfuric şi de celuloză şi hârtie care sînt amenin
ţate cu încetarea fabricaţiei11 lt0, a distilăriilor de petrol ee lucrau pentru 
aprovizionarea frontului, trece la rechiziţionarea minelor de pirită ale 
Fondului bisericesc din Fundul Moldovei. Această hotărâre leza profund 
interesele Fondului bisericesc, de aceea, la intervenţiile sale, hotărârea 
Ministerului Economiei Naţionale este transformată într-o obligaţie de 
„conlucrare cu societatea petrolieră „Steaua României* în vederea creş
terii producţiei44 in. Astfel. în anii 1941— 1944, se lucrează intens (mai 
ales în primii ani) la repunerea în funcţiune a tuturor lucrărilor de ex
ploatare executate anterior, făcîndu-se importante investiţii (în anii
1941— 1942 de 560.820 lei, în anii 1942— 1943 de 9.647.013 lei şi de 
1.228.365 lei în anii 1943— 1944) concretizate în redeschiderea galeriilor 
„Alznauer44, „Loy44, deschiderea unei noi galerii numită „Prăşea44 (1941), 
dezvelirea unor importante filoane de pirită şi urmărirea lor în profun
zime prin redeschiderea galeriilor „Arseniasa44 şi Erbstollen41 (1943), re
deschiderea galeriilor „Ana44 şi „Rudolf44 pentru exploatarea de calcopi
rită, precum şi pentru „instalaţiile de mecanizare a extracţiei de la ga
leria şi puţul „Alznauer44 ca : montarea unui ascensor, a unor motoare, 
pompe, ventilatoare, conducte electrice şi de apă44 ,l2. Cu toate acestea, 
producţia este departe de a fi satisfăcătoare, livrările la fel. în anii
1942— 1943 se livrează numai 512 tone de pirită iar în anii 1943— 1944 
doar 129.490 tone în valoare totală de 2.178.590 lei faţă de 11.436.198 
lei investiţii ll;l.

Dată fiind importanţa zăcămintelor de mangan ale Fondului biseri
cesc şi stringenta exploatare cu randament sporit a acestora, în vederea 
„sprijinirii cerinţelor mereu mai mari ale industriei de răaboi44, în anul 
1912, se propune crearea unei mari societăţi formată din „Uzinele de fier 
şi domeniile Rpşiţa44, S.A.R. „Nitrogen44, „Uzinele de fier din Hunedoara44, 
no.ua societate a atelierelor „Vulcan44, S.A. minieră „Mica44 şi bineînţeles 
Fondul bisericesc din Bucovina, denumită S.A.R. „Ferromanganez44 lu

108 lbidem, dos. 205/1942, f. 69.
109 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 7 /1941, 

f. 49.
110 lbidem.
111 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc', dos. 269/1941, f. 155.
112 lbidem, dos. 210/1943, f. 24-25.
113 lbidem.
114 lbidem, dos. 218/1942, f. 34-35. Pentru valorificarea superioară a minereului 

de mangan, Fondul bisericesc avea interes să construiască la Iacobeni o insta
laţie de preparare a feromanganului şi o uzină hidroelectrică pe Bistriţa, în 
valoare de 140-150 milioane lei, dar numai în colaborare cu uzinele Reşiţa.
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cu scopul explorării, exploatării şi industrializării minereului de man
gan. Iată cum urmau să fie repartizate cotele de participaţie şi voturile 
din consiliul de administraţie însărcinat cu conducerea societăţii :

Nr.
ert. Den um i>rea asoe i aţ i lor

Cota de partici
pare la formarea 
capitalului social 

%
Obs.

1. Uzinele de fier şi domeniile Reşiţa 30%

2. Fondul bisericesc din Bucovina 30%

3. Uzinele metalurgice unite „Titan, Călan, Nadrag“ 12%

4. S. A. minieră „Mica“ Brad 10%

5. Uzinele de fier ale statului din Hunedoara 8%

6. Noua societate a atelierelor „Vulcan" Bucureşti 8%

7. S. A. R. „Nitrogen" 2%
Total : 100%

Văzînd că nu poate avea o situaţie mai bună, eventual supremaţia 
în consiliul de administraţie (întrucît, conform statutului, fiecare 10 ac
ţiuni dădeau dreptul la un vot şi revenimdu-i o participaţie de numai 
o treime) şi interesele sale putînd fi oricînd sacrificate intereselor par
tenerilor, Fondul bisericesc, invocă incompatibilitatea participării la aso
ciaţii care presupun înstrăinarea bunurilor sale materiale, nu mai sub
scrie la constituirea acestei societăţi.

In anii 1943— 1944, cerinţele de minereuri necesare industriei din 
ţară cît şi îndeplinirii obligaţiilor de export, cresc vertiginos, imprimînd 
Fondului bisericesc, celorlalţi exploatatori, responsabilităţi sporite de ex
tracţie şi livrare. Dacă uzinele de feromangan Tîrnăveni cereau în anul 
1942 livrarea zilnică a 70 tone minereu de mangan, ceea ce revenea 
25.000 tone anual, în anul 1944, cereau o cantitate dublă, impunînd Fon
dului bisericesc exploatarea a 48.000 tone anual ur’, ceea ce, în condiţiile 
anului 1944, era imposibil de realizat. în acelaşi timp — dacă începând 
cu anul 1942 cerinţele la export ale Germaniei se concretizau în livra
rea de feromangan gata preparat de uzinele româneşti în anul 1944 Ger
mania impunea şi livrarea unor cantităţi sporite de minereu de mangan.

Constrînsă din ce în ce mai mult a satisface nevoile mereu mai mari 
ale industriei de război, economia minieră bucovineană se confrunta cu 
serioase greutăţi : lipsa forţei de muncă precum şi cu preţuri mici pe

115 Ibidem, dos. 130/1944, f. 5.
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tona de minereu livrat „absolut neremuneratorii şi necorespunzătoare 
cu realitatea" 116 fiind de natură să pericliteze însăşi gospodăria acestor 
exploatări. Semnificativ este calculul făcut, la 5 august 1942, de Socie
tatea „Manganul" şi Societatea „Mangasar" (P. Lupu — A.C. Vasiliu) 
care apreciau scumpirea, atît a forţei de muncă (mărirea salariilor), a 
cărăuşiei şi a încărcării in vagoane, cît şi a lemnului de mină, materia
lelor şi întreţinerea drumurilor, de la 720 lei'tona în 1939 la 1.980 lei 
în 1942, făcîndu-le imposibilă livrarea celor 5.000 tone de minereu de 
mangan impuse cu preţul de 1.100— 1.300 lei, cerînd cel puţin cîte 2.000 
lei pe tonă l]7. Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de Inspectoratul minier 
Cernăuţi care raporta Directoratului Economiei Naţionale că „preţurile 
inferioare costului de revenire periclitează însăşi existenţa acestor în
treprinderi" J18. Cu toate ulterioarele măriri de preţuri, de la 1.100— 1.300 
lei tona în 1942 la 1.700 lei începând cu 1 ianuarie 1943, la 2.000, respec
tiv 2.307 lei de la 1 noiembrie 1943, datorită „evenimentelor de pe front 
precum şi pregătirilor de evacuare a Bucovinei au creat o stare de spirit 
de îngrijorare defavorabilă vieţii economice din regiune" )In fapt ce face 
ca Fondul bisericesc să recunoască că nu poate executa toate comenzile 
de minereuri, avînd în vedere şi „ataşamentul muncitorilor care nu este 
la înălţimea cerinţelor" 120. Ca urmare, la 20 martie 1944, Fondul bise
ricesc a fost „invitat" de Comisariatul general pentru Industria Metalur
gică şi Armament a intra în tratative cu grupul monopolist german 
„Ferromangan", reprezentantul industriei metalurgice germane, în vede
rea încheierii unei convenţii de arendare J-1 a minelor sale din Iacobeni, 
pe termen nelimitat.

Prin modul cum era conceput însă acest contract însemna nu arenda
rea ci cedarea zăcămintelor existente în Bucovina acestei societăţi, epui
zarea lor într-un termen scurt, întrucât, conform programului de exploata
re, producţia de minereu de mangan urma să crească de la 160.000 tone în 
primii trei ani la 265.000 tone în următorii cinci ani ,~2, iar rezervele de
pistate, pe baza noilor explorări, urmau să aparţină exclusiv firmei ger
mane. Din cauza condiţiilor propuse de „partenerul" german, a evaziunii 
de a se prevedea în contract clauze concrete privind nominalizarea uti
lajelor necesare mecanizării exploatărilor, folosirii minereului din halde, 
cu un procentaj inferior de Mn. metalic, de numai 22°/o extras anterior, 
a preţului acestui minereu (1.600 lei tona cerut şi numai 16 lei tona plă
tit), precum şi asupra modului de control vizînd seriozitatea explorării 
şi exploatării, a cuantumului livrărilor cît şi a beneficiilor realizate de 
societate ij:!, după o lună de intense tratative, Fondul bisericesc, consi-

116 lbidevi, dos. 115/1944, f. 18.
117 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul geologic-minier Vatra Dornei, dos. 5./1940, 

f. 5.
118 Ibidem.
119 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dos. 119/1944, f. 87.
120 Ibidem.
121 Ibidem, dos. 123/1944, f. 11.
122 Ibidem, dos. 117/1944, f. 4.
123 Ibidem, <3os. 118/1944, f. 17.
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derînd clauzele ea fiind oneroase, refuză încheierea acestui contract. O 
poziţie fermă în acest sens a avut-o şi mitropolitul Bucovinei care, într-o 
scrisoare adresată Ministerului Economiei Naţionale, afirma că „nu în
ţeleg să fac dificultăţi guvernului şi intereselor superioare ale înarmării 
dar (...) nu pot să-mi risc numele şi reputaţia consimţind la un act care 
ar fi în viitor supus rigorilor legilor" l2/|. Neputîndu-se ajunge la o în
ţelegere — deci fără a exista un contract încheiat — la 24 aprilie 1944, 
Societatea „Ferromangan", ajutată de organizaţia Tocit (specializată în 
construcţii de drumuri), trece la exploatarea minelor şi expedierea mine
reului în Germania.

în aceste condiţii, la 18 mai 1944, la propunerea Comisariatului ge
neral Metalurgic, Consiliul Interministerial, printr-un act de autoritate 
în numele guvernului, dă o decizie prin care permite Societăţii „Ferro- 
mangan“ executarea exploatării şi expedierii minereului. Văzându-se 
stăpînă în întreprinderile miniere, societatea „Ferromangan" exploatează 
după bunul său plac, fără asistenţă tehnică de specialitate şi numai păr
ţile bogate în Mn. din deschiderile anterior pregătite. în perioada cît a 
activat, aprilie-septembrie 1944, societatea a extras cca. 19.000 tone şi 
a expediat în Germania peste 38.150 tone minereu de mangan, din care 
19.150 tone extras anterior de Fondul bisericesc şi depozitate în gările 
C.F.R. Iacobeni şi Vatra Dornei sau la gura minelor, producîndu-i prin 
aceasta pierderi evaluate la peste 406.000.000 lei l25. Din raportul Admi
nistraţiei centrale a Fondului bisericesc, din 1 septembrie 1944, adresat 
Ministerului Economiei Naţionale, cît şi din procesele verbale încheiate 
de comisia de constatare şi evaluare a pagubelor de război, din 4 iulie 
1945, se poate lesne observa că, în afara pierderilor datorate jafului prac
ticat de societatea „Ferromangan“ prin exploatarea abuzivă şi neraţională 
a minereului de mangan şi expedierii lui în Germania, după istoricul act 
de la 23 August 1944, armatele germane în retragere, au provocat mari 
distrugeri minelor, instalaţiilor, maşinilor şi materialelor tehnice ale ate
lierelor mecanice, uzinei electrice, instalaţiilor de măcinare a manganului, 
turnătoriei, staţiilor de încărcare şi descărcare ale funicularului, liniilor 
ferate, vagoanelor şi locomotivelor, caselor, materialelor şi inventarului 
acestora, evaluate la 714.855.140 lei 126 producând o puternică stagnare 
în economia minieră bucovineană.

Adusă în stare de ruină, activitatea minieră bucovineană trebuia ri
dicată din nou în lumină, „trebuiau găsite în însuşi procesul refacerii 
postbelice noi posibilităţi de valorificare mai intensă a bogăţiilor exis
tente" 127; pe baza noilor opţiuni socialiste, economiei miniere bucovi- 
nene deschizîndu-i-se ascensiuni nebănuite în trecut.

124 lbidem, f. 2.
125 lbidem. dos. 123/1944, f. 5.
126 lbidem., dos. 237/1945, f. 70-71.
127 V. Mîrza, Raport la Conferinţa regională Moldova a P.C.R., 19-25 august 

1946, Iaşi, 1945, p. 27.



234 GAVRIL IRIMESCU

SUR L’HISTQIRE DE L’EXPLOITATION DES MINES
EN BUCOVINE (1918— 1944) II

R e s u vi e

Dans Ies annees immediatement suivanites â la formaţi on de 
l'etat naţional unitaire roumain, Ies riches i-essources des mines : le manganese, 
le fer, la pyrite, la calcopyrite, le plomb, le  zinc, l ’argent. etc. existantes en 
Bucovine ont ete attirees dans le circuit economique naţional. Comme tel dasns la 
periode 1918— 1928 s’est declenche une acerbe competition pour J’accaparement 
des terrains de mines, on a fait des plâns d ’enitre Ies plus hardis concernant la 
creation dans la region des Dornes d ’une vraie industrie de mines. Mais la periode 
qui a suivi, 1929— 1933, periode de forte crise economique, a determine une stag- 
nation en faillite de l’entiere activite productive et a rendu impossible La mise 
en pratique de ces plâns.

Meme pendant ftout le long des annees —, bien que l ’activite des mines s’est 
redressee — on (ne firent pas des investitions impontantes pour Ies inistallations 
des extractions, de transport ou d ’usinage des mineraux, se ddimiitanit tout â des 
moyans manuels d ’extraetion et ă la divraison des mineraux aux usines du pays 
ou de l’etranger. Pai-mi Ies (pairtenaires etrangers initeresses dans l ’objtentidn des- 
mineraux de manganese se font remarquees dans la premiere periode la Pologne 
et la Tohecoslovaquie, et depuis 1939— 1944, l ’Allemagne et ritalte.

La majori te des documente analyses sont foedits.



ASPECTE DIN LUPTA CLASEI 
MUNCITOARE DIN JUDEŢUL SUCEAVA 
ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII CAPITALISTE 
ÎN ANII 1938— 1940

SEVASTIŢA IRIMESCU

La 10 februarie 1938 în Rţomânia a fost instaurată 
dictatura regală, care a reprezentat sistemul de guvernare al vîrfurilor 
burgheziei şi moşierimii, în frunte cu Oarol al II-lea. Dictatura regală a 
însemnat o grea lovitură dată tuturor forţelor democratice din patria 
noastră, un pas înainte pe drumul pierderii independenţei naţionale şi „a 
aruncării ţării în braţele Germaniei naziste" Noua guvernare şi-a în
ceput activitatea cu o serie de decrete-legi menite să consolideze poziţiile 
claselor conducătoare româneşti : a fost suspendată constituţia din 1923 
şi adoptată alta de tip conservator *, a fost menţinută starea de asediu, au 
fost desfiinţate toate grupările şi partidele politice, formîndu-se Frontul 
Renaşterii Naţionale **, au fost dizolvate sindicatele şi s-au creat breslele 
muncitorilor, meseriaşilor şi patronilor ***, s-iau restrîns drepturile cetă
ţeneşti accentuîndu-se şi lărgindu-se măsurile represive îndreptate împo
triva forţelor revoluţionare organizate şi conduse de Partidul Comunist 
Român.

în timpul dictaturii regale au intervenit şi unele modificări în legis
laţia muncii, care au sporit ofensiva neîntreruptă în direcţia prelungirii 
zilei de muncă a muncitorilor, suspendarea repausului duminical şi a 
sărbătorilor legale, suşpendarea temporară a concediilor de odihnă ş. a. 
Legea contractelor de muncă prevedea măsuri care loveau puternic în 
interesele proletariatului, mai cu seamă pe linia îngrădirii luptei revo
luţionare 2. Odată cu instaurarea dictaturii regale s-au intensificat şi 
pregătirile de război ce au dus la rechiziţionarea pentru munca de război 
a unor categorii de funcţionari ai statului ; orice bărbat sau femeie, care

1 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism , Ed. politică, Bucu
reşti, 1975, p. 43.

* Constituţia este publicată în „M. of.“ , partea I-a, nr. 42 din 28 febr. 1938, 
p. 954-962 dar promulgată la 27 febr. 1938.

** Prin legea nr. 1422 din 30 martie 1938 se desfiinţează toate asociaţiile, grupă
rile sau partidele existente în România constituite în vederea propagării idei
lor politice, în „M. of.“ , part. I-a, nr. 75 din 31 martie 1938, p. 1640-1641 ; iar 
prin legea nr. 4321 din 15 dec. 1938, pubiliicaită în „M. o f.“ , part. T-a, rar. 233 
din 15 dec. 1938, p. 5472 se înfiinţează Frontul Renaşterii Naţionale.

**+ Vezi legea pentru recunoaşterea şi funcţionarea breslelor de lucrători func
ţionari particulari’ şi meseriaşi, nr. 3499 din 11 oct. 1938, în „M. o f.“ , part. I-a, 
nr. 237 diin 12 oot. 1938, p. 4846-4849.

2 Ilie Ceauşeseu, Din istoria contractelor colective în Rsmânia, Ed. politică 
Bucureşti, 1970, p, 109-110,
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nu a împlinit vârsta de 70 ani cu excepţia mamelor cu copii sub 12 ani, 
a femeilor gravide şi invalizilor de ră zb o iîn ch e ierea , la 23 martie
1939 \ a contractului economic înrobitor româno-german, exacerbarea ac
ţiunilor Gărzii de fier prin — asasinarea, la 21 septembrie 1939, a pri
mului ministru, Armând Călinescu ; acţiunile revizioniste din iunie şi 
august 1940, culminând cu odiosul dictat de la Viena, sînt evenimente 
majore care se circumscriu între evenimentele deosebite care au semă
nat derută şi confuzie în viaţa politică, economică şi socială a României.

Nefiind posibilă analizarea tuturor aspectelor, fiecare cu o proble
matică deosebit de complexă, ne vom limita a prezenta doar oîteva as
pecte ale luptei clasei muncitoare din judeţul nostru împotriva exploa
tării capitaliste.

Din punct de vedere economic, perioada 1938— 1940, este cunoscută 
ca o perioadă prosperă, acum economia României atinge — în 1938 — 
punctul ei culminant, excepţie făcînd doar industria petrolieră, alimen
tară şi industria uşoară — încălţăminte şi textile — antrenate în pregă
tirile de război, şi care, în conjunctura internaţională dată, resimţeau 
dificultăţi de import şi export. în acelaşi timp, economia României era 
dominată de monopolurile străine, de cel german, în special după 23 
martie 1939, cînd, sub puternicile şi ultimativele presiuni germane, statui 
român încheie cu cel de-al IlI-lea Rteich cunoscutul tratat economic. 
Încheierea acestui tratat a însemnat înrobirea şi jefuirea economică a 
României ele către Germania hitleristă, avînd consecinţe dintre cele mai 
dezastruoase asupra producţiei naţionale, determinând o gravă restrân
gere a consumului intern, creşterea masivă a preţurilor, dezvoltarea 
vertiginoasă a inflaţiei, dezorganizarea finanţelor ţării, înrăutăţirea ni
velului de trai, ruinarea accelerată a maselor de producători de bunuri 
materiale.

Referdndu-se 1a. acest complex de probleme din perioada de după 
încheierea tratatului economic cu Germania, tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
spunea : „Acordul economic româno-german din 1939, urmat de
alte tratate oneroase a subordonat economia României intereselor poli
tice agresive ale Germaniei, a pus sub controlul acesteia viaţa economică 
şi politică a României, încălcând grav suveranitatea poporului nostru" 5.

încheierea tratatului economic din martie 1939 cu cel de-al IlI-lea 
Reich a avut consecinţe nefavorabile şi pentru judeţul Suceava, deoarece 
minereurile de mangan, de pirită şi calcopirită de la Argestru, Iacobeni, 
Vatra Dornei, Dealul Rusului şi Fundul Moldovei, de o covârşitoare im
portanţă în economia ţării (deoarece prin pierderea Transilvaniei cu bo
gatele ei centre miniere, centrele sucevene au rămas cea mai importantă 
sursă de materii prime pentru industriile româneşti de armament, me
talurgică şi petrolieră), ele, în loc să servească industriei româneşti, lu
au prin societăţile Nordisches Erzkontor-Lubek şi Azienda Mineralo Me-

3 „Monitorul oficial", din 27 febr. 1940.
4 Alexandru Savu. Dictatura regală, 1938— 1940, Bucureşti, 1970, p. 418.
5 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptei revoluţio

nare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi 
socialiste din România, Ed. politică, Bucureşti, 1966, p. 44.
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t£llici Italliani-Roma, calea exportului spre uzinele din Germania şi Italia 
în aşa proporţii, încît, luni de-a rîndul, întreprinderilor româneşti Reşiţa, 
Călan, Nitrogen-Tîrnăveni nu li s-a livrat materie primă. Aceasta, bine
înţeles, în detrimentul intereselor firmelor româneşti, adîncind tot mai 
mult dependenţa economică a României faţă de Germania(i. Situaţia nu 
este deosebită nici în industria forestieră, care reprezenta cea mai mare 
bogăţie pentru judeţul nostru. Deşi, în această perioadă, se făceau ex
ploatări masive de păduri şi industrializare a lemnului în întreprinderile 
care produceau pentru armată, pe baza comenzilor masive primite de 
la stat, ea nu putea satisface nevoile pieţii interne. Orientarea tot mai 
unilaterală a exportului către Germania, restrângerea pieţii interne ca 
urmare a scăderii puterii de cumpărare a maselor, cărora li s-au adăugat 
dificultăţile generate de izbucnirea războiului, au determinat apariţia 
unor fenomene de criză, de lipsă de lucru, „deoarece tot materialul lemnos 
era livrat numai fabricilor care lucrau pentru armată, celelalte fabrici 
şi-au redus producţia concediiind o parte din muncitori44 7. Exemplele 
sînt multiple ; dacă fabricile de cherestea Suceviţa, Pojorita, Putna, Mol- 
doviţa, aveau de lucru, fabricile Sadova, Cornu-Luncii, Marginea, Brodina 
şi-au redus producţia, iar fabricile de spirt şi bere Drăguşeni, Rădăuţi, 
fabricile de stidlă şi ciment din Putna, chiar uzina metalurgică Rădăuţi, 
din lipsa materiei prime şi imposibilitatea desfacerii produselor, şi-au 
închis porţile, concediind pe muncitori. Astfel că şomajul este în creştere 
nu numai în industria forestieră ci şi în industria alimentară, construcţii 
şi in metalurgie. Deşi concentrările au frinat într-o oarecare măsură creş
terea şomajului, lipsa de lucru — agravată prin exodul de forţă de mun
că în urma intrării în zonă a refugiaţilor din Transilvania, Bucovina de
Nord şi Basarabia — a reprezentat tot timpul una din cele mai grave pro
bleme cu care s-a confruntat regimul dictaturii regale. Următorul exem
plu este edificator extras din raportul Prefecturii judeţului Rădăuţi că
tre Ministerul de Interne care menţionează că „populaţia de pe valea 
Sucevei, Putna şi Suceviţa duce o cumplită lipsă de porumb pentru 
hrană... deoarece fabricile de cherestea şi întreprinderile au încetat lucrul, 
lăsînd fără bani şi hrană sute de lucrători care-şi întreţineau familia 
prin lucru la aceste întreprinderi... din această cauză starea de spirit 
a populaţiei este neliniştită căci este expusă a nu avea ce mînca“ 8.

în ce priveşte industria minieră şi forestieră — fabricile care erau 
angrenate în furnituri pentru armată — trec la angajarea de noi mun
citori — în special în industria minieră — sau la prelungirea duratei
zilei de muncă, de la 8 la 12 sau chiar 16 ore pe zi în industria fo
restieră. Acest fapt reiese pregnant menţionat în toate rapoartele in
spectorilor de control ai Inspectoratului muncii Cîmpulung. De exem
plu, la fabricile de cherestea Pojorîta, Sadova, Brodina, ,se lucrează

6 C. Botez, D. Boţescu, G. Irimescu, Exploatările miniere din bazinul Vatra 
Dornei în timpul celui de al doilea război mondial, în „Analele ştiinţifice ale 
universităţii „Al. I. Cuaa“ . Iaşi, secţiunea III, A, Istorie, 1966, p. 105.

7 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 29/1940, f. 5 şi fond Pre
fectura jud. Baia, dos, 1/1939, f. 298.

8 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 29 1940, f. 4.
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între 10 —  14 o>re pe zi, iar la fabrica de cherestea Cîmpulung între
10 —  14 ore şi chiar 20 ore pe zi, fără să se plătească orele suplimen
tare în conformitate cu legislaţia m u n c i i L a  aceasta se mai adaugă şi 
nerespectarea legii repausului duminical şi a sărbătorilor legale. Intr-un 
memoriu al muncitorilor din oraşul Vatra Dornei, adresat Prefecturii 
judeţului Cîmpulung, se relatează faptul eă „vrând nevrînd sîntem siliţi 
a lucra în continuu timp de 7 zile pe săptămână" Jfl, reiese că muncitorii 
cer o zi liberă pe săptămână. Dar nu numai atît, în goana după profi
turi, patronii, în cele mai multe cazuri, suprimau concediile de odihnă. 
Deducem aceasta din memoriul muncitorilor de la fabrica de cherestea 
din Gura-Humorului în care se menţiona : „orele peste serviciu legal 
nu ni s-au plătit pe timp de trei luni iar concediul de odihnă nu ne-a 
aprobat niciodată" 11.

In privinţa condiţiilor de muncă în întreprinderi se poate spune că 
proprietarii acestora au manifestat o tendinţa continuă de economisire 
şi chiar de eliminare a acelor cheltuieli c a r e  ar fi avut menirea să uşu
reze munca muncitorilor sau să asigure protecţia muncii. Clădirile în
treprinderilor erau insalubre, făcute la dimensiuni care loveau în să
nătatea muncitorilor, n-aveau cantine, săli de mese, muncitorii fiind 
obligaţi să mănânce afară, pe butuci, sau în hala maşinilor, in caz de 
intemperii, expunîţndu-se accidentelor.

Neglijarea măsurilor de protecţie a muncii de către proprietari a 
adus după sine nenumărate accidente de muncă atît în industria fores
tieră, de exemplu, la fabricile de cherestea Cornu-Luneii, Pojorîta, 8a- 
dova, la exploatările de pădure întreprinse de Fondul bisericesc, cît şi 
în industria minieră — la minele de mangan Iacobeni, Dealul Rusului, 
Argestru. în anul 1939 se cifrează la 50 de accidente, dintre care unul 
mortal l2.

Condiţiile grele şi insalubre de muncă au avut grave reper curşi uni 
asupra muncitorilor favorizând apariţia şi răspîndirea în rîndul munci
torilor a bolilor sociale şi profesionale. Tuberculoza făcea ravagii „se
cerând sute de vieţi omeneşti". Astfel, numai în judeţul Rădăuţi, în 
anul 1940 au căzut victimă 114 muncitori13. Cu privire la condiţiile de 
muncă din întreprinderile miniere acestea erau şi mai grele : „în mine 
se lucra în permanenţă în condiţii umede, minerii în majoritatea lor 
lucrau desculţi şi neîmbrăcaţi, fiindcă nu aveau cu ce să-şi procure cele 
necesare1114. în acelaşi timp, muncitorii veniţi din alte localităţi erau 
„cazaţi în bărăci umede, friguroase, dormeau pe paturi goale fără sal
tele" lo. Gradul îna&t de intensificare a muncii, exploatarea crâncenă, ne

9 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul muncii Cîmpulung, dos. 4/1941, f. 16.
10 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 43/1939, f. 11.
11 Ibidem.
12 Ibidem, dos. 24/1939.
13 C. Botez, D. Batescu, G. Irimescu, op* cit., loc. cit., p. 114.
14 Arh. St. Suceava, fond Fonîd.ul bisericesc, dos. 3 /1940.
15 M. lacobescw, „Tradiţii de luptă“ , în Ţara de Sus în clocotul revoluţiei 1944— 

1948, Suceava, 1972, p. 45.
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miloasă la care erau supuşi minerii, lipsa celor necesare traiului civi
lizat sînt recunoscute chiar de administraţia tehnică a minelor Iacobeni
— într-un raport confidenţial către Administraţia centrală se recunoş
tea că minerii erau supuşi la eforturi maxime, arătîndu-se că „mai 
mult nu se pot forţa lucrurile44 IG.

In perioada de care ne ocupăm, Partidul Comunist Român a des
făşurat o vie activitate de unire într-un front unic a tuturor forţelor 
democratice, într-un front comun împotriva exploatării ; au fost răspîn- 
dite în rîndul muncitorilor, funcţionarilor şi altor categorii de oameni 
ai muncii numeroase manifeste prin care muncitorii erau chemaţi la 
luptă împotriva exploatării capitaliste. Din unele documente rezultă că 
Partidul Comunist Român îndemna „membrii celulelor comuniste din 
fabrici să caute să antreneze lucrătorii la manifestaţiuni în faţa admi
nistraţiilor şi întreprinderilor unde lucrează pe tema revendicărilor de 
ordin profesional, să caute să transforme aceste manifestaţii în acţiuni 
greviste şi demonstraţii de stradă4417. Dintr-un manifest aparţinînd 
„nucleului comunist44 din Rădăuţi rezultă că, „muncitorii erau chemaţi 
să se opună rechiziţiilor, să facă greve, demonstraţii pentru a opri ex
portul în Germania, să lupte împotriva exploatării nemiloase44 18.

Conform indicaţiilor primite, muncitorii din judeţul Suceava, au 
acordat o mare atenţie stabilirii unor revendicări în obţinerea cărora 
să fie interesaţi toţi muncitorii, care să ofere baza necesară pentru lupta 
unită şi solidară contra patronilor. Din memoriile de revendicări întoc
mite, rezultă că, în general, obiectivele urmărite au fost aceleaşi, cu 
deosebiri neesenţiale, în funcţie de situaţia specifică. Astfel, aproape 
în nici un memoriu nu lipseşte sporirea salariilor în raport cu scumpetea, 
plata orelor suplimentare, respectarea celor 8 ore de muncă, acordarea 
concediilor de odihnă şi medicale legale, protecţia muncii minorilor şi fe
meilor.

Avînd ca punct de plecare situaţia materială deosebit de grea, ac
ţiunile muncitorilor din judeţul Suceava au început, îndeosebi, printr-o 
largă mişcare revendicativă de protest.

Una din formele de luptă larg practicate de muncitori, în vederea 
obţinerii revendicărilor zilnice, a fost aceea a alegerilor şi trimiterii de 
delegaţii formate din muncitori, care să protesteze în faţa administraţiei 
întreprinderii, în vederea satisfacerii revendicărilor muncitorilor. Exem
ple sînt multiple : la 24 ianuarie 1938, delegaţia muncitorilor mineri 
de la minele de mangan Arşiţa-Iacobeni prezintă Administraţiei minei 
un memoriu prin care cere „plata salariilor restante şi majorarea sala
riilor44 19.

La 17 iulie 1938, muncitorii fabricii de cherestea Capu-Codrului, tri
mit memoriul lor conducerii administraţiei fabricii în care cer „ziua

16 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dos. 7./1940, f. 7-8.
17 Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Rădăuţi, dos. 13/1940, f. 4.
18 lbidem, vezi şi fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 13/1940.
19 Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cîmpulung, dos. 30/1938, f. 1.
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de lucru de 8 ore“ condamnînd patronatul care nu ţine seama de 
lege 20.

La 4 septembrie 1938 se semnalează acţiunea muncitorilor de la 
fabrica de cherestea a Societăţii „Regna“ din Vatra Dornei, care, înain
tează un memoriu Prefecturii judeţului Cîmpulung, insistând să li se 
rezolve următoarele doleanţe : sporirea salariilor în măsură egală cu 
scumpirea mărfii ; plata orelor suplimentare; un tratament omenesc 
faţă de muncitori ; repararea locuinţelor muncitoreşti, instalarea de lu
mină electrică, sobe şi ferestre duble ; „ordine în chestiunea asigurări
lor sociale,“ ş. a .21.

La 15 iulie 1940, muncitorii de la fabrica de cherestea Vatra-Domei, 
înaintează im memoriu firmei CAPS — subcentru Dorna —  din care 
redăm ceâe mai semnificative revendicări : „respectarea -prevederilor con
tractului colectiv, ziua de muncă de 8 ore, sporirea salariului cu 40%. 
acordarea concediului de odihnă şi medical legal, concedierea munci
torilor să se facă cu preaviz de 14 zile. în cazul cînd nu se vor res
pecta aceste cerinţe de către patron se va înceta lucru fără nici o în
ştiinţare “ 22.

Deoarece prin aceasită formă de luptă a muncitorilor nu s-au obţi
nut decît o parte din revendicări, aceste acţiuni s-au extins prin tri
miterea de delegaţii de muncitori la In sp ectora tu l muncii, unde să ceară 
soluţionarea de către acest organ a problemelor muncitoreşti. Trebuie 
să menţionăm că în această perioadă, cînd toate organizaţiile muncito
reşti erau desfiinţate, muncitorii —  la indicaţia Partidului Comunist 
Român —  au găsit ca tribună de demascare a exploatării capitaliste — 
Inspectoratul muncii —  singurul organ legal recunoscut de dictatura 
regală, care se ocupa de problemele profesionale muncitoreşti.

Astfel, în ziua de 2 martie 1940, muncitorii de la fabrica de che
restea Pojorita, prin delegatul lor, au înaintat Inspectoratului muncii 
Cîmpulung un memoriu, prin care cer mărirea salariilor, afirmîndu-se 
„noi nu mai putem lucra cu 7 —  12 lei pe oră căci sînt toate scumpe, 
nu ne ajung pentru mîncare aceşti bani, dar haine şi cîte mai trebuie 
pe ce să le cumpărăm11 23.

La 9 iunie 1940, delegaţia muncitorilor de la fabrica de cherestea 
Vatra Dornei, cere mărirea salariilor cu 50% şi respectarea contractelor 
de m uncă24. Delegaţia de la fabrica de cherestea Breaza, în memoriul 
ei, cere plata concediilor pe anii 1938, 1939, 1940 şi mărirea salariilor25.

Starea de spirit a muncitorilor era permanent agitată şi erau ho- 
tărîţi să continue lupta în caz că principalele revendicări nu vor fi 
satisfăcute. Rezultatele tratativelor cu privire la încheierea contracte
lor colective de muncă au provocat profunde nemulţumiri la care se 
adaugă şi cele produse de unele revendicări care au fost doar parţial

20 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 50/1938, f. 29.
21 Ibidem, f. 34.
22 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cîmipulung, dos. 9/1941.
23 Arh. St. Suceava, fonid Inspectoratul muncii Cîmpulung, dos. 5/1941.
24 Ibidem.
25 Ibidem.



I.UPTA CLASEI MUNCITOARE ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII 291

satisfăcute. Această stare de lucruri a fost de fapt cauza luptei conti
nue şi sub alte forme desfăşurate de muncitorii din judeţul Suceava —  
aceea a conflictelor de muncă.

In buletinul informativ al Postului de jandarmi Iacobeni se preci
zează că la Administraţia minelor Iacobeni a început un conflict de 
muncă prin faptul că nu s-a făcut plata muncitorilor de către adminis
traţia minelor pe primele luni ale anului 1938. Muncitorii au ameninţat 
administraţia minei că dacă nu li se face plaita salariilor, declară grevă. 
Un alt conflict de muncă — la mina de mangan Arşiţa — penltru că 
administraţia nu le-a plătit salariul de şase săptămîni2(i. Numărul con
flictelor de muncă creşte mereu şi la alte întreprinderi ca : fabrica de 
cherestea Sadova pentru suprimarea concediului de odihnă ; la cariera 
de piatră Domişoara pentru plata salariilor cu mare întârziere ; la fa
brica de cherestea Vatra Moldoviţei pentru obţinerea unui spor la m 
cub cherestea transportată 27.

In cursul lunii ianuarie 1939 a avut loc un puternic conflict de 
muncă la fabrica de cherestea Sadova. Delegaţia muncitorilor a cerut 
fabricii să se plătească concediile de odihnă legale şi garanţia că în 
viitor nu vor mai fi concediaţi28.

în anul 1940 conflictele de muncă cresc mereu, încît la sfîrşitul anu
lui totalizau 51 conflicte, toate împotriva încălcării contractelor de muncă, 
a minimei salarizări, a prelungirii duratei zilei de muncă, pentru limi
tarea concedierilor, ş.a.

Exemplele de mai sus demonstrează elocvent că mişcarea revendi
cativă, departe de a stagna, a însoţit ca o umbră regimul de dictatură 
regală — de la instaurare şi pînă la falimentul ei, împotriva condiţiilor 
deosebit de grele create prin duraita excesivă a zilei de muncă, lipsa 
aproape totală a unor condiţii de muncă omeneşti, suspendarea conce
diilor şi repaosului duminical la care s-a adăugat indignarea şi nemul
ţumirea clasei muncitoare faţă de dictatul de la Viena. Odiosul dictat 
a stîmit avalanşa manifestărilor de protest pe întreg cuprinsul ţării. în 
oraşele şi satele din nordul Moldovei au avut loc numeroase adunări, 
la care muncitorii, ţăranii, intelectualii, ostaşi şi elevi, oameni de toate 
profesiile şi de toate viratele îşi exprimau mînia şi revolta faţă de ciun
tirea samavolnică a graniţelor ţării29.

Acţiunile întreprinse de clasa muncitoare din judeţul Suceava pen
tru cucerirea de revendicări economice şi politice au constituit un răs
puns al muncitorilor faţă de aplicarea acordului economic înrobitor cu 
Germania hitleristă, care contribuia la înrăutăţirea situaţiei oamenilor 
muncii; totodată, prin faptul că o serie de acţiuni au avut loc la în
treprinderi care lucrau pentru armată, lupta proletariatului în această 
perioadă a fost îndreptată şi împotriva politicii de militarizare şi de 
pregătirea războiului anitisovietic.

26 Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cîmpulung, dos. 30/1938, f. 1.
27 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul rrtuincii Cîmpulung, dos. 4/1940.
28 lbidem.
29 M. Iaeobescu, „Tradiţii de luptă" în Ţara de Sus in clocotul revoluţiei 1944— 

1948, Suceava, 1972, p. 34.
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de lucru de 8 ore“ condamnând patronatul care nu ţine seama de 
lege 20.

La 4 septembrie 1938 se semnalează acţiunea muncitorilor de la 
fabrica de cherestea a Societăţii „Regna“ din Vatra Dornei, care, înain
tează un memoriu Prefecturii judeţului Cîmpulung, insistând să li se 
rezolve următoarele doleanţe : sporirea salariilor în măsură egală cu 
scumpirea mărfii ; plata orelor suplimentare; un tratament omenesc 
faţă de muncitori ; repararea locuinţelor muncitoreşti, instalarea de lu
mină electrică, sobe şi ferestre duble ; „ordine în chestiunea asigurări
lor sociale," ş. a. 21.

La 15 iulie 1940, muncitorii de la fabrica de cherestea Vatra-Domei, 
înaintează im memoriu firmei CAPS — subcentru Dorna —  din care 
redăm cele mai semnificative revendicări : „respectarea -prevederilor con
tractului colectiv, ziua de muncă de 8 ore, sporirea salariului cu 40%. 
acordarea concediului de odihnă şi medical legal, concedierea munci
torilor să se facă cu preaviz de 14 zile. în cazul cînd nu se vor res
pecta aceste cerinţe de către patron se va înceta lucru fără nici o în
ştiinţare “ -2.

Deoarece prin aceasltă formă de luptă a muncitorilor nu s-au obţi
nut decît o parte din revendicări, aceste acţiuni s-au extins prin tri
miterea de delegaţii de muncitori la Insipectoratul muncii, unde să ceară 
soluţionarea de către acest organ a problemelor muncitoreşti. Trebuie 
să menţionăm că în această perioadă, cînd toate organizaţiile muncito
reşti erau desfiinţate, muncitorii —  la indicaţia Partidului Comunist 
Român —  au găsit ca tribună de demascare a exploatării capitaliste — 
Inspectoratul muncii —  singurul organ legal recunoscut de dictatura 
regală, care se ocupa de problemele profesionale muncitoreşti.

Astfel, în ziua de 2 martie 1940, muncitorii de la fabrica de che
restea Pojorîta, prin delegatul lor, au înaintat Inspectoratului muncii 
Cîmpulung un memoriu, prin care cer mărirea salariilor, afirmîndu-se 
„noi nu mai putem lucra cu 7 —  12 lei pe oră căci sînt toate scumpe, 
nu ne ajung pentru mîncare aceşti bani, dar haine şi cîte mai trebuie 
pe ce să le cumpărăm11 23.

La 9 iunie 1940, delegaţia muncitorilor de la fabrica de cherestea 
Vatra Dornei, cere mărirea salariilor ou 50% Şi respectarea contractelor 
de m uncă24. Delegaţia de la fabrica de cherestea Breaza, în memoriul 
ei, cere plata concediilor pe anii 1938, 1939, 1940 şi mărirea salariilor25.

Starea de spirit a muncitorilor era permanent agitată şi erau ho- 
tărîţi să continue lupta în caz că principalele revendicări nu vor fi 
satisfăcute. Rezultatele .tratativelor cu privire la încheierea contracte
lor colective de muncă au provocat profunde nemulţumiri la care se 
adaugă şi cele produse de unele revendicări care au fost doar parţial

20 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 50/1938, f. 29.
21 Ibidem, f. 34.
22 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cîmpulung, dos. 9/1941.
23 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul muncii Cîmpulung, dos. 5/1941.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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satisfăcute. Această stare de lucruri a fost de fapt cauza luptei conti
nue şi sub alte forme desfăşurate' de muncitorii din judeţul Suceava — 
aceea a conflictelor de muncă.

in buletinul informativ al Postului de jandarmi Iacobeni se preci
zează că la Administraţia minelor Iacobeni a început un conflict de 
muncă prin faptul că nu s-a făcut plata muncitorilor de către adminis
traţia minelor pe primele luni ale anului 1938. Muncitorii au ameninţat 
administraţia minei că dacă nu li se face plate salariilor, declară grevă. 
Un alt conflict de muncă — la mina de mangan Arşiţa —• penitru că 
administraţia nu le-a plătit salariul de şase săptămîni2B. Numărul con
flictelor de muncă creşte mereu şi la alte întreprinderi ca : fabrica de 
cherestea Sadova pentru suprimarea concediului de odihnă ; la cariera 
de piatră Domişoara pentru plata salariilor cu mare întârziere ; la fa
brica de cherestea Vatra Moldoviţei pentru obţinerea unui spor la m 
cub cherestea transportată.27.

In cursul lunii ianuarie 1939 a avut loc un puternic conflict de 
muncă la fabrica de cherestea Sadova. Delegaţia muncitorilor a cerut 
fabricii să se plătească concediile de odihnă legale şi garanţia că în 
viitor nu vor mai fi concediaţi128.

In anul 1940 conflictele de muncă cresc mereu, încît la sfîrşitul anu
lui totalizau 51 conflicte, toate împotriva încălcării contractelor de muncă, 
a minimei salarizări, a prelungirii duratei zilei de muncă, pentru limi
tarea concedierilor, ş.a.

Exemplele de mai sus demonstrează elocvent că mişcarea revendi
cativă, departe de a stagna, a însoţit ca o umbră regimul de dictatură 
regală -— de la instaurare ş-i pînă la falimentul ei, împotriva condiţiilor 
deosebit de grele create prin durate excesivă a zilei de muncă, lipsa 
aproape totală a unor condiţii de muncă omeneşti, suspendarea conce
diilor şi repaosului duminical la care s-a adăugat indignarea şi nemul
ţumirea clasei muncitoare faţă de dictatul de la Viena. Odiosul dictat 
a stârnit avalanşa manifestărilor de protest pe întreg cuprinsul ţării. In 
oraşele şi satele din nordul Moldovei au avuît loc numeroase adunări, 
la care muncitorii, ţăranii, intelectualii, ostaşi şi elevi, oameni de toate 
profesiile şi de toate vârstele îşi exprimau mînia şi revolte faţă de ciun
tirea samavolnică a graniţelor ţării29.

Acţiunile întreprinse de clasa muncitoare din judeţul Suceava pen
tru cucerirea de revendicări economice şi politice au constituit un răs
puns al muncitorilor faţă de aplicarea acordului economic inrobitor cu 
Germania hitieristă, care contribuia la înrăutăţirea situaţiei oamenilor 
muncii; totodată, prin faptul că o serie de acţiuni au avut loc la în
treprinderi care lucrau pentru arm altă, lupta proletariatului în această 
perioadă a fost îndreptată şi împotriva politicii de militarizare şi de 
pregătirea războiului antisovietic.

26 Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cîmpulung, dos. 30/1938, f. 1.
27 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul muncii Câmpulung, dos. 4/1940.
28 Ibidem.
29 M. Iaeofoescu, „Tradiţii de luptă" în Ţara de Sus în clocotul revoluţiei 1944— 

1948, Suceava, 1972, p. 34.
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Victoriile câştigate de muncitorii acestor meleaguri sucevene au frâ
nat ofensiva patronală împotriva celor oe muncesc, ele constituind o parte 
integrantă, inseparabilă a luptei generale desfăşurate de proletariatul 
român condus de Partidul Comunist Român împotriva exploatării capi
taliste, pentru o viaţă mai bună §i mai dreaptă.

In anii 1938 —• 1940, aşa cum arăta secretarul general al P.C.R., 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „...clasa muncitoare din România a desfă
şurat un şir de acţiuni care au dobîndit un pronunţat caracter politic, 
fiind orientate, atît în direcţia apărării intereselor maselor populare, cît 
şi împotriva dictaturii regale, a războiului şi fascismului" 30.

ASPECTS CONGBRNANT LA LUTTE OE LA CLASSE 
OUVRIERE DU DEPARTAMENT DE SUCEAVA CONTRE 
L ’EXPLOITATION CAPITALISTE PENDANT LES 
ANNEES 1938—1940

R e  s u m  e

L’auteur met en lumiere les oonditions de traivail et d’exis-
tance des ouvriers ainsi que q.uelques aspects de leur lutte contre l ’exploitation
capitaliste.

La premiere pârtie de l’ouvrage analyse les dures oonditions de travail des 
ouvriers, l ’impitoyaible exploitation ă laquelle les travailleurs etaient soumis sous 
le regime capitaliste, leur existente miserable ă la suite de la diminution eonfci- 
nuelle de leur salaire, la duree excessive de la journee de travail, les gros profits 
acumules par les capitalistes en exploitant la force de travail.

La classe ouvriere du departement de Suceava a organise — sous la direction 
des communistes — des nombreuses actions pour des meilleures conditions de vie 
et de travail, contre les prapara'tions de la guerre antisovietique et la miiitarisa- 
tion des entreprisas industrielles.

Dans toutes ces actions, la classe ouvriere a eu pour guide le Parti Communiste
de Roumanie, qui s’avera une fois de plus le defenseur des interets vitaux des
travailleurs et la Champion de la luittef pour l ’affranchissement de la classe ouvriere 
et rindependance economique et politique du pays.

30 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multila
teral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Editura politică, Bucu
reşti, 1975, p. 43.



DIN ISTORIA CULTURII SUCEVENE

CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE 
DIN JUDEŢUL SUCEAVA (sec. XVII)
—  CATALOG —

OLIMPIA MITRIC

Prezentul catalog îşi propune să facă cunoscute cele 
mai vechi cărţi tipărite în limba română, descoperite pînă astăzi în jude
ţul Suceava.

întrunind un număr de 20 titluri şi 34 exemplare de carte româ
nească veche de sec. XVII, lucrarea de faţă prezintă tipărituri de va
loare apărute prin străduinţa unor mari cărturari ai vremii, ca : Var- 
laam, Dosoftei, Simion Ştefan, Antim Ivireanu, Dimitrie Cantemir.

Tipăriturile sînt prezentate în ordine cronologică, indicîndu-se lo
cul în B.R.V., dimensiunile, paginaţia, legătura, ornamentaţia şi ilus
traţia, însemnările manuscrise, starea de conservare, locul de păstrare, 
provenienţa, numărul de inventar, cota, referinţele. Menţionăm, că, au 
fost reproduse în transcriere fonetică interpretativă toate însemnările, 
cu excepţia celor cu caracter religios, de multe ori copii ale unor în
tregi pasaje, sau a simplelor încercări de condei.

Am consemnat elementele necesare prezentării complete a tipăritu
rilor, cu străduinţa permanentă de a evita repetarea semnalărilor din 
lucrările bibliografice cunoscute.

I. VARLAAM, CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ.
Iaşi, 1643.

1. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomirna (I).

B.R.V., I (45), p. 137 — 143, IV, p. 190. Dimensiuni : L=28,5/18,5 
cm., B =  27/18 cm., O =  23/13 cm. Paginaţie : f. t. +  (2) f. +  384 - f  115 
f. +  (3) f. (lipsesc, în ordine, f. (2) de la început, f. 116 din partea a 
doua şi f. (4) de la sfîrşit). Legătura : scoarţă din lemn învelită în piele 
de culoare cafenie închisă. Copertele exterioare prezintă motive flo
rale şi geometrice imprimate în fier rece. Are două încuietori.

Cartea este bogat ornamentată ou frontispicii, iniţiale, vignete. „Unele 
frontispicii formează adevărate ilustraţiuni cu subiecte religioase14 
(B.R.V., I, p. 138). Enumerăm în continuare aceste ilustraţii-frontispicii :
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F. 186 V  : „Intrarea în Ierusalim14 (6,5/14,5 cm.) semnată „Ilia A 44 şi da
tată 1641, f. 124 : „Învierea lui Is. Hs“ (6, 5/15 cm.) Semnată „Ilia A “ şi 
datată 1641, f. 198 v  : „Pogorîrea sfântului duh44 (6,5/14,5 cm.), f. 209 v : 
„Duminica tuturor sfinţilor41, f. 1, partea a doua) : „Is. Hs., prunc, pre- 
dicînd în templu14, f. 36 v. : „Ohreazania Domnului" (8/12 cm.) f. 46 v. : 
„Botezul lui Is. Hs.44 (8/12 cm.) f. 52 : „Saretenia Domnului44, f. 58 : „Sf. 
Teodor Tiron44, f. 67 v. : „Bunavestire14 (8,5/12 cm.). Semnată „Ilia44, f. 
71 v. : „Sf. Gheorghe omorînd balaurul44 (8/12,5 cm.), f. 79 : „Sf. Ioan cel 
Nou de la Suceava44 (7,5/14 cm.), f. 85 v. : „Naşterea Sf. Prooroc Ioan“ 
(8/13,5 cm.), f. 90 v : „Sf. apostoli Petru şi Pavel44 (8/12 cm.), f. 97
„Preobrejenia44 (9,5/12,6 cm.), f. 103 v : „Adormirea preacistei44 (9/13 cm.), 
f. 113 v : „Tăierea capului Sf. Ioan44 (9 13 cm.), Semnată „Ilia44.

Însemnări : 1 forzaţ (coperta 1) : „Biserica parohială Ciocăneşti. Inv. 
bis. nr. 91. Orest Bendeschi, paroh.44 (1. rom. c. lat., cerneală neagră.), 
2. f. gardă ant. : „Aceasta (carte) ce să numeşte Cazanie este a lui Matei 
Popovici din Doma Candreni la 27 noemvrie 183244, (1. rom. chir., cer
neală neagră.), 3. f. gardă ant. : „Această carte ce se numeşti Cazanie 
s-au dăruit de Ioan Popovici, dascăl la satul Ciocăneşti, la biserica sfînt 
ierarh Nicolae spre vecinica pomenire a părinţilor lui şi a tot neamului 
lor şi această Cazanie s-au dăruit sfintei biserici în zilele prelumina- 
tului înpărat al Austriei Ferdinant întîle, episcop fiind înalt măria sa 
domnul domn Evtenie von H&cman, bucovinevschii episcopii şi arhi
mandrit sf. sa domnul d(omn) Filaret Bendevschii, iară păstori acestei 
parohie au fost sf. sa domnul Constantin VorobcheViei paroh. Ciocă
neşti la 30 mai, anul 1838, Gheorghe Zugrav, bisericesc dascăl44. 1. rom., 
chir., cerneală neagră), 4. f. gardă ant. v : „Iară de la anul 1851 s-au 
sfinţit în satul Ciocăneşti la 2 noiemvre biserica cu hramul Adormire 
Maicei Domnului. Gheorghe Zugrav, preot.44 (1. rom. chir., cerneală nea
gră.), 5. f. 218 : „Să să ştie că această uc^telnă o am răsc (.umpărat) eu 
Dumitraşcă diiacu din Buduşă... de la fraţi mei derept 12 (...) şi afurisă- 
nie nime să n-aibă tra...44 (1. rom., chir., cerneală neagră.), 6. şnit, jos : 
„Ciocăniştile, 5. (1. rom., chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, de
formări liniare, înbrunarea hîrtiei, deformarea liniară a şnitului, atac 
microbiologic parţial .pasiv.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomirna, Nr. inv. 1675. 
Cota : C.V.R. IV-14.

2. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomirna (Ii).

Dimensiuni : L=38/20 cm., B=29,5/18,5 cm., 0=23/13 cm. Paginaţie : 
384 f. -j- 116 f. -j- (4) f. (lipsesc f. t şi primele două foi nenumerotate.). 
Legătura : scoarţă din lemn învelită în piele de culoare cafenie închisă, 
frumos ornamentată, cu chenare compuse din motive florale şi geome
trice şi din elemente de compoziţie tipografică. Pe faţă I se află utn 
medalion eu „Răstignirea44 înconjurat de cei patru evanghelişti. Pre
zintă două încuietori metalice.

Însemnări : I. f. 198 : ,„Eu Lupul Zaharie din sat Bîrgău dat-am 
această sfîntă Evanghelie ucetenă la biserica din Căndreni care o  am
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cumpărat pe banii mei drepţi şi o am dat pomană pentru sufletul meu 
şi a părinţilor mei şi soţului meu şi a feciorilor mei. Şi o am dat ca 
să fie sfintei biserici în veci, unde este hramul sfântului Nicolai. Iară 
cine ar fura-o sau ar muta-o la altă biserică să fie neertat de Hs. Dumne
zeu şi de toţi sfinţii în veci amin. 1781, febr. 28 zile." (1. rom., chir., cer
neală neagră.). 2. f. 268 v. — 270 : „în  numele tatălui şi al fiiului şi 
a sfântului duh. Aceaistă sântă carte ucitelnă o am cumpărat robul 
lui Dumnezeu Freneţă Simion şi ou gi upîneasa dumisale Mări-
ca şi fratele dumisale Freneţă Mihai, Vasile, Ion şi părinţii dumisale Ion, 
Todosie, Dan, Toader, Vasile, Odochie, Todosie, Mărica, Ignat, Chira, To- 
dosie, Sava şi au dat-o pomană în biserică cea bătrînă, în sat, în Lupaşul 
de Sus unde este hramul Precistii. Să altul să nu-şi puie mănule pre 
dă(n)să fără numai de naltul nostru să o aibă a tălmăzui, nice să o 
vănză nime, nice să ô  mute neme de la această biserică sau să o vănză 
şi să o zălujască, acela om să fie afurisit de trei sute şi 18 oteţi
cari au fost la Nichie ,şi să fie treeălat şi proclet anatema şi adamata. 
Iară cine s-are afla pe urma noastră de seten (i) să-ii aibă a o  tălmăzui... 
lui Apafi Măhai, craiul Ardealului, v leta de la săzdanie 7 200, de la 
Hristas 1692“ . (1. rom., chir., cerneală neagră.). £. f. i270 v  :—  271 :
„Şi această carte o am cumpărat în zilele lui popa Precop să ştie".
(1. rom., chir., cerneală neagră.). 4. forzaţ (coperta 2) : „Săi să ştie de 
cănd s-au tipărit la Eş, la anul 1643, această carte ce se numeşte Cazanie 
şi acuma la anul acesta 1847 este de 205 de ani. Aceasta să să ştie. 
Scris-am eu preotul Gheorghe Ianeovici presviter.". (1. rom., chir., cer
neală neagră.). Acest exemplar a fost descris, din punct de vedere al 
însemnărilor, de Simion FI. Marian în studiul menţionat mai jos. în
semnarea 2 (268 v —  i270) este continuată astfel : „A  scris popa Gavril 
Moldovan din Suciu şi aceasta carte o au cumpărat în zilele lui popa 
Precop să să ştie“ care parţial, constituie la noi însemnarea 3 iar pe 
f. 270 „pe marginea de jos a filei din urmă apare la Simion FI. Marian 
însemnarea : „aiastă carte o  au tăziiuit-o popa Gavril şi cu fratele său 
Vasile, să să ştie ani 1692 s-au scris în zile lui Apafiă Mihai luna iuli, 
9 zile". în aceeaşi carte, autorul precizează că Lăpuşul de Sus e cel din 
comitatul Solnoc — Dobăca şi că Mihai Apafiă este Mihai Apafi al II-lea 
(1690— 1696) „ultimul prinţ al Transilvaniei înainte de ce a trecut această 
ţară definitiv în posesiunea hahsburgilor." (p. 95).

Starea de conservare : Uşoară degradare mecanică a pielii scoarţei, 
atac microbiologic parţial, pasiv, depozit de murdăire, deformări liniare, 
înibrunarea hîrtiei.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. înv. (1664. 
Cota : C.V.R. IV —  15. Referinţe : Simion FI. Marian, Inscripţiwii ăepe 
manusmpte şi cărţi vechi din Bucovina adunate şi publicate de S. FI. 
Marian, profesor la gimnaziul gr. or. din Suceava, membru al Acade
miei Române. Partea I Inscripţiunile de pe manuscriptele şi cărţile din 
districtul Cimpidungului, Suceava. 1900. Societatea tipografică bucovi
neană în Cernăuţi, Editura autorului, p. 90 —  96.
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3. Exemplarul din Suceava (I).

Dimensiuni : L =  32/20,7 om., B =  30/18 cm., O =  23,5/13 cm. 
Paginaţie : 328 f. -f- 108 f. (lipsesc, în ordine, f. t., (3) f. început, f. de 
la 1 la 31, de la 42 la 67, de la 108 la 116 din partea a doua, (3) f. sfîr- 
şit. Legătura : scoarţă din lemn învelită în piele de culoare cafenie în
chisă. Pe copertele exterioare se mai pot distinge cu greu motive florale, 
geometrice şi scene religioase imprimate în fier rece.

însemnări : 1. forzaţ (coperta 1) : „Georgie Lateş, cantor în; Cîm
pulung, Bucovina.“ (1. rom. c. lat., cerneală neagră.), 2. f. 67 v — 69 v : 
„Această carte Ucitelnă mi i-au dat-o mie moşul diiaconul Nistor de su
fletul lui fiindu-i eu nepot de faţă mi-au dat-o mie, lui Ştefan sin 
Gheorghiţă, dascăl care alţii n-au nime treabă cu carte şi am însemnat să 
să §tie.“ (1. rom., chir., cerneală neagră.). 3. f. 209 : „Chifor Popescul, 
dascăl bisericesc ân 5 mai 1856.“ (1. rom., chir., cerneală neagră.), 4. f. 
255 : „Chifor Popescu ori Dornean, dascăl la biserica sfîntului erarh 
Nicolai.44 (1. rom., chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, hiper- 
aciclitatea cernelii, deformări liniare, patină funcţională.

Se păstrează îin depozitul centralizat de carte de pe lîngă Mănăs
tirea „Sf. Ioan cel Nou44 Suceava. Provine de la parohia „Adormirea 
Maicii Domnului14 din Cîmpulung Moldovenesc. Nr. inv. 4422.

4. Exemplarul clin Soloneţ — Todireşti.

Dimensiuni : L =  31,4/19 cm., B =  29/17,7 cm., O — 24/13 cm. 
Paginaţie : (3) f. 384 f. -j- 116 f. (lipsesc f. t., (3) f. sfînşit.) Legătura : 
din scoarţă de lemn învelită în piele de culoare cafenie închisă, orna
mentată cu motive florale şi geometrice imprimate în fier rece. Se mai 
păstrează o încuietoare din piele.

însemnări : 1. f. gardă ant. : „Căzania la toate duminicile. (1. rom., 
chir., cerneală neagră.), 2. f. 1 : „Gregori Bulliga.44 (c. lat., cerneală 
neagră.), 3. f. 2 —  12 : „(...această Evanghelie din Vălceşti ... spre pome
nirea lui şi a soţiei sale şi a copiilor şi (lipit o bandă din foaie albă) 
această carte scrisă în zilele bmecinstitorului şi de Hristos iubitor a 
Domnului nostru Io Vasile Voevod în anul 1646.“ (1. slavonă, chir., 
cerneală neagră.) 4. f. 13 —  19 : „Această sfîntă carte ce să cheamă 
Evanghelie o am dat eu Nastasie preuteasa cari am fost a preutului 
Gheorghiţă... de la biserica ot Broşteni (?), de la curte, unde este hramu 
Sf. Nicolae şi la moarte mea... smeritului preotului... cînd oi muri şti.44 
(marginea foii este tăiată), (1. rom., chir., cerneală neagră.), 5. f. 58— 60 : 
„Această sfîntă cârti ce să numeşti Ucetealnă este a bisericii Capu Cîm- 
pului unde să prăz (nuieşte),44 (1. rom., chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, atac 
microbiologic pasiv, înbrunarea hîrtiei, deformări liniare, patină func
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ţională, cearcăne de umezeală, foi rupte, roase la margini datorită uti
lizării.

Se păstrează în biblioteca parohiei „Sf. Nicolae41 din sat. Soloneţ, 
corn. Todireşti. Nr. inv. 39.

5. Exemplarul din Suceava (II)

Dimensiuni : L — 30/19,5 cm., B =  28/18 cm., O =  24/13 cm. Pa
ginaţie : f. t. -j- (1) f. început, ce se află lipită înaintea f. t. -f- 384 f. 
- f  116 f. +  (3) f. +  1 f. gardă (lipsesc (2) 1  început). Legătura: din 
scoarţă de lemn învelită în piele de culoare cafenie închisă şi ornamen
tată cu chenare compuse din motive florale şi geometrice imprimate în 
fier rece (foarte şterse). O încuietoare din piele.

însemnări : 1. f. t. v. : „Tuturor scârbiţilor bucurie şi asupriţilor fo- 
lositoarea, flămânzilor folositoare de hrană, celor învăluiţi adăpostire, 
streinilor mângâiere, bolnavilor cercetare.11 (1. irom., chir., cerneală neagră.), 
2. f. 5 —  11 : „Cumpărată aceasta carte sfânta Evanghelie... Ungurean 
cu giupîneasa sa Tatiana şi cu feciorul anume Sava eu giupăneasa sa 
Maria şi feciorul Grigoraş şi dată bisericii la Sf. Arhangheli Mihail în 
Corlata... ne-am trebe la dînsa sa slujie acolo în veci dare eu depărta 
de acolo să fie proca şi furesi(t) în veci şi giudecat oi nainte, amin.44 
(1. rom., chir., cerneală neagră.), 3. f. 71 —■ 86 : „Această Cazanie este 
cumpărată de sat Corlata cu cinci lei de la popa Hristofor din Horod- 
nieeni şi s-au dat sfintei biserici din Corlata unde iaste hramul sfin
ţilor îngeri Mihail şi Gavril şi fiind dezlegată au plătit Ion Ungurul de 
o au legat ca să-i fie pomană lui şi la tot neamul lui şi m-am ecris eu, 
preotul Maftei oft Rencheşeşti la v let 1785 dec., 26.“ (1. rom. chir., 
cerneală neagră.), 4. f. 201 v — 206 v : „Acest sfânt şi de Dumnezeu su
flat mărgărit este a lui Cos(tantin) (foaia tăiată) şi l-au cumpărat in mar
tie, 5 şi cene îl va fura să fie afurisit de 300 şi 18 oiteţi de la Nicheea, 
ş-am scris eu popa Felep ot Blehai... (f. tăiată) şi de cînd am scris 
aicea îmbla ve leatul (foaia tăiată).11 (1. rom., chir., cerneală neagră.),
5. f. 133 v — 134 : „Constandin ... în bejenie Moldovii de turcii şi 
de volintirii lui Ipsilant au cetit la aceasta carte ce eşti bună a urma 
tot creştinul pentru să-ş spăsiească sufletul. 1822, fevruar, 25 în casa 
lui Vasili Chifur.44 (1. rom., chir., cerneală neagră.), 6. f. 218 v : „Sofronii 
Cernevschii, preot 1915.44 (1. rom., c. lat., cerneală neagră.), 7. f. 363 v : 
„Sofronii Cernevsehi, exposit parohial în Corlata, 1913, 10/IX.41 (1. rom., 
c. lat., cerneală neagră.)

Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, atac 
microbiologic parţial pasiv, deformări liniare, patină funcţională, cear
căne de umezeală, foi consolidate prin lipire de foi albe pe marginea 
lor.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou44 din Suceava. Provine de la parohia „Sf. 
Arhangheli44 sat. Corlata, com. Drăgoieşti. Nr. inv. 1396.
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II. ŞAPTE TAINE. Iaşi, 1644.

6. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (47), p. 147 — 150. Dimensiuni : L =  21,5/15,5 cm., B =  20/14 
cm., 0  =  15/10 cm. Paginaţie : 319 p. (lipsesc f. t. originală, cea actuală 
este o fotocopie, (4) f. început, 20 f. sfîrşit.). Greşeli în numerotarea p. : 
p. 13 în loc de 9. Legătura : din carton acoperit parţial cu piele. Pe 
coperte se mai pot observa eilemente florale imprimate în fier rece.

Frontispicii pe p. : 8, 33, 39, 117, 165, 225, 297, 301, 304, 318 ; pe
p. 116 se află o vignetă.

însemnări : 1. f. gardă ant. : „Această carte este legată de Dl. Ne- 
culai Macsim. Am dat 45 lei, astăzi 28 II, 1967. Mănăstirea „Sf. Ioan
cel Nou, Suceava.“ (1. rom., c. lat., cerneală neagră.).

Starea de conservare: deformări liniare, patină funcţională, pete 
de ceară.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. 
Nr. înv. 961.

III. NOUL TESTAMENT. Bălgrad (Alba-Iulia), 1648.

7. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomirna.

B.R.V., I (54), p. 165 -— 170. Dimensiuni : L =  31/20 cm., B =  29/17 
cm., 0  =  21/11,5 cm. Paginaţie : f. t. -f- (5) f. +  329 f. (lipseşte f. 330 
iar în locul f. 327 s^a introdus o foaie albă cu alt filigran, probabil în 
vederea reconstituirii textului.) Legătura : din scoarţă de lemn învelită 
în piele, ornamentată cu chenare în mai multe registre constituite din 
motive florale şi elemente de compoziţie tipografică. Pe prima copertă, 
în medalion, se află „Fecioara cu pruncul11 înconjurată de evanghelişti ; 
pe coperta a doua se găseşte „Răstignirea14 iar în colţuri cei patru evan
ghelişti. Ornamentaţia şi ilustraţia ambelor coperte este imprimată în 
galben. Are două încuietori din piele şi metal la capete.

Ornamentaţia cărţii este constituită din frontispicii, vignete şi ini
ţiale simple sau ornate.

Însemnări : 1. : „Lupul Zaharie din Bîrgău a dăruit această carte 
bisericii din Candreni la a(nul) 1787.“ (1. rom., c. lat., cerneală neagră.), 
2. f. 40 v : „Acest sfînt testament este Lupul -Zaharie din Bîrgău şi l-au 
dat la biserica din Dorna Candreni ca să-mi fie pomană mie şi la tot 
neamul meu, iară cine o ar fura sau o ar muta la o altă biserică să fie 
blestemat şi neertat de domnul Dumnezeu în veci amin. 1787, fevr. 24.“ 
(1. rom., chir., cerneală neagră.), 3. f. 331 v : „Părintele Gheorghie Pro- 
oopovici s-a mutat la Cernăuţi, la 14 april, 1844. Gheorghie Zugrav, 
preot.11 (1. rom., chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, atac 
microbiologic parţial pasiv, deformări liniare, foi rupte, îndoite la mar
gini, patină funcţională, fragilizarea foilor.
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Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1667. 
Cota : C.V.R. V. — 9.

8. Exemplarul din Cîmpulung Moldovenesc.

Dimensiuni : L =  30,8/18,5 cm., B — 29,7/18,2 cm., O =  22/14 cm. 
Paginaţie : (3) f. -j- 329 f. (lipsesc (2) f. început). Legătura: scoarţă 
din lemn învelită în piele, ornamentată simplu cu motive florale şi scene 
religioase greu de recunoscut fiind tocite şi şterse.

însemnări : 1. f. 40 v — 42 : „La 5 martie 1825. Acest testament este 
rămas de Ierei Ioasaf ermonah călugăr clin Pudma şi este dat fiului 
său Constantin Creţul, dascălu din Poieni şi acum voieşte ca să o schimbe 
pe o Psaltire ,şi fiind a lui dreaptă şi cumpărată cu 100 (?) lei de la 
călugări din Pudna Sadova s-au vîndut această carte. Şi este om bun 
şi cu dreptate Constantin Creţul, dascălul. Poieni la 30 aprilie (text 
şters). Toader Soleanul, vornic. Eu Nicolae Radul, dascăl tot din Poieni. 
+  Eu Grigore Jucanul, sătean, -j- Eu Ion Goliş, sătean. +  Eu Ion Goţi, 
sătean. Eu Gheorghi Paiscari am fost de faţă. (1. rom., chir., cerneală
2. f. 136 —  146 : „Eu Alexandru... şi tălmăcitor la beserica crăiască... 
au cumpărat acestu Nou testament din cărţile răposatului p. Riadul... ce 
au murit în Cîmpulungu şi cărţile i s-au vîndut aice la auzita... prin 
obicinuita... anul 1782, 25 sept. calende nou.“ (1. rom., chir., cerneală 
neagră). 3. F. 147-169 : „Apoi răposatul tatăl meu au cumpărat-o de 
la Alexandru cu bani precum ştie pricina sfinţia sa preotul au donat 
de la biserica Sfintei troiţe cum şi diaconul din Cernăuţi... şi răposatul 
n-au mai sorite că au cumpărat-o ca să să ştie, iar eu după a noastră 
carte aceasta în celelalte cărţi fiind faţă şi preotul Aftanasie fiind cînd 
s-au scris toate la cărţile de giudecătorie fiind împreună au arătat şi 
pentru aceasta am însămnat ©u aice ica să să ştie că este dreaptă a 
noastră carte aceasta fiind cumpărată şi plătită de tatăl meu... Cernă
uţi. 1785, aprilie 23, preotul Atanase.44 (1. rom., chir., cerneală neagră.), 
4. f. 319 v : „Era înfrumuseţată cu de tot felul.44 (1 rom., chir., cerneală 
neagră.).

Starea de ronservare : Deformări liniare, patină funcţională, foi rupte 
la margini datorită utilizării, fragilizarea foilor, degradarea mecanică a 
pielii copertelor.

Se păstrează în biblioteca Muzeului „Arta lemnului14, str. 7 noiem
brie, nr. 10, Cîmpulung Moldovenesc. Provenienţa : „Donator Victoria 
Vas. Halip, cons. aul. de silvic. Cplg.44 (după fişa ce însoţeşte exemplarul 
prezentat.). Nr. inv. 570.

IV. ÎNDREPTAREA LEGII. Tîrgovişte, 1652.

9. Exemplarul de la Mănăstirea Putna.

B.R.V., I (61), p. 190 —  203, IV, p. 201. Dimensiuni : L =  31,3/22,1 
cm., B =  29/19, 3 cm., O =  23,5/15,5 cm, Paginaţie : (22) f. -f- 796 p. 
(lipsesc f. t., (3) f. început; f. 682 —  689 au fost refăcute prin manus-
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criere. Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu 
chenare din motive geometrice şi florale aurite şi imprimate în fier 
rece. Pe prima copertă, în medalion, se găseşte „Is. Hs. crucificat.4'.

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, foi rupte 
La margini datorită utilizării, atac microbiologic parţial pasiv.

Se află expus la parterul colecţiei de obiecte bisericeşti a Mănăs
tirii Putna. Nr. inv. 819.

V. DOSOFTEI. PSALTIREA IN VERSURI. Uniev, 1673.

10. Exemplarul de la Mănăstirea Suceviţa

B.Ri.V., I (65), p. 209 — 214, IV, p. 202. Dimensiuni : L — 19/16 cm., 
B =  17,8/14 cm. © — 15/11 cm. Paginaţie : (6) f. albe, de la f. 18 la f. 
265, de la f. 3 la 6, 3 f. gardă (lipsesc f. t., (6) f., 18 f.) ; greşeli în nume
rotarea foilor 21 în loo de 23,, 23 în loc de 25, 26 în loc de 28, de la f. 119 
se trece la 130, de două ori f. 132. între f. 168 — 170, 239 — 241 şi 
după f. 265 se găseşte cîte o foaie albă. Legătura : din carton şi piele 
la cotor.

Ornamentaţia cărţii este constituită dintr-un frontispiciu, vignete 
(f. 264 v — 265 v) şi iniţiale ornate în cadru.

Însemnări : 1. f. 231 v, 253 : „Ştefan Popăscu vor (nic) de poartă 
am scris cînd am hotărât... 7202 (1694), iunie, 30“ (1. rom., chir., cerneală 
neagră.).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, atac 
microbiologic parţial pasiv, cearcăne de umezeală.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Suceviţa. Nr. inv. 633/206.

VI. DOSOFTEI. PSALTIREA SLAVO-ROMÂNĂ .  Iaşi, 1680.

11. Exemplarul de la Mănăstirea Suceviţa.

B.iRi.V., I (70), p. 226/230. Dimensiuni : L =  19/15 cm., B =  17,7/14 
cm., O =  14/11 cm. Paginaţie : 1 f. gardă -j- (2) f. +  212 f. Legătura : 
din carton eu piele la cotor.

Cartea este ornamentată cu frontispieii şi iniţiala ornate. Pe f. (2) 
v se găseşte o ilustraţie reprezemtându-il pe împăratul David (11,8/8,5 
cm.).

însemnări : 1. f. gardă ant. : „Această Psaltire în cloauă limbi sla- 
voneşte şi moldoromâneşte este tipărită la anul de la zidirea lumii 7188 
iară de la naşterea domnului nostru Iisus Hristos 1680, care la anul 1850 
va fi de 170 ani. S-au scris spre pomenire în Sf. Monastire Suceviţa, 
luna mai, 29 de zile, 1:849. Ghenadie Scraba, ieromonah." (1. rom., chir., 
cerneală neagră), 2. f. 97 —  102 v : „Această carte Psaltire am cumpărat-o 
eu Stratulat drept trei lei bătuţi de la un călugăr, anume Daniil, în
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zilele Măriei sale Io Nieolae Voevod v leato 7221, luna mai, 24 iar de
la Hristos v leat 1713.“ (1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. 12 — 14,
20 — 33, 25 — 29 însemnări în limba greacă.

Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională.
Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Suceviţa. Nr. inv. 667.

VII. DOSOFTEI. MOLITVENIC DE’NŢELES. Iaşi, 1681.

12. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (72), p. 237 —  240 ; IV, p. 203. Dimensiuni : L =  21,5/15,5 cm., 
B =  20,4/14,3 cm., O =  16/11 om. Paginaţie: (3) f. -j- f. t. -f- 155 f.
-(- 39 f. —f- (3) f. ms. ; de la f. 1 —  20 greşeli în numerotarea foilor.
Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu mo
tive florale dispuse în chenare simple. Scenele religioase de pe prima 
copertă sînt foarte şterse şi greu de recunoscut.

Ornamentaţia cărţii o constituie frontispiciile de pe f. : 1, 26, 60, 
1, 18, 32.

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pielea 
copertelor roasă din loc în loc.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf.
Nieolae“ din sat. Româneşti, com. Grăniceşti. Nr. inv. 2505, (colligat cu 
„Parimiile preste an“ , prezentat în paginile următoare).

VIII. EVANGHELIA. Bucureşti, 1682.

13. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (103), p. 343 — 344. Dimensiuni : L =  29,5/20 cm., B =  27,4/19,8 
cm., O =  22/14,5 cm. Paginaţie : (3). gardă +  f. t. +  8 p. -j- 175 f. 
Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele. Pe amîndouă copertele 
motive florale dispuse în chenare marginale şi scene religioase, în me
dalioane, imprimate în galben.

Frontispiciile (f. 1, 21, 55, 131, 98), iniţialele ornate în cadru, gra
vurile mari cu cei patru evanghelişti 23,5/15 cm., (f. 4, 20 v, 54 v, 97 v) 
constituie ornamentaţia cărţii.

însemnări : 1. f. gardă ant. 2. : „Această sfîntă Evanghelie au cum
părat mai gios iscălitul de la preotul Gheorghie Savescul de la Căli- 
neşti şi am dat la biserica Sfintei troiţă din satul Negostina pentru su
fletul răposaţilor părinţilor şi fraţilor şi a tot neamul mieu... iar să va 
scula cineva să ie cartea aceasta de la biserica să fie afurisit anathema. 
I-au întărit în satul Negustina la 27 ap(rilie), 1805.“ (1. rom,, chir., cer
neală neagră), 2. f. gardă ant. 3 : „Această sfîntă Evanghelie au dăruit 
Toader Malai nobel de la Banilov rusesc, iar s-au legat cu cheltuiala 
lăcuitorilor Neguştinii : anume Ionaş Goraşeuc şi cu feciorul său Ioann 
Goraşeuc, care Evanghelie să rămîie bisericii hramului Sfintei troiţă
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din satul Neguştina în vecii de veci. Iar de s-ar scula cineva să ie 
această sfîntă carte de la biserică să fie afurisit... şi pentru mai 
buna credinţă să întăreşti cu iscălitura parohului, cu pecetea bisericii 
în satul Neguştina la 28 dechemvrie, 1806. Teodor Dracinsehi, paroh.“ 
(1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. gardă ant. 3 : „Această Evanghelie 
au legat... Roter de la Bucece, din Galiţie, cu 7 lei care au luat Ionaş 
Goraşeuc cu feciorul său Ioann.“ (1. rom., chir., cerneală neagră), 4. f. 
gardă ant. 3 : „Ioan a Grig(orie) Gramatovici au servit altariul sf. bi
serici de aice prin 32 de ani în urmă fiind denumit de paroh la Frătă- 
uţul Nou. 3/8, 1897, I. Gramatovici.11 (1. rom., chir., cerneală neagră), 5. 
f. gardă ant. 3 : „Eu umilitul servitori a sf. alltari servesc ea paroh în 
acest sat din 16/28 dec., 1897 şi am legat aceasta Sf. Evanghelie pe spe
sele mele în 23 aprilie. 1906. Vladimir Hacman, paroh. (1. rom. chir., 
cerneală neagră), 6. f. 1 — 4 : „Această sfîntă carte anume Evanghelie 
este a sfintei mănăstiri Solea iar cine o va înstrăina de la numita mă
năstire să le fie pîrîş Petru şi Pavel la straşnicul giudeţ, 1781, fev., 20.“ 
(1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, de
formări liniare, patină funcţională, atac microbiologic parţial pasiv.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lingă (Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf. 
Dumitru11 din com. Negostina. Nr. inv. ,2351.

14. Exemplarul din Suceava (II).

Dimensiuni : L =  28/21 cm., B =  26,6/19 cm., O =  21,7/14,5 cm. Pa
ginaţie : (3) f. gardă —j— f . t. -f 175 f. (4) f. gardă. Legătura : fere- 
cătură din argint. Pe amândouă copertele cadru floral, în centru, în me
dalion, „învierea11 (prima copertă) şi „Răstignirea11 (coperta a doua) iar 
în colţuri, cei patru evanghelişti : pe cotor, acelaşi cadru floral.

Însemnări : 1. f. gardă ant. „Această sfîntă Evanghelie am găsit-o 
de la răposat tatăl mieu aicea la biserică la Soldăneşti şi spre pomenire 
răposatului am ferecat-o eu cu 1338 (?) drepţi arginţi, 1803, februar, 20. 
Iar tatăl-mieu au răposat la anul 1799, sept. 14. Milostivul dumnezeu 
să-l pomenească întru împărăţia sa.11 (1. rom., chir., cerneală neagră), 2. 
p. 5 : „Această sfântă Evanghelie s-au luat de la ţinutul Cohurluiului, 
din sat ce să cheamă Branişte, moşie Episcopii Rom. pentru banii 34 (?), 
carii noi i-am plătit (semnătura indescifrabilă) 30, 7236 (1728)“ (1. rom., 
chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională, pete 
de ceară.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lângă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou11 din Suceava. Provine de la parohia „Sf. 
Nicolae11 din Şoldăneşti — Fălticeni. Nr. inv. 6102.

15. Exemplarul din Suceava (III).
Dimensiuni : L =  30 21 cm., B =  26/17,6 cm., O — 22/14,5 cm. Pa
ginaţie : f. t. -J- 8 p. +  175 f. (lipseşte f. 104). Legătura : din scoarţă
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de lemn şi piele, ornamentată cu motive florale dispuse în chenar sim
plu şi scene religioase imprimate în fier rece. Are două încuietori me
talice.

însemnări : 1. f. (2) : „Această sfîntă Evanghelie care noi... dar unde 
unchiul nost Ştefan Cantacuzeno Voevod datu-am şi noi bisericii noas
tre în Brăneşti unde este hramul Adormirei preasfintei maicii lui Dum
nezeu 30, 7195 (1687). Iordachi Cantacuzino păh.“ (1. irom., chir., cer
neală neagră), 2. f. 1 — 3 v  : „Această sfîntă Evanghelie mi-au trimis-o 
unchiul mieu, creştinul Ştefan Voevod domnul Ţării Rumăneşti şi (f. 
tăiată) noastre, care, zidită de noi în sat în Plopeşti unde este hramul 
Adormirea preasfintei lui Dumnezeu maice iar cine o a ă înstrăina-o 
(peste text lipit o bandă de hîrtie pentru protejarea foii) să fie suptu 
blăstămul domnului His. (lipit hîrtie albă)44 (1. rom., chir., cerneală 
neagră).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pete 
de ceară.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. P,rovine de la parohia „Ador
mirea Maicii Domnului41 din sat. Tişăuţi, com. Ipoteşti. Nr. inv. 1058.

IX. DOSOFTEI. VIAŢA SFINŢILOR. Iaşi, 1682 — 1686.

16. Exemplarul de la Mănăstirea Putna (voi. I, II, III).

B.R.V., I (73), p. 240 —■ 246 ; IV, p. 204. Dimensiuni : L =  29/20,5 
cm., B =  27,5/18,5 cm., 0  =  20,7/11,8 cm. Paginaţie : f. t. -|- (8) f. albe 
+  248 f. - f  84 f. +152 f. +  12 f. -f 2 f. albe (lipsesc (4) f. din voi
I, 4 f. din val. II). începe cu f. 9. După f. 248 numerotarea foilor se 
face jos, în dreapta, pînă la f. 78. Legătura : din scoarţă de lemn şi 
piele, ornamentată cu motive florale dispuse în chenare, imprimate în 
fier rece. Pe prima copertă, în centru, se distinge „învierea14 imprimată 
în galben.

Textul cărţii prezintă frontispicii (f. 2, 39, 1, 3, 49 v) si o vignetă 
(f. 248).

însemnări.: 1. f. t. : „Aceasta carte la ve leat de la Hs. 1804 s-au 
căotat şi sînt tocma 122 ani de cînd îi tipărită.44 (1. rom., chir., cerneală 
neagră), 2. f. gardă ant. : „Această lume ce deşartă şi înşălătoare pre
cum o şi vedem că iaste înainte ochilor noştri şi ne tăvălim întru pa
timile ei ca într-o tină foarte urîtă.44 (1. rom., chir., cerneală neagră),
3. f. gardă ant. : „Apoi împăcare între - chesariul R|îmului cu franţujii 
au fost la anul 1801, ghena(rie), 17.44 (1. rom., chir., cerneală neagră),
4. forzaţ, coperta 2 : „Aice ve leatul 1801 s-au ridicat împărăţiile celea 
spre... asupra turcului pe Pasmagiu (?)44 (1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, pa
tină funcţională, deformări liniare, atac microbiologic parţial pasiv, foi 
consolidate prin lipire de benzi de hîrtie albă pe marginea lor.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 820/1132.
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19. Exemplarul din Suceava (voi. I, II).

Dimensiuni : L =  28,5/19 om., B — 26,5/18,5 cm., O =  21/12 cm. Pa
ginaţie : 248 f. -j- 83 f. (lipsesc f. t., 5 f. sfârşit din voi. II). Numerotarea 
greşită a foilor : 13, 80, 105, 149, 160, 168, 165, 172, 176, 210, 217 (voi. I), 
de la f. 21, 34, 37, 53, 59, 71, de la f. 78 la 83. Legătura : din scoarţă 
de lemn învelită în piele.

Ilustraţia este reprezentată prin : „Sfânta Treime44, „O minune a 
lui Hristos“ (f. 1), „Sfîntă Treime41 (f. 39, 47), „Învierea44 (f. 98), „Dei- 
sis“ (f. 1).

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, atac 
microbiologic parţial pasiv, deformări liniare, patină funcţională, foi rupte, 
roase la margini datorită utilizării.

Se păstrează în fondul de carte veche al Muzeului judeţean de 
istorie din Suceava. Nr. inv. 701.

X. APOSTOL. Bucureşti, 1683.

20. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomima

B.R.V., I (76), p. 258 — 262, D. Poenaru, p. 170. Dimensiuni L =  27/18 
cm., B =  26/17,5 cm., O =  19,5/10 cm. Paginaţie : f. t. -f- (4) f. +  199 f. 
(lipseşte f. 200). Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele. Se păs
trează numai prima copertă cu mai multe registre din motive florale şi 
geometrice imprimate în fier rece. în centru, în medalion, se distinge 
„Răstignirea44 imprimată în galben.

însemnări : 1. f. 3, 6, : „Pop Ioana44 (chir., cerneală neagră), 2. f. 104 
v. : „Au purces turcii cu Ştefan Vodă la Tarigrad şi s-au dus eu su
net.44 (1. rom., chir., cerneală neagră), 3 f. 199 : „Să să ştie de cînd 
am fost eu, Fălăret, ierodiacon de la Moldoviţa aicea la Rarău, la schit 
şi am slujit şi sfîntă leturghie, 1780,, sep. 26.44 (1. rom., chir., cerneală 
neagră).

Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională, atac 
microbiologic parţial pasiv, foi rupte la margini datorită utilizării.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomima. Nr. inv. 1694. 
Cota : C.V.R. — 47.

21. Exemplarul din Suceava.

Dimensiuni : L =  23,7/17,2 cm., B =  22,3/7 cm., O =  20/10,3 cm. Pa
ginaţie : 1 f. gardă +  (2) f. +  197 f. -f- 1 f. gardă (lipsesc f. t., (2) f., 3 f. 
(sfîrşit). Legătura : pânză, carton pînzat la cotor.

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pete 
de ceară, cearcăne de umezeală.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lângă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou44 din Suceava. Provine de la parohia din 
sat. Gulia, com. Dolhasca. Nr. inv. 6848.
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XI. DOSOFTEI. PARIMIILE. Iaşi, 1683.

22. Exemplanil din Suceava.

B.R.V., I (79), p. 263 — 269 ; IV, p. 204. Dimensiuni : L =  21,5/15,6 
cm., B =  20,4/14,3 cm., O =  16/11 cm. Paginaţie: f. t. +  (4) f. -[- 139 
f. -|- (29) f. (lipsesc 34 f. de la început şi 27 f. de la sfîrşit). Legătura : 
din scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu motive florale 
dispuse în chenare simple. Scenele religioase imprimate- pe prima co
pertă sînt foarte şterse.

Ornamentaţia cărţii se constituie din iniţiale ornate şi frontispi- 
cii (f. 1, 3).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pielea 
copertelor roasă din loc în loc.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou44 de la Suceava. Provine de Ia parohia 
„Sf. Nicolae44 din sat. Româneşti, corn. Grăniceşti. Nr. inv. 2505 (colligat 
cu „Molitvenic de’nţeles44 prezentat anterior).

XII. BIBLIA. Bucureşti, 1688.
23. Exemplarul de la Mănăstirea Putna (I).

B.R.V., I (86), p. 281 — 291 ; IV, p. 206 — 207. Dimensiuni : L =
40,6/26,5 cm., B =  38,6/24,6 cm., O =  30,5/19 cm. Paginaţie : f. t. +  
(4) f. +  932 p. -\- (1) f. Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele, 
ornamentată cu motive florale şi geometrice. în medalion, pe prima 
copertă, se află „înălţarea14 iar pe cea de a doua „Răstignirea44 ; amîn- 
două ilustraţiile .sînt înconjurate de cei patru evanghelişti. Ornamen
tele şi ilustraţiile sînt imprimate în galben. Se păstrează o încuietoare 
din piele şi fixatorul metalic al celei de a doua.

Ornamentaţia cărţii este constituită din frontispicii, vignete şi ini
ţiale ornate.

însemnări : 1. f. t. : „Dăruitu-s-au această sfîntă Biblie de măriia 
sa Ioan Constandin al doilea B(asara)b Voevod, domnul şi oblăduitoru] 
Ţării Munt(eneşti) sfinţii sale, părintelui chir Dosoftei, mitropoli(t) ţă
rii Moldovei.44 (I. rom., chir., cerneală neagră). Este vorba de Biblia ce 
a aparţinut lui Dosoftei şi în care se păstrează, în manuscris original, 
cea de a treia versiune a poemului „Domnii Ţării Moldovei44 pe ultima 
filă a Predosloviei şi pe o filă adăugată după ea. 2. p. 380, 729, 799 
însemnări în limbile polonă, greacă şi slavonă redactate de Mitropoli
tul Dosoftei. 3. p. 586 : „Din neamul lui Mosoh sînt moscalii căci să nu
mesc mai de înţăles mosohalii44 (1. rom., chir., cerneală neagră), 4 p. 
831 : „Să să ştie cînd m-au egumenit pre mine smeritul întru cei mo- 
naşi Atanasie, sfinţia sa Părintele Sava... mitropolit Suceavschii şi cu 
sfinţia sa chir Calistru, episcop Riadovschii la sfîntă mănăstire Putna 
v leato 7222 (1714), meseaţe fev., 17. Atanasie, igumen ot Putna. Şi 
au fost mănăstirea făr de egumen 58 zile şi iar au socotit şi m-au 
pus pre mine, iunie, 2544 (1. rom., chir., cerneală neagră), 5. p. 831 :
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„Aşijdere să să ştie că m-au sicos doi ai şi zeace săptămîni. 7224 (1716), 
ap. 29, v nedelni“ (1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, degra
darea mecanică a pielii copertelor.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 496/47. Refe
rinţe : Ion Radu Mircea, Dosoftei, un rapsod al istoriei Moldovei, în 
„Manuscriptum“ , anul VII, nr. 1 (22), 1976, p. 37 — 46.

24. Exemplarul de la Mănăstirea Putna (II).

Dimensiuni : L =  39,7/26,4 cm., B — 38,2/24,5 cm., O =  31/19,5 cm.
Paginaţie : f. t. +  932 p. (lipsesc (4) f. început, (1) f. sfîrşit). Legătura :
din scoarţă de lemn învelită în piele.

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii scoarţei, înbru- 
narea hîrtiei, atac microbiologic parţial pasiv, deformări liniare, patină 
funcţională.

Se află expus în sala parter a colecţiei de obiecte bisericeşti a Mă
năstirii Putna. Nr. inv. : 821.

XIII. MOLITVENIC. Bălgrad (Alba-Iulia), 1689.

25. Exemplarul din Suceava (I).

B.R.V., I (87), p. 291 —  ,296. Dimensiuni : L =  19,5/13,5 cm., B =  18/13 
cm., O =  14/9,5 cm. Paginaţie : f. t. -|- (5) f. +  194 f. (lipsesc 5 f. de 
la sfîrşit). Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele.

Textul prezintă frontispicii, vignete şi iniţiale ornate în cadru, 
însemnări : 1. f. gardă ant. : „...acest molitvenic prin popa Ilie cu 

soţia sa Ia anul 1821 , pomenire vecinică la tot neamul lor.“ (1. rom., 
chir., cerneală neagră), 2. f. 5 v — 6 : „Această carte a me, a lui popa 
Vasilie.“ (1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. 20 v —  32 : „Acest mo
litvenic l-am... eu Petre din Grebenişte (?) pe sama sfintei biserici a 
noastri pintru vecinică pomenire a1 neamului şi cine l-ar muta din be- 
searică să fie afurisit ele mine şi de domnul11. (1. rom., chir., cerneală 
neagră), 4. f. 34 — 38 : „...de mine şi de Domn scris-am eu smeritul 
şi mult păcătosul anumea popa Petrea, anu 1819, în duminica a patra 
după Paşti “ (1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Deformări liniare, cearcăne de umezeală, pa
tină funcţională, distrugerea mecanică a pielii copertelor, foi rupte la 
margini datorită utilizării.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf. 
Ap. Petru şi Pavel“ din eom. Panaci. Nr. inv. 4371.

26. Exemplarul din Suceava (II).

Dimensiuni : L =  — , B —  19,2/14,7 cm., O =  14/9,5 cm. Pagi
naţie : f. t. —j— (5) f. de la f. 4 la f. 180 (lipsesc 3 f. început, 19 f. sfîrşit). 
Legătura : lipseşte.
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Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, pete 
ceară, cearcăne de umezeală, foi volante.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf.
Nicolae“ , corn. Slobozia Sucevei. Nr. inv. 2742.

XIV.IO AN GURA DE AUR, MĂRGĂRITARE. Bucureşti, 1691.

27. Exemplarul de la Mănăstirea Dragomima

B.R.V., I (91), p. 315 — 321. Dimensiuni : L =  27/19 cm., B =  26/18,5
cm., G =  20/14 cm. Paginaţie: 174 f. (lipsesc f. t., (6) f. început, f. 1,
176 — 178). Legătura : din scoarţă de lemn învelită în piele. Are o sin
gură încuietoare din piele.

Este ornamentată cu frontispicii şi iniţiale ornate, 
însemnări : 1. f. 2 — 3 : „...iaste a sfintei mănăstiri Putni şi am 

scris eu ierodiacon Gherman (?), leat 7265 (1757), sept., 15“ (1. rom., 
chir., cerneală neagră), 2. f. 22 v : „Să să ştie de cînd au venit Grigorie 
Vodă al doile rînd la ve leat de la Adam 7245, avg. 5 iar de la Hs. 1700“ 
(1. rom., chir., cerneală neagră), 3. f. 91 v : „Cetitus-au de iscălitul, de 
mirare cuvinte am găsit şi pre iscusinţa şi încrederea ce mare am ace
luia în Dumnezeu. 13 mart. 1865. Nieolae Bacinschi, preot Bălcăuţului" 
(1. rom., alfabet de tranziţie, cerneală neagră), 4. f. 109 v — 110 : „Să 
să ştie cînd am cetit eu smeritul preot ot Vieov de Gios şi foarte m-am 
întristat de cuvintele înfricoşatelor munci ale iadului care sînt într-a- 
ceastă sfîntă carte, leat 7273 (1765) feb.. 25, erod (iacon) Teodor“ . (1. 
rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Degradarea mecanică a pielii copertelor, atac 
microbiologic parţial pasiv.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Dragomima. Nr. inv. 1731.. 
Cota : C.V.R. I (91), IV — 6.

XV. EVANGHELIE GRECO-ROMANĂ. Bucureşti, 1693.

28. Exemplarul din Suceava.

B.R.V., I (95), p. 328 — 335. Dimensiuni : L =  30,5/20,5 cm., B =32/22 
om., O =  25/16,5 cm. Paginaţie : (4) f. -f- 372 p. +  1 f. gardă (lipseşte 
f. t.). Legătura : din scoarţă de lemn înveiită în piele, ornamentată cu 
motive florale şi scene religioase imprimate în galben pe fond verde 
închis. Coperta 1 : în centru, în medalion „învierea", în colţuri cei patru 
evanghelişti ; coperta 2 : în medalion „Deisis“ , în colţuri cei patru evan- 
ghelişti. Se mai păstrează o încuietoare din piele.

Volumul cuprinde iniţiale ornate în cadru, frontispicii şi patru gra
vuri mari la începutul fiecărei evanghelii (f. (4) v, p. 46, 120, 215).

însemnări : 1. f. (4) v : „Această evanghelie avîndu-O' eu dar de la..._ 
Necolai Contraş şi am dăruit-o... dîndu-i părintelui Constandin protoie-
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riul 1835, iunie, 10“ (1. rom., chir., cerneală neagră), 2. p. 250 : „Teodor 
Teodoriu, satul Băneşti, ţinutul Botoşani, ucolu Şiretului acest lăcuitori“ 
(1. rom., chir., cerneală neagră), 3. p. 208 : „Şi stau toţi cei de departe 
a lui Teodoriu Teodor Stratulat“ (1. rom,, chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Deformări liniare, patină funcţională, pete 
de ceară.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf. Ni- 
colae“ din sat. Băneşti, com. Fîntînele. Nr. inv. 811.

XVI. EVANGHELIE. Snagov, 1697.

29. Exemplarul din Suceava (I).

B.R.V., I (103), p. 343 — 344. Dimensiuni : L =  28,5/20 cm., B =  27/18,5 
cm., O =  22/14,5 cm. Paginaţie : f. t. -j- (2) f. +  180 f. Legătura : din 
scoarţă de lemn învelită în piele, ornamentată cu motive florale im
primate în fier rece.

Cele patru xilogravuri se găsesc pe f. : (2) v, 21 v, 56 v, 99v.
însemnări : 1. f. (1) v : „...17 s-au făcut vorbă la Tîrgovişte (1. rom., 

chir., cerneală neagră), 2, f. 1 —  30 : „Să să ştie că această sfîntă evan
ghelie esti cumpărată di oamini din Liteni cari sînt pi Somuz, anumi 
Toaclir Rusu cu feciorii lui şi cu tot neamul lor şi cu tot satu şi au 
dat-o la biserică undi să prăznuieşti erarhul Nicolae şi au dat-O' pomană 
să fie pentru suflitiîe lor, cini ar fura-o sau ar tăgădui-o sau ar zalogi-o 
pentru ci va să fie afurisit şi blăstămat di domnul Hristos şi di Maica 
Pricista şi di cii tri suti şi optsprăzeci părinţi di la Nicheea şi să-i fie 
părinte sfîntul erarh Nicolae v leat 1700, avgust, 31“ (1. rom., chir., cer
neală neagră).

Starea de conservare: Deformări liniare, patină funcţională, pete 
de ceară, distrugerea mecanică a pielii copertelor.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă Mă
năstirea „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. Provine de la parohia „Sf. 
Nicolae“ din sat. Liteni, com. Moara. Nr. inv. 483.

30. Exemplarul din Suceava (II).

Dimensiuni : L =  30/22 cm., B =  28,6/20,5 cm., O =  22/14,5 em. Pa
ginaţie : 180 f. (lipsesc f. t., (2)., f. 100). Greşeli în numerotarea f. : 145 
în loc de 147. Legătura : din scoarţă de lemn şi piele, ornamentată cu 
motive florale şi ilustrată cu scene religioase. Are o încuietoare din 
piele.

însemnări : 1. f. 26 : „Această sfîntă evanghelie iaste cumpărată 
de părintele Gheorghi Ieroschi, monah din sfîntă mănăstire Rişca şi 
cine a îndrăzni La v let 1809, avgust, 15 (1. rom., chir., cerneală neagră.).

Starea de conservare : Distrugerea mecanică a pielii copertelor, de
formări liniare, patină funcţională.
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Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche de pe lîngă 
Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou44 din Suceava. Provine de la parohia ,Sf. 
Nicolae44 com. Pojorîta. Nr. inv. 4003.

XVII. TĂLCUIREA LITURGHIEI. Iaşi, 1697.

31. Exemplarul de la Mănăstirea Putna.

B.R.V., I (104), p. 104 — 105 ; IV, p. 208. Dimensiuni : L =  19,5/14,5 
cm., B — 18/13 cm., O =  13,5/9,5 cm. Paginaţie : f. t. +  (5) f. +  264 
f. -j- (2) f. Legătura : din scoarţă de lemn şi piele, ornată cu elemente 
geometrice şi florale imprimate în fier rece. Pe prima copertă, în cen
tru, se găseşte „Răstignirea14. Se mai păstrează fixatoarele metalice ale 
încuietorilor.

însemnări : 1. f. (1) sfîrşit: „Această sfîntă leturghie i-am ales în 
dar... vornicul de poartă...44 (1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, înbru- 
narea hîrtiei, pielea copertei înlocuită la cotor cu piele de culoare mai 
deschisă.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 490/1089.

XVIII. D. CANTEMIR, DIVANUL SAU GÎLCEAVA ÎNŢELEPTU
LUI CU LUMEA, Iaşi, 1698.

32. Exemplarul de la Suceava

B.R.V., I (110), p. 355— 365. Dimensiuni : L=29/20 cm., B=28/19,5 cm., 
0=22,5/14 cm. Paginaţie : f.t.+(10)f-f-138.f.-j-(5)f. Foile (2), (3) sînt des
prinse de blocul cărţii. Legătura : din carton şi piele, fără ornamente.

însemnări : lf. (5) : „Această sfîntă carte ce să chiamă Divanul sau 
Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul am 
cumpărat smeriţii şi plecaţi toţi rugătorii întru iermonaşi de la sfîntă şi 
dumnezeiasca mănăstire a sfîntului şi mare proroe Ilie lîngă tîrgul Su
cevei de la Dumitraşcu... stolnic să ştie.-j-Smerit întru iermonahi...-}- 
Ieromonah Ioachim.44 (1. rom., chir., cerneală neagră) 2.f. (5) : „Această 
carte să ştie că am cumpărat-o noi... patru lei să fie pomenire, 7250 (?) 
(1742) (1. rom., chir., cerneală neagră), 3.f. (2)—(6) „Să să ştie de cînd am 
vinit în Sîntilie în zilele lui Gheorghie Abăza şi m-am călugărit în zilele 
lui Mihai Vodă şi presfinţitului chir Ghedeon mitropolit (lipită o bandă 
de hîrtie) mitropolitului Gheorghie smerit şi plecat un păcătos.44 (1. rom., 
chir., cerneală neagră), 4.f. (7)— (10) : „Acest Divan a lumii iaste al sfîn- 
tului proroe Ilie, ce iaste lîngă tîrgul Sucevei, iar cine ar fura-o de la 
mănăstiri să fie supt blăstămul lui Sf. Ilie44 (1. rom., chir., cerneală nea
gră), 5.f. gardă post. însemnare în limba greacă, 6.f. gardă post. : „Această 
carte este a preutulului Constantin Popovici, paroh44 (1. rom., chir., cer
neală neagră), 7 forzaţ, coperta 2 : „Aciastă carte adecă (divanul)/(şters) 
lume cu înţeleptul sau trupului/cu sufletul este a mă/năstirii a lui
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Sfeti Iliia ot/Suceavă şi am luat-o eu/ion Kogălniceanu fiiul lui Constan
tin Kog(ălniceanu) cînd am fost/la Rădăuţi de învăţam carte./Şi atunce 
era egumen/Save Scorţăscul ş-am ţinut tot eu şi pînă amu tot la/mine 
este (foaie ruptă) 1744(?), Ioan Kogăl(niceanu)“ (1. rom., chir., cerneală 
neagră), 8. forzaţ, coperta 2 : „R|ămasă de la tatăl meu, Ilie Moldovan, 
cantor bis. Gura Humora, Moldovan Ştefan, cl. VI gimnaziu, 1912 „( 1. 
rom., lat., cerneală neagră).

Starea de conservare : Atac microbiologic general pasiv, deformări 
liniare, patină funcţională, pete de ceară, foi consolidate prin lipire de 
benzi de hârtie.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. 
Nr. inv. 415. Referinţe : Ioan Zugrav Cînd am fost la Rădăuţi de’nvăţam 
carte în „M.M.S.“ , XLIII, 1967, nr. 3-4, p. 306-308 ; D. Cantemir, Di
vanul sau gîlcea.va înţeleptului cu lumea în „M.M.S.“ , XXXVI, 1960, 
nr. 5-6, p. 389-392.

XIX. CHIRIACODROMION. Bălgrad (Alha-Iulia), 1699.

33. Exemplarul din Suceava

B.R.V., I (115), p. 372-377. Dimensiuni : L =  28,2/18,7 cm., B =  26,7/17 
cm., O =  21,8/12 cm. Paginaţie : (2) f. -j- 415 f. (lipseşte f. t.). Legătura: 
din scoarţă de lemn şi piele, ornată cu elemente florale şi geometrice 
dispuse în mai multe registre.

Textul volumului prezintă frontispicii, iniţiale şi vignete.
Însemnări : 1. f. 415 v : „Această sfîntă cetalnă este a lui Ion Ce- 

■sărman şi a lui Andrei Horoamă (?) şi cine ar fura-o să fie afurisit de 
cele şepte soboară“ (1. rom., chir., cerneală neagră).

Starea de conservare : Patină funcţională, deformări liniare, înbru- 
narea hârtiei, atac microbiologic general pasiv, degradarea mecanică a 
pielii copertelor.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou“ din Suceava. 
Nr. inv. 828.

XX. MĂRTURISIREA CREDINŢEI ORTODOXE şi EXPUNERE 
DESPRE CELE TREI VIRTUŢI, Snagov, 1699.

34. Exemplarul din Suceava

B.R.V., I (117), p. 378 —  389. Dimensiuni : L =  34,5/23 cm., B =  32,8/21,5 
cm., O =  24,5/15 cm. Paginaţie : f. t. +  (6) f. -f- 86 p. + , 1 f. albă +  
(3) f. -j- f. t. +  257 p. -f- (9) -f- 2 f. gardă. Legătura : din scoarţă def 
lemn şi piele, ornată cu motive florale imprimate în galben. Pe prima 
copertă este imprimat un vultur. Se păstrează două fixatoare metalice.
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însemnări : 1. f. gardă v. : notă de proprietate semnată de Neofit 
Scriban, „1870, noemvrie, 2, Episcopia Argeş“ (1. rom. şi greacă, cerneală 
neagră).

Starea de conservare : Cearcăne de umezeală, deformări liniare, de
gradarea mecanică a pielii copertelor la cotor.

Se păstrează în colecţia de obiecte bisericeşti a parohiei „Sf. Treime“ 
din Suceava —  Burdujeni. Nr. inv. 468.

LE LIVRE ROUMAIN ANCIEN DU
DEPARTEMENT DE SUCEAVA (XVlI-e SIECLE)
— CATALOGUE

R c su m  e

Ayant un nombre de 20 livres et 34 exemplaires d’anciens 
livres roumains du XVII-e siecle, le catalogue ci-dessus se propose de faire connus 
les plus anciens livres imprimes en roumain, decouverts jusqu’aujourd’hui dans le 
departement de Suceava.

LEGENDE DES FIGURES

LA BIBLE. Bucarefst, 1688. Pages avec la note manuscrit du Dosoftei (l’exem- 
plaire du Monastere Putna).
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IRACLIE PORUMBESCU 
(O prezentare monografică)

NICOLAE CÂRLAN

In Istoria literaturii române din Bucovina, 1775— 1918, 
reluînd un pasaj din prefaţa la antologia Scriitori bucovineni l, Constan
tin Loghin afirmă categoric : „O literatură a Bucovinei a existat". în spri
jinul acestei afirmaţii, autorul aduce argumente care vizează nu specifi
cul, nota aparte ale acestei literaturi, „personalitatea" ei, cum s-ar 
spune cu un termen din zilele noastre, şi cu atît mai puţin tradiţiile sale 
româneşti, considerate ca şi inexistente, ci faptul că această literatură, 
scrisă de reprezentanţi ai zonei, a răspuns celor mai arzătoare imperative 
ale poporului român din Bucovina ameninţată de pericolul deznaţionali
zării. Prin urmare, autorul este de părere că „chiar dacă literatura româ
nească ce s-a făcut în Bucovina nu e rezultatul unei tradiţii culturale 
româneşti de aici, chiar dacă ea nu poartă un timbru special bucovi
nean, numai faptul că a fost scrisă de scriitori bucovineni, şi este ecoul 
durerilor şi năzuinţelor noastre, că a fost, cel puţin în timpurile mai în
depărtate, singura hrană sufletească a cîtorva generaţii româneşti din 
Bucovina, că a fost singurul far luminos, cătră care căuta scăpare co
rabia rătăcitoare a românismului din Bucovina, chiar numai acest fap1 
ne dă tot dreptul să numim literatură bucovineană tot ce s-a scris în 
această ţară ele la anexare (1775) şi pînă la Unirea cu patria mama 
(1918)“

Este evident că, pusă astfel, problema constituie sursa unor nedu
meriri şi inadvertenţe. Mai întîi, sintagma „literatură bucovineană14 prin 
care autorul înţelege „tot ce s-a scris în această ţară de la anexare (1775) 
ţi pînă la Unirea cu patria mamă (1918)“ , sintagmă căreia mulţi s-au 
şi grăbit să-i confere un sens de specificitate categorică, devine un non
sens din moment ce se afirmă că literatura românească produsă în 
această zonă „nu poartă un timbru specific bucovinean44. Cu un ade
vărat cerc de—a dreptul vicios avem de-a face cîncl autorul susţine că 
această literatură „este ecoul durerilor şi năzuinţelor44 poporului român 
clin Bucovina, întrucît de aici rezultă, de fapt, că ea poartă o anume 
pecete, determinată de realităţile pe care le oglindeşte, cu alte cuvinte 
are un „timbru special bucovinean44, fără ca acesta să fie atît de preg
nant îneît s-o diferenţieze fundamental de întreaga literatură română

1 Cernăuţi, f. a., p. 7.
2 Cernăuţi, 1926, p. III.
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căreia i se integrează cu evidenţă. Nedumerirea noastră provine, prin 
urmare, dintr-un viciu de formă, de expresie al autorului, care minează 
fondul, făcîndu-1 aberant.

Cît despre aserţiunea potrivit căreia „literatura românească ce s-a 
făcut în Bucovina nu e rezultatul unei tradiţii culturale româneşti de 
aici“ , ea este de departe o inadvertenţă. Dealtfel, autorul îşi contrazice 
opinia cînd trece la abordarea propriu-zisă a subiectului. Astfel, unul 
din primele capitole ale cărţii sale se intitulează chiar Continuarea tra
diţiilor literare moldoveneşti şi fără să aibă în vedere literatura popu
lară, atît de diversă în unitatea ei tematică şi stilistică, atît de bogată 
şi de încărcată în semnificaţii artistice şi ideologice, ţintind, nu o dată, 
chiar la tendinţa de interpretare filozofică a lumii prin transfigurare 
artistică, autorul procedează totuşi la o succintă trecere în revistă a 
culturii româneşti scrise, care-şi manifestă continuitatea şi după anexare. 
E drept că această tradiţie, aşa cum o consemnează Constantin Loghin, 
apare, privită din perspectiva de astăzi, m o d e s tă în s ă , oricum, exis
tenţa perpetuă a viguroasei literaturi şi culturi populare româneşti, cons
tituie, în orice caz, o bază tradiţională pentru literatura română care s-a 
înfiripat în Bucovina începîncl cu perioada din jurul anului 1848.

Vom evoca, rezumînd, o parte dintre tradiţiile spirituale naţionale 
progresiste din Ţara de Sus a Moldovei, referindu-ne, se înţelege, la 
viaţa culturală din teritoriul subjugat de habsburgi în mod samavolnic 
în anul 1774 şi revenit la patria mamă prin făurirea statului naţional 
unitar al tuturor românilor, în anul 1918, relevînd cîteva aspecte care 
au răspuns, în perioada 1774 — 1848, imperativelor majore ale luptei 
poporului român din acest teritoriu pentru păstrarea fiinţei sale naţio
nale, a conştiinţei că, de fapt, el aparţine aceleiaşi matrice etnice şi 
spirituale ca şi românii din celelalte teritorii româneşti, fără a neglija 
aspectele politice, sociale şi naţionale pe care le-a cunoscut această zonă 
(pînă la 1848), determinante pentru firava activitate spirituală cultă din 
acest teritoriu românesc :

1. Sub aspect politic Bucovina a suportat, după cum se ştie, timp 
de 12 ani (1774 — 1786) rigorile „prudente” ale administraţiei militare, 
apoi timp de 63 de ani pe cele draconice ale administraţiei galiţiene, 
pentru ca, cîupă 1849, să devină provincie autonomă din punct de vedere 
administrativ, cu reşedinţa la Cernăuţi, a Imperiului habsburgic/i.

2. Din punct de vedere social şi naţional, se poate constata că s-au 
înăsprit, odată cu .asuprirea naţională, şi mai mult servitutile feudale. 
Boierii care formaseră şi aici clasa dominantă a societăţii feudale româ-

3 Aceasta şi pentru că tabloul tradiţiei culturale româneşti din Bucovina nu este 
decît sohiţat de Constantin Loghin. Tratarea subiectului, in extenso, ar fi echi
valat cu  o lucrare separată. Totuşi, fie şi numai cu titlul de menţionare, se im
puneau luate în consideraţie şi aictivitatea de copiere şi împodobire a manu
scriselor, letopiseţele concepute în această zonă .‘i pământului românesc în vre
mea marilor noştri voievozi —  a lui Ştefan cel Mare, în mod deosebit •— acti
vitatea tipografică de la Rădăuţi (1744— 1746) etc., care, deşi nu sînt relevante 
pentru creaţia literar-artistică propriu-z'să, reprezintă premise sine-qua-non ale 
acesteia.

4 Vezi Constantin Loghin — Istoria literaturii..., ed. cit., p. 2-7.
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neşti, s-au retras în cea mai mare parte în Moldova, sau, cei rămaşi, au 
constituit în 1817, împreună cu boierimea galiţiană, aşa numitul „forum 
nabiliium‘\ Odată cu apariţia elementelor de structură social-economică 
ale capitalismului, îşi cristalizează, şi în Bucovina, configuraţia o bur
ghezie boierească cu orientări naţionale şi patriotice, cu vederi cultu
rale progresiste care, în frunte cu Hurmuzăcheştii, la 1848, se va afla 
în avangarda luptei de emancipare naţională şi socială 5. ___

3. Viaţa culturală românească, cu excepţia celei de factură popu
lară (folclorul, tradiţiile, obiceiurile etc.) a cunoscut urmările unei re- 
zecţii brutale, venită din partea autorităţilor habsburgiee, manifestată 
prin lichidarea în scurtă vreme a celor şase şcoli domneşti (de la R|ădăuţi, 
Putna, Cîmpulung Moldovenesc, Suceava, Cîmpulung Rusesc sau Dlo- 
gopole —  aceasta din urmă transferată între timp la Şiret —  şi Cer
năuţi), înlocuite cu şcolii „utracviste44, „triviale44, „capitale44 ; limba de pre
dare era cea germană şi română pentru şcolile utracviste, sau germană 
şi latină în celelalte (se mai adaugă şi polona sau ucraineana), ceea 
ce constituia o barare a accesului poporului român la cultură prin in
termediul şcolii, sau, în caz contrar, învăţămîntul devenea o pîrghie de 
aplicare a politicii de deznaţionalizare prin germanizarea, polonizarea 
sau rutenizarea populaţiei indigene6 (în privinţa deznaţionalizării tre
buie avută în vedere şi politica de colonizare masivă a Bucovinei, îndeo
sebi cu elemente germane sau rutene). Soluţia de contracarare a unei 
astfel de acţiuni a fost găsită cu oarecare uşurinţă prin revigorarea în
văţământului ambulant care făcea, după anexare, o serioasă concurenţă 
învăţământului public din Bucovina. Este adevărat că eficienţa unei ast
fel de soluţii n-a putut să fie decît parţială, căci, neînvăţînd limba ger
mană, copiii românilor nu puteau pătrunde în învăţămîntul secundar 
sau cel superior. Totuşi, după cum se apreciază, acest învăţămînt am
bulant în limba maternă a avut un rol destul de important, prin aceea 
că „a întreţinut, necorupte, cugetarea, simţirea şi aspiraţiunea româ
nească44, premisă pentru mişcarea de „regenerarea românismului44 în Bu
covina. Este, de asemenea, de subliniat faptul că, de la aceşti dascăli am
bulanţi, primii scriitori şi oameni de cultură bucovineni (între alţii Va- 
siie Bumbac, I. G. Sbiera, Vasile Cocîrlă) şi-au desăvârşit învăţătura 
românească 7.

La nivelid culturii scrise se constată că :

5 Ion Nistor — Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina, 1774— 
1875, Bucureşti, 1916, p. 10-15 şi 41-50 ; Mihai Iacobescu — Revoluţia de la 
1848, moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina, în „Suceava, anua
rul Muzeului judeţean11, V, 1978, (p. 13-45 ; Niicolae Cârlan; — Tradiţii spirituale 
progresiste din Ţara de Sus (1774—1848), comuniioare prezentată la Sesiunea de 
referate şi comunicări „Partidul Comunist Român, stegar al demnităţii româ
neşti11, organizată de Comitetul judeţean P.C.R. Suceava la 28 aprilie 1981.

C Constantin Eoghin, — Istoria literaturii..., ed. ci!t., p. 7-11 ; lorgu G. Toma — 
Şcoala română din Suceava, ed. şi tipografia Societăţii „Şcoala română", 1909, 
p. 9-16 ; Ion Nistor — op. cit., p. 19-28.

7 I. G. Sbiera — Familia Sbiera..., Cernăuţi, 1899, p. 150 ; Vasile Boca, învăţători
ambulanţi în Bucovina anilor 1774—1918, în „Suceava, anuarul Muzeului jude
ţean11, VI-VII, 1979-1980, p. 293-310.
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a) au continuat să circule în copii manuscrise o serie de cărţi popu
lare care circulaseră şi în epoca anterioară (Alexandria a cunoscut 
între anii 1781 — 1789 patru copieri ; Erotocritul — una, în anul .1785 ; 
Esopia sau Isopia voroneţiană, cum a denumit-o Leca Morariu — una, 
în anul 1801 ; Sindipa şi Istoria surpării Troadei au fost copiate în aniul 
1796 de Constantin Popovici —  de unde şi denumirea de Codicele Po
povici. De asemenea, un Codice pătrăuţean, cuprinzînd o versiune a re
latării despre asasinarea lui Grigore Ghica, a fost scris la Pătrăuţi în 
anul 1787 8. Tot în Bucovina, la Voroneţ, s-a copiat în 1781 legenda des
pre autocefalia Mitropoliei Moldovei 9 ;

b) în anul 1804 îşi începe funcţionarea prima tipografie din Cernă
uţi (a lui Peter Eckhardt)l0, unde s-au tipărit mai multe cărţi de legi 
austriece, traduse de Ioan Budai-Deleanu, Toma Moldoveanu şi Teodor 
Racoce, sau cărţi necesare cultului religios ortodox, dar şi calendarele lui 
Vasile Ţintilă (în care acest „iubitariu de ştiinţe matematioeşti“ introdu
cea diverse învăţături pentru popor, dintre care cităm pe aceea intitulată 
„Cum pămîntul se mişcă şi nu soarele, după cum socotesc cei mai 
mulţi“ ) şi, mai ales, Chrestomaticul românesc al lui Teodor Racoce un 
miscelaneu de 195 de pagini, apreciat greşit ca cea mai veche revistă lite
rară românească" J1, el fiind de fapt, aşa cum foarte exact a sesizat Dim. 
Păcurariu, „un fel de antologie de popularizare cultural-ştiinţifică" ri, în 
spirit iluminist;

8 Constantin Loghin — Istoria literaturii..., ed. cit., p. 13-14.
9 Nicolae Cârlan — O legendă referitoare la istoria Moldovei, notată pe o carte

românească veche din sec. al XVIII-lea, comunicare prezentată Ia Sesiunea şti
inţifică „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional11, Arad, 23-24 mai 
.1981. Lucrarea este în curs de apariţie în volumul editat de C.C.E.S., în care se 
cuprind comunicările de la această sesiune. Pentru celelalte versiuni, ulteri
oare, ale legendei, pentru geneza şi semnificaţia ei vezi stadiul lui Al. Elian — 
Moldova şi Bizanţul in sec. al XV-lea, publicat în culegerea Cultura Moldove
nească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, ed. Acad. R.P.R., 1964. p. 119- 
149. Al. Elian vede în .această legendă „un produs al străduinţelor unui umanism 
românesc pe eare-1 cunoaştem şi altfel în epoca lui Dosot'tei, a Costineştilor şi 
a lui Cantemir, de a scruta cu mijloace erudite, întemeiaţi pe texte şi observa
ţii personale, o perioadă sub multe raporturi strălucită din istorila Moldovei,
perioadă în care găseau un imbold pentru .a urmări fantasma, încă îndepăr
tată, a viitoarei dezrobiri politice şi eelesiastiice a ţării" {p. 146). De asemenea,
autonul studiului, pe bună dreptate, consideră că „legenda oferă un interesant
prilej de meditare nu numai istoricului, dai' şi istoricului literar sau chiar 
folcloristului" (p. 149). Punerea în circulaţie a legendei, în Bucovina, la numai 
cîţiva ani după anexare, constituia o modalitate de întreţinere vie a sentimen
tului de apartenenţă a zonei la spaţiul etnic şi spiritual românesc.

10 Raimiund Friedrich Kadndl —  Geschichte von Czernowitz. Cernăuţi, 1908, p. 195 ;
B.R.V., II (666), p. 448-449 ; Teodor Balan, — Istoricul artei grafice din Bucovina, 
Cernăuţi, 1937, p. 2-3 ; Nicolae Cârlan — Contribuţie la bibliografia românească 
veche, în culegerea Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, I, C.C.E.S. 
şi Muzeul judeţean Vîlcea, 1980, p. 131-136.

11 Ion Lupaş — Cea mai veche gazetă literară românească, în „Anuarul Institu
tului de istorie naţională" al Universităţii din Cluj, 1921—,1922, Nicolae lorga, 
singurul care a realizat o Istorie a presei româneşti (Bucureşti, 1922), consi
deră Chrestomaticul românesc drept „încercarea [...] de a da [...] o foaie româ
nească" (p. 34).

12 Dim. Păcurariu -— Scriitori si direcţii literare, Bucureşti, Ed. Albatros, 1981. 
p. 16.
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c) sub impulsul Şcolii ardelene, un V. Cantemir, avea redactat în 
1827 un dicţionar german-moldovenesc-francez de peste 4.000 de pagini,
11 tomuri, 2.004 file (!), care în 1926 se mai păstra în m'anuscris la Cer
năuţi şi care a determinat înfiinţarea primei societăţi literare din Bu
covina : „Soţietatea literală în eparhia Bucovinei“ , constituită după multe 
tergiversări, cu adevărat, în anul 1847, cu scopul de a edita acest masiv 
lexicon. întreprinderea proiectată nu s-a mai realizat, societatea auto- 
desfiinţîndu-se, din motive rămase obscure, odată cu izbucnirea Revo
luţiei de la 1848 13 ;

d) tot în această perioadă, în preajma revoluţiei, pe lîngă redac
tarea altor dicţionare (Porfiriu Dimitroviţă — Vocabular etimologic com
parativ romăn-german şi german-român), a unor gramatici (Teoctist- 
Blajevici -— Gramatică teoretico-practică a daco-romănei adică a limbii 
moldoveneşti sau valahice), se manifestă începuturile poeziei româneşti 
culte din Bucovina, în care, dincolo de versificările naive, inerente ori
căror începuturi, apar primele reflexe ale unei latente conştiinţe naţio
nale, prin pledoaria pentru păstrarea fiinţei naţionale, a obiceiurilor şi 
limbii strămoşeşti („Limba ta păzeşte de eşti moldovan ! /  Nu te urî în
suţi, nu te depărta /  De obiceiul tău şi de limba ta“ , se notează în mo
rala unei fabule apărută într-am calendar pentru anul 1846). u .

Acesta ar fi, schiţat pe scurt, tabloul vieţii spirituale româneşti din 
Bucovina „detirunchiată“ , pînă la 1848, an în care îşi începe apariţia 
primul ziar românesc în această zonă, an din care datează primele ma
nifestări scriitoriceşti ale lui Iraclie Porumbescu, scriitor asupra căruia 
vom stărui, printr-o prezentare monografică în paginile următoare.

Pentru reconstituirea vieţii şi activităţii lui Iraclie Porumbescu, bi
ografului nu-i stau la dispoziţie decît puţine surse. Mai întîi pot şi tre
buie folosite informaţiile pe care Iraclie însuşi ni le furnizează, episo
dic, prin aşa numitele sale „Amintiri“ 13. O anume circumspecţie şi u- 
nele disocieri se impun însă în utilizarea acestora. Mai întîi este de vă
zut cîtă rememorare exactă a unor fapte trăite şi cîtă invenţie (ficţiune) 
există în aceste Amintiri şi, apoi, dacă nu cumva memoria îl înşeală 
uneori pe autor ,atunci cînd încearcă să reconstituie, cu precizia cu care 
s-ar derula un film, anumite evenimente şi întîmplări, dat fiind faptul 
că toate aceste episoade din care se constituie Amintirile sale sînt pu

13 Vezi Constantin Loghin — Istoria literaturii..., ed. cit., p. 20-21.
14 Apud Iidem, ibidem, p, 21, 24-34.
15 Amintirile lui Iraclie Porumbescu au cunoscut pînă în prezent trei editări, 

şi anum e: Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate şi însoţite de o schiţă 
biografică de Leonida Bodnărescu, partea I, Ed. lui L. Bodnărescu, Cernăuţi, 
1898 ; Amintiri, ediţie îngrijită de Ion Ştefan, colecţia „Muncă şi lumină", Ed. 
Gorjan, 1943 ; Amintiri, ed. îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea, 
Cluj-Napoca, Ed. „Dacia", 1978. In studiul de faţă ne vom folosi de această 
din urmă ediţie, utiliziîndu-le pe celelalte numai pentru scrierile lui Iraclie 
Porumbescu neincluse aici de Nicolae Oprea. Pentru a evita supraîncărcarea 
paginii cu note de subsol, vom  face, direct în textul studiului de faţă, trimiteri 
la „episodul" din care cităm, după ediţia din 1978. Pentru scrierile din ediţiile 
anterioare, trimiterile se vor face, ca de obicei, la subsolul paginii, folosindu-se 
asteriscul (*).
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blicate după anul 1888 (şi este cel puţin de presupus că n-au fost re
dactate cu mult timp înainte), deci cînd autorul se afla, ca şi Ion Creangă, 
la o vîrstă oricum înaintată, prin urmare la o depărtare însemnată în 
timp de momentul desfăşurării evenimentelor evocate.

Aceasta îi impunea autorului să reţină, din faptele şi întâmplările 
la care a participat, le-a trăit sau numai le-a înregistrat ca martor, ori 
auzite în relatarea unui alt povestitor, acele elemente necesare econo
miei unei naraţiuni verosimile pe care o va fi intenţionat corect 
articulată, lipsită de incongruenţe sau prolixităţi prea supărătoare şi con
formă, în acelaşi timp, ou structura sa sufletească şi spirituală.

Aşadar, ou această rezervă, amintirile ,ar constitui sursa primară şi 
în acelaşi timp principală de informaţii la care se vede silit să apeleze 
orice cercetător. De altfel, anonimul care i-a redactat schiţa biografică 
(necrologul) publicată în „Gazeta Bucovinei" 16, la fel ca şi Leonida Bod
nărescu 17, primul editor ai scrierilor lui Iraclie Porumbescu, au explo
rat această sursă, deşi aveau atunci posibilitatea să fructifice şi alte iz
voare. Leonida Bodnărescu foloseşte totuşi în ' schiţa biografică pe care 
o pune în faţa scrierilor lui Iraclie Porumbescu şi câteva documente re
feritoare la viaţa' şi activitatea autorului. Dintre acestea doar una merită 
îndeosebi să fie reţinută pentru istoria literară, şi anume scrisoarea prin 
care I. G. Sbiera îi solicită lui Iraclie datele biografice şi bibliografice 
necesare spre a fi inserate de Aron Pumnul în lepturariile sale, unde 
„s-au luat nişte poezii (de Iraclie Porumbescu —  n.n.) dar biografia, 
viaţa sănţiei tale ne lipsesc" 18, restul documentelor folosite de Leonida 
Bodnărescu referindu-se la activitatea ecleziastică a lui Iraclie Porum
bescu. Dacă va fi comunicat sau nu Iraclie! aceste date, nu putem şti. Cert 
este că în lepturarii schiţa biografică pomenită în scrisoarea citată nu 
apare, cum nu apare nici numele său printre autorii antologaţi de Aron 
Pumnul. Leca Morariu19 crede că poeziile incluse în lepturariu sub pseu
donimul „Un sătean" 20 sînt ale lui Iraclie Porumbescu, fără a dovedi su
ficient de convingător această paternitate, ci bizuindu-se numai pe afir
maţia lui I. G. Sbiera pe care am amintit-o deja. Mai trebuie precizat 
că atît anonimul autor al necrologului cît şi primul editor al operei lui 
IraClie Porumbescu (care, mai mult decît probabil sînt una şi aceeaşi 
persoană -— Leonida Bodnărescu) susţin că au primit de la acesta in
formaţii asupra vieţii şi activităţii sale, pe care le utilizează, făcînd men
ţiunea de rigoare.

Desigur că actele de arhivă, cele de stare civilă, de şcolaritate, ar
hivele parohiale de la Şipotele Sucevei, Boian, Stupea şi Frătăuţi, cît 
şi alte acte referitoare la familia Porumbescu, ar trebui cercetate pen
tru că prin ele s-ar descifra multe linii interesante ale personalităţii lui

16 Cernăuţi, anul II, nr. 10 din 4/16 februarie 1896.
17 Vezi Biografia lui Iraclie Porumbescu, în Scrierile lui Iraclie Porumbescu,

ed. cit., p, 3-23.
18 Apuid Leonida Bodnărescu — lucr. cit., p. 2.
19 Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1938, p 12-13.
20 Lepturariu rumânesc, tom Ii, partea I-a, ip. 17-22, 50, 51, partea a Il-a, p. 14-15,

23-25, Viena, 1863.
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Iraclie Porumbescu. Dar, din păcate, acestea ori s-au pierdut, ori se 
află în locuri greu accesibile. La fel de importante, dacă nu cu semni
ficaţii şi mai interesante, ar putea fi mărturiile contemporanilor, însă, 
după cîte se ştiu pînă în prezent, nu există astfel de mărturii în ceea ce-1 
priveşte pe Iraclie Porumbescu.

Rămîne ca în tratarea coordonatelor principale, semnificative, pe 
cît posibil, pentru operă, ale vieţii şi activităţii lui Iraclie Porumbescu, 
să ne folosim de sursele evocate, cărora le-am putea zice clasice, la 
care vom adăuga puţinele informaţii care sînt strecurate prin revistele 
„Făt-Frumos44 şi „Junimea literară41, sau pot fi extraise din corespondenţa 
scriitorului, cîtă s-a păstrat.

Iraclie Porumbescu a văzut lumina zilei la 9 martie 1823, în loca
litatea Suceviţa, aşezare românească din Bucovina în care istoria şi le
genda, frumuseţea naturii şi cea plăsmuită de priceperea şi imaginaţia 
omului îşi dau mîna într-o simbioză perfect armonizată. Se crede, fără 
a se putea face dovada peremptorie în această privinţă, că familia sa, 
GoJembiovschi, era de origine poloneză, dar, stabilită aici de mai multe 
generaţii (cu siguranţă că înainte de anexarea Bucovinei la Imperiul 
habsburgie) se adaptase treptat, sfîrşind prin a fi asimilată complet în 
masa populaţiei româneşti locale. Se poate admite, fără nici un fel de 
risc, că la 1774 procesul de asimilare al ascendenţilor lui Iraclie era în
cheiat, din moment ce doi dintre reprezentanţii acestei familii — Ira
clie însuşi şi fiul său, Ciprian — devin ulterior luptători înflăcăraţi pen
tru idealurile de libertate naţională ale poporului nostru şi, prin arta 
lor militantă, dau expresie literară sau muzicală acestor idealuri. In atari 
circumstanţe, problema originii etnice (poloneze, germane, ucrainene) a 
familiei Porumbescu apare, în mocl evident, ca un veritabil nonsens.

Părinţii lui Iraclie, Tănase (Tănăsucă) şi Varvara Golembiovsehi, 
erau „săteni sărmani“ , după cum se poate vedea din unele episoade ale 
Amintirilor (încă însurat nu fusesem : „Ei, ai zis-o şi tu : da unde va da, 
bogătoiul acela unica sa fată după feciorul nostru, care de-i şi cărturar, 
tot n-are nici un căpătâi, iar noi nici o a v e r e . s a u ,  şi mai edificator, 
în Emilia : „Tatăl şi fratele meu mai mare George şi femeia lui erau 
la lucru în ţărînă, căci era vremea secerişului şi părinţii mei, ca oameni 
săraci, nu-şi puteau nămi lucrători...41), chiar dacă tatăl va fi fost vor
nicul comunei Suceviţa la un moment dat, cum precizează însuşi Iraclie 
în alte episoade ale Amintirilor sale : „Eu avui norocul că fiind tatăl 
-meu vornic, primar comunal...“ (Un episod hazliu din Mănăstirea Putna), 
sau... „mai avînd şi pizmă pe tatăl meu, căci sub vornicia lui îi luară 
la cătane...“ (încă însurat nu fusesem). în necrologul din „Gazeta Bucovi- 
nei“ , nr. 10 din 4/16 februarie 1896, se notează că „tatăl lui a fost atuncea 
(la data naşterii lui Iraclie —  n. n.) pălimar44, pentru ca în numărul ur
mător (11 din 8/20 februarie .1896) să se aducă, într-o notă de subsol, 
corectivul : „Din greşeală s-a amintit că era pălimar, pe cînd în adevăr 
a fost prin mai mulţi ani primar comunal (vornic sătesc)44. Oricum, sta
tutul social, acela de „oameni sărmani44 rămîne neschimbat, mărturie 
stmd întru aceasta şi eforturile, nu o dată disperate, pe care copilul 
va fi nevoit să le facă pentru a-şi termina studiile gimnaziale.
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Neputînd fi susţinut materialiceşte de cei de acasă, Iraclie este 
nevoit să apeleze la felurite expediente, care ne aduc aminte în bună 
măsură de personajul Huţu din nuvela Budulea Taichii, de Ion Slavici : 
este rînd pe rînd, după încetarea din viaţă a protectorului său, egume
nul Ghenadie Platenchi de la Mănăstirea Putna, „slugă11 (băiat în casă) 
la unii dintre dascălii săi (Ghideon Maghior, Constantin Popovici21, Ata- 
man, pe careul va sluji şi la Lemberg) „corepetitor11, adică meditator în 
casa unui preot dintr-un sat de munte (după ce mai înainte făcuse acelaşi 
oficiu în casa unui olar din Cernăuţi), meditatorul unui englez agent 
comercial care voia să înveţe moldoveneşte, „ciceronele11 lui Mihail Sturza, 
voievodul Moldovei, sosit incognito la Lemberg „în întîmpinarea doam
nei sale, care vine de la Paris11 sau, după cum susţine Leonida Bodnă
rescu, a ajutat „de la anul 1841 —  1843 pe caplanul gr. or. Sergius 
Tomovici în biserică şi la funcţiuni ca dascăl bisericesc11 22, în parohia 
ortodoxă a românilor din Lemberg. Aşadar, condiţiile materiale pre
care ale familiei vor face ca viaţa şcolară a lui Iraclie să nu fie aidoma 
unui drum drept şi neted, ci plină de greutăţi şi peripeţii, foarte ne
plăcute adesea, pe care la bătrâneţe le va povesti cu duioşie şi umor 
sau chiar cu amărăciune cîteodată, (în episoadele Numele meu străin 
mîntuitor, Numele meu străin fatal ş.a.).

Chiar din primii ani, viaţa lui Iraclie este marcată de evenimente 
deosebite. La vârsta de doi ani ar fi fost salvat ca şi Inăchiţă Văcărescu, 
miraculos23 de la moarte, prin rugăciunile unei călugăriţe din Suceviţa 
care-1 „jertfeşte11 astfel „Maicei Preeista11. Aşa s-ar explica de ce, încă 
din fragedă pruncie, Iraclie este trimis la Mănăstirea Putna („care are 
hramul Maicei Prea Curate11).

Dincolo de anecdotică, adevărul e că Iraclie şi-a petrecut o parte 
din copilărie la mănăstirile Suceviţa şi Putna („Mă luă însuşi egumenul 
mănăstirii Suceviţa la sine, care, fiind curînd după aceea strămutat 
ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Putnei, mă luă cu sine într- 
acolo11, v. Un episod hazliu din Mănăstirea Putna), unde a deprins nu 
numai tainele azbuehilor, căci diaconul, „instructor ad latus11, îl învăţa 
„decît logaritmele mai grele nevoi de note greceşti11. Progresele la în
văţătură sînt rapide, căci, mărturiseşte Iraclie, „cu şase ani cîntam deja

21 Merită reţinut amănuntul semnalat de Leoniida Bodnărescu privitor la motivul 
plecării lui Iraclie Porunibescu din casa profesorului Constantin Popovici, 
fiind semnificativ pentru definirea trăsăturilor de caracter ale viitorului scri
itor bucovinean : „Fiind Iraclie din fire vesel, dispus lai pozne şi hazliu, îl cam 
strunea numita doamnă (soacra profesorului, caracterizată de Leonida Bodnă
rescu ca fiind „vrednică de toată lauda şi riguroasă în conducerea tinerilor"
— n. n.) din care cauză, drept răzbunare copilărească o numi Iraclie faţă de 
amicii săi „un superlativ de poamă acră“ ! Isteţului copil, care era dispus la 
libertate nemărginită şi care era orescuit în romantica vale a Putnei, îi venea 
cam greu să păzească pururea casa, şi de aceea părăsi casa bunului profesor 
de teologie Constantin Popovici, deşi ştia : „că de azi înainte cai foamea şi cu 
frigul am să mă lupt“ (vezi Biografia..., în Scrierile..., ed. cit., p. 5).

22 Lucr. cit., p. 6.
23 Vezi studiul lui A. I. Odobescu — Poeţii Văcăreşti, în „Revista română pentru 

ştiinţă, liitere şi arte", voi. I, Bucureşti, 1861, p. 491-492.
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în biserică... Doi băieţi, unul de-a dreapta şi altul de-a stînga de mine 
ţineau în mînă cîte o făclie şi mie isonul14 (Un episod hazliu...).

Asemenea performanţă, la vîrstă de şase ani, nu putea sta, mai ales 
în condiţiile vremurilor de atunci, la îndemîna oricui, şi am fi în faţa 
unui caz de precocitate, dacă nu am lua în consideraţie afirmaţia făcută 
în acelaşi „episod44 cu o pagină, două mai în urmă : „Mă dăduse tatăl 
meu deşi nu tocmai cu voia şi a mamei mele, la mînăstire să învăţ carte, 
căci pe vremile acelea — era la 1829 — (deci cînd Iraclie era în vîrstă 
de şase ani. Or, dacă la această vîrstă este dat la învăţătură la mănăs
tire, nu putea tot la aceeaşi vîrstă să realizeze performanţele la care 
se referă în Amintiri —  n.n.) nu se pomenea de şcoli pe la sate, precum 
şi astăzi, ci cel care dorea să-şi înveţe copilul a citi măcar în ceaslov şi 
psaltire şi-l da... la mînăstire44. Deci, încă odată, amintirile lui Iraclie 
trebuie folosite critic, ca izvor de informaţie, deoarece, fără a contrazice 
coordonatele esenţiale ale personalităţii autorului, ele pot avea inexacti
tăţi de detaliu.

Cîtă carte va fi învăţat Iraolie la mănăstire, nu are prea mare 
importanţă. Ceea ce ni se pare semnificativ este faptul că atît mănăs
tirea Suceviţa cît şi mănăstirea Putna au constituit pentru viitorul scri
itor bucovinean puternice focare de educaţie patriotică şi naţională, ba 
şi estetică, contribuind la dezvoltarea sensibilităţii sale, la consolida
rea şi amplificarea dragostei de ţară, de neam, a ataşamentului şi pre
ţuirii luptelor purtate de poporul nostru pentru libertatea naţională şi 
socială.

Fireşte că Iraclie va fi înainte de toate receptiv la tradiţiile şi le
gendele populare care în această zonă sînt atît de bogate şi variate, cele 
mai multe amintind de virtuţile de vitejie şi eroism ale poporului nos
tru, de aspiraţiile sale pentru o viaţă demnă, paşnică, menită să-i per
mită să se dezvolte conform cu propriile sale potenţe şi aspiraţii. Ceea 
ce vrem să subliniem e faptul că aceste elemente de cultură şi civili
zaţie, avînd un ecou puternic în sufletul copilului, şi-au pus o puter
nică amprentă asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii sale, ca ar
tist şi cetăţean.

Arhimandritul Ghenadie Platenchi care vedea, cu siguranţă, în Irac
lie un viitor cleric, poate chiar un călugăr destoinic, îl trimise pe spe
sele sale, sau ale mănăstirii la Karlsberg (o colonie şvăbească în apro
pierea Putnei, poate actuala localitate Bivolărie^^ tmde urmă doi ani 
la şcoala trivială, pentru a urma clasa a treia la Suceava, pe care dealt
fel o sfîrşi cu rezultate excelente. Entuziasmat de sîrguinţa şi inteligenţa 
învăţăcelului, tutorele său, Ghenadie arhimandritul, îl înscrise la Gim
naziul din Cernăuţi, prin anul 1836. în scurtă vreme Ghenadie trece 
„în lumea celor drepţi44 şi Iraclie rămase fără nici un sprijin material, 
ceea ce îl determină să apeleze la situaţia de a se angaja ca persoană 
de serviciu la unii dintre dascălii săi (menţionaţi mai sus), pentru a-şi 
putea continua învăţătura. Se vede că prinsese gust de carte, iar vici
situdinile vieţii şi sacrificiile nu-1 speriau. In felul acesta reuşi să ur
24 Of. Em. Grigorovitza —  Dicţionarul geoprafic al Bucovinei, Bucureşti, 1909, 

p. 125.
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meze cursul inferior al gimnaziului din Cernăuţi. Următoarele patru 
clase gimnaziale le va urma însă la Lemberg (unde îl putem întîlni în 
anul 1841, an din care evocă acel „episod extraordinar“ , cînd asistă la 
ultimele clipe din viaţa unui condamnat la moarte, locotenentul Demeter 
Mitrasinovici, luptător pentru dreptatea şi libertatea neamului său, po
porul sîrb, împilat de Imperiul habsburgic), unde între timp fusese trans
ferat „samariteanul41 profesor Atamann. Şcolaritatea lui Iraclie la Lem
berg este plină de peripeţii, unele de-a dreptul palpitante şi pline de 
neprevăzut, pe care el le evocă în cîteva dintre episoadele amintirilor 
sale (Numele meu străin mîntuitor, Numele meu străin fatal, Un episod 
extraordinar din anul 1841). Aici a cunoscut Iraclie şi rigorile arestului 
preventiv, suspectat fiind de complicitate cu o conspiraţie poloneză anti- 
habsburgică. Pînă să se lămurească lucrurile stătu şase săptămîni25 la 
arest şi pierdu examenele de sfîrşit de an. întrerupse deci cursurile gim
naziale şi se întoarse acasă, unde părinţii puseră la cale să-l căpătu- 
iască printr-o însurătoare avantajoasă (încă însurat nu fusesem), lucru 
care nu se realizează şi tînăirul revine la studiile întrerupte.

în vara anului 1847, după încheierea studiilor gimnaziale, făcu o 
călătorie prin munţii Bucovinei, cu care prilej cunoseu şi mai direct 
viaţa oamenilor de pe aceste meleaguri şi, lucru important, adună po
ezii şi cîntece populare pe care le va da, ulterior, lui Vasile Alecsandri. 
G parte din aceste cîntece intrară chiar şi în repertoriul particular al 
seminariştilor. Atitudinea romantică de preţuire şi investigare a folclo
rului cunoaşte, prin urmare, manifestări şi în păturile micilor intelec
tuali. Începînd cu toamna anului 1847 îl găsim la Institutul teologic din 
Cernăuţi. Sîntem acum în perioada de efervescenţă naţională şi socială 
care cuprinsese întreaga Europă şi care avea să culmineze peste un 
an cu izbucnirea revoluţiei burghezo-democratice, revoluţie care a zdrun
cinat din temelii bătrânul continent, trezind la viaţă popoarele amor
ţite sub jugul greu al împilării sociale şi naţionale. împrejurările prin 
care trecuse acum tînăirul teolog îl pregătiseră parcă anume pentru a 
juca un rol, modest, e adevărat, pe marea scenă a revoluţiei de la 1848. 
Oricum, anul 1848 a constituit pentru Iraclie nu numai o probă a cali
tăţilor sale de cetăţean patriot, ci, în egală măsură, cel puţin momen
tul hotărâtor care avea să-i orienteze definitiv întreaga viaţă şi acti
vitate ulterioară. Acum fu recrutat ca secretar al revistei „Bucovina14 
de către „Grachii Bucovinei" cum au fost denumiţi fraţii Hurmuzachi, 
calitate în care are posibilitatea să cunoască în amănunt mersul eveni
mentelor, să participe la desfăşurarea lor de pe poziţia înaintată pe care 
a reprezentat-o revista şi cercurile burghezo-democratice româneşti din 
Bucovina.

Care a fost exact activitatea concretă desfăşurată de Iraclie Po
rumbescu la revista ,.Bucovina44 şi ce misiune a îndeplinit el în cadrul 
mişcării revoluţionare (mai exact spus a atmosferei revoluţionare) din 
Cernăuţi nu avem de unde şti mai mult decît ne relatează Iraclie în

2a şi nu ..şase luni“ , cura afirmă Nicolae Oprea în Prefaţă la Iraclie Porumbescu
— Amintiri, ed. cit., p. 8.
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suşi în cele trei episoade din amintirile sale, intitulate : Un episod din 
1848, Cum a venit Pumnul în Bucovina, Amintiri despre Vasile 
Alecsandri, a căror sinteză o găsim la Constantin Loghin (Anul 1848 în 
cultura şi literatura Bucovinei -(j sau Istoria literaturii române din Buco
vina 27), cît şi la Paul Leu (Cipricin Porumbescu 28J. Interesant ni se pare 
să reproducem un fragment dintr-o scrisoare a lui Iraclie Porumbescu 
către George Bogdan-Duică, datată 2/11 noiembrie 1894, mai puţin cu
noscută, în care Iraclie îşi exprimă direct opiniile şi părerile, într-o ma
nieră care ne trimite, într-un fel, la A.I. Odoibescu 29, despre anul revolu
ţionar 1848 şi mai ales despre rolul jucat de reprezentanţii familiei Hur
muzachi în cadrul acestor evenimente ca şi în istoria Bucovinei în ge
neral :

„Trecutul nostru pînă la 1848 a fost ca cel al tuturor ne-nemţi şi 
ne-catolici. De la acel an, cum ştii, ne-a deşteptat nimeni altul decît Hur- 
muzăchenii şi deşteptarea ei aşa ne-au făcut-o că la deschiderea ochilor 
noştri ne-au deschis o privelişte, ce iarăşi ea, la rîndul ei, ne deschide 
inimile să dorim a ne îndulci cu ea...

De la acel an încolo, ochii şi inima noastră erau spre Hurmuzăcheni; 
ei ni .erau Vlădică şi autoritate bună, ei ni erau „Delphi44 în toate. Preoţi 
de toate treptele, boieri, ţărani, la ei mergeau să le arate drumul pe care 
şi cum să meargă ca să rămînă în acea privelişte ce ei ne-o deschiseră... 
ba, îmi aduc aminte, că şi impegaţii superiori publici, atît administrativi 
cît şi judiţiari pînă şi şefii ţării Bach şi Heniriger veniau la dînşii de se 
consultau în multe ale ţării şi popoaraţiunii ei, care pe atuncea nu era 
în Bucovina ţinută de „politică41 alta, decît cea românească.

Să spun, că dacă veniră Kogălnicearau, Negre, Alexandri (sic) şi Ba- 
riţ, se ventilară în casa Hurmuzăchenilor şi cu concursul lor dezbativ şi 
chestia tuturor românilor ?

Influenţei autoritative a Hurmuzăchenilor fu silit şi vlădica .Hacmann 
să cedeze căci totul, cum zisei, se afla sub influenţa lor“ :!0.

In orice caz, dacă activitatea lui Iraclie Porumbescu la 1848 s-ar re
zuma numai la faptul că, în calitate de secretar al revistei „Bucovina44, 
în paginile căreia semnează versuri, s-a aflat în permanenţă în preajma 
şi în directă legătură cu familia Hurmuzăchenilor, cu ,,elita inteligen- 
ţei“ din Moldova, poposită aici, şi în participarea la acţiunile de trecere 
peste graniţă a unor revoluţionari prigoniţi de Mihalachi Sturza şi tot 
ar exista suficiente motive să conchidem că întreaga lui conduită a fost, 
în aceste împrejurări, fără reproş şi că, pentru formaţia sa, momentul 
1848 a avut o influenţă covârşitoare. Activitatea sa ulterioară dovedeşte 
cu prisosinţă acest lucru. Terminîndu-şi studiile teologice, în timpul că
rora audiase şi cursurile de limba şi literatura română ţinute de Aron 
Pumnul, fu, în anul 1850, hirotonit preot şi repartizat la Sipotele Suce

26 Cernăuţi, 1926, passim.
27 Ed. cit., p. 35-66.
28 Bucşureşti, Ed. muzicală, 1978. p. 8-17.
29 Vezi, Junimea română din Paris pe la 1852, în Al. I. Odobescu — Opere com

plete, voi. II, Bucureşti, Ed. Minerva, 1908, p. 243-244.
30 Ap ud „Făt-Frumos“ , V, nr. 5, septembrie-ootornbrie, ,1930, Cernăuţi, p. 169-170.
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vei (aici funcţionă între anii 1850— 1857 şi 1859-1865) unde a avut de 
înfruntat şi liniştit o dezidenţă politico-socială, care risea să cuprindă 
tot ţinutul Putilei. în 1857 a fost detaşat la Boian, unde a funcţionat pînă 
în anul 1859, pentru a împiedica şi aici trecerea în masă a locuitorilor 
la „unie44. Catolicizarea constituia şi în Bucovina, în mîna administra
ţiei habsburgice, un instrument eficient de deznaţionalizare, folosit cu 
abilitate tenace şi luptătorul pentru păstrarea fiinţei naţionale a poporu
lui român din Bucovina, care a fast Iraclie Porumbescu, ştiu să apere 
şi de această dată, cu dibăcie şi răbdare, cauza neamului său, evitînd 
catolicizarea populaţiei ortodoxe din Boian. Peste ani, la bătrîneţe, Iraclie 
va prezenta întâmplările de la Boian într-o broşură intitulată Salvus 
conductus la catastrofa din Boian rectificată in aprilie 1858 (Braşov, 1894).

La Stupea, familia Porumbescu poposeşte o vreme mai îndelungată 
(1865— 1884) şi de această localitate sînt legate multe dintre satisfacţiile 
şi necazurile pe care soarta avea să i le hărăzească. Aici Iraclie îndepli
neşte un timp şi funcţia de învăţător. Aici, la Stupea, trăieşte bucuria 
afirmării artistice şi cetăţeneşti a celui mai dotat dintre fiii săi — Ciprian
— şi tot aici primeşte cea mai grea lovitură pe care putea să i-o dea 
soarta : pierderea prematură a acestui fiu genial (care se stinse din viaţă 
la vîrstă de nici 30 de ani împliniţi). După 1883, Iraclie ceru să fie trans
ferat la Frătăuţii Noi, unde, prin activitatea sa de ridicare a sătenilor la 
o viaţă demnă prin muncă şi cultură, ne aduce aminte de un alt personaj 
a lui Ion Slavici : Popa Tanda.

Racunoscîndu-1 de-ai lor, ţăranii se apropie repede cu încredere de 
Iraclie Porumbescu şi, de la Sipotele Sucevei, unde se petrec întâmplă
rile relatate în naraţiunea Ai carte cd parte, şi pînă la Frătăuţi, unde a 
organizat pentru săteni şi sătence, pentru învăţători şi elevi cursuri 
practice de „industrie casnică11, de tehnica împletitului diverselor mate
riale ce se găseau sau se procurau uşor : răchită, papură, paie, pănuşi, 
dublat de un curs de albinărit, Iraclie Porumbescu desfăşoară o perma
nentă şi tenace activitate de emancipare a poporului obidit şi împilat, 
prin lumina ştiinţei de carte şi prin muncă raţională, bine organizată, 
dînd el, primul, pilde demne de a fi urmate. Putem vedea în activitatea 
lui Iraclie Porumbescu pe această linie o  prelungire şi o extindere a idei
lor iluministe, sub raportul lor practic-utilitar, pînă spre sfîrşitul secolu
lui al XlX-lea.

Cursurile de industrie casnică şi de albinărit iniţiate de el avură 
răsunet în întreaga Bucovină şi se bucurară chiar de atenţia unui organ 
de presă —  „Revista politică14 din Suceava — care, consemnînd eveni
mentul şi evidenţiind meritele iniţiativei întreprinse de Iraclie Porumbes
cu, nota : „Fiind acest curs de împletit şi albinărit primul la noi în Bu
covina, elevii şi elevele acestui cure vor avea distinsul merit al primului 
apostolat în poporul nostru, de a propaga întru el pre atît de frumoasa 
şi plăcuta pre cît şi materialmente folositoarea ştiinţă a împletirii şi al- 
binăritului44 31.

Mai mult, Iraclie se îngriji de organizarea unor expoziţii ou obiecte 
lucrate la cursul de industrie casnică din anul 1889, expoziţii care fuse-
31 „Revista politică", an IV, nr. 16, Suceava, 15 august, 1889. p. 10.
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ră organizate la Cernăuţi de către „Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina" şi la Suceava de către Societatea „Şcoala română“ . 
Pentru această ocazie Iraclie Porumbescu compuse un Prolog, un fel 
de versificaţie alegorică ce se încheie cu învăţături şi îndemnuri : 

„Nepăsarea-ad'uce-osîndă, moarte de sine-perzare ;
Hărnici a-aduee viaţă, trai de om, îmbelşugare.

Vitejii, măreţe fapte săvîrşit-aţi în trecut,
Astăzi munca, hărnicia faeă-vă neamul ştiut !“ *

în anul 1893 Iraclie Porumbescu a fost avansat la rangul eelesias- 
tic de exarh şi, după mai multe demersuri, neizbutite, de a ajunge sta
reţ la Mănăstirea Dragomirna, a fost ales egumen al Mănăstirii Putna 
(1895), dar n-apucă să intre în aceste din urmă atribuţii, căci se stinse 
din viaţă la 13 februarie 1896, la scurtă vreme după ce primise înştiin
ţarea de numire în această funcţie ecleziastică.

Fără să fie bogată în evenimente de spectaculoasă anvergură, ieşite 
din comun, viaţa lui Iraclie Porumbescu este o grăitoare şi emoţionantă 
pildă de patriotism, de muncă tenace, desfăşurată cu modestie în condi
ţii mai totdeauna neprielnice, pusă în slujba poporului ,,cel biet pînă 
acum din multe părţi uitat şi părăsit în propriile sale trebuinţe de pro- 
gres“ 3L\

Izbînzile sale din viaţă şi din activitatea practică precum şi cele 
din activitatea de publicist, poet şi prozator, fără a se caracteriza prin 
performanţe deosebite, sînt rodul unei vieţi chibzuite, a unei munci te
nace, bazate pe o optică realistă care i-a permis lui Iraclie Porumbescu 
să aleagă întotdeauna soluţii adecvate la problemele vieţii şi să nu se 
hazardeze în acţiuni care i-ar fi depăşit posibilităţile.

*

Dat fiind faptul că Iraclie Porumbescii s-a afirmat ca scriitor, ră- 
mînîncl în conştiinţa posterităţii „unul din primii prozatori români din 
Bucovina publicistica sa ni se pare normal să fie apreciată drept ac
tivitate ziaristică de scriitor şi nu ca jurnalistică în sine, chiar dacă, în 
ordine cronologică, proza, partea cea mai durabilă a operei sale, este 
precedată, ba chiar şi anticipată de articolele publicate în diverse ziare 
pe teme istorice, sociale şi politice. Mai trebuie, de asemenea, făcută 
precizarea că în întreaga sa activitate publicistică Iraclie Porumbescu 
a rămas, statornic, credincios aceloraşi ţeluri sociale şi naţionale care i-au 
călăuzit întreaga activitate. Ucenicia ca publicist şi-a făcut-o, după cum 
am precizat deja, la revista „Bucovina", scoasă de fraţii Hurmuzachi 
şi animată, în mare măsură, de „pribegii" moldoveni, retraşi la Cernăuţi 
din pricina prigoanei lui Mihail Sturza, precum şi „subt influenţa lui 
Pumnul" :|/|.

* Vezi Scrierile lui Iraclie Porumbescu..., ed. cit., p. 45.
32 Apud Paul Leu. — lucr. cit., p. 12.
3.3 Dicţionarul literaturii, române de la origini pînă la 1900, Bucureşti, Ed. Acad 

R.S.R., 1979, p. 704.
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Dacă avem în vedere numărul mare al periodicelor şi cotidienelor 
la care a colaborat cu articole pe teme sociale, politice, naţionale, isto
rice, pedagogice, culturale, religioase, etc., rezultă că activitatea publi
cistică a lui Iraclie Porumbescu, preot de ţară, „surgunit prin cele mai 
tăinuite funduri ale Bucovinei4*:s, poate fi apreciată ca prodigioasă. Este 
greu de refăcut în mod direct o hartă a răspândirii articolelor lui Iraclie 
Porumbescu datorită faptului că publicaţiile care i-au găzduit colabo
rările direct sau indirect, sînt astăzi — cele mai multe — adevărate 
rarităţi sau foarte greu accesibile. în mod mediat dacă procedăm, pu
tem afirma că scriitorul bucovinean şi-a făcut simţită prezenţa în în
treg spaţiul pe care patruzeciopţiştii îl numeau „vechea Dacie44, colabo
rând, după cum ne informează Leca Morariu 30 şi Paul Leu :!7 la „Bucovina44, 
„Bukowiner Pedagogische Blătter44, „Calendarul pentru ducatul Bucovinei. 
185544, „Calendarul Academiei ortodoxe pe anul 189044, „Foaia Societăţii 
pentru cultura şi literatura română în Bucovina41, „Foaia pentru minte, 
inimă şi literatură44, „Gazeta Transilvaniei4*, „Revista politică44, „Zimbrul44. 
„Albina românească44, „Federaţiunea44, „Concordia44, „Albina44, „Candela44. 
„România literară44, „Românul44, „Unirea44, „Telegraful român44, „Almana
hul Moldovei44, „Fînitîna Blanduziei44, „Tribuna44, „L ’Etoil de Danube44 ş.a.

O parte dintre articolele lui Iraclie Porumbescu sînt menţionate 
împreună cu cîteva broşuri (Kloster Putna, Cernăuţi 1895, 10 p. ; Tarifa 
Stolei, clin anul 1786 în eparhia ortodoxă orientală a Bucovinei, Cernăuţi, 
1892, 12 p. ; Cine-i culpabil ?, Braşov, 1894, 10 p. ; Salvus conductus la 
catastrofa din Boian rectificată în aprilie 1858, Braşov 1894, 10 p. ;), care 
fac de asemenea obiectul publicisticii, în „Consemnarea scrierilor lui 
Iraclie Porumbescu cari se vor tipări în partea a doua :i8 : Sfat cu sătenii 
despre autonomie şi congresul bisericesc din Bucovina („Albina44), Răs
punsurile la cele 7 întrebări cardinale, date unor preoţi de episcopul 
Haeman, în amd 1864 în privinţa organizării administrative a bisericii 
ortodoxe în Bucovina („Concordia44) — tipărite şi în broşuri, în limba 
germană, la Cernăuţi, în anul 1891.

Dintre toate acestea, demne de reţinut în mod deosebit, ni se par 
două lucrări care se subsumează publicisticii, incluse de Leonida Bodnă
rescu din partea I a scrierilor lui Iraclie Porumbescu, şi anume : Desmor- 
mîntarea domnilor Moldovei şi Ceva despre trecutul şi prezentul Bucovi
nei., precum şi articolul Noi şi celelalte naţiuni din ţară, apărut în „Re
vista politică44 (numerele 6 şi 10/1887).

Desmormîntarea domnilor Moldovei, apărut în „Albina44 pe la finele 
anului 1856, poate fi socotit un reportaj în sensul cel mai exact al cu
vântului :l!), scris parcă după reţetar.

Celelalte două articole la care ne referim : Ceva despre trecutul şi 
prezentul Bucovinei şi Noi şi celelalte naţiuni din ţară, urmăresc să sta-

35 Idem, ibidem, p. 7.
36 Ibidem, p. 7.
37 Lucr. cit., p. 11.
38 Vezi Scrierile lui Iraclie Porumbescu..., ed. cit., p. 194.
39 Vezi Nicolae Cârlan — Un reportaj despre deshumarea lui Ştefan cel Mare in

1856, în „Suceava, anuarul Muzeului judeţean", VI-VII, 1979-1980, p. 351-358.
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bilească pe bază de argumente istorice, lingvistice, (toponimice, ono
mastice etc.) că pământul Bucovinei, fiind pământ românesc — ,,parte din 
Dacia veche44, locuit neîntrerupt de români, care au zămislit aici o cul
tură şi o civilizaţie plină de originalitate şi autenticitate şi care consti
tuie şi astăzi populaţia mojoritară a Bucovinei —  nu există nici un te
mei ca acest ţinut să fie alipit la Galiţia, ci, dimpotrivă, să-şi păstreze 
autonomia relativă, dobândită prin lupte stăruitoare şi pline de sacrificii, 
la 1848. Pledând pentru drepturile populaţiei româneşti nu numai că 
autohtonă dar şi majoritară, autorul exprimă şi o idee care-i eviden
ţiază spiritul de largă înţelegere, de toleranţă faţă de celelalte naţiona
lităţi cu care autorităţile habsburgice împânziseră Bucovina din. bine 
mascate motive de deznaţionalizare a populaţiei indigene : „Noi, româ
nii bucovineni, se arată în articolul Noi şi celelalte naţionalităţi din ţară, 
avem sincera dorinţă şi voinţă să trăim cu toate celelalte elemente din 
ţară în pace şi bună înţelegere14. 40 Aşadar, Iraclie Porumbescu a înţeles 
că aceste naţionalităţi constituiau doar un instrument mai mult sau mai 
puţin conştient de efectele urmărite de cei care îl utilizau. Revoltat de 
politica de oprimare pe care trebuiau să o suporte conaţionalii săi, 
Iraclie se întreabă, retoric, cu indignare : „Cum ! străbunii noştri pen
tru aceasta au câştigat pământul acesta şi pentru aceasta l-au apărat, prin 
secole cu sângele lor de o mulţime de duşmani, ca astăzi să fie o spe
culă a unor oameni fără suflet şi fără nici o consideraţiune ?“ 41. Ca şi 
în celălalt articol, apărut şi în broşură — Ceva despre trecutul şi pre
zentul Bucovinei — publicistul susţine apartenenţa istorică a Bucovinei 
la Moldova, ba, mai mult, invocînd tratatele de vasalitate a Moldovei 
faţă de Poartă din 1512 şi de la mijlocul secolului al XVII-lea, prin care 
se stipula că Moldova este obligată doar la plata unui peşcheş şi la re
cunoaşterea suzeranităţii Imperiului otoman, el arată că, la 1775, prin con
venţia, de danie dintre Austria şi Turcia, Bucovina trece la Austria „în 
stare de status quo“  şi că „Austria i-1 garantează [...] şi pe viitor44. în 
numele unor astfel de stipulaţii din tratatele internaţionale privitoare 
la Moldova şi îndeosebi la Bucovina, Iraclie Porumbescu pledează pentru 
independenţa relativă a ducatului Bucovina în cadrul Imperiului hab- 
sburgic şi nu pentru eliberarea Bucovinei şi unirea ei cu patria mamă, 
ceea ce ar putea să fie luat şi drept o dovadă a realismului gîndirii sale 
politice : ideea revenirii Bucovinei la vatra strămoşească nu era adică 
oportun să fie, în condiţiile acelui moment, propagată şi susţinută. De 
fapt Iraclie Porumbescu nu emite aici o opinie originală, ci se mani
festă doar ca aderentul uneia dintre soluţiile preconizate de alţii în 
ceea ce priveşte rezolvarea problemei politico-naţionale a românilor. 
Aceasta rămâne totuşi o limită a gîndirii politice şi naţionale a lui 
Iraclie Porumbescu, explicabilă în bună măsură, nu însă pe deplin jus
tificată.

De altminteri, cum vom avea prilejul să precizăm în unul din capi
tolele următoare, „libertatea44 şi „unitatea44 tuturor provinciilor româ

40 Apud Paul Leu, lucr. cit., p. 11.
41 Idem, ibidem, p. 12.
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neşti el o vedea, încă la 1848, sub protectorat austriac şi nu realizată 
în condiţii de independenţă şi suveranitate.

In afara articolelor menţionate sau comentate pînă aici, Iraclie Po- 
rumbeecu a mai scris şi alte articole politice precum şi o serie de predici 
pe care le-a publicat în diverse foi greu de găsit. Este cel puţin de 
bănuit că liniile fundamentale ale gîndirii sale politice şi naţionale sînt 
condensate în aceste articole, care, de altfel, sînt şi cele mai importante. 
De reţinut că toate referinţele la jaloanele principale ale gîndirii, naţio
nale şi politice clin publicistica lui Iraclie Porumbescu, au în vedere 
aceste articole, considerate ca o sinteză a ideilor sale politice şi naţionale, 
idei pe care le-a îmbrăţişat şi pentru care a pledat şi a acţionat cu sin
ceritate şi pasiune.

IRACLIE PORUMBESCU
(UNE PRESENTATION MONOGRAPHIQUE)

I

I i  e s u m  e

En se proposant de presenter, d ’apres des principes de la 
reeherche monographique, la vie et l’oeuvre d’Iraclie Porumbescu, l ’auteur de 
l’etude ci-dessus esquisse d’abord le contexte naţional, politico-social et culturel 
dans lequel commence son activite l’ecrivain de Bucovine. De suite ou reconstitue 
la vie de cat ecrivain, on faiit des references â son activite sociale et politique 
et on souligne les eoordonnees patriotiques de ses preoccupations de publiciste.

Dans la deuxieme pârtie de l’etude seront abordees de point de vue analytique 
la poesie et la prose d’Iraclie Porumbescu. pour etablir son originalite, les affi- 
nites avec autres ecrivains, et son lieu dans le cadre de la litterature roumâine.



ZIARUL „BUCOVINA“ — TRIBUNĂ 
A UNITĂŢII CULTURALE ROMÂNEŞTI

MIRCEA CENUŞĂ

Luptele revoluţionare ale anului 1848 au produs o 
adevărată regenerare în viaţa românilor aflaţi, de la răpirea Bucovinei 
(1775), sub apăsătoarea stăpînire habsburgică. Insurecţia de la Viena din 
13 martie 1848, care a spulberat regimul absolutist al lui Metternich şi a 
ridicat la luptă popoarele subjugate din Imperiul habsburgic, a declanşat 
şi mişcarea revoluţionară a românilor bucovineni. Revendicările lor în
dreptăţite, formulate în programele din martie — mai 1848 şi sinteti
zate în cele 12 puncte ale Petiţiunii ţării (Bukovinaer Landespetition) 
din iunie, acelaşi an — între care principală era autonomia politică 
şi administrativă a provinciei, alipită în 1786 la Galiţia, — întîmpinau 
însă rezistenţa cercurilor guvernamentale austriece, încurajate de for
ţele antirevoluţionare europene care, după înăbuşirea revoluţiei fran
ceze din iunie 1848, trecuseră la contraofensivă. în aceste momente 
grele pentru destinele românilor bucovineni, sosea de la Braşov, la sfîr- 
şitul lunii iunie, grupul numeros al refugiaţilor moldoveni, în frunte 
cu Vasile Alecsandri, căruia, la sfîrşitul lunii august, li se adăuga Mi- 
hail Kogălniceanu. Prezenţa lor în capitala Bucovinei a constituit un 
puternic stimulent pentru mişcarea de emancipare a românilor bucovi
neni. Personalităţi proeminente ale vieţii naţionale şi culturale din Mol
dova, cu bogata lor experienţă politică şi gazetărească, Vasile Alecsandri 
şi Mihail Kogălniceanu au putut convinge pe fraţii Hurmuzachi că salv
gardarea intereselor politice ale românilor reclamă ou necesitate înfiin
ţarea unui ziar. Erau zile hotărîtoare pentru soarta Bucovinei şi totuşi 
ea nu avea un organ de publicitate care să-i mobilizeze pe români la 
lupta pentru dezrobirea provinciei şi să-i convingă pe străini de justeţea 
revendicărilor româneşti. Numai cu memorii nu se putea înfăptui auto
nomia Bucovinei. Aşa a apărut, la 4/16 octombrie 1848, primul număr 
al ziarului Bucovina, „gazetă românească pentru politică, religie şi lite
ratură", sub conducerea fraţilor Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi. Aici 
se impune însă numaidecît o precizare : dacă îndemnul şi sprijinul refu
giaţilor paşoptişti moldoveni i-au determinat pe fraţii Hurmuzachi să ac- 
rioneze cu promptitudine pentru înfiinţarea ziarului, paternitatea acestei 
idei le aparţine în întregime. „Multe au fost meritele pentru Bucovina şi 
pentru românism ale membrilor familiei Hurmuzachi dar un lucru

1 Publicată în Bucovina, I, 1848, nr. 9, p, 67.
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este cert : faptul că au editat la Cernăuţi în anii 1848 — 1850 un ziar 
politic li se poate socoti drept unul din cele mai mari merite ale lor. 
Fraţii Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi au pătruns sensul vremii şi au 
înţeles obligaţiile ce le incumbă. Nesocotind truda şi cheltuielile s-au 
angajat fără ezitare la greaua muncă a editării unui ziar politic pentru 
apărarea drepturilor politice ale Bucovinei şi pentru discutarea proble
melor moldoveneşti, româneşti4' 2.

Din primul an de apariţie chiar, fraţii Hurmuzachi au fost ajutaţi 
la redactarea ziarului de Iraclie Porumbescu, ca secretar de redacţie, şi 
de Aron Pumnul, refugiat în Bucovina, în toamna anului 1848, ca re
dactor responsabil, de la un timp, al „Părţii româneşti44. Fiind singura 
gazetă din provincie şi avînd menirea să menţină în atenţia cercurilor 
conducătoare austriece dorinţele poporului român din Bucovina, ziarul 
apărea în limbile română (cu caractere chirilice şi — în parte — serni- 
chirilice) şi germană, tipărit pe două coloane paralele.

Pe deplin convinşi că apără drepturile legitime ale românilor bucovi
neni, fraţii Hurmuzachi n-au cruţat nici un sacrificiu pentru a asigura 
existenţa gazetei lor. In ultimul ei an de apariţie însă, greutăţile mate
riale au sporit, acestora adăugîndu-li-se numeroase altele, precum şi, 
în primul rînd, vexaţiunile cenzurii imperiale, ca urmare a înăspririi mă
surilor represive după înăbuşirea revoluţiei maghiare şi instaurarea „re
gimului Bach4 4 în cele din urmă, la 20 sept./2 oct. 1850, în condiţiile 
istorice noi, ziarul se văzu obligat să-şi înceteze apariţia. „Din neferi
cire, Bucovina nu putu să apară decît pînă la 1850, cînd, în urma în- 
frîngerii revoluţiei maghiare, preagraţiosul împărat restabili absolutis
mul, făcînd să amuţească din nou orice manifestare naţională. Astfel 
şi mişcarea literară din Bucovina suferi o întrerupere bruscă, la fel 
şi năzuinţele pe terenul politic şi bisericesc44 /|.

Programul politic al Bucovinei, aşa cum apare el în articolul care 
deschide primul număr, redactat de Gheorghe Hurmuzachi, nu putea 
fi decît identic cu revendicările românilor bucovineni formulate în Pe- 
tiţiunea ţării. Ziarul avea menirea să sprijine lupta începută pentru exis
tenţa naţională a provinciei, să mobilizeze în această luptă toate cla
sele şi păturile sociale. Ziarul a fost conceput, deci, în primul rînd ca 
un organ de apărare a intereselor politice ale neamului românesc clin 
Bucovina, ca apărătorul năzuinţelor lui de libertate : „Foaia noastră va 
fi dar — se arată în articolul-program — defensorul intereselor naţio
nale, intelectuale şi materiale ale Bucovinei, reprezentantul dorinţelor 
şi năzuinţelor lui, organul lucrărilor şi suferinţelor lui... Autonomia pro
vincială, întreg şi nemărginit progres în toate ramurile activităţii ome
neşti ,acestea sînt principiile noastre, pe care foaia noastră [...] nu le

2 T. Bălan, Activitatea refugiaţilor moldoveni în Bucovina, Ziarul „Bucovina", 
1944. p. 46. Pentru ansamblul problemei vezi de acelaşi, Fraţii Gheorghe şi 
Alecu Hurmuzachi şi ziarul „Bucovina", Cernăuţi, 1924.

3 Cf. Ionel Dîrdală, Conştiinţa naţională a românilor bucovineni, în Anuarul In
stitutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“ , voi. XII, Iaşi, 1975, p. 181.

4 V. Monariu, „Foaia Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina" , 
1932, p. 5.
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va pierde din vedere“ 5. Dar, deşi ziarul se mărturiseşte ca „defensorul 
intereselor naţionale ale Bucovinei", în coloanele sale se dezbat probleme 
ale tuturor provinciilor româneşti aflate sub stăpînirea austriacă, pre
cum şi ale Principatelor, aflate sub dominaţia otomană. Hurmuzăcheş- 
tii au fost totdeauna călăuziţi de ideea naţională. Idealul libertăţii şi 
unităţii naţionale a reprezentat o constantă a gîndirii lor politice — ca 
şi a celorlalţi fruntaşi paşoptişti români — şi, implicit, a programului 
ziarului pe care-1 conduceau. „Casa lor de ţară a ajuns [...] un focar de 
viaţă moldovenească [...]. Ei n-au pierdut din vedere legăturile ce tre
buiau să fie nu numai cu românii din Principate, cari în 1848 au aflat 
adăpost, mîngîiere si petrecere la dînşii, ci cu românii de pretutin
deni" (!.

Dacă anul revoluţionar 1848, care a adus în viaţa românilor din Bu
covina însemnate schimbări politice, sociale şi culturale, a hărăzit tot
odată acestei provincii, prin activitatea refugiaţilor paşoptişti moldoveni şi 
transilvăneni prezenţi în acea vreme la Cernăuţi, un rol istoric vizînd des
tinul românesc în general, apoi aceasta s-a datorat, în primul rînd, zia.ru- 
kii Bucovina, care a reuşit să devină, pentru o scurtă perioadă de timp, 
o tribună de luptă a tuturor românilor. In întreaga sa existenţă, gazeta 
Hurmuzăcheştilor a militat cu fermitate şi curaj, nu numai pentru cauza 
dreaptă a românilor bucovineni, ci şi a românilor cls pretutindeni.

Ziarul fraţilor Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi, publicaţia de trezire 
a conştiinţei naţionale şi de afirmare a drepturilor românilor bucovineni, 
a marcat, în aceiaşi timp, un moment de excepţională importanţă în 
istoria culturii româneşti din provincia aflată sub dominaţia habsbur- 
gică. Dacă se ia în considerare că Chrestomaticul românesc al lui Teodor 
Racoce din 1820 este mai mult un almanah-magazin, atunci C. Loghin 
este îndreptăţit să afirme că „Bucovina n-a fost numai cel dintîi ziar 
românesc în Bucovina, ci a ţinut şi locul celei dintîi reviste româneşti 
de aici. Nici cea dintîi revistă românească, — Foaia Societăţii pentru 
literatura şi cultura românească în Bucovina (1865 —  1869) — n-a făcut 
mai multă literatură decît ziarul Bucovina“  7. Că întemeietorii publica
ţiei nu intenţionau să se mărginească la un rost politic şi informativ, 
o dovedesc următoarele rînduri programatice : „Colaborarea mai multor 
scriitori de talent făgăduită acestei foi ne pune în plăcuta poziţie de 
a împărtăşi cititorilor noştri, pe lîngă deosebite articole de interes co
mun şi nouă / noi, n.n. /, producţii ale literaturii româneşti, încît /  în 
măsura în care, n.n. /  acestea se vor potrivi scopului gazetei noastre. 
In acest chip foaia noastră va fi o oglindă a activităţii intelectuale a 
românilor"8. Urmărind acelaşi scop pe care l-a slujit întreaga presă 
românească din Principate şi din Transilvania, în perioada pregătirii 
şi desfăşurării revoluţiei de la 1848, — consolidarea unităţii culturale

5 Bucovina, I, 1848, nr. 1, 4/16 oct., p. 1.
6 N. Iorga, Ce este România în mişcarea culturii româneşti ?, In O luptă lite

rară, Bucureşti, 1979, voi. I, p. 286.
7 C. Loghin, O sută de ani de la naşterea lui Alexandru Hurmuzachi. Pagină 

comemorativă, Cernăuţi, 1924, p. 14.
8 Bucovina,, I, 1848, nr. 1, 4/16 oct., p. 1.
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ca premisă a celei politice — ziarul Bucovina se voia, ca şi Dacia li
terară din 1848, „un repertoriu general al literaturii române44, aşa cum 
scria M. Kogălniceanu în celebra sa Introducţie la Dacia literară9. Ast
fel, în spiritul, şi chiar în litera, programului Daciei literare, Alecu 
Hurmuzachi „îşi pusese în gînd să cuprindă prin foaia sa toată zarea 
românească. Îndrăzneţ gînd, la 1848, îndrăzneţ mai ales pentru mica 
Bucovină, care abia atunci era pe cale să-şi organizeze, şi in domeniul 
politic, o viaţă nouă“ t(). Acest gînd „îndrăzneţ44 avea să se dovedească 
realizabil cu ajutorul nemijlocit primit de Alecu Hurmuzachi din partea 
refugiaţilor politici moldoveni şi transilvăneni. Căci, dacă în anul 1848 
se publică un singur foileton, nesemnat, dar scris de Kogălniceanu, în
dreptat împotriva domnitorului Moldovei Mihail Sturza, — Carte a fos
tului rege Ludwig Filip către încă fundul domn Mihail Sturza 11 — , 
începînd clin anul 1849 Bucovina are un foileton bine îngrijit (o „Foiţă44), 
scrisă în limba română, pentru care redactorii au reuşit să-şi asigure 
colaborarea unor scriitori de seamă din toate provinciile româneşti, fă
cînd din gazeta lor într-adevăr „o oglindă a activităţii intelectuale a 
românilor44 şi contribuind prin aceasta la consolidarea unităţii spirituale 
româneşti.

„Foiţa44 ziarului Bucovina. care se tipăreşte în a doua jumătate a 
paginilor, despărţită de cele două coloane bilingve şi continuîndu-se„ 
uneori, în Supliment, a avut o apariţie destul de regulată, De la nr. 1 
al anului II, ea lipseşte o dată în 1849 (nr. 26) şi de cinci ori în 1850, 
în perioada în care ziarul lupta cu mari şi numeroase greutăţi, fiind obli
gat să apară cu numere duble. Conţinutul „Foiţei44 este foarte variat. 
Pe lîngă literatură, se publică articole ce dezbat probleme importante 
şi actuale din toate domeniile culturii (istorie, lingvistică, învăţămînt, 
viaţă artistică etc.), precum şi articole politice.

Asemenea reprezentanţilor Şcolii ardelene, redactorii şi colabora
torii Bucovinei s-au sprijinit, în lupta lor pentru drepturile românilor 
din Imperiul habsburgic, pe argumente furnizate de istorie şi limbă. De 
aceea, materialele care tratează probleme din cele două domenii, publi
cate în Bucovina, au o vădită coloratură politică, sînt, cu alte cuvinte, 
arme de luptă în mai generala mişcare revendicativă românească a 
epocii.

In concepţia fraţilor Hurmuzachi — concepţie întru totul asemănă
toare aceleia a marilor istorici ai noii generaţii paşoptiste — , istoria na
ţională constituia un auxiliar indispensabil în lupta de emancipare na
ţională şi socială, trecutul istoric, prin exaltarea conştiinţei şi mîndriei 
naţionale, trebuind să devină forţa morală capabilă să impulsioneze 
această luptă. De unde, spaţiul larg acordat în coloanele ziarului Bucovina 
lucrărilor cu caracter istoric vizînd mişcarea naţională general romă-

9 „Foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturii româneşti, în carele ca
într-o oglindă, se vor vede scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bănăţeni,
bucovineni, fişte carele cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul seu“ .

10 Romulus Cîndea, Un luptător bucovinean: Alecu Hurmuzachi, Sibiu. 1941, p. 13.
11 Bucovina, I, 1848, nr. 1-3, p. 2-3 ; 13-14 ; 23.
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nească. Dintre acestea, relevăm, în primul rînd, noul program revolu
ţionar al moldovenilor, redactat de Mihail Kogălniceanu la Cernauca, 
la sfîrşitul lunii august 1848 şi tipărit, în broşură, la Cernăuţi, sub tit
lul Dorinţele partidei naţionale din Moldova, din care unele părţi se 
publică în foiletonul ziarului Bucovina IJ. După cum se ştie, ideile ca
pitale afirmate în acest program erau unirea Moldovei cu Ţara Româ
nească şi împroprietărirea ţăranilor — cele două deziderate majore ale 
revoluţiei româneşti din 1848. Cu mişcarea revoluţionară a românilor 
din Transilvania se ocupă cîteva studii, precum : La istoria românilor 
din Transilvania (studiu divizat în capitolele : Pînă la împăratul Iosif II ; 
De la mai pînă la iuli 1848; De la iuli la septembrie 1848 13), Faptele 
belice ale românilor transilvăneni în 1849 1/1 şi Batalionul I clin al doilea 
regiment român în rezbelul unguresc 15. Atenţia deosebită acordată eve
nimentelor din Transilvania se explică atît prin puternicul ecou pe 
care l-au avut acestea în Bucovina, cît şi prin faptul că în re
dacţia ziarului lucrau, în acea vreme, doi dintre militanţii revoluţionari 
de la 1848 din Transilvania, Aron Pumnul şi George Bariţ. Aceştia au 
exercitat o puternică influenţă asupra poziţiei politice a Bucovinei în 
sensul accentuării caracterului general românesc pe care Hurmuzăcheş- 
tii au căutat să-i imprime de la început ziarului lor. Aron Pumnul, care 
făcea parte din redacţie încă din 1848, avea în grijă partea referitoare 
la stările de lucruri din Transilvania, iar George Bariţ, în perioada celor 
trei luni de exil petrecute, în vara anului 1849, în capitala Bucovinei, 
a contribuit din plin la redactarea şi difuzarea în Transilvania a ziaru
lui Hurmuzăcheştilor.

Lupta pentru limbă a constituit pentru românii bucovineni, mai mult 
chiar decît pentru ceilalţi români, supuşi în Imperiul habsburgic dezna
ţionalizării, o luptă politică, o parte integrantă a luptei pentru salvgar
darea fiinţei lor naţionale, precum şi pentru afirmarea lor ca naţiune 
şi ca un popor capabil de cultură. Această luptă a fost purtată de Hur- 
muzăcheşti, între anii 1849 —  1850, şi prin ziarul lor Bucovina, în pa
ginile căruia găsim, sub pana lui Alecu Hurmuzachi îndeosebi, articole 
de îndrumare vizînd păstrarea şi dezvoltarea limbii româneşti în Bu
covina, precum şi cîteva studii generale asupra limbii române, publi
cate în foiletonul ziarului şi datorate, cum era şi firesc, lui Aron Pum
nul. încă clin nr. 2 al anului II acesta tipăreşte, fără a semna, prima 
parte din Legile dezvoltării limbii româneşti scoase din organismul e i ,f’. 
Urmarea promisă n-a mai apărut însă. Studiul cel mai întins al lui Aron 
Pumnul este Neatvrnarea limbii româneşti în dezvoltarea sa şi în modul 
de a o scrie. început în nr. 6 din 1850, el continuă, cu intermitenţe, pe 
parcursul a 10 numere 17. Deşi destul de vast, studiul dezbate doar două 
probleme : îndreptarul cel mai înalt în vorbirea, scrierea şi formarea

12 Bucovina, I, 1848, nr. 42.
13 Bucovina, II, 1849, nr. 4, 6, 14, 15 şi 16
14 Bucovina, II, 1849, nr. 40. 41 şi 43.
15 Bucovina, II, 1849, nr. 35 şi 37.
16 Bucovina, II, 1849, nr. 2, p. 9-11.
17 Bucovina, III, 1850, nr. 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22 şi 23.
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limbii româneşti şi Literele corespunzătoare firii limbii româneşti şi mo
dul de a scrie cu ele 18. Deşi contaminate de cunoscutele teorii lingvis
tice aberante ale lui Pumnul, articolelor nu li se poate tăgădui un vi
brant suflu patriotic, vizibil mai ales în ultima parte, intitulată închi
năciune 19, care este un imn dedicat limbii române. Studiul Neatîrnarea 
limbii româneşti... a provocat un mare interes. Chiar în paginile Bucovi
nei au apărut, în două numere consecutive, Observaţii la articolul „Ne
atîrnarea limbii româneşti", semnate Sandu R...n şi datate „Biharia, 
8 mai 1850“ 20. Cîteva numere mai departe, o scrisoare din Năsăud, sem
nată „sc“ , apreciază studiul, dar cere tipărirea ziarului ou litere latine, 
pentru a grăbi „ziua mântuirii limbii româneşti din robia buchească chi- 
rilică“ - L. Problema înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin mai fusese 
abordată în Bucovina şi în numărul 22 al aceluiaşi an (1850). Ziarul va 
continua însă să fie tipărit, pînă la dispariţie, cu alfabet chirilic şi — 
în parte semiehirilic. Ca şi articolele de istorie, cele referitoare la limbă 
au, pe lîngă finalitatea lor intrinsecă, şi una înalt patriotică, servind 
afirmării elementului românesc din provincia subjugată.

In coloanele ziarului problemele referitoare la cultivarea limbii sînt 
strâns legate de cele privind învăţământul în limba română. Cum s p  

ştie, românii bucovineni au dus o îndelungată luptă pentru înfiinţarea 
la liceul german din Cernăuţi a unei catedre de limba şi literatura ro
mână 2-, Imediat după obţinerea acestei catedre, la 20 decembrie 1848. 
Alecu Hurmuzachi semnează în Bucovina un substanţial articol în care 
salută cu entuziasm evenimentul : „Noi privim aceasta numai ca în
ceputul unei politici înţelepte şi drepte şi către noi, care [...] va reaşeza 
frumoasa şi scumpa noastră limbă, acea nobilă fiică a Romei [...] în 
drepturile ei fireşti ce pînă acum îi erau răpite". Pentru ca înfiinţarea 
acestei catedre să dea rezultatele aşteptate, se impune, precizează au
torul articolului, ca profesorul care va fi desemnat să o ocupe să înde
plinească anumite condiţii : „Noi nu aşteptăm de la el numai învăţă
tura gramaticii, aceea ce cerem noi şi ce aşteaptă naţia este mai mult. 
El trebuie să cunoască individualitatea şi geniul limbii, ce e de tot cu 
neputinţă fără cunoaşterea istoriei ei. Limba e sufletul naţionalităţii, 
mijlocul dezvoltării acesteia (s.n.) şi, prin urmare, chemarea bărbatului 
care să ne-o înveţe este atît de importantă, cît şi grea, fiindcă se în
sărcinează cu păstrarea celui mai preţios tezaur al naţiunii (s.n.) [...]. 
El trebuie să cunoască de aproape propăşirile ce a făcut limba noastră 
în cei de pe urmă douăzeci de ani în celelalte ţări româneşti [...]. De 
vreme ce şi literatura are a se propune, se înţelege de la sine că şi cu

18 Acest ultim capitol fusese publicat, înainte cu cinci ani, sub titlul : Literele 
corespunzătoare firii limbii româneşti şi încă ceva  în Foaie pentru minte..., 
nr. 42-48, oct.-nov. 1845, Cf. Istoria ştiinţelor în România. Lingvistica, Bucu
reşti, 1975, p. 43, nota 34.

19 Titlurile tuturor articolelor tipărite cu ortografie pumnistă, au fost transcrise 
cf. ortografiei actuale.

20 Bucovina, III, 1850, nr.37, 38 şi 39,. 40, p. 141-143 ; 145-148.
21 Bucovina, III, 1850, nr. 47, 48, p. 160.
22 Vezi I. Nistor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina, 1774—

1857, 1916 şi Victor Morariu, op. cit.



ZIARUL „BUCOVINA" 335

noaşterea ei este neapărată11 2:;. Am dat extensie citatului, deoarece el 
rezumă un adevărat program pentru recent înfiinţata catedră, pro
gram pe care Aron Pumnul îl va realiza cu strălucire. Numirea acestuia 
ca titular al catedrei este anunţată cu satisfacţie în numărul următor 
a*l ziarului : „Noi ne descoperim via bucurie pentru această denumire 
(numire, n. n.), de vreme ce a nimerit pe cel mai vrednic11 2i. Bucovina 
s-a preocupat, prin pana corespondenţilor săi moldoveni, şi de starea 
invăţămîntului ieşean. O dovedeşte articolul Seminarul de la Socola25, 
aspră critică a jalnicei situaţii în care se afla „singura şcoală ce ne 
formează oamenii legii şi ai poporului11, din vina domnitorului Mihail 
Sturza şi a preotului Scriban.

Pe lingă articolele de orientare culturală găzduite în coloanele sale, 
Bucovina se manifestă şi ca un propagator al culturii şi literaturii ro
mâneşti în mase. „Redactorii ei formează, neoficial, o neobosită socie
tate culturală, cu preocupări multiple, subordonate în esenţă ideii că 
luminarea poporului este cea dinţii şi cea mai importantă îndatorire112(i. 
Semnificativă pentru această acţiune este următoarea înştiinţare apă
rută în ziar : „Cu cît ţara noastră Bucovina era mai depărtată de celelalte 
surori româneşti şi închisă aşa zicând cu nişte muri chinezeşti de către 
acelea, ca să nu poată străbate nici o carte sau vreo gazetă românească 
întrînsa [...] simţul naţional, neavînd nutremînt, amorţi [...], însă nu se 
stinse nicidecum cu totul, ci prin evenimentele mai din urmă se deş
teptă şi se aprinse la un grad înalt, ca în orişicare altă provincie, aşa 
încît acum însetoşează după cărţi româneşti ; pentru aceea, cu atît mai 
mare bucurie aducem la cunoştinţa publicului nostru bucovinean urmă
toarele cărţi româneşti care sosiră de curînd de la Braşov1111. Sînt men
ţionate, printre altele, poeziile lui Bolii ac, traducerea lui Heliade a poe
mului Don Juan de Byron, Curierul de ambe sexe (periodul V) şi Icoana 
creşterii rele cu mijloace de a o face şi mai rea de Andrei Mureşanu, 
aceasta din urmă foarte apreciată.

Bucovina n-a rămas străină nici de mişcarea artistică, atît cea din 
provincie, cît şi cea din Moldova. Astfel, în numerele 10 şi 11 din 1849, 
apar două elogioase cronici ale concertelor violonistului Kosobski. Cro
nicarul nu uită să menţioneze că la primul concert s-a cîntat şi Roma- 
nesca, „melodie de joc din sec. 16, care aduce aminte de cîntecele noas
tre populare11. In numărul 40 —  41 din 1850 gazeta publică o entuziastă 
cronică despre concertul lui Scarlat Miculi, care a executat „26 din cele 
mai frumoase cîntece naţionale'-1. „Foiţa11 Bucovinei acordă atenţie şi 
Teatrului Naţional din Iaşi, publicând o cronică referitoare la spectaco
lul ou piesa Iaşii în carnaval a lui Vasile Alecsandri. „Cea mai nimerită 
idee a autorului este —- subliniază cronicarul — introducerea păpuşi
lor şi a! irozilor în intriga piesei sale11. Se reproduce apoi, ca fiind cea

23 An'. I, 1848, nr. 12, p. 81.
24 An II, 1849, nr. 1, p. 4.
25 Bucovina, II, 1849, nr. 29, p. 159-160.
28 Mihai lacobssieu, Revoluţia de la 1848 in Bucovina, în Suceava. Anuarul Mu

zeului judeţean, V, 1978. p. 30.
27 Bucovina, III, 1850, nr. 30, p. 128.
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mai bună, „scena păpuşilor, în care Statu-Palmă Barbă-Cot face critica 
năravurilor rele din Moldova14 28.

Datorită momentului deosebit de important din istoria românilor 
bucovineni în care apare ziarul, era firesc ca ecourile preocupărilor poli
tice să răzbată şi în „Foiţa44 sa, axată, în principal, pe probleme cultural- 
literare. Articole cum ar fi O ochire retrospectivă de Alecu Hurmuzachi 2!1, 
Jurnalistica din Moldova30, Intuiţiuni politice naţionale (de un bănă
ţean)^, Centralizaţiunea şi federaţiunea în Austria32 şi altele, susţin şi 
completează lupta pentru drepturile românilor purtată în coloanele păr
ţii politice a ziarului.

Rolul de far al unităţii culturale româneşti pe care l-a îndeplinit 
revista Bucovina în cei doi ani de apariţie este evidenţiat, mai ales, de 
literatura apărută în, paginile ei. După cum se ştie, presa românească, 
pusă de la începuturile ei în slujba luptei de afirmare naţională, a sus
ţinut această luptă şi pe plan literar. Literatura, considerată ca unul 
dintre cele mai eficiente mijloace pentru potenţarea conştiinţei naţio
nale ocupă un loc important în paginile multor periodice paşoptiste, 
poezia îndeosebi. Să ne gîndim numai la înălţătoarele versuri din poe
ziile lui Vasile Alecsandri 15 mai 1848 şi Hora Ardealului, sau din Ră
sunetul lui Andrei Mureşanu, toate trei publicate în Foaia pentru minte, 
inimă şi literatură a lui Bariţ. Poezia paşoptistă, publicată în periodi
cele vremii, deşi nu întotdeauna realizată sub aspect estetic, sub cel al 
conţinutului este o poezie militantă, pusă în slujba ideii naţionale. Pe 
această linie a presei româneşti paşoptiste se înscrie activitatea literară 
a ziarului Bucovina. Prin „Foiţa44 sa el a reprezentat în literatura vremii 
curentul naţional-popular pe careul teoretizase Kogălniceanu în Intro- 
ducţie la Dacia literară. Astfel, datorită unor împrejurări istorice spe
cifice, Bucovina, ajunsese a fi o revistă literară cum nu mai era alta, 
un fel de urmare... a Daciei literare de odinioară33 Scrierile literare 
publicate în gazetă se încadrează, în marea lor majoritate, celor trei direc
ţii indicate în Introducţie : evocarea trecutului istoric, menit să servească 
drept model şi îndemn la luptă pentru prezent, inspiraţia din folclor, în
ţeles ca depozitar al specificului naţional şi cîntarea frumuseţilor patriei, 
ca formă de manifestare a patriotismului. Celor trei teme li se adaugă, 
în mod firesc, avînd în vedere momentul istoric, literatura politică mili
tantă.

Ca şi în cazul părţii politice, partea literară a ziarului Bucovina are 
colaboratori din toate provinciile româneşti. Redactorii s-au străduit — 
şi în bună măsură au reuşit —  să facă din ziarul lor „oglinda44 momen
tului literar general românesc. Transilvania este reprezentată, în afară 
de Aron Pumnul, prin Andrei Mureşanu, poetul revoluţiei de la 1848. 
în Ardeal, pe atunci celebru şi în Bucovina pentru al său Răsunet,

28 Bucovina, III, 1850, nr. 17, p. 73.
29 Bucovina, II, 1849, nr. 1, p. 1-3.
30 Bucovina, II, 1849, nr. 3,1, p. 170-171.
31 Bucovina, II, 1849, nr. 42, p. 262-263 ; nr. 43, p. 275-276.
32 Bucovina, II, 1849, nr. 45, p. 288-289 ; III, 1850, nr. 2, p. 8-11 ; nr. 3, p. 13-15.
33 N. Iorga, Istoria literaturii române, voi. III, p . 20.
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sinteză, încrustată în table de bronz, a aspiraţiilor neamului româ- 
nesc“ M. Acestuia i se publică poezia Vers funebral 35. Notiţa redacţiei 
care însoţeşte poezia („rostit cu ocazia rugăciunilor pentru martirii ro
mâni de la 28 decembrie 1848 în catedrala Braşovului de Andrei Mu- 
reşanu“), ţine să sublinieze conţinutul ei patriotic şi revoluţionar. Făptui 
că Mureşanu apare cu o singură poezie nu trebuie să ne ducă la conclu
zii eronate. Poetul transilvănean se bucura de o deosebită preţuire din 
partea familiei Hurmuzachi. A fost, în primul rînd, un preţios cores
pondent al gazetei bucovinene, străduindu-se s-o răspîndească în Tran
silvania 36.

Din cauza unor condiţii obiective, care ţineau atît de evenimentele 
istorice, cît şi de distanţa geografică, Bucovina n-a avut colaboratori 
din Ţara Românească. Redactorii ei însă au luat fericita iniţiativă de e 
reproduce creaţii ale celor mai reprezentativi poeţi munteni ai timpului, 
Dimitrie Bolintineanu, căruia i se reproduce, din volumul apărut la 
Bucureşti în 1817, poeziile O fată tînără pe patul morţii, Invocare, Mircea 
cel Mare şi solii şi Ştefan cel Mare şi maica sa :<~, este astfel prezentat 
cititorilor Bucovinei: „Talentul românului poet, ale cărui însemnate me
nte pentru renaşterea poeziei naţionale, nu mai puţin şi luminatul pa
triotism ce avu prilej a desfăşura în anul trecut (1848, n. n.) ne punea 
îndatorire de a înfăţişa publicului nostru din cînd în cînd cîteva 
din producţiile ce onoară geniul pomenitului poet“ •*. Din volu
mul lui Grigore Alexandrescu Suveniri şi impresii, apărut în 1847, 
sînt publicate fabulele Dreptatea leului şi Lupul moralist (alese proba
bil pentru a-1 viza pe Mihail Sturza, duşmanul neîmpăcat al ziarului) 
şi poezia Umbra lui Mircea. La Cozia :1!). Publicînd poezia Ruinele de la 
Tîrgovişte, ziarul face un elogios portret lui Vasile Cîrlova : „Vasilachi 
Cîrlova, poet român, s-a născut în anul 1809 ; ajungînd în vîrstă de 
17 ani a început a-şi dezvolta talentul său poetic prin mici, dar pline 
de foc poezii. în vîrstă de 18 ani a făcut poema intitulată Păstorul în
tristat ; la 19 ani, Ruinele Tîrgoviştei..., Răsunetul unui fluer (Inserare, 
n. n.), Rugăciunea şi altele ; la 21, Marşul românilor, Ero şi Leandru şi 
a început traducerea vestitei tragedii Zaira. Necruţătoarea moarte l-a 
răpit din mijlocul concetăţenilor săi chiar cînd se afla în floarea tine
reţii. Noi sperăm că cititorilor noştri va fi de plăcere publicarea acestor 
poezii, căci ele vor găsi talentul cel mai adevărat poetic şi împreună 
cu poetul vor admira ruinele româneşti ce astăzi ne sînt mărturii de 
glorie strămoşească"

în legătură cu reproducerile menţionate din cei mai reprezentativi 
poeţi munteni ai vremii se cuvine o remarcă. Selectarea poeziilor se face

34 I. Breazu, Studii de literatură română si comparată, Oluj-Napooa, voi. II, 1973,. 
p. 140.

35 Bucovina, III, 1850, nr. 1, p. 1-2.
30 Oi’. Scrisoarea din 6 oct. 1849 a lui Alecu Hurmuzachi către Bariţ.
37 Bucovina, II, 1849, nr. 12, p. 65 ; nr. 13, p. 69 ; nr. 16, p. 81 ; nr. 23, p. 125.
38 Bucovina, II, 1849, nr. 13, p. 69.
39 Bucovina, II, 1849, nr. 25, p. 137 ; nr. 27, p. 147, nr. 28, p. 153-154.
40 Bucovina, II, 1849, nr. 15, p. 77.
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potrivit programului gazetei şi scopurilor acesteia, mărturisite în cele 
două prezentări citate : sînt preferate bucăţile cu o bogată încărcătură 
patriotică, prin care trecutul devine armă de luptă pentru prezent, cît 
şi acelea în care critica socială găsea aplicativitate imediată la stările 
din Moldova. Este aceasta încă o dovadă a modului în care redactorii 
„Foiţei" au înţeles literatura ca o modalitate de afirmare a năzuinţelor 
naţionale şi sociale ale românilor de pretutindeni.

Foarte mult material literar dau moldovenii, în fruntea cărora se 
situează Vasile Alecsandri. Acesta dorea ca „foaia Bucovinei să devină 
cel mai bun organ de răspîndire a ideilor frumoase printre români" şi 
făgăduia „a lucra cu aceeaşi .rîvnă cu care a lucrat pentru Propăşirea" 41. 
Asupra bardului de la Mirceşti vom reveni mai pe larg în paginile ur
mătoare. Costachi Conaehi publică poezia Ochi frum oşir'2, iar Vasile 
Pogor Profeţie scrisă la amil 1839 şi împlinită în 1849 43. Dar, pe lîngă 
poeziile semnate, din cele 18 nesemnate sau purtînd doar iniţiale, şase 
aparţin sigur (după precizările de la sfîrşitul lor) tot moldovenilor44. 
Un asiduu colaborator a fost G. Sion, refugiat împreună cu ceilalţi mol
doveni în Bucovina. Majoritatea celor 10 poezii publicate de el, cu men
ţiunea că fac parte din manuscrisul Panorama Moldovei, au un caracter 
social şi politic, fiind nişte pamflete virulente la adresa domnitorului 
Mihail Sturza. Semnificativ este Cintecul lui Sturza Vodă din care re
producem prima strofă (din cele şase) : „Mihai Vodă cel vestit / La pră
dat şi la răpit, /  Care-a scurs ţara de bani 1 Domnind cinsprezeee ani, / 
în sfîrşit e alungat /  De popor şi de-mpărat. / Plîngă curtea cît o vrea,/ 
Eu o iu rîde şi-oiu giuca" 43. Versiunile publicate de G. Sion au avut ecou, 
de vreme ce un anume G. A. semnează în paginile ziarului poezia Muza 
cu dedicaţia „Către poetul Panoramei M oldovei46, în care-1 îndeamnă 
să continue pe drumul început, demascînd samavolniciile domnitorului 
moldovean.

Bucovinenii sînt reprezentaţi în paginile ziarului de fraţii Hurmu
zachi, în planul cultural, iar în cel literar, de Iraclie Porumbescu. Hur- 
muzăcheştii publică articole şi studii social-politice şi culturale. Artico
lele multilateralului Alexandru Hurmuzachi reflectă preocupări teoretice 
referitoare Ia limbă şi literatură, la creaţia populară, istorie sau învă- 
ţămînt. In „Foiţă" însă literatură a semnat doar Iraclie Porumbescu.

41 Dintr-o scrisoare apărută în Convorbiri literare, X V , 1906, p. 585. Apud 
C. Loghin. Istoria literaturii române din Bucovina, 1926.

42 Bucovina, II, 1849, nr. 5, p. 31.
43 Bucovina, II, 1849, nr. 20, p. 101-102.
44 In ordinea apariţiei, poeziile Resemnate sînt următoarele : Silvia; Suspinul 

din singurătate ; D., H ora; Sonet (D-rei K. L.) ; Fiica şi muma (Moldova, 
mart. 1849) ; Odă la serbarea secuiului întîi, 1849, iunie 1, pentru dezrobirea ve
cinilor din M oldova; Adio la Bucovina. Omagiu familiei H. (semnat I) ; De 
m-aş face o păsărică ; Un fluturaş; G. A., Muza (Către poetul „Panoramei 
Moldovei") ; Nu mă u ita ; S telele ; Către unele fem ei (din Valahia — 1848) ; 
Către boieri (din Valahia — 1848) ; Călugărita ; Privighetoarea (De un emigrant 
1849,, mai) ; R., Un fragment din manuscrisul „Noii şi iar noi“ , Iaşi, '1850 ; — m  •—, 
La o tinără română.

45 Bucovina, II, 1849, nr. 19, p. 95.
46 Bucovina, II, 1849, nr. 38, p. 225.
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Sub titlul Încercările poetice ale unui bucovinean sînt publicate, cu men
ţiunea că fac parte din „o  culegere de poezii ce se pregăteşte pentru 
tipar“ , cinci catrene nesemnificative traduse din Heine47. S-ar putea 
ca dintre cele 18 poezii nesemnificative, 10, care nu au o menţiune spe
cială, să aparţină bucovinenilor. Sînt, aproape toate, poezii erotice, fără 
valoare deosebită (Vezi nota 44).

Am lăsat intenţionat la urmă contribuţia literară pe care Iraclie 
Porumbescu şi Vasile Alecsandri au adus-o în paginile Bucovinei, deoa
rece aceasta ilustrează, cum nu se poate mai bine, orientarea literară a 
gazetei Hurmuzăcheştilor.

Iraclie Porumbescu (1823 — 1896) era pe a<tunci student în teolo
gie, culegător de folclor, poet şi secretar de redacţie a Bucovinei. El a 
publicat între anii 1848 — 1850 poezii fără valoare estetică deosebită, 
dar care, pline de avînt patriotic, se înscriu în aria tematică a liricii 
paşoptiste. Şi-a cîntat neamul, celebrîndu-i originea (Fata de roman) a 
visat unirea tuturor românilor, sub sceptrul habsburgie, evident, potri
vit concepţiei timpului (Către zimbrul Moldovei); sub influenţa lui Bo- 
lintineanu şi a lui Alecsandri şi-a încercat talentul în balade, versifi- 
cîncl tradiţii populare (Anuţia, cu titlul modificat ulterior în Colnicul 
tătarilor de lîngă Tereblecea). A scris, de asemenea, ca şi Andrei Mure
şanu, poezii patriotice ocazionale, care-1 fac un precursor al atît de 
popularului poet de mai tîrziu al Sucevei, Vasile Bumbac. Dintre poe
ziile sale cu caracter patriotic cea mai semnificativă este Lui Iancu, 
reflex al puternicului ecou pe care l-a avut în Bucovina lupta pentru 
libertate naţională a românilor transilvăneni.

Evident, nu puţinele poezii din tinereţe îi vor asigura lui Iraclie 
Porumbescu locul cuvenit în istoria literaturii române, ci proza sa me
morialistică, precum şi amintirile sale cu caracter istoric-documentar, 
publicate spre sfîrştiul vieţii (Un episod din 1848, Cum a venit Aron 
Pumnul în Bucovina, Amintiri despre Vasile Alecsandri), care fac din 
autorul lor „un precursor al prozei bucovinene“ 48 şi im reprezentant 
de seamă al literaturii memorialistice cu privire la anul revoluţionar 
1848 în Bucovina. Şi totuşi, aceste poezii de tinereţe prezintă importanţă 
pentru istoria literară, întrucît ne permit să cunoaştem atmosfera ce 
domnea în redacţia Bucovinei şi ne ajută, ca şi poeziile lui Alecsandri, 
publicate în foiletonul gazetei, să degajăm orientarea ei literară. Izvoa
rele de inspiraţie ale poeziei lui Iraclie Porumbescu sînt realităţile ro
mâneşti, istoria naţională şi folclorul, care constituie, după cum se ştie, 
două din punctele centrale ale programului Daciei literare din 1840.

O discuţie specială necesită cele trei poezii publicate în ,,Foiţa“ Bu
covinei : fabula Buchea şi litera49, reflex al luptei pentru introducerea 
alfabetului latin, Lui Iancu 50 şi Ieremia Movilă şi sihastrul sau Altarul

47 Bucovina, II, 1849, nr. 43, p. 272.
48 Cf. Leca Morariu, Iraclie Porumbescu, Cernăuţi, 1938, Cap. I, Porumbescu 

precursorul prozei bucovinene.
49 Bucovina, III, 1850, nr. 10, p. 45-46.
50 Bucovina, III, 1850, nr. 13, p. 57.



340 MIRCEA CENUŞĂ

moimstirei Suceviţa51. Imnul închinat „craiului munţilor Transilvaniei" 
(Avram Iancu) a fost compus în 1850 şi a apărut, fără semnătură, avînd 
menţiunea „din Bucovina", în acelaşi an în care gazeta publicase, în pri
mele şase numere, în limba germană, fragmente din raportul pe care 
Avram Iancu îl înaintase guvernatorului Transilvaniei, generalul Wohl- 
gemuth, la cererea acestuia. Ziarul Bucovina a considerat că face un rea] 
serviciu cauzei româneşti publicînd faptele măreţe ale aceluia care a fost 
sufletul revoluţiei de la 1848 în Transilvania52. Atît raportul lui Iancu. 
cît şi oda închinată acestuia de către Iraclie Porumbescu, publicate de 
ziarul Bucovina, aveau menirea să pună în lumină importanţa luptelor 
eroice purtate de românii transilvăneni pentru afirmarea lor naţională, 
sub conducerea „craiului munţilor", într-un moment crucial al existen
ţei lor. „Prin imnul Lui Iancu (lui Avram Iancu) imn care, pe de-a-ntre- 
gul (şi-n text, şi-n melodie) e al lui Iraclie Porumbescu, tatăl izbuteşte 
să-l anticipeze oarecum pe marele său fiu Ciprian, fiindcă imnul acesta 
închinat lui Iancu a putut deveni atît de popular, încît, cînd la 1921, 
Al. Ciurea dă Povestirea pe scurt a vieţii lui Avram Iancu (Cluj), atunci, 
(la p. 68) Ciurea publică o variantă a acestui imn drept cîntec popular !" 53.

A  treia poezie publicată de Iraclie Porumbescu în foiletonul Buco
vinei, Altarul monastirei Suceviţa, este o baladă istorică, în genul celor 
ale lui Aleesandri, cu rădăcini în folclor. După cum mărturiseşte însuşi 
autorul, poezia i-a fost „îndreptată" de Aleesandri, care îl îndeamnă să 
continue pe drumul valorificării tradiţiilor populare : „Nemuritorul Alee
sandri — scrie Iraclie Porumbescu — mă îndemna cu cuvinte dulci şi 
lăudătoare să urmez calea începută [...]. «Ţi-am citit balada — spusese 
Aleesandri — cearcă, caută, ascultă şi întreabă de atari tradiţiuni între 
poporul din care eşti, în care trăieşti» [...] Acea baladă se publică apoi 
în Bucovina şi în Zimbrul, iar eu culesei, cît am fost student, în ferii 
j vacanţe şcolare, n. n. ! cîntece poporane şi ferindu-mă cu toată sfinţenia 
a schimba, a corija sau a adăuga cele ce şi cum le auzii, le trimisei lui 
V. Aleesandri" 5<i. Iulian Vesper adaugă : „Adorator al cîntecului popular, 
Aleesandri îi face cunoştinţa teologului hoinar şi cu obsesii rurale, Iraclie 
Golembiovschi, mai tîrziu Porumbescu, a căror prietenie e un bun au
gur pentru începuturile poeziei bucovinene. Porumbescu culege şi com
pune poezii cu caracter popular pe care Aleesandri le revede şi uneori 
le îndreaptă. Poeziile cuprind o exaltare a sentimentului naţional. Cînd 
se inspiră din producţiile poporului lirica lui Iraclie Porumbescu capătă 
.-ezonanţe etnice de prestigiu estetic55.

Singura concluzie care ni se pare firească, atunci cînd e să fixăm 
contribuţia lui Iraclie Porumbescu la constituirea literaturii moderne 
bucovinene, este următoarea : a fost nu numai „precursorul prozei bu-

51 Bucovina, III, 1850, nr. 29, p. 121-123.
52 Cf. C. Loghin, Avram Iancu şi eroii revoluţiunii sale în literatura Bucovinei, 

în Junimea literară, XIII, 19,24, nr. 9-10, p. 394-398.
53 Leca Morariu, Iraclie Porumbescu, în Făt-Frumos, X, 1935, p. 108-113.
54 Iraclie Porumbescu, Amintiri, EM. îngrijită de Ion Ştefan.
55 Iulian Vesper, Bucovina literară. în Junimea literară, X XII, 1933, nr. 10-12, 

p. 46.
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covinene", ci şi precursorul poeziei bucovinene, tematica puţinelor sale 
poezii, poate constitui, avem această convingere, o dovadă în acest sens. 
Aşadar, putem afirma, fără teama de a greşi, că Iraclie Porumbescu 
este cel dintîi poet bucovinean modern.

Consecvent programului Daciei literare, pe care-1 continua, şi sub pu
ternica influenţă a lui Alecsandri, ziarul Bucovina a arătat un constant 
interes pentru creaţia populară. Incepînd să publice legenda despre în
temeierea Bucureştiului, gazeta o însoţea cu o notă semnată Dr. N. şi 
intitulată Tradiţiile populare româneşti, în care putem citi : „Tradiţia 
populară este cartea deschisă unde se însemnează viaţa unei naţii, ce 
strămoşii ca o moştenire lasă nepoţilor lor [...]. Cu atît mai mare impor
tanţă nu se cuvine să aibă aceste izvoare istorice pentru naţia română, 
pentru un popul care, deşi are o existenţă de mai mulţi secoli — dintre 
care mulţi glorioşi — n-a ajuns ca să posedeze o deplină istorie a eveni
mentelor şi a literaturii patriei lui, în toată cuprinderea ei intelec
tuală" 5(i. In' ziar nu apar, totuşi, decît două prelucrări de folclor, Către 
Dunăre 57 şi Boul lui Păcală, culeasă de N. Stănescu, „răzeş de pe malul 
Prutului"58. Prima, subintitulată (deşi nu este) „cîntec poporal", e o 
compunere cultă după model popular fapt vizibil în a doua parte a sa, 
unde aluziile la starea Moldovei sub Mihail Sturza sînt evidente.

Structurarea programatică a Bucovinei în continuarea Daciei lite
rare avea să se contureze şi mai precis prin substanţiala colaborare a 
lui Vasile Alecsandri care a dat un deosebit prestigiu „părţii literare" 
a gazetei. „Gazeta Humuzăcheştilor, scrie Iorga, cuprinde în 1848, re
velaţia unui nou Alecsandri, scăpat de chinurile vechii dureri de iubire, 
un Alecsandri întinerit, care-şi cîntă iarăşi ariile sale vesele şi vioaie 
şi care înfăţişează cititorilor săi, deprinşi a vedea în el pe cel dintîi poet 
al Moldovei, o poezie populară îndreptată sau realizată de el, care-şi va 
culege astfel îndreptări pentru viitoarea sa carieră literară"50. Bardul 
de la Mireeşti a publicat în „Foiţci“ Bucovinei, între februarie 1849 şi 
octombrie 1850, un însemnat număr de creaţii originale şi de poezii 
populare din viitoarea sa colecţie. Din cele opt poezii originale apă
rute60, numai două (Altarul mănăstirii Putna şi Zburătorul) mai fuse
seră publicate ; şase văd pentru prima dată lumina tiparului acum. O 
situaţie mai aparte o au Strigoiul şi Adio Moldovei. Cea dintîi a fost 
scrisă, după propria mărturisire a poetului(il în colaborare cu C. Negri, 
aşa cum, de altfel, apare şi în Bucovina, unde, în dreptul părţii a II-a, 
se precizează : „de Costache N.“ . Adio Moldovei, scrisă cu scopul de a 
atrage simpatia asupra exilaţiilor după înăbuşirea revoluţiei de la 1818,

56 Bucovina, I, 1848, nr. 8, p. 57-60.
57 Bucovina, II, 1849, nr. 37, p. 217.
58 Bucovina, III, 1850, nr. 1, p. 2.
59 Apuci Mihai Berza, Hrumuzăcheştii, o familie de cărturari patrioţi, conferinţă 

televizată, 29 ian. 1974.
60 Păsărică (însoţită de o notă care atrage atenţia asupra alegoriei) ; Lăcrămioa

rele ; Strigoiul; Adio M oldovei; Adio la mormintul lui Grigore R om alo; Trei 
arcaşi sau Altarul monastirii Putna ; Barcarola siciliană, devenită apoi Canţo
neta napolitană ; Zburătorul.

61 Cf. Vasile Alecsandri, Opere, voi. I, Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1965, p. 149-150.
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a avut o parafrază poetică şi muzicală, intitulată Cintecul unui surghiu
nit, compusă de filoromânul Carol Umlauff şi închinată bătrînului Do- 
xaehi Hurmuzachi.

Preocuparea pentru folclor nu l-a părăsit pe Alecsandri nici în mo
mentele de intensă activitate politică din perioada1 exilului său în Buco
vina, aşa cum reiese din amintirile lui Iraclie Porumbescu despre poet. 
Colecţia sa de poezii populare, a căror culegere începe încă din 1842, în 
1847 era gata de tipar, dar evenimentele revoluţionare din 1848 au îm
piedicat apariţia ei. Primele balade care apar în Bucovina în 1849, Co- 
dreanu şi Păunaşul codrilor, ca şi celelalte ce vor urma, sînt însoţite de 
scrisori introductive — judicioase analize literare —  ca şi de note expli
cative. Aceste scrisori de introducere adresate lui Alecu Hurmuzachi, 
vor constitui celebrul studiu despre poezia populară Românii şi poezia 
lor (1849). Alecu Hurmuzachi, admirator fervent al creaţiei folclorice, 
înţelegând valoarea excepţională a acestor comentarii la baladele tri
mise, le publică fără întârziere, însoţindu-le de o prezentare elogioasă. 
,,Ou deosebită plăcere împărtăşim cititorilor noştri acest articol cu care 
sîntem datori penei măestroase unuia bărbat [...] pe care naţia română 
îl preţuieşte ca pe unul din cei mai geniali poeţi ai săi. Acest articol este 
comentariul unei culegeri de poezii populare pe care D-lui binevoi a 
promite gazetei noastre Deschizîndu-ne un aşa însemnat tezaur de 
poezie cu totul originală şi populară, D-lui şi-a dobîndit un nou drept 
la recunoştinţa patriei pentru asemenea înbogăţire a literaturii naţio
nale" (i-. Imediat după întoarcerea la Iaşi, în decembrie 1949, Alecsandri 
continuă pregătirile pentru publicarea poeziilor populare. La începutul 
anului 1850 apar în Bucovina, însoţite de comentarii introductive, bala
dele Toma Alimoş (Toma a lui Moşiu), Blăstămul şi Şerb sărac, iar la 18 
februarie/2 martie, „acea nestemată fără pereche a literaturii noastre 
populare", balada Mioriţa. în martie 1850, Alecsandri trimite comenta
riul lui Mihul Copilul; balada este urmată de Balaurul, Turturica şi 
cucul, Scdga, Inelul şi năframa, Bujor. In ultimele numere ale gazetei 
(57— 60) apar 11 hore, dintre care doar patru au titlu. După încetarea 
apariţiei ziarului bucovinean, Alecsandri va republica în Zimbrul de la 
Iaşi tot ce tipărise în foaia Hurmuzăcheştilor, pentru a face cunoscute 
poeziile populare şi în Moldova, uncie Bucovina ajungea intr-un număr 
mic de exemplare. Colecţia Poezii populare ale românilor va fi publicată, 
după cum se ştie, în 1866, după ce în 1852 şi 1853 apăruseră baladele. 
Trebuie să subliniem din nou faptul că unele dintre cele mai semnifica
tive piese ale acestei colecţii au văzut lumina tiparului pentru prima dată, 
între 1849— 1850, în ziarul Bucovina.

Colaborarea lui Alecsandri la gazeta Hurmuzăchenilor a constituit 
un puternic sprijin acordat acestora pentru crearea unei literaturi naţio
nale, inspirate din trecutul istoric şi creaţia populară, marcînd, în ace
laşi timp, începutul unor noi şi puternice legături culturale între Buco

£2 Bucovina, II, 1849, nr. 32, ip. 177.
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vina şi Moldova, contribuţie de seamă la realizarea unităţii culturale a 
românilor de pretutindeni.

Articolele şi studiile publicate în coloanele ziarului, cu deosebire 
cele ale lui Alexandru Hurmuzachi, precum şi literatura apărută în 
„Foiţă14, ne permit să relevăm ideologia cultural-literară a gazetei, a 
cărei orientare se precizează chiar de la început în continuarea Daciei 
literare, care a promovat direcţia naţională şi populară în literatura noas
tră, direcţie dominantă în perioada 1840—1860. împrejurări istorice spe
cifice, decurgând din evenimentele anului revoluţionar 1848, i-au hără
zit Bucovinei meritul de a fi reluat, ea, pentru întîia oară, după Propă
şirea din 1844, programul Daciei literare din 1840, program cunoscut 
fraţilor Hurmuzachi înică de pe atunci, după cum reiese dintr-o scrisoare 
din 3 aprilie 1840, în care ideologul specificului naţional în literatură, 
Mihail Kogălniceanu, mulţumeşte lui Constantin Hurmuzachi pentru bu
nele aprecieri asupra Daciei literare. Prezenţa fostului redactor al aces
tei reviste la Cemauca a contribuit neîndoios la conturarea ideologiei 
literare a ziarului Hurmuzăcheştilor, ideologie care îşi găseşte concreti
zarea în literatura publicată în foiletonul său.

Reluarea programului Daciei literare de către Bucovina n-a fost un 
simplu accident, ci o necesitate imperioasă, deoarece acest program co
respunde atît nevoilor momentului, cît şi unei aspiraţii profunde a su
fletului românesc de pretutindeni. Evocarea trecutului istoric naţional 
constituia un deziderat major al epocii. Bucovina înregistrează şi ea, 
începând din 1848, o mişcare literară izvorîtă din necesităţi în primul 
rînd de ordin naţional. Promovarea specificului naţional în literatură era 
unul din obiectivele luptei pentru emanciparea naţională. în acea perioa
dă de frămîntări politice, Bucovina nu putea urmări decît crearea unei 
literaturi puse în slujba ideii naţionale, o literatură militantă, care să 
poată fi utilizată ca armă politică în marea luptă angajată de Hurmuză- 
cheşti pe întregul front cultural şi politic pentru salvgardarea fiinţei na
ţionale a neamului românesc din Bucovina, supus de către politica habs- 
burgică la o deznaţionalizare forţată.

Deşi a avut o existenţă de numai doi ani, ziarul Bucovina a marcat 
începutul acelei mişcări de redeşteptare naţională şi culturală a româ
nilor bucovineni, legată de numele Hurmuzăcheştilor. „Lor li se datoreşte 
un întreg, fericit şi de viitor curent în Bueovina“ ,i:l  Ziarul lor repre
zintă aceeaşi importanţă pentru dezvoltarea, conştiinţei naţionale şi pro
movarea culturii în Bucovina, ca şi ziarele înfiinţate şi conduse de Ion 
Heliade Rădulescu, Gheorghe Asachi şi George Bariţ, ctitorii presei pe
riodice româneşti. Hurmuzăcheştii, aceşti „stegari ai ideii daco-româ- 
neşti în Bucovina şi ctitori de cultură românească11, au avut ca deviză 
a întregii lor activităţi naţionale „lumină şi libertate44 pentru popor. Prin 
ei limba românească, desconsiderată, s-a impus treptat ca limbă oficială,.

63 N Iorga, Ce este România..., loc. cit., p. 286.
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făcînd posibil progresul naţional în toate direcţiile. Ei au pledat şi lup
tat, oa şi Bariţ în Transilvania, pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei na
ţionale prin cultură.

Opera de ctitorie culturală a Hurmuzăcheştilor avea să fie însă de
săvârşită prin întemeierea ziarului Bucovina, eveniment publicistic cu 
totul remarcabil în viaţa spirituală a românilor bucovineni aflaţi sub 
•dominaţia habsburgieă. „Mişcarea literară şi culturală în Bucovina pînă 
atunci era reprezentată numai de Calendarul de casă pentru Bucovina, 
care începuse să apară la 1841. Fraţii Gheorghe şi Al. Hurmuzachi au 
căutat s-o îmbogăţească prin scoaterea foii bilingve Bucovina“ 6/*. In
tr-adevăr. o mişcare cultural-literară propriu-zisă începe să se crista
lizeze în Bucovina abia din 1848, odată cu apariţia ziarului fraţilor Hur
muzachi. Vorbind despre „Foiţa" ziarului Bucovina, Victor Morariu scrie : 
„Materialul e cît se poate de variat, poezii, balade şi legende poporale /.../, 
încercări şi contribuţii istorice variază armonic cu articole de interes 
politic, cultural şi naţional. Era o adevărată primăvară literară şi una 
din cele mai vechi şi mai frumoase expresii a unităţii culturale româ
neşti" °5. Subliniem acest rol istoric al Bucovinei, de tribună a unităţii 
culturale româneşti şi prin următoarele rînduri aparţinînd lui V. I. Si- 
mionesou : „Ziarul Bucovina, apărut în 1848, deveni o bucată de vreme 
jarul unităţii culturale româneşti (s. n.), în coloanele lui întîlnindu-se 
numele lui Alecsandri şi Kogălniceanu, al lui Bolintineanu, al lui Gh. Ba
riţ, alături de al fraţilor Hurmuzachi. Şi astfel, Bucovina, leagănul în
temeierii principatului moldovenesc; ajunge şi locul de pregătire a uni
tăţii sufleteşti între toţi românii" 66.

După apunerea gazetei Hurmuzăcheştilor, în 1850, Bucovina n-a 
mai avut alt ziar politic pînă la Revista politică din Suceava, apărută 
în 1886. Mesajul cultural-literar al celui dintîi ziar bucovinean va fi 
transmis însă, peste un deceniu şi jumătate, celei dintîi reviste româ
neşti din Bucovina, Foaia Societăţii pentru cultura şi literatura română 
vn Bucovina (1865 — 1869), înfiinţată, ca şi „Societatea pentru cultură", 
din 1862, tot de fraţii Hurmuzachi. Aceeaşi ideologie literară se va re
flecta, în primele decenii ale secolului nostru, în programul Junimii 
literare (seria I, 1904 — 1914), precum şi al altor publicaţii bucovinene.

Această direcţie înnoitoare — naţional-populară — imprimată de 
ziarul Bucovina, mişcării literare româneşti din a doua jumătate a sec. 
al XlX-lea şi din primele decenii ale sec. XX  a contribuit la crearea 
acelei efervescenţe culturale şi de simţire naţională care i-a însufleţit 
pe românii subjugaţi din Bucovina în marea luptă pe care au dus-o, 
alături de fraţii lor din Transilvania şi Principate, pentru desăvîrşirea 
unităţii naţionale şi statale a poporului român.

64 Lascăr Luţia, Serbările Hurmuzăcheştilor, în Luceafărul, XII, 1913, nr. 1, p. 44-45.
65 Victor Morariu, op. cit., p. 5.
66 V. I. Simionescu, Bucovina, Bucureşti, 1939, p. 32.



ZIARUL „BUCOVINA" 345

LA GAZETTE „BUCOVINA" — TRIBUNE
DE L'UNITE CULTURELLE ROUMAINE

R e su m  e

La gazetto „l'ondee par Ies freres Gheorghe et Alecu Hurmu
zachi, avec le concours des refugies politiques moldaves, publica tion d’eveil de 
la conscience naţionale et d’affirmation des droits legitimes des Roumains de 
Bucovine qui se trouvaient sous la domination de l’Etat des Habsbourgs, et en 
mânie temps, dans des conditions historiques speciales generees par Ies evene- 
ments de 1848. a represente l ’organe de pubjicite de tous Ies Roumains et a marque 
•aifssi un moment crucial dans rhistoire de la cui ture de Bucovfne.

La gazette — est-il montre dans Partiele — n ’a pas ete seulement le premier 
Journal politique roumain de Bucovine, mais, par son feuilleton, elle a tenu aussi 
Ie lieu de la premiere revue roumaine de la province. Ses redacteurs ont reussi 
â s’assurer la collaboration de beaucoup d ’ecrivains de marque de toutes Ies 
provinces roumaines et â faire de leur gazette „un miroir de l’activite intellec-
tuelle des Roumains", un phare de 1'.unite oulturelle roumaine. Cest precisement
cette these que l’auteur de l’article s’est propose de demontrer par l’anaîyse 
approfondee du fueilleton de Bucovina.

Ce role de „phare de l ’unite culturelle roumaine" joue par la gazette des 
freres Hurmuzachi, pendant une eourte periode de temps, est mi.s en e vi den ce 
surtout par l’analyse de la litterature publiee dans ses pages. En reprenant le 
programe de Dacia literară, de 1840, Bucovina a represente dans la litterature du 
temps la direct ion nationale-populaire dont le theoiîcien etait M. Kogâlniceanu. 
L’auteur de l’article s’appuie sur la collaboration d’Iraelie Porumbescu, le pere du 
i’ompositeur, et de son grand «m i, Vasile Alecsandri, pour en degager l’ideologie 
litteraire de la gazette, en prolongement de la direction de Dacia literară.

Par son feuilleton — eonclue-t-on dans Partide — la gazette des freres 
Hurmuzachi a milite energiquement contre Ies tendences cosmopolites, pour la 
creation d'une litterature originale, inspiree du passe historique et de la creation
populaire, une litterature militante, utilisable comme arme de lutte pour l’affir-
rnation naţionale du peuple roumain de Bucovine. Cette direction — affirme-t-on 
onsuite dans rarticle — imprimee par la gazette Bucovina au mouvement litteraire 
roumain des deeennies suivantes. a cree une grande efferveseence culturelle et 
naţionale qui a stimule Ies Roumains subjugues ele Bucovine dans leur grande 
lutte pour la liberation n;itionale et l ’union avec la Roumanie.
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Cercetarea exhaustivă a „Familiei14, ne dezvăluie alţi 
colaboratori la prestigioasa revistă orădeană : Dionisie Olinescu, Dimitrie 
Onciul, Ion V. Paşcanu, Mărioara Petrescu-Zamă, Dimitrie Petrino, Ci- 
prian Porumbescu, I. G. Sbiera şi Elena Niculiţă-Voronca.

Dacă în prima parte a lucrării noastre, cel mai fecund colaborator 
s-a dovedit folcloristul Simion Florea Marian (circa 90 contribuţii), în 
noua serie, Dionisie Olinescu se situează pe primul loc, oferind o ade
vărată frescă de epocă asupra vieţii culturale, sociale, istorice, politice 
şi economice a Bucovinei din a doua jumătate a secolului al XlX-lea 
şi începutul veacului XX.

DIONISIE OLINESCU s-a născut la 24 aprilie 1852 la Adincata — 
Cernăuţi. A urmat liceul în capitala Bucovinei. Face studii universitare 
la Viena, Innsbruck şi Cernăuţi. Intrat în administraţia ducatului în 1884, 
a desfăşurat o bogată activitate culturală pentru păstrarea şi consolida
rea spiritualităţii româneşti pe acest teritoriu. Autorităţile habsburgice 
nu puteau admite astfel de manifestări ce veneau în contradicţie cu pla
nurile de geimanizare a provinciei. Au început tracasările şi, după 9 
ani — în 1893, nemaiputînd suporta, Olinescu trece în ţara liberă, unde 
va peregrina ca profesor prin diverse oraşe : la Vaslui, Focşani, Slatina 
şi Caracal. A fost o vreme bibliotecar la Arhivele Statului în Bucureşti, 
numit în această funcţie la recomandarea lui Dimitrie Onciul. Pensio
nat în 1921, se va retrage la Botoşani, unde s-a stins din viată prin 
1924.

Colaborările lui Olinescu la „Familia“ (circa 96) sînt cuprinse între 
anii 1872 —  1904. Deşi a abordat cele mai diverse aspecte ale vieţii bu- 
covineme, el a rămas în conştiinţa posterităţii mai mult ca arheolog. 
„Nu a fost un mare arheolog în sensul că am regăsi sub semnătura sa 
lucrări fundamentale sau săpături cu rezultate spectaculoase ce fac epocă 
în ştiinţă. Ca mulţi alţi cercetători ai vremii lui, Olinescu ca istoric a 
fost un autodidact, iar ca arheolog un amator“ t0:î.

* In prima parte a lucrării de faţă am evocat pe următorii colaboratori : 
Kugen d’AIbon, Ion Bumbac, Vasile Bumbac, Dimitrie Dan, Vasilei Loichiţă, 
•Averchie Macovei, Simion Florea Marian, Aurel Morariu şi Constantin Morariu. 
10.! Mircea Ignat, Dionisie Olinescu, în Suceava, Anuarul Muzeului judeţean. 
V, 1978, p. 513.
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O primă corespondenţă la rubrica Salon — Din Bucovina tlM aduce 
la cunoştinţa cititorilor că pe terenurile mănăstirii Putna s-au găsit un 
paloş şi o durdă din sec. 13, deci înainte de „Descălecatul" lui Dragoş- 
Vodă. Acestea au fost. duse la căpitănia Rădăuţilor, urmând a fi predate 
Muzeului Ţării, din Cernăuţi. O notă din revista orădeană105 semna
lează editarea de către Dionisie Olinescu la Gherla, în tipografia „Au
rora", a broşurii intitulate Tezaurul de la Pietroasa sau Cloşca cu puii 
de aur, „studiu arheologic cetit într-una din conferinţele literare aran
jate la Cernăuţi de către Societatea pentru cultura şi literatura română 
în Bucovina".

O dare de seamă 106 a conservatorului de antichităţi asupra desco
peririlor arheologice din Bucovina în anul expirat, menţionează că la 
zidirea unei case în Şiret s-au găsit într-un zid vechi două cărămizi 
romane, numite „lateres", Nu s-a putut cerceta acest zid, deoarece pro
prietarul a oprit săpăturile. „Sînt primele cărămizi romane aflate pe te
ritoriul Bucovinei — scrie Olinescu — , dovadă incontestabilă despre- 
prezenţa coloniilor romane în Bucovina". Această descoperire vine să 
infirme părerea care căuta să câştige cu orice preţ teren, că elementul 
roman nu poate fi prezent în Bucovina. Tot la Şiret, în eărămidăria 
lui Beill, s-au găsit 3 pinteni cavalereşti din evul mediu, un inel de 
aramă cu gravuri, un cuţit de fier în forma unei săbii încovoiate, 4 bu
căţi de arcuri, iar în pădurea Holasica din comuna Sadova lîngă Cîm
pulung, — o cămaşă de zale. Cu oarecare amărăciune, Olinescu încheie 
astfel relatarea : „Ori cine poate vedea de ce mare interes este crearea 
unui muzeu de antichităţi la noi. Obiectele găsite se pierd pe nevăzute 
şi din zi în zi se şterg urmele existenţei noastre din trecut (...). Dar 
pentru prezent nu-i nici o speranţă pentru împlinirea acestei idei şti
inţifice".

Necesitatea unei societăţi arheologice 107 este titlul unui amplu ar
ticol în care autorul dezvăluie aspecte pozitive şi negative ale preocu
părilor pentru trecutul istoric pe pământul vechii Dacii, atît din partea 
românilor, cit şi a naţionalităţilor conlocuitoare. Astfel, în Muntenia, 
la începutul secolului al XlX-lea, sub banul Mihalcea Ghica, s-au făcut 
temeinice studii arheologice. Este dureroasă relatarea că din săpăturile 
prilejuite de construirea unei căi ferate din Carpaţi spre Dunăre, în 
România, deşi apar o mulţime de obiecte romane şi păgâne, „ţăranii le 
aruncă ca nefolositoare, le strică ori le vând pe preţuri derizorii aface
riştilor (...), care le duc pe piaţa arheologică din Viena, Londra etc. 
Din pietre cu inscripţii foarte importante pentru elucidarea trecutului 
nostru istoric, se zidesc sau se fac din ele praguri pentru prăvălii, ori 
jgheaburi pentru vite".

După ce deplânge faptul că în nici un judeţ al României nu se află 
vreun conservator (...) cu rolul precis de a salva de la pieire piese arhe

104 „Familia", nr. 37, 1876, p. 442.
105 Nr. 26, 1884, p. 314.
106 Nr. 5, 1885. p. 56-57.
107 Nr. 39, 1885, p. 460-462.
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ologice, Olinescu adaugă : „Românii trebuie să aibă mare interes de ră
măşiţele trecutului ţării. Ei sînt autohtonii ţării, oare au condus odată 
in destinele ţării“ . în Bucovina situaţia era şi mai proastă : „La peste o 
sută de ani de la ocuparea Bucovinei de către austrieci, intelectuali
tatea românească de aici nu manifesta nici un interes arheologic".

Amintind descoperirea în 1829 la Cuciurul Mare a unui tezaur de 
argint; a unui pocal de aur cu figuri mitologice la Clit în districtul 
Rădăuţilor; a mai multor torques în 1845 la Clocucica, autorul arată 
că obiectele au fost duse la Muzeul de arheologie din Viena, iar re
zultatul studiilor, publicat în reviste germane de specialitate. Doi filo- 
români s-au ivit, din fericire, în Bucovina, manifestând dragoste pentru 
arheologie, pentru trecutul istoric al Bucovinei : cavaler de Gutter (năs
cut în Suceava) şi consilierul financiar Wickenhauser. Guvernul Ţării
l-a numit pe primul —  conservator, iar pe al doilea, corespondent arhe
ologic. La data cînd îi apărea articolul în „Familia11 Olinescu ducea tra
tative cu „aderenţii ştiinţei arheologice41, pentru înfiinţarea unei societăţi 
arheologice şi a unui muzeu în Bucovina.

La aceeaşi rubrică : Salon — Scrisori din Bucovina, 108 coresponden
tul cernăuţean, preocupat de salvarea mărturiilor arheologice de mare 
importanţă pentru elementul românesc, scrie cu oarecare ironie : „Sîn- 
tem prea moderni şi ne interesează prezentul şi viitorul, cum îl înţe
legem după prezentul ce ni-1 croim, şi nici deloc trecutul...44. Aduce în 
sfîrşit vestea îmbucurătoare că la Cernăuţi s-a constituit un comitet 
pentru înfiinţarea unei societăţi arheologice şi a unui muzeu naţional 
în Bucovina. Preşedinte a fost ales chiar Dionisie Olinescu. Din comitet 
făceau parte, între alţii, Aglaia Drogli, Ion Bumbac, prof. I. Drogli, iar 
ca membru onorific, cav. de Gutter.

Pentru anul 1886, Societatea pentru cultura şi literatura română în 
Bucovina anunţă109 un ciclu de prelegeri gratuite, începînd cu cea a 
lui Dionisie Olinescu : „Antichităţi din Bucovina44. Acelaşi număr al 
„Familiei44 publică o notă arătînd că, corespondentul cernăuţean „este 
însărcinat de către „Academie des inscriptions et belles-lettres44 din Pa
ris cu descrierea arheologică a Bucovinei.

Problema înfiinţării unei societăţi arheologice române şi a unui mu
zeu naţional în Bucovina, este reluată no, subliniindu-se că doamnele din 
Comitet au purtat corespondenţă cu cele mai îndepărtate colţuri ale Bu
covinei, spre a sonda terenul şi a pune la treabă pe românii înţelegători. 
Dar făcîndu-se cunoscută intenţia, s-a ivit concurenţa străinilor. Şi Oli
nescu scrie ; „apelînd doar la internaţionalismul ştiinţei îndecomun, vro- 
iră numaidecît să contopească tendinţele şi mişcările naţionale ale Ro
mânului cu aspiraţiile lor, dîndu-le un caracter german44. De aici nece
sitatea grăbirii eforturilor pentru înfiinţarea societăţii arheologice ro
mâne. Statutele elaborate de Olinescu şi revăzute de o comisie aleasă,

108 Nr. 52, 1885, p. 625.
109 Nr. 3, 1886, p. 32-33.
110 Nr. 18, 1886, p. 217.
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au fost aprobate de guvernul ţării. Ele urmăreau trezirea printre ro
mâni a interesului pentru antichităţile lor naţionale.

O nouă corespondenţă 111 informează cititorii despre călătoria lui 
Dionisie Olinescu împreună cu doi cunoscuţi pe ruta Cernăuţi, Şiret, Ba- 
honeşti — Rădăuţi, pentru a face descoperiri arheologice. Rolul acestei 
călătorii a fost donarea la Şiret de către Gutter, a tuturor pieselor adu
nate de acesta, către Muzeul ţării. La acea vreme, ele constituiau cea 
mai bogată colecţie arheologică din Bucovina. Cu un car, piesele au 
fost aduse la Cernăuţi.

Ultima relatare cu caracter arheologic 112 ne aduce la cunoştinţă des
coperirile făcute la Bănila Moldovenească (4 mile spre apus de dealul 
Ceeina) unde cu doi ani în urmă au fost scoase la iveală monede ro
mane, săbii, lăncii, arme, coroane, inele, stele şi sori, verigi goto-scitice 
de aur şi argint, tăbliţe de aur cu însemne, care, împreună cu verigile, 
erau destinate a servi cultului unui zeu necunoscut pînă la acea dată, 
cruci. Toate piesele au fost duse la Viena. Tot în capitala imperiului 
a ajuns şi tezaurul bizantin roman din secolul al VH-lea, alcătuit din 9 
pocale de argint, din care unul ornat cu figuri mitologice romane. Des
coperirea a avut loc cu 70 de ani în urmă, la vechile şanţuri Horodişte 
din Voloca.

Monumentele istorice ale Bucovinei şi-au găsit de asemeni un loc 
de cinste în colaborările lui Olinescu la „Familia". închină rînduri pline 
de simţire mănăstirii Hum orJl;i, evocînd tradiţiile care circulau în le
gătură cu acest monument. O suită de 3 articole se intitulează Monu
mentul din Prisaca şi din Iaşi a/|. Primul e ridicat lîngă Vama în sec. 
XVIII de Mihai Racoviţă, care a trecut cu ostile peste Mestecăniş şi Su- 
hard în Transilvania, după ce înfrinse la Iaşi armatele germano-ma- 
ghiare conduse de căpitanul Ferencz, mort sub zidurile mănăstirii Ce- 
tăţuia, cu mu'lţi dintre invadatori. In amintirea biruinţei de la Iaşi, s-a 
ridicat Cerdacul lui Ferencz (în formă de cruce).

Despre mănăstirea Putna şi mormîntul lui Ştefan cel Mare publică 
date interesante115, ce dovedesc o bogată informaţie a arheologului şi 
istoricului bucovinean. Citind cronica lui Ureche, reproduce un frag
ment din aceasta, grăitor despre rămânerea mereu vie a figurii voievo
dului în conştiinţa poporului : „Ce după moartea lui, îi ziceau sfîntul 
Ştefan Vodă, nu pentru suflet, ci pentru lucrurile şale cele vitejeşti, ca
rele nimenea clin Domnii nici mai înainte, nici după aceea nu l-au ajuns". 
Sînt amintiţi de asemenea medicii veneţieni Muriano şi Leonard de 
Massuri, contemporani cu Ştefan, care au locuit la Suceava.

Olinescu publică şi tradiţii istorice. Una dintre acestea este Beizadea 
Tudurel din M oldova11*'. Articolul este o incursiune în trecutul istoric 
al Moldovei, mai precis în sec. XVIII, cînd trăia beizadea Tudurel, de

111 Nr. 35, 1886, p. 397-398.
112 Nr. 24, 1887, p. 285.
113 Nr. 27, 1882, p. 330-331.
114 Nr. 13, 1883, p. 148-151 ; Nr. 14, 1883, p. 160-163 ; Nr. 15, 1883, p. 174-176.
115 Nr. 27, 1904, p. 315-316.
116 Nr. 44, 1876, p. 520-521 ; Nr. 45, 1876, p. 531-533.
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parte de Suceava, la curtea lui din oraşul Odriului. Era fiu de domn 
moldovean şi tronul îi fusese luat de fraţii lui şi de urmaşii acestora. Ni 
se pare interesantă descrierea castelului, a vieţii de acolo, cu întreceri 
vitejeşti ce amintesc de turniruirile cavalereşti din Occident. Fiica bei
zadelei, Ilenuţa, este răpită de paharnicul Calapod, slujitor la curtea dom
nească din Suceava. îndrăzneala unui boier de viţă mijlocie de-a se că
sători cu o fată din familia voievozilor, era o crimă ce se pedepsea cu 
arderea în cuptor, iar în caz de circumstanţe atenuante, cu spînzură- 
toarea. Adus pe sus la Cetatea Sucevei, paharnicul fu salvat de Ilenuţa 
care ceru mila Domnului. S-a împăcat şi beizadea Tudurel cu Vodă, de- 
venindu-i supus credincios.

Un mare număr de colaborări este închinat societăţilor culturale 
din Bucovina : „Arboroasa" (4). „Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina“ (13), Junimea" (15), „Armonia" (11), „Academia 
Ortodoxă" (1), „Societatea doamnelor române" (1), „Şcoala Română" (1). 
Este cunoscută campania îndărătnică desfăşurată de autorităţile habs
burgice pentru deznaţionalizarea elementului românesc din această pro
vincie. Universitatea înfiinţată în 1875 la Cernăuţi, avea drept scop de
săvârşirea acestui obiectiv în rândul intelectualilor. Reacţia —  o reacţie 
de apărare — a venit în mod fericit, prin înfiinţarea societăţilor acade
mice, în care studenţimea a avut un mare rol în păstrarea şi întărirea 
sentimentului naţional şi a tradiţiilor poporului român. Din zecile de co
respondenţe apărute în „Familia", vom alege cîteva, apte să pună în lu
mină strădania lui Diomsie Olinescu de a face cunoscută tuturor româ
nilor, viaţa culturală din Bucovina, sortită să se desfăşoare în condiţii 
vitrege.

„Arboroasa" şi-a sărbătorit înfiinţarea la 17 februarie 1876 t17. Cei 
60 de studenţi români l-au ales preşedinte pe tânărul Buliga, student la 
facultatea de filosofic. Imnul societăţii, creat de T. V. Ştefanelli, a fost 
intonat sub bagheta dirijorală a lui Ciprian Porumbescu ; tot Ştefanelli 
a conferenţiat despre ideea naţionalităţii, idee de importanţă hotărâtoare 
pentru supravieţuirea elementului românesc din Bucovina. Olinescu sub
liniază înţelegerile pe care „Arboroasa" le-a perfectat cu societăţile aca
demice române din Cluj. Pesta, Viena, Oradea-Mare, Munchen, Berlin, 
Bruxelles, Paris şi Gând.

La 26 aprilie 1876 118 avea loc a doua şedinţă a „Arboroasei". Erau 
prezenţi ca oaspeţi D. Onciul şi I.G. Sbiera. Ciprian Porumbescu a dirijat 
corul care a intonat imnul societăţii, precum şi „Patria română", de Eugen 
d’Albon. S-a citit al doilea număr din revista „Leuşteanul" — publicaţie 
a societăţii. „Din păcate —• încheie Olinescu, rectorul seminarului nu ve
dea cu ochi buni faptul că studenţii participau la şedinţele „Arboroasei". 
A doua zi, a reclamat la consistoriu că societatea academică pune în pe
ricol „ordinea casei". Era un preludiu al loviturilor ce vor fi date mai 
tîrziu „Arboroasei".

117 Nr. 7, 1876, p. 83.
118 Nr. 18, 1876, p. 214.
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Relaţiile eu celelalte societăţi academice române sînt descrise cu grijă 
de Olinescu, a cărui corespondenţă 1111 constituie un preţios izvor de in
formare pentru cercetătorii de azi. „Uniunea Rpmână" („Union Roumai- 
ne“ ) din Paris răspundea „Arboiroasei" printr-o adresă din 4 martie 
1876, semnată de George Bursan : „Acum mai mult decît totdeauna 
Românii din toate ţările au trebuinţa de unire, de a cugeta şi simţi în 
acelaşi mod. Dulcea Bucovină nu va fi ştearsă niciodată dm inimile 
noastre. Pentru orice chestiune de interes pentru naţiune, pentru Ro
mâni, pentru libertate, ne veţi vedea alături de d-voastră luptînd în 
acelaşi foc, cu aceleaşi sen tim en te ..A u toru l articolului menţionează 
apoi relaţii cu societatea ,,Unirea“ a studenţilor din Munchen, cu „Ro
mânia Jună“ din Viena, societatea „Inocenţiu Micu-Cleiniana" din Blajr 
„Alexi-Şincaiana" din Gherla, „Clubul studenţilor universităţii din Iaşi" 
etc.

Din suita de articole închinate „Junimii", reţinem pe cel care a pri
lejuit a cineea aniversare a societăţii la hotelul „Goldenes Lamm“ în ziua 
de 3/12 decembrie .1882, la Cernăuţi l20. Salutând manifestările românis
mului în cadrul „Junimii", consilierul consistorial Miron Mihai Căli- 
nescu arăta că a fost o vreme cînd se considera o ruşine să vorbeşti ro
mâneşte, sau să ţii o  carte „moldovenească" în mînă, tipăriturile româneşti 
fiind de obicei oprite la graniţă.

Rolul major pe care l-a avut „Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina", este pus pregnant în evidenţă prin pana lui Dio
nisie Olinescu, care i-a urmărit cu atenţie activitatea. Au sprijinit-o 
cărturari de seamă ai ţării, între ei I. G. Sbiera, Dimitrie Dan, Ion Bum
bac, D. Isopescul. Editarea de periodice româneşti în Bucovina, de cărţi 
pentru bibliotecile poporale, reuniunile care aveau drept scop menţine
rea permanentă de legături între intelectualii români din această provin
cie, sînt doar cîteva din realizările „Societăţii".

„Armonia" a luat fiinţă din nevoia de-a se răspîndi muzica naţională 
în Bucovina 12'. Şedinţa de constituire a avut loc la 19 iulie 1881 în Cer
năuţi. Era în perioada cînd muzica „a ieşit din cadrul familiei şi începea 
să fie cultivată la scară naţională". în serbările patronate de societate, 
au răsunat compoziţiile lui Ciprian Porumbescu, Iancu Flondor, s-a 
promovat răspândirea muzicii populare.

Trei corespondenţe sînt închinate artei l22. Olinescu semnalează 
identificarea şi cercetarea unei icoane comandate de Ilieş Vodă la 1730, 
sau a unui evangheliar al lui Ştefan cel Mare, descoperit în acea perioa
dă de pictorul Epaminonda Bucevschi la Cernăuţi.

Impune posterităţii şi activitatea de recenzent a corespondentului 
bucovinean. Se va ocupa de lucrarea lui Francisc Adolf Wickenhauser, 
Molda oder Beitrăge zur Geschichte der Moldau und Bukowina J23. Au
tor a numeroase lucrări (în limba germană) despre istoria Bucovinei,

119 Nr. 31, 1876, p. 370.
120 Nr. 51, 1882, p. 618-619.
121 Nr. 16, 1883, p. 195.
122 Nr. 44, 1876, p. 520-521 ; Nr. 46, 1876, p. 550-551 ; Nr. 18, 1884, p. 216-217.
123 Nr. 44, 1882, p. 530-532 ; Nr. 45, 1882, p. 540-542.
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Wiekenhauser era originar din Austria Superioară. Se stabilise de 36 
de ani în Ţara de Sus, cunoştea bine limba română şi socotea Moldova 
a doua sa patrie. Deşi a germanizat rangurile boiereşti, Wiekenhauser 
a făcut o bună traducere a uricelor şi documentelor cercetate, aducînd 
o preţioasă contribuţie la cunoaşterea istoriei bucovinene.

Olinescu s-a aplecat cu răbdare şi asupra Ornitologiei poporane ro
mâne a lui S. FI. Marian m . Îşi exprimă de la început uimirea pentru 
cunoştinţele autorului, „pe o cale încă neumblată de români". Citează 
apoi prefaţa lui Marian la opul său, din care reproducem aceste afirmaţii 
semnificative :“ ... literatura modernă trebuie să se întemeieze pe cea 
poporană, scoţând la lumină şi întrebuinţând toate comorile cele mari, 
bogate şi frumoase, ale literaturii poporane, pentru ridicarea edificiului 
literaturii modeme".

Multe pagini sînt închinate vieţii teatrale din Bucovina. Românii 
din Cernăuţi au întemeiat un teatru de diletanţi care a dat spectacole 
în mod regulat în sala „Otelului de Moldavia" 125. In primele spectacole 
s-au jucat : Millo director sau mania posturilor, piesă într-un act de 
V. Alecsandri ; Nu te juca cu focul, de I. Negruzzi; Piatra din casă, co
medie cu cîntece într-un act, de V. Alecsandri şi Cinei, Cinei, de ace
laşi autor. Corespondentul subliniază cu satisfacţie că sala era arhiplină 
de fiecare dată, că au strălucit costumele naţionale româneşti. îşi ex
primă speranţa că în viitor se va înfiinţa un teatru naţional pentru 
Bucovina. întâlnim relatări despre prezenţa actorilor de la Naţionalul 
bucureştean pe scenele cemăuţene (C. Nottara în Ovidiu de Alecsandri, 
sau Agatha Bîrsescu de la Burgtheater din Viena, ca Hero în Des Me- 
eres und der Liebe Wellen, Lucia în Intrigă şi iubire, „Iulia" în Romeo şi 
Julieta).

Strădaniile corespondentului pentru cunoaşterea trecutului românesc, 
pentru propăşirea spiritului naţional în Bucovina, n-au mai fost supor
tate la un moment dat de oficialităţi. Ele veneau în contradicţie cu ţe
lurile de germanizare. De aici, o serie de şicane, care făceau viaţa lui 
Olinescu amară. I-a încolţit atunci gândul de a părăsi Bucovina, gînd pe 
care l-a dus la împlinire, trecînd în Vechiul Regat. O scrisoare 126 trimisă 
de el din Cernăuţi la 12.XI.1893 lui Simion Florea Marian la Suceava, ne 
dezvăluie împrejurările dramatice în care a trebuit să părăsească locu
rile natale : „Ţi-a fi bine cunoscut nenorocirea-mi întâmplată la finanţe. 
M-am decis a emigra in România şi a-mi căuta acolo de hrana vieţii (...). 
Ştiind prea bine, că fiind membru ordinar al Academiei Ştiinţelor din 
Bucureşti şi petreeînd de mai multe ori la Bucureşti, trebuie să ai cunoş
tinţe cu persoanele guvernului sau cu alte persoane influente. Mă îndrept 
cu rugăminte şi Te rog să-mi dai o scrisoare sau scrisori cătră una sau 
mai multe persoane influente din Bucureşti, ca să-mi pot ajunge scopul".

Personalitate polivalentă, demnă, setoasă de libertate, Dionisie Oli
nescu a preferat pribegia, căluşului habsburgic. S-a dus în patria liberă,

124 Nr. 7, 1884, p. 76-79 ; Nr. 8, 1884, p. 88-91.
125 Nr. 2. 1883, p. 23.
126 Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian11, Suceava, inv. 864.
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şi a fost primit cu căldură de fraţii români. Aici, a muncit cu pasiune 
pentru progresul ţării, făcând cinste plaiurilor buoovinene de unde a 
plecat.

DIMTDRiIE ONCIUL s-a născut la 26 octombrie/7 noiembrie 1856 în 
comuna Straja din judeţul Suceava de azi. De origine română, familia 
provine din Cernăuţi. După studii liceale şi universitare în acest oraş, se 
specializează la Viena şi Berlin. îşi ia examenul de doctorat şi de capa
citate, in istorie, geografie şi limba română. Din 1885 intră în învăţămînt 
ia Cernăuţi. Din Bucureşti i se face ofertă de-a veni la o catedră uni
versitară. Acceptă invitaţia în 1895, iar din 1900, ajunge în fruntea A r
hivelor Statului, în locul lui B.P. Haşdeu, care a renunţat Ja acest post. 
Membru corespondent al Academiei Române in 1905, devine membru 
titular în 4 aprilie 1906. Se stinge în 1923.

Bucovineanul Onciul rămâne în cultura ţării prin operele sale isto
rice. „A  întemeiat şcoala critică in istoriografie românească. S-a ocupat 
de problema originii românilor, demonstrând argumentat formarea poporu
lui român pe o arie întinsă de ambele părţi ale Dunării şi .respingând teo
ria migraţiunii medievale a românilor din Peninsula Balcanică In nordul 
Dunării“ 127.

Este prezent cu ,o singură colaborare în ,,Familia“ . Ne-am gândit s-o 
semnalăm, pentru că ni-1 dezvăluie pe autor in ipostaza de ... poet, la 
vârsta de 19 ani. Poezia la care ne referim este intitulată De-aş fi .. .12S. 
Are un caracter erotic, vers facil, ecouri ale versului popular, expresii 
italienizante, diminutive. Din cele 4 strofe, reproducem prima, edifica
toare — credem —• pentru valenţele literare ale poetului diletant de la 
Straja :

,,Ah, d-aş fi o viorela 
Ca şi ochiul tău de bela !
Aş dori, dorire-aş eu,
Să mă frângă-a ta mânuţă 
Şi-n frumoasa-ţi grădinuţă 
Să mă pui la sinul tău ! “

ION V. PAŞCAN este numele unui cărturar bucovinean rămas mai 
puţin în conştiinţa posterităţii. Din păcate, ne lipsesc date biografice 
mai ample. Sîntem totuşi în măsură să arătăm că a fost „catechet la 
Şcoala de copile şi de băieţi în strada Transilvaniei din Cer.năuţi“ . Tra
duce din limba germană Epistola către D iognet129 după textul tălmăcit 
in 1882 din greacă de dr. Heinrich Kihn la Universitatea din Wurzburg. 
După Kihn, arată Paşcan, „autorul epistolei ar fi filozoful Aristides din

127 Dicţionar enciclopedic român, voi. III, Ed. Politica, Bucureşti, 1965, p. 585.
128 Nr. 42, 1875, p. 492.
129 Tipo- şi litografia concesionaită arch. Silvestru Morariu-Andrievici, Editura 

Societăţii, Cernăuţi, 1893, 19 p.
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Atena, cam pe la 'anul 126 e.n. şi că sub Diognet are să se înţăleagă îm
păratul Adrian41. Pentru întărirea acestei afirmaţii —  continuă traducă
torul bucovinean :— Kihn „aduce înainte mai multe arguminte interne 
şi esterne, aşa bunăoară limba, stilul şi modul de vorbire al celui dintîi, 
apoi viaţa, gradul de cultură şi caracterul ambilor bărbaţi, convenirea 13(1 
lor în Atena etc...44.

In trei numere consecutive din „Familia" 131 îi apare lucrarea Cer- 
năuţul şi suburbiile sale (Schiţă topo-etnografică şi istorică) 132. Este o 
amplă descriere a1 oraşului, cu aşezarea geografică, populaţia, monumen
tele istorice, şcolile, societăţile culturale, bibliotecile, precum şi a su
burbiilor Horecea, Calîceanca, Clocucica, Roşa şi Mănăetirişte. Datele 
furnizate de LV. Paşcan, referitoare la epocă, sânt de certă valoare do
cumentară ; ele aduc lumină asupra unor statistici privind numărul di
verselor naţionalităţi din zonă. Autorul pune la îndoială exactitatea da
telor, acestea fiind opera unor oficialităţi străine.

MARIOARA PETRESCU-ZAMA. — Unele date biografice despre 
această colaboratoare bucovineană, ne sânt oferite de arborele genealogic 
al familiei Marian, existent la Fondul memorial-documentar „S. FI. Ma
rian41 din Suceava. Maria Petrescu-Zama era fiică de gospodar din Cireş- 
Budeniţ, judeţul Storojineţ, căsătorită cu Ion Petrescu, paroh la Putna. 
Soţul ei a trăit între ,1837—1900. Era fiul parohului Gheorghe Piotrovschî 
din Şiret şi frate cu Leontina Marian, soţia folcloristului. La darta cînd 
îi apăreau colaborările din „Familia44, autoarea era în vîrstă de aproxi
mativ 55— 60 de ani.

Fără credinţă133, este titlul primei contribuţii. Aflată la staţiunea 
climaterică E. din Germania, scriitoarea prezintă cu mult talent frumu
seţea locurilor şi bucuria pricinuită de o plimbare dis-de-dimineaţă spre 
o înălţime împădurită. In singurătatea ce^o înconjura, preamărea opera 
Demiurgului. Tulburată de o femeie apărută lîngă ea pe neaşteptate, află 
că aceasta nu venise în staţiune pentru aură ci ca să găsească un refu
giu, un loc de uitare a unei mari dureri sufleteşti. Avea priviri răvăşite, 
era sceptică şi nu credea în existenţa divinităţii. „Mai bine ar fi ca toată 
creşterea şi educarea tinerimei să se facă — afirma ea •— pe baze reale, 
factice, iar nu ca pînă acuma să se cultive simţăminte dumnezeeşti care 
sînt frumoase şi înălţătoare, dar — pentru viată numai otrăvitoare pot 
fi“ .

In două numere consecutive, publică altă lucrare literară, intitu
lată O noapte frumoasă, o noapte cu n orocm . Autoarea reuşeşte să 
redea- zbuciumul sufletesc al eroului principal, un tînăr român care din 
cauza unei dragoste nefericite, a plecat în Italia. Nici monumentele Ro
mei, nici Vezuviul sau Pompeiul, nici Adriatioa sau Veneţia nu i-au

130 Întâlnirea.
131 Nr. 10-13, 1896, p. 115 ; 140-141 ; 150-151.
132 Editura autorului, Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi, 1899, 38 p.
133 Nr. 11, 1896, p. 121-122.
134 Nr. 23, 1896, p. 267-268 ; Nr. 24, 1896, p. 282-283.



356 EUGEN DIMITRIU

adus mîngîiere. întors în Austria, întâlneşte la Viena pe femeia iubită, 
cu care petrece o noapte într-o cameră de hotel. Ea iubise pe un altul, 
era slabă, influenţabilă. Trist, tînărul român urcă în zori în tren şi dis
pare pentru totdeauna din viaţa ei.

Pentru Maria Petrescu-Zamă, Pastele e sărbătoarea primăverii (Pas
tile 13a), cînd reînvie natura, se întorc cocostârcii şi rîmdunelele. După 
datina străbună, în acea zi cobora din pat dimineaţa, călca desculţă pe 
o bucată de fier, ca să fie sănătoasă tot anul. Se spăla apoi cu apă în 
care era pus un ou roşu, o  monedă de argint şi una de aur, ca să fie 
roşie ca oul, albă şi curată ca argintiul şi preţioasă (avută) ca aurul.

Seria de colaborări cu caracter literar se încheie cu O zi la ţară l3£i. 
Bucata cuprinde două părţi. Autoarea e oaspete pentru o zi în casa unei 
prietene la ţară în Bucovina ; impresionată de frumuseţea naturii, de 
coloritul variat al peisajelor, priveşte admirativ pe cosaşii care culcă 
voiniceşte iarba într-o livadă. Au venit şi alţi oaspeţi de la oraş. Pentru 
toţi, ţărani şi orăşeni, gazda a pus masă mare, veselia durînd pînă la 
miezul nopţii. După ce s-a potolit larma, gazda s-a retras în camera ei. 
Căuta singurătatea , încerca să se reculeagă, pentru moartea unei fiinţe 
apropiate.

La rubrica „Salon“ , publică o corespondenţă intitulată Jubileul so
cietăţii „România Jună“ 137. Autoarea o subintitulează „Amintiri şi re- 
flexiiuni“ . La 25 de ani de la înfiinţarea Societăţii, participă cu un grup 
de bucovineni la serbarea ce s-a desfăşurat la Viena. Veniseră acolo 
„români din patru unghiuri (...). Familii ce nu s-au cunoscut înainte şj 
cu greu se vor mai vedea vreodată, îşi petreceau atît de vioae, atît de 
intim laolaltă, că păreau că toată viaţa lor, au petrecut-o împreună, atât 
de mare era însufleţirea!“ . Autoarea îndeamnă tineretul studios din 
Viena, să nu se lase sedus de măgulirile frumoaselor, dar nu prea 
scrupuloaselor vieneze. „Luîndu-le de soţi •—■ încheie ea — , se pierd 
din tinerii valoroşi pentru naţiune (...). Traiul cu o femeie de altă naţiu
ne, cu alte obiceiuri, cu altfel de simţăminte, trebuie să înstrăineze! 
Iar progenitura e pierdută cu desăvârşire !“ .

DIMITRiIE PETRINO. Născut în 1844 138 în satul Rujiniţa din Basa
rabia, ca fiu al lui Petrachi Petrino şi al Eufrosinei (fiică a lui Doxachi 
Hurmuzachi), poetul şi-a manifestat de tînăr talentul literar. între anii 
1848— 1850, familia trăieşte la Cernauca. După moartea lui Doxachi, 
moşteneşte această proprietate. Dimitrie se căsătoreşte în 1865 cu Victoria, 
fiica baronului Buchental din Mihalcea, coborâtoare din Costineşti, pe care 
o pierde după un an. A călătorit prin Italia, Germania, Franţa, Tirol. 
în 1875 îl găsim la Iaşi, ca director al bibliotecii statului, după Erni-

135 Nr. 16, 1897, p. 184.
136 Nr. 23, 1897, p. 265-266.
137 N,r. 15, 1896, p. 177-178.
138 Data naşterii lui Dimitrie Petrino este controversată. Vezi Const. Loghin, 

Istoria literaturii române din Bucovina — 1775— 1918, Tip. Mitr. Silvestru, 
Cernăuţi 1926, p. 103.
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neseu. După afirmaţiile lui G. Sion, a predat limba şi literatura română 
la Universitatea din capitala Moldovei. Cunoscut în cercurile „Junimii44, 
a colaborat la „Convorbiri literare44. A fost într-o vreme prieten cu 
V. Alecsandri. îmbolnăvindu-se, după viaţa de petreceri pe care a dus-o, 
îşi caută zadarnic salvarea la Bucureşti. Moare în 29 aprilie v. 1878, la 
spitalul Domniţa Balaşa, fiind înmormântat în cimitirul Şerban Vodă. 
L-au condus pe ultimul drum, C.A. Rosetti —  preşedintele Academiei 
Române şi -alţi membri ai Înaltului for cultural.

Poetul îşi începe colaborarea la „Familia44, ou poezia Adio Bucovi
nei 139. A fost scrisă înainte de hotărârea de a părăsi Cernauca, în semn 
de protest contra jubileului anexării (100 de ani), ce se pregătea la Cer
năuţi 14°. Versurile, reproduse din „Convorbiri literare44, sînt dedicate 
contesei E. B. Sînt pătrunse de un cald patriotism pentru acest pământ, 
pe care poetul nu-1 poate uita :

„Mă opresc in treacăt încă
Şi cu dragoste adâncă
Vin să-ţi jur, o Bucovină, că în veci nu te-oi uita44.

Leagăn de eroi legendari, cu numeroase mănăstiri ce adăpostesc mor
minte voievodale, Bucovina este umilită şi profanată. In final, poetul 
îşi exprimă credinţa fermă că jugul împilării habsburgice va dispărea 
şi acest ţinut va reveni la patria mamă :

„Deci cum eu nu uit ca-n lume
Suvenirul unui nume
A  mea soartă, Bucovina, de-a ta soartă-o a lega t:
Astfel mândra Românie
N-o să uite-n (Veşnicie
Că-n pământul tău cu fală este Ştefan îngropat!44.

La mormîntul fraţilor Constantin şi Alexandru Hurmuzachi141, este 
dedicată mătuşii sale Eliza Sturdza, născută Hurmuzachi. Poezia a fost 
scrisă la Iaşi în decembrie 1875. Poetul evocă figura marelui Ştefan, a 
lui Mihai Viteazul şi gândul sfînt al unirii tuturor românilor. Vorbeşte 
cu entuziasm de bătălia de la Dulceşti, unde Ştefan Vodă, ajutat de os
taşii munteni, a învins armata lui Petru Aron :

„Unire, dar unire ! căci acest mîndru loc
Văzu întâia luptă a lui Ştefan cel Mare44.

139 Nr. 49, 1875, p. 576-577.
140 Asupra motivelor pentru care Petrino a trecut în ţara liberă, sînt controver

se. In Istoria literaturii române din Bucovina (pag. 105), Const. Loghin sorie : 
„Cauzele acestei treceri nu simt pe deplin lămurite. Unii biografi susţin că a 
fost dezgustat de titlul de baron,, pe care tatăl său îl câştigase cu bani ; alţii, 
că a intrat în conflict cu procurorul din Cernăuţi pentru o scriere „Răpirea 
Bucovinei" ; iar noi afirmăm, în baza unor ştiri particulare, că motivul prin
cipal al părăsirii Bucovinei trebuie a se căuta în neînţelegerile, ce s-au iscat 
între dînsul şi familia sa, fiindcă el, împreună cu tatăl său, administratorul 
averii fiului, bătuseră la tălpi, în puţină vreme, toată averea de milioane pe 
care o  moştenise “ .

141 Nr. 8, 1876, p. 87-88.
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O poezie cu accente filozofice este Lumea irichipuirii142. Predomi
nă în ea nota pesimistă, sentimentul de izolare, într-o lume care acţio
nează la întîmplare :

„Cînd virtutea .omenească ca o larvă mi .s-arată 
De păpuşi numai purtată,

Care joacă după placul întîmplării ce slu jesc;
Cînd mi-apare lumea toată o imensă comedie,

Şi-a naturii comedie 
Omenirea despoiată de-al său farmec omenesc** ;

Eu atunci te fur din lume, idol scump al vieţii mele 
Şi pe aripi uşurele 

Fug cii tine, fug departe de pămîntul pustiit...“

Poetul îşi găseşte refugiu în iubire :
„Acolo cuprinşi de braţul veşniciei creatoare,

. Îmbătaţi de-amor şi .soare,
Noi sorbim întinerirea din pahar dumnezeiesc ; 
Patimi mici, ce ţin de poala unei vremi îmbătrânite 

De noi fie dezlipite,
Căci acolo între stele altfel inimi se iubesc**.

sau :
„Eu am lira pentru tine şi-un suspin nemuritor.

Şi pe cînd ,ţe pierde lumea în a sa deşertăciune,
A mea liră dulce-ţi spune :

Vino dragă să-nfrunţi vremea pe-a cântării vesel zbor 
Poezia este-n tine, lîngă tine vine-amorul,

După tine vine dorul,
Fără tine e mormântul al meu singur viitor**.

In trei numere consecutive1/i3, publică poemul în trei cânturi La 
gura sobei, dedicat prietenului său N. Rosetti-Bălănescu. Scrisă cu ta
lent, poezia ne prezintă frumoase imagini ale naturii, iarna :

„Tot ninge, ninge, cerul e alb şi alb pămîntul,
In aşternut de ghiaţă, pe perne de omăt, 
întinsă zace iama, şi mirele ei vîntul 
Din visuri lungi, geroase, o zguduie încet1*.

In miez de noapte, frigul creşte :
„Şi cine se atinge de cruda lui aripă,
Ca marmura rămîne mut, rece neclintit**.

Poetul deplînge oamenii pe care i-a prins vremea în drum şi adaugă : 
„Căci cel mai scump tovarăş l-a omului durere 
Rămîne gura sobei, cînd toate au trecut.

142 Nr. 20, 1876, p. 229-230.
143 Nr. 26, 1876, p. 301-303; Nr. 27, 1876, p. 313-315; Nr. 28, 1876, p. 325-327.
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în para albăstruie, în galbene schintei,.
Se oglindeşte .tainic amorul ,cel ,întîi“ .

Orice nenorocire poate fi schimbată în noroc, cît timp sub soare 
există lumina şi femeia. Iubirea femeii dă bărbatului puteri nebănuite. 
Căldura căminului îi umple sufletul de bucurie. Petrino prezintă — 
în contrast cu liniştea din casă — , natura dezlănţuită, viscolul care stâr
neşte haite de lupi. La gura sobei, Maria îşi despleteşte părul, pentru 
a-1 împleti din nou.

„Şi ochii ei cei negri sub negrile lor gene 
Revarsă foc ce-o lume de ghiaţă ar topi44.

Pentru Petrino, patria sa e frumoasă ca şi tînăra pe care o descrie 
în versurile sale : ,

„Maria este o floare ,ce-abia se dezveleşte.

Frumoasă ca Moldova, ce singură rodeşte 
Minuni cu ochii negri, femeile cu nuri.
Şi nurul şi Moldova nu le descrie nime,
Căci lîngă ele omul şimţeşte-a sa micime44.

Copila e însă tristă, căci tatăl i-a fost luat în robie de tătari. De 
şase luni Ştefan cel Mare poartă război crunt cu păgânii pe pămînt mun
tean. Printre cei mai viteji, s-a dovedit căpitanul Negrea, care-i tocmai 
tatăl fetei :

„El a supus Bugeacul şi Chilia-i se închină,
Şi Cameniţa-1 ştie şi de pe Don îl ştiu 
Cazacii (...) ; căci faţa lui e plină,
De multe răni de moarte, dar el e încă viu44.

Zvonindu-se că în lupta cu tătarii Negrea a fost luat prizonier, Şte
fan porunceşte să înceapă lupta şi în zori, duşmanii sânt învinşi. Pe 
plaiuri moldovene cade rănit Mîrza, fiul hanului. întâmplarea îl ajută 
să ajungă într-o casă, tocmai unde se afla Maria. Tînărul se îndrăgos
teşte de ea. Ajungând amândoi în palatele hanului, Negrea este eliberat. 
Are loc căsătoria Măriei cu Mirza, trecut la creştinism. Tînăra pereche 
a trăit feritită, iar pe locul victoriei împotriva tătarilor, Ştefan cel Mare 
a hotărât să înalţe o mănăstire.

Din poemul Râul, Petrino publică două fragmente : unul intitulat 
Femeia m  şi altul —  Te iubesc ! Vib. în primul e vorba de crearea femeii, 
din coasta lui Adam —  conform legendei biblice. De atunci, femeia este 
stăpâna lumii, şi fiecare bărbat — sclavul ei. Fragmentul al doilea din 
poem e închinat iubirii. Şi-au mărturisit amorul, primii oameni : 

„De-atunci, de mii de veacuri cu fală repetat,
El sună ori şi unde ,ca eco secular44.

Această chemare ar răsuna —  spune poetul —- chiar
„De-am face o hecatombă din. lumi desfiinţate44.

144 Nr. 32, 1876, p. 373.
145 Nr. 40, 1876, p. 471-472.
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Fragmentul se încheie cu versuri de clamare a acestui nobil sim- 
ţămînt uman :

„Amor ! Amor ! pe tine, ce vii cu dulci fiori 
Cînd nirne nu te^aşteaptă, pe tine te găsesc 
Oriunde pe pămînt 
Şi totdeauna sfînit,
In casa desfirînării, ca şi-n palat domnesc !“

Accente pesimiste găsim în poezia Blăstămul146. Copleşit de sufe
rinţele care i^au plecat fruntea, poetul îşi blestemă destinul, cerînd 
moarte, dacă nu i-a dat viaţă. N-a dorit aur şi cununi, pe care le con
sideră deşertăciuni. Cerul i-a fost duşman :

„Prigonit eram de vânturi 
Pe al vieţii ocean44.

Cu Serenada147, încheiem seria lui de colaborări la revista ară
deană. E o poezie de dragoste, scrisă intr-un ritm vioi. Poetul trimite 
melodia, pe aripile vîntului, către fiinţa apropiată inimii lui :

„Te du cîntare rătăcită 
Pe aripi de amor,

Şi la fereastra-i favorită 
Pătrunde-ncetişor !“ .

Dacă o va găsi dormind, serenada să se oprească doar un minut, 
spre a şopti iubitei un nume cunoscut. Să se înalţe apoi în cer şi să 
aprindă o stea, care va fi dorul vieţii sale, ce arde pentru ea. Poezia 
se încheie cu versurile :

„Iar dac-acest cuvînt148, din stele 
Nu-.l va şopti şi ea,

Să moară dorul vieţii mele 
Să-mi cadă steaua mea !“

*

CIPRIAN PORUMBESCU. Fiu al Bucovinei, compozitor talentat cu 
o existenţă meteorică (1853 ■— 1883), Porumbescu „s-a format în perioada 
trezirii conştiinţei naţionale a românilor şi a frământărilor pentru afir
marea drepturilor naţionale. Lupta pe tărâm social a fost strâns legată 
în activitatea sa de lupta pentru promovarea1 muzicii româneşti şi a 
creaţiei muzicale originale. Legătura cu muzica populară a fost deter
minantă în formarea sa profesională14 m . Autor a peste 250 de compoziţii, 
el rămîne în conştiinţa posterităţii îndeosebi prin opereta „Crai Nou“ , 
„Balada44, prin cîntece patriotice ca „Pe-a! nostru steag44, saiu „Trei cu
lori44, acesta din urmă devenind Imnul de Stat al R.S.R.

în timpul vieţii, compozitorul publică în „Familia44, poezia La vioara 
mea 15°. Sîntem mai puţin obişnuiţi a-1 vedea în postura de poet. Ştim

146 Nr. 1, 1877, p. 3.
147 Nr. 91, 1879, p. 583.
148 „Te iubesc !“ .
149 Dicţionar enciclopedic român, voi. III, Ed. politică, Bucureşti, 1965, p. 834.
150 Nr. 14, 1875, p. 158.
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că a scris textul la unele compoziţii ale sale. Poezia de faţă cuprinde 
versuri închinate viorii, prietenă căreia i-a încredinţat bucurii şi tris
teţi în vremuri grele pentru el. Deşi mai puţin realizată sub aspect li
terar, poezia rămâne un document autentic al simţirii marelui compo
zitor. Reproducem două strofe, alese la întâmplare, din cele 5 ale 
poeziei :

„Ţie suferinţele mele,
Ţie durerile-mi mărturisesc,
Şi-n surâsul coardelor tale
Aflu balsamul ce-1 caut, ce-1 doresc.

Tu-n dureri mi-eşti mîngîiere,
Tu-n ferice cu mine petreci ;
Fii cu mine şi după moarte,
Fii dar cu mine pînă în v e c i !w

O dată ou moartea compozitorului, numele său nu dispare din pa
ginile „Familiei41. Semnalăm câteva amintiri aţpărute postum, din scri
sorile pe care Porumbescu le-a trimis din Braşov sau de la Nervi 
(Italia), familiei. In ele se împleteşte entuziasmul realizării sale ca mu
zician, cu voinţa de-a învinge boala neiertătoare, cu impresiile culese 
în oraşele Italiei, unde a văzut capodopere de neuitat.

*

I. G. SBIERA este un nume care se impune prin contribuţii valo
roase la propăşirea culturii româneşti în Bucovina. A trăit între 1836 
şi 1916. Născut în Horodnicul de Jos, se instruieşte cu un dascăl am
bulant în casa părintească, apoi la şcoala trivială din Rădăuţi, liceul 
din Cernăuţi (unde a fost elevul lui Aron Pumnul) şi la Universitatea 
din Viena. I-a urmat la catedră profesorului său, iar din 1875 devine 
titularul catedrei de limba română la universitatea cernăuţeană, pînă 
la ieşirea la pensie în 1906, cînd îi ia locul Sextil Puşcariu. Autor a 
numeroase studii valoroase, indispensabile pentru cunoaşterea vieţii cul
turale din Bucovina, I. G. Sbiera e întîlnit destul de frecvent în paginile 
revistei „Familia“ , atît cu colaborări, cît şi prin referirile ce se fac la 
activitatea sa culturală.

Un prim articol se intitulează Originea familiei Urecheştilorl5t. 
Autorul afirmă că aceasta e una din cele mai vechi familii româneşti, 
în urice apare la început sub numele de Urecle, avînd diverse funcţii 
pe la începutul secolului al XV-lea. De ea se ocupă şi Dimitrie Cante- 
mir în scrierile sale.

In două numere consecutive din „Familia “ 152 publică o poveste po
porală din Bucovina, intitulată Tei legănat, Sfarmă-piaitră, Strîmbă-lemne 
şi Şchiopul cu barbă cît cot. în alte două 153, îi apare Voinicul Florilor

151 Nr. 25, 1884, p. 295-296.
152 Nr. 41, 1886, p. 490-492 şi Nr. 42, 1886, p. 502-503.
153 Nr. 24, 1887, p. 279-281 şi Nr. 25, 1887, p. 289-291.
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— poveste din Bucovina. Sub titlul Mişcări literare la Românii din Bu
covina de la 1775 pînă la 1889 (fragment)154, prezintă condiţiile vitrege 
îri oare s-a dezvoltat timp de 114 ani creaţia literară în această pro
vincie. Autorul scrie : „împreunarea Bucovinei cu Galiţia a1 împins cul
tura locuitorilor ei pe alte căi şi a dat învăţămînltului din ţară o direc
ţiune defavorabilă unei dezvoltări naţionale14. Şi mai departe : „Această 
stare de lucruri dăinui pînă către anul 1848. Era o amorţeală printre 
români. Oamenii deveniseră sfioşi şi fricoşi (...). Atît de tare îi apăsase 
şi-i terorizase despotismul politic şi ultramontan de atunci44. O dată ex
pus cadrul general în care s-a desfăşurat viaţa culturală a Bucovinei, 
I. G. Sbiera va analiza amănunţit, în 4 numere consecutive155, sub 
acelaşi titlu (Mişcări literare la Românii din Bucovina de la 1775 pînă 
la 1889), evenimente culturale şi oameni de seamă din perioada amintită. 
Materialul a fost expus iniţial ca prelegeri la „Societatea pentru cultura 
şi literatura română în Bucovina41. Autorul trece în revistă numele lui 
Teodor Racoce, TeoCtist Blajevici, Vasile Ivanoviei, Samuil Andrievici- 
Morariu, fraţii Hurmuzachi. In primul articol de fond al „Bucovinei44, 
publicaţie care a apărut între 1848 şi 1850, George Hurmuzachi scria : 
„Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor naţionale, intelectuale 
şi materiale ale Bucovinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoinţelor ei, 
organul bucuriilor şi suferinţelor ei...44 După potolirea agitaţiilor politice 
din 1848 şi 1849, românii din Bucovina au primit prin rezoluţia împără
tească din 20 decembrie 1848, o catedră de limba şi literatura română. 
Era prima din imperiul austriac —  subliniază Sbiera, iar Aron Pumnul 
a, fost primul ei profesor. A  muncit cu sîrg timp de 17 ani la Cernăuţi.

Urmărind cărţile cU caracter didactic pe teritoriul răpit la 1775, au
torul citează pe Pumnul, Ion Drogli, Niculai Ieremievici-Dubău, Sa
muil V. Isopescul, Ştefan Ştefureac, Const. Procopovici, Dr. Animpo- 
dist Daşchevici, Const. Cosoviei, Calistrat Coca ş.a.

Un rol important în trezirea conştiinţei naţionale l-a avut „Socie
tatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina44. înfiinţată la 2 
mai 1862 de învăţăceii lui Aron Pumnul, aceasta a editat un oirgan li
terar — „Foaia Soţietăţii14 (ianuarie 1865 —  31 decembrie 1869). între 
1881 — 1884, din iniţiativa lui I. I. Bumbac, Societatea scoate „Aurora 
română44.

Calendaristica română — relevă Sbiera — , a apărut timpuriu în 
Bucovina, precedînd pe cea a străinilor. Mai tîrziu, între 1883 — .1884, 
se tipăreşte la Cernăuţi un .ziar politic şi literar, intitulat „Steluţa44, pen
tru poporul român de la ţară, iar din 15 mai 1886, avocatul dr. Matei 
Lupu şi folcloristul S. FI. Marian, scot „Revista politică44. Se relevă 
şi „Amicul poporului14, foaie a societăţii cu acelaşi nume.

■ Trece în revistă literatura religioasă apărută în Bucovina, litera
tură inaugurată prodigios de Vasile Ianovici şi continuată de mitro-

154 Nr. 23, 1890, p. 274.
155 Nr. 25, 1890, p. 293-295-; Nr. 26, 1890, p. 305-307 ; Nr. 27, 1890 p 317-318 • 

Nr. 28, 1890, p. 329-330.
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poliitul Silvestru Morariu. Au mai îmbogăţit tezaurul tipăriturilor bu  ̂
covinene, Isidor Vorobchievici, Ion-Juvenal Ştefanelli, Eusebiu Popovici, 
Constantin Popovici, Alexe Comoroşan, Ion Berariu, Constantin Morariu- 
junior, Vladimir ele Repta, Dr. Orest Popescul ş. a.

I. G. Sbiera subliniază apoi progresele remarcabile făcute de lite
ratura beletristică. In creaţia poetică, se înregistrează preocupări încă 
înainte de 1848 (Gavriil leremievici din Berchişeşti). Mai reuşite sîrit 
poeziile seminaristului Iraclie Porumbescu. Sînt evocaţi apoi Vasile Bum
bac, Dimitrie Petrino, Ion Bumbac, S. FI. Marian.

Intelectualitatea românească din Bucovina a avut şi preocupări ştiin
ţifice A dat scrieri cu caracter lingvistic sau politic. Găsim, de asemeni, 
scrieri muzicale sau medicale. Scuzîndu-se pentru obositoarea listă bib
liografică prezentată, Sbiera o consideră convingătoare pentru a1 arăta 
progresele românilor bucovineni în domeniul culturii. Nu are pretenţia 
de a fi oferit o bibliografie completă şi speră că se vor ivi alţii care 
s-o facă. Consideră îmbucurător faptul că şi studenţii au început să 
publice : „Românii din Bucovina au ieşit din faza prunciei. Această acti
vitate culturală a lor este destul de considerabilă faţă cu numă;rul lor 
şi cu împrejurările vitrige sub cari au trăit“ . Apreciază ca foarte utilă 
înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi. Vorbind de condiţiile pe s-au creat; 
Sbiera continuă : „n-avem clară1 decît să ne folosim cu tot adinstil de ele 
spre a deveni în ţara aceasta aceea ce se cuvine să fim după numărul 
şi trecutul nostru istoric !“ .

*

ELENA NICULIŢA-VORONCA. S-a născut la 15 mai 1862 la Bârlad. 
După terminarea şcolii primare la Botoşani, va urma institutul „Humpel“ 
la Iaşi şi „Zilinschi“ la Botoşani. Prin căsătoria cu Zaharia Voronca, a 
locuit în Bucovina. E cunoscută în literatura română, mai ales prin 
culegerea de folclor în mai multe volume, intitulată Datinile şi credin
ţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică. A  concu
rat, fără succes, la un premiu al Academiei Române cu această lucrare, 
căci în şedinţa din 20 februarie 1904, Ion Bogdan „i-a reproşat că nu 
menţionase în spirit comparatist, şi expresiile similare din folclorul altor 
popoare1' 156.

E prezentă în paginile revistei „Familia", cu o colaborare în proză 
şi cu două poezii. La rubrica „Salon11, i-apare bucata Cum se face ca 
să ploaie 157. Doamna T. îşi informează prietena că în curând va1 ploua, 
deoarece a trecut un mort peste hotar. Murise într-adevăr bătrîna ba
roneasă V. şi convoiul o  însoţea dincolo de Cernăuţi, pentru a fi îngro
pată la moşia ei din B. Au prins să bată într-un anumit fel clopotele, 
trase de moş Ştefan Pita, pentru a alunga norii, furtuna şi grindina. 
Povestirea are la bază un element folcloric — superstiţiile poporului 
român despre ploaie — , iar autoarea ne oferă un tablou veridic al fur-

156 Iordan Datou, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică. Bucureşti, 1979, p. 308.

157 Nr. 37, 1896, p. 442.
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— poveste din Bucovina. Sub titlul Mişcări literare la Românii clin Bu
covina de la 1775 pînă la 1889 (fragment)154, prezintă condiţiile vitrege 
îri oare s-a dezvoltat timp de 114 ani creaţia literară în această pro
vincie. Autorul scrie : „împreunarea Bucovinei cu Galiţia a; împins cul
tura locuitorilor ei pe alte căi şi a dat învăţământului din ţară o direc
ţiune defavorabilă unei dezvoltări naţionale41. Şi mai departe : „Această 
stare de lucruri dăinui pînă către anul 1848. Era o amorţeală printre 
români. Oamenii deveniseră sfioşi şi fricoşi (...). Atît de tare îi apăsase 
şi-i terorizase despotismul politic şi ultramontan de atunci44. O dată ex
pus cadrul general în care s-a desfăşurat viaţa culturală a Bucovinei, 
I. G. Sbiera va analiza amănunţit, în 4 numere consecutive155, sub 
acelaşi titlu (Mişcări literare la Românii din Bucovina de la 1775 pînă 
la 1889), evenimente culturale şi oameni de seamă din perioada amintită. 
Materiailul a fost expus iniţial ca prelegeri la „Societatea pentru cultura 
şi literatura română în Bucovina44. Autorul trece în revistă numele lui 
Teodor Racoce, Teoctist Blajevici, Vasile Ivanoviei, Samuil Andrievici- 
Morariu, fraţii Hurmuzachi. In primul articol de fond al „Bucovinei44, 
publicaţie care a apărut între 1848 şi 1850, George Hurmuzachi scria : 
„Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor naţionale, intelectuale 
şi materiale ale Bucovinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoinţelor ei, 
organul bucuriilor şi suferinţelor ei...44 După potolirea agitaţiilor politice 
din 1848 şi 1849, românii din Bucovina au primit prin rezoluţia împără
tească din 20 decembrie 1848, o catedră de limba şi literatura română. 
Era prima din imperiul austriac —  subliniază Sbiera, iar Aron Pumnul 
a fost primul ei profesor. A  muncit cu sîrg timp de 17 ani la Cernăuţi.

Urmărind cărţile cU caracter didactic pe teritoriul răpit la 1775, au
torul citează pe Pumnul, Ion Drogli, Niculai Ieremievici-Dubău, Sa- 
tnui'l V. Isopescul, Ştefan Ştefureac, Const. Procopovfci, Dr. Animpo- 
dist Daşchevici, Const. Cosovici, Calistrat Coca ş.a.

Un rol important în trezirea conştiinţei naţionale l-a avut „Socie
tatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina44. Înfiinţată Ia 2 
mai 1862 de învăţăceii lui Aron Pumnul, aceasta a editat un organ li
terar — „Foaia Soţietăţii44 (ianuarie 1865 — 31 decembrie 1869). între 
1881 — 1884, din iniţiativa lui I. I. Bumbac, Societatea scoate „Aurora 
română44.

Calendaristica română — relevă Sbiera — , a apărut timpuriu în 
Bucovina, precedînd pe cea a străinilor. Mai tîrziu, între 1883 — 1884, 
se tipăreşte la Cernăuţi un .ziar politic şi literar, intitulat „Steluţa44, pen
tru poporul român de la ţară, iar din 15 mai 1886, avocatul dr. Matei 
Lupu şi folcloristul S. FI. Marian, scot „Revista politică44. Se relevă 
şi „Amicul poporului44, foaie a societăţii cu acelaşi nume.

Trece în revistă literatura religioasă apărută în Bucovina, litera
tură inaugurată prodigios de Vasile Ian o viei şi continuată de mitro

154 Nr. 23, 1890. p. 274.
155 Nr. 25, 1890, p. 293-295-; Nr. 26, 1890, p. 305-307 ; Nr. 27. 1890 p 317-318 • 

Nr. 28, 1890, p. 329-330.
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politul Silvestru Morariu. Au mai îmbogăţit tezaurul tipăriturilor bu- 
covinene, Isidor Voroibchievici, Ion-Juvenal Ştefanelli, Eusebiu Popovici, 
Constantin Popovici, Alexe Comoroşan, Ion Berariu, Constantin Morariu- 
junior, Vladimir de Repta, Dr. Grest Popescul ş. a.

I. G. Sbiera subliniază apoi progresele remarcabile făcute de lite
ratura beletristică. In creaţia poetică, se înregistrează preocupări încă 
înainte de 1848 (Gavriil Ieremievici din Berchişeşti). Mai reuşite sînt 
poeziile seminaristului Iraclie Porumbescu. Sînt evocaţi apoi Vasile Bum
bac, Dimitrie Petrino, Ion Bumbac, S. FI. Marian.

Intelectualitatea românească din Bucovina a avut şi preocupări ştiin
ţifice A dat scrieri cu caracter lingvistic sau politic. Găsim, de asemeni, 
•scrieri muzicale sau medicale. Scuzîndmse pentru obositoarea listă bib
liografică prezentată, Sbiera o consideră convingătoare pentru a arăta 
progresele românilor bucovineni în domeniul culturii. Nu are pretenţia 
de a fi oferit o bibliografie completă şi speră că se vor ivi alţii care 
s-o facă. Consideră îmbucurător faptul că şi studenţii au început să 
publice : „Românii din Bucovina au ieşit din faza prunciei. Această acti
vitate culturală a lor este destul de considerabilă faţă cu numărul lor 
şi cu împrejurările vitrige sub cari au trăit“ . Apreciază ca foarte utilă 
înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi. Vorbind de condiţiile pe s-au creat; 
Sbiera continuă : „n-avem clară decît să ne folosim cu tot adinsul de ele 
spre a deveni în ţara aceasta aceea ce se cuvine să fim după numărul 
şi trecutul nostru istoric !“ .

*

ELENA NICULIŢA-VORONCA. S-a născut la 15 mai 1862 la Bîrlad. 
După terminarea şcolii primare la Botoşani, va urma institutul „Humpel44 
la Iaşi şi „Zilinschi“ la Botoşani. Prin căsătoria cu Zaharia Voronca, a 
locuit în Bucovina. E cunoscută în literatura română, mai ales prin 
culegerea de folclor în mai multe volume, intitulată Datinile şi credin
ţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică. A concu
rat, fără succes, la un premiu al Academiei Române cu această lucrare, 
căci în şedinţa din 20 februarie 1904, Ion Bogdan „i-a reproşat că nu 
menţionase în spirit comparatist, şi expresiile similare din folclorul altor 
popoare11 156.

E prezentă în paginile revistei „Familia44, cu o colaborare în proză 
şi cu două poezii. La rubrica „Salon44, i-apare bucata Cum se face ca 
să ploaie 157. Doamna T. îşi informează prietena că în curînd va ploua, 
deoarece a trecut un mort peste hotar. Murise într-adevăr bătrâna ba
roneasă V. şi convoiul o însoţea dincolo de Cernăuţi, pentru a fi îngro
pată la moşia ei din B. Au prins să bată într-un anumit fel clopotele, 
trase de moş Ştefan Pita, pentru a alunga norii, furtuna şi grindina. 
Povestirea are la bază un element foldloric —  superstiţiile poporului 
român despre ploaie — , iar autoarea ne oferă un tablou veridic al fur-

156 Iordan Dafou, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 308.

157 Nr. 37, 1896, p. 442.
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tunei. Bucata scrisă la1 28 august 1896, se încheie cu speranţa că intr-o 
zi superstiţiile strămoşilor noştri vor fi căutate nu numai ca materie 
pentru studiile etno-psihologice, ci „spre foloase fizice reale, rămânând 
rolul ştiinţei de a le întrebuinţa1'.

în acelaşi an i-apare poezia Tinereţe 158. Este un imn închinat — 
cum ne-o arată şi titlul — celei mai frumoase vârste. Versul, uneori 
facil, cu accente de idilism, e caracteristic epocii. Tinereţea înseamnă fe
ricire, dar şi zbucium ; înseamnă prilej de gelozie, de înrobire pătimaşă :

„Daţi la luoruri moarte viaţă,
Poezie daţi sknţirei;
Ce-i frumos prin voi e totul,
Cum puneţi totul robirei !

Iar în cale porţi deschise 
Vă dau loc, vă fac intrare,
Vi se-jichină, vă surâde 
Şi cel mic şi cel mai mare“ .

Ultima colaborare, se intitulează Bucurie, bucurie 159. Poeta deplînge 
tristeţea care a cuprins-o aducândunşi aminte că a cunoscut cândva şi 
bucuria :

„Mult e mult de cînd te-avusem şi trăiam în raza-ţi sfîntă.“

Copleşită de dureri, de încercările aspre ale vieţii, imploră venirea 
bucuriei în calea ei :

„Vină-n viaţa mea pustie şi străină şi pierdută 
Să te sorb, să-mbăt fiinţa-mi... (cu simţire neştiută.
Să vorbesc, să râd în dodii, să-mibăez sufletu-n mine 
Ars de vânturi, supt de ploaie, îngrădit de mărăcine".

*

Cunoscută pe întreg pământul Daciei, revista „Familia11 s-a bucurat 
de-a lungul anilor de un prestigiu binemeritat. Ea rămâne şi azi o pu
blicaţie de referinţă, indispensabilă pentru cei care ar dori să cerce
teze fenomenul cultural românesc din a doua jumătate a veacului tre
cut şi începutul acestui secol. Cei 17 colaboratori bucovineni analizaţi 
în studiul de faţă, au meritul de-a fi ţinut vie conştiinţa românităţii în 
provincia răpită de habsburgi. Ei au contribuit la zădărnicirea nefas
tului plan de germanizare a elementului autohton, pînă cînd a venit 
ceasul izbăvirii, în 1918. Recunoştinţa posterităţii se îndreaptă, în egală 
măsură, spre Iosif Vulcan, care a înţeles să dea ospitalitate condeierilor 
bucovineni, în paginile revistei sale. S-a slujit o idee scumpă, aceea a 
unităţii spirituale a tuturor românilor.

158 Nr. 21, 1896, p. 243.
159 Nr. 26, 1896, p. 304.



COLABORATORI BUCOVINENI LA „FAM ILIA" 365

COLLABORATEURS DE BUCOVINE A  LA REVUE
„FAM ILIA11

n
R e s u m  e

L’auteur evoqiue autres huit collaborateurs de Bucovine â Ia 
revue „Familia11. Le plus fecond d ’entre eux, Dionisie Olinescu aborde divers 
aspects de la vie culturelle ; il deoriit les monuments historiques, informe les lec- 
teurs sur les decouvertes archeologiques qui attestent la presence des colonies 
romaines en Bucovine. II pdailde pour la creation d ’un Musee et d ’iune sociâte 
d’archeologie dans cette pârtie de la Moldavie ; enfin il decrit l’aetiviite des soci6- 
tes academiq.ues estudiantines qui luttaient pour la conservation de la spiotualiită 
roumaine et s’opposaient â la germanisation forcee. Le patriotisme d’Olinescu 
denange l’officialite qui commemce lui faire des chicanes, de sorte que l’historien 
est oblige de partir dans le pays libre.

Un autre collaborateur a ete Dimitrie Onciul, râpute historien roumain.
II publie dans la revue une poesie (De-aş fi...). On mentionne ensuite le nom de 
Ion V. Paşcanu, avec une traduction en roumain (Epistola către Diognet) et un 
ouvrage original •— Cernăuţul şi suburbiile sale (Schiţă topo-etnografică şi isto
rică). Une remarquable femme de lettres en epoque a et6 Maria Petrescu-Zamă. 
On cite ensuite le po&te Dimitrie Petrino. Dans les poesies publiees il decrit 
l’amour de la patrie et l’affeotion pour la femme aimâe. Dans ses vers ap para ît 
la figure legendaire d’Etienne le Grăind (La mormîntul fraţilor Constantin şi A le
xandru Hurmuzachi). Ne manquent pas les accente philosophiques (Lumea în
chipuirii).

Le grand compositeur Ciprian Porumbescu publie dans la revue une poăsie 
(La vioara mea), et aprfes sa mort, furent publiees les lettres envoyees de Bra
şov, de Nenvi et de Rome, â sa familie.

Repute lettre du silele passe et le commencement du vingtieme, 1. G. Sbiera 
publie un article sur l ’origine de la familie du chroniqueur Griigore Ureche, 
ensuite du folklore et une amplle etiude intitule Mişcări literare la românii din 
Bucovina de la 1775 pînă la 1889. II evoque le role joue par la „Societatea pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina", les titres de livres didactiques parus, 
les calandriers roumains, les progres de l ’aotiivite litteraire et scientifique en 
Bucovine.

La demiere personnalite citee c’est la folkloriste Elena Niculiţă-Voronca. 
Elle colliabore avec un ouvrage en prose dans lequetl met en evidence le faiit qu’on 
peut annalyser certaines croyances populaiires non seulement sous l’aspect ethno- 
psychologique, mais egalement seientifique, en offrant des reels avanitages phy- 
siques. Une de ses poesies publiees chanfe la jeunesse et l’autre reflâte un senti
ment de tristesse.

Les travaux publies par les collaborateurs evoques, representent la fresque 
d ’une epoque, de certe valeur pour ceux qui veulent connaître la vie culturelle 
de Bucovine. On souligne egalement l’ospitalite de la revue dirigee pair Iosif 
Vulcan, qui en regevant dans les pages de la „Familia11 des ecrivains de toutes 
les provinees de l ’ancienne Dacie, laisse â la posterite une indoubitable preuve 
sur l’unite spirituelle du peuple roumain.





DIN  IST O R IA  PRESEI B U C O V IN E N E  : 
„F R E A M Ă T U L  L IT E R A R “ (1933— 1937)

PETRU FROICU

In ultima vreme se înregistrează tot mai justificate şi 
autoritare contribuţii ou privire la istoricul presei literare din România. 
Se aşteaptă de mult o lucrare de sinteză, care să cuprindă toate publica
ţiile şi să evidenţieze locul lor în cultura românească, dar o asemenea lu
crare cere un efort cu totul deosebit. Au apărut, ce-i drept, unele sinteze 
şi antologii1 dar acestea mai mult pentru nevoile învăţământului. Me
rită amintită contribuţia profesorului dr. I. Hangiu, caire pentru pregă
tirea şi definitivarea tezei de doctorat2 a publicat in Editura Minerva 
(1968) două volume : Presa literară românească. Articole-program de 
ziare şi reviste (1789 — 1948).

Am zăbovit asupra acestei lucrări spre a observa ecoul presei lite
rare din Bucovina. Dacă publicaţiile ou o apariţie mai întinsă ca „Ju
nimea literară" sau „Făt-Frumos" se bucură de un anume spaţiu — 
nu mai bogat ca altele —  revistele faucovinene „Crainicul cetăţii". „Frea
mătul literar", „Ţara Fagilor", „Revista Bucovinei" ş. a. rămân undeva1 în 
lista posibilelor enumerări ce-ar fi putut completa statistica publi
caţiilor cu o apariţie de peste doi ani3. Iartă, deci, încă un motiv care 
ne determină să încercăm câteva pagini de sinteză asupra revistei ce 
apărea acum aproape 50 de ani in unul din cele mai vechi oraşe ale 
Moldovei —  Şiretul.

Pe fondul unei explozii publicitare, concretizată în peste 300 de re
viste literare în perioada interbelică, apare fără autorizaţie, la Şiret, 
în octombrie 1933 revista de literatură, ştiinţă şi artă „Freamăt", oare 
după primul n-umăr îşi va fixa titlul la „FREAMĂTUL LITERAR".

1 Se pot cita : Din presa literară românească a secolului al X lX -lea. Antologie, 
note .şi glosar de Aurel Pertrescu, prefaţă de Romul Muntean u, text stabilit de 
Geta Rădulescu-Dulgheru şi Aurel Pe’trescu, Bucureşti, Editura tineretului, 
1967, 311 p. (Colecţia Lyceum nr. 8) ; Din presa literară românească (1900—1918). 
Ediţie îngrijită şi prefaţată de D. Murăraşu, Bucureşti, Editura Albatros, 1970, 
341 p. (Colecţia „Lyceum" 86) ;Din presa literară românească (1918—1944). Edi
ţie îngrijită, prefaţată şi note de Eugen Mairiniescu, Bucureşti, Editura Albatros, 
1975, 376 p. (Colecţi-a „Lyceum", 185) ; Reviste literare româneşti de la începu
tul secolului al XX-lea. Volum elaborat de Stancu Ilie, Ovidiu Papadima, Dana 
Popescu, Bucur Tincu, D. Vatamaniuc. îngrijirea ştiinţifică : Ovidiu Papadima, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1976 ş. a.

2 Vezi, Hangiu I., Reviste şi curente în evoluţia literaturii române, Bucureşti, 
Editura didactică şi pedagogică, 1978, 286 p.

3 Vezi, Hangiu I., op. cit., p. 177.
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După unele intervenţii, era de aşteptat oa această nouă publicaţie 
să facă parte dinitre cele 10 reviste şi 20 de ziare4 pe care le-a tipărit 
între 1897 —  1940 „Societatea pentru cultura şi literatura română în 
Bucovina". Neînţeleasă rezervă : atît „Societatea pentru cultura şi lite
ratura română în Bucovina11, cît şi editura ei n-au venit cu nimic în 
ajutorul tinerei reviste. O dovadă concludentă este faptul că nici un 
număr al revistei FREAMĂTUL LITERAR nu s-a bucurat de tiparul 
„Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina". Nu se pot 
invoca motive de ordin financiar pentru această Societate sau editura 
ei, atît timp cît imediat ea va patrona o  nouă publicaţie literară „REVIS
TA BUCOVINEI" (1942 — 1944). Încercăm să credem că rezerva s-ar 
datora zonei limitate de pătrundere pe care o „anunţa" această revistă. 
Nu departe însă, peste Şiret, la Mihăileni, oa organ al Societăţii culturale 
„Tinerimea" apărea încă din 1927 revista „Moldova literară", în care 
a debutat cu poezie scriitorul udeştean Eusebiu Camilar5.

In climatul Unirii de după primul război mondial, înţelegînd nu 
numai greutăţile oricărui început, un grup de tineri entuziaşti, sub în
drumarea profesorului Nicodkn IţcuşB, încă din vara lui 1933 selec
tează şi ordonează materialul ce va închega primul număr din 4 pagini, 
format carte, cu, dimensiunile 17/21 cm.

Deşi, de la început, se anunţase ca o publicaţie lunară cu excepţia 
primului număr, din cauza marilor greutăţi materiale, celelalte 44 de 
numere au apărut cuplate, fie penitru 2— 3 sau chiar mai multe luni. 
Primele şase numere ale ultimului an 1937 au apărut într-un singur vo
lum abia în mai 1938 7. Se impun, din acest punct de vedere, corecturi 
la studiul lui Ioan V. Cocuz8 publicat în Anuarul Muzeului judeţean 
Suceava.

In toţi cei trei ani şi opt luni de apariţie, revista FREAMĂTUL 
LITERAR a însumat 402 pagini, publicaţia tipărindu-se la Şiret (Tipo
grafia Karol Lenţer) şi Rădăuţi (Tipografia „Arta"). întreaga publicaţie, 
excepţie făcînd doar primele trei numere, şi-a păstrat în toţi anii for
matul şi grafica, numai structura numerelor înregistrînd între 14 şi 28

4 Negură Ion, Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, 
Suceava, Anuarul Muzeului judeţean, voi. IV, 1977, P- 187.

5 E vorba de poezia Cetatea mea..., scrisă la 10 noiembrie 1928 şi publicată în 
„Moldova literară", an. III, nr. 10-12, oct.-dec., 1929, p. 56.

6 Iţcuş Nicodim (n. 22.9.1897, Suceviţa). Licenţiat în litere şi filozofie la Univer
sitatea din Cernăuţi. Director al Gimnaziului şi al Liceului „Laţcu Vodă" din 
Şiret. Autor de studii şi articole ştiinţifice, frecventînd cu talent şi unele specii 
literare, publică sub pseudonimele : C. Nati, N.A.I., D. Postăvaru, D. Pînzaru. 
Colaborează la „Cronica", „Freamătul literar", „Zori noi", „Revista geografică 
română" ş. a.

7 Prof. Nicodim Iţcuş ne informează că s-aiu făcut apeluri pentru prelungirea 
vieţii revistei, dar noile preţuri ale tiparului şi hîrtiei i-au oprit drumul publi
caţiei la mijlocul anului 1937. Nr. 1-6 din 1937 sînt redactate de N. Iţcuş, A. For
tuna şi Octavian Oii nici.

8 Cocuz Ioan, V. Istoricul presei româneşti din Bucovina 1918—1944). Suceava,
Anuarul Muzeului judeţean, voi. VI-VII, 1979—1980, p. 431.
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de pagini. O imagine clară a greutăţilor prin care trecea revista este 
tipărirea celor 44 de numere în doar 14 apariţii 9.

Pentru aproape întreaga viaţă a publicaţiei e întâlnit ca redactor 
juristul Aurel Fortuna10. Ca al doilea redactor, într-un timp chiar ca 
secretar de redacţie, este I. St. Băncescu 11 iar de la numerele 10— 12 
din 1934 şi pînă la sfîrşitul anului 1936 s-a aflat Odtav Băncescu12. 
Pentru ultimele şase numere din anul 1937, după plecarea lui O. Băn
cescu, semnează ca al doilea redactor cunoscutul publicist bucovinean 
Octavian Olinici13

Dacă pe copertă redacţia e nominalizată la Şiret sau Mănăstioara. 
adevăratul laborator, în care s-a conturat revista număr de număr, ră
mâne Liceul „Laţcu Vodă“ , unde profesorii George Cîrstean 14. Gheorghe 
Duşceac15, Iordache Grigorovici16, Gheorghe Băiţan17 — sub directa 
îndrumare a profesorului Nicodim Iţcuş —  asigură bunul de tipar al 
publicaţiei. Cu modestia ce l-a caracterizat totdeauna, profesorul Nico
dim Iţcuş n-a apărut niciodată pe coperta revistei în calitate de coordo
nator sau mentor, aşa cum de fapt era în realitate. Aflăm acest lucru 
din mărturisirile lui Aurel Fortuna şi dintr-o însemnare rămasă în Anua
rul Liceului „Laţcu Vodă“ cînd se trece în revistă activitatea ştiinţifică 
şi extraşcolară a profesorilor 18.

Aceste consemnări vin să pună in corectă lumină drumul revistei 
precum şi contribuţia acelora ce cu bună credinţă i-au pus la temelie 
câte ceva din viaţa lor.

Cele 200 de exemplare cu care a început drumul au sporit an de an 
ajungând să atingă tirajul de 1000 de exemplare.

9 Anul I -2 ; anul II -4 ; anul III -4 ; anul IV -3 ; anul V -1. Incepînd cu anul al 
II-lea, revista apare în formatul 23/15,5 cm.

10 Fortuna Aurel (n. 24.8.1910, Sinăuţii de Sus). Fiul învăţătorului Ioan şi Caro- 
lina Fortuna. Absolvent al Liceului din Sinet (1928), studii superioare de drept 
la Cernăuţi (face parte din prima generaţie de studenţi români la această facul
tate). Avocat şi jurist-consult, pensionar în Rădăuţi, jud. Suceava. Apare în 
nr. 1 sub pseudonimul A. Frunză.

11 Băncescu, Ion Ştefan semnează sub pseudonimul Ion Freamăt.
12 Băncescu Octav este absolvent al liceului din Ş iret; a rămas în administraţia 

financiară.
13 Olinici Octavian (n. 20.8.1909 — 26.9.1981, Rădăuţi). Scriitor şi publicist bucovi

nean.
14 Cîrstean George (n. 12.7.1900, Bilca — 15.10.1966, Munchen). Licenţiat în litere 

şi filozofie la Universitatea din Cernăuţi. Se remarcă printr-o bogată pregă
tire de specialitate.

15 Duşceac, George (8.1.1892, Cupca — 1.3.1950, Şiret). Licenţiat în teologie, director 
substitut al Liceului „Laţcu Vodă" Şiret.

16 Grigorovici Iordache (21.11.1892, Igeşti, jud. Storojineţ — 22.10.1973, Bucureşti). 
Licenţiat în litere şi filozofie ; profesor de limba şi literatura română şi limba 
latină la Liceul „Laţcu Vodă" din Şiret.

17 Băiţan Gheorghe (9.4.1900, Zahareşti — 19.7.1976, Rădăuţi). Absolvent al Facul
tăţii de litere şi filozofie din Cernăuţi. Profesor de limba română, corespondent 
al ziarelor „Curentul", „Universul", „Glasul Bucovinei". Asigură dactilografie
rea revistei.

18 Iţcuş Nicodim : Anuarul VII al Liceului de băieţi „Laţcu Vodă", Şiret, Cernăuţi, 
1938, p. 30. N. Iţcuş a publicat articole literare şi ştiinţifice, eonducind revista 
„Freamătul literar".
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Revista s-a făcut cunoscută prin schimburi de publicaţii trimise în 
toate zonele ţării, prin abonamente şi prin semnalele critice din presa 
vremii. De la început, FREAMĂTUL LITERAR a interesat intelectua
litatea din zonă şi chiar din afara Bucovinei, tineretul din liceu, pe meş
teşugari şi orăşeni, pentru ca mai apoi, prin elevi, studenţi, învăţători, 
preoţi şi funcţionari să pătrundă şi în casa ţăranului.

Se poate spune că un merit all revistei este faptul că, oricâte che
mări i s-au făcut, FREAMĂTUL LITERARi nu s-a angajat în luptele 
politice ale vremii, ci a rămas pe platforma unei publicaţii literare, de 
ştiinţă şi artă, luînd însă atitudine atunci cînd actul dreptăţii o  cerea.

PROGRAMUL REVISTEI. Spre deosebire de alte publicaţii, FREA
MĂTUL LITERAR îşi definitivează ar t i colul -program abia în numerele
2— 3 (noiembrie-decembrie) 1933 19. Ca o justificare a apariţiei revistei, 
I. Călin20 în primul număr porneşte de la aprecierea contribuţiei pe 
care o aduce provincia la dezvoltarea culturii româneşti, ridicîndu-se 
fără suficiente şi întemeiate argumente împotriva literaturii promovată 
în capitală. Prea dure accente critice sînt aruncate de aici asupra lui 
Tudor Arghezi pentru universul publicistic din „Adevărul literar şi artis- 
tic“ . De la început, războiul pare dificil de suportat, cînd forţele sînt 
atît de inegale.

Se pare însă că Ion Freamăt, prin poezia Memento din primul nu
măr, vrea să contureze totuşi o chemare de direcţie către colaboratori :

,,Poete, tu cîntă în versu-ţi curait 
Frumosul, în imnuri sublime.
Iubirea, regretul şi ceru-nstelat...
Revarsă-ţi simţirea pe rime...

Povestea vieţi-mi pustii ce o port 
Tu ţese-o în freamăt de ramuri...
Mi-i sufletul searbăd... şi rece... şi mort, 
în toamna ce-mi bate la geamuri.

în articolul-program INDIFERENTISM DECADENT... acelaşi redac
tor Ion Freamăt realizează -un tulburător tablou ce exprimă condiţia ora
şelor periferice. „Şiretul, bătrîn oraş în nordul Moldovei, cu monumente 
istorice, care vorbesc de vremuri apuse, e astăzi uitat parcă şi de Dum
nezeu şi de oameni... Totul doarme... Nici un fel de activitate sau miş
care pe orice teren, deşi există şi aici cîteva societăţi, care societăţi însă,
— figurează doar cu numele /.../ 0  bibliotecă publică de seamă în fo
losul publicului — nu avem... Nici un fel de activitate, ci din contra, 
un indiferentism condamnabil faţă de tot ce e frumos, înălţător şi demn 
de atenţia publicului /.../ FREAMĂTUL —  această mică înfiripare publi
cistică a apărut în condiţiuni modeste, deoarece dintru început, nu avem 
nici mijloace şi nici posibilitate să edităm o publicaţie mai reuşită /.../ 
Freamătul nostru literar apare ca o necesitate şi e menit să umple un

19 Vezi, Freamăt, Ion : Indiferentism decadent.... I, 1933, 2-3 (nov.-dec.), p. 3-4.
20 Călin I., Literatura din capitală, „Freamăt", I. 1933, 1 (octombrie), p. 1-2.
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gol, care se simte la noi şi a satisface unele puncte care pînă astăzi au 
rămas încă nesatisfăcute11.

In asemenea atmosferă şi cadru, gestul tinerilor ce pornesc drumul 
revistei FREAMĂTUL LITERAR este mai mult decît o angajare patrio
tică, dar, pentru aceasta ŝ air fi cuvenit să vină din mai multe părţi aju
tor, pentru că „o publicaţie de o asemenea natură, are nevoie de 
sprijin41 21.

Aproape număr de număr se adresează celor ,, ce simt româneşte" 
să contribuie la menţinerea unui organ de publicitate în acest oraş de 
veche cultură moldovenească, accentuând că „subvenţii nu avem de ni
căieri, iar revista trăieşte numai din entuziasmul nostru tineresc şi din 
sprijinul abonaţilor 22“ . Chiar nici în aceste momente, „Societatea pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina41 nu intervine, deşi nu-i este 
străină viaţa publicaţiei. Şi în aceste momente în sprijin, ca şi pînă 
atunci, intervine conducerea Liceului „Laţcu Vodă44 şi comitetul şcolar 
al acestuia. Poate din această cauză, fostul colaborator al publicaţiei, Dem 
Ahriţculesei23 afirmă că revista „era finanţată din bugetul părinţilor 
care nu înţelegeau de ce s-au mărit chiriile la gazde şi taxele şcolare 
sau de frecvenţă41.

COLABORATORII REVISTEI. Lesne se poate observa şi înţelege că 
cercul colaboratorilor, dintru început, a fost să fie local. Cu timpul au 
onorat paginile FREAMĂTULUI LITERARI: cunoscutul om de cultură şi 
ştiinţă bucovinean prof. univ. dr. Leca Morariu de la Universitatea din 
Cernăuţi, poetul Traian Chelariu24, George Nimigean25, Neeulai Roş
ea 26, Anca Ţurcanu, Octavian Olinici, dar cel mai activ dintre colabora
tori a rămas poetul E. Ar. Zaharia27, cunoscut şi-n paginile celorlalte 
reviste literare din Bucovina. Unele colaborări au fost chiar din zone 
mult mai îndepărtate. Astfel, e întâlnită, semnînd proză scurtă, o cu
noscută .personalitate dobrogeană, Sorel Avramescu.

Dintre localnici s-a impus mai întîi, prin entuziasm, dăruire şi 
talent Nieodim Iţcuş, pe care-1 întîlnim frecventând diferite specii lite
rare, articolul şi studiul ştiinţific. Urmărindu-i prezenţele în pagini is

21 Vezi articolul-program, p. 4.
22 Vezi, Redacţionale, „Freamătul literar", II, 1934, 3-5 (martie-mai), p. 23-24.
23 Ahriţculesei Dem., Din scrisorile sosite la redacţie, „Ateneu", an. 17, nr. 1 (141), 

martie, 1980, p. 2.
24 Chelariu Traian (21.7.1906, Dărmăneşti, jud. Suceava — 4.11.1966, Bucureşti). Stu

dii universitare la Cernăuţi, Paris, Roma ; doctor în filozofie (1930). Cadru uni
versitar. Autor de poezie, proză, teatru şi memorialistică. Redactor şef al ziaru
lui „Glasul Bucovinei". Colaborator la revistele şi ziarele bucovinene.

25 Nimigean George (n. 24.5.1909, Tereblecea). Licenţiat în geografie. Colaborează la : 
„Crai Nou", „Freamătul literar", „Junimea, literară", „Glasul Bucovinei", „Pana 
literară" ş. a. Publică mai mult poezie.

26 Roşea Neeulai (n. 1912, Trestiana). Studii strălucite de filosofie şi filologie cla
sică. Se remarcă, în special, ca traducător din Verlaiine, Baudelaire şi Rimbaud. 
Colaborează ou poezie la revistele bucovinene. Laureat cu premiul Baudelaire.

27 Zaharia E. Ar. (n.24.1.1911, Horodnieul de Sus). Licenţiat în litere. Redactor al 
revistelor „Orion", „Argonaut" şi „Fişier". Colaborează la un impresionant nu
măr de ziare şi reviste. Se remarcă cu poezie.
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călite sau sub pseudonime (C. Nati, D. Postăvarii, D. Pînzaru, N.A.I.)
— trăim bucuria cunoaşterii unui cărturar care a asigurat comunicării 
vibraţie dar şi probitate ştiinţifică.

Revista FREAMĂTUL LITERAR se dovedeşte atentă şi cu aduce
rea în cercul publicisticii a talentelor ce-şi fac ucenicia artistică sau 
ştiinţifică în cadrul Societăţii literar-ştiinţifice a elevilor „Laţcu Vodă". 
De aici, s-a ridicat, şi aici a primit îndemnuri precum şi îndrumări vii
torul poet Nicolae Tăutu. 28.

Luînd în studiu conţinutul publicaţiei şi raportîndu-1 la subtitlul 
acesteia —  „revistă de literatură, ştiinţă şi artă“ —  subliniem că peste 
jumătate din titluri, cum se întâmplă în majoritatea revistelor ou această 
structură, îl ocupă poezia.

Cele 107 poezii şi epigrame dau viaţă celui mai întins capitol al 
publicaţiei. In acest sector îşi dau întîlnire 37 de poeţi —  între oare se 
impun E. Ar. Zaharia, George Nimigean, Mihai Horodnic29, Teodor Ro-
beanu30, Anca Ţurcanu şi un talent cu totul deosebit, Nicolae Tăutu.
Reţine atenţia însă şi tînărul elev licean Dumitru P. Leontieş printr-o 
singură poezie publicată, Doina.

Descoperit în acţiunile Societăţii literare a elevilor, Nicolae Tăutu 
se bucură de îndrumarea profesorilor Nicodim Iţouş, George Cîrstean 
şi Iordache Grigorovici. Cu căldură, profesorul său de limba şi literatura 
română şi diriginte în acelaşi timp, Iordache Grigorovici, s-a1 aplecat 
atent dar şi cu ochi critic asupra încercărilor poetice ale elevului Nico
lae Tăutu, înmatriculat între elevii clasei a V-a a gimnaziului31. Sub 
îndrumarea sa, tînărul poet va trece de la poezia notaţiilor curente la 
poezia cu formă fixă —  rondelul şi sonetul —  ca mai apoi să abordeze 
meditaţia cu mai adânci incursiuni filozofice. Peste ani, de fiecare dată, 
cînd de sub tipar ii apăreau cărţile, Nicolae Tăutu nu uita să lumineze 
inimile foştilor săi dascăli. Pe una din cărţile anului 1956, cu vădite 
emoţii se îndrepta către fostul său profesor şi director, către îndrumă
torul său la început de scris, Nicodim Iţcuş, scriindu-i : „de la fostul
Dumneavoastră elev cu numărul 128 al liceului „Laţcu Vodă“ , vă rog 
să primiţi vechea şi fără de margine recunoştinţă, admiraţie de totdeauna 
şi dragostea sinceră, respectuoasă. Mîna Dumneavoastră mi-a călăuzit 
condeiul, care a încercat să deseneze în inimi, primul freamăt de fagi,

28 Tăutu Nicolae (24.11.1919, Cislău, jud. Buzău — 13.6.1972, Bucureşti). Studii 
liceale la Tîrgu Mureş, Şiret şi Cernăuţi. Urmează apoi studii militare. Debu
tează cu versuri în „Freamătul literar" (1935). în ultimul an de liceu, la Cer
năuţi, îi apare primul volum intitulat Tăceri peste apă vie (1939). La bacalau
reat are ca preşedinte de comisie pe scriitorul N. Tcaciuc-AJbu. în comisie se 
află şi fostul său îndrumător, prof. Nicodim Iţouş. Se remarcă în toate genu
rile literare. Laureat aii Premiului de Stat.

29 Horodnic Mihai (15.7.1907 — 4.9.1926). Scrie versuri şi proză. Debutează în 
revista „Muguri" din Rădăuţi (1924).

30 Robeanu T. (Dr. Gheorghe Popovici n. 20.11.1863 — m. 26.7.1905). Doctor în 
drept (1894). Publică poezii, cele mai multe în revista „Convorbiri literare".

31 Iţcuş Nicodim, Anuarul VI al Gimnaziului de băieţi „Laţcu Vodă“ , Şiret, pe 
anii şcolari 1934— 1935 şi 1935—1936, Cernăuţi, 1937, p. 77. N. Tăutu vine aici 
abia în clasa a V-a în anul şcolar 1935—1936.
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primul sclipăt de stea, primul stih de tulnic ; pentru toate acestea vă 
mulţumesc din toată inima şi fiinţa mea“ 32.

Capitolul de poezie nu s-a bucurat de colaborările poetului N. Tca- 
ciuc-Albu33, deşi acesta se făcuse cunoscut prin colaborări la cele mai 
multe publicaţii bucovinene.

P r o z a  — prezentă doar cu 13 lucrări, se remarcă prin colaborările 
lui Sorel Avramescu, Nicodim Iţcuş, Ootav Laur, George Nimigean, Ni- 
colae Rioşca, Ion Freamăt, Jean Bucov, D.Gr. Constantinescu, şi sub pseu
donimul „De la Bucovina14 —  unul dintre cei mai talentaţi elevi ai liceu
lui, dar pe care-1 întâlnim cochetând şi cu poezia. Sectorul de proză 
contribuie substanţial la întărirea prestigiului revistei.

Proza semnată de George Nimigean se distinge prin lirism, iar rân
durile nu-s altceva decîit versuri îndelung dăltuite în materialul grav şi 
sensibil al limbii noastre. Pe fondul unei naturi ce-şi continuă de veacuri 
rotaţia, omul lovit de un timp ce-a uitat că de el, totuşi, depind înălţă
rile şi prăbuşirile, reflectă acuzator : „La un colţ de stradă, un şomer 
ghemuit jos, ou mâinile întinse, cerşea traiul de toate zilele. în minte 
îi treceau atâtea idei, atâtea speranţe ce se spulberau ânsă ca zăpada 
ternii... Viaţa aceasta ce-o trăim nu este decît o trăire a altor vieţi ce 
s-au stins demult... O voce lăuntrică îl îndemna la o schimbare totală 
a zilelor, a traiului acesta mîrşav. Neam de neamul meu n-a cerşit nicio
dată, şi tocmai eu să fiu acela oare nu poate să-şi agonisească pîinea în 
alt mod ?“ 34.

Acorduri lirice străbat proza lui Octav Laur : ,,E iar primăvară... 
au trecut atâtea... şi vor mai trece multe... Şi parcă şi-n sufletele orop
site primăvara încolţeşte o rază de speranţă... Cine ştie... poate tot se 
vor realiza visurile...44 3S.

Anii tot mai încercaţi îi reţin atenţia şi sensibilului om de condei 
Nicodim Iţcuş, care în construcţii de deosebit realism ne aduce la o în- 
tîlnire cu omul şi natura, ce de veacuri se confundă şi se susţin în cum- 
penele ce le-nceareă deopotrivă statura şi verticalitatea. Extrem de sen
sibile pagini de proză invită la echilibru. „Trăind viaţă grea şi aspră, 
în lupta din ce în ce tot mai aprigă pentru pîinea cea de toate zilele, nu 
ne mai dăm seama că prietenii noştri cei mai buni, cei mai credincioşi 
şi cei mai pretentioşi, arborii, se împuţinează...44 36.

în orioe antologie sau publicaţie de prestigiu, proza liceanului de 
sub pseudonimul ,,De la Bucovina44 înseninează ochiul şi căutarea. Des

32 N. Tăutu dă acest autograf pe volumul Zbor de noapte, piesă în trei acte, 
Bucureşti, Editura militară, 1966.

33 Tcaciuc-Albu, Nicolae (n. 11.11.1885, Rogojeşti). Doctor în litere. Profesor la
Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi. Secretar de redacţie la „Junimea literară".
Scrie poezie şi proză, realizează traduceri. Colaborează la mai multe publicaţii 
bucovinene.

34 Nimigean George, Sfîrşit de iarnă, „Freamătul literar", II, 1934, 1-2 (ianuarie- 
februarie), p. 16.

35 Laur Octav, Nostalgii... „Freamătul literar", II, 1934, 1-2 (ianuarie-feforuarie),
p. 18.

36 Iţcuş Nicodim, De la leagăn pînă la mormînt, „Freamătul literar", II, 1935, 1-3 
(ianuarie-martie), p. 6.
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crierea răsăritului de soare pe Ceahlău poate sta cu cinste lingă atîtea 
pagini inspirate de miracolul lumii muntelui-simbol. „Astrul înoată tot 
mai mult în laicul de sînge şi îşi face desăvîrşită apariţie, de după cea 
mai lungă linie a orizontului ce am văzut-o pînă acum. întindere fără 
de sfîrşit şi o  linişte ce te înfioară. Dar, iată că şoaptele vîntului aproape 
neauzite se prefac în strigăte de deznădejde, în note din ce în ce mai 
stridente şi îşi plîng cîntul singurătăţii şi al rătăcirii printre stîncile 
colţuroase şi ici colo acoperite de jenuperi, de muşchi sau de afini. Ob
loanele de la cabană trosnesc şi un şuier prelung se aude de pe Pana- 
ghia. Acum vîntul stăpâneşte şi se pare că va fi furtună." 37

F o l c l o r u l ,  nu prea bine reprezentat, aparţine mai mult altor zo
ne, decît Bucovinei.

Sectorul de c r i t i c ă  ş i  i s t o r i e  l i t e r a r ă  beneficiază de 
profunzimea studiilor semnate de praf. univ. dr. Le.ca Morariu, Traian 
Chelariu şi C. Nati (Nieodim Iţcuş). Trei intervenţii de sinteză despre 
Liviu Reforeanu, T. Robeanu38 şi poezia bucovineană39 sînt contribuţii 
valoroase, cunoscute, primul şi al treilea şi prin postul central de radio 
(la 2 fehruarie 1936 şi 26 februarie 1937), iar al doilea prin prezentarea 
în forul ştiinţific al Universităţii din Cernăuţi.

O mai bună reprezentare în revistă o are materialul de istorie — 
16 articole şi studii — toate semnate de profesorul emerit Nieodim Iţcuş. 
Diversitatea problematicii, modalităţile de abordare, fineţea argumentării, 
precum şi nivelul discursului ştiinţific formează o zestre valoroasă cu 
care această publicaţie se înscrie în dialogul cu celelalte reviste buco
vinene.

Mărturisirile recente ale autorului ne determină să revenim şi să 
accentuăm asupra articolului La moartea lui I. Gh. Duca /j(l —  articol ce 
exprimă cu destulă claritate un strigăt interior-grav de a se aşeza la loc 
cuvenit raţiunea şi echilibrul. Gestul autorului, nu singular în epocă, 
se ridică împotriva violenţei.

FREAMĂTUL LITERAR în timp şi peste timp devine şi o intere
santă cronică a vieţii sociale, culturale şi ştiinţifice din bazinul Şiretului. 
Din paginile ei desprindem efortul şi drumul ridicării Casei naţionale 
clin Mănăstioara, ridicarea şi dezvoltarea monumentului eroilor din 
Şiret etc.

însemnări ca : „Un adevărat eveniment cultural pentru vechiul nos
tru Şiret s-a petrecut în seara zile de 19 mai 1936 cînd celebrul roman
cier Liviu Rebreanu a ţinut în cadrul unei festivităţi înălţătoare, o ad
mirabilă conferinţă despre „George Coşbuc, poetul sufletului românesc41,

37 De la Bucovina, Din excursie, „Freamătul literar", IV, 1936, 7-12 (iulie-decem- 
brie), p. 28-29.

38 Vezi, Morariu Leea, Liviu Rebreanu, „Freamătul literar", IV, 1936, 1-3 (ianua- 
rie-martie), p. 3-7 şi T. Robeanu, „Freamătul literar", IV, 1936, 4-6 (aprilie-iu- 
nie), p. 3-32.

39 Chelariu Traian, Pagini de antologie din poezia bucovineană, „Freamătul lite
rar", V. 1937, 1-6 (ianuarie-iunie), p. 3-19.

40 Iţcuş Nieodim, La moartea lui 1. Gh. Duca, „Freamătul literar", II, 1934, 1-2
(ivtnuarie-februarie), p 3-6.
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sau cum că „La 23 iunie 1935, profesorul univ. dr. de la Universitatea 
din Cernăuţi, Leca Morariu, venind din partea revistei FĂT-FRUMOS 
a conferenţiat în cadrul Asociaţiei profesorilor secundari din Şiret des
pre „Cântecul popular". Venitul acestei conferinţe a fost destinat pentru 
ridicarea unui bust al folcloristului Simion Florea Marian" —  vin să 
întregească în conştiinţa noastră imaginea unui timp în care actul de 
cultură este deplină jertfă.

C o n c l  u z i i

„Freamătul literar" a contribuit la înviorarea vieţii din zonă, la sti
mularea şi promovarea unor valori :

Prin colaboratorii săi, revista s-a înscris într-un dialog cerut de reali
tăţile contrastante prin care trecea vechea vatră de cultură, Ş i r e t u l .

„Freamătul literar" s-a ridicat ou mult curaj şi demnitate să răs
pândească raze de lumină în acest colţ de ţară bântuit de vicisitudinile 
unor vremi vitrege.

Viaţa acestei reviste este încă o expresie a conştiinţei intelectuali
tăţii bucovinene, preocupată de a aduce în mişcarea de idei a ţării scli
pirile gândirii bucovinene.

DE L’HISTOIRE DE LA PRESSE DE BUCOVINE : 
„FREAMĂTUL LITERAR'1 (LE FRfiMISSEMENT 
LITTERAIRE) (1933—1937)

R e s u m  e

L’auteur realise une esquisse monographique de la revue 
„Freamătul literar", editee â Şiret, en faisant des references au contexte cuilturel 
dans lequel parait la revue, aux initiateurs et â ceux qui se sont oecupes de son 
apparition pendant toute l i  periode. On met alors en evildence le profil et la 
structure de la revue, le programme, les collaborateurs, faisant mention sur les 
difficultes de quelles se heurta cette revue locale dans les presques 4 ans d’appa- 
rition, par suite du manque d ’appui financiar.

On souligne, en conclusion, la signifiication de Ia revue pour la reanimation 
de la vie spirituelle d’un tr£s ancien foyer roumain — la zone de la viile Şiret.



DOCUMENTE

CONTRIBUTII LA ISTORICUL 
EXPLOATĂRII SĂRII LA SFÎRŞITUL 
SECOLULUI AL XVIII-LEA ŞI IN PRIMA 
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
ÎN BUCOVINA

MIHAI ŞTEFAN CEAUŞU

Exploatarea complexă şi sistematică de tip industria
lizat a sării, mineral indispensabil vieţii umane şi animale, care consti
tuie una din bogăţiile munţilor Bucovinei îşi află începuturile sale către 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea.', Folosirea izvoarelor cu apă sărată de aici 
în starea lor naturală, cît şi pentru producerea sării recristalizate prin 
fierbere are însă o vechime milenară, aşa după cum au relevat-o cerce
tările arheologice întreprinse în 1952 1 şi apoi în 1968 2 la Solea, în punc
tul Slatina Mare. S-a atestat, cu acest prilej, pe baza materialului arheo
logic, una din cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din sara
mură cunoscută pînă acum în Europa, datată în perioada culturii Criş 
din neoliticul timpuriu (mileniul 5 î.e.n.).

Saramura numeroaselor izvoare sărate din zona saliferului Bucovi
nei a continuat să fie intens folosită, în forma ei naturală, în toată pe
rioada feudală, mai ales de locuitorii satelor de munte, unde se află 
aceste izvoare. Aceste izvoare, numite slatine, apar frecvent în docu
mentele vremii şi spre deosebire de sare, care era proprietate domnească, 
slatinele apar ca fiind fie proprietate mănăstirească, fie boierească. Pe 
tot parcursul evului mediu, pînă către sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
remarcăm faptul că nu se face nici o încercare de industrializare a aces
tor slatine sau de prospectare a zăcămintelor de sare subterană din 
această zonă, în vederea obţinerii unor produse de schimb, pe de o parte, 
din lipsa unor specialişti, iar pe de altă parte, aşa după cum o arăta şi 
învăţatul domn Dimitrie Cantemir 3, de teama de a nu trezi lăcomia tur
cilor dar şi din dorinţa de a nu scădea preţul de monopol al sării, ce adu
cea importante venituri visteriei domnilor Moldovei.

In ultimul sfert de veac din secolul al XVIIMea, prin maşinaţiile 
diplomaţiei austriece, nord-vestul Moldovei a fost smuls din graniţele 
statului moldovean şi inclus în cadrele Imperiului habsburgic cu numele 
de Bucovina. Ca şi Transilvania mai înainte, noua provincie, intrînd

1 I. Şandru, Contribuţii geografico-economice asupra exploatării slatinelor în 
Bucovina de Sud, In „Studii şi cercetări ştiintifice", nr. 1-4, anul III, 1952, Iaşi, 
p. 407-424.

2 N. Ursuilescu, Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu, în lumina 
descoperirilor de la Solea (jud. Suceava), în „SCIVA“ , tom. 23, nr. 3, Bucu
reşti, 1977, p. 307-317.

3 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1973, p. 103.



378 MIHAI ŞTEFAN CEAUŞII

într-un circuit economic european mai avansat, a fost ruptă din legă
turile ei tradiţionale căpătînd acum noi orientări conforme politicii mer
cantiliste promovate de Austria. Teoria mercantilistă, căutînd plus-va- 
loarea în sfera circulaţiei, realizată prin obţinerea unei balanţe comer
ciale active, recomanda încurajarea şi protejarea industriei naţionale, 
ca fiind una din sursele principale de producere a valorilor de schimb, 
dezvoltarea comerţului şi deschiderea de debuşeuri pentru produsele 
naţionale 4. De aici preocuparea împăraţilor habsburgici, reprezentanţi ai 
absolutismului luminat, care ridicaseră mercantilismul la rangul de po
litică economică de stat, de a crea manufacturi, de a pune în exploa
tare bogăţiile minerale ale subsolului existente în provinciile impe
riului şi de a crea debuşee în afara graniţelor monarhiei.

In conformitate cu aceste orientări, Curtea imperială de la Viena, 
va lua, prin Administraţia militară a Bucovinei, unele măisuri în direc
ţia prospectării bogăţiilor minerale ale subsolului acestei noi provincii, 
între care şi a sării, care, puse în valoare, ar fi sporit cu mult veniturile 
realizate aici de fiscul imperial.

Avînd în vedere aceste deziderate, autorităţile noii provincii, rapor
tau în primii ani ai ocupaţiei austriece, Consiliului aulic de război şi 
Cămării aulice din Viena, că pe teritoriul Bucovinei nu se află nici o sa
lină care să producă sare gemă sau reeristalizată, iar nevoile de sare ale 
populaţiei erau satisfăcute prin importuri : „sarea reeristalizată vine din 
Galiţia. Sarea gemă în schimb vine de la Ocna din Moldova" (Kochsalz 
kommt aus Galizien. Steinsalz hingegen von Okna aus der Moldau)5, 
importuri ce reprezentau o mare pierdere pentru Aerariul imperial.

Plecîmd de la aceste realităţi şi avînd în vedere necesitatea obţinerii 
de noi debuşee pentru produsele obţinute în cadrul monarhiei — în speţă 
a sării — Curtea imperială de la Viena a luat o serie de măsuri cu ca
racter proteeţionist şi prohibitiv ce vizau înfiinţarea unui monopol de 
stat al comerţului cu sare gemă, şi reorientarea importurilor dinspre 
Moldova spre salinele Transilvaniei 6, fără a renunţa însă la ide ea des
coperirii unor zăcăminte locale posibile, sau a producerii pe plan local 
a sării reoristalizate prin evaporare din saramura slatinelor existente 
în zonă.

Existenţa unor astfel de slatine lîngă Vijniţa, pe valea Soloneţului 
şi lîngă mănăstirea Putna, era indicată de generalul Spleny, guverna
torul militar al noii provincii, care notifica, în toamna anului 1775, în 
„Descrierea districtului Bucovina" (Beschreibung der Bukowina) că : 
„ele au fost folosite din vechime, pînă cînd, prin maşinaţiile vecinilor

4 Gheron Netta, Expansiunea economică a Austriei şi explorările ei orientale, 
Editura Cartea românească, Bucureşti, 1931, p. 10 şi A. Oţetea, Pătrunderea 
comerţului românesc în circuitul internaţional, Editura Academiei R. S. R., 
Bucureşti, 1977, p. 33.

5 J. Polek. General Spleny’s Beschreibung der Bucowina, Cernăuţi, 1893, p. 42; 
şi Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bucowina zur Zeit der osterrei- 
chischen Militar-Verwaltung, voi. IX, Cernăuţi, 1902, p. 29.

6 M. Şt. Ceauşu, Noi date privind relaţiile economice dintre Bucovina şi Transil
vania la sjîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al X lX -lea , în „Suceava, 
Anuarul Muzeului judeţean", VIII, 1981, p. 441-448.
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poloni, care nu departe de această graniţă îşi au fierbătoarele lor de 
sare,. ele au fost abandonaţi în întregime" (Sie waren vor Zeiten be- 
nulzt, bis sie endiich durch Maehimationen der benachbarten Polen, 
welche ohnweit von hiesigen Grânzen ihre Cocturen haben, vollig aban- 
doniret worden sind) 7.

Un an mai tîrziu, maiorul von Mieg, care întocmise prima ridicare to
pografică a Bucovinei, raporta despre existenţa a două fîntîni de sara
mură cunoscute : una aflată nu departe de Vijniţa, care era nefolosită 
şi alta la Pîrteşti, de unde „ţăranii din împrejurimi îşi extrag prin fier
bere sarea necesară“ (die umliegende Landleute sich ihr nothiges Salz 
auskochen)8. Deosebit de interesantă prin noutatea informaţiei ni se 
pare în acest sens descrierea modalităţii de obţinere a sării din sara
mura Slatinei de la Rfunc. de lîngă Pîrteşti, relatată de un martor ocu
lar eîţiva ani mai tîrziu : „ei îşi ridică un rug cu patru laturi din lemnul 
spart în bucăţi, aţîţă sub acesta focul, îl lasă să ajungă în flăcări în 
întregime, iau apoi saramură din primul izvor pomenit şi o lasă să 
picure încetul cu încetul în grămada arzîndă. Sarea se prinde de lemnul 
care arde şi apoi ţăranii iau lemnul răcit, scot sarea prin lovire, o  îm
pachetează în saci şi alte recipiente şi o iau cu ei acasă, la căderea 
iernii, pentru folosinţa lor şi a vitelor lor* 9. Este posibil ca acest pro
cedeu primitiv de reeristalizare a sării să fi fost folosit de ţăranii ro
mâni din zona muntoasă a Bucovinei pe întreg parcursul evului mediu.

Numărul mare al izvoarelor cît şi folosinţa acestora în starea na
turală de către populaţia autohtonă, a fost observată şi de inginerul ca
dastral Johann Budinszky î-n raportul său din ianuarie 1783 10 cît şi 
de von Lichtenfels care nota în această privinţă în jurnalul său faptul 
că la Slatina de la Bahna de lîngă Grasna a întâlnit 16 ţărani, cărăuşi 
recunoscuţi, din localităţile dimprejur care cărau cu căruţele lor, în bu
toaie, saramura de aici. Aceştia însă din cauza debitului redus al izvo
rului trebuiau să aştepte cîte trei săptămîni pînă îşi umpleau butoaiele u.

Văzînd această folosinţă, generalul Enzeniberg, noul şef al Adminis
traţiei militare din această provincie, raporta forurilor superioare că te
renurile pe care se aflau slatinele erau ale stăpânilor de pămînt şi fap
tul că aceştia, nepercepînd nici o taxă, nu realizau nici un venit de pe 
urma lor. Din această cauză, nici visteria imperială nu putea obţine 
câştig de pe urma acestor exploatări El insista în direcţia înfiinţării 
unor fierbătoare de sare de către stat în Bucovina, mai ales datorită fap
tului că sarea recristalizată era adusă din Galiţia de negustori evrei, care 
făceau acest comerţ cu o camătă exagerată.

In urma acestor rajpoarte şi demersuri, între 30 octombrie şi 29 
noiembrie 1783, o comisie condusă de consilierul aulic Thadeus Peith-

7 J. Polek, op. cit., p. 24.
8 J. Polek, Topografiche Beschreibung der Bukowina mit militărischen Anmer- 

kungen von Major Friedrich von Mieg, în „J.B.L.M.", 1897, Cernăuţi, p. 14.
9 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, p. X X V , nr. 19/1783, i'. 18-19.

10 Zieglauer, op. cit., p. 32.
11 Arh. St. Suceava, loc. cit., f. 3-4.
12 ibidem, nr. 18/1783, f. 1-2.
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ner von Lichtenfels a prospectat, din ordinul Cămării aulice — Secţia 
monede şi mine (Hofkammer in Mlinz und Bergwesen), toate izvoarele 
sărate din Bucovina, analizînd poziţia lor geografică şi geologică, dis
tanţele dintre acestea şi aşezările umane, salinitatea lor, etc. 13. Comisia 
a căutat să răspundă întrebărilor formulate de contele Leopold von Kol- 
lowrath, şeful Cancelariei boemo-austriece, în chestiunea posibilităţii 
aprovizionării cu sare de la salina Lojova din Pocuţia, a descoperirii 
unui zăcămînt în Bucovina, a înfiinţării unor fierbătoare (Sudwerk) lo
cale, a transportului sării, ş.a.14.

Constatările comisiei au fost comunicate de von Lichtenfels Cămă
rii aulice — Secţia monede şi mine în mai 1784, printr-un amplu raport 
cuprinzînd relatarea detaliată a călătoriei întreprinse în Bucovina. Se 
indica cu acest prilej posibilitatea ca prin forări de puţuri şi prin ga
lerii de suprafaţă să fie descoperit un zăcământ de sare gemă în apro
pierea Solcăi. Pentru conducerea acestor prospectări era recomandat 
Hbfmann, substitutul Tribunalului montanistic (Berggericht Substitut) 
de la Iacobeni şi practicantul minier (Bergpracticant) Seleczki, ca aju
tor, amîndoi ştiind foarte bine limiba română. Ultimul urma a fi trimis, 
din porunca Curţii imperiale, vreme de cîteva luni, la salinele de la Wiel- 
liczka şi Bochnia din Galiţia, pentru dobândirea cunoştinţelor necesare 
în problema exploatării sării. în raport se mai propunea, între altele, 
ca acestora să li se acorde, pe lîngă salariul lor, o diurnă zilnică de 
doi florini şi două porţii de ovăz şi de fîn pentru cal şi respectiv 36 
Kreuzer şi o porţie de furaje 15. Prezidiul Cămării aulice —  Secţia mo
nede şi mine, însuşindu-şi aceste propuneri şi constatări, le supunea, la 
21 mai 1784, împăratului Iosif al II-lea spre a fi sancţionate16.

Urmarea aprobării imperiale a constituit-o înfiinţarea, în vara anu
lui 1784, a unui Oficiu de încercare a sării (Salzversuichsamit) la Solea. 
Prin nota Cămării aulice — Secţia monede şi mine din 15 iunie se 
specifica că : prospecţiunile făcute pe lîngă izvoarele sărate, bogate în 
conţinut de lîngă Solea, Pîrteşti, Crasna şi Voitinel, au dat speranţa 
posibilităţii descoperirii în această zonă a unui zăcămînt. Ca atare se 
ordona începerea lucrărilor de prospecţiuni, mai întîi la Slatina Dealul, 
nu departe de Solea, unde, printr-o galerie de suprafaţă apa să fie ca
nalizată în altă parte, iar în caz că aşa nu se ajunge la zăcământul de 
sare să fie săpat in acest scop un puţ de explbrare 17. în fruntea aces
tui stabiliment minier aerarial era numit Johann Hofmann, substitut la 
Tribunalul montanistic al Bucovinei ca director, iar controlor şi ajutor 
al său era numit practicantul minier Seleczky, de la Inspectoratul mi
nier din Baia Mare 18. Ordinele şi dispoziţiile directorului Oficiului de 
încercare a sării urmau să fie respectate cu stricteţe de toţi slujbaşii, 
aceştia trebuind să-i ceară părerea şi aprobarea în orice chestiune. îm-

13 lbidem, nr. 20/1783, f. 1.
14 lbidem, nr. 25/1784, f. 2-3.
15 lbidem, f. 36-38.
16 lbidem, nr. 27/1784, pasim.
17 lbidem, nr. 28/1784, f. 4.
18 lbidem. î. 1-2.
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preună pu ajutorul său, avea obligaţia de a raporta asupra rezultatelor 
lucrărilor efectuate, de a întocmi toate socotelile privind cheltuielile bă
neşti şi rechizitele necesare. Rapoartele privind activitatea desfăşurată 
trebuiau trimise cu poşta la fiecare 14 zile, iar extrasele cheltuielilor 
băneşti, lunar, către Cămara aulică din Viena 19. Se dădea de asemenea 
dispoziţia de a folosi la Solea întregul personal muncitor, ce a lucrat la 
prospectarea cuprului de la Pojorîta, care, datorită slabelor rezultate 
obţinute, a fost suspendată, iar galeriile astupate. Rechizitele lor mi
niere urmau să fie transportate la Solea prin forşpanuri, pe costul vis- 
beriei. Acestora urma să li se mai adauge, pentru lucrările de pregătire 
a zăcămîntului, un dulgher, care să aibă priceperea necesară în folo
sirea pompelor şi un fierar de mină cu experienţă20. Personalul munci
tor urma să fie plătit de Cămara aulică — Secţia monede şi mine, 
prin Casa Administraţiei Bucovinei, pe baza unor tabele avizate şi înain
tate de directorul oficiului. Cu îndrumarea şi supravegherea acestui nou 
stabiliment minier era însărcinat Inspectoratul superior minier din Baia 
Mare. Sediul său a fost instalat, pentru început, în clădirile mănăstirii 
Soloa. Tot în clădirile mănăstirii, care în această perioadă va fi des
fiinţată, au fost cazaţi funcţionarii şi personalul muncitor, iar cei ce 
nu au putut fi adăpostiţi aici, au fost încartiruiţi, prin grija Adminis
traţiei militare, în satul Arbore 21.

Forurile imperiale de la Viena ordonau totodată Administraţiei Bu
covinei să acorde înlesniri de lemne şi alte rechizite, cît şi întreaga 
asistenţă necesară personalului care va lucra acolo. Se cerea, de aseme
nea, din partea Consiliului Aulic de Război, de a se găsi calea cea mai 
potrivită pentru producerea de sare recristalizată în această provincie 22.

Concomitent cu începerea prospecţiunilor miniere în anul 1784, la
Solea, pentru găsirea de sare gemă, s-a trecut la construirea unor ca- U 
zâne evaporatoare. In februarie 1786, guvernatorul Enzenberg notifica 
C urţîTdFTlTVTeha în memoriul său intitulat „Rationarium Provinciae“ 
(Privire statistică generală asupra provinciei) Bucovina că, deşi se fac 
căutări de mai bine de un an, nu s-a descoperit încă zăcămîntul de 
sare, însă „s-a construit în regiunea. Soleai —  numită Slatina Mare — 
un fierbător de sare (Cocturj —  şi s-a produs deja, încă din vara anu
lui trecut, sare recristalizată, pe care mulţi o preferă pentru calităţile 
sale celei galiţiene, avînd o desfacere puternică, care se întinde chiar 
pînă în Moldova. S-au instalat pînă acum la Slatina Mare numai două 
cazane evaporatoare, oare produc săptămânal 120 centneri * de sare şi 
un al treilea se află nu departe de aici. Propunerea este, ca în primă
vara viitoare să fie construite încă două cazane pe lîngă fiecare din 
aceste izvoare, la Solea unul şi pe lîngă un al patrulea izvor de la Pîrteşti

19 lbidem, f. 5.
20 lbidem, f. 3.
21 lbidem, f. 2.
22 lbidem, nr. 30/1784, f. 6.
* Un centner este o unitate de măsură ce variază între 50 kg (în Germania) şi 

100 kg (în Austria).
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un altul, şi fierbătorul de sare să acţioneze deocamdată1 cu nouă 
cazane11 23.

Pentru aceste evaporatoare au fost aduşi specialişti în extragerea 
sării din saramură de la fierbătoarele din Galiţia24, cărora Cămara 
aulică —  Secţia monede şi mine le-a acordat unele înlesniri, ca şi mi
nerilor, pentru a-i putea coloniza aici.

Intrarea în funcţiune şi dezvoltarea acestor fierbătoare de sare, ca 
şi preţul scăzut la care sarea trebuia să revină consumatorilor interni, 
urma să ducă la satisfacerea parţială a nevoilor de sare pentru hrană 
ale populaţiei, la intensificarea comerţului intern şi la diminuarea im
porturilor 25. Totuşi satisfacerea trebuinţelor populaţiei de sare gemă, 
atît de necesară creşterii, vitelor, a rămas în continuare o> chestiune 
nerezolvată.

Oficiul de încercarea sării de la Solea şi-a continuat activitatea, în 
virtutea ordinului dat la 16 septembrie 1786 de Cancelaria Curţii boemo- 
austrieee (Bohmische-Oesterreichische Hofkanzlei) Gubemiului Galiţiei 
şi Lodomeriei26 şi după ce Bucovina, ca urmare a rescriptului imperial 
din 6 august, şij a pierdut autonomia sa politică fiind alipită Galiţiei sub 
forma unui ţinut (Kreis) politico-administrativ. Sediul său a funcţionat 
în continuare în clădirile fostei mănăstiri Solea pînă în 1790 cînd s-a 
construit un local propriu al salinei; vechile clădiri ale mănăstirii fiind 
transformate în întregime în depozite de sare27. O paite din ele fuse
seră, încă din vara anului 1786, închiriate de la Fondul bisericesc de 
Administraţia Bucovinei pentru a- înfiinţa aici un depozit pentru sarea 
gemă adusă din Transilvania 28.

In perioada următoare anului 1786, datorită lipsei unui sprijin pro- 
tecţionist din partea autorităţilor administrative, a concurenţei sării re- 
cristalizate galiţiene, c-ît şi mai ales datorită descoperirii zăcământului 
de sare de la Caeiea în 1790, scopul principal de fapt al tuturor efortu
rilor şi prospecţiunilor întreprinse vreme de atîţia ani, producerea să
rii recristalizate din saramura slatinelor existente la Solea nu a mai 
durat multă vreme. Rînd pe rîtnd au fost închise cazanele aflate pe lîngă 
izvoarele sărate, iar, odată cu închiderea cazanului evaporator de la Sla
tina Mare în 1793, s-a încheiat şi cu fierbătorul de sare de la Solea29.

Acestor cauze li s-au adăugat în primul rînd lipsa unor investiţii 
financiare susţinute din partea statului .pentru efectuarea unor îmbu
nătăţiri tehnice în reglarea debitului izvoarelor sărate, ca şi în exploa
tarea şi funcţionarea cazanelor. Acestea, datorită nivelului tehnic scă

23 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, P. X X I, nr. 33/1786, f. 26.
24 Ibidem, P. XVI, nr. 23/1784, f. 1-2.
25 Ibidem, P. X XI, nr. 33/1786, f. 26.
26 J. Polek, Joseph’s II. Reisen nach Galizien und der Bukowina und ihre Be-

deutung fiir leztere Provinz, în „J.B.L.M.“ , Dritter Jahrging, 1895, Cernăuţi,
p. 139.

27 Fr. A. Wickemhausar, Moldowa oder Beitrăge zu einem Urkundenbuche der 
Moldau und Bukowina, II Abteilung (Geschichte und Urkunden des Klosters 
Solka), Cernăuţi, 1877, f. 223.

28 Arh. St. Buc., fond Consiliul Aulic de Război, P. XXII, nr. 32/1786, f. 1-2.
29 Fr. A. Wickenhauser, op. cit., p. 223.
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zut consumau, după relatarea1 lui Enzenberg, ca şi uzina siderurgică de 
la Iacobeni foarte mult lemn, rărind terenuri tot mai întinse de pădure 3°. 
Lipsa de capital necesar investiţiilor a constituit de altfel un factor 
din cauza căruia a avut de suferit exploatarea sării din Bucovina în 
întreaga perioadă pînă la obţinerea statutului de provincie autonomă 
separată de Gailiţia în 1849 şi chiar după aceea.

Odată cu închiderea Oficiului de încercare a sării de la Solea şi in
trarea în funcţiune a Salinei Cacica, pentru întărirea monopolului de 
stat asupra sării, din poruncă imperială puţurile au fost dărâmate31, 
slatinele ou debit mare ca : Cacica, Slatina Mare, Voitinel, au intrat di
rect sub controlul statului32, iar restul izvoarelor sărate au fost zidite. 
Prin această măsură se aducea o mare daună locuitorilor săraci, care 
nu mai aveau posibilitatea acum să se aprovizioneze cu saramură 
ieftină.

Totuşi sarea reeristalizată prin fierbere a continuat să fie produsă 
în Bucovina şi după 1793 la Salina Cacica. De fapt însăşi descoperirea 
zăcământului de sare de aici este legată de obţinerea sării prin eva
porare.

Slatina Cacica se afla, aşa după cum relata în noiembrie 1783, consi
lierul aulic Peithner von Lichtenfels în jurnalul său de vizitare geologică 
a Bucovinei, la o depărtare de 3/8 mile de Pîrteşti33. Din analiza chi
mică a saramurei acestui izvor, făcută cu acest prilej, a rezultat o sare 
albă şi de bună calitate. Aceasta făcea ca el să desemneze zona Pîrteş- 
tiului, după Solea, ca fiind cea mai potrivită pentru descoperirea unui 
munte de sare, ce s-ar fi aflat la mică adâncime.

Primele defrişări şi primele construcţii s-au făcut în 1784, cînd, 
cu ajutorul statului, s-au construit pentru muncitorii Oficiului de în
cercare a sării din Solea, care făceau prospecţiuni în zonă, opt colibe 
din lemn.

Cîţiva ani mai tîrziu, în 17 8 7 34 aici a fost instalat un cazan eva- 
porator. în fruntea acestui stabiliment minier, cu misiunea de a con
trola şi îndruma producţia, aflăm instalat în 1789 un „supraveghetor 
al sării“ (Salzaufseher)35. Producţia se mărginea în această perioadă 
doar la obţinerea de sare reeristalizată din saramura slatinei de aici, 
făcîndu-se totodată şi prospecţiuni pentru descoperirea zăcământului 
presupus a fi în această zonă. Cum însă debitul izvoarelor sărate avea 
de multe ori tendinţa de a scădea, mai ales în verile secetoase, se făceau 
tot felul de lucrări tehnice pentru adâncirea puţurilor existente, forîn- 
du-se chiar altele noi. întîmplător un astfel de puţ a fost săpat în anul 
1790 în extremul estic al graniţei zăcământului de sare de la Cacica 36.

30 Arh. St.. Buc., fond citat, P. X X I, nr. 33/1786, f. 15.
31 J. Polek, Die Bultowina zu Anfang des Jahres 1801 in Alphabetischer Darstel- 

lung, în „J.B.L.M.“ , 15 Jahrgamg, 1907, Cernăuţi, 1908, p. 56.
32 I. Şandru, op. cit., p. 419.
33 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P. X X V , nr. 19/1783, f. 19-20 si nr. 

20/1783, f. 7-8.
34 Arh. St. Buc., fond cit., nr. 33/1786, f. 26.
35 Fr. A. Wiekenhauser, op. cit., p. 223.
36 Die osterreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, (Herzogtum Buko-
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După descoperirea acestui zăcămînt de sare, ce se afla la o  adîncime 
de 12 metri de la suprafaţă 37, organele administrative imperiale au luat 
o serie de măsuri ce urmăreau crearea unei exploatări miniere după 
toate regulile. Astfel, prin forările făcute, au fost prospectate întinde
rea şi mărimea zăcământului de sare, stabilindu-se că masa principală 
de sare se ântinde pe o lungime de 1 km. în direcţia 34° nord-vest, adică 
paralel cu linia de dislocaţie de la marginea flişului paleogen din mar
ginea Carpaţilor3S. Totodată s-a trecut la analizarea calităţii sării deoa
rece au existat opinii potrivit cărora această sare fiind amestecată cu 
pămînt, pietriş şi scoici 39, ar fi fost de neăntrebuinţat atît pentru om cît 
şi pentru animale. In acest scop a fost adus profesorul von Jacquin care 
a stabilit, în urma analizelor chimice făcute că, această sare deşi impură 
nu este dăunătoare omului şi nici animalelor, avînd aproximativ aceiaşi 
compoziţie chimică la 100 de funţi de sare ca şi cea transilvăneană40.

Dat fiind faptul că rezultatele acestor cercetări au fost mulţumi
toare, s-a aprobat Începerea lucrărilor de deschidere a salinei. După ce 
lucrările de construire au fost încheiate, în 1791 a început exploatarea 
sării. Aceasta era tăiată cu târnăcopul în bolovani de aproximativ 50 
k g41. Galeriile de exploatare tăiate prin stânca de sare la o adâncime 
de 37 metri, se sprijineau pe stâlpi de sare cu secţiunea pătrată de 6 
metri pe latură, avînd o înălţime de 10 metri. Căile de comunicaţii erau 
largi şi înalte de aproximativ 2 m etri42. Coborârea în mină se făcea 
şi se face şi astăzi pe trepte tăiate în sare, cît şi prin puţuri verticale.

Pentru minerii şi muncitorii de la cazanele de evaporare şi de la 
salină ce s-au stabilit în Cacica după 25 aprilie 1789, printr-o ordonanţă 
validată de Cancelaria Curţii de la Viena, la 30 august 1792, se stabi
leau următoarele măsuri : „1. Fiecare colonist primeşte la prima aşe
zare din partea stăpânirii, prin intermediul unor bonuri, lemnul de cons
trucţie necesar, în mod gratuit, din masivii muntoşi înconjurători. 2. Un 
teren de grădină de o anumită măsură. 3. Pămîntul desţelenit trei ani 
scutit de dări, după acest timp fiecare are să plătească un impozit, pen
tru grădină şi pămîntul casei, de un florin, iar pentru fiecare alt iugăr 
de pămînt în plus 45 kreuzer. 4. Pentru liberul uzufruct al lemnului de 
foc (lemnul pentru podvale, lemnul spart sau vreascuri), ce se distribuie 
în timpul iernii în fiecare luni şi vineri, iar în timpul verii în fiecare 
luni, are să plătească fiecare colonist impozitul pe dreptul de pădure

wina in Wort und Bild), voi. X X , Viena, 1893, p. 504, în continuare se va cita 
Herzogtum Bukowina in Wort und Bild.

37 E. Worobkiewicz, Die Geographisch-Statistischen Verhăltnisse der Bukowina, 
Lemberg, 1893, p. 38.

38 Sava Athanasiu, Salina de la Cacica, Bucovina, în „Natura", anul XIV, nr. 5, 
mai 1925, p. 15.

39 Scoici pietrificate fuseseră găsite în aipa Soloneţului de Lichtenfels, în toamna 
anului 1783, în drumul său spre Cacica, iar explicaţia pe care acesta o dădea 
era legată de formarea în această zonă a unui zăcămînt de sare dintr-o mare 
de altădată, cf. Arh. St. Suceava, fond cit., P. X XV , nr. 19/1783, f. 19.

40 J. Polek, op. cit., p. 61.
41. E. Worobckiewicz, op. cit., p. 39.
42 Sava Athanasiu, op. cit., p. 15.
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îa fel ca şi fiecare supus local, fie că era acoperit sau neacoperit (bes- 
pannt oder unbespannt). 5. Cei care s-au stabilit fără permisiunea stă
pânească, ca şi toţi lucrătorii de la Salină stabiliţi pînă în 1789 (munci
tori sau supuşi), au să plătească „urbariul“ , nu prin muncă ci în bani 
peşin. 6. Zilierii fără domiciliu, trăind numai din leafa de muncitor de 
fabrică, nu au de plătit nici darea pe casă şi nici vreo altă dare. Această 
decizie nu are valoare pentru restul localnicilor sau pentru cei care ar 
dobândi case de la aceştia44

în acelaşi timp, din ordinul Cămării aulice din Viena, Salinei Ca- 
cica, cu începere din luna septembrie 1792, îi erau transferate 14 tere
nuri cu clădiri (Anwesen) de la Salina Boehina din Galiţia44.

Această sare, pusă în vînzare la un preţ de desfacere scăzut, sub 
formă de bolovani de 50 kg., a găsit, după mărturia unui contemporan, 
o puternică desfacere în Bucovina pînă la începutul secolului al XÎX-lea 
vînzîndu-se anual în jur de 10 000 chintale de sare în detail. Dar, 
către anii 1800, datorită creşterii preţului de desfacere de la 40 de kreu- 
zer la 2 florini şi 20 kr. pentru un chintal de sare pentru vite şi la 
2 florini şi 30 kr. pentru sarea de gătit, cantităţile de sare vîndute 
anual au scăzut la 2 500 chintale 45. Cu această scădere se realiza acum 
un venit net de peste 5 830 florini faţă de 6 666 de florini în trecut.

Cîţiva ani după 1791 s-a extins recristalizarea sării prin evaporare 
şi la saramura obţinută în salină prin spălarea rocii de sare. Pentru 
aceasta au fost săpate în straturile de sare două puţuri diferite ca adîn- 
cime la oarecare distanţă unul de altul. Ele erau puse în legătură unul 
cu altul în stratul de sare, printr-o galerie transversală, aşa numita „li
nie de comunicaţie44. Puţul cel mic era apoi inundat cu apă dulce, care, 
trecând prin stratul de sare, se satura pînă cînd ajungea în celălalt puţ. 
Aici era fixat şi un grătar de lemn, ce se găsea de obicei sub oglinda 
apei-, pe care erau depuse bucăţile de sare impură extrase din salină, 
spre a fi spălate. Saramura ce se obţinea în acest mod era apoi ridicată 
cu mare greutate cu ajutorul unor găleţi şi trimisă prin conducte la 
uzina de fierbere. Evaporarea se realiza aici în cazane suspendate avînd 
dimensiunile de ,12 picioare lungime, 8 picioare lăţime şi un picior înăl
ţime 46. Sarea curată care se obţinea în acest fel era apoi turnată în 
blocuri de sare sub forma unui con turtit numit „hurmanen44, specific 
salinelor transilvănene47, în greutate de l 1,/2 funţi vienezi. Aceste blocuri 
de sare, cunoscute în popor sub denumirea de „huscă14, erau apoi uscate 
la foc deschis şi puse în această formă în comerţ.

La începutul secolului al XÎX-lea funcţionau la Cacica opt aseme
nea cazane evaporatoare. Un astfel de cazan pregătit corect dădea în 
24 de ore, în aceste condiţii destul de primitive de exploatare, în jur 
de 600 de bucăţi de sare. Toate cele opt cazane însumate dădeau o pro

43 Fr. A. Wickenhauser, op. cit., p. 223-224.
44 Ibidem.
45 J. Polek, op. cit., p. 6.
46 Herzogtum Bukoivina in Wort und Bild, p. 504.
47 Meyer, Conversatiom Lexikon, voi. IX, Leipzig, 1899, p. 76.
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ducţie anuală de 1 497 000 bucăţi sau 2 546 400 funţi vienezi de sare 
reeristalizată48, adică 1 425,984 tone. Această sare, datorită calităţilor 
sale, era preferată celei galiţiene, avînd o bună desfacere în interiorul 
Bucovinei cît şi în Moldova.

Totuşi această producţie de sare ce se realiza la începutul secolu
lui al X lX-lea era destul de mică în comparaţie cu nevoile întregii po
pulaţii din Bucovina fapt care făcea ca aceasta să fie aprovizionată cu 
sare din import. între cauzele care determinau această producţie nesa
tisfăcătoare se numără, în primul rînd, lipsa unui sprijin susţinut din 
partea administraţiei de stat, tradus prin lipsa de fonduri ce făcea impo
sibilă orice amenajare şi îmbunătăţire tehnică serioasă şi de aici condiţiile 
primitive de exploatare la această salină.

Acestor cauze li s-a adăugat şi faptul că autorităţile imperiale voind 
să câştige bunăvoinţa populaţiei bucovinene, au încercat să facă pe cît 
posibil mai puţin apăsător monopolul sării, dînd prin patenta imperială 
din .1803, dreptul liberei procurări a saramurii acelor comune pe teri
toriul cărora se găseau izvoare sărate naturale/l9. Se reglementa toto
dată consumul de slatină la „patru cofe pe lună de familie“ 50. întregul 
venit rezultat din vînzarea slatinei era încasat prin „revizori41 pentru 
statut. Această măsură s-a repercutat negativ asupra producţiei şi dez
voltării salinei de la Cacica, scăzînd vînzările sale de sare şi saramură 
şi deci, implicit, veniturile realizate.

Administraţia salinei, avînd în vedere starea ei nemulţumitoare, a 
făcut eforturi pe linia introducerii unor îmbunătăţiri tehnice în exploa
tarea sării. Acestea însă cereau investiţii financiare mari, care nu puteau 
fi satisfăcute de aceasta pe plan local, fiind necesară o intervenţie fi
nanciară puternică din partea statuluir’2. Dar, în condiţiile în care Im
periul habsburgic era angrenat la începutul secolului al X lX -lea în răz
boaiele antinapoleoniene, care necesitau mari sume de bani, toate demer
surile Administraţiei salinei Cacica pe lîngă Guberniul Galiţiei şi Că
mara aulică — Secţia monede şi mine, au rămas fără rezultat.

în plus, nevoia accentuată de bani, care să mai umple golurile lă
sate în visteria imperială de necontenitele războaie, a determinat, între 
altele, Curtea de la Viena să majoreze preţul de vînzare en detail al 
sării în provinciile imperiului, inclusiv în Bucovina. Astfel, prin circu
lara Guberniului din Lemberg din 30 august 1806, se stabilea că un 
chintal de sare gemă urma să fie vîndut de salina Cacica la preţul de

48 J. Polek, op. cit., p. 57.
49 Herzogtum Bukowina in Wort und Bild. p. 505.
50 I. Şandru, op. cit., p. 419.
51 Fr. A. Wiekenhauser, op. cit., p. 224, specifică faptul că la izvorul sărat de la 

Berhomet pentru un butoi de două vedre de saramură se plătea în 1799, 30 
kreuzer şi că adesea sosesc 15 pînă la 20 căruţaşi întovărăşiţi care cumpără 
saramură, pe oare o transportă prin sate pînă la 14 mile depărtare, revîn- 
zînd-o.

52 Herzogtum Bukowina in Wort und Bild, p. 505.
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4 guldeni şi 50 kr., iar cea recristalizată la preţul de 4 guldeni şi 48 kr. 53. 
Aceste majorări de preţuri au dus la o scădere a vânzărilor de sare fă
cute de salina bucovineană, stîrnind totodată nemulţumirea locuitorilor 
şi întărind contrabanda cu sarea adusă din Moldova la un preţ mai 
scăzut şi de o calitate superioară.

Situaţia s-a schimbat oarecum, după terminarea războaielor napoleo
niene, cînd, către sfîrşitul anului 1820, au fost introduse cîteva inovaţii 
tehnice în exploatarea zăcământului, s-au cumpărat noi cazane de salină 
cu parametri îmbunătăţiţi, fapt care a permis o creştere a producţiei 
obţinute, cu o economie considerabilă de c o m b u s t i b i l f a p t  ce a dus 
la o rentabilizare a acestei exploatări miniere. Tot în această perioadă 
s-a construit un depozit pentru sarea extrasă din salină.

Pentru combaterea contrabandei cu sare „din ţările străine41, prin 
patenta imperială din 17 mai 1827, se impunea vornicilor şi juraţilor 
satelor să dea concursul şi să sprijine controlul efectuat în sate de re
vizori, cei prinşi urmând a fi pedepsiţi cu plata unei amenzi băneşti35. 
Cîţiva ani mai târziu, legea din 1835 venea să întărească şi mai mult 
monopolul statului asupra sării, stabilindu-se clar că izvoarele sărate şi 
salinele erau proprietatea statului pe întreg cuprinsul imperiului şi că 
nimeni nu avea voie .să exploateze sau să facă comerţ cu sare fără apro
barea/ statului 56.

Monopolul acesta strâns asupra sării, modul lui de aplicare, calitatea 
inferioară a produsului livrat pe piaţă şi preţul ridicat de desfacere, au 
fost tot atîtea poveri ce apăsau pe umerii locuitorilor Bucovinei în preaj
ma anului 1818, stîrnindu-le nemulţumirea şi determinîndu-i (mai ales pe 
cei aflaţi în apropierea graniţei cu Moldova) să recurgă la contrabandă, 
cu toate consecinţele ei, adeseori tragice, asupra lor.

Constituindu-.se ca una din cauzele ce au determinat ridicarea ma
selor din această provincie la luptă în timpul revoluţiei din 1848 pentru 
obţinerea de drepturi şi libertăţi, această problematică este prezentă în 
programele şi memoriile revoluţiei din Bucovina, începând chiar cu pri
mul program „Petiţia ţării Bucovina11 (Bukowiner Landespetion) din 
iunie 1848, în care, la punctul al nouălea se cerea : „micşorarea preţului 
sării, care apasă clasele sărace şi frînează creşterea vitelor14 (Herabset- 
zung der, die ărmere Klasse druckenden und die Viehzueht hemmen- 
den Salzpreise) °7.

Pusă la început doar într-o formă atenuată, această chestiune este 
mai apoi dezvoltată şi analizată, sub aspectul cauză-efect, în memoriul 
din 30 iulie 1848 al locuitorilor din Gura-Humorului, Ilişeşti şi Braşca,

53 Continuatio edictorum et mandatorum universalium in regnis Galiciae et Lodo- 
meriae a die 1 lanuarii ad ultimam decembris 1806 emanatorum Leopoli, Tipo
graf. Josephi Pilier, S.C.R. AP. MAJ. Gubernia! Tipogr., Lemberg, 1807, p. 99.

54 Herzogtum Bukowina in Wort und Bild, p. 505.
55 Arh. St. Suceava, fond. Parohia Putna, dos. 30/1827, î. 1.
56 J. Koahanowski, Handbuch der fiir die Bukowina im Kraft bestehenden Gesetze 

und Verordnungen, voi. II, Cernăuţi, 1892, p. 920-922.
57 Arh. St. Suceava. Colecţia de documente, P. XII, nr. 37/1848, f. 6.
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adresat împăratului Ferdinand. „Este de netăgăduit —  scriau ei —  că 
preţurile foarte ridicate de vînzare cu amănuntul a sării constituie un 
izvor principal de venituri pentru stat —  şi au contribuit avantajos la 
acoperirea cheltuielilor statului4' (Ist es nicht zu verkennen-das die hoher 
Salzverschleisspreisen eine Hauptquelle des Staatseinkommens gebildet- 
und zur Deckung der Staatsauslagen vortheilhaft beigetragen haben)58. 
Insă faptul că, în Bucovina sarea gemă (Steinsalz) produsă în ţară era 
vândută „cu două treimi din preţ44 (zwei drittheile des Preises) mai scum
pă decît cea din Moldova, fiind şi de o calitate inferioară, îi nemulţu
meşte, pentru că, apreciau ei, pe de o parte, întăreşte tentaţia locuito
rilor de a face contrabandă cu sarea din Moldova vecină, fapt ce duce 
la demoralizarea cetăţeanului, iar pe de altă parte, pentru că „prin aceas
ta suferă chiar şi ridicarea creşterii vitelor care formează o parte con
stitutivă principală a bogăţiei naţionale44 (leidet hiedurch auch die Em- 
porbeingung der Viclizucht die einen Hauptbestand/theil des National 
Reichtums bildet)59. Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii se cerea : 
„reducerea preţului sării şi vînzarea unui produs mai bun44 (Herabset- 
zung der Salzpreise — und Verschleiss eines besseren Produktes), mă
suri în urma cărora ar urma să înceteze contrabanda „şi tezaurul public, 
prin aceasta va câştiga, crescând excedentul vânzărilor în cletail44 (und der 
Staatsschatz, durch den hiedurch erwachsend Mehrvenschleissgewinnen 
w ird)(:o. In plus locuitorii satelor Bucovinei, nemulţumiţi de taxele per
cepute pentru folosinţa slatinelor, cereau, în toamna anului 1848, prin 
glasul deputatului ţăran, Mihai Bodnar, ales în Parlamentul de la Vie- 
na, ca „să fie slobodă slatina, unde pînă acum este, sau unde s-ar mai 
găsi44 61.

Parte din aceste revendicări îşi vor găsi soluţionarea practică după 
obţinerea autonomiei Bucovinei, prin Constituţia din 4 martie 1819(i2, 
cînd, ca urmare a revoluţiei de la 1848 şi exploatarea sării de la salina 
Cacica va cunoaşte o dezvoltare mai amplă, introdueîndu-se acum mai 
multe noutăţi tehnice, constituindu-şe noi utilităţi industriale, ş.a., care 
vor duce în final la obţinerea unui produs de calitate şi la un preţ de 
cost acceptabil.

Putem conchide că la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima 
jumătate a secolului al XÎX-lea exploatarea sării în Bucovina, trecînd 
printr-o succesiune^ de faze (slatină-recristalizare-salină) a avut un drum 
mereu ascendent. în această perioadă istorică, vechile drepturi feudale 
asupra sării dispărînd, asistăm, ca urmare a măsurilor luate de Curtea 
imperială din Viena în direcţia exploatării bogăţiilor naturale ale aces
tei provincii, la dezvoltarea forţelor de producţie în industria extractivă,

58 Ibidem, nr. 40/1848, f. 7 şi O. M ononnu, M. Iacobescu, E. Dimitriu, Documente 
ale revoluţiei de la 1848 în Bucovina, în Suceava, Anuarul Muzeului jude
ţean, voi. V, 1978, p. 486-487.

59 Arh. St. Suceava, fond ciit., P. XII, nr. 37/1848, f. 8.
60 Ibidem, f. 8-9.
61 Ibidem, nr. 56/1848, f. 1 si O. Monoranu, M. Iacobescu, E. Dimitriu, op. cit., 

p. 491.
62 Reichs Gesetz und Regierungsblatt fur dos Kaisarthum Osterreich 1849, W.ien, 

1850, p. 151-165.
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în speţă în exploatarea sării, orientarea acesteia către producţia valorilor 
de schimb şi acumularea primitivă de capital, fapt ce a creat premisele 
materiale necesare pentru pătrunderea şi consolidarea relaţiilor de pro
ducţie capitaliste în acest sector economic important. Totodată menţio
năm faptul că au existat şi numeroase nerealizări, determinate de o 
multitudine de cauze, dintre care însă principala o constituie dominaţia 
străină asupra acestui teritoriu.

Anexă

1784 iun. 15, Viena. Cămara aulică — secţia monede şi mine comunică lui 
Johann Hofmann, substitut al Tribunalului montanistic din Bucovina, că a fost 
numit să conducă lucrările de explorare a sării la Solea, dindu-i instrucţiunile 
necesare pentru înfiinţarea şi conducerea acestui stabiliment minier.

Da S/eil/n K. K. A postol/ische»/  liber einen allerunterthanigsten Vortrag 
diesei- k.k. Hofkammer in Miinz und Bergwesen wornit die Relation des disortigen 
Herrn Mittels Hofrath Peithner Edlcn von Lichtenfels liber sein Bereisung des 
Bukowiner Landes Districts, und dabei entdeckten Salzquelle vorgeleget worden, 
sub reprod/uction/ 12=ten Junii 1784 allergnedigst zu beangenehmen geruhet 
h'aben : dass da die Gegenden bei Solka. Bordestie, Krasna, und Woitinell in 
Ansuhung verscihiedener daselbst befindlicher rerchhăltigen Salzquellen allerdings 
gegriindete Hol’nung zu Erschrottung ergiebiger Steinsalzlaagen geben, solche nach 
und nach auf allerhochste Aeiiarial Unkosten untersuchet, vorzuglich aber der 
Antfang dieser Versuche in der Gegend bei Solka durch Tagroschen, und Bewan- 
dniss der Umstanden durch ein so amderen Schurfschacht gemacht werden sollen; 
so will man Ihnen Berggerichts Substituten nebst Zustellung eines Auszugs aus 
oberwăhnter Relation, so weit es die Beschreitbung der umtereuchten Salzqullen 
betrift, dann einer Abschrift der eben dieser Relation beiligenden Tabelle zur 
Nacihriicht, und kunftigen Nachverhalt anmit bedeuten.

Dass man ihn zu Unternchmung und Dirigirung dieses Versuches, da er 
ohnedeme aus den Iacubener Gewerkschaft/liche / Diensten auszutrette-n gedenket, 
•JUch von deni obgemeldten Herrn Hofrath und Commissario bei seiner diesslalligen 
Bereisung schon in dieser Absicht mit zugezohen worden ist. ernennet. und da 
er zur Zeit ab aerario keinen Gehalt geniisset, ihme mit AUerhochster Bewilligung 
ein Diurnum von tăglich 2 fi. nebst 2 Pl'erd Pojition an Haaber und Heu so lang 
dieser Versuch dauern wird bewilliget ; zur Beihilfe und Controlle aber noch den 
Bergpracticanten Seleczky welche eben schon zu dem Ende aut' eine kurze Zeit 
lang nach WieJizka, und Bochnia zu Einhollung der nothigen Kentnisse vom 
Steinsalzbau abgeordnet worden ist, und unter einem durch das Nagybanyer In- 
spectoratoberamt an ihme Hofmann angewiesen wird, mit seinen dermaligen 
Gehalt, und 30 kr. tagl/ich / Zulange als Diurnum, dann einer Pferdportion eben- 
falls in so lang dieser Versuch dauert, beizugeben beschlossen haben.

Wie dann auf unter einem das behorige an den kais/erliche/ konig ,'liche/ 
Hofkrigsrath erlassen wird ; damit ihnen beiden Beamten das erfoderliohe Unter- 
kommen in dem Kallugier Kloster Solka so. wie dem Arbeits Personali ebenfalls 
(das Untei-kommen nahe bei ersagten Kloster, oder allerfalls) '■ in dem Dorf 
Arbori durch die Landes Distriickts Administration angewiesen, und im iibrigen 
auoh bei ersagten Versuehbau all erfoderlicher Vorschub an Holz und iibrigen 
Requisiten verscbaffet, dann zu Beforderung des hochsten Dienstes aller Beistand 
geleistet werden mcigen.

Da bei den dermaligen Possoriter Kupfer Versuchsbau nach der von dem 
mehrgemeldten Hofrath und Commissario Peithner Edlen von Lichtenfels gesche- 
henen Befahrung, und Besichtigung ohne deme keine gewissen Aussicht auf
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ergiebige Erzt Anbruehe vor Handen ist ; So ist dieser Versuchsbau immittels zu 
suspendiren, der Stolle zu verschlagen, und ras sabei angestellte Arbeits Perso
nale miit allen dabei bet'indlichen /G ezâhe/2 und leichtlieh auf der Ochse durch 
Vorspann auf Allerhochste Aerarialunkosten zu ubertragenden Bergwerksrequi- 
siten zu den neu angetragenen Steinsalzversuehsbau nach Solka zu verwenden, 
jedoeh ersagtes Personale nocht mit einen geschiekten auch in Vorrichtung der 
Pompen geiibten Zimmerling, und allenfalts mit einen Bergschmid zu vermehren.

Ueber den sothanen Arbeits Personali zu bestimmemden Gehalt, oder Lohn 
hat er Berggeriehts Substitut, und nunmehr ernannter Salzversuchs Di.rigent nebst 
Einsendung des Verzeichnisses solcher Arbeiter sein ohnverweiltes Gutachten, 
und Berieht sogleioh unmittelbar an dieser k.k. Hofkammer in Mi'inz und Berg- 
wesen zu erstatten.

Der Vensuch selbst ist bei der ohnweit Solka bet'indlichen in der ob aller- 
girten Tabelle bemerkten 2=ten Quelle Slatina Dialu, anfangs zu Ableitung des 
Wassers mit einer Tagsrosche so tief als mogiics gegen das Gebunge zu rnaehen, 
und falls die Steisalzlaage noch nicht damit erreichet wurde, ein Schurfsehăchtl 
abzuteufen; wăhrend dieser Arbeit aber die Gegend mit allen Salzquellen zu 
verziehen, und der Riss davon, sobald moglich anher einzusenden.

In Betref des zu diese.ni neuen Steinsalzversuohsbau erfoderlichen kunfti- 
gen Verlags, >und wie selben etwann dahin geleistet werden konnen, wird ehestens 
das weitere bestimmt werden ; indesse.n hat man unter einem dem Nagybanyier 
Inspectoratoberamt aufgetragen. zu Beschleinigung dieses Versuchsbaues so. wie 
es bisher zu den Possoriter Kupferversuchsbau geschehen ist, ebenfalls gegen 
kunftigen Ersatz ihme Dirigenten Hofmann, und zu dessen Con.trolle ernennte 
Seleczky 400 fl. alsogleich zu ubermachon ; woruber beide gemeischaftliche Keeh- 
nung zu fuhren, auch in Ansuchung der bei Versuchsbau zu trel'i'enden Anstalten 
alles gemeinschaftlich zu uberlegen, und vorzukehren, zu dem Ende wohentliehe 
Consultationen abzuhalten, und daruber ordentliche Protokollle zu verfuhren, sofort 
ihre Beriichte, oder Rapporte mit den Protokolle alle 14 Tăge, und die Rechnungs 
Extracte nebst den praeliminar Ausweis des von Zeit zu Zeit bedarfenden Geld- 
verlags alle Monate durch die Post unmittalbar an diese Hofetelle einzusenden, 
und von dieser die Vorbeseheidung zu erwerten haben werden, bis etwann bei 
glucklichen Erfolg des Versuches einen ordentlic’he Amtsbestellung zu veran- 
lassen nothig seyn dărite ; wornach es dann auch ferners dar auf ankonunen wird, 
was sowohl in Abschrift auf die ordentiiche und vortheilhafte Werksbelegung 
und Einriichtung, als auf den Salzverschleisspreiss Regulirung, Transport Salz- 
steinniederlagen und andere in das Commerciale einschlagenden Gegenstănde fiir 
Massregeln zuergreifen seyn werden.

Wien den 15=ten Junv 1784.
An den Berggeriehts Substituten in der Bukowina Johan-n Hofmann

TRADUCERE

/Maiestatea/ sa apostolică cezaro-crăiască de acord cu referatul prea plecat 
al acestei cezaro-crăieşti Cămări aulice — Secţia monede şi mine, prin care i-a 
fost prezentată relatarea d-lui consilier aulic mijlociu de aici, Peithner nobil de 
Lichtenfels despre vizitarea districtului ţării Bucovina şi despre izvoarele sărate 
descoperite acolo, prin întărirea din 12 iunie 1784 a binevoit să accepte cu toată 
bunăvoinţa că această zonă de lîngă Solea, Pîrteşti, Crasna şi Voitinel, dă, fără 
îndoială, luînd în considerare diferitele izvoare sărate bogate în conţinut aflate 
aici, speranţa întemeiată de descoperire a unui foarte bogat zăcămînt de sare 
gemă. Asemenea /izvoare/ vor putea fi explorate treptat pe cheltuiala prea înăl
ţatei visterii, primordial însă, începutul acestei încercări va trebui să fie făcut, 
prin galerii de suprafaţă şi după natura situaţiei primtr-un altfel de puţ de explo
rare, în zona de lîngă Solea. Astfel vrem să anunţăm, prin aceasta, dumneavoas
tră substitut al Tribunalului montanistic, pe lîngă remiterea unui extras din mai 
sus amintita relatare a descrierii izvoarelor sărate explorate ajunsă pînă aici, apoi
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a unei copii a tabelului anexat acestei întinse relatări spre ştiinţa şi conduita 
viitoare, că vă numeşte la întreprinderea şi dirijarea acestei încercări.

De altfel el a avut de gînd să ialsă din serviciul Societăţii montanistiae de 
la Iacobeni, de asemenea a fost ales pentru acest serviciu de sus-pomenitul domn 
consilier aulic şi comisar în transcrierea aceasta a acelei vizite a sale împlinite 
deja şi deoarece în prezent nu primeşte nici un fel de leafă de la visterie, i se 
va acorda, cu încuviinţarea prea înălţată, o diurnă zilnică de doi florini împreună 
cu două porţii de ovăz şi fîn pentru cal, pe toată durata acestei încercări. Pentru 
ajutor şi verifieares socotelilor a hotărît să adauge încă pe practicantul minier 
Seleczky, care tocmai chiar în acest scop a fost trimis pe cîtva timp la Wielizka 
şi Bochnia pentru dobîndirea cunoştinţelor necesare despre mina de sare gemă, 
şi prin intermediul Inspectoratului [minierf superior din Baia Mare va fi trimis 
lui Hofmanin, cu salariul său de atunci şi cu adausul de 30 kr. ca diurnă zilnică 
şi o porţie pentru cal, de asemenea pe toată durata acestei încercări.

Concomitent se va emite apoi de asemenea un /ord in / adecvat de către 
cezaro-erăiescul Consiliu Aulic de Război, ca să poată fi repartizată locuinţa nece
sară celor doi funcţionari, prin Administraţia districtului ţării, în mănăstirea de 
călugări Solea, ca şi personalul muncitor de asemenea aproape de zisa mănăstire, 
şi la nevoie în satul Arbore.

In plus, desigur, va da tot ajutorul necesar procurării lemnului şi restului 
de rechizite aproape de zisa mină experimentală, cît şi pentru protecţia înaltelor 
servicii.

Deoarece actuala mină experimentală de cupru de la Pojorîta, este, după vizi
tarea şi examinarea făcută de mult pomenitul comisar aulic şi comisar Peithner 
no:biil din Liehtenfels, fără nici o perspectivă sigură pentru deschiderea unui strat 
de minereu bogat, această mină experimentală va fi între timp suspendată, gale
riile se vor închide, iar personalul muncitor angajat acolo, cu toate uneltele află
toare acolo şi rechizitele miniere să fie dus fără greutate prin forşpanuri de boi 
pe costul prea înaltului aerariu (visterie) către nou propusa mină experimentală
de sare gemă de la Solea spre a fi folosit acolo. Numitul personal însă să fie spo
rit cu încă un dulgher de mină priceput şi în pregătirea pompelor şi eventual cu 
un fierar minier.

Pentru determinarea salariului sau lefii acestui personal muncitor, are să 
dea, fără zăbavă, eil. substitutul Tribunalului montan istic şi acum numitul con
ducător al /O ficiului/ de încercare a sării, împreună cu trimiterea tabelului aces
tor muncitori, avizul şi raportul său, direct către această eezaro-crăiască Cămară 
aulică — Secţia monede şi mine.

încercarea însăşi să fie făcută mai întîi la al doilea izvor, Slatina Dealu, notat 
în sus-pomenitele tobele, aflat nu departe de Solea, prin abaterea apei cu o gale
rie de suprafaţă săpată cît mai adine posibil către rocă şi în caz că prin aceasta 
nu s-ar ajunge încă la zăcământul de sare gemă, să fie săpat un puţ de explorare.
In timp ce această lucrare se va întinde însă, planurile despre această regiune, cu
toate izvoarele sărate, să fie expediate încoace imediat ce va fi posibil.

în privinţa viitorului l'ond de rulment necesar acestei noi mine experimentale 
de sare gemă, acesta va fi determinat cît mai curînd, ca şi modalitatea în care 
va putea fi acordat.

în acest timp s-a însărcinat prinbr-un /ordin/ Inspectoratul /m inier/ supe
rior din Baia Mare, să conducă Ia urgentarea lucrărilor la aceste mine de încer
care, aşa după cum s-a întîmplat pînă acum, la mina de încercare a cuprului de 
la Pojorîta. De asemenea să trimită numaidecât 400 de florini, contra compensaţiei 
viitoare, conducătorului Hofmann şi controlorului acestuia numit Seleczky ; să 
poarte amîndouă contabilităţi comune şi avînd în vedere toate măsurile comune 
Potrivite la mina de încercare, să reflecte şi să ia măsuri ca să trimită consultaţii 
săptămânale pînă la sfîrşit, iar asupra acestui lucru să facă protocoale regulate.

Rapoartele lor, împreună cu protocoalele, tot la 14 zile, iar extrasele conta
bile, împreună cu situaţiile preliminare a banilor de investiţii necesari, din cînd 
în cînd, lunar, să fie expediate numaidecât prin poştă direct către această dregă- 
torie de curte şi de la aceasta vor fi aşteptate deciziile preliminare, pînă cînd prin 
reuşita norocoasă a încercării va avea dreptul să dispună organizarea unei admi
nistraţii definitive. Apoi chiar şi mai departe va depinde de aceasta pentru ca să
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fie luate măsuri atît în ce priveşte acoperirea şi amenajarea lucrării definitiv şi 
profitabil, cît şi în reglementarea preţului de desfacere în deta.il al sării, trans
portul, depozitele de sare şi în alte chestiuni ţinînd de comerţ şi producţie.

Viena la 15 iunie 1784

Către

eezaro-crăiescul substitut al Tribunalului mewtanistic din Bucovina
.Johann Hofmann

Xerografie, Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P. X X V  nr.28/1784. 
f. l-fi.

1 Cuvinte supi’ascrise.
2 In text : „Gezeich", euvint intraductibil, pe care l-am asimilat în context cu 

„Gezăhe =  unelte miniere'1.

BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER SAL.ZGEWINNUNG 
ZU ENDE DE 18 Jh. UND IN DIE ERSTE HĂLFTE DFIS
19 Jh. IN DER BUKOWINA

Z u s am  vi e n f a s s u n g

Der Verfasser in diesen ArtikeJ, auf der Grundlage des un.ve- 
roffentllehtes Archivdocumenten, eine kurze Geschichte des Salzgewinnung in der 
Bukowina in seine aufsteigende Entwickl.ung von den Salzquelle zu Sudsalz bis 
zu Salzibergwerk vorstellet. Einige Ansichte von den Durchbru'ch der kapitalistische 
Produktionverhăltnisse abhăngig in dais Gebiet des Salzgewinnung, in Folge der 
merkantiilistische Poli ti k die in der Bukowina zu Ende der 18 Jh. von dem Kaisor- 
liche Hofstaat aus Wien angewandt worden sind, so wie die empfangenen Schwie- 
rigkeiten zu Gewinnimg und Absatz des Salzes in die erste Hălfte des 19 Jh. und 
diese Griinde untersucht werden. Die Unzufriedenheit des Volks aus cler Bukowina
— im besondem des Landleutes — aus dem Grund eines druckendes Salzstaats- 
monopols Lind diese Abspiegelung in die Revoliutionsprogramm von 1848. wird 
andere Angelegenheiten vorgestellt. So der Artikel zahlreichen Tatsatehen gibt 
welche zu ein bessern Kennen dar Geschichte Bukowina's Virtscaftsentwicklung 
zu den Antang der Neuzeit beitraiget.



CASA GANE-GOROVEI DIN FĂLTICENI 
(1843— 1982)

ŞTEFAN S. GOROVEI

Istoria unui monument nu se poate serie în afara 
istoriei unor oameni şi a unor întîmplări. Cu o viaţă incomparabil 
mai lungă — în funcţie şi de trăinicia ce i-a fost hărăzită, dar şi de cele 
mai neaşteptate avataruri — un monument ajunge să încorporeze aminti
rea multor oameni şi a multor evenimente, de unde şi senzaţia de pere
nitate faţă de efemerul existenţei omeneşti, dar şi puterea evocatoare 
şi forţa emoţională a vechilor monumente.

La 140 de ani de viaţă, casa din Fălticeni, strada Republicii nr. 241. 
are o istorie a sa, împletită cu fragmente, mai scurte sau mai ample, din 
viaţa unor oameni ale căror nume sînt demult înscrise în Pantheonul 
culturii româneşti din veacurile XIX—XX. Rînduirile de faţă îşi propun 
să schiţeze, pe baza documentelor păstrate ', istoria acestei case pe care, 
după numele principalilor ei stăpâni, Nicu Gane (1838— 1916) şi Artur 
Gorovei (1864— 1951), o vom numi, de aici înainte, casa Gane-Gorovei.

Ca foarte puţine alte asemenea clădiri, această casă are un fel de 
pisanie a ei, datorată ctitorului, Matei Gane, tatăl nuvelistului. Pe una 
din uşile masive ale unei camere cu vederea spre curte, a fost săpată
această însemnare, din care, azi, rîndul al doilea nu mai este vizibil

1843 septemvrie 20 
m-am mutat în casă

Dar Matei Gane avusese locuinţă acolo înainte de a construi această 
casă. Astfel, ,,preistoria" ei începe cu vreo două decenii mai înainte.

Pe la 1815, se aşează în Fălticeni fraţii Grigoriu-Văsescu, fii de ră
zeş din ţinutul Putnei : căminarul Ioniţă, paharnicul Iordachi şi pahar
nicul Costachi Mijlociul, paharnicul Iordachi Grigoriu (a cărui nepoată 
de fiu, Elena Văsescu, va deveni, în 1893, soţia lui Artur Gorovei), a

1 Trebuie să ormgiez şi aici memoria lui Artur Gorovei, prin a cărui pasiune 
şi grijă s-au păstrat documentele referitoare la această casă, unele publicate 
de el însuşi — Artur Gorovei, Casa din Folticeni a lui Nicu Gane, în „Ceta
tea Moldovei", 1943. p. 312-319 (cu excepţia testamentului lui Matei Gane, cele
lalte documente tipărite de Artur Gorovei în acest articol nu le-am regăsit în 
dosarul ou Actele privitoare la casa din Folticeni; public în anexă cele zece 
piese aflate în acest dosar, întrucât ele constituie nu numai documente de isto
rie talticeneană, dar şi contribuţii la biografia celor doi scriitori).

2 C. Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 62 ; la 1818, cei trei fraţi 
erau în Fălticeni (Acta Gorovei, III, p. 117, nr. 258).
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murit în 1827, averea fiindu-i risipită apoi de soţia (Riudinoa, fiica unui 
boiernaş de origine polonă, Aftanasie Rorenski) care s-a recăsătorit (cu 
paharnicul C. Romano, mort şi el în 1839), trăind apoi pînă la aproape 
o sută de ani (n. 1795 — m. 1891). O ,,păreche“ de oase au fost vîndute 
de Rudinca unui anume Ioan Simionovici a, altă „păreche“ lui Ion Bote
zat (cu 1800 galbeni), iar o a treia „păreche casă11 au fost vîndute ,,d-sale 
comis Matei Gane. la anul 1836“ , cu 4518 galbeni'5. Preţul aşa de mare 
se datora, desigur, poziţiei centrale a casei, pe uliţa mare a tîrgului.

Comisul Matei Gane (1789—4869) cumpărase casa, probabil, în ve
derea căsătoriei sale: 16 iulie 1836 5, ceruse mîna Ruxandei, una din 
fiicele capriciosului căminar Ioniţă Grigoriu, fratele mai mare al pahar
nicului lordachi. In ianuarie 1837, căminarul Ioniţă a dat izvodul de 
zestre K, căsătoria făcîndu-nse la 28 ale aceleiaşi lu n i7.

Casa pe care Matei Gane a cumpărat-o în 1836 şi în care a văzut 
lumina zilei fiul său Nicu la 1 februarie 1838 —  o casă mică, de lemn, 
în fundul curţii8, pe locul unde acum s-a construit un nou local de 
şcoală — nu era prea nouă, dacă peste numai cinci, ori şase ani, va începe 
construcţia alteia. La data aceea, comisul era deja despărţit de soţia sa 
Ruxanda, cel de-al doilea fiu, Matei, năsoîndu-se (22 decembrie 1840), 
desigur, în casa bunicului matern, pe aceeaşi uliţă mare, cîteva case mai 
la vale (unde a funcţionat, ani în şir, oficiul telefonic).

Construcţia noii case — „palatul lui Gane“ , cum i-au spus fălticene- 
nii de atunci 9 — a trebuit să înceapă prin 1841 sau 1842, isprăvindu-se 
în vara anului 1843. în această casă, prin care s-au perindat cărturarii 
fraţi ai lui Matei Gane (devenit, între timp, postelnic), poate şi Cos- 
tache Negruzzi (înrudit cu Găneştii), mai tîrziu şi alţii dintre intelec
tualii vremii, a copilărit Nicu Gane. Prin testamentul alcătuit la 10 mar
tie 1866, bătrînul postelnic a lăsat „casele în care lăeuesc [...] cu toată 
pojîjia gospodărească şi cu tot ce se află în cuprinsul îngrăditurii og.ră- 
zii“ fiului său omonim, Matei M. GaneJU, care va deveni proprie
tar efectiv odată cu moartea părintelui său, la 27 august 1869. Peste 
mai puţin de trei ani, Matei M. Gane încetează şi el din viaţă (16 apri
lie 1872), averea sa urmînd să se împartă între Nicu Gane şi Ortansa 
larnandi, născută Contemir, fiica Ruxandei Grigoriu-Văseseu din a doua 
ei căsătorie ; aceştia doi, în calitate de „succesori a defunctului Matei 
M. Gane“ , şi-au împărţit de bună voie averea fratelui lor, la 28 aprilie 
1872, „casele din Fălticeni, situate în strada Mare“ trecînd în „deplina

3 Acta Gorovei, II, p. 252.
4 Document din 2 iunie 1837, „izvod de averea rămasă a răpos. paharnic lordachi

Grigoriu, care trebuie regularisită" — ^4cta Gorovei, II, p. 251. Cf. şi Artur 
Gorovei, Contribuţii la istoria literară, în „Academia Română. Memoriile Sec
ţiunii Literare", s. III, t. VI (1933), m. 9, p. 27.

5 Artur Gorovei, op. cit., p. 23, fără data de an, dar documentul e din 1836, pen
tru că în 1837 se va face căsătoria — v. mai jos.

fi „Ioan N ecu lc e B u le t in u l Muzeului Municipal Iaşi, III, p. 158-159.
7 lbidem, p. 151.
8 Artur Gorovei, Casa din Fălticeni a lui Nicu Gane, cit., p. 318.
9 lbidem.

10 lbidem, p. 313.
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proprietate11 a ©rtansei Iamandi n. Patru ani mai tîrziu, aceasta din ur
mă a vîndut lui Nicu Gane „casele mele din oraşul Folticeni, din preu- 
nă cu tot locul din îngrăditură şi toate atenansele aflate pe el [...]. Aceste 
case, ce le am de clironomie de la răposatul meu frate Matei M. Gane 
sunt situate în strada Mare şi se megieşesc spre nord cu strada Primă
verii, mergătoare în strada Sucevei, la răsărit cu locul D-lui Nicu Cara- 
malău şi Gheorghe Duber, la sud cu locul D-lui Dimitrie Stamati şi la 
apus cu strada Mare“ '-. Două din „megieşiile" menţionate în acest „act 
de vecinică vînzare“ , din 19 iulie 1876, au rămas şi azi în vigoare : stra
da Mare (strada Republicii) şi strada Primăverii (strada Nicu Gane).

Noul stăpîn nu a locuit efectiv în casa părintească, întrueît la vre
mea aceea era deja statornicit la Iaşi, cîtă vreme a mai trăit mama sa, 
pînă prin 1885, a adăpostit-o în această casă 13. Apoi, casa a fost închi
riată după sistemul de atunci : de la Sf. Gheorghe la Sf. Dumitru şi de 
la Sf. Dumitru la Sf. Gheorghe. La un asemenea termen, la 26 octom
brie 1905, a intrat în această casă, în calitate de chiriaş, Artur Gorovei 14, 
care avea să o locuiască vreme de 46 de ani.

După ce, în 1892, împrumutase de la Societatea Creditului Urban 
din Iaşi, ipotecîndu-şi casa, suma de 10.000 de lei (cf, anexa nr. 2), în 
1899 Nicu Gane a împrumutat încă 12.000 de lei, de la aceeaşi societate, 
constituind ca ipotecă acelaşi imobil (cf. anexa nr. 6). Plata anuităţilor 
era o sarcină destul de grea pentru Nicu Gane l5, care avea o familie nu
meroasă şi nu dispunea de alte venituri decît acelea pe care i le aduceau 
slujbele pe care le îndeplinea. In aceste împrejurări, vînzarea casei părin
teşti, oricît de dureroasă, nu putea constitui decît o uşurare considerabilă. 
O primă încercare a lui Artur Gorovei de a cumpăra casa lui Nicu Gane 
a avut loc în vara anului 1906, prin intermediul unor rude comune ,(i ; 
scriitorul fălticenean oferea unchiului său ieşean „4000 lei peste datoria 
Creditului". Răspunsul lui Nicu Gane oglindeşte perfect sufletul duios 
al acestui om de o sensibilitate deosebită : „în principiu, sînt pentru 
vinzare şi cu deosebire prefer să vînd casa în care m-am născut mai 
curînd D-tale decît oricui altuia, pentru rezoane : întîi că eşti român, 
al doilea că-mi eşti rudă şi al treilea că eşti om de litere. Este prin ur
mare între noi o dublă afinitate, afară de chestiunea de naţionalitate, care 
are şi ea valoarea ei“ l7. Vînzarea nu s-a putut realiza atunci, pentru că 
nici cumpărătorul nu era... iscusit „întru adunarea celor patru mii de 
lei“ lw !.

11 Ibidem, p. 316.
12 Ibidem.
13 Artur Gorovei, Alte vremuri. Amintiri literare, Folticeni, 1930, p. 119 ; nu am 

putut afla data morţii Ruxandei Văseseu.
14 Ibidem, p. 123.
15 Ibidem, p. 124 şi 126.
16 Ibidem (dr. Gh. Rojniţă, văr în gradul doi cu Nicu Gane şi cu mama lui

Artur Gorovei şi unul din Văseştii de la Botoşani, văr primar al aceloraşi
persoane) ; în Casa din Fălticeni..., p. 317, dă anul 1908 !

17 Artur Gorovei, Alte vremuri, p. 124-125.
18 Ibidem, p. 125.
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In toamna anului 1909 .s-a prezentat un alt cumpărător, care a ac
ceptat condiţiile de vînzare, dînd chiar şi un avans ; la rugămintea lui 
Artur Gorovei, ca, în aceleaşi condiţii, să-l prefere pe el, Nicu Gane a 
venit în Fălticeni, celălalt cumpărător a fost convins să renunţe şi la 5 
noiembrie 1909 casa a trecut în stăpînirea lui Artur G orovei19, contra 
sumei de 4000 lei, cumpărătorul urmînd să preia „datoria ipotecară de 
douăsprezece mii lei [...] la Creditul Urban din Iaşi, precum şi plata 
anuităţilor cu începere de la aprilie 1910 inclusiv" (cf. anexa nr. 8). A- 
nuităţile fiind eşalonate pe un răstimp de 40 de ani, plata lor s-a înche
iat în 1940 20 !.

Intre anii 1913 şi 1925, casa a fost prefăcută, înlocuindu-se pereţii 
de lemn, care începuseră a putrezi 21, cu ziduri de cărămidă, pe aceleaşi
temelii şi sub acelaşi acoperiş, perete cu perete. A fost păstrat neschim
bat gherghirul, „o cameră îngustă, zidită din piatră, în toată lăţimea casei. 
Zidurile sînt de un metru grosime, cu boltă tot de piatră, în aceeaşi di
mensiune. Avea o singură fereastră, la strada Mare, cu gratii printre 
::are se poate pătrunde şi oblon de fier. Uşa, la partea opusă ferestrei, 
tot de fier, ale cărei cîrlige groase, înfipte adine în zid, şi nu se pot 
scoate, sînt şi astăzi“ 22. Tot cu prilejul acestor lucrări au fost transfor
maţi stîlpii faţadei, cei vechi, rotunzi, de zid, fiind înlocuiţi cu alţii, pă
traţi, de lemn. O fotografie, nedatată, dar care nu poate fi mai veche de
ultimii ani ai veacului trecut (clădirea Primăriei, alături, îi fixează ve
chimea), arată această veche înfăţişare a casei, cu balcon în care se ajun
gea ureînd patru trepte ! Ulterior, ridicarea considerabilă a străzii a 
„îngropat11 casa, răpind-u-i perspectiva pe care o au numai imobilele înăl
ţate faţă de nivelul solului.

La noua înfăţişare a casei, s-a adăugat placa de bronz montată de 
Artur Gorovei pe faţadă, pentru a aminti că în această casă şi-a trăit 
copilăria Nicu Gane.

Perioada de 46 de ani, cît a locuit aici Artur Gorovei, constituie, 
fără îndoială, epoca de glorie a casei Gane din Fălticeni : sediu a.1 redac
ţiei revistei „Şezătoarea41 (pînă în 1929) şi al redacţiei „Răvaşului popo- 
rului" (1907— 1909), locul unde Artur Gorovei şi-a realizat cea mai 
mare parte a operei sale, locul unde a primit toate distincţiile de care 
s-a învrednicit din partea contemporanilor săi, locul unde a fost vizitat 
de nenumărate personalităţi ale vieţii culturale dinaintea primului răz
boi mondial şi din perioada interbelică. Intr-o înşirare care nu va fi 
niciodată completă, se pot cita nume ca al lui Mihail Sadoveanu — 
care, tîrziu, va evoca în Anii de ucenicie serile de muzică din salonul 
acestei case, a cărei stăpină, „subţirica şi firava doamnă Gorovei11 era

19 Ibidem, p. 126 ; idem. Casa din Folticeni..., p. 318.
20 Arhiva Creditului Funciar Urban din Iaşi nu s-a păstrat decît într-o foarte 

mică măsură ; între dosarele aflate la Arhivele Statului din Iaşi nu se află,, 
din păcate, şi acela al casei Gane din Fălticeni.

21 Artur Gorovei, Casa din Folticeni..., p. 319.
22 Ibidem, p. 318.
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excelentă pianistă — al lui N. Iorga, Petre Andrei, Ion Simionescu, G. T. 
Kirileanu, D. Furtună, Mihai Costăchescu, G. Bezviconi...

„Casa cu lumini graţios filtrate11 J3 şi în special camera de lucru a 
lui Artur Gorovei, au fost evocate cu emoţie şi duioşie de cei 
care le-au trecut pragul, descrierile datorate lui Mihail Şerban2/' şi 
Aurel George Stino25 avînd valoare de document. „Casa şi interiorul 
ofereau magica şi trainica atracţie a vechimii lucrurilor. Un vast cabinet 
de lucru, sobru, rafturi cu cărţi de sus pînă jos, masa din mijloc ticsită 
cu hrisoave, manuscrise, tipărituri, apoi ochii îţi fugeau peste pînzele 
lui Aurel Băieşu, portretele lui Ştefan Şoldănescu -—■ vechiul său prieten
— acuarelele Măriei Vîrnav, pictoriţă cu şcoală muncheneză, fotografii 
de ale lui Creangă, Beldiceanu, Dragoslav, Sadoveanu şi o minune de 
jilţ din secolul trecut în care conu Artur citea şi visa. Apoi, flori, linişte 
binefăcătoare, icoane cu istoria lor, bibelouri ciudate şi paşii catifelaţi 
ai pisicii. Undeva, într-un raft, colecţia întreagă a „Şezătorii". [...]. In 
interiorul acela cald, primitor, plutea duhul hrisoavelor, cărţilor, al co
pilăriei şi tinereţelor lui Nicu Gane, prietenia cea mare cu Mihail Sa
doveanu, mireazma „Şezătorii44. O călătorie în jurul cabinetului de lucru, 
împovărat cu rafturile bibliotecii, îţi evoca viaţa laborioasă de cărturar 
pasionat. Corespondenţa vastă şi migălos orînduită, cărţi cu dedicaţii 
venerabile, colecţii de reviste intrate în Istorie, volumele „Şezătorii44, 
medalii, monede vechi, stampe, condeiul pe masa tihnită a scrisului său. 
privirile blînde ale celor scumpi înveşnicite de mîna pictorului Şoldă
nescu ,totul constituia decorul indispensabil vieţii lui Gorovei. Undeva, 
pianul Elenei Gorovei, un Wirth de culoare neagră, tăcea de mulţi 
ani44 2fi.

Valul pustiitor al războiului, care nu a ocolit nici Fălticenii, a trecut 
şi prin această casă, văduvind-o de cea mai mare parte a comorilor sale. 
Iată o descriere a stării în care a găsit-o Artur Gorovei în martie 1944, 
la întoarcerea din refugiu : „Mobila din cele 7 camere, covoarele prin 
odăi, pe care a trebuit să le repar, ca să pot să-mi înjgheb o cameră 
vai de ea. [...]. In bibliotecă, mare jale. Din „La Grande Encyclopedie14, 
volumul 14 lipsă, iar alte patru volume cu scoarţele luate şi murdare, 
multe cărţi lipsă şi altele sfâşiate ; din volumele cu corespondenţa, din 
cele 18 volume, unele luate, altele sfâşiate, găsite în beci, în garaj, arun
cate pe afară, pe unde am găsit [şi] dintre actele ce au fost în casă şi 
marea mulţime de scrisori ce aşteptau să fie legate.

In cancelaria mea şi în odaia alăturată, cel mai mare dezastru. Nici 
o mobilă nu mai este şi aici am avut un adevărat muzeu. într-un ecri- 
toire am lăsat o frumoasă colecţie de timbre poştale, cu toate exempla
rele vechi, afară de primul timbru moldovenesc şi o cutie cu 25 000 timbre 
spălate şi aranjate în pacheţele de cîte o sută de bucăţi, osebit de alte 
albumuri de timbre româneşti, cîte 25 de exemplare pe fiecare pagină.

23 Aurel George Stino, Grădina liniştii, Iaşi, 1974, p. 83.
24 'Mihail Şerban, Amintiri, Bucureşti, 1969, p. 140-142.
25 Aurel George Stino, op. cit., p. 82-83.
26 Ibidem.
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Am lăsat colecţia de monezi antice, colecţia de antichităţi, pe care le 
am scos din vitrina specială şi le am aşezat în ecritoire şi în dulapul din 
odaia de alăturea. [...].

Din sofragerie s-au furat frumoasa garnitură de serviciu de masă 
pentru 12 persoane, cu toate accesoriile de bucătărie şi din bufet fru
mosul serviciu argintat pentru ceai, cu tablaua specială, toate paharele 
pentru şampanie şi tot ce adunasem în curs de 60 de ani de viaţă" 1‘ .

*

După moartea lui Artur Gorovei (Bucureşti, 19 martie 1951), casa 
a trecut în proprietatea fiilor săi, Mircea şi Sorin, care au stăpânit-o 
în diviziune pînă în 1978 ; în acest an, după ieşirea din indiviziune (8 
martie 1978), cel dintîi şi-a vîndut (22 mai 1978) partea de casă — 
ing. Leonid Chirilă, care a cumpărat-o, locuia deja de peste trei decenii 
in ea — iar cel de-al doilea şi-a lăsat partea, prin deces (9 septembrie 
1978), fiului său. Noii proprietari au întreprins (1978 — 1979) anevoioase 
şi costisitoare lucrări de reparaţie 28, a căror necesitate era de o urgenţă 
mai presus de orice discuţie29. Intenţia celui care semnează aceste rân
duri — intenţie afirmată încă din 1967 — este de a aduna în această 
casă (înscrisă, de curând, în lista monumentelor istorice şi de cultură ale 
judeţului Suceava) materialele — originale sau copii — cu care, într-c 
zi, să se poată organiza cîteva camere în măsură să evoce viaţa şi opera 
lui Artur Gorovei, precum şi rolul şi însemnătatea revistei „Şezătoarea",

ANEXE

1

Certificat

Subsemnaţii, cetăţeni şi proprietari din oraşul Folti.ce,ni, după cunoştinţa 
personală ce avem, atestăm pe a noastră răspundere că Dl Nicu M. Gane are 
pacinică posesiune şi stăpîn.eşte singur, fără a fi în indiviziune cu cineva, oasele 
sale din oraşul Folticeni, situate în strada Mare şi care se megieşesc la nord cu 
strada Primăriei, la sud ou locul defunctului Dimitrie Stamati şi la răsărit cu 
locul Dlui Isidor Goldner şi locul Dlui Gheorghe Dubert.

Atestăm, totodată, că acestea sînt casele pe care le a clădit şi posedat pînă 
în momentul morţei părintelui Dsale, defunctul Matei Gane, case care au rămas

27 Artur Gorovei, Amintiri (manuscris).
28 Executate prin I.G.O. Fălticeni, nub supravegherea nemijlocită a soţilor Leonid 

şi Anastasia Chirilă. cărora le aduc şi în acest chip public, mulţumirile mele 
pline de recunoştinţă pentru strădania şi grija arătate în toată această perioa
dă. Aceleaşi muiţumiri le adresez şi primarului oraşului Fălticeni, C. Arteni, 
pentru înţelegerea deosebită şi ajutorul acordat în problemele acestei case.

29 Reparaţiile au vizat, paralel, exteriorul şi interioarele, unele camere fiind cu 
deosebire deteriorate de foştii locatari.
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de cliironomie unicilor săi fii şi moştenitori, Nicu şi Matei, aşa precum defunctul 
Matei Gane nu a avut alţi copii decît pe aceşti doi.

Drept care am subscris acest certificat.
G. E. Ciudin I. Văsescu M. Kyriacos

Const. Th. Ghiţescu V. Clucerescu
«Pe verso :» România

Poliţia oraşului Folticeni

constată că iscăliturile din faţa acestui certificat sînt adevărate a Dior Gheorghi 
E. Ciudin, Const. Th. Ghiţescu, Iorgu Văsescu, Meltiade Chiriacos şi Vasile Cluce
rescu, persoane cunoscute de noi, pentru care se legalizează.

Poliţaiu, (indescifrabil)
No 7425
1892 octomvrie 13

România
Grefierul Tribunalului Jud. Suceava

Certificat
No 19640 

Anul 1892 luna octombre 31 zile
In urmarea cererei ce ni s-a adresat de Dnul Gheorghe N. Botez, avocat din 

laşi, se certifică că după cercetarea registrelor de inseidpţium şi acele de tran- 
scripţiuni aflate în tribunal pe numele de Nicu M. Ganea, am constatat că atît 
în ziua de 30 octombre curent cît şi astăzi 31 octombre 1892 nu s-a înscris sau 
transcris vreo sarcină reală asupra imobilului ce Dnul Nicu M. Ganea posedă în 
această Urbă Folticenii, strada mare, disp. I, nr. 360, afară de ipotecia pe suma 
de 10.000 zece mii lei noi împrumutaţi de la Societatea Creditului Urban Român 
din Iaşi, înscrisă sub No 61 din 30 octombre 1892.

'Grefier,
Gutter (L. S.)

3

Atestat
Subscrişii atestăm prin aceasta că după cunoştinţele personale ce avem că 

[ sic ! ] după defunctul M. Gane, fiu lui Matei Gane din oraşu Folticeni n-au 
rămas alţi succesori decît fratele său N. Gane şi o soră de mamă, numită Ortansa, 
născută Contimir.

1892 noem. 13 D. A. Andrei
Irimescu avocat, dom. Iaşi

avocat, dom Iaşi G. G. Razo, dom. laşi

România 
Comisia dispănţirei I din Iaşi

Se certifică atît identitatea persoanelor cît şi a semnăturilor de mai sus, fiind 
proprii a Dior Gh. Irimescu, D. A. Andrei şi G. G. Razu din această dispărţire — 
anulîndu-se şi un timbru de un leu pentru legalizare.

Comisar, (indescifrabil) L. P.
No 580
1892 noembrie 14
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4

Certificat
Subsemnaţii proprietari domiciliaţi în Folticeni,

Eu Gh. Ghiţescu, în strada Primăriei, desp. I, Nr. 7
Eu Vasile Lovinescu, în strada Sucevei, desp. Nr. 45
Eu Iorgu Văsescu, în strada Mare (Maior Ioan), desp. I, Nr. 8

Încredinţăm prin aceasta că, în cercul cunoştinţelor fiecăruia din noi, este* 
de notorietate constantă că Dl Nicu Gane este singur proprietar al imobilului său 
din oraş Folticeni, desp. 1, strada Mare No. , că stăpînirea sa asupra zisei case 
nu este de nimene şi în nici un chip turburată şi n-am auzit că acest imobil să 
fie zălogit sau supus la vreo datorie.

Dăm acest certificat al nostru la mina D-lui Nicu Gane ca să se serve de 
dînsul l-a împrumutul ce voeşte a face de la Societatea de credit funciar urban 
din Iaşi.

Gh. Ghiţescu Iorgu Văsescu V. Lovinescu

România 
Poliţia oraşului Folticeni

constată numai că subsemnaturile de mai sus sînt adevărate a Dior Gh. Ghiţescu, 
Iorgu Văsescu şi Vasile Lovinescu, pentru care se legalizează, anulîndu-se şi tim
bru de un leu pe care urma să fie scris certificatul, anexîndu-se la dosar.

p. Şef Poliţiei, Nr. 9005
Bottez 1899 Noembre 18

[Acest „certificat" este un formular tipărit de Creditul Urban ; sînt scnse 
de mînă numai părţile subliniate şi — fireşte — autentificarea finală.]

5

ROMÂNIA 
TRIBUNALUL JUDEŢULUI

Suceava
No 16112 

1899 Decembre 13 zile

Certificat
în urmarea cereri Dlui D. Iorg andopol avocat, cercetîndu-se registrele de in- 

scripţiuni şi transcripţiuni aflate în Tribunal de la anul 1892 şi pînă în prezent 
pe numele de Nicu Gane, subsemnatul grefier certific că asupra imobilului ce Dnul 
Gane posedă în acest oraş Fălticeni, strada Mare No 360, există sarcina de 10.000 
zece mii lei împrumutaţi de Dnul Nicu Gane de la Societatea Creditului Urban 
Român din laşi, cu actul înscris de acest Tribunal sub No 61 din 30 octombre 
1892.

p. Grefier,
D. Grigorescu L. S.

6

Contract de împrumutare
între subsemnaţii : Dl D. Iorgandopol. delegat de Dl Director al Societăţii 

Creditului Urban Român din Iaşi, autorizat de Consiliul de Administraţie în şe
dinţa de la 6 decemvrie 1899 prin proces verbal No 1000, pe de o par-te şi Dl Niou 
Gane, de profesiune proprietar, domiciliat în laşi, pe de altă parte, s-a încheiat 
următoarea convenţiune :
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Art. 1. Societatea Creditului Urban Român din Iaşi dă cu împrumut Dlui 
Nicu Gane, care primeşte, suma de Iei noi 12.000 (douăsprezece mii) în scrisuri 
funciare urbane al pari.

Art. 2. îndeplinirea condiţiunilor ce se vor cere pentru acordarea împrumu
tului, efectuarea reţinerilor şi remiterea scrisurilor funciare în mîna Dlui Nicu 
Gane se vor constata prin actul de realizare a împrumutului, subsemnat de ambele
părţi şi autentificat, care se va anexa la acest contract. Pînă la realizarea împru
mutului prin plata efectivă a scrisurilor. Societatea îşi rezervă dreptul de a rezilia 
Contractul de faţă fără somaţiune şi fără nici o pretenţiune de daune-interese din 
partea Dlui Nicu Gane.

Art. 3. Asupra sumei totale a împrumutului, Societatea va reţine 2% pentru 
formarea capitalului social, care se va restitui fără dobîndă, după stingerea defi
nitivă a datoriei, conform art. 7 din lege şi art. 3 din Statute, asemine se va reţine
25 bani la suta de lei pentru formarea capitalului de rezervă, conform art. 16 din 
lege şi art. 14 Stat[ute], In acelaşi timp, se va plăti dobînda şi cheltuielile de admi
nistraţie calculate de la realizarea împrumutului şi pînă la cea întîi scadenţă care 
vine după realizare, de cînd începe a curge terminul prin anuităţi.

Art. 4. împrumutul se face pe termin de 40 ani, începînd de la cea întîi sca
denţă care vine după actul de realizare şi se va plăti prin patruzeci anuităţi în 
două rate egale, fiecare anuitate de cîte lei 756 (şapte sute cincizeci şi şase). 
Această anuitate cuprinde amortizarea treptată a capitalului, dobînda de 5% şi 
cheltuielile de administraţie de 50 bani la sută. Anuităţile se plătesc în Iaşi, la 
Direcţiunea Societăţii, în numerar, monedă de aur sau în cupoane exigibile de 
două ori pe an şi anume la 31 martie şi la 30 septembrie stil nou.

Art. 5. Intîrzierea plăţii unui semestru atrage dobînda de 10% în folosul
Societăţii, fără cerere în judecată. Aceeaşi dobîndă va curge pentru orice sume 
cheltuite de Societate în contul sau în interesul proprietarului, precum sumele 
plătite pentru asigurare contra incendiului, cheltuielile făcute pentru conservarea 
imobilului sau pentru urmărirea creanţei etc.

Art. 6. Creanţa Societăţii este stipulată indivizibilă, în acest sens că ea poate 
fi cerută şi urmărită în totalitate numai de la unul singur dintre moştenitori, dacă 
aşa ar conveni Societăţii.

Art. 7. Dl Nicu Gane are facultatea de a sc libera în totul sau în parte prin 
plăţi anticipate, în modul şi în condiţiuniile prevăzute la art. 38 din lege şi art. 
88 din Statute. Plăţile parţiale nu vor fi mai mici de 1/20 din datorie.

Art. 8. Spre siguranţa plăţii capitalului împrumutat, a anuităţilor şi a sume
lor de orice natură datorite Societăţii, subsemnatul Nicu Gane constitui prima 
ipotecă casele mele compuse din 3 corpuri de clădire, cu toate dependinţele şi 
terenul lor, situate în Folticeni, Disp. I, strada Mare No 360, în întindere de 36 m 
faţada la sud spre strada Mare şi învecinate spre răsărit cu locul viran al moşte
nitorilor defunct. Dimitrie Stamati, pe întindere de 56 m. 50, spre apus ou strada 
Primăriei pe întindere de 55 m şi spre nord cu proprietatea Dlui Isidor Goldner, 
pe întindere de 37,50.

Art. 9. Societatea declară că a luat cunoştinţă de titlurile de proprietate pe 
care le a primit în păstrarea ei şi că renunţă la cercetarea liniştitei posesiuni.

Art. 10. Dl Nicu Gane este obligat a nu lua chiria prin anticipare ; orice 
plăţi anticipate de chirii nu se vor ţinea în seamă de Societate, în caz de depose
dare sau de urmărire a imobilului. De asemine, Societatea nu va fi datoare a res
pecta închirierile care n-au fost primite de dînsa, conform art. 57, al. 3 din lege.

Art. 11. înainte de realizarea împrumutului, se va prezenta certificatul Grefei 
Tribunalului] local, prin care să se constate că de la data înscrierii prezentului 
contract nu s-a mai înscris au transcris nici o altă sarcină reală şi că nu există 
nici o urmărire şi nici o pretenţiune asupra imobilului ce se ipotecă.

Art. 12. Sus arătatul imobil se va asigura contra incendiului la o companie 
de asigurare acceptată de Societate, iar poliţa se va înainta Direcţiunii înainte de 
realizare. Societatea însă va avea dreptul a sigura imobilul pe numele său pro
priu, în contul proprietrului, la oricare companie de asigurare va găsi ea de 
cuviinţă. Pînă atunci. Dl Nicu Gane cedează Societăţii Creditului orice sumi s-ar 
acorda drept despăgubire, în caz de sinistru, acest transport se va notifica con-
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i'orm legei. în caz de nenorocire, se va urma în totul conform preseripţiunilor
stabilite prin art. 44 din lege şi art. 93 din Statute.

Art. 13. Creanţa întreagă a Societăţii va deveni exigibilă şi debitorele va 
pierde beneficiul terminului în următoarele cazuri :

a) Dacă anuitatea unui semestru nu se va plăti în termin de o lună de la 
punerea în întîrziere, conform art. 37 din lege.

b) Dacă imobilul ipotecat va ajunge din orice cauză în aşa stare de depre- 
ciare, încît să nu mai poată fi considerat de Societate ca îndestulător pentru sigu
ranţa creanţei sale.

c) In caz de insolvabilitate sau de faliment, cum şi în cazurile prevăzute de 
art. 40, 41 şi 42 din lege.,şi art. 89, 90 şi 91 din Stat[ute].

Art. 14. Pe lîngă obligaţiunile stipulate prin acest contract, Dl Nicu Gane
consimte asemine a se supune şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute în legea
şi Statutele Societăţii.

Art. 15. Dl Nicu Gane îşi alege domiciliul în Folticeni, la însuşi imobilul 
ipotecat, descris mai sus.

Făcut în
Delegatul Creditului Urban,

D. Iorgandopol
împrumutatul,

N. Gane

Proces-Verbal 
1899 decembrie 13 zile

In pretorul Trib. Jud. Suceava, înaintea noastră G. Străjescu, judecător 
sindic al Trib., delegat de Minister, asistat de Dl grefier C. Mălinescu, s-au pre
zentat astăzi în persoană Dior Nicu Gane, proprietar, domiciliat în Iaşi şi D. Ior
gandopol, avocat din acest oraş Fălticeni, în calitate de delegat al Creditului Fon-
eiar Urban din Iaşi, după delegaţia autentificată de Trib. Iaşi, secţia III sub
N. 4127/99, ambii personal cunoscuţi nouă, cerînd a li se autentifica prezentul 
contract de împrumutare depus cu petiţia reg. Nr. 11684/99 în două exemplare, 
din care numai acel scris pe timbru de cinci lei este subscris de părţi.

Cetind din cuvînt în cuvînt prezentul contract în auzul şi de faţa părţilor,
la întrebările puse de noi dînsele ne-au declarat că contractul este al lor, făcut 
din liberul lor consimţămînt şi că subsemnaturile din exemplarul timbrat sînt 
proprii ale lor. în urmă, părţile au subscris în prezenţa noastră şi a grefierului 
al doilea exemplar netimbrat, ce este a se păstra la dosar, după care am vizat 
ambele exemplare spre nesohimbare şi îndeplinind toate formele prescrise de 
art. 8 şi urm. din legea autentifiicărilii actelor.

Luînd act de declaraţiunile părţilor,
Dăm autenticitatea legală prezentului contract de împrumutare. Taxa de 

înregistrare cuvenită statului, în sumă de 60 lei, s-a achitat, probă recipisa Ad-ţiei 
financiare locale N. 5613/99.

Judecător sindic,
G. Străjescu

L> S. Grefier,
Mălinescu

N. 769 autentic

Ordonanţa de inscripţiune 
No 4066

1899 decembrie 13 zile
Noi Preşedintele Tribunalului Judeţului Suceava,
Avînd în vedere cererea reg. N. 11685, a Dior Nicu Gane şi D. Iorgandopol, 

acest din urmă în calitate de delegat al Creditului Urban Român din Iaşi, de a 
se înscrie în registrul de inscripţiuni prezentul contract de împrumutare pe suma
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de 12.000 lei, ce cel I împrumută de la Creditul Urban din Iaşi, cu ipotecă în 
casele din Fălticeni, Disp. I, strada Mare N. 360,

Avînd în vedere că contractul este autentificat de acest Trib. sub N. 769/99, 
Văzînd şi raportul Dlui supleant, din care rezultă că, asistat de grefier,

observînd registrele de inscripţiuni şi acele de transcripţiuni aflate în Tribunal 
pe numele de Nicu Gane, a constatat că asupra imobilului ce se ipotechează
există sarcina de 10.000 lei, împrumutaţi de Nicu Gane de la Societatea Creditu
lui Urban Român din Iaşi. cu actul înscris de acest Trib. sub N. 61 din 30 octom
brie 1892.

Avînd în vedere că părţile, prin cererea de inscripţiune, declară că renunţă
la cercetarea titlurilor de proprietate şi a liniştitei posesiuni,

In vederea acestora şi în bazai art. 1781 şi 1782 cod. civil
Ordonăm :

Inscripţiunea în registrul de inscripţiuni a prezentului contract de împru
mutare pe suma de douăsprezece mii lei, în urma sarcinei sus expusă.

p. Preşedinte,
G. Străjescu

L. P

N. 90 inscripţiei

Prezentul contract de împrumutare s-a înscris în registrul de inscripţiuni 
sub No 90 de ordine, astăzi treisprezece decembrie 'inul 1899.

Spre credinţă, am subscris eu, grefierul Tribunalului Suceava.

Grefier,
Mălinescu

No 90 de ordine.

Astăzi, în 30 luna decembrie 1899 s-au confecţionat scrisuri funciare Urbane 
laşi pe suma de lei 12.000 acordat Dlui Neculai Ganea asupra imobilului din 
Fălticeni, Strd. Mare No 360, eliberîndu-se un număr de 17 bucăţi scrisuri şi 
anume :

1 a 5000 de la N............ pînă la N. 42535
6 a 1000 de la N. 42536 pînă la N. 42541
10 a 100 de la N. 42542 pînă la N. 42551
17

Şef, C. Groholschi

7

Act de realizare

Proces Verbal No 1059 şedinţa Consiliului de la 29 decembrie 1899.
Subscrişii constată că condiţiiuniie coprinse în contractul încheiat pentru îm

prumutul acordat Dlui N. Gane s-au îndeplinit şi conţinutul lui s-a înscris îm 
registrul respectiv al Tribunalului Suceava sub No. 90/899, prin urmare realiza
rea acestui împrumut s-a efectuat în modull următor :

1. Subsemnatul Director al Creditului Fowciar Urban din la.şi recunosc că 
pentru acest împrumut în valoare de lei n. 22.000 (douăsprezece mii) am reţinut 
2% pentru capitalul social, însă :

lei 5000 
lei 6000 
lei 1000 

12000

Grefier,
Mălinescu
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— în efecte : scrisuri fondare cu cuponul de ianuar

1900  
— în numerar ..........................................................
Total lei două sute patru zeci ...........................
2. Recunosc aseminea că am primit în numerar

de la Dnul N. Gane următoarele sume :
— 1/4% pentru capitalul de rezervă lei . . .  .
— 1 /2°/0 cheltuieli de administraţie pe 3 zile,

de ia 29 decembrie 1899, data realizării împrumutu
lui, pînă la finele acestui semestru, conform art. 35 
din legea fondară ..........................................................

— 5% procente pe semestrul curent, reprezen-
tînd valoarea întreagă a cuponului acestui semestru, 
care se cedează Dsale ......................................................

«Pe verso >

Director,
V. Pogor 

No. 11640
1899 decemv. 29 [st. n.]

Nume Efecterar

200
40

240

30

0,50

300,00
330,50

40

Totalul lei trei sute treizeci, bani 50 . . . .
Totalul general în numerar ...............................
Subscrisul N. Gane, proprietar, domiciliat în Iaşi, recu

nosc că ;am primit de la Direcţia Creditului Fonciar Urban 
din Iaşi scrisuri fondare cu cupomul de ianuar 1900 în va
loare nominală de lei unsprezece mii opt sute, care împreună 
cu sumele reţinute mai sus în scrisuri fondare compun în
treaga sumă a împrumutului de lei douăsprezece mii.

350
370

N. Gane

200

50

11.800

12.000

România 
Trib. Jud. Iaşi, Secţ. III

Proces Verbal 
1899 decembre 17

In pretoriul acestui Trib. şi ’maintea noastră. E. Cernătescu, preşedintele Trib. 
laşi, S. III, asistat de Dl grefier, s-au prezentat Dior V. Pogor, directorul Credit, 
fonc. Urban Român din Iaşi şi N. Gane, proprietar, ambii dom. Iaşi, personal cu
noscuţi nouă, cerînd prin petiţia înreg. la No. 16394 autentificarea prezentului act 
format în două exemplare identice, unul pe timbru de 5 lei, subscris de Dior ,iar 
al doilea pe hîrtie liberă, nesubscris ; după care am cetit actul din cuvînt în cu
vînt. în faţa şi auzul părţilor şi ia întrebările ce le-am făcut ne-au declarat că cele 
conţinute în el sînt cu consimţămîntul Dior şi că subsemnăturile din el sînt pro
prii ale Dior.

în urmă, părţile au subscris în prezenţa noastră cu propriile semnături 
exemplarul nesubscris, care urmează a se reţine la dosar, după care am vizat 
ambele exemplare spre neschimbare.

Noi
Luînd act de declaraţia părţilor,
în baza art. 1171 C.C., 8 şi urm. leg. aut.,

Autentificăm prezentul act de realizare.
E. Cernătescu

L. S. Grefier,
Popescu

No. 4333 aut.
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Act de vindere-cumpărare

Subsemnatul Nicu Gane, domiciliat în Iaşi, declar că am vîndut de veci şi 
fără' nici o rezervă, Dlui Artur Gorovei, domiciliat în Folticeni, casele mele cu 
tot locul şi atenanţele lor, după stăpînirea actuală, pe care le am în Folticeni, la 
strada Mare, înscrise sub No. 360.

Preţul vînzărei este în sumă de patru mii lei, urmând ca cumpărătorul să 
eie asupră-şi datoria ipotecară de douăsprezece mii lei, constituită de mine la 
Creditul Urban din Iaşi, precum şi plata anuităţilor cu începere de la april 1910 
inclusiv.

Subsemnatul Nicu Gane declar că am primit suma de patru mii lei la facerea 
acestui act.

Subsemnatul Artur Gorovei declar că în aceste condiţiuni am cumpărat 
această casă şi numărînd preţul am primit casa în stăpînire.

Făcut în Folticeni, astăzi 5 noembrie 1909.
N.Gane Artur Gorovei
-«Pe verso :»■

Proces Verbal 
Anul 1909 noembrie 5 zile

In pretorul Tribunalului Judeţului Suceava, înaintea noastră, Gh. L. Dinii- 
triu, preşedintele Tribunalului, asistat de dl adj de grefier 1. G. Bueşenescu, s-au 
prezentat astăzi în persoană Dior Nicu Gane, proprietar, domiciliat în Iaşi şi 
Artur Gorovei, proprietar, domiciliat în Fălticeni, personal cunoscuţi nouă, cerîncl 
a li se autentifica prezentul act de vînzare, depus cu petiţia reg. N. 18568/909 în 
două exemplare, din care unul scris pe timbru de zece lei şi subscris de Dior, iar 
ailtul pe timbru de 50 bani, nesiubscris.

Citind din cuvînt în cuvînt prezentul act în auzul şi de faţa părţilor, la în
trebările puse de noi dînseie ne-au declarat că actul este făcut din liberul lor 
consimţămînt şi că subsemnăturele din el sînt proprii ale Dior.

In urmă, părţile au subscris în prezenţa noastră exemplarul ce este a se 
păstra Ia dosar, după care am vizat ambele exemplare spre neschimbare.

Noi
Luînd act de declaraţiunile părţilor,
In baza legei autentifiicărei actelor.
Dăm autenticitate legală prezentului act de vînzare.
Taxa de înregistrare 480 lei s-a achitat sub recipisa Administraţiei financiare 

locale No. 5870/909. Timbru de cinci lei pentru autentificare s-a anulat şi anexat 
la dosar.

Preşedinte,
Gh. L. Dimitriu

L. S

No. 930 autentic

România 
Grefierul Tribunalului Suecava

constată că prezentul act de vindere-cumpărare s-a transcris în registrul de tran- 
scripţiuni sub N. 2113 de ordine, astăzi cinci noembrie anul una mie nouă sute 
nouă.

p. Grefier
I. G. Bucşenescu

p. Grefier,
I. G. Bucşenescu L. 3.
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Declaraţi une

Subsemnatul Artur Gorovei, de profesiune avocat, domiciliat în Folticeni, 
devenind proprietar al imobilului situat în Folticeni. despărţirea I, strada Mare 
No. 360, ipotecat Societăţei Creditului fonciar urban din Iaşi pentru împrumutul 
de lei douăsprezece mii după contractul de împrumutare autentificat şi înscris 
la Tribunalul Judeţului Suceava sub No. 90 din 13 decemb. 1899, declar că, 
substituindu-mă în locul Diui Nicu Gane, iau asupră-rai toate drepturile şi obli
gaţiunile contractate de Dsa faţă cu Societatea Creditului, atît acele care rezultă 
din legea şi statutele Societăţei, precum şi ratele suplimentare, votate de adunarea 
generală şi pe care le voi achita odată cu ratele principale.

în ceea ce priveşte asigurarea imobilului contra incendiului, declar că sub
stitui Societatea Creditului în toate drepturile mele în caz de daune, luind ea 
direct parte la lichidare şi primind sumele ce s-ar acorda ea desdăunare.

Prin urmare, rog Administraţia Societăţei Creditului să binevoiască a lua 
act de prezenta declaraţiune şi a mă recunoaşte de societar şi debitor al Socie- 
iăţei în locul Dlui Nicu Gane. privindu-mă atît beneficiile cît şi pagubele ce au 
rezultat sau ar rezulta pentru Societate, atît din trecut cît şi pe viitor.

Făcută astăzi 27 noembre 1909.
Artur Gorovei

[Actul este scris în întregime, ca şi precedentul, de Artur Gorovei.]
«Pe verso >

Proces Verbal 
Anul 1909 noembrie 27 zile

In pretorul Tribunalului Judeţului Suceava, înaintea noastră Al. D. Phifo- 
strat, judecător de instrucţiune al Tribunalului, asistat de Dl grefier C. Măli
nescu, s-au prezentat astăzi în persoană Dl Artur Gorovei, avocat din oraşul Făl
ticeni. personal cunoscut nouă, cerînd a i se autentifica prezenta declaraţiune 
depusă cu petiţia reg. N. 20104/909 în două exemplare, din care unul soris pe 
timbru de cinci lei şi subscris de Dsa, iar altul pe timbru de 50 bani, nesubscris.

Cetind din cuvînt în cuvînt prezenta declaraţie în auzul şi de faţa părţii, 
la întrebările puse de noi dînsa ne-a declarat că declaraţia este făcută din liberul 
său consimţământ şi că subsemnătura clin ea este proprie a sa.

In urmă, partea a subscris în prezenţa noastră exemplarul ce este a se păstra 
la dosar, după care am vizat ambele exemplare spre neschimbare.

Noi,
Luind act de declaraţiuniie părţii,
în baza legei autentifieărei actelor,
Dăm autenticitatea legală prezentei declaraţii.

Judecător,
Al. D. Philostrat

L. S.
Grefier,

Mălinescu
N. 991 autentic.
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Creditul Fonciar Urban din Iaşi 
Serviciul Secretariatului 

No. 9118 Iaşi. 30 decern. 1909
Dlui Artur Gorovei 

Strada Mare No. 360
Fălticeni

Avem onoare a vă iace cunoscut că Consiliul au admis recunoaşterea Dv de 
proprietar şi ca societar în locul Dlui N. Ganea asupra imobilului ipotecat pentru 
suma de lei 12.000, care alăturat aice vă trimitem vizat pe numele Dv un duplicat 
de pe certificatul No. 1778 a titlurilor de proprietate depuse şi chitanţa capita
lului social No. 213 de a căror primire veţi binevoi a ne răspunde. Totodată, veţi 
cunoaşte că imobilul ipotecat e asigurat la Societatea Naţională cu poliţa No. 
298477, pentru care v-ă trimitem pe contrapagină o întocmai copie de pe ea, 
rugîndu-vă a ne răspunde de urgenţă dacă asigurarea e bine făcută şi dacă nu 
e nevoie de vreo modificare, atît la valoare cît şi la descrierea clădirilor asigu
rate, căci în caz de incendiu orice consecinţi de daune vă va privi pe Dv. 

Primiţi, vă rog, asigurarea consideraţi unii noastre.
p. Director,

(indescifrabil)
Secretar,

D. Nebuneli
-«Pe fila a doua :>►

Poliţa Societăţii Naţionale No. 298477 făcută de la 11 octomvrie 1906 pînă la
11 octomvrie 1913, pe valoare de lei 15.000, cu un premiu anual de 69,25 pentru 
asigurarea imob. fost N. Ganea, astăzi proprietatea Dv din Fălticeni, Strada Mare 
No. 360 şi anume :
1) lei 13.500 valoarea casei de locuinţă cu 6 odăi şi ©amară, 2 antrete cu geamuri 
şi o retirada, 2 balcoane, construcţie de bîrne cu var şi nisip, acoperit tablă
2) lei 1.000 Id. 1 grajd şi şură şi 1 hambar alături de scînduri, acoperit tablă
3) lei 500 Id. o şură cu zemnic de scînduri, acoperit dranrţă lei 15.000 valoarea 

totală.

LA MAISON GANE-GOROVEI DE FĂLTICENI 
(1843— 1982)

R e surn  e

L’histoire de la maison Gane-Gorovei de Fălticeni (241. 
rue de la Republique). monument historique, commence vers 1815-1820, quand 
on a construit une petite premiere maison en bois sur cet emplacement. Achetee 
en 1836 par Mathieu Gane (le pere de l’ecrivain Nicolas Gane, membre de l’Aca- 
demie Roumaine), elle fut remplacee en 1842— 1843 par une autre maison — celle 
qui subsiste encore aujourd’hui. En 1909, cette maison fut achetee par l’ecrivain 
Arthur Gorovei, membre de r  Academie Roumaine (nev eu de N. Gane) et, depuis, 
elle est restee dans la familie de ce dernier.

Dans Ies annexes, l’auteur publie dix clocuments concernant l’histoire de cette 
maison.





DOCUMENTE ALE REVOLUŢIEI 
DE LA 1848 DIN BUCOVINA

MI1IAI IACOBESCU.j IOAN ZUGRAV

Continuând eforturile noastre pentru cercetarea şi cu
noaşterea revoluţiei române de la 1848 în Bucovina stăruim în rândurile 
•ce urmează asupra poziţiei clerului şi dăm publicităţii Memoriul Comite
tului Duhovnicesc din Bucovina, adresat la 9 octombrie 1848 parlamen
tului imperial din Viena, forum ales pe baza votului universal. Docu
mentul, rămas inedit pînă astăzi se publică după fotocopia existentă în 
Mănăstirea Sf. Gheorghe din Suceava - şi a fost adusă aici de regretatul 
istoric Teodor Bălan, din arhivele statului din Viena.

Conţinutul şi semnificaţia documentului pot fi înţelese corespun
zător în contextul procesului complex al revoluţiei din acest teritoriu 
şi în strînsă legătură cu particularităţile rezultate din politica cercuri
lor imperiale habsburgice faţă de clerul ortodox din Bucovina.

Neîndoielnic că, dintre toate teritoriile româneşti aflate sub domi
naţie străină la 1848, Bucovina avea o situaţie cu totul aparte din pers
pectiva problemei la care ne referim. In momentul cotropirii părţii de 
nord a Moldovei în octombrie 1774 (ceea ce Poarta Otomană consfinţea 
oficial prin tratatul din 7 mai 1775), exista aici o mare concentrare de 
mănăstiri şi schituri — erau atunci 9 mănăstiri de călugări, la Putna, 
Voroneţ, Moldoviţa, Dragomirna, Solea, Ilişeşti, Humor, Sf. Ilie, şi 12 
schituri : Sf. Onufrie, Ostra, Luca, Babinu, Coribniţa, Vijniţa, Crisceatec. 
Berezniţa, Broscăuţi. Horecea, Jadova, la care se adăugau o mănăstire şi 
un schit de maici la Pătrăuţi şi la Voloca — poate cea mai densă îngră
mădire a clerului de pe întreg cuprinsul Moldovei feudale. Biserica din 
Bucovina stăpânea iniţial aproape jumătate din teritoriul răpit de aus
trieci :i. Clerul de aici avea întinse suprafeţe agricole, păşuni şi fineţe,

1 Mihai Iaeobescu, Revoluţia de la 1848 — moment de răscruce în istoria româ
nilor din Bucovina, „Suceava", A.M.J., V 1978 ; idem. Revoluţia de la 1848 şi dez
voltarea învăţămîntului naţional în Bucovina, „Suceava", A.M.J. VI-VH/1980, p. 
163-179 O. Monoranu, Mihai Iaeobescu, Eugen Dimitriu, Documente ale revoluţiei 
de la 1848 în Bucovina, „Suceava", A.M.J. V /1978 ; Mihai Iaeobescu. Un memoriu 
al sucevenilor, de la 1848, „Suceava", A.M.J., VIII/1982 şi Mihai Iaeobescu, 
Documente ale Revoluţiei de la 1848, „Suceava", A.M.J., VIII/1982.

2 Biblioteca mănăstirii St. Gheorghe din Suceava, secţia documente şi fotocopii, 
inv. nr. 1420-; documentul ne-a fost comunicat de custodele bibliotecii, prof. 
univ. dr. Ioan Zugrav.

3 Ion Nistor, Istoria Bisericii şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor 
bucovineni, Bucureşti, 1916, p. VIII şi 13.
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păduri şi heleşteie, prisăci şi încă vii mănoase în zonele viticole din 
sudul Moldovei, toate reprezentând o importantă sursă de venituri. Sub 
raport numeric, în cadrul populaţiei Bucovinei, care număra la răpirea 
teritoriului 71 750 de suflete, existau 247 de biserici, 10 mănăstiri şi 13 
schituri cu 296 de preoţi, 466 de călugări şi 88 de călugăriţe, deci, în. 
total 850 de persoane4, la care se adăugau numeroşi cîntăreţi biseri
ceşti, slujitori, argaţi, robi — mulţi robi, care au fost eliberaţi în 1783, 
eu mult mai devreme decît în Moldova 5.

Incăleînd în mod flagrant promisiunea că va respecta statu-quo-ul 
rânduielilor existente aici sub domnii Moldovei şi încercând să facă şi 
din biserică o pîrghie importantă a politicii sale de oprimare şi dezna
ţionalizare a populaţiei din acest teritoriu, stăpânirea habsburgieă a rupt 
această instituţie de legăturile ei tradiţionale cu laşul, supunînd-o, sub 
raport spiritual, mitropoliei de la Carlowitz, iar pe plan economiconfi- 
nanciar şi administrativ, averile şi veniturile de orice fel, treceau sub 
controlul statului, eonstituindu-se Fondul religios. In afară de Putna, 
Suceviţa, Dragomima —  care păstrau cel mult 25 persoane fiecare — 
toate celelalte mănăstiri şi schituri erau desfiinţate : statul interzicea 
folosirea limbii române în serviciile de orice fel, în activităţile rituale 
şi conţinutul epistolelor pastorale, pentru a nu tolera clerului să se ex
prime altfel decît o cereau interesele imperiului6. De asemenea, a fost 
rediis şi numărul parohiilor, de la 247 la 186, prin pensionarea unor 
preoţi sau înlăturarea unora, ca necorespunzători. Parohii şi protopopii 
erau numiţi de guvernator, la recomandarea episcopului, iar acesta, care 
devenea patronul suprem al Bisericii din acest teritoriu, era numit di
rect de către împărat7. Singura legătură foarte anemică păstrată oficial 
cu Moldova, cu autorităţile religioase de la Iaşi, era menţinerea mănăs
tirii Sf. Gheorghe din Suceava sub patronatul mitropoliei Moldo
vei 8, dar mănăstirea suceveană avea o dublă dependenţă, fiind subor
donată şi mănăstirii Dragomima 9.

Faţă de aceste măsuri, clerul din Bucovina a protestat vehement şi 
a cerut oficial îngăduinţa să plece în Moldova l0. De altfel, chiar înaintea 
desfiinţării mănăstirilor şi schiturilor, fugiseră în Moldova egumenii de 
la Horecea, Voroneţ, Solea " ,  iar Popa Andrei din Udeştii Sucevei tre
cuse graniţa, arbitrar formată, cu o parte din locuitorii satului, chiar 
în noaptea ce a urmat depunerii jurământului de credinţă faţă de noua 
stăpânire Ulterior s-au mai refugiat în Moldova, egumenii şi o parte

4 Arhiva Muzeului judeţean Suceava, fond Ioan Nistor, inv. nr. 4329, f. 24-25.
5 Mihai Iacobescu, Revoluţia de la 1848 — moment de răscruce în viaţa româ

nilor din Bucovina..., p. 16.
6 Arhiva Muzeului judeţean Suceava, loc. cit., p. 24-80 ; Ion Nistor. Istoria Bi

sericii..., p. 6-15.
7 Ion Nistor, op. cit., p. 10-11.
8 C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei..., p. 464.
9 Ion Nistor, op. cit., p. 18.

10 Arhiva Muzeului judeţean Suceava, loc. cit., p. 38-39.
11 Ion Nistor, op. cit., p. 15-16.
12 Ion Grămadă, Din Bucovina de altă dată, Bucureşti, 1926, p. 12-14.
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a clerului de la Suceviţa, Sf. Ilie, Moldoviţa, luind cu ei şi o 
parte a cărţilor şi odoarelor mănăstirilor, apoi cărturarii Vartolomeu 
Măzăreanu şi Gherasim Clipa de la Putna, Melete Brandaburul din Su
ceava, stareţul Paisie de la Dragomirna, cîţiva dintre profesorii de la 
seminarul teologic din Cernăuţi — unii stabilindu-se la seminarul „Ve- 
niamin Costache“ din Iaşi, alţii la mănăstirea Neamţului sau in alte 
părţi, in diferite oraşe din Moldova Ki.

Din averile secularizate ale mănăstirilor şi schiturilor din Bucovina 
s-a constituit în 1786 Fondul ortodox bisericesc, administrat de stat, cu 
promisiunea că veniturile acestuia vor fi utilizate numai pantru Întreţi
nerea tuturor instituţiilor religioase şi şcolare şi ale culturii din acest 
teritoriu. Cum din acelaşi an, 1786, Bucovina a fost încadrată arbitrar la 
provincia imperială Galiţia, care-şi avea capitala la Lemberg, adminis
trarea fondului a încăput de timpuriu pe mâini străine, incălcându-se 
şl această promisiune în ceea ce priveşte destinaţia şi utilizarea veni
turilor.

îmbinând măsurile represive cu concesiile, pentru a pune clerul în 
slujba intereselor imperiale, Curtea din Viena a dispus din acelaşi an 
.şi salarizarea diferenţiată a clerului —■ călugări, egumeni şi preoţi (nu 
însă şi a altor slujbaşi de rang mai mărunt). Preoţilor le-au fost create 
şi unele surse speciale de venituri : o sesie scutită de orice obligaţii 
către stat, dări anuale din partea credincioşilor şi obligaţia acestora de 
a le presta cîte două zile de clacă pe an, apoi veniturile rezultate din 
ţinerea registrului de nou născuţi, de căsătorie şi evidenţa copiilor de 
şcoală, a recruţilor etc. Dascălii şi paracliserii ortodocşi, spre deosebire 
de cei catolici, (care erau salariaţi), nu primeau nici un fel de indem
nizaţie de la stat, dar erau scutiţi de boieresc H.

Dacă, prin aceste concesii, cercurile imperiale habsburgice au în
cercat — şi chiar au reuşit în unele cazuri — să transforme îndeosebi 
clericii cu funcţii înalte în funcţionari, mai mult sau mai puţin fideli 
ai statului, parohii săteşti şi credincioşii de rînd au avut temeinice mo
tive să deteste noua stăpânire şi să-şi manifeste nemulţumirea sub va
riate şi permanente forme, care au culminat cu acţiunea de la 1848.

Desfiinţarea marii majorităţi a mănăstirilor din zonă a dus, între 
altele, şi la lichidarea lor ca vechi şi redutabile centre de cultură ro
mânească. Astfel, la patru ani de la intrarea trupelor habsburgice în 
acest teritoriu, şi-a încetat existenţa Academia teologică de la Putna
— şcoală superioară domnească, mult apreciată şi cunoscută în întreg 
sud-estul european15. Multe edificii religioase de aici au ajuns înttr-o

13 Arh. Muzeului judeţean Suceava, loc. cit., p. 41-45 ; Ion Nistor, Un capitol din 
viaţa culturală a românilor din Bucovina (1774— 1857), Bucureşti, 1916, p. 14-19 ; 
Istoria Bisericii din Bucovina..., p. 1-63.

14 Călugării primeau ca leafă, în 1786, 210 florini, egumenii 460 fl„ iar episcopii
6.000 fl. (vezi Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina..., p. 23-27.

15 Lazăr Ureche. Situaţia învăţămîntului românesc din Bucovina în peiiioada 
administraţeii militare austriece (1774— 1786). „Suceava". A.M.J., IV 1977, p. 133- 
134 ; „Ccindela", Cernăuţi, an. II, 1883, nr. 1/1883 ; Ion 'Nistor, op. cit., p. 28-29.
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situaţie jalnică, ruinîndu-se. Intr-un memoriu înaintat, în septembrie 
1815, autorităţilor imperiale, se arăta, spre exemplu, că biserica mitropo
litană a Mirăuţilor, din Suceava, unde se ungeau odinioară cu mir domnii 
Moldovei, ajunsese la această dată „o ruină totală, o simplă grămadă de 
piatră şi cărămidă ; toate uşile şi ferestrele, chiar lemnăria acoperişului 
şi alte părţi de vremelnică reparaţie ale acesteia au fost furate ; turnul
susţinător al bolţii, precum şi partea cea mai mare a păreţilor sînt pră
buşite. Ba, mai mult încă : „Biserica a devenit magazie a statului, pen
tru depozitarea finului şi paielor11, pentru trupele aduse în oraş 16. în
tr-o situaţie similară ajunsese complexul mănăstiresc Zamca, unde în 
locul preotului armean locuia, în 1809, comandantul garnizoanei, iar bi
serica propriu-zisă, aflăm din însemnările de călătorie ale grupului care 
l-a însoţit pe împăratul Franz I în timpul vizitei sale în Bucovina, fosta 
biserică „serveşte acum drept magazie pentru îmbrăcămintea efectivu
lui trupei de la graniţă" l7.

Un alt motiv de nemulţumire l-a constituit trecerea bisericilor şi 
mănăstirilor din acest teritoriu sub tutela şi controlul mitropoliei sîr- 
beşti de la Carlowitz, care era tot ortodoxă ; autorităţile halbsfourgice au 
refuzat să creeze o singură mitropolie a românilor din Bucovina, Tran
silvania şi Banat, preferind punerea ortodocşilor bucovineni sub îndru
marea mitropoliei sîrbeşti pentru a dezbina şi stăpâni mai uşor naţiona
lităţile, ridicând u-le pe unele împotriva altora. In 1789, de pildă, în frun
tea episcopiei din Bucovina a fost numit Daniil Vlahovici, străin de 
limba, cultura şi obiceiurile românilor, care, ademenit de Curtea din 
Viena şi cu titlul de baron, încearcă prin diverse măsuri să urmeze 
eu fidelitate politica habsburgică de deznaţionalizare prin intermediul 
bisericii, încurajând rutenizarea şi sîrbizarea populaţiei şi clerului, an- 
gajînd preoţi şi diaconi ruteni şi sârbi, aducând aici slujitori şi cărţi stră
ine de limba, tradiţiile şi năzuinţele populaţiei din această zonă, dispu
nând ânserierea in registrele de nou născuţi —  care se ţineau la bise
rici — a numelor de familie sîrbizate —  ca de exemplu : în loc de Ciu
percă — Ciupercovici, Popa ■— Popovici, Andrei •— Andreievici etc., 
dînd veniturilor fondului bisericesc o altă destinaţie decît cea necesară 
culturii populaţiei din acest teritoriu, determinând închiderea a nume
roase şcoli şi biserici româneşti18.

Dar, mai mult decît toate alte motive, sporirea necontenită a dărilor 
şi obligaţiilor impuse credincioşilor, populaţiei de rînd, creşterea numă
rului zilelor de clacă, de la 12, cît era în 1774, la 165 de zile şi chiar 
mai mult, precum şi al altor obligaţii, pauperizarea generală a locui
torilor, a ţăranilor, explică participarea efectivă a clerului de rînd la. 
revoluţia de la 1848 1<J.

16 Mihai Cărăuşu, Ştefan Lemny, Un episod din trecutul bisericii Mirăuţi-Su- 
ceava, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", Iaşi, nr. 9-12/1976, p. 775 şi 777.

17 Jurnalul de călătorie al împăratului Francisc II în Bucovina, mss., Arhiva Mu
zeului judeţean Suceava, inv. nr. 1054.

18 Ion Nistor, op. cit., p. 33-46.
19 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 19.
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în martie 1848, cîteva sute de clerici din Bucovina se adunară în 
capitala acesteia, cerînd : respectarea statu-quo-ului promis, autonomia 
bisericii din acest teritoriu şi păstrarea caracterului ei românesc, alege
rea episcopului într-o adunare lărgită a preoţilor şi mirenilor, admi
nistrarea fondului bisericesc de către un comitet naţional şi în folosul 
populaţiei de aici. Înlăturarea conducerii despotice, arbitrare şi abuzive 
a cancelariei episcopale în frunte cu Czehowski şi alegerea, în viitor, a 
tuturor membrilor cancelariei, de către o adunare a reprezentanţilor tu
turor claselor sociale. O parte din aceste doleanţe au fost pe larg ar
gumentate şi în introducerea la broşura tradusă din greceşte de către 
Doxachi Hurmuzachi — „Datoriile arhiereilor11 20, răspîndită în acest te
ritoriu în luna mai. în aceeaşi lună, mai 1848, clerul din Bucovina, în- 
tr-un memoriu trimis mitropolitului Meletie al Moldovei, îşi exprima 
adeziunea faţă de efortul compatrioţilor ieşeni de-a introduce acolo 
„cinstea, dreptatea, legalitatea şi umanitatea în ocîrmuirea nenorocitei 
noastre sori, Moldova", avînd speranţa că numele celor care sînt în frun
tea luptei de la 1848 „ca adevăraţi părinţi ai Patriei44, vor rămîne şi 
„vor străluci în istoria României de astăzi, precum luminează nişte stele 
mîngîietoare pe orizontul întunecos44 ; autorii documentului îşi încheie 
slovele lor printr-un gînd foarte semnificativ : „cu cea mai adîncă cin
stire, prea plecaţi şi supuşi fii44 2 1 faţă de mitropolitul ele la Iaşi, ceea 
ce relevă conştiinţa apartenenţei la aceeaşi naţiune.

Sub presiunea mişcărilor din capitala Bucovinei, episcopul Eugen 
Hacman, slugă prea supusă şi meschină a cercurilor imperiale, fu silit 
să se dezică public de practicile sale tiranice şi abuzive, să îl concedieze 
pe cancelarul ConsistoriUlui, Czechowski, omul cel mai urît din condu
cerea bisericii bucovinene şi să promită că în viitor se va consulta cu 
obştea pentru reglementarea tuturor problemelor. Ca episcop în exer
ciţiu, Hacman acceptă chiar să ducă la Viena Petiţia ţării, program ela
borat în adunarea naţională, cuprinzînd revendicările sociale şi naţionale 
ale populaţiei şi, în oare, între cele 12 articole, sînt şi cererile privind 
--oarta bisericii : egalitate deplină pe tărîm religios (art. 6), alegerea e- 
piscopului de către un sinod alcătuit din reprezentanţi ai clerului, no
bilimii, orăşenilor şi ţăranilor (art. 10), reglementarea corespunzătoare 
a situaţiei bisericii greco-ortodoxe neunite (art. 11) şi administrarea şi 
utilizarea fondului religios de către un comitet naţional, ales din toate 
stările sociale şi sub controlul dietei Bucovinei22. Aceste cereri au fost 
reînnoite şi în Promemorinl la Petiţia ţării, prezentat împăratului în 1849 
de către o delegaţie a românilor din Bucovina 23‘.

Revendicările pe tărîm religios au fost pe larg dezbătute şi în co
loanele gazetei „Bucovina44, unde se arăta, între altele, că libertatea re- 
ligioasă înseamnă noi rînduieli care „să surpe lanţurile cele vechi şi fie
care naţie să se bucure în desfătare de preţiosul dar al vieţii naţionale

20 Titlul exact era : Datoriile arhiereilor şi proistoşilor bisericeşti, vezi Ion Nistor, 
op. cit., p. 66.

21 Ion Nistor, op. cit., p. 212-214.
22. ,,Bucovina“ , nr. 9/1848, p. 69-70.
23 „Bucovina", nr. 9/1849, p. 49.
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nealiniate" ; clerul, prin gradul său de instruire era chemat să devină 
„izvorul cel mai fecund pentru dezvoltarea şi educaţia naţională", ceea 
ce era posibil numai în cadrul unui statut de deplină autonomie a Bu
covinei 2'\ Gazeta informa cititorii că în aprilie 1849, Congresul naţio
nal al sirbilor, desfăşurat la Carlowitz, recunoştea drepturile religioase 
ale românilor, cererea lor de-a obţine deplină autonomie şi pe tărîm 
religios, „Bucovina41 reproducând în acest sens, din numărul 16 al publi
caţiei sîrbeşti „Vestnik", de la 1848, ideea că „şi ierarhia română are 
dreptul a se constitui nestimată şi autonomă, pe baza recunoaşterii prin
cipiului egalităţii depline în drepturi a popoarelor din imperiu. Gazeta 
paşoptiştilor bucovineni mai relata, de asemenea, că, pentru atitudinea 
realistă şi justă adoptată de sîrbi faţă de români, Andrei Şaguna tri
misese o scrisoare de mulţumire, în numele românilor din imperiu23. 
„Bucovina“ milita pentru aplicarea şi respectarea principiului repre
zentării tuturor claselor în Consistoriul bisericesc, întocmit ca în Dietă, 
iar faptele, acţiunile, măsurile întreprinse de membrii conducerii bi
sericii să fie „date spre judecata obştii" 2fi. în locul unei conduceri uni
personale şi despotice a episcopului se formula dezideratul : „binevoiască 
d-1 episcop a se pogorî de la ierarhicul său principiu Nos sumus eclesia 
la acela mai modest honvines sumus“ Relevînd cu curaj faptul că 
„românii din Austria purtară prea îndelung nesuferitul jug al tutora- 
tului străin şi fură prea îndelung scoşi din toate drepturile", gazeta 
considera că a sosit timpul „ca ei (românii, n.n.) să pretindă şi în faptă 
egalitate cu celelalte naţii" 2S.

* *

*

Documentul pe care îl dăm publicităţii — faţă de Petiţia ţării şi 
alte documente programatice cunoscute — aduce noi informaţii despre 
poziţia clerului la 1848 şi revendicările formulate pentru realizarea au
tonomiei naţionale şi a egalităţii depline cu slujitorii bisericii romano- 
catolice.

O cerinţă esenţială şi foarte semnificativă formulată de clerul de 
aici este desfiinţarea prestaţiilor impuse populaţiei — adică a zilelor de 
robotă şi a taxelor parohiale, deoarece, această măsură, aşa cum fusese 
concepută şi aplicată pînă în 1848, se dovedise în practică ^contrară 
scopului" : ea dădea posibilitatea „să slăbească legătura delicată între 
comunitatea parohială, să slăbească simpatia şi încrederea acestora din 
urmă (a credincioşilor n.n.), faţă de cei dintîi (faţă de preoţi, n.n.). 
Această revendicare era atît de justificată cu cit ţărănimea s-a manifes
tat cu o deosebită energie împotriva menţinerii obligaţiilor şi servituţii- 
lor feudale, atît de numeroase, excesive, împovărătoare, răsculîndu-se în

24 Ion Nistor, op. cit., p. 69-71.
25 „Bucovina", nr. 9/1849, p. 49.
26 Ibidem, p. 57-58.
27 „Bucovina", nr. 10/1849, Suplimentul din 15 aprilie 1849, p. 55.
28 „Bucovina", nr. 33/1849, p. 182.
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unele sate, iar cu prilejul alegerilor din vara anului 1848, organizate 
pe baza votului universal, n-a acordat votul ei nici unui reprezentant 
al preoţilor sau boierilor din acest teritoriu. Cerând desfiinţarea acestor 
obligaţii, clerul era conştient că nu poate fi vorba de o evoluţie firească 
a lucrurilor cu o populaţie permanent ostilă slujitorilor bisericii.

Alte revendicări se referă apoi l a : lichidarea discriminărilor în 
ceea ce priveşte salarizarea preoţilor catolici şi a celor ortodocşi, ega
litate de tratament în acordarea drepturilor la pensie, aprobarea înfiin
ţării unei tipografii naţionale, pentru tipărirea cărţilor în limba română, 
modificarea regulamentului de funcţionare a seminarului teologic în 
sensul unei mai bune pregătiri pentru viaţă a studenţilor etc.

Documentul se publică în traducere literară.

MEMORIUL COMITETULUI DUHOVNICESC DIN BUCOVINA, ADRESAT 
LA 9 OCTOMBRIE 1848 PARLAMENTULUI IMPERIAL DIN VIENA

„Cînd în urma unei Convenţii paşnice a fost cedată Austriei în anul 1773 2!l 
de către Turcia provincia Bucovina, o parte din Principatul de odinioară al Mol
dovei, teritoriul cedat a rămas pînă în anul 1786 fără vreo schimbare esenţială a 
organizării sale interioare, în acelaşi stadiu în care evoluase sub stăpînirea mol
dovenească. In 1786 însă s-a întreprins o regulare necesar recunoscută şi executată 
în următoarele capitole principale : cel al clerului curat,30 cel al mănăstirilor, al 
consistoriului31 şi al şcolilor. Această regulare a fost calculată după timpul şi 
referinţele locale de atunci şi din cauza aceasta n-a putut fi durabilă, deoarece 
stările de lucruri locale şi temporale nu sînt neschimbătoare. In comparaţie cu 
situaţia de acum, populaţia era foarte mică, subzistenţa ieftină, trebuinţele neîn
semnate, mai ales, pentru că şi cultura şi civilizaţia se aflau într-o stare scăzută ; 
dieceza avea, ce-i drept, multe bunuri în proprietate, dar nu un fond religios dis
ponibil şi această împrejurare a constituit pricină că unele întocmiri au fost lovite 
de nevoie, care nu s-ar fi manifestat în timpuri mai bune.

Astfel, s-a avizat ca preoţii să primească dotaţiuni, constînd în anumite pre
staţii şi dări din partea fiilor duhovniceşti, ca : robotă, taxe parohiale, m ariaje33 
şi stolar. Experienţa însă a arătat că această măsură este contrară scopului şi că 
ea era potrivită numai la aceea de a slăbi legătura delicată între preoţi şi comu
nitatea parohială, de-a reduce simpatia şi încrederea acesteia din urmă faţă de cei 
dintîi şi de-a împiedica şi cea mai conştiincioasă năzuinţă a preotului, de-a o ză
dărnici, dacă nu era aşa de mărinimos să renunţe la pretenţiile sale faţă de comu
nitate şi să se predeie graţiei fiilor săi parohiali.

Este drept că s-a aprobat în anul 1835 o congruă33 anuală de 300 de florini ; 
dar nu numai că nu s-a ţinut seamă că această sumă de subzistenţă — la sufe
rinţa că preotul din Bucovina este căsătorit şi trebuie să susţină, potrivit cu sta
rea sa, o familie, s-o educe şi s-o îngrijească — s-a dovedit 'insuficientă, dar s^a 
ajuns pe de-asupra că o parte din preoţii cu şcoală veche, care făceau servicii 
complet egale cu cele ale parohilor cu şcoală nouă — şi nu cu rezultate mai mici
— că sînt acum, din această împrejurare întâmplătoare, supuşi unui regim diferit, 
că sânt lipsiţi de sistemul de învăţătură recunoscut ca puţin folositor, şi, teoretic,

29 Anul corect este 1775.
30 Clerul „curat", adică de mir, cu grija pastoraţiei, spre deosebire de clerul 

secular sau călugăresc.
31 Consiliul eparhial.
32 Taxe de răscumpărare în bani a zilelor de clacă.
33 Leafă potrivită, redusă, socotită după scăderea valorii celorlalte venituri ale 

parohiei.
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Iară vreun motiv îndreptăţit, excluşi de la „participarea binemeritată" ; pe de altă 
parte nu sjau revocat prestaţiile amintite ale comunităţii parohiale, ci s-au men
ţinut şi calculat în congruă, deşi este clar că la o astfel de precară stare a păs
torului sufletesc — cînd existenţa sa depinde de întîmplare sau de capriciul şi 
bunul plac al fiului parohial — nu se poate aştepta o pastoraţie sufletească folo
sitoare.

Drept care sînt de neapărată trebuinţă, următoarele :
1) Salarizarea corespunzătoare a stării şi timpului pentru clerul curat (de 

mir, n. n.) cu deosebită considerare a referinţelor matrimoniale necelibatar, întru
cât clerul romano-catolic celibatar este salarizat cu 600 de florini anual, iar pen
tru administratorii parohiali şi preoţii ajutători 200 de florini, pentru protopopi 
300 fi. şi pentru diaconi 200 florini.

2) Desfiinţarea prestaţiilor, adică a zilelor de robotă, a taxelor parohiale de 
stolar (epitrahil, n. n.), ou păstrarea numai a sesiei parohiale, deoarece aceste 
dăjdii contravin principiilor exprimate de înaltul parlament şi, pe de altă parte, 
sînt proprii de-a înjosi religia la o meserie şi stingheresc bunul raport între păs
torul sufletesc şi popor.

3) Tratament egal al parohilor de şcoală veche cu cei de şcoală nouă, de
oarece aceştia săvârşesc aceleaşi servicii cu cei noi şi aceasta în sudoarea feţilor.

4) Tratare egală a preoţilor ou cea a funcţionarilor de stat, în vederea pen
sionărilor, considerînd că văduvele şi orfanii lor nu se /or putea îngloba în dato
rii şi împrumuturi pentru a putea trăi.

5) Salarizarea cîntăreţilor bisericeşti, între 100 florini şi 200 anual şi a pano- 
marilor — între 40-80 florini anual.

6) Reglementarea amăsurat (corespunzătoare, n. n.) timpului a soartei celor 
75 de călugări şi urcarea lefii egumenilor, de la 460, la 1000 florini anual, pre
cum şi sporirea corespunzătoare pentru ierodiaconi, ieromonahi şi vicari mănă
stireşti.

7) Regularea Consistoriului bucovinean în aşa fel ca arhimandritul — în 
perspectiva de a ajunge la scaunul episcopal, după cum am cerut în amintita 
petiţiune a ţării — să primească o leafă între 1000 şi 1400 florini anual, iar can
celarul şi secretarul să aibă obligaţia de a locui în localitatea unde este sediul 
Consistoriului.

8) Construirea caselor parohiale, iar pînă atunci ridicarea sumei de bani 
pentru cvartir la 30 florini pentru preotul ajutător şi la 48 fl. pentru parohi.

9) Date fiind atît marea lipsă a cărţilor de cult — care se aduc cu mari 
dificultăţi din străinătate •— cît şi nevoia de cărţi naţionale pentru ridicarea învă- 
ţămîntului poporal, întrucît nu există nici o tipografie în Bucovina, rugăm să 
aprobaţi înfiinţarea unei tipografii în Bucovina, care să funcţioneze cu cheltuiala 
fondului bisericesc.

10) Considerînd că biserica noastră diferă ca dogmă şi disciplină de cea 
romano--catolică, dar neţinîndu-se seama de limba naţională, Institutul teologic 
din Cernăuţi, ca unul ce este singurul de acest fel din Austria, nu trebuie să ducă
o existenţă ad mutum am ovibilism, ci contrară principiului acesta omorî tor de 
spirite, este necesar ca şi profesorilor de la acest institut — căsătoriţi şi cu 
familii — să li se asigure, conform constituţiei austriece, dreptul de a merge la 
facultate, stabilitate în funcţie şi drept la pensie.

11) Este un veritabil deziderat ultra-liberal şi anume acela că : dacă s-a 
recunoscut deja că internatul seminarului teologic, după organizarea de pînă acum, 
îndeosebi cu stricta sa clauzură, nu este apt pentru educarea corespunzătoare a 
aspiranţilor la starea clericală, atunci trebuie să fie cazul de a desfiinţa interna
tul seminarului bucovinean şi aspiranţilor la starea preoţească privitor la subzis
tenţa lor să li se repartizeze stipendii şi numai pentru exerciţii clericale conduse 
din partea unui spiritual să se clădească o sală ; dealtfel ei să locuiască în afară, 
să aibă libertatea nestingherită de a se dezvolta ca viitori părinţi de familie. 
Deci, sînt necesare o clădire, ca locuinţă a spiritualului si o sală pentru exerciţiile 
şi învăţătura ritualului.

34 De amovibilitate, după voinţa cuiva.
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12) Deoarece acoperirea trebuinţelor diocezane mai sus enumerate implică o 
intervenţie, un ajutor grabnic, întrucît sîntem convinşi că înalta Adunare Impe
rială le consideră de cea mai sfîntă obligaţie de a se realiza şi se arată favorabilă 
educării poporului, Comitetul duhovnicesc speră că înalta Adunare Imperială va 
da prezentei petiţiuni a clerului greco-oriental înalta atenţie şi va dispune apro
barea petiţiei, ceea ce şi după convingerea noastră este spre binele acestei pro
vincii."

Urmează semnăturile: Ioan Calinciuc, profesor la Institutul teologic, preşe
dintele Comitetului, Dositei Tişcovici, egumen de mănăstire, Teofil Bendelea, rec
tor seminarial, Teoctist Blajevici, spiritual, parohii : Dimitrie Seleschi, Leon Vo- 
robchievici, D. Semaca, I. Vorobchievici, profesor, Ioan Ilisciuc, Gheorghe lano- 
vici, Dimitrie Procopovici, protopop, Ioan Ţurcanovici, Dimitrie Cuzub, Mihai 
Chibici, reprezentînd pe Ilarion Hacman, Alexei Ciuperoovici, Teodor Vasilovici, 
Ştefan Goreţchi, Vasile Prodan, Mihai Tomiuc, I. Mandaşevschi.

DOCUMENTS SUR LA REVOLUTION DE 1848
EN BUCOVINE

R e s u m e

En revelant — dans la pârtie introductive — le lieu et le 
râie important du elerge dans la structure de ia population du ce territoire, par 
suite de la concentration de nombreuses fondations et necropoles princieres des 
Muşats comrne anciens centres de culture et de cmlisafcion medievale, les autcurs 
font ensuite une earaeterisation de la politique des Habsburges vis-â-vis de l’Eglise 
Orthodoxe et publient le Memoire du Comite spirituel de Bucovine, adresse le 9 
octobre 1848 au Parlement imperial de Vienne.

Par rapport â la Petition du pays et des autres documents connus, apparte- 
nants ă un programme, le document inedit qu’on publie apporte des nouvelles 
informations sur la posiition du elerge de Bucovine en 1848 et les revendications 
formulees .pour la realisation de l ’autonomie naţionale et de l ’egalite complete 
avec le elerge de l ’Eglise romano-catholique officielle. D’entre les doleances du 
elerge on citent :l’abolissement des prestations imposees â la population, des 
jours de corvee et des taxes paroissiales, la liquidation des discriminations en ce 
qui concerne les salaires des pretres catholiques et orthodoxes, l ’egalite de traite- 
ment en ce qui concerne les droits de pension, l’approbation pour la fondation 
d’une typographie naţionale pour imprimer les livres en roumain, etc.
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LUI CIPRIAN PORUMBESCU
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NICOLAE c â r l a n

încheiem, prin materialul de faţă, republicarea (în
cepută în numărul V, 1978 al Anuarului 1 nostru) încercărilor prozodice 
ale lui Ciprian Porumbescu, pe care le publicase, pentru prima dată, 
numai în versiune germană, Leca Morariu, în revista „Făt-Frumos“ . Am 
considerat necesar să readucem în atenţia publică această latură mai 
puţin cunoscută din activitatea compozitorului, prin publicarea, în pa
ralel ou textul german şi a unei versiuni româneşti (o transpunere, de 
fapt, pe cît cu putinţă mai exactă), pentru ca să ne putem face o idee 
mai precisă şi adecvată de valoarea şi semnificaţia acestor „stihuiri“ , 
cum le zice, cu drept cuvînt, Leca Morariu. Nu am reprodus aici: „poe
m u l Der Bukowiner Wald, publicat numai în limba germană, în revista 
„Făt-Frumos“ (nr. 2-3/1944, p. 37-39) pentru că, aşa cum am constatat, 
acesta nu-i aparţine lui Ciprian Porumbescu2.

1 Vezi „Suceava, anuarul Muzeului judeţean", V, 1978, p. 4915-502.
2 Vezi Nicolae Cârlan — Observaţii eu privire la încercările literare ale lui 

Ciprian Porumbescu, în „Suceava, anuarul Muzeului judeţean", VI-VII, 1979— 
1980, p. 366-370. Dealtfel, o  lucrare apărută recent confirmă, încă o dată, faptul 
că poemul în chestiune nu aparţine lui Ciprian Porumbescu, ci lui Victor 
Umlauf : „Ein fast in Vergessenheit gerantener Dichter des Buchenlandes ist 
Viktor Umlauf <1836— 1887). In Rseszow in Galizien geboren, verbrachte ei 
seine Kindheit in Czernowitz, studierte Jura in Wien und Budapest, war seit 
1868 Rechtsanwalt in Wien und starb in Czernowitz. Sein erstes Gedicht „Der 
Bukowiner Wald" erschien 1857 im „Bukowiner Hauskalender". 1880 veroffen- 
tlichte er im Verlag Braumuller in Wien eine Sammlung von Gedichten unter dem 
Ti tel „Heimatklănge“ . 1881 erschienen dann im selben Verlag „Roniânenlie- 
der“ , mit Motiven aus der rumănischen Geschicbte. 1883 veroffentlichte er das 
Liederbiichlein „Namenlos". Seine meist schwerfălligen Gedichte haben nur in 
ihrer Mittlerfunktion zwischen Deutschen und Romănen eine gewisse Bedeu- 
tung“ . („Un poet al Bucovinei ajuns aproape în uitare.este Viktor Umlauf (1836— 
1887), născut la Rseszow în Galiţia, şi-a petrecut copilăria în Cernăuţi, a stu
diat dreptul în Viena şi Budapesta, din 1868 a fost avocat în Viena şi a murit 
în Cernăuţi. Prima sa poezie „Der Bukowiner Wald“ („Pădurea bucovineană") 
a apărut în 1857 în „Bukowiner Hauskalender" („Calendar de casă bucovi
nean"). In 1880 a publicat în editura Braumiiller din Viena o culegere de 
poezii sub titlul „Heimatklănge" („Ecouri ale patriei"). în 1881 apoi au apărut 
în aceeaşi editură „Romănenlieder" („Cîntece ale românilor") ou motive din 
istoria românească. In 1883 a publicat broşura de cîntece „Namenlos" („Fără 
nume"). Poeziile sale foarte adesea greoaie au o anumită importanţă doar prin 
rolul lor de mijlocire între germani şi români".). Citatul în limba germană a 
fost reprodus după Rudolf Wagner — Deutsch.es Kulturleben in der Bukowina
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Sperăm că imaginea unui Ciprian Porumbescu, poet din familia lui 
Goethe, Schiller şi Heine, pe care Paul Leu încearcă să o acrediteze3, 
poate fi acum corectată de către oricine şi adusă la dimensiunile ei reale. 
Admiţînd că opinia lui Paul Leu privitoare la „poetul41 Ciprian Porum
bescu ar reuşi să se impună, se naşte întrebarea : ar constitui aceasta 
un serviciu sau un deserviciu pentru memoria lui Ciprian Porumbescu ? 
Răspunsul, după părerea noastră, nu poate fi decît unul singur : atîta 
vreme cît o opinie, oricît de generoasă, de tentantă şi seducătoare ar fi, 
dacă nu este în consens ou realitatea şi contravine adevărului, nu ser
veşte nimănui la nimic. Dimpotrivă. Este, prin urmare, vorba nu numai 
despre o problemă de etică profesională, de probitate ştiinţifică, ci şi 
de respectul cuvenit memoriei marelui nostru muzician, a cărui per
sonalitate este necesar să fie reconstituită realist, cu exactitate (cum, 
de altfel reuşeşte să o facă Paul Leu în cea mai mare parte a cărţii 
sale) şi nu deformată prin supralicitarea unor particularităţi ale portre
tului artistului, căci exagerările, îngroşarea nepermisă a liniilor care abia 
dacă au avut vreme să se înfiripe, se convertesc în nedorite efecte 
comice şi portretul capătă o (nemeritată) tentă de caricatură. Iar Ciprian 
Porumbescu nu se pretează la un astfel de tratament, cu atît mai mult 
cu cît, se ştie,el şi-a pus întreaga-i fiinţă în slujba idealurilor de drep
tate şi adevăr. Reproducem, aşadar, stihurile lui Ciprian Porumbescu în 
versiunea germană (aşa cum au fost publicate ele Leca Morariu în re
vista „Făt-Frumos44, nr. 1— 4/1937, p. 92—93) ; nr. 4—5/1943, p. 153 şi 
nr. 4— 6/1944, p. 69— 72), dublată de transpunerea în româneşte, pre- 
cizînd că le considerăm importante ca documente din care se pot des
luşi unele combustii interne suplimentare, liniile acelei mişcări prin care 
portretul spiritual al compozitorului se conturează mai precis, mai con
sistent şi mai exact. în plus, necesitatea publicării, în această manieră, 
a unora dintre improvizaţiile în limba germană ale lui Ciprian Porum
bescu ni s-a părut oportună şi în vederea eventualelor comentarii ulte
rioare, care se pot realiza, în felul acesta, pe un material aflat, în atari 
condiţii, la îndemâna celor interesaţi să facă verificările şi confruntările 
de rigoare.

(Viaţa culturală germană în Bucovina), colecţia Eckhardt-Schriften, Heft 77, 
Viena, 1981, p. 27. Lucrarea se află la fondurile documentare ale muzeului jude
ţean Suceava, nr. inv. 20.011.

Se înţelege că această eroare de atribuire a paternităţii (ca şi de evaluare 
a încercărilor literare ale lui Ciprian Porumbescu) va trebui neapărat rectifi
cată într-o eventuală ediţie a treia a cărţii lui Paul Leu, aşa cum va trebui 
îndreptată şi eroarea privitoare la calificativul primit de Ciprian Porumbescu 
în clasa I la Gimnaziul gr. or. din Suceava (azi Liceul „Ştefan cel Mare“ ) la 
„cântare" („Gesang"). In ambele ediţii ale cărţii sale (p. 41 şi respectiv p. 35) 
Paul Leu notează că în această clasă Ciprian Porumbescu a fost apreciat la 
muzică cu calificativul „suficient". Cercetînd catalogul din anul respectiv con
statăm că Ciprian Porumibesou a fost notat cu „vorzugliche Leistungen" („per
formanţe excelente"). Calificativul „geniigend" („suficient") apare în dreptul 
obiectului caligrafie, plasat deasupra obiectului muzică în rubricaţia catalogu
lui (Arhivele statului Suceava, fond Liceul „Ştefan cel Mare", nr. 9/1864, f. 22).

3 In Ciprian Porumbescu, ed. I, Suceava, Muzeul judeţean, ]972, p. 179-182 şi 
ed. a n-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura muzicală, 1978, p. 170-176.
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NOCTURNE '*

Ihr Blumlein all’, in bunter Pracht,
Die ihr vor Liebehens. Hăuschen wacht ; 
lhr haucht so siissen Duft Ihr zu,
Ihr wiegt Sie ein in siisse, siisse Ruh’.
O ! sagt Ihr doch wie sehr mein Herz 
Fur Sie allein in Wehmut schlăgt 
O ! klagt lhr meinen Liebesschwerz 
Der mieh zu Grabe trăgt.
O ! Liiijtchen za rt! O ! Abendwind !
Der du unkost mein siisses, siisses Kind ; 
Umkraâuselnd ihre, ihre Lippen kîisst ;
O ! Ilustre Ihr, mein Liebeslied,
Dass ich um Sie so siiss getrăumt ;
O ! trag’ zu Ihr mein Klagelied,
Das ich um Sie geweint. —

BLAU

Schon seit fruh’ster Jugendzeit 
Schwărmt’ich stets fur Blau 
Blauen I-limmel, Blumlein blau 
Alles blau, nur blau !

Blau mein Beutel wie Azur 
Blau die Ebbe drein 
Blau wie’s Veilchen auf der Flur 
Liebehens Augelein.

Meines trauten Pfeifchens Qualm 
Zieht in’s Blaue hin 
Selbst mein Lied, bei Gott, ich merk’s 
Klingt ultramarin.

Alles blau um mich herum 
Blau wohin ich schau 
Eines thut mir weh — warum •— 
Warum ist’s Bier nicht blau ?...

4 Leca Morariu, care publică textul pentru prima dată în „Făt-Frumos“ , nr. 1-4/ 
1937, p. 92-93, consideră că acesta n-ar aparţine lui Ciprian Porumbescu din 
moment ce face menţiunea că-1 reproduce „pentru a i se putea identifica auto
rul". Cum între timp „provocarea" lui Leca Morariu a rămas ilară răspuns, 
putem considera că textul îi aparţine lui Ciprian Porumbescu, cu atît mai nsult 
cu cît melodia fiind dedicată iubitei sale, Berta Gorgon, putea, ca şi în alte 
cazuri (ResigncUion, spre exemplu), să fie secondată de un text literar propriu, 
care ar fi exprimat mai adecvat gama sentimentelor ce urmau a fi transmise.

Referitor la „ineditele" lui Ciprian Porumbescu, trebuie să menţionăm că 
Leca Morariu le-a înţeles perfect semnificaţia din moment ce nu se referă 
nicăieri la valoarea lor literară, considerîndu-le însă „atît de preţioase confe
siuni pentru sbuciumul crîncenei lui (a lui Ciprian Porumbescu — n. n.) vieţi".
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un altul, şi fieribătorul de sare să acţioneze deocamdată1 cu nouă 
cazane11 23.

Pentru aceste evaporatoare au fost aduşi specialişti în extragerea 
sării din saramură de la fierbătoarele din Galiţia 24, cărora Cămara 
aulică —  Secţia monede şi mine le-a acordat unele înlesniri, ca şi mi
nerilor, ,pentru a-i putea coloniza aici.

Intrarea în funcţiune şi dezvdltarea acestor fierbătoare de sare, ca 
şi preţul scăzut la care sarea trebuia să revină consumatorilor interni, 
urma să ducă la satisfacerea parţială a nevoilor de sare pentru hrană 
ale populaţiei, la intensificarea comerţului intern şi la diminuarea im
porturilor 25. Totuşi satisfacerea trebuinţelor populaţiei de sare gemă, 
atît de necesară creşterii, vitelor, a rămas în continuare O' chestiune 
nerezolvată.

Oficiul de încercarea sării de la Solea şi-a continuat activitatea, în 
virtutea ordinului dat la 16 septembrie 1786 de Cancelaria Curţii boemo- 
austriece (BohmiSChe-Oesterreichische Hofkanzlei) Gubemiului Galiţiei 
şi Lodomeriei 26 şi după ce Bucovina, ca urmare a rescriptului imperial 
din 6 august, şij a pierdut autonomia sa politică fiind alipită Galiţiei sub 
forma unui ţinut (Kreis) politico-administrativ. Sediul său a funcţionat 
în continuare în clădirile fostei mănăstiri Solea pînă în 1790 cînd s-a 
construit un local propriu al salinei; vechile clădiri ale mănăstirii fiind 
transformate în întregime în depozite de sare27. O parte din ele fuse
seră, încă din vara anului 1786, închiriate de la Fondul bisericesc de 
Administraţia Bucovinei pentru a- înfiinţa aici un depozit pentru sarea 
gemă adusă din Transilvania28.

In perioada următoare anului 1786, datorită lipsei unui sprijin pro- 
tecţionist din partea autorităţilor administrative, a concurenţei sării re- 
cristalizate galiţiene, cît şi mai ales datorită descoperirii zăcământului 
de sare de la Cacica în 1790, scopul principal de fapt al tuturor efortu
rilor şi prospecţiunilor întreprinse vreme de atîţia ani, producerea să
rii reoristalizate din saramura slatinelor existente la Solea nu a mai 
durat multă vreme. Rînd pe rînd au fost închise cazanele aflate pe lîngă 
izvoarele sărate, iar, odată cu închiderea cazanului evaporator de la Sla
tina Mare în 1793, s-a încheiat şi cu fienbătorul de sare de la Solea29.

Acestor cauze li s-au adăugat în primul rînd lipsa unor investiţii 
financiare susţinute din partea statului pentru efectuarea unor îmbu
nătăţiri tehnice în reglarea debitului izvoarelor sărate, ca şi în exploa
tarea şi funcţionarea cazanelor. Acestea, datorită nivelului tehnic scă

23 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, P. X X I, nr. 33/1786, f. 26.
24 lbidem, P. XVI, nr. 23/;1784, f. 1-2.
25 lbidem, P. X XI, nr. 33/1786, f. 26.
26 J. Polek, Joseph’s II. Reisen nach Galizien und der Bukowina und thre Be- 

deutung jur leztere Provinz, în „J.B.L.M.“ , Dritter Jahrgmg, 1895, Cernăuţi, 
p. 139.

27 Fr. A. Wickenhauser. Moldowa oder Beitrăge zu einem Urkundenbuche der 
Moldau und Bukowina, II Abteilung (Geschichte und Vrkunden des Klosters 
Solka), Cernăuţi, 1877, f. 223.

28 Arh. St. Buc., fond Consiliul Aulic de Război, P. X XII, nr. 32/1786, f. 1-2.
29 Fr. A. Wickenhauser, op. cit., p. 223.
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zut consumau, după relatarea lui Enzenberg, ca şi uzina siderurgică de 
la Iacobeni foarte mult lemn, rărind terenuri tot mai întinse de pădure :!U. 
Lipsa de capital necesar investiţiilor a constituit de altfel un factor 
din cauza căruia a avut de suferit exploatarea sării din Bucovina în 
întreaga perioadă pînă la obţinerea statutului de provincie autonomă 
separată de Gailiţia în 1849 şi chiar după aceea.

Odată cu închiderea Oficiului de încercare a sării de la Solea şi in
trarea în funcţiune a Salinei Cacica, pentru întărirea monopolului de 
stat asupra sării, din poruncă imperială puţurile au fost dărîmate3I, 
slatinele ou debit mare ca : Cacica, Slatina Mare, Voitinel, au intrat di
rect sub controlul statului 32, iar restul izvoarelor sărate au fost zidite. 
Prin această măsură se aducea o mare daună locuitorilor săraci, care 
nu mai aveau posibilitatea acum să se aprovizioneze cu saramură 
ieftină.

Totuşi sarea recristalizată prin fierbere a continuat să fie produsă 
în Bucovina şi după 1793 la Salina Cacica. De fapt însăşi descoperirea 
zăcămîntului de sare de aici este legată de obţinerea sării prin eva
porare.

Slatina Cacica se afla, aşa după cum relata în noiembrie 1783, consi
lierul aulic Peithner von Lichtenfels în jurnalul său de vizitare geologică 
a Bucovinei, la o depărtare de 3/8 mile de Pîrteşti33. Din analiza chi
mică a saramurei acestui izvor, făcută cu acest prilej, a rezultat o sare 
albă şi de bună calitate. Aceasta făcea ca el să desemneze zona Pîrteş- 
tiului, după Solea, ca fiind cea mai potrivită pentru descoperirea unui 
murate de sare, ce s-ar fi aflat la mică adîncime.

Primele defrişări şi primele construcţii s-au făcut în 1784, cînd, 
cu ajutorul statului, s-au construit pentru muncitorii Oficiului de în
cercare a sării din Solea, care făceau prospecţiuni în zonă, opt colibe 
din lemn.

Cîţiv-a ani mai tîrziu, în 1787 31 aici a fost instalat un cazan eva- 
porator. în fruntea acestui stabiliment minier, cu misiunea de a con
trola şi îndruma producţia, aflăm instalat în 1789 un „supraveghetor 
al sării“ (Salzaufseher)3b. Producţia se mărginea în această perioadă 
doar la obţinerea de sare recristalizată din saramura slatinei de aici, 
făcîndu-se totodată şi prospecţiuni pentru descoperirea zăcămîntului 
presupus a fi în această zonă. Cum însă debitul izvoarelor sărate avea 
de multe ori tendinţa de a scădea, mai ales în verile secetoase, se făceau 
tot felul de lucrări tehnice pentru adîncirea puţurilor existente, forîn- 
du-se chiar altele noi. Intîmplător un astfel de puţ a fost săpat în anul 
1790 în extremul estic al graniţei zăcămîntului de sare de la Cacica36.

30 Arh. St.. Buc-, fond citat, P. X X I, nr. 33/1786, f. 15.
31 J. Polek, Die Bukowina zu Anfang des Jahres 1801 in Alphabetischer Darstel- 

lung, în „J.B.L.M.“ , 15 Jahrgaing, 1907, Cernăuţi, 1908, p. 56.
32 I. Şandru, op. cit., p. 419.
33 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, P. X X V , nr. 19/1783, f. 19-20 si nr. 

20/1783, f. 7-8.
34 Arh. St. Buc., fond cit., nr. 33/1786, f. 26.
35 Fr. A. Wickenhauser, op. cit., p. 223.
36 Die osterreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, (Herzogtum Buko-
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Şi trist sufereau ele, învăluite de durere 
Cînd au aflat necazurile mele :
Cei dragi, care atîta vreme ne-au făcut fericiţi,
Şi-au luat azi rămas bun de la noi !...

N. B. Transpunerea în limba română aparţine tovarăşului Eugen Dimitriu, con
servator principal la Muzeul judeţean Suceava, pe oare îl asigurăm, pe 
această cale, de întreaga noastră gratitudine.

SUR LES VERS CIPRIAN  PORUMBESCU

1 l

R e su n i e

En publiant en texte parallele, alem and et roumain, une 
part des essais prosodiques de Ciprian Porumbescu, l’auteur considere qu’une 
telle action etait necessaire pour la connaissance des certains aspects collaterals 
de l ’activite creatrice deployee par le grand musieien. Dans le commentaire on 
souligne que le „poeme“ Der Bukowiner Wald a ete faussement attribue au 
Ciprian Porumbescu et on emet l’idee que ces versifications sont limportantes 
comme des documents qui contribuent au completement du portrait spirituel de 
Ciprian Porumbescu.



U N  D O C U M E N T A R
D E S P R E  E U S E B IE  M A N D IC E V S C H I

MIRCEA BEJINARIU

Compozitor, dirijor de cor şi muzicolog român, ridi
cat de pe meleagurile Bucovinei, Eusebie Mandicevschi (1857— 1929) a 
lăsat posterităţii o operă muzicală complexă (muzică vocală, simfonică, 
de cameră, corală), prestigioase studii critice despre Bâch, Beethoven, 
Haydn, Schubert, Brăhms, distingîndu-se, în tot timpul vieţii, printr-o 
susţinută şi competentă activitate pedagogică, printr-o prodigioasă acti
vitate socială!(a fost profesor la „Akademie fur Musik und darstellende 
Kunst“ din Viena),j fia arhivar şi bibliotecar., la „Gesellschaft der Musik- 
freunde“ din Viena.

Deşi s-a stabilit încă din tinereţe la Viena (după 1875), unde a ră
mas pînă la sfîrşitul vieţii sale, Eusebie Mandicevschi nu s-a simţit nici 
o clipă rupt de poporul său, de creaţia spirituală românească pe care 
nu a încetat nici un moment să o cultive cu perseverenţă. De aceea 
Mihail Posluşnicu (în Istoria muzicei la români, Bucureşti, Cartea ro
mânească, p. 485) arată că „Alături de poezia inspiratoare a lui Goethe, 
de clasicismul marilor maeştri medievali, ceea ce a contribuit, cu deo
sebire, la creaţia celor mai multe şi mai de seamă lucrări muzicale (ale 
lui Eusebie Mandicevschi —  n. n.) a fost impulsul inspirator al marilor 
noştri poeţi, a fost verbul lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George 
Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Matilda Cugler-Poni, Dimitrie Anghel, Ni
colae Beldiceanu, Şt. O. Iosif etc.“ .

Creaţia românească laică a lui Eusebie Mandicevschi cuprinde şi o 
serie de prelucrări ale cântului popular bucovinean (în colaborare cu 
Alexandru Voevidca), dovadă în plus, pe de o parte a concepţiei sale 
înaintate referitoare la baza populară a creaţiei culte autentic naţionale, 
iar pe de altă parte a conştiinţei apartenenţei sale organice la un mod 
de simţire şi gîndire specific etnosului românesc.

De altfel, Nicolae Iorga avea în vedere tocmai acest fapt cînd, într-o 
conferinţă („La musique roumaine"), ţinută la Paris în anul 1925, subli
nia : „Mandicevski. Son nome n’a pas un son tout â fait roumain.: mais 
il ne faut pas o u bl ier qu’en Bukovine on avait l ’habitude de slaviser 
les notris de presque tous les Roumains qui passaient par l’enseignement 
secondaire. Si Musicescou clonne sous l ’influence des Russes une large 
resonnance â la Chanson du peuple si Kiriac 1’ agremente â la faQon 
valaque, Mondicevski est „Authentique“ mais varie, mouvemente et gai“ 
(Apud idem, ibidem).
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Şi trist sufereau ele, învăluite de durere 
Cînd au aflat necazurile mele :
Cei dragi, care atîta vreme ne-au făcut fericiţi,
Şi-au luat azi rămas bun de la noi !...

N. B. Transpunerea în limba română aparţine tovarăşului Eugen Dimitriu, con
servator principal la Muzeul judeţean Suceava, pe care îl asigurăm, pe 
această cale, de întreaga noastră gratitudine.

SUR LES VERS CIPRIAN PORUMBESCU

I 1
R e s u m  e

En pub liant en texte parallele, «Iernând et roumain, une 
part des essais prosodiques de Ciprian Porumbescu, l’auteur considere qu’une 
telle action etait necessaire pour la connaissance des certains aspects collaterals 
de l’activite creatrice deployee par le grand musicien. Dans le commentaire on 
souligne que le „poeme" Der Bukowlner Wald. a ete faussement attribue au 
Ciprian Porumbescu et on emet l’idee que ces versifications sont ixnportantes 
comme des documents qui contribuent au completement du portrait spirituel de 
Ciprian Porumbescu.
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Compozitor, dirijor de cor şi muzicolog român, ridi
cat de pe meleagurile Bucovinei, Eusebie Mandicevschi (1857— 1929) a 
lăsat posterităţii o operă muzicală complexă (muzică vocală, simfonică, 
de cameră, corală), prestigioase studii critice despre Bâch, Beethoven, 
Haydn, Schiibert, Brâhms, distingîndu-se, în tot timpul vieţii, printr-o 
susţinută şi competentă activitate pedagogică, printr-o prodigioasă acti
vitate socială I (a fost profesor la „Akademie fur Musik und darstellende 
Kunst“ din Viena),j arhivar şi bibliotecar .la  „Gesellschaft der Musik- 
freunde“ din Viena.

Deşi s-a stabilit încă din tinereţe la Viena (după 1875), unde a ră
mas pînă la sfîrşitul vieţii sale, Eusebie Mandicevschi nu s-a simţit nici 
o clipă rupt de poporul său, de creaţia spirituală românească pe care 
nu a încetat nici un moment să o cultive cu perseverenţă. De aceea 
Mihail Posluşnieu (în Istoria muzicei la români, Bucureşti, Cartea ro
mânească, p. 485) arată că „Alături de poezia inspiratoare a lui Goethe, 
de clasicismul marilor maeştri medievali, ceea ce a contribuit, cu deo
sebire, la creaţia celor mai multe şi mai de seamă lucrări muzicale (ale 
lui Eusebie Mandicevschi — n. n.) a fost impulsul inspirator al marilor 
noştri poeţi, a fost verbul lui Mihai Eminescu, Vasile Aleesandri, George 
Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Matilda Cugler-Poni, Dimitrie Anghel, Ni- 
colae Beldiceanu, Şt. O. Iosif etc.“ .

Creaţia românească laică a lui Eusebie Mandicevschi cuprinde şi o 
serie de prelucrări ale cântului popular bucovinean (în colaborare cu 
Alexandru Voevidca), dovadă în plus, pe de o parte a concepţiei sale 
înaintate referitoare la baza populară a creaţiei culte autentic naţionale, 
iar pe de altă parte a conştiinţei apartenenţei sale organice la un mod 
de simţire şi gîndire specific etnosului românesc.

De altfel, Nicolae Iorga avea în vedere tocmai acest fapt cînd, într-o 
conferinţă („La musique roumaine“), ţinută la Paris în anul 1925, subli
nia : „Mandicevski. Son nome n’a pas un son tout â fait roumain : mais 
il ne faut pas oublier qu’en Bukovine on avait l ’habitude de slaviser 
les noms de presque tous les Roumains qui passaient par 1’enseignement 
secondaire. Si Musicescou donne sous l ’influenee des Russes une large 
resonnance â la Chanson du peuple si Iviriac l’agremente â la facon 
valaque, Mondicevski est „Authentique“ mais varie, mouvemente et gai“ 
(Apud idem, ibidem).
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Opera lui Mandicevschi pe tărâmul creaţiei componistice, însumând 
circa 800 de piese muzicale, ca şi activitatea sa de muzicolog (studii de 
muzicologie, ediţii critice etc.) şi pedagog, rămîne ca o adevărată moş
tenire, ca o contribuţie importantă la îmbogăţirea patrimoniului nostru 
spiritual. Cu toate că opera lui Mandicevschi se bucură la noi de atenţia 
pe care o merită cu prisosinţă, viaţa şi activitatea sa, semnificaţiile aces
tei creaţii aşteaptă încă să fie puse în evidenţă prin studii şi lucrări de 
referinţă corespunzătoare, O etapă preliminară în realizarea unor ast
fel de lucrări o constituie, după cum se ştie, adunarea (şi publicarea) 
materialului documentar de trebuinţă. Iată motivul pentru care, alături 
de cinstirea maestrului muzicologiei noastre, Eusebie Mandicevschi, so
cotim necesar a prezenta cîteva materiale documentare primite prin bu
năvoinţa unor elevi şi membri ai familiei. în primul rînd — o scurtă 
evocare a profesorului său pe care celebrul dirijor Karl Bohm a avut 
deosebita amabilitate să ne-o trimită. Dincolo de unele probleme cu
noscute (publicate de altfel), ne surprinde sinceritatea şi prospeţimea 
acestui autentic document.

„Viena, 22.4.80

După ce avui la Graz mai puţină şansă cu profesorii mei de pian 
şi teorie, am ajuns la dascălul care mi-a fost cu adevărat de folos : 
Franz Weiss. Acesta nu numai că m-a instruit în mod temeinic în toate 
specialităţile teoretice, ci a studiat cu mine la două piane, toate sim
foniile clasicilor.

Marea mea şansă a fost însă cunoştinţa (la recomandarea lui Franz 
Schalk, director pe vremuri al Operei vieneze şi prieten al tatălui meu) 
cvi cel mai intim dintre amicii lui Brahms şi pe atunci secretar general 
al Societăţii prietenilor muzicii — Eusebie Mandicevschi.

Aceste ore mi-au rămas atît de proaspete în amintire de parcă s-ar1 
fi desfăşurat ieri.

Erau lecţii (Mandicevschi nu respecta niciodată o.ra, ţinînd întot
deauna un ceas şi jumătate) în care am învăţat tot; ceea ce nu aş fi asi
milat nicicum în cei trei ani de Conservator.

II am şi acum în faţa mea- pe iubitul domn bărbos, ce purta mereu 
o mică tichie, ţinîndu-şi orele după-amiezile, în locuinţa lui de pe Ring, 
asistat cu atenţie de soţia care-l trata cu lapte şi cozonac.

Trebuia pe atunci să realizez toate temele de armonie simultan 111 
diferite chei şi să redau cel puţin o compoziţie săptămânal.

Ceea ce am învăţat la armonie şi contrapunct despre Brahms, în 
ceea ce priveşte tainele înţelegerii lui, nu se poate exprima în cuvinte.

Recunoştinţa mea faţă de minunatul om, muzician şi mare dascăl 
va rămîne veşnic vie !“ .

Prin intermediul nepoatei maestrului, baroana Măria von Kulmer 
din Miinchen, care ne-a răspuns cu excepţională solicitudine, avem po
sibilitatea să reproducem o evocare radiofonică făcută în anul jubiliar 
de către actualul succesor vienez, dr. Otto Biba. Intercalat cu exempli
ficări muzicale, materialul se referă atît la corespondenţa şi prietenia 
dintre Brahms şi Mandicevschi, cît şi la aspecte inedite din activitatea
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muzicologului român. Scoase în evidenţă de către unul dintre cei mai 
avizaţi s-o facă, meritele lui E. Mandicevski ne apar din nou la înălţi
mea europeană ce le-a fost atribuită. Publicăm acest text evocator fără 
exemplificările muzicale amintite.

„Înfăţişarea lui de pastor avea pentru noi ceva neprietenos. Noi, 
cei tineri, nu puteam scăpa de o mara cantitate de consideraţie11. Cu aceste 
cuvinte descrie Richard Heuberger în amintirile sale despre Joftarunes 
Brahms, impresia pe care Brahms o făcea la prima întîlnire, sau la o cu
noştinţă fugitivă, contemporanilor săi. Poate că era în firea lui aerul 
dintru început oarecum rezervat, care nu se deschide oricui. Dar unul din 
motivele pe deplin întemeiate pentru care Brahms a găsit în Viena o a 
doua patrie şi pentru care de la prima sa şedere nu a mai putut să se 
rupă de oraş — cu toate numeroasele zăboviri în alte părţi —  este acela 
că a găsit aici acel cerc de prieteni şi intimi şi, de fapt, acel climat care 
a permis deschiderea firii sale închise, permiţînd dezvăluirea adevăratu
lui său eu.

Unul clin cei mai importanţi componenţi ai acestui cerc era, în jurul 
lui 1880, Eusebie Mandicevschi, care în ultimii ani de viaţă ai lui Brahms 
i-a fos-t intim confident în chestiuni artistice şi administrator al succe
siunii, întrucît Brahms şi-a lăsat întreaga moştenire arhivei Societăţii 
prietenilor muzicii din Viena, unde Mandicevschi era directorul arhivei. 
Corespondenţa dintre cei doi, păstrată integral în acest loc, demonstrea
ză în cel mai elocvent mod prietenia şi familiaritatea artistică ce exista 
între cei doi, cu toată deosebirea de vînstă de 24 de ani.

Asupra naşterii sau terminării multor lucrări, Mandicevschi era in
format cu întîietate absolută şi de multe ori cu mare bucurie de către 
Brahms. Astfel i-a făcut Brahms o surpriză în vara lui 1891, trimiţîndu-i 
din Ischl, Trioul cu clarinet op. 114 şi adăugind, cu două înţelesuri : 
„Aceasta ar fi sora geamănă a unei neghiobii mult mai mari, pe care sînt 
tentat s-o comit. Ca amabilitatea Dumneavoastră să nu fie zadarnică : 
aţi vrea să-mi procuraţi pentru ea şase coli de hârtie de note, format 
transversal cu 12 portative ?“ . Mandicevschi n-a ştiut ce-ar putea fi 
această şi mai mare neghiobie, iar Brahms i-a lăsat trei săptămâni în 
corespondenţă pentru a ghici, pînă cînd, în sfârşit, i-a mărturisit activi
tatea sa legată de un cvintet cu clarinet, adăugând sec : „Mă mir, in
tr-adevăr, că n-aţi putut ghici“ .

Este doar o ilustrare a tonului cald, amical, uneori aproape exu
berant, al acestei corespondenţe şi care îl arată pe Brahms din cercul 
intimilor cu totul comunicativ. Astfel trebuia să .se fi vorbit şi în discu
ţiile prieteneşti de la Viena.

O temă apare mereu în corespondenţă : cererea de procurare a co
lilor de hîntie de note. Probabil că Brahms nu se aproviziona niciodată 
suficient înainte de călătorie, poate pentru a nu prejudicia nimic şi a 
lăsa ideile să-l copleşească în mod firesc. Atunci dorea însă nu orice hîr- 
tie de note. ci pe cea uzuală, ieftină, din hârtie bogată în lemn, avînd 
avantajul de a suge foarte bine şi astfel de a usca repede cerneala. 
Aceasta trebuia s-o procure şi să i-o trimită prietenul lui, Mandicevschi. 
Dar în nici un caz mai multă decît era previzibil necesar.
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In corespondenţă sînt dezbătute însă şi noutăţi, probleme de isto
ria muzicii şi muzicologie, Mandicevschi atrăgîndu-i atenţia prietenului 
său cînd se găsea pe undeva un autograf muzical mai vechi care putea 
să-l intereseze pe pasionatul colecţionar Brahms. Desigur, şi Brahms 
aştepta, însă, numai părerea lui Mandicevschi despre lucrările sale cele 
mai noi, pe care o dorea deschisă şi fără menajamente. Să ne oprim asu
pra Trioului cu clarinet op. 114, cu debutul căruia am început (...) Des
pre acesta, Mandicevschi îi scrie la Ischl lui Brahms, la 19 iulie 1891, 
multe cuvinte de laudă, adăugind : „Dacă aţi şterge o măsură din a treia 
frază, care şi în aspectul partiturii poate fi recunoscută ca adăugată, 
cine ştie ? Aproape aş crede. Este aproape reluarea temei principale din 
încheierea primei părţi. Initrueît din toate părţile tocmai a treia are o 
fluiditate deosebit de frumoasă şi de naturală, ca şi cînd — să-mi fie 
cu iertare —  ar fi de Mozart, eu aş elimina această măsură oarecum 
modernă. Dar facă-se voia Dumneavoastră ?“ Şi măsura a rămas.

Iar acum cîteva cuvinte despre viaţa şi personalitatea lui Eusebie 
Mandicevschi. S-a născut în 1857 la Cernăuţi, provenind dintr-o familie 
de preoţi ortodocşi. Deja ca elev al gimnaziului german din oraşul natal 
începuse să compună. Cînd s â stabilit. în 1875, la Viena pentru a studia 
la Universitate, cu Ecluard Hansîick, germanistica, filosofia şi muzico
logia, a devenit şi elev particular al lui Gustav Nottebohm. Nottebohm şi 
Hansîick, care făceau pante din cercul cel mai intim al lui Brahms, l-au 
introdus imediat pe studentul tînăr şi talentat în anturajul acestuia. Din 
anul 1879 se păstrează prima apreciere scrisă a lui Brahms despre Man
dicevschi. în calitatea lui de membru al unei comisii de acordare a unor 
burse artistice, Brahms le scria celorlalţi doi atribuitori de premii, Karl 
Doidmark şi Eduard Hansîick : „De departe cel mai demn de laudă îl 
consider pe Mandicevschi, ale cărui lucrări sînt cu totul remarcabile. Ele 
demonstrează nu numai un progres apreciabil, ,treptat şi sigur, în privin
ţa studiului, ci dau totodată dovada dezvoltării unui talent la care ori
cum nu ne-am fi aşteptat. Lucrările prezentate depăşesc atît de mult pe 
cele anterioare, încît apare o enormă trebuinţă de a lăuda la superlativ 
tot ceea ce a conceput şi apreciat o asemenea minte“ . Mandicevschi 
obţinu bursa şi deveni încă în acelaşi an maestru de cor al Academiei 
de canto din Viena, la acel cor cu care Brahms, cu 15 ani mai devreme, 
câştigase primii lauri la Viena.

Se părea că Mandicevschi va urma calea unei cariere muzicale de 
dirijor şi compozitor. în curînd însă devine un nume în lumea muzicii 
doar ca savant. Despre acest fapt, el însuşi scrie în anul 1904, că ar fi 
„în primul rînd muzician practician şi abia în ultimul rînd savant. De 
la vîrstă de 15 ani mi-am cîştigat existenţa din predarea muzicii, la în
ceput a viorii şi pianului şi — să fiu cinstit — a muzicii de dans. Numai 
activitatea mea practică de muzician mi-a făcut posibilă absolvirea gim
naziului şi studiile universitare, devenind treptat ceea ce, eu puţinele 
mele cunoştinţe existente azi în privinţa erudiţiei, se numeşte muzi
cian ,,savant“ , în timp ce de fapt sînt mai mult un muzician „învăţat".

în istorie, (istoria muzicii —  n. n.) Mandicevschi a rămas într-adevăr 
nu ca pedagog, dirijor sau muzician practician, nici prin compoziţiile
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sale tipărite sau manuscrise, în parte ou totul remarcabile, ci ca muzi
colog. S-a ajuns la aceasta în felul următor : în anul 1887 muri direc
torul arhivei Societăţii prietenilor muzicii, Cari Ferdinand Pohl, care 
lăsă prin testament întreaga sa colecţie de material adunat pentru biogra
fia lui J. Haydn, tînăruLui său prieten Mandicevschi, pe care-1 şi împuter
nici să scrie pe ba-za materialelor lăsate, volumul al treilea, încă inedit, 
al biografiei lui Haydn. Era firească, în conducerea Societăţii în care 
Brahms avea drept de vot, transmiterea încrederii acordate de Pohl lui 
Mandicevschi, prin împuternicirea acestuia, la 30 de ani, ca director al ar
hivei şi al colecţiilor Societăţii. Astfel devine răspunzător pentru o co
lecţie (încă de pe atunci cu renume mondial) de autografe muzicale, scri
sori, portrete, tipărituri şi manuscrise, precum şi instrumente, care din 
1812 se constituia din achiziţii destinate Societăţii şi moşteniri importante. 
Studiile sale muzicologice şi interesul său pentru muzica veche, pe care 
l-a dovedit întotdeauna şi ca dirijor, l-au ajutat pe Mandicevschi să se 
acomodeze în curând atît de bine cu această nouă sarcină, încît a devenit 
într-adevăr un demn urmaş al marelui său predecesor. In cursul acti
vităţii sale de 42 de ani şi-a câştigat el însuşi atît de multe merite în 
privinţa acestor colecţii fără egal, încît este considerat astăzi cel mai 
renumit conducător din' întreaga-i istorie de 167 de ani.

Cel mai mare merit al său, în afara inventarierii riguroase a operei, 
a fost preluarea succesiunii lui Johannes Brahms. Căci relaţiile strânse 
ale maestrului cu societatea, dorinţa sa de a şti succesiunea în mâini bune 
încă nu putea s-o ferească de risipire, respectiv să-i asigure predarea 
completă, dacă Mandicevschi, ca asociat responsabil, nu i-ar fi cîştigat şi 
păstrat încrederea. Şi s-a dovedit de fapt, un bun administrator de suc
cesiune. Sprijinit, în ultima etapă de elevul său, Hans Gâl, a reuşit să 
editeze, la propunerea Societăţii prietenilor muzicii, ediţia completă a 
operelor lui Johannes Brahms, în 26 de volume.

Dar Mandicevschi a publicat şi numeroase volume din ediţiile com
plete Haydn, Beethoven şi Schubert, precum şi lucrări bisericeş‘i alese 
ale lui Antonio Caldara, precum şi seria de publicaţii ,,Monumente ale 
artei sonore în Austria44. Toate aceste ediţii năzuiau să ofere un text cu 
adevărat autentic, care să corespundă până în cele mai mici detalii in
tenţiilor compozitorului. Aceasta cere multă muncă de cercetare, multă 
străduinţă, multă corespondenţă, şi era pe atunci, cînd un autograf mu
zical era considerat un obiect de plăcută amintire a compozitorului, ne
cum o sursă muzicală, o activitate de pionierat. Astăzi astfel de munci se 
execută în colectivul de specialişti, în cooperare mondială şi cu ajutorul 
tuturor proceselor tehnice. Mandicevschi a trebuit să facă totul singur, 
pe lîngă activitatea de director al arhivei. Realizările sale pe acest tărîm 
ne obligă şi astăzi la respect. înţelegem astfel şi cum a obţinut pentru 
aceasta, în 1897, la vârsta de 40 de ani, titlul de Doctor honoris causa 
al Universităţii din Leipzig.

Din anul 1896 Mandicevschi a funcţionat ca profesor la Conservatorul 
Societăţii prietenilor muzicii — din care s-a format mai târziu Academia 
de muzică şi artă interpretativă — fiind cooptat ca profesor. A  predat
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aici istoria muzicii, teoria instrumentelor, armonie, contrapunct şi lite
ratura cîntului. Numărul elevilor asupra cărora influenţa puternicei sale 
personalităţi a fost cu siguranţă importantă, este uriaş. Găsim printre ei 
cele mai mari nume din generaţia de muzicieni formaţi atunci la Viena şi 
afirmaţi între 1896 şi 1929. Cu toţii s-au recunoscut şi se recunosc cu 
mîndrie ca elevi ai lui Mandicevschi. în acest sens, menţionează şi dr. 
Karl Bohm în amintirile safe despre instrucţia la Mandicevschi, pe care, 
desigur, la sfatul şi intervenţia lui Franz Şchalk, a urmat-o nu la Aca
demia ele muzică, ci ca elev particular : „M-am '.prezentat la Mandicevschi, 
i-am plăcut şi m-a primit ca elev particular. Am învăţat într-un an la 
el ceea ce ar fi cerut trei ani de Academie. Nu aveam niciodată cu el doar 
o oră, făcea întotdeauna o oră şi jumătate. Tot contrapunctul şi armonia 
le-am studiat cu el ; la fiecare oră trebuia să aduc o compoziţie şi ou 
timpul, citirea unei partituri, a devenit pentru mine ceva cu totul firesc. 
Perioada Mandicevschi a fost pentru mine cea mai fertilă din toţi anii 
mei de studiu44.

Coneluzionînd din toate aceste date, trebuie să fi fost caracteristică 
lui Mandicevschi maniera de a transmite în predare ştiinţa şi înzestrările 
sale fără nici o fixare scrisă, ci printr-o relaţie personală totală şi aproape 
creatoare, cu o generoasă dorinţă de a ajuta. Da fel s-a comportat faţă 
de toţi cei care solicitau personal sau în scris sprijin sau informaţii din 
bogatele fonduri ale arhivei sau ale colecţiilor sale.

în ultimii ani, nu. numai datorită notorietăţii sau a amabilităţii şi 
spiritului său generos, ci pur şi simplu din cauza faptului că i-a supra
vieţuit lui Brahms cu peste 30 de ani, fiind pe deasupra unul din ultimii 
martori oculari ai cercului brahmin, a devenit aproape o instituţie a vie
ţii muzicale vieneze. Era văzut cu stimă şi respect, dar nu i s-a oferit 
baza materială corespunzătoare pentru un crepuscul lipsit de griji. Iar 
Mandicevschi nu era unul care să pretindă sau cel puţin să solicite din 
proprie iniţiativă aşa ceva. Este de-a dreptul ruşinos să aflăm că elevii 
şi prietenii săi din lumea întreagă au organizat o chetă pentru a-1 elibera 
în ultimii ani, în care nu mai putea publica aşa de mult, de grijile 
materiale.

Mandicevschi a murit în urmă cu peste cincizeci de ani, la 13 iulie 
1929, la Viena. în toate necroloagele interne şi externe, comentatorii erau 
de aceeaşi părere : cu moartea lui s-a încheiat definitiv vechea istorie a 
muzicii vieneze.

A fost un „Eusebius44 în sensul schumaonian44 spunea în chip ni
merit Heinrich Kralik. „Era, pe tronul său calm, uriaş, era deosebit44, îşi 
amintea Cari Lafite. Poate că izolarea lui liniştită, hărnicia şi — dacă 
se poate spune aşa — pacea sa interioară au fost acelea care l-au făcut 
atît de valoros pentru Brahms şi atît de apropiat sufleteşte.

Astăzi şi marea parte a elevilor săi au dispărut ; la sediul cel mai 
important al activităţii sale —  arhiva Societăţii prietenilor muzicii din 
Viena, funcţionează deja a treia generaţie. Opera ştiinţifică a vieţii sale 
rămîne însă, iar încrederea acordată de către Brahms •— un factor im
portant al biografiei acestuia.
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UN DOCUMMENTAIRE SUR EUSEBIE MANDICEVSCHI 

R e s u m  e

Dans l ’article ci-dessus sont reproduites deux evocations con- 
cernant la personnalite du musicologue roumain Eusebie Mandicevschi. La pre
miere evocation appartient au chef d'orchestre Karl Bohm et se refere ă la 
maîtrise pedagogique d’Eusebie Mandicevschi. La deuxiâme evocation, appartenant 
au dr. Otto Biba (reţue de la baronne Maria von Kulsmer — la niece d ’Eusebie 
Mandicevschi) a eomme sujet l’ amitie d’entre Brahms et Mandicevschi.



MEDALIOANE

UN PR E C U R SO R  A L  SO C IA LISM U LU I 
ÎN B U C O V IN A  —  G E O R G E  G R IG O R O V IC I

PETRU RUSŞ1NDILAR.

In marile bătălii sociale şi naţionale duse de po
porul român, din rîndul maselor largi muncitoare s-au ridicat mii 
şi mii de luptători revoluţionari, militanţi şi conducători politici de seamă. 
Identificîndu-se cu idealurile maselor, cu interesele naţiunii, ridioîndu-se- 
la nivelul înţelegerii cerinţelor obiective ale dezvoltării sociale, al cu
noaşterii ştiinţifice a legilor luptei de clasă, ei au îndeplinit un rol im
portant în organizarea şi conducerea luptei revoluţionare, aducînd ast
fel o contribuţie preţioasă la progresul societăţii româneşti.

In prezentarea locului şi rolului pe care l-au ocupat aceştia în miş
carea muncitorească şi socialistă din ţara noastră trebuie să fim în
permanenţă orientaţi de indicaţiile, aprecierile şi concluziile de o ines
timabilă valoare teoretică şi metodologică cuprinse în documentele par
tidului nostru, în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Ca un coman
dament major apare cerinţa subliniată de secretarul general al parti
dului : „Aprecierea activităţii militanţilor revoluţionari trebuie făcută 
ţinîndu-se seama de contribuţia şi de rolul pe care l-au jucat în fiecare 
perioadă a vieţii lor, în fiecare etapă a mişcării muncitoreşti... în de
cursul anilor, unii dintre aceştia, în virtutea legilor fireşti ale naturii 
n-au mai putut continua munca şi lupta ; alţii au săvîrşit greşeli care- 
au atras îndepărtarea lor din funcţiile de răspundere pe care le deţineau 
şi, uneori, chiar din partid. Istoria trebuie să prezinte întregul proces al 
luptei revoluţionare în complexitatea sa, să pornească de la analiza ştiin
ţifică a realităţii sociale, să înfăţişeze faptele nu după dorinţele subiec
tive ale oamenilor, nu după nevoi politice de moment, după criterii de- 
conjunctură, ci aşa cum s-au petrecut ele, corespunzător adevărului vie
ţii. Este necesar să se analizeze şi să se aprecieze cu maximum ele obiecti
vitate contribuţia pe care a adus-o fiecare militant, la timpul respectiv,, 
în mişcarea muncitorească, în viaţa poporului14. 1

Printre militanţii care au avut un rol remarcabil în organizarea şi 
conducerea mişcării muncitoreşti şi sociale din Bucovina, la loc de frun
te se situează George Grigorovici, a cărui activitate, fiind analizată din 
perspectiva istorică, justifică pe deplin aprecierea de precursor al socia
lismului pe aceste străvechi meleaguri româneşti.

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvirşirii construcţiei socialiste, voL
1, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 337-338.
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George Grigorovici s-a născut la 4 mai 1871, în oraşul Storojineţ 
(Bucovina), în familia învăţătorului român Vasile Grigorovici care, era 
de fapt originar din satul Horodnic de Sus, judeţul Suceava2. După ce 
absolvă cu rezultate dintre cele mai bune liceul din oraşul Rădăuţi, ur
mează studiile universitare în domeniul medicinii în Austria, la Viena 
şi apoi în Elveţia. încă din perioada studenţiei s-a alăturat mişcării mun
citoreşti şi socialiste împreună cu alţi intelectuali revoluţionari pune 
bazele „Asociaţiei pentru popularizarea ştiinţelor sociale", cît şi ale so
cietăţii „Viitorul" din rîndurile cărora s-au afirmat mai mulţi luptători 
pentru ideile socialiste4. După ce întreprinde unele călătorii de studii, 
de mai lungă durată, în R|usia, intrând în contact şi cu socialismul rus, 
devine „unul din luptătorii cei mai neobosiţi pentru ideile socialismului 
în Bucovina" 5. De la începutul secolului al XX-lea, George Grigorovici 
se dedică în întregime activităţii în mişcarea socialistă, revoluţionară. 
Devine mai întîi redactor la primul ziar socialist care apărea în Bucovina 
„Volkspresse" (Gazeta poporului). In anul 1906, George Grigorovici are 
meritul că fondează prima gazetă socialistă în limba română, cu titlul 
„Lupta" şi care va apărea în perioada mai 1906 — martie 1911lî. Această 
gazetă devine, de fapt, organul Partidului Social-Democrat din Bucovina. 
Cu numărul 2, anul II, din 14 (1) iunie 1908, ea îşi schimbă subtitlul în 
organ al Partidului Social-Democrat Muncitoresc din Bucovina.

Apariţia gazetei „Lupta" a reprezentat un pas înainte pe linia afir
mării şi maturizării mişcării muncitoreşti din această parte a ţării, aflată 
atunci sub dominaţia habsburgieă. Editarea unei foi lunare a soeial-de- 
mooraţiei române a constituit, în acelaşi timp, încununarea eforturilor 
depuse ani în şir de către militanţii socialişti pentru a avea un organ 
de presă propriu, capabil să difuzeze în rîndurile muncitorimii române 
ideile socialiste, să fie exponentul intereselor sociale şi naţionale ale 
populaţiei române.

Preocupările de ordin major ale gazetei, strădania ei de a reflecta 
în paginile sale activitatea mişcării muncitoreşti, a P.S.D. şi a sindi
catelor, acţiunea pentru apărarea intereselor economice şi politice ale 
lucrătorilor şi ţăranilor români exploataţi şi asupriţi îndeosebi de ex
ponenţii naţiunii dominante, propagarea idealului naţional, a legăturilor 
permanente dintre românii de pretutindeni făceau din „Lupta" un organ 
socialist de prestigiu, iubit şi citit de mase largi de muncitori, ţărani, 
intelectuali nu numai din Bucovina, ci şi din Transilvania şi din vechea 
Românie7. Ideologia, în numele căreia milita gazeta1 şi îşi desfăşura în

2 Calendarul muncii pe anul 1909, Bucureşti, Cercul de editură socialistă — 1909, 
p. 82.

3 lbidem, p. 83.
4 lbidem.
5 lbidem.
6 ,,Lupta", nr. 1 din 15 (28) martie 1911.
7 I. Cicală, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Transilvania, Bucureşti, Edi

tura politică, 1976, p. 132.
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treaga activitate, era ideologia socialistă, bazată pe tezele revoluţionare 
ale lui K. Marx şi Fr. Engels 8.

începând din anul 1906, George Grigorovici a fost ales secretarul 
Partidului Social-Democrat şi al sindicatelor din Bucovina!l. în această 
calitate el desfăşura o intensă activitate pentru consolidarea politică şi 
organizatorică a mişcării muncitoreşti şi socialiste din provincie. „Ou 
dezvoltarea clasei muncitoare —  scria George Grigorovici — s-a dez
voltat şi o idee revoluţionară nouă, ideea socialismului, care ne va dez
robi cu desăvârşire şi ne va face liberi in privinţa naţională şi economică. 
Sub steagul roşu se adună muncitorimea, purtătoarea viitorului social, 
sub steagul roşu este şi locul acelor români culţi, care pricep semnele 
timpului şi vor binele naţiunii“ 1H. In acelaşi timp, George Grigorovici 
a dat o ripostă cuvenită acelor elemente care încercau să împiedice 
afirmarea proletariatului în viaţa politică a Bucovinei, susţinând că mun
citorii n-ar trebui să aibă preocupări de ordin politic, ci doar numai 
strict economice. Lupta economică limita însă mişcarea muncitorească 
numai la problemele privind condiţiile mai avantajoase de vânzare a 
forţei de muncă, pe cîtă vreme proletariatul este interesat in lichidarea 
totală a orânduirii exploatatoare şi înlocuirea ei prin socialism. Demas- 
cînd poziţia reacţionară a elementelor care subapreciau rolul luptei po
litice, Partidul Social-Democrat din Bucovina, demonstra : „Azi este ne
voie ca şi muncitorii să facă politică pe seama lor şi pentru izbîndirea 
drepturilor lor... Pină cînd muncitorii nu se vor arunca în lupta politică, 
pînă cînd ei nu vor mai sta la o parte, crezând că nu le este dat de 
a se îndeletnici cu treburile obşteşti, pînă atunci nu se va putea face 
nimic serios şi temeinic'4 11. Relevând deosebirea radicală dintre politica 
claselor dominante şi politica clasei muncitoare, socialiştii bucovineni 
afirmau că muncitorii „cînd intră în politică ei luptă pentru reuşita cla
sei lor, pentru a face din statul domnesc şi boieresc de azi, statul so
cialist, statul muncitorilor, deoarece ei sânt mulţimea, tot ei au şi pu
tinţa şi dreptul de a-şi croi soarta astfel după cum voiesc şi după cum 
este şi sfânta dreptate" rI.

O importantă activitate a desfăşurat mişcarea muncitorească şi so
cialistă din Bucovina pentru cucerirea votului universal. In acest con
text, George Grigorovici, secretarul Partidului Social-Democrat, a fost 
ales, în mai 1907, ca deputat în Parlamentul central de la Viena. Suc
cesul obţinut în alegeri — , evidenţia George Grigorovici — , arăta nu 
numai popularitatea socialiştilor în rîndul maselor muncitoare din Bu
covina, ci şi „dispoziţiunea maselor proletare române de a îmbrăţişa

8 1. Iacoş, Studiu introductiv la gazeta „Lupta“ , în Presa muncitorească şi so
cialistă din România, Volumul al II-lea (1900—1921), Parte-a a II-a (1907—1916), 
Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 694-695.

9 Taschenkalender — 1908, Wien, p. 72.
10 „Lupta“ , nr. 10 din 8/21 martie 1909.
11 „Lupta" nr. 5 din 9 septembrie 1906.
12 Ibidem.
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ideile socialismului. Dovadă, mandatul socialist cucerit şi, mai mult încă, 
aproape 6 000 voturi în întreaga Bucovină pentru programul socialist41 13.

Armele cucerite de Partidul Social-Democrat din Bucovina, — votul 
universal şi egal, precum şi mandatul din parlamentul de la Viena — 
au fost întrebuinţate de mişcarea muncitorească şi socialistă ca instru
mente pentru apărarea intereselor oamenilor muncii şi dezvoltarea pro
pagandei socialiste, considerîndu-tse pe bună dreptate că numai „lup
tând se vor cîştiga noi luptători11 1/1. Aceste poziţii cucerite de mişcarea 
muncitorească l-au condus pe George Grigorovici ia concluzia că „pro
gresul socialismului în Bucovina nu se mai poate contesta11 1;’. Deputatul 
social-democrat George Grigorovici a folosit tribuna parlamentului din 
Viena pentru a apăra cu adevărat interesele maselor populare din această 
provincie. El a criticat aispru administraţia de stat austro-ungară, a 
demascat racilele vieţii politice din Bucovina şi a dezvăluit starea de 
mizerie în care se găseau muncitorii şi ţăranii. In numele Partidului 
Social-Democrat a cerut votul universal nu numai pentru parlamentul 
din Viena, dar şi pentru Dieta Bucovinei în aşa fel „ca votul muncito
rului, al omului din nord, (Bucovina — n.n.) să nu mai cîntărească 
de zeci de mii de ori mai puţin ca acel al boierului, ci să fie deopotrivă 
cu dînsul11 1G. El a cerut, totodată, reducerea serviciului militar de la 
trei ani la doi ani ; asigurarea pensiei pentru muncitori ; scutirea de 
taxă militară a tuturor acelora care realizează un venit de numai 1 200 
coroane pe an ; sprijinirea soţiilor şi părinţilor bătrâni cu bani din par
tea statului pentru întreţinerea lor în perioada cât muncitorii execută 
serviciul militar etc. 17. Demn de subliniat este faptul că unele din aceste 
revendicări au fost dobîndite prin acţiunea deputatului socialist şi, mai 
ales, datorită luptei unite şi hotărîte a muncitorilor din Bucovina. Sem
nificativ este şi faptul că George Grigorovici a întrebuinţat singur şi 
pentru prima dată limba românească în cadrul dezbaterilor parlamen
tare din Viena, desfăşurând, concomitent o luptă perseverentă pentru 
respeotarea limbii române în şcoli, la tribunale şi dregătorii ; scoaterea 
de regulamente, statute şi manuale în limba română ; tarife mai mici 
pentru cărţile şi ziarele ce se aduceau din România ; mutarea judecă
toriei din Lvov la Cernăuţi, spre folosul muncitorimii române care nu 
pricepea limba folosită acolo etc. 18. De asemenea, George Grigorovici a 
fost singurul deputat din Bucovina care organiza întruniri şi dări de 
seamă în faţa alegătorilor. In aceste adunări erau scoase în relief şi gre
utăţile, obstacolele ce se ridicau in faţa deputaţilor social-democraţi din 
partea forţelor reacţionare şi conservatoare şi, mai ales, a partidului 
creştin-social, care apăra interesele cercurilor financiare, industriale şi 
aristocratice din imperiul habsburgic. Semnalînd caracterul de clasă al

13 George Grigorovici, Socialismul în Bucovina, în „Viitorul social", nr. 1 din 
august 1907, p. 80.

14 George Grigorovici, Op. cit., p. 81.
15 lbidem, p. 81.
16 „Lupta", nr. 1 din 15 (28) martie 1911.
17 lbidem.
18 lbidem.
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parlamentului, George Grigorovici spunea „că de la parlamentul actual 
nu ne putem la multe aştepta, căci parlamentul încă nu e deplin pu
rificat de elemente care au în vedere numai interese ce nu sînt nicicînd 
ale poporului" 19.

Cu toate acestea, Conferinţa Partidului Social-Democrat din 
Bucovina, desfăşurată în luna octombrie 1909, referindu-se la activitatea 
parlamentară a socialiştilor, aprecia să „totul ce s-a făcut în ţară (Bu
covina —  n.n.) bun şi sănătos este a se mulţumi numai deputaţilor 
.social -d em o era ţ i care au muncit molcom şi cu temei, fără să se abată 
cu nimic de la promisiunile lor“ 20.

Deosebit de aprigă a fost lupta politică în Bucovina cu prilejul ale
gerilor pentru parlamentul din Viena, desfăşurate în luna mai 1911. îm
potriva candidatului mişcării socialiste —  George Grigorovici — s-au 
aliat din nou toate forţele reacţiunii, în frunte cu Partidul creştin-so- 
cial. Cea mai aprigă luptă s-a desfăşurat în oraşele Cernăuţi, Rădăuţi, 
Suceava şi Şiret. în condiţiile înfruntării deschise între candidatul miş
cării muncitoreşti şi candidaţi i burghezi „toate privirile lumii româ
neşti (din Bucovina — n.n.) — scria ziarul „Foaia poporului" — sînt 
aţintite asupra luptei electorale... Nicăieri ca în această luptă n-a fost 
aşa de tare angajată cinstea neamului nostru românesc pentru că aceasta 
va avea să decidă soarta viitoarei noastre vieţi naţionale"21.

în ciuda influenţei şi prestigiului de care se bucura în ochii maselor 
muncitoare secretarul Partidului Social-Democrat din Bucovina, parti
dele burgheze au căutat, cu orice preţ, să lovească în autoritatea lui. 
în replica dată în public de George Grigorovici, el a spus : „Acele cercuri 
care cunosc mai îndeaproape viaţa mea ştiu că eu am respins posturile 
bine remunerate, că am acceptat funcţia plătită de secretar al Partidului 
Social-Democrat ca să ajut onestul popor muncitor din patria mea (Bu
covina n.n.) în lupta lui de eliberare de sub jugul politic şi economic" -2. 
Dar, în tot cursul campaniei electorale, reacţiunea urmărea să lovească, 
în primul rînd, în fruntaşii mişcării socialiste pentru a lipsi astfel ma
sele muncitoare de conducători fermi şi încercaţi. „în acest context, or
ganele judiciare, influenţate de partidele burgheze, au înscenat un pro
ces penal Tatianei Grigorovici — stimata soţie a lui George Grigorovici
— militantă de frunte a mişcării muncitoreşti din Bucovina, pentru crimă 
de lesmajestate, conform art. 63 din Codul penal austriac. Motivul în
scenării a fost repede „găsit" în faptul că Tatiana Grigorovici, la o adu
nare electorală a afirmat — , desigur, pe bună dreptate — , că nimeni 
nu are nici un drept să pretindă că reforma electorală, adică cucerirea 
votului universal, ar fi fost dăruit popoarelor din imperiul austro-un- 
gar de către împărat. „Reforma electorală — preciza ea —  nu a dă
ruit-o absolut nimeni poporului, deci, nici regimul actual, că aceasta

19 „Voinţa poporului", nr. 38 din 11 ţtugust 1907.
20 „Eupta", nr. 4 din 25 octombrie 1909.
21 „Foaia poporului", nr. 14 din 31 martie 1911.
22 Colecţia acad. Radu Grigorovici din Bucureşti : Scrisoarea deschisă adresată de 

George Grigorovici, domnului Nicolai cav. de Vasilco, tipărită la Editura 
„Volkspresse", Cernăuţi, 1911.
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este, dimpotrivă, produsul relaţiilor şi al luptei de ani de zile a prole
tariatului" -:i. Cu toate aceste manevre, influenţa socialiştilor bucovineni 
sporea. Faptul era remarcat şi de „Revista politică" care apărea la Su
ceava. Mai ales românii de la oraşe „care sînt în partea covârşitoare 
muncitori sau meseriaşi" — sublinia această publicaţie — erau sensi
bili la ideile socialiste. „Aici terenul e mai prielnic pentru propaganda 
socialistă care prinde foarte lesne în rândurile muncitorilor proletari ce 
aşteaptă mîntuirea în crezul social-democrat" 24.

Ca rezultat al creşterii forţei şi influenţei mişcăi’ii muncitoreşti, la 
alegerile din 31 mai 1911, candidatul socialiştilor, George Grigorovici, 
a fost reales în parlamentul de la Viena cu o majoritate de voturi şi 
anume : 3 751 voturi pentru şi 2 347 voturi contra în noile condiţii 
create, Partidul Social-Democrat a militat pentru mobilizarea şi orga
nizarea maselor muncitoare în vederea cuceririi revendicărilor arzătoare 
ale oamenilor muncii, a condus puternice acţiuni muncitoreşti şi mani
festări politice pentru cîştigarea votului universal şi în alegerile pentru 
Dieta Bucovinei şi a consiliilor comunale, pentru o reformă agrară de
mocratică, adoptînd o atitudine înaintată, revoluţionară, faţă de toate 
problemele cu care se confrunta societatea bucovineană în epoca res
pectivă.

Partidul Social-Democrat din Bucovina a avut. de la început strânse 
legături cu mişcarea muncitorească şi socialistă din România veche şi 
Transilvania, care, cu trecerea timpului, s-au intensificat din ce în ce
mai mult. Schimburile de delegaţii, trimiterea de literatură socialistă, 
sprijinul reciproc în timpul unor greve şi demonstraţii, colaborarea la
presa socialistă a partidelor respective ş.a., toate acestea erau fenomene
pozitive, progresiste, care, în felul lor, reprezentau contribuţia clasei 
muncitoare la pregătirea întregului popor român pentru înfăptuirea uni
tăţii sale naţional-statale.

Luînd parte la Conferinţa organizaţiilor sindicale şi socialiste din Ro
mânia (13 — 15 august 1906), George Grigorovici, după ce aduce salutul 
mişcării muncitoreşti din Bucovina şi descrie starea generală a proleta
riatului de aici, a subliniat : „Viaţa nouă va izbucni din inima şi din su
ferinţele clasei lucrătoare. Muncitorii sînt aceia, clasa muncitoare, con
dusă de lumina socialistă, care va aduce regenerarea acestei ţări, după 
cum socialismul întreg va aduce regenerarea întregii lumi" 2fi. Semnalînd 
paşii făcuţi spre refacerea partidului clasei muncitoare din România,
George Grigorovici îşi exprima, la încheierea Conferinţei, bucuria că în- 
toreîndu-se acasă, va putea duce veste bună de la tovarăşii din România. 
„Proletariatul român — conchidea el — s-a deşteptat. Sînt fudul acum 
că aparţin acestui proletariat" 27. Ideea de unitate era atît de puternică

23 Colecţia acad. Radu Grigorovici din Bucureşti : Proeesul-verbal al procesului 
penal intentat împotriva Tatianei Grigorovici.

24 „Revista politică", nr. 23 din 19 martie 1911.
25 Colecţia acad. Radu Grigorovici din Bucureşti.
26 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1900—1909, Bucu

reşti, Editura politică, 1975, p. 463.
27 Ibidem, p. 460.
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în conştiinţa participanţilor la Conferinţă, încît au considerat, în chip 
simbolic, prezenţa delegaţilor din Bucovina şi Transilvania drept „un 
moment istoric" pe calea făuririi unităţii muncitoreşti, un important 
pas spre „întâia unitate română socialistă între elementele mun
citoare" 28.

Fiind împiedicat să treacă graniţa în România pentru a participa 
la Congresul de reconstituire a Partidului Social-Democrat, desfăşurat 
la Bucureşti între 31 ianuarie şi 2 februarie 1910, George Grigorovici 
a adresat acestui forum al socialiştilor din România o importantă scri
soare de salut din partea Partidului Social-Democrat din Bucovina. „Ca 
socialist român — scria el —  sînt mîndru şi adîmc mişcat de ţinuta 
vrednică şi eroică a clasei proletare din România... Asemenea întregului 
proletariat internaţional de pe globul pămînţese, care prin ideea inter
naţională a scoialismului dezrobitor a salvat onoarea omenirii întregi 
grav atinsă prin corupţia capitalistă, aţi salvat îndeosebi şi voi, tova
răşi de luptă şi idei din România, cinstea acestei ţări, pângărită de cioco- 
imea română" 20. El avea în vedere guvernele burghezo-moşiereşti, care, 
în chip barbar, au ucis în 1907 unsprezece mii de ţărani, au arestat 
sute de muncitori şi ţărani, iar după înăbuşirea răscoalei au dezlăn
ţuit o teroare crîncenă contra mişcării muncitoreşti. „Proletariatul din 
Bucovina — sublinia scrisoarea — , în mare parte român, priveşte cu 
satisfacţie lupta voastră în contra asupririi şi exploatării şi salută Con
gresul social-democrat din România, inauguratorul partidului muncito
resc, ca primul rod al acestei lupte impuse nouă de clasele stăpini- 
toare"30. In încheiere se adresează îndemnul : „Ca să ieşiţi biruitori 
din lupta asta, aveţi nevoie de o armată modernă organizată, şi nu 
există, după părerea mea, o formă mai perfectă de organizare decît în 
cadrele Partidului Social-Democrat. înainte, deci, pe calea pornită",il. 
De asemenea, George Grigorovici, participind la cel de-al Il-lea Con
gres al Partidului Soeial-Demoerat din România (29 iunie — 1 iulie 
1912) a subliniat în euvînitul luait : „Partidul Social-Democrat (Bucovina
— n.n.) vă salută şi vă priveşte cu drag căci ştie că însuşi mersul lui
este împiedicat dacă voi rămîneţi în urmă... Vă doresc din toată inima
ca partidul vostru să crească şi să se întărească":!2. Mesajele şi scriso
rile. de salut reprezentau expresia nu numai a comunităţii de interese 
a clasei muncitoare, de luptă contra exploatării, ci şi a tendinţei ei
de unire, de înlăturare a jugului asupririi naţionale.

în spiritul legăturilor pe care mişcarea socialistă din Bucovina le 
întreţinea şi cultiva necontenit cu mişcarea muncitorească din vechea 
Românie, relevăm şi dezvoltarea acestor legături cu mişcarea din Tran
silvania. Începînd cu cel de-al II-4ea Congres al Partidului Social-De- 
mocrat Român din Transilvania, din 24 — 25 decembrie 1906, socialiştii

28 „România muncitoare", nr. 25-26 din 20-27 august 1906.
29 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910— 1915, Bucu

reşti, Editura politică, 1968, p. 113.
30 Ibidem, p. 113.
31 Ibidem, p. 113.
32 Ibidem, p. 383.
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din Bucovina au participat direct la toate congresele acestui partid prin 
delegaţi desemnaţi, sau au trimis mesaje şi scrisori de salut din partea 
proletariatului bucovinean, îmbărbătîndu-i permanent pe muncitorii 
transilvăneni în lupta lor de eliberare naţională şi socială :î:i. Astfel, par- 
ticipînd la Congresul social-democraţilor români din Transilvania (sep
tembrie 1908), George Grigorovici, după ce declară că toţi muncitorii 
bucovineni urmăresc cu atenţie evenimentele din Transilvania pentru 
că aici „trăiesc mai mult de trei milioane de fraţi de sînge, de ai noştri, 
sub jugul unei robii nemaipomenite44 subliniază, pe bună dreptate, 
că trasarea unor graniţe artificiale între români face să „nu ne putem 
dezvolta nici ca mişcare proletară, dar nici din punct de vedere naţional- 
cultural44 :i5. în scrisoarea de salut redactată de George Grigorovici, în 
numele Partidului Social-Democrat din Bucovina şi transmisă celui de-al 
IV-lea Congres al social-demooraţilor români clin Transilvania (ianuarie 
1909), după ce menţionează condiţiile grele în care socialiştii îşi des
făşoară activitatea, se adresează îndemnuri la dezvoltarea mişcării so
cialiste din Transilvania. „Simţămintele de legătură de partid şi neam 

piecizează el — insistă asupra mea cu putere de a vă strânge per
sonal mîinile şi a lua parte într-un moment istoric atît de însemnat la 
dezbaterile Congresului vostru. Dar referinţele sub care trăim şi luptăm 
noi aici, voi însă dincolo de munţi, mă ţin şi pe mine locului. Una 
că sînt prea ocupat cu chestii locale de partid, alta că, dacă chiar aş 
putea fi în mijlocul vostru, mi s-ar pune şi mie, cum s-a întîmplat cu 
tovarăşul Riacovski anul trecut, piedici de a vorbi către tovarăşii mei 
de idei şi neam în limba noastră. Mă doboară gândul că poate voi fi 
silit să aud din gura unuia din călăii oficiali ai naţiunii şi clasei noastre 
proletare că eu, ca român şi ca socialist, aş fi „străin44 în mijlocul fra
ţilor mei, tot români şi socialişti, şi clin cauza aceasta n-aş avea drept 
să vorbesc... Uneltirile capitalismului asupritor, spaţiul depărtării ne 
despart, ideile însă ne împreună şi sîntem deci alături de voi în lupta 
voastră dezrobitoare44 :î(i.

Atitudinea înaintată a socialiştilor bucovineni în problema naţională 
a avut o deosebită influenţă asupra mişcării muncitoreşti din Transil
vania. La Congresul al VH-lea al social-democraţilor români din Tran
silvania (ianuarie 1912), George Grigorovici, referindu-se în cuvin tul 
său la „ce anume trebuie să creadă socialiştii despre unitatea tuturor 
românilor ?“ preciza că el se situa pe poziţia lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
care arăta că „şi românii, ca şi polonezii, au avut nenorocirea de a fi 
despărţiţi în mai multe părţi datorită lăcomiei capitaliste din jurul Ro
mâniei...44. Relevând aceasta, el conchidea : „Despărţirea aceasta a ro
mânilor e baza nenorocirii ca naţie, şi mai ales a românilor din Ungaria... 
Acum, cînd facem asemănare între socialism şi naţionalism (în sens de

33 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1900—1909, Bucu
reşti, Editura politică, 1975, p. 511, 661.

34 „România muncitoare", nr. 45 din 19 octombrie 1908.
35 lbidem.
36 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1900—1909, Bucu

reşti, Editura politică, 1975, p. 809-810.
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naţional —  n.n.), vedem că sînt mulţi care fac o greşeală cînd spun că 
ideea naţionalismului stă în contrazicere cu ideea socialistă. Noi trebuie 
să stabilim un singur lucru : că socialiştii au un singur potrivnic, pe 
capitalişti, clasa stăpînitoare, iar nu pe naţionalişti *. Eu vin 
clin Bucovina, unde trăiesc în total 300 000 români... Să nu cre
deţi că în Bucovina le merge mai bine românilor sub austrieci...“ 37. De 
aceea, George Grigorovici considera că unirea românilor înti'-un sin
gur stat ar întări simţămintele lor de naţiune, sporind posibilităţile 
dezvoltării lor economice şi spirituale, ceea ce corespunde cu idealul 
.socialismului ■*. Participarea reciprocă la congresele şi manifestările 
muncitoreşti, în calitate de delegaţi, intervenţiile lor în cadrul dezba
terilor, la elaborarea hotărârilor şi măsurilor propuse, au contribuit la 
cimentarea legăturilor frăţeşti, de clasă, dintre proletarii din toate pro
vinciile româneşti.

De pe aceste poziţii înaintate, revoluţionare, mişcarea socialistă din 
Bucovina protestează împotriva măsurilor teroriste luate de autorităţile 
maghiare cu ocazia alegerilor din 1910 din Transilvania, cînd, în comu
nele Rudăria, Mărgineni etc., jandarmii au tras asupra ţăranilor adunaţi 
la secţiile de votare, rănind pe mulţi dintre ei 39. Ridici ndu-se împotriva 
abuzurilor şi samavolniciilor practicate de autorităţile austro-ungare, 
mişcarea socialistă făcea distincţie între clasele dominante exploatatoare 
şi masele muncitoare. Avînd în vedere situaţia din Transilvania, socia
liştii bucovineni îşi exprimau convingerea că numai „prin democrati
zarea acestor două state (Ungaria şi România), popoarele de aici şi de 
dincolo îşi vor putea mai uşor da mîinile, spre a lucra împreună în 
domeniul cultural, economic, naţional şi politic... Noi, românii, avem 
trista soartă de a fi sfîşiaţi în patru părţi, sub patru stăpîniri şi îndu
răm cu greu această soartă11 w. Formulat astfel, punctul de vedere so
cialist, înaintat şi patriotic, nu dădea naştere la nici un fel de echivoc. 
Pentru traducerea lui în viaţă mişcarea muncitorească din Bucovina a 
depus eforturi serioase de-a lungul timpului.

Dezvoltarea legăturilor dintre socialiştii de pe ambele versante ale 
Carpaţilor s-a reflectat şi în colaborarea reciprocă la ziarele şi revis
tele socialiste care apăreau în această perioadă. Astfel, George Grigo
rovici a făcut parte, chiar de la prima apariţie (august 1907), din con
ducerea revistei „Viitorul social", alături de M. Gh. Bujor, C. Racovslci 
şi Ion Sion. Aceasta a fost prima revistă teoretică a mişcării noastre 
socialiste de la începutul veacului al XX-lea care a afirmat ca un punct 
programatic, nu numai informarea muncitorilor despre „luptele fraţilor 
noştri din celelalte ţări“ , dar şi de a face din aceasta „organul socialiş

* Prin cuvintele „naţionalişti" şi „naţionalism", socialiştii desemnau pe repre
zentanţii mişcării naţionale şi mişcarea însăşi, neavînd deci nimic comun cu 
noţiunea de naţionalism şi naţionalişti în sensul cunoscut astăzi.

37 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910— 1915, Bucu
reşti, Editura politică, 1968, p. 268-269.

38 Ibidem, p. 269-270.
39 „Eupta", nr. 3 din iulie 1910.
40 „România muncitoare", nr. 45 din 19 octombrie 1909.
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tilor de limbă românească44 41. Chiar în primul număr al revistei „Vii
torul social44, a apărut articol/ui lui George Grigorovici, intitulat „So
cialismul în Bucovina44 /|2, în care sînt subliniate principalele trăsături 
ale mişcării muncitoreşti şi din această provincie la începutul secolului al 
XX-lea. De asemenea, Tatiana Grigorovici a colaborat la „Viitorul social44 
şi la ziarul „România muncitoare44, iar începînd din anul 1907, George 
Grigorovici şi Tatiana Grigorovici au publicat articole în „Calendarul 
muncii44, care apărea anual şi era tipărit de Cercul de editură socialistă 
din Bucureşti. Concomitent, dr. Ottoi Călin şi alţi militanţi ai mişcării 
muncitoreşti din România veche şi Transilvania au colaborat la gazeta 
„Lupta44, organul Partidului Social-Democrat din Bucovina.

Pe temeiul socialismului ştiinţific pe care îl reprezenta şi în numele 
căruia acţiona, mişcarea muncitorească din Bucovina a tratat problema 
luptei de eliberare naţională de pe poziţiile revoluţionare ale proleta
riatului, care înţelegea că desăvârşirea unităţii naţionale de stat a po
porului român reprezintă o necesitate obiectivă, un act progresist. Eloc
ventă în acest sens este scrisoarea adresată Partidului Social-Demo
crat din România de George Grigorovici, conducătorul socialiştilor bu
covineni, la 14 februarie 1911, şi în care sînt expuse obiectivele de bază 
ale mişcării socialiste din această provincie : „Idealul socialistului ca
individ — sublinia el — este unitatea tuturor românilor, căci asta dă 
baza pentru o cultură mai intensivă care nu poate fi decît naţională... 
Dacă se opune cineva la unirea fărâmiţărilor de aceeaşi naţie, sînt toc
mai păturile dominante, reprezentanţii capitalismului, care, frîngînd un 
popor în mai multe bucăţi mai uşor îl pot exploata. De abia cu biruinţa 
asupra capitalismului popoarele vor fi libere, fracţiunile naţiilor se vo»1 
uni şi cultura naţională va înflori. De aceea lupta socialiştilor este na
ţională de tot, căci slăbirea puterii capitalismului este miluirea lui.. 
Sub împrejurările la care este supusă naţia română tăiată şi împărţită 
din motive de exploatare capitalistă în patru părţi şi oprită astfel în 
dezvoltarea cui turei, nu pot să-mi închipuiesc român fără sentiment 
naţional şi cred că tocmai acel român care a cunoscut şi priceput înrî- 
urirea distrugătoare şi ucigătoare a sistemului capitalist... Socialismul 
este dezrobitor economiceşte, politiceşte, dar şi naţionaliceşte44 /,;î.

Poziţia şi activitatea mişcării socialiste din Bucovina se înscria în 
conceptul general al socialismului ştiinţific privind libertatea, indepen
denţa şi suveranitatea tuturor popoarelor mari sau mici. Cu nezdrunci- 
nată convingere, George Grigorovici afirma că, în soluţionarea acestei 
probleme fundamentale erau interesate toate clasele sociale, toate parti
dele şi grupările politice, deoarece „ca1 români cerem unirea, unirea 
culturei noastre prin unire44 v‘, chiar dacă în alte probleme multe din 
grupările politice româneşti aveau interese diametral opuse. în acest 
cadru, spre deosebire de alte dase, categorii sociale şi personalităţi care

41 „Viitorul Social", nr. 1 din august 1907, ip. 5.
42 lbidem, p. 77-81.
43 Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C, al P.C.R., 

Fond 16/1, dos. 1216, fila 1-2.
44 lbidem, fila 1-2.
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n-u voiau sau nu puteau să-şi manifeste pe faţă sentimentele lor, socia
liştii bucovineni s-au postat cu fermitate pe poziţia luptei pentru eli
berarea românilor de sub stăpânirea străină şi unirea tuturor intr-iun 
stat unitar, naţional şi democratic. Ceea ce îi deosebea pe ei de alte forţe 
politico-democratice, care se pronunţau în acelaşi sens, era şi modalita
tea şi forma practică de înfăptuire a acestor deziderate fundamentale.

De pe această poziţie, de la înţelegerea necesităţii ca proletariatul 
să se alieze cu toate forţele progresiste ale societăţii din acea vreme, 
socialiştii n-au admis nici un compromis în dauna intereselor poporu
lui muncitor. Intransigenţa cu care reprezentanţii mişcării socialiste din 
Bucovina au combătut, nu numai politica reacţionară, şovină a Parti
dului creştin-social, ci şi insuficienta fermitate a reprezentanţilor miş
cării naţionale în lupta pentru cucerirea unor libertăţi democratice în 
favoarea maselor menite a uşura exprimarea dezideratelor românilor 
împovăraţi de dublul jug, constituie dovada că socialiştii români s-au 
situat ferm pe poziţiile de clasă ale proletariatului. „Acel partid şi acea 
mişcare care vrea binele naţiunii sale — declara George Grigorovici — , 
care vrea ridicarea artei sale, a muzicii sale, ca în concurenţa din lumea 
mare internaţională şi naţiunea sa să aibă, între naţiuni, locul ei de 
frunte, acela care are sentimentul acesta, nici cînd nu rîvneşte să asu
prească altă naţionalitate. Asta am învăţat noi social-demoeraţii din Bu
covina, să ne stimăm reciproc, să ştim că ce e dulce şi sfânt pentru 
noi, trebuie să fie dulce şi sfînt şi celuilalt14

Meritul socialiştilor bucovineni de a fi înţeles just însemnătatea şi 
rolul mişcării naţionale în ansamblul luptei proletariatului pentru acce
lerarea progresului social este cu atît mai mare cu cît, în acel timp, In 
mişcarea socialistă din Austro-Ungaria se subaprecia problema naţio
nală. Spre deosebire de alte partide social-democrate din cadrul mo
narhiei austro-ungare, mişcarea socialistă din Bucovina a militat cu 
perseverenţă pentru unitatea şi solidaritatea muncitorilor, indiferent de 
naţionalitate, şi a acţionat în acest sens în presă, la tribuna parlamen
tară, în. organizarea şi desfăşurarea grevelor şi demonstraţiilor muncito
reşti, cu prilejul unor comemorări istorice etc. „Noi românii din Bucovi
na, social-democraţi cum ne numim —  sublinia G. Grigorovici —  avem o 
doctrină naţională, nu una naţionalistă ; doctrina naţionalistă este doc
trina şoviniştilor, pe cîind doctrina naţională reprezintă interesele pă
turilor largi ale poporului, a maselor, a muncitorilor, a funcţionarilor, 
a tuturor celor ce trăiesc din muncă şi nu din exploatarea altora. A - 
ceştia formează naţiunea44 /lli. Această trăsătură caracteristică a mişcării 
muncitoreşti de aici s-a exprimat în colaborarea proletariatului de dife
rite naţionalităţi — români, germani, ucraineni, evrei şi poloni — , în 
lupta lor unită impotriva exploatării şi asupririi de clasă.

Mişcarea socialistă din Bucovina, în fruntea căreia se găsea George 
Grigorovici, a jucat un rol determinant în înfăptuirea unităţii de sta'; a

45 Monitorul oficial. Dezbaterile Senatului, nr. 10, Sesiunea extraordinară din 2 
iulie. 1920, p. 98.

46 „Vremea Nouă“ , nr. 59 din 18 iulie 1920.
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românilor. în condiţiile victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octom
brie din Rusia, care a stimulat lupta revoluţionară a maselor de pre
tutindeni, a răsunat şi la noi ca un puternic îndemn la lupta pentru 
realizarea aspiraţiilor de libertate şi unitate naţională. Prăbuşirea im
periului ţarist şi destrămarea monarhiei auistro-ungare, sub loviturile pu
ternice ale mişcării de eliberare naţională a popoarelor, au creat condiţii 
pentru constituirea statelor naţionale în această parte a Europei. în 
acest spirit, George Grigorovici sublinia că priveşte „prăbuşirea vechii 
puşcării a popoarelor, adică a Austro-Ungariei, ca un progres mare, ca 
un act revoluţionar, care schimbă faţa Europei şi care ne duce spre un 
viitor mai bun“ 'll.

Făcând parte, chiar de la constituire, din Consiliul Naţional Român 
din Bucovina, George Grigorovici rosteşte, la 22 octombrie 1918, o ce
lebră cuvîntare în parlamentul de la Viena, considerată de opinia publică 
ca „remarcabilă, nu numai prin francheţa, ci şi prin fundamentarea ei 
pe motive istorice şi economice ; ea accentuează puternic şi valorile 
curat omeneşti, conştiinţa de neam care tinde spre unirea etnică etc.“ 
Demonstrând că unirea Bucovinei cu România înseamnă împlinirea unei 
necesităţi istorice obiective a însăşi dezvoltării poporului nostru, George 
Grigorovici preciza : „Bucovina a fost o parte din Moldova şi a fost 
desprinsă de Moldova într-un timp, cînd Moldova avea dreptul de stat 
deplin asupra acestei părţi. Turcia avea supremaţia, însă Turcia avea 
stipulate puncte în contractele ei, că nu e îndreptăţită să înstrăineze 
părţi din ţară ; ba chiar că nici un turc n-avea dreptul să cumpere în 
Moldova un metru pătrat de pămînt. Dimpotrivă, în aceste contracte,. 
Turcia avea îndatorirea să se îngrijească ca integritatea Moldovei să 
fie păstrată. Acesta este dreptul istoric. Dar Austria cumpără de la 
sultan, din motive pe care le cunoaştem, din motive strategice, o bucată 
din Moldova. De aceea — încheia el — unirea românilor este un ideal 
şi o ţintă pe care românii vor urmări-o totdeauna, în orişice împreju
rări, orişicum s-ar dezvolta soarta lor... Românii au dreptul lor istoric 
tot aşa ca şi orice altă naţiune44 49.

Si-tuîndu-se în fruntea luptei maselo-r pentru desăvârşirea unităţii 
naţionale, George Grigorovici spunea la 27 octombrie 1918 : „Depinde 
de noi şi nu de guvernul de la Viena, care va fi viitorul naţiunii ro
mâneşti şi al ţării noastre. Cu cit mai curînd şi mai bine ne vom con
stitui, cu atît mai mari drepturi ne vom asigura... Doresc o Românie 
Mare, care să cuprindă toate teritoriile româneşti, dar să fie o Românie 
cinstită şi dreaptă44 50. în cadrul primelor şedinţe ale Consiliului Naţio
nal Român el sublinia : „în cele ce ne interesează ca români ne aştep
tăm cu entuziasm la unirea românilor. Unirea trebuie să rămîie un ideal 
pentru care, dacă nu-1 vom împlini, nu merităm numele de români... Dacă

47 Monitorul oficial, Dezbaterile Senatului, nr. 72, Sesiunea ordinară prelungită 
1920— 1921. Şedinţa din 22 aprilie 1921, p. 1495.

48 „Viaţa nouă“ , nr. 21 din 3 noiembrie 1918.
49 Ibidem.
50 Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei, Studii şi documente, Bucureşti, „Cartea Ro

mânească" — 1928, p. 87.
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îmi strânge cineva mîna pentru că am vorbit în sens naţional, trebuie 
să spun că aceasta nu o fac numai ca român, ci tocmai ca socialist, 
căci doresc libertatea pentru oricare popor"51. După cum se vede, so
cialiştii din Bucovina, reprezentînd interesele muncitorimii, au fost de
osebit de activi în lupta pentru distrugerea monarhiei multinaţionale 
austro-ungare şi unirea acestei provincii istorice cu România, contribuţie 
evidenţiată în această perioadă şi de reprezentanţii altor grupări politice. 
Astfel, în şedinţa Consiliului Naţional Român din 13 noiembrie 1918, 
Alecu Procopovici a spus : „Recunosc că socialismul a adus servicii cau
zei naţionale... şi că prefacerile din prezent au fost în mare parte pro
movate de el. Voi fi bucuros dacă se va ivi socialismul la noi, însă 
un socialism românesc" 52. In acelaşi sens, Laurent Tomoioagă spunea : 
„Cred că vorbesc în numele tuturor intelectualilor dacă susţin că tocmai 
noi am contribuit la validarea socialismului prin simpatiile cu care am 
urmărit manifestările lui. recunoscînd că socialismul e acela care a adus 
schimbările de faţă" 33 In întreaga operă de desăvîrşire a unităţii poli- 
tico-statale din 1918, de unire a Bucovinei ou România, de la crearea 
Consiliului Naţional Român şi pînă la Congresul general din 28 noiem
brie 1918, regăsim contribuţia substanţială, activă, a mişcării socialiste 
din Bucovina la realizarea acestui act istoric, revoluţionar, cu profunde 
implicaţii în dezvoltarea economico-socială a poporului nostru.

In primii ani de după marea Unire din 1918, cînd devenise 
evident că rezolvarea marilor probleme care frămîntau masele largi ale 
poporului nu putea fi făcută de vechile clase sociale, legate de exploa
tarea şi asuprirea oamenilor muncii, ci numai de acele foi'ţe care, prin 
poziţia lor de făuritoare a bunurilor materiale şi spirituale, erau in
teresate în transformări social-politice profunde şi în asigurarea pro
gresului, George Grigorovici, pornind de la analiza realităţilor concret- 
istori-ce din România abordează problema raportului dialectic dintre so
cialism şi democraţie ca obiective fundamentale de luptă ale mişcării 
muncitoreşti din ţara noastră. în concepţia sa, lupta pentru realizarea 
sarcinilor ou caracter democratic nu implica simpla apărare sau ex
tindere a libertăţilor şi cuceririlor democratice, ci alcătuia conţinutul 
unei întregi etape de dezvoltare vizînd schimbări organice, profunde, 
în structura economică, prin rezolvarea burghezo-democraitică a prob
lemei agrare şi ample măsuri structurale în sfera suprastructurii, prin 
democratizarea vieţii publice din România.

înfăptuirea democraţiei —• sublinia G. Grigorovici — este pentru 
social-democraţi Alfa şi Omega programului lor. Aceasta deoarece fap
tele dovedesc că ceea ce îi lipseşte îndeosebi statului român este demo
craţia. Lipsa totală de spirit democratic, de respect faţă de drepturile 
Si aspiraţiile maselor largi ale poporului, iată ce caracterizează ţara în 
care ne străduim noi să luptăm cu ajutorul armelor moderne. De aceea, 
lupta pentru democraţie trebuie să devină ţinta conştientă a clasei pro

51 Ibidem, p. 125-126.
52 Ibidem, p. 142.
53 Ibidem, p. 133.
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letare şi ţărănimii române, căci lipsa ei împiedică .masele muncitoare 
în asigurarea condiţiilor lor de existenţă5'*. în lupta pentru înfăptuirea 
democraţiei 'trebuie să se realizeze apropierea dintre muncitorimea de 
la oraşe şi sătenii agricoli conştienţi de nevoile lor. Xn acest sens el 
cerea să se dea dovadă de cea mai mare grijă pentru a nu respinge aliaţii 
noştri naturali, ţăranii, prin icleea socializării pământului, într-un moment 
cînd ei n-au trecut prin faza proprietăţii burghezo-ţărăneşti, pentru că 
de abia din necesităţile economice care se vor naşte din promisiunea 
pământului se va deştepta în ţărănime nevoia de a formula şi reven
dica anumite cereri programatice care să-i asigure im trai mai bun şi 
care nu pot fi îndeplinite fără o mişcare politică democratică Cei care 
vorbesc cu o credinţă oarbă că socializarea pămîntului şi a industriei 
sint cele mai apropiate revendicări ale mişcării socialiste în această 
etapă — arăta G. Grigorovici — dezvoltă prin aceasta reacţiunea oli
garhiei, dîndu-i prilej să lovească în mişcarea muncitorească, înainte ca 
aceasta să ajungă destul de puternică, împiedicînd în acest fel înfăptu
irea democraţiei ca unica condiţie pentru ridicarea puterii clasei mun
citoare. întărirea democraţiei duce astfel direct sau indirect la dezvol
tarea mişcării muncitoreşti şi socialiste. Cucerirea democraţiei — con
chidea el —  este primul pas care va ridica clasa muncitoare la rangul 
de clasă dominantă şi, în acest sens, lupta pentru cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare este lupta pentru cucerirea democraţiei. 
Aici zace tactica momentană a mişcării muncitoreşti şi socialiste din 
România M are3G. Social-demooraţii trebuie să fie în avangarda demo
craţiei în ţara aceasta. Cine vorbeşte cu dispreţ despre democraţie acela 
încurajează oligarhia care distruge democraţia în faşă“ 57. în toate aceste 
idei găsim miezul vederilor sale în problema dată şi, implicit, delimita
rea socialiştilor faţă de burghezie pe terenul transformărilor social-eco- 
nomioe, în cadrul sarcinilor democratice.

Desigur, activitatea teoretică şi practică a lui G. Grigorovici nu e 
ferită de alunecări şi accente oportuniste, ctar ele apar astfel prin sensul 
şi funcţia obiectivă pe care o au. Subiectiv însă, el era încredinţat in 
această perioadă, că se situează sigur pe poziţii marxiste. Dar, marxis
mul său a fost marxismul etapei Internaţionalei a Il-a în dezvoltarea 
mişcării muncitoreşti şi aparţine liniei evolutive a marxismului. Solu
ţiile promovate de Grigorovici în transformarea socială erau mai de
grabă moderate. Ele exprimau atît limitele obiective ale condiţiilor so
cietăţii noastre din acea vreme, dar şi înclinarea sa spre „tactica legală“ . 
Faţă însă de exponenţii unor curente revizioniste, ca, de pildă, Eduard 
Bemstein sau Eduard David, care declarau în mod deliberat, conştient 
că teoria marxistă trebuie supusă revizuirii, golind-o propriu-zis de con
ţinutul revoluţionar, Grigorovici respingea aceste încercări în aceşti ani.

54 Colecţia de documente acad. Radu Grigorovici din Bucureşti : Registrul de 
cuvîntări ale lui G. Grigorovici ; Vezi .si „Socialismul" nr. 249 din 14 noiembrie 
1919.

55 lbidem.
56 lbidem.
57 lbidem.



GEORGE GRIGOROV.IOI 447

In concepţia lui G. Grigorovici, muncitorimea trebuia să se situeze 
în fruntea luptei pentru realizarea acelor reform e. economico-sociale care 
accelerează evoluţia societăţii româneşti, ducând astfel mai repede spre 
socialism. Lacunele în organizaţia economică, administrativă, şcolară şi 
socială pe care nu le vede, nici nu le cunoaşte burghezia, incultă şi 
inconştientă, trebuie îndreptate şi completate prin lupta consecventă a 
maselor muncitoare. Prin aceasta vaza şi pregătirea muncitorimii va 
creşte, încrederea claselor şovăitoare va fi cîştiigată58, Numai printr-o 
astfel de tactică se va putea face o justă politică de clasă, de alianţe cu 
celelalte pături semiproletare şi accesorii, vor putea fi câştigaţi şi inte
lectualii, dornici de a face şi promova o ştiinţă liberă.

In concordanţă cu aceste deziderate, socialiştii din Bucovina au mi
litat pentru rezolvarea problemei ţărăneşti, pentru înfăptuirea unei re
forme agrare cu caracter revoluţionar. Subscriind necesităţii împroprie
tăririi imediate a ţăranilor, G. Grigorovici declara în Senat : „Am dorit 
să vorbesc şi eu asupra reformei agrare penitru că sânt reprezentantul 
clasei muncitoare44. Sesizând insă faptul că cercurile guvernante căutau 
escamotarea acesteia, e.1 atrăgea atenţia : „Nu uitaţi că la 1916, cînd aţi 
făgăduit pămînt ţăranilor, aţi făgăduit în acelaşâ timp şi votul universal 
şi egal. Ceea ce mi se pare insă ciudat, e că astăzi aţi început să vă răz
gândiţi şi să vă întrebaţi : Ce-am făcut ? De ce am făgăduit ? Să încer
căm să luăm înapoi, dacă nu tot, cel puţin jumătate, dacă nu jumătate, 
cel puţin un sfert, dar ceva să luăm înapoi44 59. Faţă de această tendinţă 
a claselor exploatatoare. G. Grigorovici sublinia că în România „a trecut 
zodia boierilor şi a venit zodia ţăranilor, iar după zodia ţăranilor va 
veni zodia muncitorilor de la oraşe şi sate şi atunci abia va fi dreptate 
pe pământ. Şi, timpul acesta va veni mai curînd decît se crede44. De aceea
—  spunea el — „spiritul revoluţionar care zace la baza acestei reforme, 
spirit revoluţionar care era la început cînd s-a făgăduit ţăranilor pă
mântul trebuie să rămînă în reforma agrară, căci alminteri — cum 
am zis şi în secţiune, el va trece din reforma agrară în minţile ţăranilor 
şi atunci va fi vai de voi ! Atunci parfumul acela moscovit de care d-ta 
te temi d-le Lahovari şi-l numeşti parfum... va veni44 60.

Poziţia şi activitatea lui George Grigorovici în aceşti ani, pe linia 
transformărilor radicale din societatea românească, i-a atras simpatia 
şi încrederea maselor de oameni ai muncii, a intelectualităţii progresiste. 
Acest lucru a ieşit în evidenţă şi cu prilejul alegerilor parlamentare din 
mai 1920, sînd el a fost ales deputat în parlament şi în Senat.

Crearea Partidului Comunist R|omân nu l-a găsit pe GeOrge Grigo
rovici ân rândurile sale. înrâurit profund de unele concepţii ale mişcării 
socialiste anterioare războiului, el îşi va continua activitatea în rândurile 
Partidului Social-Democrat din ţara noastră, George Grigorovici s-a aflat 
insă printre acele personalităţi politice şi de cultură din ţară care au 
cerut imediata punere în libertate a delegaţilor la Congresul din mai

58 Ibidem.
59 Monitorul oficial. Dezbaterile Senatului, nr. 55,1 Sesiunea ordinară prelungită 

1920-1921, Şedinţa din 25 martie 1921, p. 987.
60 Ibidem, p. 988.
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1921 ele transformare a Partidului Socialist în Partidul Comunist Român 
şi a protestat cu vehemenţă împotriva actului samavolnic săvârşit de gu
vernul Alexandru Averescu 6I.

-George Grigorovici, împreună cu alţi militanţi socialişti, a între
prins o importantă acţiune pentru eliberarea din închisoare a lui 
M. Gh. Bujor. Aflînd despre aceasta M. Gh. Bujor îi scrie lui G. Grigo
rovici, la 28 octombrie 1931, din închisoarea Doftana. Scrisoarea aceasta 
redactată în versuri este importantă în caracterizarea personalităţii lui 
Grigorovici : „Dumneata eşti cîintr-aeeia, Dacă azi nu ni-s comune, / 
Multe gânduri, totuşi anii neclintiţi, din vremuri bune, / Ori ostile, daţi 
cu toţii pentru cauza comună, // Pilda de statornicie — rară, nobilă cu
nună, /  Al persoanei preţ şi farmec, atractiva bunătate, / Vîrstă zugră- 
vită-n slove limpezi, mari şi tremurate, /  Toate zmulg, impun o mare 
simpatie personală, / Pentru-ntreg socialismul românesc azi eşti o fală“ (i2.

In urma Congresului de constituire a Federaţiei partidelor socialiste 
clin România care şi-a desfăşurat lucrările la Ploieşti, între 19-20 
iunie 1921, George Grigorovici este ales preşedinte al Comitetului exe
cutiv al federaţiei. Constituirea acestei organizaţii muncitoreşti de orien
tare social-democratică a dus la scindarea unităţii clasei muncitoare pen
tru o lungă perioadă de timp, cu repercusiuni dintre cele mai grave 
asupra luptelor revoluţionare şi democratice din România. în perioada 
1936 —- 1938, George Grigorovici a fost preşedinte al C.C. al Partidului 
Social-Democrat.

In ultima perioadă a activităţii sale, datorită unui complex de cauze 
subiective, G. Grigorovici, a înregistrat o evoluţie politică profund con
tradictorie. în decembrie 1938, cînd încercând să-şi asigure o bază poli
tică de masă, dictatura regală a înfiinţat Frontul Renaşterii Naţionale, 
G. Grigorovici a semnat manifestul de înfiinţare a acestui principal in
strument politic al dictaturii, figurinei printre fondatori. Conducerea 
Partidului Social-Democrat a înfierat această acţiune, excluzând clin 
partid pe G. Grigorovici şi pe cei care l-au urmat. încercarea bătrînului 
Grigorovici de a-şi justifica aderarea la Frontul Renaşterii Naţionale prin 
motivarea : „Sprijinirea regelui contra Gărzii de fier“ , nu l-a scutit nici 
de dezavuarea partidului în care activase o viaţă de om şi nici de oprobiul 
propriilor lui tovarăşi(;:i.

Judecată în contextul social-econ ornic şi politic al României în pe
rioada 1921 -— 1938, mişcarea socialistă şi social-democratică se situează, 
după cea comunistă, ca cea mai avansată forţă politică a ţării. Animate 
de idealurile nobile ale socialismului, partidele şi organizaţiile socialiste 
şi-au propus ca obiectiv strategic final edificarea societăţii socialiste. 
Având sub influenţa lor o parte a clasei muncitoare, a ţărănimii, a unor

61 M. C. Stănes-cu, Mişcarea muncitorească din România în anii 1921—1924, Bucu
reşti, Editura politică, 197,1, p. 113-114.

62 Colecţia de documente acad. Radu Grigorovici din Bucureşti : Scrisoarea în ori
ginal a lui M. Gh. Bujor adresată lu-i G. Grigorovici.

63 Nicolae Jurca, Mişcarea socialistă şi social-democrată din România 1934—1944, 
Bucureşti, Editura Litera, 1978, p. 112.
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pături mic-burgheze, ele au acţionat în direcţia apărării intereselor aces
tora. înscriind în programul lor obiective ca : lupta împotriva exploa
tării capitaliste, apărarea drepturilor şi libertăţilor democratice, lupta 
împotriva organizaţiilor fasciste, apărarea independenţei şi suveranită
ţii naţionale ş.a.

George Grigorovici s-a stins din viaţă la Bucureşti în ziua de 18 
iulie 1950.

Pentru contribuţia sa la răspîndirea ideilor socialiste în Bucovina 
şi afirmarea proletariatului în viaţa social-politică a ţării, la dezvoltarea 
şi consolidarea P.S.D., rolul înaintat pe care l-a jucat în realizarea marii 
Uniri din 1918, pentru devotamentul său faţă de cauza maselor exploa
tate şi asuprite, G. Grigorovici se înscrie la loc de cinste în rîndul mili
tanţilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România.

UN PRECURSEUR DU SOCIALISME EN BUCOVINE —
GEORGE GRIGOROVICI

R ă s u n e

Parmi les militants qui ont eu un role remarcable dans l ’or- 
ganisation et Ia direetion du mouvement ouvrier et socialiste de Bucovine, en 
place de premier plan se situe George Grigorovici, dont l’activite etant analysee 
en perspective historique, justifie pleinement I’appreciation de precurseur du so- 
cialisme sur ces tres ancdens endraoits roumains.

LfiGENDE DES FIGURES

Fig. 1. — Vasile et Alexandra Grigorovici, les parents du renomme militant so
cialiste George Grigorovici.

Fig. 2. — George Grigorovici.
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Fig. 1. —  Vasile şi Alexandra Grigorovici — 
părinţii renumitului militant socialist George Grigorovici

Fig. 2. George Grigorovici.



GEORGE TOFAN (1880— 1920)

M ARIA MARG1NEANU, OEZARINA A VĂDANII

în cei aproape 150 de ani cît s-au aflat sub 
dominaţia habsburgieă, românii din Bucovina n-au încetat o clipă să lupte 
pentru păstrarea fiinţei lor naţionale, pentru pregătirea noului moment 
care avea .să pună capăt nedreptăţilor, umilinţei şi suferinţelor : Unirea.

Unul din mulţii animatori ai acestei lupte a fost si învăţătorul George 
Tofan.

Fiu de ţăran, George Tofan s-a născut la 5 noiembrie 1880 în satul 
Bilca, unde a urmat şi cursurile şcolii elementare. Dovedind a fi un elev 
eminent, învăţătorii din. sat. (Melania şi Gheorghe Brăileanu) recomandă 
părinţilor să încerce să treacă peste greutăţile materiale şi să-l dea la 
şcoală mai departe. Astfel ajunge, în 1892, elev al liceului din Suceava. 
Prin calităţile sale, printr-o muncă asiduă, reuşeşte să cîştige simpatia 
profesorilor şi să se situeze în fruntea clasei. Dovedind înclinaţie spre 
limba română şi istorie, va fi sprijinit de profesorii de aici. In 1.900 de
vine student al facultăţii din Cernăuţi. Beneficiind de un teren mai larg 
de activitate, pe de o parte de studii de specialitate la limba română, isto
rie şi geografie, lectura tuturor ziarelor şi revistelor româneşti, iar pe de 
altă parte interesul pentru toate manifestările social-culturale, participă 
la toate întrunirile politice, la conferinţe, teatru etc. care îi desăvîrşesc 
educaţia şi dezvoltarea sa intelectuală, încît pînă la sfîrşitul studiilor uni
versitare numele lui pătrunde în toate colţurile Bucovinei l.

în 1904 este numit profesor suplinitor la Liceul de băieţi din Suceava, 
străvechea reşedinţă voievodală a Moldovei. Aceasta a însemnat un pas 
înainte în educarea tinerei generaţii. Literatura şi istoria românilor au 
devenit preocuparea de căpetenie a celor mai distinşi dintre elevii săi. 
Activitatea sa de scriitor îşi primeşte aici nota caracteristică şi ideea prin
cipală de care a fost condus scrisul său pînă la moarte —  ţinta unităţii 
culturale a tuturor românilor. Aici, la Suceava, se afla una din cele mai 
însemnate societăţi culturale româneşti din Bucovina, „Şcoala română“ . 
Activitatea acestei societăţi, fondată în 1883, reprezintă o parte din pro
gramul cultural şi naţional al românilor bucovineni. în 1905, profesorul 
gimnazial George Tofan, este pentru scurt timp numit bibliotecar al so
cietăţii „Şcoala română“ 2. Apoi, în 1907, ocupă catedra de limba română

1 N. Tcaciuc. George Tofan, conferinţă ţinută la Ateneul român din Suceava la
11 martie 1923, Editura Librăriei „Şcoala română", Suceava, 1923, p. 8.

2 G. Tofan, Românii din Bucovina, Cernăuţi, 1906, p. 65-71.
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la Şcoala normală din Cernăuţi, devenind şi vicesecretar al filialei din 
Cernăuţi a societăţii „Şcoala română44.

Ca orice profesor român sub stăpînire străină, George Tofan a tre
buit să lupte cu mari greutăţi în ceea ce priveşte programa şcolară care 
neglija limba română, cu atmosfera cosmopolită care voia să facă din 
orice elev un perfect cetăţean austriac, fără nici o conştiinţă naţională, 
cu lipsa manualelor româneşti. „George Tofan — arăta Nicolae Iorga — 
a ştiut să prefacă o Învăţătorime robită pînă atunci, mai întîi unui guvern 
străin, apoi unei egoiste propagande demagogice care o întrebuinţa ca ele
ment „democratic“ contra preoţimii conservatoare, a ştiut să o prefacă 
în elementul de căpetenie al refacerii morale a neamului41

După cum mărturiseşte un fost elev, Emil Boca, .„G. Tofan a ştiut 
să aducă la Şcoala normală din Cernăuţi, atît de internaţionalizantă, suflu 
de viaţă românesc, o română corectă, cîteva cărţi româneşti44 r>.

C. Loghin scria că „George Tofan a fost tipul profesorului bucovi
nean de atunci şi de totdeauna, care s-a dedicat cu pasiune carierei pe 
care şi-a ales-o şi s-a dăruit cu abnegaţie neamului pe care l-a slujit cu 
fanatism pînă la moarte44 5.

„Visul Unirii pentru Tofan era limpede ca lumina soarelui. In această 
lumină şi-a crescut şi îndrumat elevii şi şcoala. El voia să facă marii pa
trii române un dar frumos, o şcoală românească întemeiată şi fortificată 
sub toate rapoartele, şi un învăţător român, încadrat în marea operă ce
rută de solidaritatea naţională44

Din cauza accesului redus al fetelor românce la învăţătură, el ia ini
ţiativa înfiinţării unei „şcoli normale44 particulare de învăţătoare cu lim
ba de predare română, la Cernăuţi. Idealul lui G. Tofan a fost „nu o 
şcoală care să rămîie între cei 4 pereţi ai ei44, ci „o' şcoală care să treacă 
ele aceste graniţe înguste şi să iasă în largul vieţii naţionale de unde să 
fugărească ipocrizia, întunericul şi nedreptatea44 7.

A reuşit să grupeze intelectualii mai în vîrstă în „Reuniunea şcolară 
română din Bucovina44 transformată apoi în „Asociaţia corpului didactic 
român clin Bucovina44.

Pentru sprijinirea activităţii didactice, înfiinţează revista,,Şcoala44, în 
1907, ulterior luînd numele de „Voinţa şcoalei44, cît şi „Asociaţia învăţăto
rilor bucovineni44, reviste cu un profund caracter naţional. Reforma pro
gramelor şcolare, perfecţionarea materialului didactic, legătura dintre 
şcoală şi nevoile zilnice ale poporului nostru, închegarea învăţătorimii ca 
factor conştient al organizării vieţii sociale, acţiuni extraşcolare, sînt 
probe tratate cu multă competenţă de revistele acestuia. Copilul isteţ al 
ţăranilor din Bilca se găsea acum în fruntea mişcării pentru naţionalizarea 
învăţământului primar şi normal. Pe lîngă calitatea de profesor, a fost şi 
ziarist, publicist, critic şi cronicar literar.

3 Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, voi. III, p. 68.
4 „Revista Bucovinei", anul III, nr. 1, Cernăuţi, 1944, p. 1-8.
5 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, 1926, p. 210.
6 I. E. Torouţiu, G. Tofan, „Convorbiri literare", 1943, nr. 7-8, p. 563.
7 Alecu Popovici, G. Tofan, Calendarul „Glasul Bucovinei", 1921, p. 73-82.
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Ca ziarist colaborează la ziarele şi revistele din Ardeal şi România, 
precum şi la ziarele locale „Patria“ , „Foaia poporului", iar în ultimii ani 
ai vieţii la „Glasul Bucovinei", a cărui iniţiator a fost, şi la „Şcoala Ba
sarabiei" .

în calitate de critic literar a publicat recenzii, studii, cu scopul de a 
îndemna intelectualitatea să scrie şi să citească. A colaborat la „Viaţa 
românească" din Iaşi, la „Junimea literară", „Şcoala".

In calitate de cronicar literar a urmărit un plan bine stabilit : în 
revistele din Bucovina înregistra evenimentele petrecute în celelalte pro
vincii româneşti iar în cele din afara Bucovinei trata probleme bucovi
nene.

Ca istoric literar a scris studii despre trecutul Bucovinei şi despre 
relaţiile Bucovinei cu celelalte provincii româneşti. în activitatea publi
cistică urmărea dragostea pentru neamul românesc de pretutindeni. în 
articolele sale din Bucovina căuta să stabilească încrederea bucovinenilor 
în vechiul Regat, pe care îl ponegrea presa străină din Cernăuţi. Acest 
lucru l-a urmărit şi prin organizarea excursiilor cu bucovinenii în Regat. 
A înlesnit vizitarea Bucovinei de grupuri de români din alte provincii. 
Prin colaborare statornică la ziare şi reviste din Ardeal şi Regat, G. Tofan 
urmărea să trezească interesul şi dragostea celorlalţi români pentru fraţii 
lor din Bucovina. Găsim astfel în coloanele revistei „Viaţa românească" 
din Iaşi, studii despre străduinţele românilor bucovineni pentru a-şi păs
tra caracterul românesc, despre mişcările lor în toate direcţiile. La crearea 
acestei atmosfere de cunoaştere şi încredere reciprocă, a contribuit foarte 
mult şi prima revistă modernă a Bucovinei, „Junimea literară", apărută 
în 1904 la Cernăuţi, sub conducerea lui I. I. Nistor. G. Tofan colaborează 
pînă în 1909, cînd devine editor şi redactor. La Cernăuţi se simţea nevoia 
unei reviste literare, datorită faptului că luptele fratricide din Bucovina 
luaseră un caracter prea personal şi o notă puţin obişnuită. Dezbinări în 
tabere politice, nu pe principii ci pe simpatii personale, trădarea dintre 
români şi apeluri la intervenţia străinilor, neglijarea unor chestiuni vi
tale românilor, înjghebarea unor partide de clasă, iată unele curioase 
fenomene politice de care se dezgustau tinerii bucovineni ieşiţi dintr-o 
şcoală mai românească, îndrumaţi de unii profesori treziţi la o mai vie 
conştiinţă naţională.

„Junimea literară" a însemnat o epocă glorioasă a literaturii bucovi
nene, a fost un steag literar şi cultural în jurul căreia s-a grupat tot ce a 
avut mai bun Bucovina în domeniul literelor, a reprezentat un crez lite
rar şi apoi politic, contribuind la mobilizarea generală a tuturor forţelor 
româneşti conştiente în vederea marelui act care se va înfăptui în 1918.

„Junimea literară" a fost o publicaţie de importanţă epocală în dez
voltarea spiritului românesc din Bucovina, a produs în sufletul ei „o reac
ţie din cele mai fericite" 8.

Programul revistei n-a fost de la început definit. „Revista s-a născut
— după cum arăta G. Tofan —  dintr-o necesitate adînc simţită de săraca 
noastră viaţă culturală, lipsită de îndemnuri statornice şi de principii

8 C. Loghin, G. Tofan, „Revista Bucovinei", 1944, nr. 1, p. 3.
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bazate pe necesităţile reale de popor abia reînviat la o viaţă proprie a sa 
şi expus multor influenţe primejdioase14 !l.

După un an de la apariţie, G. Tofan a fost printre cei dintîi care 
şi-a dat seama de adevăratul drum pe care trebuie să-d parcurgă revista ară- 
tîncl că „noi nu reprezentăm numai arta, frumosul menit a înnobila su
fletul omenesc şi a ne ridica în sufletele luminoase, noi reprezentăm ideea 
naţională. Noi tindem ca fiecare român .să fie conştient de bunurile idea
luri ale naţiunii sale, să le stimeze, căci, ca să nu dispărem în valurile 
popoarelor ce ne înconjoară, trebuie să avem o cultură a noastră proprie, 
care să fie produsul firesc al nostru44 l0. Printre harnicii recenzori ai .re
vistei a fost şi George Tofan. C. Loghin arăta că atunci cînd se punea 
problema aprecierii unei cărţi, nu se mulţumea cu o simplă menţionare, 
ci darea lui de seamă se transforma într-un mic studiu în care judeca 
valoarea cărţii din orice punct de vedere în care preciza locul ei şi al 
scriitorului în literatura română şi din care se desprindeau fel de fel de 
îndemnuri pentru cititori. De pildă, vorbind de cartea lui Nicolae Iorga 
„Drumuri şi oraşe din Riomânia44 nu scăpa din vedere să îndemne publi
cul românesc, să viziteze şi să cunoască România „mare şi frumoasă ca 
un rai din poveste44 Jl.

Admiraţia asupra cronicii bogate în informaţii a „Junimii literare44 
se datoreşte lui G. Tofan, care a ştiut să ţină la curent cu toate mani
festaţiile culturale şi literare pe românii de pretutindeni.

Dacă a avut loc un eveniment cultural, social, politic, G. Tofan l-a 
consemnat. „Idealul lui, ţinta supremă, a fost, după cum singur mărtu
riseşte, unitatea culturală, expresie supremă a progresului unui popor 
pe calea culturală, o ţintă pînă la realizarea căreia nu există repaos“ J-.

Cu aceeaşi putere de muncă şi cu acelaşi entuziasm, G. Tofan s-a dă
ruit şi în alte domenii ale vieţii publice bucovinene. în 1909 a fost ales 
secretar al „Societăţii pentru cultura şi literatura poporului român din 
Bucovina44. Toate înfăptuirile mari ale „Societăţii44 din acea vreme sînt 
legate de numele lui. Cînd teatrul străin prisoseşte în sufletele intelec
tualilor bucovineni, „Societatea44, prin G. Tofan, se adresează vechiului 
regat să-i trimită un teatru românesc. Astfel, în 1910— 1911, vine artis
tul Petre Liciu cu un ansamblu care cutreieră toată Bucovina, iar între 
1912— 1913, continuă turneul actorul Cazimir Belcot. Aceste turnee au 
încîntat spectatorii, cîştigînd încrederea în teatrul românesc ca pe vre
mea cînd cutreierau Bucovina faimoasele trupe ale artistei Fani Tar- 
dinni, Pascalii, Matei Millo, Nottara l:!. Pentru a înlătura influenţele spi
rituale produse de literatura germană în detrimentul celei româneşti în 
rîndul intelectualilor bucovineni, „Societatea44 prin G. Tofan invită pe 
scriitorii români din regat să viziteze Bucovina. în 1910 soseşte în Bu
covina, din partea „Societăţii scriitorilor români44 un grup format din 
Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif, Ion Minulescu, Cincinal Pavelescu, An-

9 N. Iorga, op. cil., p. 71.
10 „Junimea literară'*, an VI, nr. 1.
11 Idem. an. XII, nr. 1-3.
12 Idem, an. II, nr. 10.
13 Idem, an. 1, p. 133-135.
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ghel, Emil Gîrleanu, care cutreieră provincia, ţin şezători literare, care 
constituiau adevărate serbări naţionale, la Suceava, Rădăuţi, Cîmpulung,
Cernăuţi.

Tot în scopul ridicării prestigiului naţional al bucovinenilor în faţa 
străinilor şi de a întări încrederea în tot ce este românesc, G. Tofan a 
adus la Cernăuţi pe aviatorul Aurel Vlaicu care a zburat pe deasupra 
oraşului în 1912. Miile de spectatori au văzut în Aurel Vlaicu pe româ
nul înălţat de sub apăsarea străină.

Cînd în 1904 se sărbătoreau 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel 
Mare, G. Tofan semnează alături de N. Balan şi V. Bodnărescu, apelul 
lansat publicului, îndemânând pe românii de pretutindeni să se întruneas
că la mormîntul lui Ştefan de la Putna :|/’. Aici Nicolae Iorga propune să 
se facă un azil universitar care să permită studenţilor să studieze limba, 
literatura şi istoria românilor. Astfel s-au organizat cursurile universi
tare de vară cîe la Vălenii de Munte unde G. Tofan a apărut cu admira
bilul cor al „Armoniei" care a străbătut întreaga Românie.

Războiul l-a surprins în plină activitate, pe care el n-a vrut să o în
trerupă sub povara unei uniforme militare austriece. în fruntea unui 
grup de intelectuali bucovineni G. Tofan a trecut în regat punîndu-se în 
fruntea idealului naţional, luptând pentru determinarea României să intre 
în război.

între 1914'— 1916, organizează liceul român din Dobrogea.
Cînd în 1917 Basarabia începea să se apropie de România, G. Tofan 

a fost trimis cu un grup de bucovineni pentru a desfăşura acolo acţiuni 
pentru redeşteptarea vechilor tradiţii moldoveneşti şi ale culturii naţio
nale. La Chişinău organizează primele cursuri de limba română pentru 
învăţătorii moldoveni.

După reîntoarcerea la Cernăuţi, G. Tofan a fost unul dintre făuri
torii actului de Unire, distingîndu-se printr-o rodnică şi neobosită activi
tate, într-o vreme cînd în Bucovina era totul de refăcut şi de aşezat pe 
temelii noi. A făcut parte din Comitetul Central al Unirii din Buco
vina. în numele foştilor refugiaţi români, G. Tofan a făcut, în şedinţa 
Consiliul naţional din Cernăuţi, la 25 noiembrie 1918, istorica sa de
claraţie care sfîrşea prin cuvintele : „RMicîndu-ne deasupra tuturor pre
judecăţilor, uitînd tot trecutul neînţelegerilor, gîndurile noastre se în
dreaptă în aceste clipe măreţe numai la viitorul nostru iubit şi de aceea 
chemăm la muncă pentru fericirea acestui neam pe toţi cei de un rîncl 
cu noi" Jr>.

In 1919 G. Tofan a fost numit secretar şef al Instrucţiei publice din 
Bucovina, unde continua lupta pentru cultivarea românilor.

Vasia-i experienţă dobîndită într-o viaţă de dascăl şi entuziasmul 
de muncă ce-1 animau, puteau fi un însemnat folos pentru şcoala română 
din Bucovina, dacă firul vieţii nu s-ar fi rupt la 15 iulie 1920, după o 
boală căpătată în timpul războiului. „A  murit cu mâna pe steagul birui
tor pe care o viaţă întreagă l-a purtat cu mîndrie şi demnitate" l0.

14 Unirea Transilvaniei la România, Bucureşti, 1972, p. 358.
15 „Junimea literară", an. IX, nr. 1-4, p. 259-269.
16 Calendarul „Glasul Bucovinei1', 1931, p. 76-80.
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bazate pe necesităţile reale de popor abia reînviat la o viaţă proprie a sa 
şi expus multor influenţe primejdioase11 !l.

După un an de la apariţie, G. Tofan a fost printre cei dintîi care 
şi-a dat seama de adevăratul drum pe care trebuie să-d parcurgă revista ară- 
tînd că „noi nu reprezentăm numai arta, frumosul menit a înnobila su
fletul omenesc şi a ne ridica în sufletele luminoase, noi reprezentăm ideea 
naţională. Noi tindem ca fiecare român să fie conştient de bunurile idea
luri ale naţiunii sale, să le stimeze, căci, ca să nu dispărem în valurile 
popoarelor ce ne înconjoară, trebuie să avem o cultură a noastră proprie, 
care să fie produsul firesc al nostru* i0. Printre harnicii recenzori ai .re
vistei a fost şi George Tofan. C. Loghin arăta că atunci cînd se punea 
problema aprecierii unei cărţi, nu se mulţumea cu o simplă menţionare, 
ci darea lui de seamă se transforma într-un mic studiu în care judeca 
valoarea cărţii din orice punct de vedere în care preciza locul ei şi al 
scriitorului în literatura română şi din care se desprindeau fel de fel de 
îndemnuri pentru cititori. De pildă, vorbind de cartea lui Nicolae Iorga 
„Drumuri şi oraşe din Kţomânia“ nu scăpa din vedere să îndemne publi
cul românesc, să viziteze şi să cunoască România „mare şi frumoasă ca 
un rai din poveste“ l!.

Admiraţia asupra cronicii bogate în informaţii a „Junimii literare41 
se datoreşte lui G. Tofan, care a ştiut să ţină la curent cu toate mani
festaţiile culturale şi literare pe românii de pretutindeni.

Dacă a avut loc un eveniment cultural, social, politic, G. Tofan l-a 
consemnat. „Idealul lui, ţinta supremă, a fost, după cum singur mărtu
riseşte, unitatea culturală, expresie supremă a progresului unui popor 
pe calea culturală, o ţintă pînă la realizarea căreia nu există repaos'4

Cu aceeaşi putere de muncă şi cu acelaşi entuziasm, G. Tofan s-a dă
ruit şi în alte domenii ale vieţii publice bucovinene. în 1909 a fost ales 
secretar al „Societăţii pentru cultura şi literatura poporului român din 
Bucovina44. Toate înfăptuirile mari ale „Societăţii44 din acea vreme sînt 
legate de numele lui. Cînd teatrul străin prisoseşte în sufletele intelec
tualilor bucovineni, „Societatea44, prin G. Tofan, se adresează vechiului 
regat să-i trimită un teatru românesc. Astfel, în 1910— 1911, vine artis
tul Petre Liciu cu un ansamblu care cutreieră toată Bucovina, iar între 
1912— 1913, continuă turneul actorul Cazimir Belcot. Aceste turnee au 
încîntat spectatorii, cîştigînd încrederea în teatrul românesc ca pe vre
mea cînd cutreierau Bucovina faimoasele trupe ale artistei Fani Tar- 
dinni, Pascalii, Matei Millo, Nottara J:5. Pentru a înlătura influenţele spi
rituale produse de literatura germană în detrimentul celei româneşti în 
rîndul intelectualilor bucovineni, „Societatea44 prin G. Tofan invită pe 
scriitorii români din regat să viziteze Bucovina. în 1910 soseşte în Bu
covina, din partea „Societăţii scriitorilor români44 un grup format din 
Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif, Ion Minulescu, Cincinal Pavelescu, An-

9 N. Iorga, op. cil., p. 71.
10 „Junimea literară", an VI, nr. 1.
11 Idem. an. XII, nr. 1-3.
12 Idem , an. II, nr. 10.
l.'i Idem, an. 1, p. 133-135.
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ghel, Emil Girleanu, care cutreieră provincia, ţin şezători literare, care 
constituiau adevărate serbări naţionale, la Suceava, Rădăuţi, Cîmpulung,
Cernăuţi.

Tot în scopul ridicării prestigiului naţional al bucovinenilor în faţa 
străinilor şi de a întări încrederea în tot ce este românesc, G. Tofan a 
adus la Cernăuţi pe aviatorul Aurel Vlaicu care a zburat pe deasupra 
oraşului în 1912. Miile de spectatori au văzut în Aurel Vlaicu pe româ
nul înălţat de sub apăsarea străină.

Cînd în 1904 se sărbătoreau 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel 
Mare, G. Tofan semnează alături de N. Balan şi V. Bodnărescu, apelul 
lansat publicului, îndemânând pe românii de pretutindeni să se întruneas
că la mormântul lui Ştefan de la Putna :l4. Aici Nicolae Iorga propune să 
se facă un azil universitar care să permită studenţilor să studieze limba, 
literatura şi istoria românilor. Astfel s-au organizat cursurile universi
tare de vară de la Vălenii de Munte unde G. Tofan a apărut cu admira
bilul cor al „Armoniei14 care a străbătut întreaga Românie.

Războiul I-a surprins în plină activitate, pe care el n-a vrut să o în
trerupă sub povara unei uniforme militare austriece. în fruntea unui 
grup de intelectuali bucovineni G. Tofan a trecut în regat punîndu-se în 
fruntea idealului naţional, luptând pentru determinarea României să intre 
în război.

Intre 1914'— 1916, organizează liceul român din Dobrogea.
Cînd în 1917 Basarabia începea să se apropie de România, G. Tofan 

a fost trimis cu un grup de bucovineni pentru a desfăşura acolo acţiuni 
pentru redeşteptarea vechilor tradiţii moldoveneşti şi ale culturii naţio
nale. La Chişinău organizează primele cursuri de limba română pentru 
învăţătorii moldoveni.

După reîntoarcerea la Cernăuţi, G. Tofan a fost unul dintre făuri
torii actului de Unire, distingîndu-se printr-o rodnică şi neobosită activi
tate, într-o vreme cînd în Bucovina era totul de refăcut şi de aşezat pe 
temelii noi. A  făcut parte din Comitetul Central al Unirii din Buco
vina. în numele foştilor refugiaţi români, G. Tofan a făcut, în şedinţa 
Consiliul naţional din Cernăuţi, la 25 noiembrie 1918, istorica sa de
claraţie care sfîrşea prin cuvintele : „Ridicîndu-ne deasupra tuturor pre
judecăţilor, uitînd tot trecutul neînţelegerilor, gândurile noastre se în
dreaptă în aceste clipe măreţe numai la viitorul nostru iubit şi de aceea 
chemăm la muncă pentru fericirea acestui neam pe toţi cei de un rînd 
cu noi11 J:>.

In 1919 G. Tofan a fost numit secretar şef al Instrucţiei publice din 
Bucovina, unde continua lupta pentru cultivarea românilor.

Vasia-i experienţă dobândită într-o viaţă de dascăl şi entuziasmul 
de muncă ce-1 animau, puteau fi un însemnat folos pentru şcoala română 
din Bucovina, dacă firul vieţii nu s-ar fi rupt la 15 iulie 1920, după o 
boală căpătată în timpul războiului. „A  murit cu mâna pe steagul birui
tor pe care o viaţă întreagă l-a purtat eu mândrie şi demnitate41 16.

14 Unirea Transilvaniei la România, Bucureşti, 1972, p. 358.
15 „Junimea literară", an. IX, nr. 1-4, p. 259-269.
16 Calendarul „Glasul Bucovinei", 1931, p. 76-80.
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tru cele două secţii ale viitorului muzeu : secţia de antichităţi şi cea 
de etnografie 3.

Un alt document referitor la înfiinţarea muzeului din Rădăuţi este 
un „Statute pentru organizarea Muzeului Regional de antichităţi şi Et
nografie", din care reţinem : „Articolul 1) se înfiinţează pe ziua de 
24 februarie stil nou, 1920, Muzeul de antichităţi şi etnografie cu sediul 
în oraşul Rădăuţi..." După care sînt enumerate atribuţile şi drepturile mu
zeului şi ce va cuprinde fiecare din ele. Secţia de etnografie urma să 
cuprindă : a) cusături naţionale româneşti, ţesături, crestături, înconde
ieri ; b) plante colorate şi tehnica lor ; c) casa ţărănească, industria cas
nică lemnoasă, unelte ; d) obiceiuri, muzica cintul şi dansul"4.

Ideea va fi materializată mai tîrziu de către pasionaţii dascăli Sa- 
muil şi Eugenia Ioneţ care iubeau î.n aceeaşi măsură copiii pe care i-au 
educat, locurile în care au trăit şi muncit, patria pe care au servit-o şi 
pentru valorificarea căreia au depus mult suflet, atît în timpul cît au 
funcţionat ca învăţători cît şi, mai ales, după ce au devenit pensionari

Nu dispunem de date în legătură cu ceea ce s-a făcut la Rădăuţi 
de la lansarea apelului şi întocmirea statutului pentru înfiinţarea muze
ului din 1920 pînă la venirea în oraş a soţilor Ioneţ (1926). Cert este 
că aici exista creată o atmosferă favorabilă organizării unei asemenea 
instituţii şi iniţiativa pornită în 1920 nu va rămîne fără urmări.

Prefectul judeţului, din anul 1920, Ilie Maeieiovschi, primarul 
Gheorghe Popadiuc, inginerul arhitect Vladimir Mironescu, împreună cu 
un grup de profesori, învăţători, medici, jurişti, funcţionari, făceau parte 
din comitetul care avea menirea „să pună bazele acestui muzeu, gri jind 
de colectarea obiectelor de artă, cu caracter istoric şi etnografic" li.

După Ilie Maeieiovschi, prefect de Rădăuţi a fost Ilie Vişan apoi 
Emanuil Băncescu, ambii sprijinind acţiunile cu caracter cultural. Sa
muri Ioneţ notează că, în 1933, prefectul de atunci al judeţului, Ilie Vi
şan, i-a făcut propunerea să organizeze şi să conducă muzeul. Răspunsul 
său a fost : „Dacă-mi puneţi la dispoziţie localul şi mobilierul necesar, 
atunci nu numai că voiu primi conducerea şi organizarea unui muzeu, 
ci voiu dona judeţului toate colecţiile mele, ca ele să formeze temelia 
pe care se va ridica un însemnat aşezămînt de educaţie şi cultură" 7.

După ce au fost pensionaţi8, soţii Ioneţ au organizat muzeul din 
Rădăuţi. „Ca să nu-mi fie urît şi să pot continua munca pe teren cul
tural, cît timp voiu mai fi în stare să aduc neamului şi ţării foloase.

3 Arhiva Muzeului din Rădăuţi, documente, nr. 26 A, p. 2 ; Vezi şi Mircea Dum> 
trescu. Documente despre înfiinţarea muzeului din Rădăuţi, în „Revista Mu
zeelor", nr. 1/1972, p. 27-28 ; Dragoş Cusiac, Samuil şi Eugenia Ioneţ, în „Su
ceava". Anuarul Muzeului judeţean, V 1978, p. 533.

4 Arhiva Muzeului Rădăuţi, inv. 26 B ; M. Dumitrescu, loc. cit.
5 Vezi Dragoş Cusiac, lucr. cit.
6 Arhiva Muzeului Rădăuţi, inv. 26 A, p. 1.
7 Idem, dosar 1949, fila 1.
8 In articolul Samuil şi Eugenia Ioneţ — vezi nota 3 —, folosind altă sursă de

informare, am arătat că Samuil Ioneţ a fost pensionat în 1938. Precizez că dala
corectă a pensionării lui a fost 1 ianuarie 1934, după cum notează el însuşi.
Vezi nota 7.
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m-am apucat, împreună cu scumpa mea soţie, să întemeiez un muzeu 
în oraşul Rădăuţi... Întîi l-am aşezat în locuinţa noastră şi apoi l-am 
strămutat într-o cameră de la şcoala nr. 2 băieţi (actuala şcoală generală 
nr. 4, n.n.). De acolo l-am dus în Palatul hergheliei, la etaj, unde am 
căpătat o sală mare şi mai două camere şi unde am început cu orga
nizarea definitivă a unui muzeu etnografie" 9.

în aprilie 1934 muzeul era deja deschis pentru public. La 9 iulie 
el era vizitat de Leca Morariu, care scrie un articol elogios în revista 
„Făt-Frumos“ , intitulat „Muzeul Bucovinei". „...Şi-l calificăm drept Mu
zeu al Bucovinei — deşi el însuşi îşi zice prea modest Muzeu jude
ţean..." J(l Articolul lui Leca Morariu este unica mărturie care ne-a ră
mas în legătură cu modul cum arăta expoziţia muzeului din anul 1934.

La 4 iunie 1934 Samuil Ioneţ este numit director pe viaţă iar Euge
nia Ioneţ, locţiitor de director pe viaţă. Se hotărăşte ca muzeul să poarte 
numele : „Muzeul judeţului Rădăuţi Samuil şi Eugenia Ioneţ44.

încă din luna ianuarie 1934, înainte de deschiderea muzeului, pre
fectura judeţului, la îndemnul lui Samuil Ioneţ, a trimis adrese în toate 
comunele din judeţ cu apelul de a fi colectate obieote pentru muzeu şi 
o listă cu ce se poate colecta. La 3 februarie este înaintat un apel şi o 
listă identică şcolilor din judeţ, în acelaşi scop.

Pentru că la aceste apeluri au răspuns puţine comune, la 28 de
cembrie se revine cu o nouă chemare, din care reţinem : „... este impo
sibil ca într-o comună întreagă să nu se găsească nici un singur obiect 
potrivit pentru muzeul judeţului. Cele mai multe primării au răspuns 
că populaţia a fost vestită prin bătaia tobei... Obiectele de muzeu să se 
siringă prin bătaia tobei aud pentru prima dată... Vă rog să fiţi mai 
serioşi, să staţi cu gospodarii de vorbă, să le povestiţi ce înseamnă un 
muzeu şi veţi vedea că, întrebând de la om la om, fără bătaie de tobă, 
veţi găsi destule obiecte pentru muzeu... Fiţi serioşi, munciţi cu drag în 
comună, fiţi prietenoşi faţă de toată lumea, căci numai în felul acesta 
veţi putea cîştiga încrederea norodului în mijlocul căruia sînteţi chemaţi 
să munciţi44 1J.

La 21 martie 1935 este publicat un afiş din care merită reţinute de
finirea muzeului ca instituţie educaţională şi îndemnul adresat publi
cului de a participa la îmbogăţirea colecţiilor muzeului. „Un muzeu este 
o şcoală vie în care se oglindeşte şi geniul unui popor şi care ar trebui 
să fie cunoscut de toţi copiii ţării. Donaţi muzeului tot felul de obiecte, 
documente vechi, cărţi în toate limbile şi din toate domeniile etc. şi 
ajutaţi ca acest focar de cultură să devină o mândrie pentru oraşul şi 
judeţul Rădăuţi44 (vezi fig. 1).

Muzeul, proaspăt înfiinţat, avea nevoie de fonduri. Prefectura ju
deţului a pus la dispoziţia muzeului, din bugetul pe anul 1934, suma

9 Samuil Ioneţ, Un fragment din povestea vieţii mele, în însemnări zilnice înee- 
pind cu 6/8 1954, manuscris. Mulţumim pe această cale pensionarului Valeriu 
Gherman din Rădăuţi pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie ma
nuscrisul.

10 Leca Morariu, Muzeul Bucovinei, în „Făt-Frumos“ , IX. 1934, nr. 2-3, p. 3-4.
11 Arhiva Muzeului Rădăuţi, Dosar 1934, l'ilele 102-103.
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de 30 000 lei pentru organizarea şi procurarea mobilierului necesar. Dar 
suma era prea mică şi nu ajungea pentru plata achiziţiilor care urmau 
să fie făcute. De aceea s-a recurs la apelurile lansate către populaţie 
de a face donaţii, avîndu-se însă în vedere şi posibilitatea ca acele bu
nuri care nu puteau fi donate să fie luate în evidenţă spre a fi achizi
ţionate.

Pentru obţinerea fondurilor necesare, conducerea muzeului, împre
ună cu prefectura judeţului, au adresat o serie de memorii forurilor 
centrale, care să sprijine muzeul prin acordarea unor subvenţii băneşti. 
La 16 octombrie 1934 este înaintat un asemenea memoriu Ministerului 
Cultelor şi Artelor, la care nu cunoaştem răspunsul. în 1937 sînt înain
tate noi memorii mai multor ministere : al Educaţiei Naţionale, al Culte
lor şi Artelor, al Sănătăţii.

La memoriul adresat la data de 19 august 1937, Ministerului Cultelor 
şi Artelor (ministrul Victor Iamandi) răspunde personal că a aprobat pen
tru muzeu suma de 20 000 lei, încheind : „Felieitîndu-vă pentru frumoasa 
activitate ce o desfăşuraţi şi de pe urma căreia aţi organizat la Rădă
uţi un muzeu atît de interesant, vă rog să primiţi salutările mele pline 
de consideraţie14 t2.

Pentru îmbogăţirea colecţiilor şi fondului documentar al muzeului 
s-a apelat la instituţiile de profil din ţară cu rugămintea de a se tri
mite „în mod gratuit sau ou plată“ , buletine de informare, cataloage şi 
ghiduri ale muzeelor, dublete de obiecte, publicaţii şi alte materiale care 
ar putea fi de folos.

Din registrele de inventar, aflate în arhiva muzeului, ne putem face
o imagine asupra evoluţiei numărului de obiecte, achiziţionate sau do
nate, în această perioadă de început. Pînă la sfîrşitul anului 1937, în 
inventarul muzeului sînt înscrise un număr de 4 937 obiecte din care 
peste 1 300 de etnografie şi artă populară, celelalte fiind de istorie, şti
inţele naturii, artă şi foarte multe cărţi. în anii următori, numărul aces
tora va creşte, ajungînd la circa 10 000.

Colecţiile muzeului înmulţindu-se, localul iniţial a devenit neîncă
pător. Pentru rezolvarea problemei spaţiului existau două soluţii : con
strucţia unui local nou sau mutarea în alt imobil. S-a acţionat, con
comitent, în ambele sensuri.

La 13 mai 1935 a fost înaintat un memoriu Ministerului Agriculturii 
şi Domeniilor pentru a se ceda un teren pe care se propunea a fi con
struit un palat cultural. „Judeţul Rădăuţi are neapărată nevoie de u-n 
palat cultural pentru societăţile culturale create şi multe întreţinute de 
el... în acest palat cultural s-ar aşeza Muzeul judeţului Rădăuţi, bibli
otecile publice şi cele de studii şi cercetări ştiinţifice, societăţile de 
binefacere şi cele pentru educaţia morală şi naţională a tineretului, coo
perativa, etc... Fondul religionar ne ajută cu lemn, fabricile de cheres
tea cu seînduri, apoi cimentul, sticla etc. le vom căpăta cu preţuri reduse 
aşa că, socotim să ajungem repede la ţintă, căci pe lîngă toate acestea

12 Idem, Dosar 1937, filele 70-71.
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iniţiativa particulară ne vine în ajutor... Cu o bucăţică de pământ şi o 
clădire (o magazie, n.n.) care azi-mîine se prăbuşeşte, aţi ajuta înfăp
tuirea unei opere naţionale de cea mai mare însemnătate, care, adusă 
la îndeplinire, va fi o cinste pentru neam şi ţară şi un sprijin moral 
pentru generaţiile care ne vor lua locul" J:s.

„Palatul cultural" în care urma să fie adăpostit şi muzeul nu s-a 
construit, dar terenul obţinut a rămas, şi pe acest teren va începe în 
1937, construcţia unei clădiri destinate tot scopurilor culturale. Iniţiativa 
va fi preluată de Asociaţia învăţătorilor care, la 3 februarie 1937, lansa 
un apel către toate cadrele didactice din judeţ, din care reproducem : 
„...Asociaţia înv. din jud. Rădăuţi, începe în primăvara anului 1937 
clădirea „Casa noastră" care va servi în prima linie intereselor învăţă- 
toreşti cît şi intereselor culturale ale acestui judeţ... Apelăm la sufletul 
Dv sincer şi curat, ca şi DV să contribuiţi lunar cu o sumă ce veţi 
crede de cuviinţă pînă la înfăptuirea acestui scop după cum contribuie 
şi colegii activi cu un salar de pe o lună" 14. înţelegem din conţinutul 
acestui apel că era adresat cadrelor didactice pensionare.

Aşa a început construirea clădirii care se va termina abia în 1956, 
clădire în care funcţionează as>tăzi casa orăşenească de cultură din oraşul 
Rădăuţi.

Muzeul, însă, trebuia mutat în 1935 în alt imobil mai încăpător.
A  fost aleasă o clădire de pe strada Bogdan Vodă nr. 2, care aparţinea
Fondului bisericesc. S-au făcut, în acest sens, demersurile necesare15, 
dar forurile bisericeşti se mişcau greoi, întârziind luarea unei decizii.

De aceea, la 20 octombrie 1935, Samuil Ioneţ se adresează telegrafic 
lui Iancu Nistor, ministrul Muncii şi Sănătăţii : „Mironovici (?) nu predă 
Casa Naţională pînă nu vorbeşte cu d-voastră. Cu cel mai profund res
pect rugăm depeşaţi să predeie imobilul căci sînt mari reparaturi şi se 
apropie frigul, ne întîrziem cu strămutatul" lfi.

Se pare că ministerul a intervenit prompt, după cum notează Sa
muil Ioneţ : „... în 24 octombrie 1935 ne-am strămutat în noul local şi 
am deschis muzeul spre vizitare în 17 XII 1935. Tot în luna aceea am 
angajat şi primul om de serviciu în persoana lui Banilevici Ion" 17.

Pentru ca acest local să poată fi folosit în continuare, a fost nece
sară multă insistenţă din partea conducerii muzeului pe lîngă adminis
traţia fondului bisericesc, ce pretindea o chirie prea mare, pe care mu
zeul nu avea posibilităţi să o plătească. După multe insistenţe şi inter
venţii, abia la 2 august 1938 se încheie un contract, prin care adminis
traţia fondului bisericesc închiriază muzeului imobilul cu o chirie de
1 000 lei lunar, pentru perioada ianuarie-martie 1939.

în acest imobil, obţinut cu atîta greutate, muzeul a funcţionat pînă
în anul 1970, cînd s-a mutat în localul actual.

13 Idem, Dosar 1935, filele 38-39.
14 Idem, Dosar 1937, fila 3.
Io Cum rezultă dintr-o adresă aflată în Arhiva Muzeului Rădăuţi, Dosar 1935, 

fila 33.
16 Idem, fila 38.
17 Idem, Dosar 1949, fiia 2.
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Ca orice instituţie înfiinţată din necesităţi obiective şi întemeiată 
pe principii serioase, şi muzeul din Rădăuţi şi-a impus un statut-regu- 
liiment de funcţionare în care se stabileşte forul tutelar, se defineşte 
profilul instituţiei („este o instituţie de educaţie şi cultură"), cea de achi
ziţionare, de analiză, clasificare ştiinţifică şi valorificare a pieselor de 
muzeu. Sînt de asemenea reglementate atribuţiile fiecărui membru al 
personalului care deserveşte muzeul (director, vicedirector, secretar — 
toţi voluntari —  şi îngrijitori) 18. Se fixează un program pentru vizitare 
cu indicaţii de comportament pentru public, cu norme privitoare la ac
tivitatea de îndrumare a publicului.

Regulamentul a fost modificat în anul 1942, cînd s-̂ a prelungit pro
gramul de vizitare pentru duminica şi sărbători legale, excursioniştii în 
trecere prin localitate fiind primiţi „în toate zilele şi la orice oră“ t9.

Din cauza evenimentelor legate de complicarea situaţiei externe. în 
anul 1941, patrimoniul muzeului a fost evacuat în comuna Valea Mare, 
jud. Dîmboviţa.

Dintr-o adresă înaintată la 29 mai 1941 Direcţiunii comerciale C.F.R., 
aflăm că odoarele muzeului au fost împachetate în peste 50 de lăzi. „Cînd 
să plecăm ou ele de la gară, ne trezim că şeful gării ne cere lei 40 000 
de vagon şi avînd nevoie de două vagoane am trebui să plătim în total 
lei 80 000, sumă pe care muzeul nu o poate plăti niciodată căci n-are 
nici un venit şi nici bani gata“ . Se cere aprobarea pentru două vagoane 
şi „reducerea taxei de transport la cît de puţin posibil“ Intervenţii ase
mănătoare sînt făcute la Ministerul Instrucţiunii, al Educaţiei, Cultelor 
şi Artelor, regelui Mihai.

Direcţiunea comercială C.F.R. aprobă la 10 iunie 1911 cele două va
goane, taxate cu tariful de regie, pentru distanţa Rădăuţi — Valea Mare, 
jud. Dîmboviţa21.

In luna iunie 1941, muzeul a fost evacuat în comuna Băduleşti, jud. 
Dîmboviţa, legată de gara Valea Mare. Aici au stat pînă la 24 august 
1941, cînd vagoanele au sosit din nou la Rădăuţi, iar muzeul şi-a reluat 
activitatea.

în februarie 1942, direcţiunea .muzeului aduce la cunoştinţa mai 
multor personalităţi din Bucovina că a înfiinţat, pe lîngă celelalte secţii 
şi o „Bibliotecă de cercetări ştiinţifice. Pe lîngă biblioteca din vorbă 
direcţiunea a înfiinţat şi o galerie a tuturor scriitorilor contemporani bu
covineni. Galeria va înfăţişa fotografia scriitorului şi toate operele scrise 
de el“

18 Idem, Dosar 1934—1942 — Statute.
19 Idem.
20 Idem, Dosar 1941—1942, fila 21.
21 Idem, fila 28.
22 Idem, Dosar corespondenţă 1942, filele 8-10.
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Colecţiile muzeului s-au înmulţit, ajungînd în 1942 la aproape 7 000 
de piese. Localul a devenit din nou neîncăpător. La 14 noiembrie 1942 
este înaintat un memoriu şi întocmit un deviz pentru a se construi în 
grădina muzeului, încă o clădire, care să adăpostească locuinţa omului de 
serviciu, atelierele, cancelaria, o sală de bibliotecă şi o magazie. „O astfel 
de clădire se poate ridica şi în împrejurările de astăzi cu uşurinţă, căci 
muzeul dispune la faţa locului de 30 000 de cărămizi, lemnul necesar, 
toate uşile şi fereştile, apoi tinichea şi fierărie etc. în felul acesta mu
zeul se mai lărgeşte cu încă 5 camere încăpătoare şi situaţia e re- 
zolvată“ 2:i.

La 7 decembrie 1942, Inspectoratul învăţământului şi cultelor al pro
vinciei Bucovina, aprobă suma de 500 000 lei pentru construcţia noilor 
încăperi M. Din cauza greutăţilor războiului nu se mai poate ridica această 
construcţie. De aceea, la 22 februarie 1943, direcţiunea muzeului adre
sează un memoriu către fondul bisericesc pentru a închiria muzeului o 
clădire din apropiere, de pe strada Bogdan Vodă nr. 8, memoriu din 
care reţinem : „Amînarea de cîţiva ani a descongestionării muzeului ac
tual este imposibilă şi de aceea am cutezat ca pînă atunci să ni se în
chirieze imobilul (fostul Cerc Militar), văzînd că acest imobil sită de 
cîţiva ani pustiu şi nu aduce Fondului nici un folos*

După multe intervenţii şi insistenţe, la 26 martie 1943, se încheie 
un proces-verbal prin care Fondul bisericesc predă, iar muzeul din Ră
dăuţi primeşte, imobilul de pe strada Bogdan Vodă nr. 8, compus din 
nouă camere, urmînd ca reparaţiile să fie făcute de chiriaş20. Pînă în 
vara anului 1943 reparaţiile au fost terminate şi localul dat în folosinţă 
pentru muzeu.

Pînă în vara anului 1944 colecţia muzeului ajunge la circa 10 000 
de obiecte -7. Din cauza evenimentelor prin care a trecut oraşul Rădă
uţi în timpul războiului, averea muzeului a fost pregătită pentru a fi 
evacuată. Tot ce era mai de valoare a fost împachetat în lăzi. Din lipsă 
de vagoane, acestea nu au putut fi evacuate, rămînînd pe peronul fostei 
gări mici din oraş, astfel fiind pierdută întreaga avere a muzeului, fără 
a i se mai putea da de urmă 28. S-au pierdut 7 000 de obiecte care au 
fost împachetate, ca să nu mai vorbim de obiectele de mai mică impor
tanţă care rămăseseră neîmpachetate 29.

în octombrie 1945, Samuil Ioneţ menţiona : „Avem adunate pînă as
tăzi mai multe sute de piese şi vedem că refacerea merge cu paşi grăbiţi 
şi muzeul va deveni iarăşi realitate, numai dacă am primi de undeva un 
ajutor bănesc mai însemnat căci numai noi singuri nu vom putea bi
rui...11 3°. „Muncim la refacerea muzeului şi mulţumită ajutoarelor pri

23 Idem, fila 134.
24 Idem, fila 147.
25 Idem, fila 30.
26 Idem, fila 56.
27 Arhiva Muzeului Rădăuţi, Registrele de inventar A, B, C
28 Idem, Dosar 1947, fila 7.
29 Idem, Dosar 1944— 1946, fila 69.
30 Idem.
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mite şi înţelegerii ce am găsit-o la toţi intelectualii şi oamenii de ştiinţă 
ne-a succes să reclădim şi să înlocuim multe piese din muzeul pierdut"
— citim într-o adresă din 10 februarie 1947. „Înţelegînd străduinţele 
noastre, toată lumea ne vine în ajutor. Chiar populaţia satelor ne do
nează minunate piese din geniul rural care povestesc scumpe crâmpeie 
din povestea neamului şi ţării" 31.

Prin munca neobosită a acestor oameni, cu sprijinul primit din par
tea statului şi a populaţiei, muzeul se va redeschide oficial pentru pu
blic la 16 mai 1948. Din Cartea vizitatorilor pe anii 1947 — 1951 aflăm 
că „In ziua de 16 mai 1948 s-a redeschis muzeul jud. Rădăuţi după o 
pauză de 4 ani de zile". La 14 mai 1948 este trimisă o adresă la şcolile 
din oraş prin care acestea sînt invitate să-şi reia colaborarea cu muzeul 
redeschis 32.

Pînă în 1944 expoziţia muzeului era împărţită pe secţii : etnogra
fie, istorie, ştiinţe naturale, artă bisericească, agricultură, arme, biblio
tecă. De la redeschiderea muzeului, după război, tematica expoziţiei a 
cunoscut mai multe etape.

La început, în primii ani după redeschidere, ea avea un caracter 
etnografic, fiind prezentate toate lucrările adunate. Din inventarul pe 
această perioadă rezultă că, la sfîrşitul anului 194S, muzeul avea ur
mătorul număr de obiecte pe secţii :

—  E tn o g r a f ie ..................................................1119 obiecte
— artă plastică şi bisericească.............................. 434 obiecte
—  istorie, arheologie, a r m e ........................... 563 obiecte
— n u m ism atică ....................................................1291 obiecte
—  ştiinţe, s ilv icu ltu ră ...........................................153 obiecte

T o t a l .........................................................3 560 obiecte
La acestea se adaugă 1 730 cărţi de diferite domenii33 
Dintr-un proces-verbal de control încheiat la 8 octombrie 1950, re

zultă că la acea dată muzeul avea următoarele secţii : etnografie, indus
trie casnică, ştiinţele naturale şi mineralogie, artă veche religioasă, 
numismatică.

Incepînd cu anul 1952, se dau o serie de indicaţii din partea unor 
organe de control, pentru organizarea expoziţiei pe orânduiri sociale. 
Lucrările de organizare a expoziţiei pe o asemenea tematică au durat 
mai bine de doi ani, fără a se reuşi realizarea ei, din lipsă de material. 
Indicaţiile respective, date pe un ton imperativ şi consemnate în mai 
multe procese-verbale :i/‘, nu ţineau seama de condiţiile concrete ale 
muzeului, care avea şi de această dată un profil predominant etnografic 
şi, care, prin exponatele sale, nu putea acoperi o asemenea tematică. 
In aceeaşi perioadă, Samuil Ioneţ este „pus în indisponibilitate", deşi 
el ar fi dorit să lucreze -mai departe la muzeu 35.

31 Idem, Dosar 1947, fila 7.
32 Idem. Dosar 1948, fila 11.
33 Idem, Registrul de inventar nr. 1, recapitulaţie.
34 Idem, Registrul de control 1952— 1965.
35 Samuil Ioneţ, însemnări zilnice, loc. cit.
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De aceea, fondurile destinate pentru achiziţii, au fost cheltuite cîţiva 
ani la rîmd, pentru plata unor lucrări care să suplinească golurile ce nu 
puteau fi completate cu obiecte, pentru ilustrarea fiecărei orânduiri sociale. 
Şi nu era vorba numai de orânduirile sociale ci, expoziţia trebuia să 
înceapă cu apariţia vieţii pe pămînt, apariţia omului, să cuprindă flora, 
fauna, solurile, mineralele şi rocile pămîntului, să prezinte amănunţit 
fiecare orînduire socială îocepînd cu comuna primitivă şi ajungînd pînă 
la zi şi, în plus, să mai cuprindă activitatea marilor personalităţi locale.

Lipsind materialele care să acopere o asemenea problematică vastă, 
au trebuit să fie confecţionate prin mijloace locale sau prin comenzi la 
unităţi specializate, o  serie de tablouri, grafice, lozinci, statui de ipsos, 
basoreliefuri din demn, panouri, fotomontaje, fotografii, etc. De aceea, în 
aceşti ani, au fost achiziţionate foarte puţine obiecte de etnografie şi 
artă populară.

Dintr-o situaţie referitoare la colecţiile muzeului, întocmită pentru 
perioada 1951— 1957, rezultă că, în acest interval, deşi fondul anual de 
achiziţii a fost de 10.000 lei, numărul obiectelor cu care s-a îmbogăţit 
patrimoniul muzeului a fost foarte mic. Rieţinem din această situaţie că 
în 1951 muzeul avea în total 1.110 piese, din care : etnografie şi artă 
populară — 902 piese, celelalte fiind de istorie, ştiinţele naturii, etc. în 
1957, numărul total al obiectelor a ajuns 1.178, cu o creştere de 68 obiecte 
(din care 31 etnografie şi artă populară) într-un interval de 6 an i:r’.

Dacă pînă în 1952, registrul de inventar al muzeului a fost ţinut la 
zi şi completat cu multă meticulozitate, sub îngrijirea lui Samuil Ioneţ 
şi Isidor Simionovici, pentru anii 1953— 1955, nu s-a ţinut nici un fel de 
evidenţă a obiectelor achiziţionate. în 1952 sînt inventariate 12 panouri,
2 tablouri, 5 dulapuri, toate confecţionate în atelierele muzeului şi o 
broască ţestoasă împăiată, cumpărată de la Volovăţ37. în anul 1953 sînt 
inventariate 2 fotomontaje „confecţionate în cadrul secţiei de istorie — 
sectorul construirii socialismului", un panou în ulei reprezentând originea 
pămîntului şi un altul reprezentând vietăţile din era secundară:iS.

In anul 1955, inventarul este transcris într-un nou registru întocmit 
la întâmplare, cu multe omisiuni, a j ungând u-se pînă la numărul de in
ventar 1819. In 1956, sînrt înregistrate 13 obiecte : un bust de ghips, 2 
fotomontaje, 9 fotografii, un tablou. în 1957 apar 3 obiecte în plus : o 
biblie şi două pistoale 39.

în 1958 expoziţia este reorganizată şi reprofilată, revenindu-se la 
profilul iniţial, cel de etnografie, fiind amenajată pe tema ocupaţiilor 
populaţiei din zonă. Cu acest prilej este reorganizată şi activitatea de cer
cetare, concomitent cu cea de îmbogăţire a patrimoniului. In anul 1958, 
colecţia muzeului se îmbogăţeşte cu încă 318 obiecte, din leare 257 de et
nografie. Din acestea, 122 au fost donate de Samuil Ioneţ. La sfîrşit ui 
anului 1960 existau în inventarul muzeului 2043 obiecte.

36 Arhiva Muzeului Rădăuţi, Dosar 1957, lila 59.
37 Idem, Inv. BC, anul 1952.
38 Idem, anul 1953.
39 Idem, Inventarul pe aceşti ani.
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Începînd cu anul 1958 colecţiile muzeului se echilibrează şi cresc 
an de an, fiind achiziţionate un număr tot mai mare de piese cu deose
bită valoare etnografică.

în 1965, expoziţia de bază — rămînînd pe aceeaşi tematică a ocu
paţiilor — a fost îmbunătăţită, reuşind să valorifice în mai mare măsură 
bogatul patrimoniu etnografic de care dispunea muzeul. Expoziţia orga
nizată pe tema ocupaţiilor în 1958 şi completată în 1965, a funcţionat 
în această formă pînă în 1970.

Spaţiul din vechea clădire, de pe str. Bogdan Vodă, pr. 2, a devenit, 
între timp, neîncăpător. în primăvara anului 1970, cu sprijinul organelor 
locale de partid şi de stat, muzeului i se pune la dispoziţie actualul local, 
situat în plin centrul oraşului, pe str. Piaţa Republicii, nr. 63.

Ou ocazia mutării obiectelor în noul local, expoziţia de bază a fost 
reorganizată şi profilată pe tema meşteşugurilor practicate de populaţia 
din zonă : olărit, confecţionarea pieselor ele port, a textilelor de casă, pre
lucrarea artistică a lemnului, cornului şi osului, instalaţii, tehnice populare.

Prin modul de organizare şi prezentare, conceput de muzeografa 
Lucia Stroeseu, şefa secţiei de artă populară a Muzeului judeţean Sucea
va, expoziţia din anul 1970 reuşea să pună în valoare cele mai reprezen
tative aspecte ale meşteşugurilor populare clin zonă şi să creeze perspec
tiva unei dezvoltări viitoare a muzeului, pentru a căpăta un profil bine 
conturat.

în toamna anului 1973, muzeul a fost închis pentru efectuarea de 
reparaţii capitale, ocazie cu care s-a introdus şi încălzire centrală. în 
urma acestor lucrări, spaţiul de expunere a crescut la circa 900 mp, fiind 
create condiţii corespunzătoare şi pentru amenajarea depozitelor sau a 
celorlalte spaţii auxiliare.

Actuala expoziţie, reorganizată şi dată în circuitul turistic la 24 
aprilie 1976, intitulată „Tehnici bucovinene", este o sinteză a întregii ac
tivităţi de cercetare şi completare a patrimoniului muzeului, reuşind să 
pună în evidenţă cele mai semnificative - aspecte ale inteligenţei populare 
din Bucovina, în domeniile pe oare le prezintă.

Realizată de colectivul muzeografilor rădăuţeni, cu ajutorul celor
lalţi lucrători de la muzeele din judeţ şi cu sprijinul permanent al orga
nelor locale, sub îndrumarea competentă a aceleiaşi Lucia Stroeseu, ex
poziţia actuală reuşeşte să aducă dovezi incontestabile, prin mijloace 
specifice etnografiei, ale unităţii şi continuităţii populaţiei româneşti din 
Bucovina cu cea de pe întreg cuprinsul ţării, a permanenţei sale neîn
trerupte, de peste două milenii, pe aceste meleaguri.

Nu dispunem de date privitoare la numărul vizitatorilor pentru pe
rioada anterioară anului 1951. Dintr-o situaţie statistică întocmită în 
1957, aflăm că în 1951, muzeul a fost vizitat de 6.860 persoane, în 1952 
de 7.109 iar între 1953— 1957 de peste 8.000 anual. în perioada urmă
toare, numărul vizitatorilor este schimbător de la un an la altui. De la 
11.653 în 1960, ajunge la cifra maximă de 24.226 în 1961, fiind incluşi 
în această cifră şi vizitatorii unor expoziţii volante organizate la sate.

între 1963— 1973, media anuală a vizitatorilor este de circa 7.000, 
variind între 1.000 în 1970 şi 13.140 în 1973.
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După reorganizarea muzeului şi redeschiderea actualei expoziţii, nu
mărul vizitatorilor a înregistrat următoarele cifre : 1976 =  18.280 ; 1977 
=  20.866 ; 1978 =  19.726 ; 1980 =  21.140. Numărul vizitatorilor de peste 
hotare a crescut de la 1.500 înj 1969 la 4.086 în 1979.

Concomitent cu îmbunătăţirea activităţii expoziţionale s-a perfec
ţionat continuu şi munca de cercetare pentru depistarea şi achiziţionarea 
unor piese care să completeze patrimoniul muzeului cu cele mai valo
roase obiecte de etnografie şi artă populară, selectate cu cea mai mare 
grijă, mai ales din domeniul tehnicilor populare. Numărul obiectelor 
de etnografie a cresfcut în ultimul deceniu de la 1.781 la sfîrşitul anului 
1969, la 4.600 în 1979.

Expoziţia actuală a muzeului prezintă vizitatorilor o parte din aceste 
comori, care sînt apreciate în mod deosebit de toţi cei care vizitează 
muzeul, din ţară şi de peste hotare. Cartea de onoare şi cartea de impresii 
a muzeului, cuprind aprecieri din cele mai elogioase privitoare la valoa
rea exponatelor şi a modului lor de prezentare.

Iată doar două din aprecierile unor specialişti lucrul bine făcut 
aici este certitudinea că ne aflăm în faţa celei mai desăvârşite metodologii 
expoziţionale din muzeologia contemporană românească" /l°.

„Prin valoarea colecţiilor sale, prin activitatea ştiinţifică şi cultural- 
educativă, muzeul din Rădăuţi se înscrie în reţeaua muzeistică a ţării ca 
un aşezămînt de prestigiu" r'1.

SEITEN AUS DER GESCHICHTE VON RADAUTZER
MUSEUM

Z u s a m m e n f a s s u n g

Bewusst von der geschichtli-chen Erbung, von dem wertvollen 
Sehatz der Volkskultur, die in diesem Teii des Landes existiert, hat eine Gruppe 
Intelektueller aus Rădăuţi die Griindung eines Museums fur „Antiquităten und Etno- 
graphie“ nocht im Jahre 1920 vorgeschlagen.

Dic Idee wurde von den Lehrern Samuil und Eugenia Ioneţ materialisiert, 
unter derer Unterstiitzung das Museum im Jahre 1934 eroffnet wird. In der Zeit 
des zweiten Weltkrieges ging die Sammlung verloren. Sie wurde wieder herge- 
stellt in den folgenden Jahren, so dass im Jahre 1948 das Museum wieder eroffnet 
wird, und ohne Unterbrechung bis heute funktioniert. In den Jahren des Sozialis- 
mus, durch die systematische Studierung der Zone, mit der Unterstiitzung des 
Staates, ging man zur Gleichung der Samml-ungen und zu ihrer Bereicherung 
uber, so dass ihr aktueller Patrimonium făhig ist, die kennzeichnenden Aspekte 
der materiellen Kultur darzusteflen, die volkstiVmlichen Technologien der Bu- 
kovina hervorhebend.

ERKLARUNG DER FIGUREN
Fig. 1. Die erate Affitehe des Radautzer Museums. (Das Ari gin al befindet sich 

in dem Archiv des Museums von Radautz).

40 Nicolae Dunăre in Cartea de onoare a muzeului Rădăuţi, iila 27.
41 Maria Cioară. Zona etnografică Rădăuţi, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979.. 

p. 17.
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. Fig. 1. Primul afiş al Muzeului din Rădăuţi. (Originalul se află 
în arhiva Muzeului din Rădăuţi)



NOTE ŞI COMENTARII

C O N SID E R A ŢII G E N E R A LE  
A S U P R A  O SC ILA ŢIILO R  CLIM EI 
ÎN U LTIM II 5.000 DE A N I

MARIN CARCIUMARU

Cunoaşterea evoluţiei climei de-a lungul timpului
constituie o problemă veche şi încă actuală a cercetării, fiind de
parte de a fi rezolvată, pentru lămurirea ei aducîndu-şi contribuţia 
în prezent specialişti din cele mai diverse domenii de activitate. Că
situaţia este aceasta ne-o probează simpla constatare conform căreia
este greu, în urma acumulării unor date bazate pe cercetări moderne, să 
mai considerăm, ceea ce se credea pînă nu de multă vreme, că perioada 
cuaternară este formată din două mari epoci : una, în general, rece — 
Pleistocenul — , iar alta caldă, eventual cu neînsemnate oscilaţii ale cli
mei — Holocenul — sau, cum impropriu i se mai spune, ,,postglaciarul“ . 
Ulterior, s-a dovedit că pleistocenul este o perioadă extrem de complexă 
în ceea ce priveşte variaţiile climatului, cu implicaţii nebănuite asupra 
evoluţiei culturii materiale pa leoliticeC ercetările  recente au scos în 
evidenţă, de asemenea, că nu mai putem considera Holocenul o etapă 
caldă, lipsită de oscilaţii climatice suficient de profunde pentru a in
fluenţa evoluţia diferitelor culturi preistorice şi a vieţii purtătorilor cul
turii respective. Acumularea unor noi date privind paleoclimatul a fost 
posibilă prin intensificarea studiilor interdisciplinare iniţiate pe plan
mondial în cadrul unor proiecte extrem de costisitoare ce au antrenat 
numeroşi specialişti din cele mai diverse domenii care au acoperit practic 
marile regiuni fizico-geografice de pe întreaga Terra. In ultima vreme, 
date preţioase s-au obţinut prin studiul extensiunii şi contracţiei ghe
ţarilor din regiunile palare sau din zonele montane cu gheţari actuali în 
timpul holocenului. Sintezele rezultate au dovedit că în Holocen clima 
a fost mai complexă decît s-a crezut, fiind marcată de mai multe inter
vale de răcire despărţite de etape de optim climatic. Ultima perioadă de 
răcire a fost numită chiar Mica vîrstă a gheţii, în linii generale desfăşu
rată între 1430 şi 1850 e.n. înaintea acesteia au existat, de asemenea, alte 
două intervale de expansiune a gheţarilor petrecute, după G. Denton şi 
W. Karlen- între 5.800 şi 4.900 B.P. (culminînd la 5.300 B.P.) şi 3.300 
şi '2.400 B.P. (culminînd la 2.800 B.P.). După J. Gribbin şi H. Lamb:!

1 M. Cârciumaru, Mediul geografic in Pleistocenul superior şi culturile paleoli
tice din România, Editura Academiei R. S. România, Bucureşti, 1980.

2 G. H. Denton and W. Karlen, Holocene Climatic Variations — Their Paltern 
and Possible Cause, Quaternary Research, 3, 1973, p. 155-205.

3 J. Gribbin and H. H. Lamb, Climatic change in historical times, în J. Gribbin, 
Climatic change, Cambridge University Press, 1978, p. 68-82.
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ultimul interval de expansiune a gheţarilor s-a desfăşurat între 2.900 
şi 2.300 B.P. (cuprinzînd deci în mare epoca fierului), (fig. 1). De fapt, 
aceşti ultimi doi autori vorbesc de o etapă rece şi în urmă cu 1.000-800 
ani B.P. In timpul tuturor acestor intervale reci cei mai mulţi gheţari 
se dezvoltă cu 10— 25% din lungimea lor actuală. Amploarea extensiu
nii gheţarilor a fost aproximativ egală în timpul intervalului dintre 
3.300— 2.400 B.P. şi din Mica virată a gheţii, iar avansarea gheţarilor 
dintre 5.800— 4.900 B.P. a fost mai slabă în următoarele două intervale.

Menţionăm că toate aceste oscilaţii climatice şi-au găsit confirmarea 
nu numai în datele oferite de metodele tradiţionale (palinologie, paleo- 
faună etc.), ci şi în rezultatele unor noi metode cu implicaţii în studiul 
paleoclimatului precum măsurarea variaţiilor de-a lungul timpului a 
Ct, din atmosferă sau a concentrării O18 din icalota de gheaţă a Groen
landei, a oxigenului izotopic ( 0 18 şi O10) din carotele extrase din sedi
mentele mărilor şi oceanelor planetei noastre etc.

înregistrările din Munţii Alpi au dovedit că între 1000 şi 1200 e.n. 
a existat o perioadă de încălzire, iar Mica vîrstă a gheţii a fost precedată 
de asemenea de o altă expansiune a gheţarilor petrecută între 1270 şi 
1385 e. n., cînd avansul limbilor de gheaţă au răsturnat multe păduri sau 
au afectat o serie de amenajări efectuate de om în aceste regiuni.

Mica vîrstă a gheţii nu trebuie privită, la rîndul ei, ca o etapă de 
răcire continuă ci, din contră, sub forma succedării unor intervale reci 
cu altele mai puţin reci (fig. 2). In acest sens se poate spune că perioa
dele de culminare a răcirii din Mica vîrstă a ghetii s-au produs între 
1596— 1620, 1640— 1643, 1670— 1680, 1720, 1740— 1750, 1770— 1780,
1816------ 1825 şi 1840— 1850 e.n. Maximul răcirii s-a produs, se pare, în
tre 1600 şi 1750 e.n. Cu toate că retragerea gheţii a început în jurul anu
lui 1860, au existat şi în continuare reavansări ale gheţarilor între 1890 
—1895 si 1912— 1920, retragerea fiind într-adevăr drastică posterior anu
lui 1920.

Un fapt interesant îl constituie constatarea privind lungimea inter
valului cu climat rece pentru perioadele dintre 5.800-4.900 şi 3.300-
2.400 B.P., estimată la circa 900 ani. Extinzînd cunoştinţele asupra va
riaţiilor reci vechi ale climei vom observa că modelul Holocen al eveni
mentelor climatice s-a repetat şi în Pleistocen. Pe lîngă faptul că putem 
presupune o reavansare a gheţarilor la 7.800 B.P., se cunosc cele care 
au culminat la 10.300, 12.800, ' 15.300, 17.800 sau 20.300 B.P.

Pe de altă parte, intervalul timpuriu de expansiune a gheţarilor 
începe în sec. XIV şi culminează în Mica vîrstă a gheţii. Aceasta înseamnă 
că putem considera, la modul ou totul general, că acesit interval rece a 
durat de la 1300 la 1920 e.n. avînd o durată de circa 620 ani. Putem 
atunci presupune că Mica vîrstă a gheţii este încă în proces aşteptîndu^ne 
la reluarea înaintării gheţarului alpin.

In acelaşi timp, dacă vom măsura intervalul timpuriu de încălzire, 
care a cuprins în cadrul său Imperiul Roman şi Evul mediu, începiit la
2.400 B.P. (450 î.e.n.) şi durînd pînă la înaintarea gheţarilor din sec. 
XIII, vom constata un număr de 1.750 de ani. Menţionăm că acest inter
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val a fost întrerupt de expansiunea gheţarilor între 1.250— 1.050 B.P. 
(700— 900 e.n.).

Precedentul interval de încălzire s-a desfăşurat între 4.900 şi 3.300 
B.P. cuprinzând la rândul său circa 1.500 ani.

In concluzie se poate spune că intervalele expansiunii gheţarului 
revin în general intr-un model consecvent, ou răciri de vîrf separate de 
intervale de aproximativ 2.500 ani.

O metodă de previziune climatică pe un timp lung este a proiecta 
modelul schimbărilor climei din trecut în viitor cu presupunerea că el 
se va repeta. Aceasta ar însemna că Mica vîrstă a gheţii va fi succedată în 
următoarele cîteva secole de un climat asemănător celui din Imperiul 
Roman şi Evul mediu, iar în jurul anului 4.200 va fi cea mai imensă 
viitoare înaintare a gheţurilor şi deci cel mai rece climat.

Desigur, se pune întrebarea dacă cercetările din ultimii ani au lă
murit cauzele care determină variaţia climei de-a lungul timpului ?

Răspunsul este departe de a fi complet şi nici nu intenţionăm să 
discutăm aici. acest aspect. Dorim însă să subliniem sesizarea corelaţiei 
dintre schimbările climei şi variaţia Cm din atmosferă, ceea ce ne-ar 
sugera rolul activităţilor solare în fluctuaţiile climatului pe pămînt.

S-a constatat, prin măsurarea Ct/l din regiunile împădurite, că exis
tă două tipuri de variaţii în activitatea din atmosferă a acestui element. în 
timpul ultimilor 7.000 de ani. Prima, implică schimbările lente de-a lun
gul unui interval de timp larg, reflectate prin descreşterea în activitate 
a C|/, de 100% între 7.000 şi 2.200 B.P. cauzată, în general, de variaţia 
câmpului geomagnetic. Totodată însă, suprapunînd aceste schimbări de 
lungă durată, sînt fluctuaţiile de termen scurt de peste 30o/o-

Cercetările au demonstrat, că în timpul Evului mediu, pierind de la 
minimum 900 e.n., nordul Europei şi Atlanticul de nord erau cuprinse 
de căldură şi vreme uscată. H.H. Lamb '■ sugerează că perioada caldă a 
putut avea loc între 1000 şi 1200 e.n., pe cînd E.L. Ladurie5 plasează 
acest optim la 1080— 1180. Ulterior, deteriorarea climei a survenit între 
1200 şi 1400 e.n. fiind urmată de o slabă ameliorare ce a început la circa 
1400 şi a durat pînă la 1550 e.n. Prelungirea deteriorării climatice a ur
mat în vestul Europei şi a durat de la minimum 1550 pînă la 1860 e.n .11. 
iar cel mai aspru climat din acest interval pare să fi survenit între 
1550— 1700 e .n .7.

Măsurătorile asupra C( /; din atmosferă au determinat tendinţa clima
tului rece în perioada cîe înaltă activitate Cu. Astfel, în timpul interva
lului 900 — 1 100 e.n. valoarea Cu atingea — 5%0, descrescind la — 20%» 
sau chiar — 25%0 în jurul anului 1 200 e.n., adică în timpul călduros din 
Evul mediu. Intre 1 300 — 1 500 e.n. se observă o creştere de —)—20̂ 00, 
deci, în general, valori înalte, dar totuşi destul de fluctuante în timpul

4 H. H. Lamb, The Changing Climate, Methuen and Co., London, 1966, p. 635.
5 E. L. Ladurie, Times of Feast, Times of Famine, Doubleday, New York, 1971- 

p. 231-256.
6 Ibidem.
7 H. H. Lanib, op. cit.
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Micii vîrste a gheţii. După Mica vîrstă a gheţii se constată un declin 
general în activitatea C|4.

Măsurătorile Ct4 au demonstrat, de asemenea, fluctuaţiile cu frec
ventă de circa 400 ani. Intervalele largi de activitate înaltă C]4 au sur
venit între 1 300 — 1 900 e. n. .şi 2 200 — 3 400 B. P., 4 400 — 5 800 B. P„ 
iar valorile scăzute predomină între 1 300 e.n. şi 250 î.e.n., precum şi 
în etapele dintre 3 400 — 4 400 B.P. şi 6 000 — 6 300 B.P. Adesea, în 
cadrul acestor intervale largi, se constată fluctuaţii scurte ale activităţii 
C > c u m ar fi de exemplu cea dintre 1050 — 1300 B. P.

Corelarea dintre fluctuaţiile liniei gheţarilor şi activitatea C14 din 
atmosferă s-a făcut în numeroase puncte, cele mai interesante simili
tudini între aceste date obţinîndu-se în munţii St. Elias clin America 
de Nord şi în Laplandul suedez, peste tot constatîndu-se o corespondenţă 
intimă între activitatea Q 4 şi variaţia climei, curba de variabilitate a 
acestui element reprezentînd deci. de fapt, o curbă climatică.\ In ceea 
ce priveşte cauzele oscilaţiilor CJ4 în atmosferă, nu s-a ajuns, se pare, 
încă la o explicaţie satisfăcătoare invocîndu-se variaţiile seculare ale 
cîmpului magnetic, schimbul ratei dintre rezervoarele uscat-oeean, schim
barea concentrării CO., din atmosferă, mutarea de carbon de la înveli
şurile mixte de precipitare biologică sau schimbarea în rata amestecu
lui dintre suprafaţa învelişului oceanului ce pot cauza rapid variaţii at
mosferice ale C|4, ca să nu mai vorbim de erupţiile vulcanice conjugate 
pe un timp mai îndelungat în diferite regiuni ale globului.

Dacă ar fi să ne referim la efectele concrete ale acestor oscilaţii 
climatice trebuie să relevăm caracterul lor general, ele ouprinzînd cel 
mai adesea întreaga Terra, de altfel ca orice fenomen climatic major, 
manifestările lor fiind însă diferenţiate ca pondere în funcţie de regiunea 
fizico-geografică respectivă. Este suficient să amintim cîteva din efec
tele majore pentru a ne imagina cît de mult puteau influenţa viaţa 
omului. Aşa, de exemplu, încălzirea climei dintre 5000 şi 3000 î.e.n. a 
făcut ca nivelul eustatie al mării să se înalţe rapid, debitul nurilor să 
crească enorm în regiunile muntoase ou gheţari producînd inundaţii ca
tastrofale, mutarea vechilor aşezări înşirate pînă atunci de-a lungul res
pectivelor rîuri, în luncile acestora sau pe terasele mai joase. In jurul 
anului 2 000 î.e.n. încălzirea climei a determinat topirea unui volum de 
gheaţă din zonele montane estimat la cifra IO13 mc, ceea ce a determi
nat ridicarea nivelului oceanului planetar cu circa 3 m. Aceasta a însem
nat, pe lîngă influenţa directă asupra zonelor literale, schimbarea nive
lului de bază a numeroase rîuri care se varsă în diferite mări conectate 
la sistemul oceanic planetar. Râurile respective au fost obligate să-şi in
tensifice acţiunea de depunere, producând inundaţii continui în oursul 
inferior şi, în acelaşi timp, să exercite o acţiune de eroziune catastrofală 
în nivelul superior.

Variaţiile de temperatură de la o etapă la alta, în măsura în care 
ele au ajuns la valori de 2-3° C în media anuală, au avut efeicte dintre 
cele mai profunde asupra economiei şi culturii materiale din etapele 
respective. Trebuie, de asemenea, să ne gîndim la o altă repartiţie a 
sistemelor anticiclonale şi a depresiunilor atmosferice, deci la un regim
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al vînturilor diferenţiat. Este interesant să precizăm că în jurul lui 4 000 
î.e.n. centura de cea mai înaltă presiune era centrată pînă la nordul pa
ralelei de 40 — 45° latitudine nordică, ceea ce a determinat implicit un 
regim de ploi extrem de ridicat în timpul verii şi precipitaţii abundente 
iarna în zona mediteraneeană.

în etapa rece din epoca fierului pădurile din teritoriul Uniunii So
vietice şi-au deplasat limita mult spre sud, iar viţa de vie şi măslinul 
au fost, se pare, eliminate din nordul Italiei. Din contră, în timpul opti
mului climatic dintre 1000 — 1200 e. n. podgoriile se extind în Europa 
de vest şi centrală cu 3—5° spre nord şi 100— 200 m pe altitudine. în 
această perioadă, temperatura medie anuală era, se pare, cu cel puţin 
P mai ridicată ca în zilele noastre. Trebuie să amintim în legătură cu 
temperatura că, dimpotrivă, în timpul Micii vîrste a gheţii, în mod 
special între 1700 —  1820, ea scăzuse cu pînă la 3° C (fig. 3) în raport 
cu zilele noastre, ceea ce a deteiminat încă de pe la anul 1500 un declin 
catastrofal al limitei superioare a pădurilor în Europa centrală şi pro
babil situaţia nu a fost alta nici în regiunea ţării noastre. Foarte mult 
a crescut, în timpul Micii vîrste a gheţii, nivelul Mării Caspice şi chiar 
al Nilului alimentat atunci din ploile clin centura ecuatorială, ploi mult 
mai abundente decît azi.

în încheiere, vrem să subliniem că, atîta timp cît în Holocen se 
vorbeşte de o Mică vîrstă a gheţii şi alte etape de răcire şi înaintare a 
gheţarilor nu credem că îşi mai are sensul denumirea de „postglaciar“ 
cu care se mai încearcă uneori a desemna ultimii 10 000 de ani. De ase
menea, o altă noţiune adesea întâlnită este aceea de „optimum climatic 
postgiaciar“ introdusă de multă vreme de L. Von Post s pentru a defini 
în general etapa caldă dintre 7 000 şi 5 000 B.P. Avînd în vedere că 
în Holocen au fost precizate prin ultimele cercetări cel puţin două op
time climatice, noţiunea sub formă de „optimum climatic postglaciar“ 
devine confuză şi trebuie eliminată din nomenclatura de specialitate.

CONSIDER ATI ONS GEn ERALES SUR LES VARIATIONS 
DE CLIMAT PENDANT LES CINQ DERNIERS 
MILLENAIRES

Re surn e

Les toutes dernieres recherches concernant l’expansion et la 
ccntraction des glaciers du holocene, pratiquees dans divers points de la Terre, 
recoupees par les donnees obtenues grâce â l’etude 0|8 de la calotte glaciaire du 
centre de la Groenlande par eelles resultant de l'etude des variations du C(/i at- 
mospherique, ont permis Felaboration de quelques etudes d’un interet exception- 
nel pour le paleoclimat du holocene de i'ensemble de notre planete. L ’autaur

8 L. Von Post, Problems and workinglines in the postarctic Forest Hislory of 
Fjurope, Fifth International Botanical Congress Cambridge Report o f Pro- 
ceedings, 1930.
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discute justement quelques unes de ces donnees, reeueillies dans une serie d'ou- 
vrages de differents pays, dans le but de preparer leur future integration dans 
le phenomene du developpement de la cu-lture materielle dans le territoire rou
main.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — Variations du climat pendant Ies derniers 8 000 ans. A  — Yariations â 
breve echeance du Cu, atmospherique (d’apres H. E. Suess, 1970) ; B —  
Schema des fluctuations generales de par le monde des glaciers du holo- 
cene ; C — Schema des fluctuations des glaciers et de la limite des forets 
du holocene dans Ies montagnes St. Elias ; D — Schema des fluctuations des 
glaciers holocenes dans Ies montagnes de Kebnekaise et de Sarek (d’apres
G. H. Denton et W. Karlen, 1973).

Fig. 2. —■ La comparaison des courbes de coneentration 0 lg de Groenlande centrale 
et de la variation des temperatures en Islande et en Angleterre (d’apres 
J. Gribbin et H. H. Lamb. 1978).

Fig. 3. — Les courbes saisonnieres et ann-uelles des variations de la temperature 
pendant le  dernier millenaire en Angleterre (les divers courbes repro- 
duites en pointille, par des lignes discontinues ou lignes continues repre- 
sentent autant des modalites d’interpretation) (d’apres J. Gribbin et H. ÎI. 
Lamb, 1978).
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Fig.

6 ( % . i  T e o p e r a t f l T t t  ţ e C)

T e m p e r a t u r a  ( ° C )

2.   Comparaţie intre curba de concentrare Oj« din Groenlanda centrală şi
curba variaţiilor temperaturii in Islanda şi Anglia (dupa J. Gribbm şi
H. H. Lamb,’ 19781.
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ASPECT SAU FENOMEN DE TIP SUDIŢI ?

NICOLAE URSULESCU

Publicarea în 1966, de către Victor Teodorescu, 
a materialelor liniar-ceramice descoperite în aşezarea de la Sudiţi (jud. 
Buzău) 1 a provocat numeroase discuţii prin caracterul lor inedit. Atrăgea 
atenţia, în primul rînd, combinarea, pe aceleaşi fragmente ceramice, a 
„capetelor de note" (atît de tipice culturii ceramicii liniare) cu canelurile 
sau pliscurile, care înlocuiau obişnuitele linii ale decorului incizat2. Pe 
baza acestei caracteristici, ca şi a altora;î, autorul ajungea la concluzia că 
în nord-estul Munteniei s-a format un aspect aparte, denumit Sudiţi şi 
care prezenta o clară întrepătrundere între elementele liniar-ceramice 
şi cele de origine sudică, probabil de factură Dudeşti ; aspectului i se 
atribuia un aport la formarea culturii Boian 4. Mai mult, se avansa chiar 
ipoteza că ne-am afla în faţa unui complex care ar putea să stea şi 
la baza fenomenului precucutenian, ce s-a extins treptat spre Moldova 5.

Datele stratigrafice de aici, destul de puţine la acea dată, relevaseră 
că principalul complex cu materiale de tip Sudiţi (alveolarea denumită 
convenţional ,,L|“) era anterior fazei Boian III (Vidra), iar nivelul li
niar în genere (fără să ştim dacă e vorba de liniar pur sau de „aspect 
Sudiţi44) anterior primei faze Boian0. De asemenea, pe baza startigirafiei 
orizontale, se postula posterioritatea ceramicii liniare de aici faţă de lo
cuirea Dudeşti7.

Aşa cum s-a observat ulterior de către mai mulţi cercetători, des
coperirile de la Sudiţi aveau o importanţă cu totul deosebită în înţele
gerea rolului pe care ceramica liniară l-a jucat în regiunile extraearpa- 
tice, dar precizarea acestui rol era îngreunată de faptul că datele stra
tigrafice rezultate erau insuficient de clare pentru încadrarea exactă a 
secvenţei Sudiţi în evoluţia neoliticului din nord-estul Munteniei.

Chiar în anul publicării materialelor de la Sudiţi, Silvia Marinescu- 
Bîlcu le ia în discuţie, cu ocazia primei prezentări a descoperirilor liniar -

1 V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară din teri
toriul de la sud de Carpaţi al României, în SCIV. 17, 2, 1966, p. 223-232.

2 Ibidevi, fig. 4.
3 Ibidem, p. 230.
4 Ibidem., p. 231.
5 Ibidem, p. 230, nota 17 ; p. 231.
6 Ibidem, p. 226.
7 Ibidem, p. 226, 231.
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ceramice tîrzii de la Tîrpeşti 8. Cu această ocazie, emite părerea că doar 
materialele liniare „pure“ ar fi participat la geneza culturii Boian, pe 
cînd „aspectul Sucliţi“ ar fi rezultatul unui amestec între elemente Bo
lintineanu (deja formate) şi o penetraţie tîrzie a ceramicii liniare, care 
încheie probabil deplasarea acestor triburi din Moldova spre Muntenia9. 
Autoarea susţine aceeaşi părere — despre contemporaneitatea descope
ririlor de la Sudiţi cu faza Bolintineanu —  şi în 1968, citind în plus des
coperirile de la Cemica, pentru aportul triburilor liniare la formarea 
culturii Boian 10.

In 1967, Eugenia Zaharia, discutînd evoluţia culturii Boian în sud- 
estul Transilvaniei11, atinge şi problema descoperirilor de la Sudiţi, pe 
care le consideră element participant la geneza culturii Boian. E. Za
haria subliniază faptul că la Sudiţi inciziile, canelurile şi capetele de 
note se menţin încă pure, nemodificate, fiind doar asociate pe aceleaşi 
vase l2. De asemenea autoarea aduce în discuţie şi faptul, deosebit de 
interesant, că unele complexe asemănătoare celui de la Sudiţi au apărut 
şi la Hărman, Brăduţ şi PetreştiJ:i. Trebuie remarcat însă, că aici, nu 
e vorba de „ complexe“ asemănătoare Sudiţiului, ci de elemente ce se 
aseamănă cu cele de la Sudiţi. O altă particularitate a descoperirilor de 
la Sudiţi, remarcată de autoare, este lipsa exciziei, dar aceasta nu poate 
fi absolutizată, dat fiind caracterul încă limitat al cercetării din această 
staţiune u. In privinţa rolului jucat de sinteza de la Sudiţi, Eugenia Zaha
ria arată că trecerea de la Dudeşti la Bolintineanu se face prin elementele 
Sudiţi, care reprezintă o etapă tîrzie a ceramicii liniare ; totodată Sudiţi 
nu explică decît parţial naşterea Bolintineanului, după părerea autoarei 
trebuind să mai existe un nivel, încă nedescoperit, în care să fie prezentă 
şi excizia 15. Unul sau mai multe nivele sînt presupuse şi pentru Mol
dova, corespunzător Sudiţiului şi Bolintineanului, înainte de naşterea 
Precucuteniului,c.

In acelaşi an, Vladimir Dumitrescu, discutînd opiniile Eugeniei Za
haria, arăta, printre altele, că nu e nevoie să se mai presupună un nivel 
intermediar între ceramica liniară şi Precucuteni I, deoarece la Traian- 
Dl. Fîntînilor şi la Tîrpeşti s-au descoperit fragmente de tip Sarka şi

8 S. Marinescu-Bîlcu, L’habitat ă ceramique rubanee de la station neolithique 
de Tîrpeşti et quelques problemes de la ceramique rubanee en Roumanie. 
în Actes du VIIe Congres International des Sciences Prehist.et Protohistoriqu.es, 
Prague, 21-27 aout 1966, voi. I, Praga, 1970, p. 423426.

9 Ibidem, p. 424-425.
10 Idem, Unele probleme ale neoliticului moldovenesc în lumina săpăturilor de 

la Tîrpeşti, în SCIV, 19, 3, 1968, p. 400' şi nota 7.
11 Eug. Zaharia, Angaben iiber die Boian-Giuleşti-Kultiir. Die Siedlung von Lef, 

în, Dada, N. S., XI, 1967, p. 5-38.
12 Ibidem, p. 25.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 25 şi nota 42.
15 Ibidem, p. 25, 37, 38.
16 Ibidem, p. 37.
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2eliezovce, ceea ce demonstrează existenţa ceramicii liniare din Mol
dova pînă în momentul naşterii Precucuteniului17.

în 1969, prezentând analogiile şi relaţiile cronologice ale tipului 2e- 
liezovce, cercetătorul cehoslovac Juraj Pavuk consideră descoperirile de 
la Sudiţi drept o interesantă simbioză şi influenţare reciprocă între ce
ramica liniară mai nouă şi cultura Boian, concluzionând că ceramica li
niară mai nouă a influenţat evoluţia în regiunile răsăritene ale Româ
niei în mai multe etape (Dudeşti, Boian, Precucuteni)18. Deşi nu o afiirmă 
tranşant, din context se înţelege că autorul înclină să plaseze cronologic 
Sudiţiul la nivel Boian.

în acelaşi an, Eugen Comşa prezintă fragmentele liniar-ceramice des
coperite la Dudeşti, într-o aşezare din faza mijlocie a culturii Dudeşti, 
arătând că aceste materiale nu manifestă încă fenomene de sinteză cu 
ceramica decorată cu caneluri, plasîndu-se deci anterior Sudiţilorlfl. Cît 
despre descoperirile de la Sudiţi, autorul exprimă rezerve serioase în 
privinţa datelor stratigrafice, avansînd chiar ideea că alveolarea „1,,“ , 
s-ar putea datora purtătorilor culturii Dudeşti (cărora le-ar aparţine deci 
materialele), iar fragmentele liniare ar fi ajuns aici ca importuri din aria 
culturii ceramicii liniare20. Pentru lămurirea problemei se cere publi
carea integrală a materialelor din complexul „L (“ , ca şi din complexele 
aparţinând culturii Dudeşti din această staţiune 21.

Aceleaşi păreri sânt reluate de Eugen Comşa în comunicarea ţinută 
la simpozionul din 1970, de la Szekesfehervâr, consacrat problemelor ac
tuale ale ceramicii liniare 22.

în 1970, un colectiv de cercetători, condus de Victor Teodorescu, a 
prezentat o nouă comunicare (rămasă inedită) despre descoperirile de la 
Sudiţi, în oare reafirmă concluziile din 1966, despre anterioritatea orizon
tului Sudiţi faţă de Bolintineanu şi rolul jucat de acest orizont în naşte
rea culturii Boian23. E. Comşa, discutând această concluzie, e de părere 
că respectivul complex de la Sudiţi reprezintă doar finalul evoluţiei co
munităţilor culturii ceramicii liniare din nord-estul Munteniei, aflat sub 
influenţa culturii Dudeşti şi care nu stă la baza formării fazei Bolinti
neanu 2/‘, deoarece, după părerea sa, faza Bolintineanu s-ar fi format în

17 VI. Dumitrescu, Quelques remarques au sujet de la culture neolithique Precu
cuteni et de la station de Traiun-Dealul Viei, în Dacia, N. S., XI, 1967, p. 45.

18 J. Pavuk Chronologie der Zeliezovce-Gruppe, în, Slov. Arch., XVII, 2, 1969, 
p. 357.

19 E. Comşa, Date noi cu privire la relaţiile dintre cultura Dudeşti şi cultura 
ceramicii liniare, în SCIV, 20, 4, 1969, p. 571-572.

20 Ibidem, p. 572-573 şi nota 29.
21 Ibidem, p. 573.
22 Idem, Quelques nouvelles donnees sur la culture ă ceramique rubanee en terri- 

toire roumain, în, Alctuelle Fragen der Bandkeramik, Szekesfehervâr, 1972, 
p. 176-177.
Cf- E.Comşa, Unele date privind raporturile dintre culturile neolitice timpurii

1 eslul României cu cele din sud-vestul U.R.S.S. în SCIV, 22, 3, 1971, p. 385, 
nota 57.

24 Ibidem.
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partea centrală a Munteniei, ca urmare a contactului direct dintre cul
tura Dudeşti şi cea a ceramicii liniare25.

O discuţie amplă asupra semnificaţiei descoperirilor de la Sudiţi a 
întreprins Alexandrina Alexandresou în 1971, cu ocazia prezentării ma
terialelor liniar-ceramice de la Hărman (jud. Braşov)26. Autoarea este 
de acord că materialele Sudiţi pot reprezenta o cultură de amestec la 
graniţa între culturi, dar ceramica liniară nu s-a amestecat cu elemente 
Dudeşti, ci Bolintineanu. Fundamentarea acestei explicaţii o găseşte în 
materialele de sinteză de la Hărman (asemănătoare cu cele de la Sudiţi), 
dar la Hărman nu există urme Dudeşti, ci doar Bolintineanu 27. în spri
jinul contemporaneităţii liniarului tîrziu cu Bolintineanu se citează două 
fapte 28 :

a) în primul strat de la Vădastra există atît un fragment de ceramică 
liniară, cît şi un vas Bolintineanu ;

b) In mediul Bolintineanu de la Cemiea există fragmente de „as
pect Sudiţi“ .

De asemenea, autoarea, bazîndu-se pe existenţa elementelor liniare 
tîrzii, de „aspect Sudiţi“ , în nard-estul Munteniei, pe care le plasează 
la nivel Bolintineanu, explică, prin aceasta, şi puternica influenţă a 
liniarului care se constată în aşa-numita „etapă“ Aldeni a fazei Giuleşti29. 
Deci aspectului Sudiţi nu i se acordă nici un rol în naşterea culturii 
Boian (faza Bolintineanu), al cărei centru genetic e plasat de autoare în 
nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei ; din această zonă ar fi 
fost apoi dislocaţi purtătorii culturii Boian spre centrul Munteniei de 
către purtătorii culturii liniare, coborîţi din M oldova30 : din amestecul 
lor ar fi rezultat „aspectul Sudiţi14, al cărui rol se vădeşte în impunerea 
elementelor de factură liniară în inventarul ceramicii din faza Giuleşti.

Discutînd în mai multe rânduri, între 1971 —  1974, rolul ceramicii 
liniare tîrzii (îndeosebi de la Tîrpeşti) în naşterea culturii Pirecueuteni31, 
Silvia Marinescu-Bîlcu s-a ocupat îndeaproape şi ele descoperirile de 
la Sudiţi. Considerînd în mod just că prezenţa ceramicii liniare în Mun
tenia se face simţită în mai multe rînduri, autoarea se opreşte însă la 
faza Bolintineanu, ca moment de naştere al aspectului Sudiţi, deoarece

25 Idem, Donnees sur la civilisation de Dudeşti, în. PZ, 46, 2, 1971, p. 246-247 ; 
idem, Culturile neolitice din zona Dunării inferioare, intermediare între Nord 
şi Sud, în, Apidum, XI, 1973, p. 19 ; idem, Unele probleme ale neoliticului din 
sud-estul Transilvaniei, în, Cumidava, VI, 1973, p .13.

26 A. D. Aiexandrescu, Ceramica liniară de la Hărman, în, Cumidava, V, p. 11-24.
27 Ibidem, p. 12-13.
28 Ibidem, p. 14.
29 Ibidem, p. 15.
30 Ibidem, p. 13.
31 S. Marinescu-Bîlcu, Aspects tardifs de la civilisation ă ceramique rubanee et 

sa contribution d la genese de la civilisation Precucuteni I, în, PZ, 46, 1, 1971, 
p. 4-36 ; idem, Quelques aspects du probleme de l’apport de la ceramique ruba
nee ă la formation de la civilisation Precucuteni I, în, Aktuelle Fragen der 
Bandkeramik, Szekesfehervăr, 1972, p. 162-170 ; idem, Cultura Precucuteni pe 
teritoriul României, Ed. Acad., Bucureşti, 1974 ; idem, Contributions au pro
bleme de la genese de la culture Precucuteni, în, Studii şi comunicări, Sibiu, 
voi. 18, 1974, p. 9-30.
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la acest nivel nu se foloseşte încă tehnica exciziei, iar formele şi orna
mentele contaminate de la Sudiţi găsesc analogii care merg pînă la 
identitate cu materialul Bolintineanu de la Cernica ; se reaminteşte, de 
asemenea, că la Hărman, unde sînt elemente de tip Sudiţi, nu există 
urme Dudeşti, ci numai Bolintineanu. Autoarea combate ideea că des
coperirile de la Sudiţi ar reprezenta ultima etapă a ceramicii liniare, 
deoarece în Moldova şi în zona Nistrului superior se cunosc etape ale 
acestei culturi, mult posterioare „aspectului Sudiţi4*. Aspectul Sudiţi ar 
marca totuşi încheierea pătrunderii triburilor liniare dinspre Moldova 
în Muntenia, dar evoluţia lor continuă în M oldova32, unde nu e nevoie 
să introducem între ceramica liniară şi Precucuteni I o nouă cultură, 
de tip „Sudiţi44, aşa1 cum preconiza Eugenia Zaharia, deoarece triburile 
liniare de aici dăinuie pînă la nivelul Boian-Giuleşti33

In 1978, Nicolae Vlassa se ralia părerii că în aspectul Sudiţi există 
elemente decorative ce se leagă strâns de sistemul ornamental Bolinti
neanu, justificînd datarea grupului pe durata dintre cultura Dudeşti şi 
faza Giuleşti 34.

Reluarea săpăturilor de la Sudiţi a furnizat observaţii stratigrafice 
clare, în sensul că stratul oare conţine materiale specifice culturii cera
micii liniare, cu puternice influenţe Dudeşti, este suprapus de alt strat, 
cu materiale specifice unei etape a fazei Bolintineanu35. Oonsemnînd 
această descoperire, E. Comşa îşi menţine părerea că „acolo nu s-a găsit 
încă nici un indiciu care să ne permită să afirmăm că aspectul Sudiţi 
reprezintă un element de care să se lege genetic faza Bolintineanu, res
pectiv începutul culturii Boian44 36.

*

Aşadar, în stadiul actual al cercetării, în legătură cu descoperirile 
de la Sudiţi, s-au exprimat două păreri diametral opuse : una, susţinută 
de Eugen Comşa, care consideră că în această aşezare nu există decît o 
simplă alăturare a unor materiale Dudeşti şi liniar-iceramioe, fără să 
se fi produs o întrerupere atît de puternică încît să apară materiale de 
o factură nouă ; şi alta, susţinută de majoritatea cercetătorilor care s-au 
ocupat de această problemă, care consideră că într-adevăr la Sudiţi se 
poate observa o strânsă întrepătrundere între ceramica liniară coborâtă 
din Moldova şi culturile de factură sudică din Muntenia, ceea ce a dat 
naştere unui nou aspect cultural, care a jucat un anume rol în evoluţia 
neoliticului din estul ţării. în privinţa acestui rol însă şi aici părerile 
sînt împărţite, în funcţie de momentul cronologic la care sînt plasate 
descoperirile de la Sudiţi. Astfel, unii plasează aspectul Sudiţi la nivel

32 Idem, Cultura Precucuteni, 1974, p. 116, nota 51.
33 Ibidem, p. 119.
34 N. Vlassa, Consideraţii asupra neoliticului timpuriu din România, în, Marisia, 

VIII, 1978, p. 33.
35 V. Teodorescu şi V. Drîmboceanu, Probleme ale culturii ceramicii liniare în 

nord-estul Munteniei, comunicare prezentată la Colocviul V, 1976, Bucureşti 
(cf. E. Comşa, Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul 
României, în SCIVA, 29, 1, 1978, p. 14).

36 E. Comşa, op. cit., 1978, p. 14.



482 NICOLAE URSULESCU

partea centrală a Munteniei, ca urmare a contactului direct dintre cul
tura Dudeşti şi cea a ceramicii liniare 25.

O discuţie amplă asupra semnificaţiei descoperirilor de la Sudiţi a 
întreprins Alexandrina Alexandrescu în 1971, cu ocazia prezentării ma
terialelor liniar-e er am iee de la Hărman (jud. Braşov)2f>. Autoarea este 
de acord că materialele Sudiţi pot reprezenta o cultură de amestec la 
graniţa între culturi, dar ceramica liniară nu s-a amestecat cu elemente 
Dudeşti, ci Bolintineamu. Fundamentarea acestei explicaţii o găseşte în 
materialele de sinteză de la Hărman (asemănătoare cu cele de la Sudiţi), 
dar la Hărman nu exisită urme Dudeşti, ci doar Bolintineanu 21. în spri
jinul contemporaneităţii liniarului tîrziu cu Bolintineanu se citează două 
fapte 28 :

a) în primul strat de la Vădastra există atît un fragment de ceramică 
liniară, cît şi un vas Bolintineanu ;

b) In mediul Bolintineanu de la Cetmica există fragmente de „as
pect Sudiţi“ .

De asemenea, autoarea, bazîndu-se pe existenţa elementelor liniare 
tîrzii, de „aspect Sudiţi“ , în nord-estui Munteniei, pe care le plasează 
la nivel Bolintineanu, explică, prin aceasta, şi puternica influenţă a 
liniarului care se constată în aşa-numita „etapă“ Aldeni a fazei Giuleşti29. 
Deci aspectului Sudiţi nu i se acordă nici un rol în naşterea culturii 
Boian (faza Bolintineanu), al cărei centru genetic e plasat de autoare în 
nord-estui Munteniei şi sud-vestul Moldovei ; din această zonă ar fi 
fost apoi dislocaţi purtătorii culturii Boian spre centrul Munteniei de 
către purtătorii culturii liniare, coborâţi din M oldova30 : din amestecul 
lor ar fi rezultat „aspectul Sudiţi“ , al cărui rol se vădeşte în impunerea 
elementelor de factură liniară în inventarul ceramicii din faza Giuleşti.

Discutând în mai multe rânduri, între 1971 —- 1974, rolul ceramicii 
liniare târzii (îndeosebi de la Tîrpeşti) in naşterea culturii Precucuteni31, 
Silvia Marinescu-Bîlcu s-a ocupat îndeaproape şi de descoperirile de 
la Sudiţi. Considerând în mod just că prezenţa ceramicii liniare în Mun
tenia se face simţită în mai multe rânduri, autoarea se opreşte însă la 
faza Bolintineanu, ca moment de naştere al aspectului Sudiţi, deoarece

25 Idem, Donnees su/r la civilisation de Dudeşti, în, PZ, 46, 2, 1971, p. 246-247 ; 
idem, Culturile neolitice din zona Dunării inferioare, intermediare între Nord 
şi Sud, în, Apulum, XI, 1973, p. 19 ; idem, Unele probleme ale neoliticului din 
sud-estul Transilvaniei, în, Cumidava, VI, 1973, p .13.

26 A. D. Alexandrescu, Ceramica liniară de la Hărman, în, Cumidava, V, p. 11-24.
27 lbidem, p. 12-13.
28 lbidem, p. 14.
29 lbidem, p. 15.
30 lbidem, p. 13.
31 S. Marinescu-Bîlcu, Aspects tardifs de la civilisation ă ceramique rubanee et 

sa contribution ă la genese de la civilisation Precucuteni I, în, PZ, 46, 1, 1971, 
p. 4-36 ; idem, Quelques aspects du probleme de Vapport de la ceramique ruba
nee ă la formation de la civilisation Precucuteni I, în, Aktuelle Fragen der 
Bandkeramik, Szekesfehervâr, 1972, p. 162-170 ; idem, Cultura Precucuteni pe 
teritoriul României, Ed. Acad., Bucureşti, 1974 ; idem, Contributions au pro
bleme de la genese de la culture Precucuteni, în, Studii şi comunicări, Sibiu, 
voi. 18, 1974, p. 9-30.
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la acest nivel nu se foloseşte încă tehnica exciziei, iar formele şi orna
mentele contaminate de la Sudiţi găsesc analogii care merg pînă la 
identitate cu materialul Bolintineanu de la Cernica ; se reaminteşte, de 
asemenea, că la Hărman, unde sînt elemente de tip Sudiţi, nu există 
urme Dudeşti, ci numai Bolintineanu. Autoarea combate ideea că des
coperirile de la Sudiţi ar reprezenta ultima etapă a ceramicii liniare, 
deoarece în Moldova şi în zona Nistrului superior se cunosc etape ale 
aces'tei culturi, mult posterioare „aspectului Sudiţi11. Aspectul Sudiţi ar 
marca totuşi încheierea pătrunderii triburilor liniare dinspre Moldova 
în Muntenia, dar evoluţia lor continuă în M oldova32, unde nu e nevoie 
să introducem între ceramica liniară şi Precucuteni I o nouă cultură, 
de tip „Sudiţi11, aşa1 cum preconiza Eugenia Zaharia, deoarece triburile 
liniare de aici dăinuie pînă la nivelul Boian-Giuleşti 33

în 1978, Nicolae Vlassa se ralia părerii că în aspectul Sudiţi există 
elemente decorative ce se leagă strâns de sistemul ornamental Bolinti
neanu, justificând datarea grupului pe durata dintre cultura Dudeşti şi 
faza Giuleşti:!4.

Reluarea săpăturilor de la Sudiţi a furnizat observaţii stratigrafi-ce 
clare, în sensul că stratul oare conţine materiale specifice culturii cera
micii liniare, cu puternice influenţe Dudeşti, este suprapus de alt strat, 
cu materiale specifice unei etape a fazei Bolintineanu35. Consemnând 
această descoperire, E. Comşa îşi menţine părerea că „acolo nu s-a găsit 
încă nici un indiciu care să ne permită să afirmăm că aspectul Sudiţi 
reprezintă un element de care să se lege genetic faza Bolintineanu, res
pectiv începutul culturii Boian11 36.

Aşadar, în stadiul actual al cercetării, în legătură cu descoperirile 
de la Sudiţi, s-au exprimat două păreri diametral opuse : una, susţinută 
de Eugen Comşa, care consideră că în această aşezare nu există decît o 
simplă alăturare a unor materiale Dudeşti şi Uniar^ceramioe, fără să 
se fi produs o întrerupere atît de puternică încît să apară materiale de
o factură nouă; şi alta, susţinută de majoritatea cercetătorilor care s-au 
ocupat de această problemă, care consideră că Intr-adevăr la Sudiţi se 
poate observa o strânsă întrepătrundere între ceramica liniară cobonîtă 
clin Moldova şi culturile de factură sudică din Muntenia, ceea ce a dat 
naştere unui nou aspect cultural, care a jucat un anume rol în evoluţia 
neoliticului din estul ţării. în privinţa acestui rol însă şi aici părerile 
sînt împărţite, în funcţie de momentul cronologic la care sînt plasate 
descoperirile de la Sudiţi. Astfel, unii plasează aspectul Sudiţi la nivel

32 Idem, Cultura Precucuteni, 1974, p. 116, nota 51.
33 Ibidem, p. 119.
34 N. Vlassa, Consideraţii asupra neoliticului timpuriu din România, în, Marisia, 

VIII, 1978, p. 33.
35 V. Teodoreseu şi V. Drîmboceanu, Probleme ale culturii ceramicii liniare în 

nord-estul Munteniei, comunicare prezentată la Colocviul V, 1976, Bucureşti 
(cf. E. Comşa, Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul 
României, în SCIVA, 29, 1, 1978, p. 14).

36 E. Comşa, op. cit., 1978, p. 14.
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Dudeşti (V. Teodorescu) sau la nivel imediat post-Dudeşti (E. Zahai'ia), 
rezervîndu-i în felul acesta un rol în naşterea fazei Bolintineanu ; alţii 
consideră că aspectul e contemporan cu Bolintineanu, luând naştere din 
contactul triburilor liniare cu prima fază a culturii Boian şi îi rezervă 
un rol în conturarea aspectului fazei Giuleşti (A. D. Alexandreseu, S. Ma- 
rinesou-Bâlcu).

în argumentarea acestor datări un rol de seamă l-au jucat şi compa
raţiile cu descoperiri similare din alte aşezări (Hărman, Comica, Târ,peşti 
ş.a.), în care au apărut de asemenea asocieri între1 decorul specific cera
micii liniare (îndeosebi capete de note şi linii incizate) şi cel specific 
culturilor sudice (îndeosebi pliseurile şi canelurile). Aceste analogii se 
plasau însă la nivele diferite şi de aici au rezultat în mare măsură, după 
opinia noasitră, şi propunerile diferite pentru datarea descoperirilor de 
la Sudiţi.

In momentul de faţă descoperiri de tip Sudiţi, în care să apară mix
ta jul pe aceleaşi vase între caneluri şi capete de note, se mai cunosc 
clin următoarele aşezări :

1) Cernica, unde apar într-o aşezare de tip Bolintineanu 37.
2) Hărman, unde sînt contemporane cu faza Bolintineanu, pînă la

apariţia purtătorilor fazei Giuleşti în sud-estul Transilvaniei3S.
3) Tîrpeşti, unde apare un fragment de culoare neagră, lustruit, cu ca

neluri superficiale în loc de linii, unite prin alveole prelungi, în stil
Zeliezovce 39.

4) Floreşti (R.S.S. Moldovenească), aici fiind vorba de materiale ine
dite, sesizate de S. Marinescu-Bîlcu în loturile păstrate la Leningrad40 
şi care aparţin unei etape bandeeramioe cu totul finală, contemporană 
cel puţin cu începutul fazei Precucuteni I 41.

5) Rzeszow-Piastow  (sud-estul Poloniei), unde un fragment de fac
tură Precucuteni I a fost descoperit în groapa nr. 76, oare se datează în 
a doua perioadă a ceramicii liniare din această zonă 42, ceea ce confirmă 
datarea descoperirilor de la Floreşti.

Din datele existente credem că rezultă în mod olar că nu se poate 
vorbi de un singur moment în care se produce sinteza dintre purtătorii 
ceramicii liniare şi purtătorii culturilor de origine sudică. De aceea con

37 Gh. Cantacuzino şi Seb. Morintz, Descoperirile arheologice de la Cernica şi 
importanţa lor pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră, în Bucu
reşti. Materiale de istorie şi muzeografie, VI, 1968, fig. 4.

38 A. >D. Alexandreseu, op. cit., p. 14-15 şi fig. 4/15 ; 6/1)1, 12 ; 7/7.
39 S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni, 1974, p. 118, nota 60. Spre deosebire 

de autoarea descoperirii, considerăm, însă, că analogiile acestui decor conduc 
nu spre faza mijlocie a grupei Zeliezovce, ci mai degrabă spre cea timpurie 
(J. Pavuk, op. cit., fig. 15/7 ; 16/4), deoarece alveola uneşte capetele celor două 
linii, nefiind plasată pe traseul liniilor, asa cum va apare în faza mijlocie 
(Ibidem, fig. 42/17 ; 43/4, 14; 47/18-19 ş. a.). ’

40 S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni, p. 119.
41 Idem, Asupra unor probleme ale culturii Criş, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 496.
42 J. K. Kozlowski, Vber die Untersuchungen der ostlichen Peripherien der Li- 

nien-Bandkeramik-Kultur, în, Acta Archaeologica Carpathica, XIV, 1974, p. 39-
40 şi fig. 24.
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siderăm justă părerea celor care văd în Sudiţi doar «un moment al aces
tor contacte, ce se produc pe parcursul unei perioade îndelungate şi pe 
un front spaţial vast.

în lucrarea de faţă am avut în vedere doar fenomene care vizează 
aria răsăirteană a acestor contacte, deoarece întrepătrunderi similare 
s-au sesizat şi în zona situată la vest de Carpaţi a marelui areal liniar- 
ceramic (de ex., descoperirile de tip Malo Korenovo, Bucovăţ, Szakâlhât 
şi chiar Zeliezovce).

De aceea, considerăm că termenul de „aspect Sudiţi“ îşi găseşte va
labilitatea doar pentru momentul în care triburile liniare din Moldova 
formează o sinteză originală împreună cu purtătorii culturii Dudeşti, 
probabil de la sfîrşitul fazei a doua, ceea ce va constitui o  verigă impor
tantă în formarea fazei Bolintineanu. Pe măsură ce avansau spre sud, 
aceste elemente liniar-ceramice îşi pierdeau, fireşte, vitalitatea, deve
nind simple importuri, aşa cum au fost descoperite la Dudeşti/l3, iar 
nu elemente implicate într-o sinteză. Din această cauză considerăm că 
a putut să se menţină o diferenţiere regională şi pe parcursul fazei Du
deşti III, cînd „aspectul Sudiţi“ va evolua decisiv în nord-estul Munte
niei spre formarea fazei Bolintineanu. Aceasta ar explica şi apariţia pa
ralelă a importurilor liniare în mediul Dudeşti III din centrul Mun
teniei.

Apoi, odată cu răspîndirea fazei Bolintineanu şi cu retragerea si
multană a Dudeştiului final spre vest, se vor produce noi fenomene de 
sinteză cu alte triburi liniar-ceramice care continuau să penetreze din 
nord, aşa) cum s-a sesizat la Cemica şi Hărman.

Din acest moment, factorul sudic a cunoscut o vitalizare deosebită, 
reuşind, la nivelul fazei Giuleşti, nu numai să oprească penetraţia tribu
rilor liniar-ceramice, ci să şi determine o modificare a destinului lor, 
în sensul apariţiei unor noi sinteze culturale. Numeroase discuţii s-au 
purtat asupra momentului în care triburile .Boian au reuşit să contribuie 
la naşterea culturii Precucuteni, ultimele concluzii oprinclu-se la faza 
Giuleşti şi mai precis la aşa numita sa „etapă“ finală —  Aldeni v\ Con -

43 E. Comşa, op. cit., 1969.
44 După părerea noastră, existenţa a două etape (Greaca şi Aldeni) în cadrul fazei 

Giuleşti, postulată 'de E. Comşa, pare a nu avea un suport real. Chiar E. Comşa 
afirmă că „poziţia lor cronologică încă nu a fost confirmată prin observaţii stra- 
tigrafice, ea se întemeiază numai pe criterii de ordin tipologic" (Istoria comut- 
nităţilor culturii Boian, Ed. Acad., Bucureşti, 1974, p. 32). Singurul indiciu des
pre existenţa celor două etape a fost furnizat oral în 1965 de N. Harţuche, în 
sensul că la Brăila s-ar fi descoperit două aşezări ou materiale.de tip Giuleşti, 
la mică distanţă una de alta, aparţinînd celor două etape (Ibidem, p. 32 şi nota 
115). Dar în 1968, N. Harţuche vorbeşte despre o singură aşezare foarte întinsă, 
de tip Giuleşti, la Brăila (N. A. Harţuche. F. Anastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968, 
p. 9-10). De asemenea, harta de răspîndire a aşezărilor fazei Giuleşti arată că 
staţiunile aşa-numitei etape Greaca se situează doar în partea sudică a area
lului fazei Giuleşti, iar cele ale aşa-numitei etape Aldeni în partea nordică 
(E. Comşa, op. cit., 1974, p. 32-36, fig. 10), ceea ce întăreşte impresia că ne 
aflăm în faţa unor aspecte regionale ale aceleiaşi faze. Deosebirea esenţială 
între cele două „etape“ constă în prezenţa categoriei eu decor incizat în ca
drul ceramicii Aldeni (Ibidem, p. 105-107, fig. 32), ceea ce s-ar putea explica,
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siderăm că o parte a viitoarei sinteze Precucuteni se poate întîlni deja 
în aşezările tî-rzii ale aspectului nordic al fazei Giuleşti (Aldeni) şi că 
de la acest nivel şi din această zonă va porni spre Moldova impulsul de
cisiv care va determina schimbarea aspectului culturii ceramicii liniare 
tîrzii, de tip Tîrpeşti, în cultură Precucuteni.

Ulterior, fenomenele de sinteză se vor găsi tot, mai departe spre nord 
şi spre est (Floreşti şi Rzeszow-Piastow), de data aceasta tehnica plise- 
urilor şi canelurii pornind chiar din mediul Precucuteni deja format, 
spre ultimele triburi liniar-eeramice, care îşi mai menţineau identitatea 
culturală, pînă vor fi şi ele înglobate în aria noii culturi, Precucuteni, în 
a doua sa fază de evoluţie.

Din analiza întreprinsă asupra contactelor ceramicii liniare din spa
ţiile est-carpatice cu culturile ce înglobează elemente predominante de 
factură sudică reiese că a avut loc o influenţare reciprocă, ce a deter
minat naşterea unor fenomene de sinteză, pe care le-am putea denumi 
de tip Sudiţi, avînd în vedere că, pentm prima oară, ele au fost surprinse 
olar în această aşezare.

Aşadar, „aspectul Sudiţi“ nu reprezintă decît un moment bine de
terminat, cronologic şi spaţial, al acestor fenomene de sinteză ; consi
derăm, deci, că nu se poate vorbi de un aspect Sudiţi decît în zona de 
nord-est a Munteniei, la un nivel cronologic corespunzător culturii 
Dudeşti.

ASPECT OU PHENOMENE DE TYPE SUDIŢI ?

R e s u m e

Dans cet article nous analysons i ’importance du phenomene, 
observe pour la premiere fois â Sudiţi (dep. de Buzău), de fonmation d'une syn
these entre la ceramique rubanee du cdte estique de Ia Roumanie et les cultures de 
facture meridionale de la Valachie (Dudeşti et Boian).1-7 On passe en revue les 
opinions exprimees par divers auteurs concernant la datation de cette synthese 
et sa repartitâon spaţiale.8-36 On enumere les 5 locailites (sauf Sudiţi), ou on a 
encore decouvert de tels phenomenes de synthese entre les elements de ceramique 
rubanee (lignes incises et tete de notes) et eeux d'origine meridionale (plisses et 
eannelures) : Cerni.ca (pres de Bucarest), 37 Hărman (dep. de Braşov), 38 Tîrpeşti 
(dep. de Neamţ), 39 Floreşti (R.S.S. Moldave), 4°-41 Rzeszow-Piastow (sud-est de la 
Pologne).42 L’analyse de ces decouvertes montre qu’on ne peut pas parler d’un 
seul moment, mais d’une longue periode de ces interpenetrations, comme d’une 
zone beaucoup plus vaste. C’est pourquoi, l ’auteur opte en faveur du terme de 
„phenomene Sudiţi“ (pour tous les habitats ou on a constate l’interpenetration 
des deux categories d ’elements) et d ’,,aspect Sudiţi" (pour les interpenetration 
de la zone nord-est de la Valachie, au niveau de la culture Dudeşti).

însă, tocmai prin contactul mai strîns al acestui aspect cu triburile liniare tîrzii 
din Moldova. De asemenea, trebuie reamintit că în cadrul fiecărei zone (nor
dică şi sudică) se întîlnese aşezări de un aspect mai vechi (de ex., Bogata şi Sf. 
Gheorghe) şi altele de un aspect mai nou (de ex., Greaca şi Feldioara), ceea ce 
ar duce la concluzia că, de fapt, etapele există în cadrul fiecărui aspect regio
nal al fazei Giuleşti.



CARACTERIZARE ANTROPOLOGICĂ 
A MORMINTELOR DE INCINERAŢIE 
DIN NECROPOLA TUMULARĂ 
DE LA VOLOVĂŢ —  JUDEŢUL SUCEAVA

DAN BOTEZATU

Materialul de studiu a fost scos la iveală cu 
ocazia unor săpături arheologice executate între anii 1971— 1973, în 
necropola tumulară de la Volovăţ, jud. Suceava J. El cuprinde resturi de 
schelete umane provenite dintr-un număr de 20 morminte cu ritualul de 
incinerare, din care 19 morminte se datează din Hallstatt-ul timpuriu şi 
unul în Hallstatt-ul tîrziu2.

Tehnica de lucru a constat în trierea materialului după importanţa 
şi mărimea fragmentelor, fiind separat pe porţiuni ale corpului (cap, 
trunchi, membre). O atenţie deosebită s-a depus pentru stabilirea se
xului şi a vîrstei, în acest sens analizîmdu-se grosimea fragmentelor de 
neurocraniu, locul de inserţie a unor grupe de muşchi, dezvoltarea re
giunii glabelare, gradul de robusticitate al fragmentelor osoase în ge
neral, precum şi gradul de obliterare a suturilor craniene, modificarea 
suprafeţelor de articulaţie a simfizei pubiene etc.

Caracterizare a individuală a scheletelor din morminte.

T 4  — M I : cu foarte puţine fragmente (2 mari şi 70 mici). Calci- 
■narea foarte avansată. Fragmente subţiri şi mici din neurocraniu şi din 
oasele lungi. A aparţinut unui copil mic (infans I) cu sexul indeterminabil.

T 4 — M III : conţine foarte puţine fragmente (4 mari şi 28 mici), 
puternic calcinate. S-au identificat mici fragmente din oasele neurocra- 
niului şi din diafizele oaselor lungi. A aparţinut unei femei adulte.

X Cercetările arheologice referitoare la necropola de la Volovăţ au fost publicate 
astfel : Mircea Ignat, Decouvertes du Hallstatt thrace dans le departement de 
Suceava, în Thraco-Dacica — Recueil d’etudes o l’occasion du Il-e Congres In
ternational de Thracologie, Bucureşti, 1976, p. 99-106 ; Idem, Necropola tumu
lară hallstattiană de la Volovăţ-Dealul Burlei, în Suceava, A.M.J.. V, 1978. p. 
107-140 unde materialul este publicat intetgrail cu un catalog al descoperirilor 
arheologice.

2 Mormântul din T 7, după materialul arheologic, se datează în Hallstatt-ul tîr
ziu, ceea ce ne determină să menţionăm separat acest mormânt, cu o datare 
diferită şi un ritual deosebit •— incinerare pe locul ridicării tumulului. Carac
terizarea antropologică a mormântului din T 7 este următoarea : cu foarte 
puţine fragmente (2 mari şi 4 mici) puternic calcinate. Este prezent numai 
neurocraniul scheletului cu fragmente din temporalul stâng (cu regiunea supe
rioară a conductului auditiv) şi prin resturi de parietale. Vîrstă subiectului 
este cea adultă, iar sexul imposibil de determinat.
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Coiicluzii paleodemografice

Cele 19 schelete, provenite din 19 morminte care se datează în Hall- 
statt-ul timpuriu, se repartizează, în funcţie de sex şi vîrstă, conform 
cu tabelul de mai jos :

Tabelul mr. 1

REPARTIŢIA PE VlRSTE ŞI SEXE A  SCHELETELOR INCINERATE
DE LA VOLOVAŢ

Vîrstă
S E X ‘Total

Bărbaţi Femei Indeter-
minabil % N

Infians I (0-7 ani) — ____ 3 3 15,6
Infans II (7-14 ani) — — 1 1 5,2
Juvenis (14-22 ani) — 1 1 2 10.4
Adult us-Maturus

(22-59 ani) 6 6 — 12 62,4
Senilis (60-x ani) — — — — —
Imdeterminabilă — — 1 1 5,2

Total 6 =  32% 7 =  36% 6 =  32% 19 100,0

Cu tot. numărul mic de schelete avute la dispoziţie putem constata, în 
primul rînd, că raportul între sexe (sex ratio) se încadrează în limitele 
de normalitate, valoarea sa 0,857 întâlni ndu-se şi la alte serii studiate 
pînă în prezent (Tîrgşor, Oiiteni, Mogoşani) (3). Mortalitatea infantilă 
(copiii între 0-7 ani şi 7-14 ani) întruneşte un procent de peste 
20o/0 foarte asemănător cu cel întâlnit în seria de la Canlia (1) =  
19,45o/o> serie apropiată ca datare arheologică, dar mult mai redusă decît 
seria de la Buceag (3) =  43,3 o/0. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
subiecţii de vârstă adolescentă. Dificultatea stabilirii cu precizie a vârstei ■ 
indivizilor adulţi şi maturi ne-a obligat a reuni aceste două categorii de 
vârstă într-una singură (adulţi -f- maturi), clasă ce întruneşte maximul 
de procent al mortalităţii (62,4%). Nu s-a putut determina nici un in
divid ca făcînd pairte din grupa bătrânilor (senilis) din cauza gradului 
prea mare de calcinare.

Concluzii morfo-antropologice şi de ritual.

Numărul redus de schelete şi puternica calcinare face imposibilă 
generalizarea unor observaţii morfologice, care raportate la totalul mor
mintelor ar putea să aibă un caracter întâmplător. Totuşi, vom sublinia 
unele date de ordin biometric, o parte din ele servindu-ne la determina
rea sexului, iar parte la stabilirea vîrstei indivizilor. Astfel, grosimea 
diafizelor femurului variază între 3,2 mm şi 5 mm la femei şi 4 şi 5,3 
mm la bărbaţi; pentru oasele neurocraniului : parietale de 2,6 şi 8 mm 
la femei şi 5,0 şi 13 mm la bărbaţi. Ţinând cont că incinerarea indivizi-
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lor a fost destul de uniformă, iar gradul de construcţie al oaselor în timpul 
arderii fiind aproape egal, putem admite că datele de mai sus se în
cadrează în limitele unei variabilităţi normale pentru populaţia din acea 
perioadă.

Pentru cunoaşterea ritului funerar al traco-geţi lor necropola de la 
Volovăţ îşi aduce contribuţia printr-o serie interesantă de date şi anume : 
adulţii şi copii erau în cadrul aceleiaşi necropole ; în fiecare urnă s-a 
găsit cîte un singur individ, neexistând nici un mormânt dublu ; s-a con
statat că la strângerea resturilor incinerate de pe rug se acorda o mare 
atenţie, în urnă fiind introduse resturi din toate regiunile corpului (ex
cepţie făcând M IX  din T 6, la care lipseşte partea cefalică) —• aceeaşi 
atenţie fiind întîlnită atît la scheletele de maturi cît şi de copii ; nu 
s-au găsit împreună cu oasele umane nici un fragment din scheletul 
vreunui animal (excepţie făcând M VII din T 6), acest fapt indicîndu-ne 
că obiceiul de a depune ofrande funerare pe rugul de incinerare era 
foarte puţin răspîndit; în fine, nu s-au găsit nici fragmente de metal 
care ar fi putut rezulta din podoabe sau arme ale defuncţilor.

BIBLIOGRAFIE

1. D. Botezatu şi colab., Studiul antropologic al osemintelor incinerate din necro
pola de la Canlia — manuscris, contract cu M.E.I., 1976.

2. D. Botezatu, Expertise anthropologique des restes osseux trauves dans les tombes
ă incineration de Lăceni et d’Orbeasca de Sus, dep. Teleorman, în 
Dacia, N. S., X X I, 1977, p. 341.

3. D. Nicolaescu-Plopşor, Date antropologice asupra resturilor scheletice umane
din mormîntul traco-getic de la Agighiol, în Studii şi cercetări de
antropologie, 1968, p. 23-26.

CARACTERISATION ANTHROPOLOGIQUE DES 
TOMBES D’INCINERATION DE LA NECROPOLE 
TUMULAIRE DE VOLOVAŢ — LE DEPARTEMENT 
DE SUCEAVA

R e s u m  e

L ’auteur presente les resultats sur l ’etude des materiaux 
archeologiques provenant de 19 tombeaux d’incineration de la necropole hallstat- 
tienne amcienne de Volovăţ, le departement de Suceava.

Bien qu’on a eu â disposition un petit nombre de tombeaux, on a pu con- 
stater que Ies rapports entre les sexes s’encadrent dans les limites nonmales, que 
la mortalite infantile reunit un pourcentage qui depasse 20% (voir le tableau 
no. 1). Pour connaître le rite funeraire pratique â Volovăţ, on a remarque egale
ment : les adultes et les enfants etaient deposes dans le cadre de la meme necro
pole et dans le meme tumulus ; ne furent pas trouves des tombeaux doubles ; le 
ramassage des restes d’incineration, tant pour les adultes que pour les enfants, se 
laisait avec soin, en ramassant des os de toutes les parties du corp ; les offrandes 
luneraires etaient tres rares. L’ineineration etait tr6s forte et uniforme.



UN NOU TOPOR DE BRONZ 
DESCOPERIT LA CAŞVANA

MIRCEA IGNAT, GHEORGHE PîŢU

Intre descoperirile din ultima vreme, atribuite epocii 
bronzului, care prezintă un deosebit interes pentru zona Sucevei, se numă
ră şi toporul cu disc la ceafă, de tip A2 (după I. Nestor şi Al. Vulpe 1), găsit 
la Caşvana, fiind unica piesă de acest gen din spaţiul extracarpatic 2. 
Cercetările ulterioare efectuate cu scopul de a identifica precis locul 
descoperirii şi de a afla detalii cu privire la condiţiile de găsire a to
porului amintit, soldate cu puţine rezultate, ne-au condus însă la desco
perirea altui topor cu disc la ceafă. Pe baza informaţiilor de care dis
punem în prezent se poate afirma că cele două topoare au fost găsite 
la date şi în puncte diferite ; punctele indicate ca locuri de descoperire 
a celor două topoare ăflîndu-se la o distanţă de aproximativ 4 km.

Cel de-al doilea ţopoir a fost găsit cu ani în urmă, în vatra satului 
Caşvana, (com. Caşvana, jud Suceava), în grădina locuitorului I. Pascaru, 
cu prilejul lucrărilor agricole3. Din informaţiile descoperitorului piesa 
a apărut izolat. Cercetările noastre efectuate, ulterior, în locul indicat 
ca punot de găsire a toporului, nu au cîus la identificarea altor vestigii 
arheologice.

Toporul s-a păstrat în condiţii mediocre lipsindu-i patina. Tubul 
de înmănuşare din partea inferioară a fost rupt din vechime, ruptură 
pe care, apoi, descoperitorul a pilit-o, ca şi muchiile laterale de la gaura 
de înmănuşare. De asemenea, acesta a tăiat şi clin lungimea lamei, toate 
acestea făcîndu-le pentru a „transforma" toporul într-un baltag (fig. 1). 
Dimensiunile actuale : lungimea totală — 128 mm ; lungimea lamei — 
75 mm ; diametrul discului —- 32 mm ; greutatea — 198 g.

Deşi a suferit modificările menţionate piesa se poate uşor încadra 
tipologic, făcând parte din categoria topoarelor cu disc la ceafă şi tub de 
înmănuşare îndesat, de (tip Bj, după schema tipologică a lui I. Nistor 
continuată şi nuanţată de Al. Vulpe4. Discul toporului este în formă 
de ciupercă, fiind asimetric faţă de axul acestuia, piesa încadrîndu-se 
în varianta Bikâcs •—• Borleşti, alături de topoarele de la Izvoare şi Bor-

1 I. Nestor, Die verzierten Streităxte mit Nackenscheibe aus Westrumănien, în 
Marburger Studieri, 1938, p. 178 şi urm. ; apud Al. Vulpe, Â xte und Beile in 
Rumănien, I, Munchen, 1970, PBF IXA2, p. 13-25 şi 66-70.

2 M. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului timpu
riu în judeţul Suceava, în Thraco-Dacica, II, Bucureşti, 1981, p. 137-139.

3 Toporul se păstrează în colecţia muzeistică a Căminului cultural din com. 
Caşvana.

4 Al. Vulpe, op. cit., p. 13-16 şi 70. '
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Ieşti din Moldova, Tîrgu Mureş şi Zagon din estul Transilvaniei, Pecica 
şi Satu Mare din Banat5. De asemenea, acest topor are analogii şi cu 
descoperiri recente din Maramureş, deşi piesa de la Ilba este orna
mentată fi.

Aşa cum s-a subliniat, toporul cu disc la ceafă, de tip Bj, este cel 
mai răspîndit, fiind folosit ca armă de luptă. S-a mai observat că to
poarele din varianta Bikâcs -— Borleşti răspîndite, mai cu seamă, în Mol
dova şi estul Transilvaniei ar putea forma o grupă regională 7, la acestea 
adăugindu-se, acum, piesa recent identificată la Caşvana.

Din punct de vedere cronologic, topoarele de tip Bt se încadrează 
în Bronzul mijlociu (I. Nistor8, D. Popescu9), după Al Vulpe acestea 
apărînd în perioada menţionată, fiind frecvente mai ales în partea a doua 
a Bronzului mijlociu 10.

Descoperirea pe teritoriul aceleiaşi localităţi a două topoare cu disc 
la ceafă, unul de tip A 2 şi altul de tip Bj, impune sublinierea a două 
constatări. Prima se referă la condiţiile de descoperire a acestora. Nu 
ar fi exclusă posibilitatea ca cele două piese să aparţină unui depozit 
risipit, găsit cu ani în urmă, din care, apoi, unele obiecte să fie „redes
coperite" , după informaţiile noastre, în locuri şi la intervale de timp 
diferite. Depozitul de Szeghalom arată clar posibilitatea asocierii topoa
relor de tip A2 cu cele de tip B( n.

A doua constatare se leagă de (contextul cultural căruia trebuie să-i 
atribuim cele două topoare. Aceste descoperiri ar impune existenţa unei 
aşezări de o oarecare importanţă, corespunzătoare cronologic cu astfel 
de piese, care sînt, totuşi destul de rare, mai ales în spaţiul est-carpatic. 
Investigaţiile de pînă acum, deşi nu au epuizat toate posibilităţile, au 
dat un rezultat negativ. Nu s-a găsit nici un fel de vestigii care să apar
ţină, în mod cert, Bronzului mijlociu, nu inumai în împrejurimile locu
rilor de descoperire a topoarelor, ci într-o zonă mult mai: largă, fenomen 
care a fost observat şi discutat în literatura arheologică românească 12. 
In zona de origine a acestor piese (Transilvania) ele apar în ariile cultu
rilor Otomani, Suciu de Sus, Wietenberg, în nordul Moldovei putînd fi 
considerate, probabil, ca importuri, preluate de către purtătorii culturii 
Costişa, deşi pentru a susţine această ipoteză ne lipsesc orice dovezi.

5 Ibidem, p. 73-74.
6 Carol Kasco, Toporul de bronz de la Ilba, în Marmaţia, IV, Baia Mare, 1978, 

p. 65-68. Alte două topoare, inedite, de tip Blt s-au descoperit la Sighetul Mar- 
maţiei — informaţie C. Kasco. Nu este exclus oa ultima descoperire să indice 
calea de pătrundere a acestor piese în nordul Moldovei (idee sugerată de 
C. Kasco — căruia îi mulţumim pentru informaţiile şi sugestiile oferite). Pe 
această cale a păsurilor din Carpaţii Păduroşi a pătruns, probabil, şi toporul 
de tip A 2 de la Caşvana —•( of. M. Ignat, op. cit., p. 143.

7 Al. Vulpe, op. cit., p. 76-77.
8 I. Nestor, op. cit., apud AL Vulpe, op. cit., p. 76.
9 Vber die bronzezeitlichen Streităxte mit Nackenscheibe, în Dacia, N. S., VII, 

1963, p. 93.
10 Al. Vulpe, op. cit., p. 76.
11 Ibidem.
12 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti,. 

1978, p. 86-100 ; cf. M. Ignat, op. cit., p. 142.
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UNE NOU VEL LE HACHE DE BRONZE DECOUVERTE
A CAŞVANA

R e  s u m e

On publie une hache de bronze (Naekenscheibenaxt) de type 
B( (d’apres I. Nestor et Al. Vulpe — voir la note no. 4), decouverte isolement sur 
le territoire de la commune Caşvana (le departement de Suceava). Dans la meme 
commune on connait aussi l’existence d ’une autre hache, de type A2 (voir la note 
no. 2). II s’agit probablement de decouvertes isolees et les objets n’appartiennent 
pas ă un depot. Les deux pieces d’origine transylvaine, ne purent pas d’etre asso- 
ciees avec des traces de culture materielle, dans la zone en manquant des decou- 
vertes qui peuvent se dater dans le Bronze moyen.

LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1. — Hache de bronze decouverte â Caşvana (1/2 de la g.rossesse naturelle).

Fig. 1. — Toporul de bronz descoperit 
la Caşvana (1/2 din mărimea naturală).



STUDIUL PALEOFAUNEI DIN AŞEZAREA 
PREFEUDALĂ DE LA UDEŞTI — 
(JUDEŢUL SUCEAVA)

SERGIU HAIMOVICI, LEONID CĂRPUŞ

Datele ou privire la starea socială şi mate
rială a populaţiilor străromâneşti din mileniul I e. n. sînt deocamdată 
destul de puţine şi foarte disparate. Iată, de ce, studii privitoare la paleo- 
fauna descoperită în aşezările din această perioadă, vin să întregească pe 
cele obţinute prin izvoarele sorise sau de către arheologi.

Materialul care face obiectul studiului nostru provine dintr-o lo
cuinţă de la Udeşti, punctul „Cîmpişte“ , datată după monede din cea 
de a doua jumătate a sec. VII e.n. Această locuinţă, mai puţin obişnuită 
prin mărimea ei, pare să fi aparţinut, după părerea arheologului Al. Ră- 
dulescu, care a executat săpăturile în 1973 şi 1976, unui personaj mai 
important, un cneaz de sat, în apropierea ei aflîndu-se vestigiile altar 
cîtorva bordeie mult mai mici ca mărime. Se surprinde astfel concret 
fenomenul de diferenţiere socială din cadrul obştei săteşti străromâ
neşti 1.

Resturile faunistice descoperite nu sînt în cantitate mare, ele cifrfn- 
du-se la un total de 815 fragmente din care au putut fi determinate 
doar un număr de 745 piese osoase, pentru celelalte, reprezentate prin 
porţiuni nesemnificative de craniu, unele porţiuni de vertebre şi coaste, 
aşchii provenind de la oasele lungi, neputîndu-se da o diagnoză dife
renţială. Modul cum sînt rupte şi sfărîmate piesele osoase ne arată 
foarte clar că ele reprezintă resturi menajere.

Materialul aparţine doar la două grupe de animale şi anume păsă
rilor şi mamiferelor, resturile provenite de la acestea din urmă repre
zentând majoritatea covârşitoare şi anume 96,38%. Trebuie să remarcăm 
de asemenea, că toate piesele considerate ca nedeterminabile, întrucât, 
aşa cum am arătat mai sus, nu s-a putut stabili pentru ele o diagnoză 
diferenţială specifică, aparţin în realitate tot la acest gnip.

*n tabelul care urmează dăm pentru materialul determinat repar
tiţia şi frecvenţa sa pe grupe şi specii de animale.

1 Aiex. Rădulescu, Casa cnezială de la Udeşti, în „Magazin istoric", tom 11, 
nr. 11, 1977, p. 49.
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Tabelul 1
FRECVENŢA PE GRUPE ŞI SPECII DE ANIMALE A  MATERIALULUI 

DETERMINAT LA UDEŞTI

Clasa \Specia
Fragmente Indivizi prezumaţi

N % N %

Aves Galus domestic us 27 3,62 7 6,09
Bos taurus 269 36,12 28 24,35
Sus scrofa domestieus 308 41,34 56 48,70
Ovicaprinae 112 15,03 12 10,43

Mammalia Equus caballus 11 1,48 3 2,61
Caniş familiaris 3 0,40 2 1,74
Sus scrofa ferus 12 0,40 5 4,35
Cervus elaphus 3 1,61 2 1,74

Total 745 115

Resturile provenite de la păsări aparţin unei singure specii şi anume 
găina domestică şi sînt în număr de 27 pe care le-am rezumat că ar 
aparţine unui număr de 7 indivizi. Nu am găsit fragmente de craniu, de 
stern, dar am evidenţiat o porţiune de sinsacrum cît şi resturi de la 
centurile şi membrele propriu-zise. Măsurătorile executate pe aceste piese 
fragmentare arată o largă variabilitate dimensională, care credem că 
se datoreşte, în primul rînd, dimorfismului sexual, evidenţiindu-se oase 
mai gracile şi altele mai masive, acestea din urmă, fiind de altfel în 
număr mai mic, astfel încît din cei 7 indivizi prezumaţi, 2 par a fi mas
culi iar restul femele. In ceea ce priveşte vîrstă, se pare că doi dintre 
indivizii găsiţi erau încă tineri.

Găina de la Udeşti apare în medie de talie mică, fiind astfel ase
mănătoare cu cea găsită în epoca feudalismului timpuriu din Europa 
centrală şi cea evidenţiată de noi în aceeaşi perioadă în aşezarea de la 
Bucov 2.

Mamiferele, aşa cum am văzut, prezintă un număr mult mai mare 
de resturi, care se repartizează la animale domestice şi doar la două 
specii sălbatice : mistreţul şi cerbul.

Dintre mamiferele domestice, specia cea mai importantă este Bos 
taurus. Deşi taurinele nu au frecvenţa cea mai înaltă, ele fiind între
cute de porcine, totuşi, datorită taliei lor specifice mari, ele au evident 
ponderea mai importantă în economia locuitorilor de la Udeşti.

Au fost găsite resturi provenite de la toate părţile corpului, cel mai 
bine reprezentate fiind vertebrele, resturile de maxilare cu dinţi şi dinţi 
izolaţi. Fragmentarea destul de înaintată ne-a dat posibilitatea să execu
tăm doar puţine măsurători şi totodată să nu putem preciza somatoscopic 
unele caractere tipologice şi rasiale.

2 S. Haimovici, Fauna din aşezările feudale timpurii (secolele VIII-X)  de la 
Bucov-Ploieşti, în „SCIVA“ , tom 30, nr. 2, 1979, p. 166.
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Am evidenţiat un rest de corn stîng care prezintă şi o mică por
ţiune din craniu. Cornul rupt la vîrf apare gracil, cu baza ovoidală. Li
nia interconnuală, adîncită foarte puţin la baza cornului, se ridică totuşi 
relativ destul de bine către linia mediană, încît profilul ei apare relativ 
convex. Cornul se îndreaptă lateral şi uşor înainte, nefiind aproape de
loc răsucit. Alte două coame sînt masive, unul dintre ele prezentînd 
către bază rugozităţi destul de puternice, care par a arăta că el aparţine 
unui mascul. Un alt corn apare foarte aplatizat, ceea ce reprezintă un 
fenomen relativ rar. Considerînd morfologia şi dimensiunile coarnelor 
de taurine, constatăm că ele se aseamănă ou cele pe care noi le-am 
găsit în aşezarea feudală timpurie de la B ucov3 şi că ele se încadrează 
la tipul de vite cu coarne gracile şi scurte, aşa numitul tip brachyeeros..

In ceea ce priveşte vîrstă aproximativă ele sacrificare a vitelor de 
la Udeşti, putem constata că pe cinci maxilare cu dinţi se observă M 3 
care este pe cale de apariţie, sau abia a apărut dar nu a început eroda
rea ; indivizii respectivi trebuie socotiţi încă neadulţi ei avînd între 
18 — 24 luni. Toate celelalte maxilare cu dinţi aparţin unor exemplare 
adulte sau mature, dar nu există indivizi bătrîni cu dentiţia puternic- 
erodată, limita maximă de vîrstă fiind de cel mult 5-6 ani. Calcu- 
iînd frecvenţa exemplarelor tinere vedem că ele reprezintă doar cam 
1/5 din totalul indivizilor pirezumaţi ; astfel taurinele erau sacrificate 
cu precădere în perioada optimului de exploatare economică. Aceeaşi, 
situaţie pare să reiasă dacă luăm în considerare oasele lungi la care se 
poate constata vîrstă după închiderea discurilor de creştere.

Avînd în vedere metapodalele, se poate pune în evidenţă faptul că, 
unul dintre ele aparţine cu siguranţă unei femele, iar altul unui mascul, 
care nu a atins încă perioada adultă.

Metacarpul de femelă fiind complet s-a putut afla după el şi înăl
ţimea la greabăn. Asltfel, s-a stabilit că talia taurinelor de la Udeşti era 
de 1,09 m, deci o înălţime destul de joasă, chiar mai mică decît media 
pentru aşezări similare din Europa centrală 4 sau staţiunea feudală tim
purie de la B ucov5. Avînd în vedere că metapodalul după care s-a sta
bilit înălţimea la greabăn aparţine unei femele, s-ar putea ca talia me
die a vitelor de la Udeşti, să o putem considera totuşi ceva mai înaltă, 
dar chiar în acest caz taurinele din aşezare trebuiesc considerate ca 
vite mici.

Avînd în vedere faptul că variabilitatea dimensională apare relativ 
amplă heterogenitatea morfologică de asemenea apreciabilă, este evident 
că taurinele de la Udeşti aparţineau unui tip cu caractere încă primitive, 
neputîndu-se vorbi de o rasă ameliorată de cornute mari.

Frecvenţa cea mai înaltă în cadrul resturilor de mamifere o pre
zintă porcinele, care sînt reprezentate prin 308 resturi ce ar proveni de 
la 56 indivizi pirezumaţi. Totuşi, datorită faptului că talia lor specifică

3 Ibddem, p. 171.
4 S. Bokonyi, History of domestic mammals in central and eastern Europe, Bu

dapesta, 1974, p. 134-139.
5 S. Haimovici, SCIVA, 30, 1979, 2, p. 177.
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este mai mică decît cea a taurinelor şi că pentru o vită putem socoti 
cel puţin 2 — 3 porci, înseamnă că ei se situează totuşi pe locul secund 
după taurine.

Materialul se caracterizează printr-o fragmentare foarte puternică, 
am putea spune chiar mai avansată decît la celelalte animale domestice, 
incit în raport cu abundenţa resturilor, măsurătorile ce au putut fi exe
cutate sînt în număr relativ mic. Menţionăm totuşi că au fost puse în 
evidenţă şi oase lungi întregi, fenomen care reprezintă aproape O' excep
ţie în cadrul materialului paleofaunistic pentru porcine. Datele de ordin 
biometric au fost completate ou observarea unor caracteristici mor
fologice.

Cantitatea cea mai mare de piese este reprezentată prin fragmente 
de craniu, dar mai ales prin maxilare cu dinţi cît şi dinţi izolaţi, resturi 
ale oaselor extremităţilor fiind în mai mică cantitate. După porţiunile 
de craniu foarte fragmentare şi totodată nesemnificative, nu s-au putut 
stabili caracteristici raseologiee. Totuşi pe un rest de craniu, la care se 
păstrează lacrimalul, putem constata că acesta apare destul de oblong, 
particularitate ce ar indica prezenţa unui bot lung şi deci a unor carac
tere de primitivitate. Tot foarte fragmentare apar şi maxilarele. Pentru 
falca superioară nu s-au păstrat porţiuni prea mari ale părţii anterioare 
a botului, dar pentru cea inferioară, materialul fiind mai bine conservat, 
s-a putut pune în evidenţă lungimea simfizei mandibula.re. Ea are o 
variaţie relativ largă, mergînd de la 62 la 70 mm, cu o medie de 66,5 mm, 
care arată de .asemenea prezenţa unui bot relativ alungit, ce reprezintă 
aşa cum am văzut un indiciu de primitivitate.

în ceea ce priveşte stabilirea viratei aproximative şi deci a momen
tului sacrificării indivizilor, putem observa că dinltr-un număr de 56 
exemplare abia 4 nu au ajuns la maturitate, unul dintre ei având cea. 
un an, iar ceilalţi 3 în jur de 15-18 luni. Dintre indivizii maturi 
cei mai mulţi au M 3 abia ieşit şi deloc erodat, sau doar foarte puţin 
erodat ceea ce arată că aveau 24 de luni, sau cu ceva mai mult de 2 
ani. Indivizii cu dentiţia mai puternic erodată sînt foarte puţini la nu
măr, iar cei bătrîni lipsesc cu totul. Aşa dar, la cele mai multe porcine, 
vîrstă de sacrificare ar fi în jurul la 2 ani, atunci cînd maturitatea se
xuală era deja atinsă. La prima vedere acest fapt pare un nonsens, în- 
trucît sacrificarea la această vîrstă oarecum tardivă apare cu totul ne- 
economicoasă, ştiut fiind că porcii sînt tăiaţi cam atunci cînd au cca.
1 an. Faptul se explică însă dacă avem în vedere că porcinele de la 
Udeişti aparţineau unui tip' primitiv neameliorat cu o creştere lentă, care 
este caracteristică raselor tardive ; probabil că aceste animale atingeau 
mărimea optimă pentru exploatare abia odată cu maturitatea, cînd toţi 
dinţii jugali definitivi îşi făcuseră deja apariţia.

în ceea ce priveşte dimorfismul sexual, el nu apare prea şters, pu- 
nîndu-se uşor în evidenţă ; aceasta arată din nou că sîntem î-n faţa unui 
tip care mai păstrează destule caractere strămoşeşti, ştiut fiind că la 
mistreţ acest dimorfism este foarte accentuat.
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Măsurătorile executate pun în. evidenţă o largă variabilitate di
mensională, atît la dinţi cit şi la oasele extremităţilor, fenomen care este 
de asemenea caracteristic tipurilor primitive neameliorate.

Dimensional, porcinele de la Udeşti, ne apar relativ masive, în ge
neral, mai mari decît cele din aşezări similare din Europa centrală0. 
Calculîndu-se înălţimea la greabăn, ea variază de la 76,5 cm la 86,2 cm 
cu o medie de 80,0 cm, arătînd astfel, de asemenea, un porc de talie 
mare. Este foarte probabil că datorită condiţiilor mediale de atunci, 
cînd porcii nu erau ţinuţi în stabulaţie, ci mai mult în stare liberă, cît 
şi existenţa pădurilor din apropierea aşezării de la Udeşti, să fi avut loc 
hibridizări naturale cu mistreţul, fenomen care ar explica atît masivi
tatea cît şi caracterele de primitivitate ale .porcinelor.

Cornutele mici (ovicaprinele) sînt reprezentate printr-un număr mult 
mai mic de resturi. Se ştie că diagnoza diferenţială între Ovis şi Capra 
se face destul de dificil pe resturile osoase, pentru unele fragmente ale 
scheletului, fiind chiar imposibilă. în materialul nostru nu am putut 
pune astfel în evidenţă nici un rest aparţinînd cu siguranţă caprei, încît 
se pare că toate fragmentele provin în exclusivitate de la ovine.

Am găsit 2 coarne de Ovis mascul dintre care unul mai masiv şi al
tul mai gracil, care este însă fragmentar. Cornul masiv este de formă 
tipică, distingîndu-se clar către bază trei feţe : una internă, aproape 
plană, alta interioară şi a treia, laterală, acestea două din urmă apărînd 
evident convexe ; astfel, baza cornului apare pe secţiune triunghiulară 
cu muchiile uşor rotunjite.

Deoarece pentru femele nu s-au găsit coarne, dar nici porţiuni de 
craniu neural cu regiunea frontală, nu putem face precizarea dacă ele 
mai purtau coarne reduse, sau făceau parte dintr-un tip de acum 
acornut.

Avînd în vedere maxilarele cu dinţi, cît şi dinţii izolaţi putem con
stata1 că la ovine toate fragmentele respective aparţineau unor indivizi 
maturi, neexistînd deloc resturi provenite de la tineret. Nu apar tot
odată nici indivizi cu dentiţia erodată mai puternic, arătînd astfel că vîrstă 
de sacrificare nu trecea niciodată peste 3-4 ani.

La ovine, de asemenea, măsurătorile executate atestă o variabili
tate destul de amplă a dimensiunilor, ceea ce arată şi pentru ele că 
aparţineau unui tip primitiv neameliorat. Pe baza unui metatars întreg 
s-a putut calcula o înălţime la greabăn de 69 em, deci o talie relativ înal
tă, mai mare decît cea găsită în aşezarea feudală timpurie de la Bu- 
cov7. Această talie înaltă ar putea fi o consecinţă a încrucişării tipului 
autohton ou ovine masive, aduse de populaţiile migratoare din estul Eu
ropei sau chiar din Asia.

Calul are foarte puţine resturi comparativ cu celelalte animale do
mestice. Faptul că piesele osoase ce-i aparţin sînt tot atît de fragmentate 
ca şi la celelalte specii şi deoarece există un fragment aparţirind unui 
individ tînăr, ne face să presupunem că era de asemenea folosit ca fur

ii S. Bokonyi, op. cil., p. 139.
7 S. Hainovici, SCIVA, 30, 1979, 2, p. 171
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nizor de came. In legătură cu aceasta am putea remarca că unele obi
ceiuri şi Htuar interdicţii în ceea ce priveşte alimentaţia, stabilite de către 
religia creştină, nu erau încă împămîntenite la populaţia din aşezarea de 
la Udeşti.

Prin intermediul unui metacarp întreg am putut stabili înălţimea 
la greabăn de 1,35 m şi faptul că individul respectiv se încadra în gru
pa de gracilitate submijlocie. Aceste caracteristici ne fac să considerăm 
că sîntem în faţa unui cal 'obişnuit, de talie mijlocie, întrebuinţat pro
babil atît pentru călărie cît şi pentru munoă, negăsindu-se un tip special 
■selecţionat pentru folosirea sa drept cal de luptă.

Clinele este reprezentat doar prin 3 resturi şi anume 2 fragmente 
mici de maxilare superioare şi unul de tibie, din păcate toate nemăsura
bile. Somatoseopic se poate constata că aparţineau unor exemplare de 
talie mică.

Singurele specii de mamifere sălbatice sînt reprezentate prin mis
treţ şi cerb. Ele alcătuiesc o cotă destul de mică în raport cu mamiferele 
domestice aşa cum reiese din tabelul alăturat.

Tabelul 2

RAPORTUL DINTRE MAMIFERELE SĂLBATICE ŞI CELE DOMESTICE 
IN CADRUL MATERIALULUI OSTEOLOGIC DESCOPERIT LA UDEŞTI

Gruparea de mamifere
Fragmente Indivizi

N % N %

Sălbatice 15 2.1 7 6,5
Domestice 703 97,9 101 93,5

Totul 718 108

Mistreţul are un număr de 12 resturi. Pe lîngă cîteva fragmente 
osoase nemăsurabile, s-au găsit un număr de 9 canini, care ar putea să 
reprezinte fie material adunat în vederea confecţionării unor unelte, sau 
poate trofee de vînătoare.

Cerbul este reprezentat prin 3 fragmente şi anume un rest de man
dibulă cu întreaga dentiţie jugală, un premolar inferior, o falangă II 
fragmentară. Este de remarcat că nu am găsit deloc resturi de coame, 
care se ştie că reprezintă un material ce era prelucrat cu predilecţie, fiind 
transformat în diferite obiecte şi unelte. Este posibil ca cioplitul coar
nelor să se fi făcut într-un loc special —  un atelier — şi astfel resturile 
respective să nu fi ajuns în groapa menajeră a locuinţei de la care pro
vine materialul nostru de studiu.

Avînd în vedere frecvenţa speciilor şi a diferitelor grupări de ani
male conform celor două tabele, considerarea caracterelor morfologice 
şi dimensionale, vîrstă de sacrificare şi alte date enumerate mai sus, pu
tem evidenţia unele aspecte ale vieţii materiale ale locuitorilor de la 
Udeşti.
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Mai întîi, trebuie arătat că în materialul cercetat lipsesc resturile 
peştilor, deşi apa Sucevei se găseşte în apropierea aşezării. Aceasta arată 
că pescuitul se exercita doar sporadic şi nu poate fi socotit drept o ocu
paţie cît de cît conturată, importanţa sa economică trebuind să fie so
cotită drept nuM.

Vânătoarea avea şi ea o pondere foarte mică, frecvenţa celor două 
specii de mamifere sălbatice găsite fiind joasă. Ea satisfăcea totuşi, într-o- 
mică măsură, necesităţile alimentare ale populaţiei, speciile vânate, mis
treţul şi cerbul, de talie mare, fiind folosite ca furnizoare de carne. Tot
odată se poate constata că stratificarea socială nu era încă bine conturată, 
ştiut fiind că vânătoarea reprezenta o ocupaţiune a unei pături nobiliar- 
militare, care o exercita pentru desăvârşirea măiestriei ei militare şi tot
odată ca divertisment.

O ocupaţie de prim ordin trebuie socotită creşterea animalelor.
Deşi frecvenţa cea mai înaltă în cadrul resturilor osoase o prezintă 

porcinele, totuşi, considerăm că pe primul loc trebuie să fie trecute tau
rinele, dat fiind talia lor specifică mai mare în raport cu cea a porcului. 
Aşa cum am văzut, cornutele erau însă destul de mărunte. Se foloseau 
pentru diferite scopuri utilitare, mai întîi ca furnizoare de lapte şi pro
babil la executarea diferitelor munci şi doar în mod secundar pentru 
carne, deşi cele mai multe erau sacrificate toicmai în perioada de optimum 
pentru exploatarea economică.

Porcinele -au frecvenţa cea mai înaltă şi de aceea ponderea lor eco
nomică aproape că 0 egala pe cea a taurinelor. Ele reprezintă, prin ex
celenţă, specia crescută pentru scopuri alimentare şi trebuie deci remarcat 
că populaţia de la Udeşti aprecia în mod deosebit carnea de porc. Aşa. 
cum am văzut, sacrificarea lor se executa de obicei după atingerea matu
rităţii sexuale.

Ovicaprinele sînt în cantitate mult mai mică decît taurinele şi por
cinele. Am văzut că în cadrul cornutelor mici nu am pus în evidenţă 
capra, dar credem că absenţa ei nu are vreo semnificaţie, ea fiind întâm
plătoare, datorîndu-se probabil cantităţii mici de material osos avut la 
dispoziţie ; oricum, chiar dacă exista, frecvenţa ei trebuie socotită ca 
foarte joasă în raport cu cea a oii

Calul prezintă foarte puţine resturi, dar, dat fiind talia sa specifică 
mare, el ocupa o oarecare pondere ca furnizor de came. Desigur că era 
ţinut mai întîi pentru scopuri utilitare, dar, totuşi, rolul său era destul 
de mic, ceea ce ar mai semnifica că populaţia de la Udeşti nu avea preo
cupări militare.

Trebuie menţionată şi găina domestică. Mărimea ei neînsemnată face 
ca importanţa sa economică să fie însă foarte mică în raport cu mamife
rele enumerate pînă acum.

Cîinele, specie fără importanţă economică directă, are o frecvenţă 
foarte joasă, aceasta poate fi în legătură cu faptul că ovinele sînt şi ele 
în cantitate relativ mică, încît el nu era folosit pentru pază, locuitorii de 
la Udeşti fiind mai ales crescători de taurine şi porcine, pentru care cîi- 
nele nu este indispensabil.
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Este necesar să facem remarca că toate speciile de animale domes
tice cu importanţă economică erau reprezentate prin tipuri cu caractere 
încă foarte primitive, că nu exista o preocupare pentru ameliorairea ra
sială şi de aceea randamentul lor era foarte scăzut, încîit economia lo
cuitorilor de la Udeşti nu trebuie considerată drept prea înfloritoare.

De asemenea, menţionăm faptul că populaţia respectivei aşezări creş
tea cu precădere porcine, că ţineau şi păsări domestice ; aceasta repre
zintă un indiciu sigur asupra caracterului ei sedentar.

L ’ETUDE DE LA PALEOFAUNE DE LA STATION
PREFEODALE d ’UDEŞTI (DfiP. DE SUCEAVA)

R e s u  m e

On etudie les restes faunistiques decouverts dans une hutte, 
datant du VH-eme siecle n. e. On a determine avec precision 745 i'ragments 
osseux, appartenant aux odseaux domestiques (poules) et mamimiferes. La fre- 
quence de ces especes est representee dans le tableau I et le rapport entre les 
mammiferes domestiques et ceux sauvages dans le tableau II.

L ’elevage etait une occupation de premier ordre, la plus haute frequence 
etant representee par les porcins et les bovins. Toutes les especes domestiques 
appartenaient aux types â caracteres primitifs, les habitants de la station n’ayant 
pas de preoccupations d’amelioration raciale. La papulation humaine de cette 
station avait un caractere sedentaire.
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cazuri, de pe teritoriul Bucovinei, ca facies local pentru perioada seco
lelor X IX  şi XX.

Şi cu acest prilej, s-a dovedit necesitatea unei cercetări ample şi com
plexe, cu implicaţii şi interdependenţe între domeniul cercetării arheolo
gice şi al celei numismatice3. Se dovedeşte, o dată mai mult, că cerce
tarea monedelor descoperite în săpături poate constitui şi constituie un 
mijloc de datare deloc .neglijabil, cu toate aspectele de imprecizie provo
cate de nesiguranţa unor perioade de emitere sau de utilizare a unor emi
siuni monetare, dar, în acelaşi timp, în împrejurări istorice bine contu
rate arheologic, cercetarea arheologică poate veni în sprijinul unor clari
ficări în domeniul cercetării numismatice.

Pornind de la considerente ca cele arătate, lucrarea de faţă îşi pro
pune să atragă atenţia şi asupra unor aspecte reieşite din cercetările ar
heologice anunţate anterior.

Din săpăturile efectuate în anul 1971, au fost recoltate în punctele 
menţionate 13 piese, dintre care cele mai importante sînit : un gros mol
dovenesc de argint de la Bogdan cel Orb (1504— 1517), şapte denari de 
argint de la Matei Corvin, regele Ungariei (1458— 1490), o monedă de 
1/2 gros de argint de la Sigismund I cel Bătrîn, regele Poloniei (1507— 
1548), dintr-o emisiune pentru Lituania, un solidus de aramă din 1665 
de la Ioan al II-lea Casimir, regele Poloniei (1648— 1668) şi un solidus de 
aramă, emisiune pentru Riga, de la Gustav Adolf, regele Suediei (1594—  
1632).

O recoltă monetară mai abundentă au adus săpăturile din anul 1972, 
cînd s-au găsit 46 piese/|. Dintre acestea, menţionăm numai pe cele care 
prezintă mai mult interes şi sub aspectul contextului arheologic în care 
s-au descoperit.

Dintre cei trei groşi moldoveneşti de argint scoşi la iveală, unul 
aparţine lui Bogdan cel Orb, iar doi sînt emişi de Ştefan — cu privire 
la aceştia din urmă, se impune o discuţie privind atribuirea, discuţie pe

3 Marile progrese realizate de arheologia românească în ultimele trei decenii şi 
necesitatea perfecţionării sub toate aspectele a activităţii de cercetare, atît în 
domeniul arheologiei, cît şi în cei al numismaticii, impun o mai strînsă colabo
rare între aceste două ramuri ale istoriei. Este necesară prezenţa numismaţilor 
pe şantierele arheologice în scopul determinării imediate, la faţa locului, a 
materialelor arheologice şi numismatice descoperite, pentru ca astfel toate ele
mentele care pot contribui Ia clarificări, atît în domeniul arheologiei, cît si al 
numismaticii, să poată fi integrai sesizate şi folosite, obţinîndu-se, cu siguranţă 
noi şi importante progrese în lămurirea multora dintre problemele existente 
sau a altora care s-ar ivi în viitor în ambele domenii de cercetare Decalajele 
mai mari sau mici dintre momentul descoperirii unor monede şi data deter
minării lor pot duce la pierderea de informaţii, uneori chiar de o mare impor
tanţă, fie pentru arheologie, fie pentru numismatică.

4 Monedele scoase la iveală în 1971 şi 1972 făceau parte din colecţia Muzeului 
mănăstirii Putna, alături de un variat material arheologic descoperit, la data 
cercetărilor în discuţie.
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care o vom deschide în această expunere şi care, credem, va putea fi 
continuată pe bază de observaţii ulterioare.

Dintre emisiunile regilor Ungariei, menţionăm alţi trei denari de ar
gint de la Matei Corvin şi un denar de la Rfudolf al II-lea (1576— 1606).

S-au descoperit şi opt monede turceşti de argint, dintre care doi 
aspri din secolul al XVI-lea — de la Selim I (1512— 1520) şi Selim al 
II-lea (1556— 1574) — două piese nedeterminate, de la începutul secolu
lui al XVII-lea şi patru piese din secolul al XVIII4ea —  un aspru de la 
Ahmed al IlI-lea (1703—1730), emis la Constantinopol, un omlîk, emis 
de Mahmud I (1730— 1754) în 1730, o para, emisă din Constantinopol la 
1758 de Mustafa al IlI-lea (1757— 1774) şi o para emisă de la Cairo de 
Abdul Hamid I (1774— 1789).

Dintre cele nouă monede poloneze, una este un gros de aramă (falsi
ficat), emisiune Sigismumd al II-lea August (1548— 1572), doi solidus de 
argint de la Sigismund al IlI-lea Wasa (1587— 1632), dintre care unul 
emis pentru Lituania şi şase solidus de aramă de la Ioan al II-lea Casi- 
mir, dintre care unul pentru Lituania.

Mai este necesară menţionarea celor trei solidus de aramă emişi 
de Christina, regina Suediei, (1622— 1654), dintre care doi pentru Riga 
(unul dintre ei fiind falsificat).

Cele 14 piese austriece şi trei piese româneşti, care mai fac parte 
din cele 46 piese descoperite în anul 1972, nu prezintă o semnificaţie 
deosebită pentru cercetarea de faţă (cel mult, pentru unele lucrări de 
restaurare din epoca modernă).

Cum era şi de aşteptat, emisiunile monetare din secolele X V — XVII 
prezintă cel mai mare interes pentru cercetarea noastră, atît din punct 
de vedere arheologic, cît şi numismatic.

De importanţă majoră sînt monedele moldoveneşti şi cele de la 
Matei Corvin, ele contribuind la confirmarea a o serie de observaţii ar
heologice. Cînd spunem aceasta, ne referim la cercetările privind primul 
nivel de vieţuire de la complexul mănăstiresc, în interiorul şi în afara 
incintei acestuia, la unele amenajări în zona primului zid de incintă pe 
latura de nord, între care construirea şi folosirea pavajului din piatră 
interceptat în dreptul acestui zid, la construirea primelor chilii şi la ni
velul de vieţuire aferent existenţei acestora, precum şi la data săpării 
şi la primii ani de funcţionare a şanţului de apărare, descoperit şi cer
cetat prin două secţiuni în dreptul porţii actuale de intrare în curtea 
mănăstirii.

Descoperirea unui denar de argint emis de Matei Corvin, datat 
1489— 1490 şi a doi groşi moldoveneşti de argint de un titlu inferior, 
cu diametrul de 1,8 cm, ou legenda în limba slavă, emişi de voievodul 
Ştefan, avînd ca însemn heraldic crucea dublă pe revers, în aceleaşi con
diţii stratigrafice (în caseta P5l. în pământ negru tasat, la nivelul pavajului
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din secolul al X V -lea)5, ar putea ridica problema atribuirii acestora(i. 
Acest tip de piese sînt atribuite de numismaţi pînă în prezent lui Ştefăniţă 
(1517—1527). Condiţiile de descoperire de la mănăstirea Putna determină 
punerea chestiunii dacă nu s-ar putea ca piesele descoperite aici să fie 
atribuite lui Ştefan cel Mare (1457— 1504). Problema atribuirii se pune 
cu atît mai mult cu cît groşii de argint ai lui Bogdan cel Orb (dintre care 
două exemplare se găsesc şi în săpăturile arheologice de la mănăstirea 
Putna, în condiţii stratigrafice bine determinate, unul în secţiunea P:>, ca
reul 9, pe pavimentul unei chilii şi al doilea în sectorul B, secţiunea 32, 
careul 9, marcând nivelul de vieţuire în exteriorul mănăstirii, contem
poran cu primele decenii de la înfiinţarea acesteia) prezintă pe revers 
scutul cu crucea dublă, caracteristic şi monedelor atribuite 1-ui Ştefăniţă, 
iar legenda o au în limba slavă. Ţinând seama de opiniile exprimate pînă 
în prezent de numismaţi, rămînem la părerea că piesele aparţin lui Şte
făniţă şi nu lui Ştefan cel Mare, rămînînd deschisă posibilitatea clarifi
cării situaţiei pe baza unor cercetări viitoare 7.

Revenind la relaţia strânsă dintre descoperirile monetare şi concluzii
le trase, pe baze stratigrafice, de cercetările arheologice, menţionăm că 
aceste cercetări, coroborate, au stabilit şi termenul post quem  de acoperire 
a şanţului de apărare a incintei mănăstirii, deci şi data, cu o anumită 
aproximaţie, a încetării funcţionalităţii acestuia. în sprijinul acestei datări 
vine descoperirea unui solidus de aramă din anul 1665, emis de Ioan al 
Il-lea Casirnir, în partea inferioară a molozului şi pământului de umplu
tură depus ,în acest şanţ.

Referitor la această problemă, nu se cunosc alte informaţii decît cele 
rezultate din săpăturile arheologice menţionate. De aici, rezultă însă

5 în baza datelor stratigrafice pe care le-am avut la dispoziţie, nu am putut sta
bili dacă în zona respectivă acest nivel de călcare a fost suprapus de stratul 
de arsură şi cenuşă corespunzător incendiului din vremea lui Ştefan cel Mare. 
De aici, pot rezulta două alternative : a) sau primul nivel de călcare din secolul 
al XV-lea a fost acoperit de un strat de arsură corespunzător primului in
cendiu de la mănăstirea Putna şi atunci cele două monede Ştefan ar trebui 
atribuite lui Ştefan cel Mare b) sau pe spaţiul respectiv nu s-a suprapus un 
strat de materiale corespunzător perioadei incendiului respectiv şi, dintr-un 
motiv sau altul, nu au rămas nici urme de arsură, în care caz era posibilă de
punerea unor materiale arheologice ulterioare vremii lui Ştefan cel Mare, în 
speţă epocii lui Ştefăniţă, ne mai ridieîndu-se, în această situaţie, problema atri
buirii monedelor lui Ştefan cel Mare, ele putînd fi considerate ca aparţinînd 
lui Ştefăniţă.

6 Bineînţeles că o ulterioară revedere sau verificare a acestor condiţii stratigra
fice poate aduce noi elemente, care să îmbogăţească datele problemei în dis
cuţie şi în funcţie de care să se tragă concluziile corespunzătoare.

7 De reţinut este şi faptul că, în acest context, nu s-au descoperit şi monede 
străine dintr-o perioadă ulterioară domniei lui Ştefan cel Mare. De aici este 
posibilă concluzia că Ştefan cel Mare, determinat de împrejurările politice şi 
economice ale Moldovei din ultimii săi ani de domnie, să fi emis groşi de 
argint de un titlu inferior, acţiune preluată şi continuată de urmaşul său Bog
dan. Cercetările arheologice, ca şi cele numismatice de altfel, ce se vor efectua 
în viitor ar putea duce la confirmarea sau infirmarea ei. Dacă această ipoteză 
se confirmă, ar trebui revăzută în ansamblu atribuirea groşilor de argint de 
titlu inferior lui Ştefăniţă, stabilindu-se dacă nu este vorba, pentru unele va
riante dintre aceştia, de o atribuire greşită a lor.
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că şanţul de apărare al mănăstirii nu şi-a încetat existenţa pe vremea 
lui Vasile Lupu (1634— 1653) sau a lui Gheorghe Ştefan (1653— 1657), 
ci mult mai tîrziu, chiar dacă funcţionalitatea sa dispăruse curînd după 
aceşti voievozi, dacă nu încă pe vremea lor, ştiut fiind că întreg ansam
blul mănăstiresc era complet restaurat în anul 1662. Este posibil ca nive
larea definitivă şi completă a şanţului să se fi făcut cu prilejul marilor 
lucrări de restaurare efectuate pe vremea şi cu cheltuiala mitropolitului 
Iacov între anii 1757 şi 1760, cînd s-au executat lucrări de refacere atît 
la biserică, cît şi la întregul ansamblu mănăstiresc8.

Referindu-ne la chilii, din izvoare scrise se cunoaşte că acestea au 
fost iniţial construite odată cu biserica şi restul complexului mănăstiresc. 
Ele au fost incendiate în 1484 9 şi au fost refăcute încă pe vremea lui 
Ştefan cel Mare. Au mai fost incendiate în două rînduri în secolul al
XVII-lea. Primul incendiu a avut loc pe vremea lui Vasile Lupu, în urma 
unor incursiuni10 ale cazacilor lui Timus Chmelniţchi, ginerele voievo
dului, de altfel însuşi domnitorul punând să fie dărîmată din temelii bi
serica şi unele construcţii anexă în căutarea unor odoare de mare preţ, 
presupunînd că fir fi ascunse în tainiţe ale zidurilor acestui lăcaş, iar cel 
ele al doilea incendiu s-a petrecut pe timpul domniei lui Constantin Can- 
temir (1685— 1693), fiind provocat de nişte acţiuni de jaf cazaco-polono- 
moldoveneştill. Lucrările de refacere a bisericii şi a celorlalte anexe mă
năstireşti se vor fi efectuat parţial pe vremea lui Vasile Lupu şi, probabil, 
s-au terminat de către urmaşul acestuia, Gheorghe Ştefan I2. O nouă re

8 Vezi şi la Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna — cu două apendice — , 
în Editura Academiei Române, Bucureşti, 1905, capitolul Istoricul mănăstirii 
Putna.

9 Vezi Ia I. Bogdan, Cronica şi analele putnene. Vechile cronice moldoveneşti 
pînă la Ureche, Bucureşti, 1891, p. 147 şi la Eugen Kozak, Die Inschriften aus 
der Bukowina, Wien. 1903, p. 147.

10 Vezi şi I. Neculce, O samă de cuvinte, 27, în ediţia Al. Procopovici, Scrisul ro
mânesc, Craiova, 1936, p. 25 : „....Iar plumbul cu carele au lost acoperită mă
năstirea Putna, l-au luat căzacii lui Timus, ginerile lui Vasilie Vodă, de l-au 
dus la Cetate la Suceava, de au făcut glonţuri de puşcă, să apere Cetatea Suce
vei despre Gheorghie Ştefan Vodă. Ce ştiu că au apărat-o bine, că s-au osîndit 
şi Timus pentru prada şi jacurile ce au făcut pe la sfintele mănăstiri. Şi şi-au 
pus şi el capul de glonţ, precum scrie letopiseţul11...

11 I. Neculce, lbidem, 3, p. 11 : „...La vremea lui Constantin Gantemir Vodă, fiind 
răscoală, au venit nişte căzaci cu Ieşi şi moldoveni joimiri şi vrînd ca să 
jăcuiască ce ar găsi la mănăstire. Deci fiind un turn cu bună tărie, nu putea 
să jăcuiască. Deci au zis călugărilor să dea turnul, că nu vor lua a mănăstirii 
nirnică, iar călugării necrezînd, nu vroia să dea turnul. Iar acei căzaci cu Ieşi 
şi cu moldoveni îndată au aprins mănăstirea, iar călugării, văzînd că aprind 
mănăstirea, îndată au dat turnul...".

12 L Neculce, lbidem, 27, p. 25-26 : „Vasilie Vodă aproape de mazilie a,u greşit lui 
dumnezeu. Că i s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au stricat mănăstirea 
Putna, gîndind că va găsi bani, şi n-au găsit. Şi s-au apucat să o facă din nou, 
iarăşi precum au fost şi nu i-au agiutat dumnezeu să o facă. Că au zidit-o 
numai din temelie, din pămînt pînă Ia ferestri şi i-au luat dumnezeu domnia. 
Că s-au sculat Gheorghie Ştefan Logofătul cu oaste asupra lui şi l-au scos din 
domnie... Şi pre urmă au gătit mănăstirea Putna Gheorghie Ştefan Vodă după 
ce au luat domnia, de este zidită precum se vede acmu...“ .



510 GRIGORE FOIT

facere a chiliilor s-a consemnat pe vremea mitropolitului Iacov Putneanul 
şi alta în perioada anilor 1854— 1856, de data aceasta însă din zid şi pe alt 
spaţiu13.

Săpăturile arheologice au determinat existenţa a mai multor perioade 
de construcţie şi reconstrucţie a unor chilii pe spaţiul cercetat, obţinîn- 
du-se preţioase informaţii asupra tehnicii de construcţie, asupra spaţiu
lui utilizat, a materialelor întrebuinţate, în parte şi a condiţiilor de trai 
oferite călugărilor. Descoperirile monetare au partea lor de contribuţie 
la stabilirea fazelor constructive, a nivelelor de incendiu, a duratei de 
folosinţă etc. S-a putut constata că au avut loc cel puţin trei incendii, 
unul pe vremea lui Ştefan ,ce'l Mare şi alte două în secolul al XVII-lea1'*. 
Refaceri s-au efectuat în mai multe rînduri15. Şi de această dată, desco
peririle monetare au putut constitui elemente de datare pentru diferite 
etape în existenţa acestor construcţii. Astfel, un gros de argint, emis de 
Bogdan cel Orb şi un aspru de argint, emis de Selim al II-lea, marchea
ză un nivel de funcţionare a chiliilor, cel de după refacerea chiliilor din 
anul 1484, folosind fundaţiile de piatră. Un denar de argint de la Rudolf 
al II-lea şi cîţiva solidus de aramă polonezi şi suedezi de la Ioan al 
II-lea Casimir şi Christina marchează primul incendiu al chiliilor din 
secolul al XVII-lea sau perioada imediat următoare acestuia. Mai mulţi 
solidus de aramă de la Ioan al II-lea Casimir şi un solidus suedez falsi
ficat de tip Chrisitina marchează perioada dintre primul şi al doilea in
cendiu al chiliilor din secolul al XVII-lea, chilii care de data aceasta nu 
aveau fundaţie de piatră, datînd şi nivelul de arsură al celui de al doilea 
incendiu.

Un solidus de argint din 1630 de la Sigismund al IlI-lea Wasa, re
gele Poloniei, marchează momentul post quem  pentru dărîmarea zidu
lui nordic al primei incinte.

Mai multe piese turceşti, între care un aspru de argint de la Ah- 
med al IlI-lea, un onlîk de argint din 1730 de la Mahmud I şi o para 
emisă la Constantinopol în 1758 de Mustafa al IlI-lea marchează lucră
rile de refacere a chiliilor ce au avut loc la mijlocul secolului al
XVIII-lea sub îngrijirea şi cu cheltuiala mitropolitului Iacov. 16

13 Pe lîngă refacerea de pe vremea lui Ştefan cel Mare din anul 1484 şi celelalte 
trei din secolele XVII, XVIII şi XIX, cu siguranţă că au avut loc şi alte refa
ceri de mai mare sau mai mică amploare. Dintre acestea, una a avut loc după 
incendierea mănăstirii pe vremea lui Constantin Cantemir şi alta mai recentă, 
efectuată de arhitectul austriac K. A. Romstorfer. Lucrările curente şi cele de 
mai mică amploare se făceau cu mijloacele proprii ale mănăstirii, acordîn- 
du-li-se şi o mai mică importanţă.

14 Este posibil să fi avut loc şi alte incendii, neconsemnate în documente ale 
vremii.

15 Dimitrie Dan, op. cht., p. 17-18.
16 Pentru a oferi date în plus referitoare la descoperirile monetare prezentate 

în articol, anexăm tabele de piesele descoperite în cei doi ani de săpătură, cu 
specificarea locului şi a condiţiilor de descoperire, precum şi a semnificaţiei 
ce se atribuie monedelor respective în cadrul săpăturii.
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Aşa cum am arătat de Ia început, monedele austriece şi cele cîteva 
piese româneşti care au fost descoperite sînt puţin semnificative sau de 
la suprafaţă. Cea m a i: mare parte dintre ele au fost găsite în umplu
tura de moloz turnată deasupra resturilor de vechi construcţii, în parte 
în scop de a le proteja, dar şi pentru a orea o platformă pentru unele 
amenajări modeme, lucrări caire însă s-au dovedit dăunătoare construc
ţiilor mai vechi acoperite.

Fără a fi unicate numismatice sau a constitui piese de o valoare ma
terială sau artistică excepţională, comparîndu-le ou obiectele din colec
ţia muzeului mănăstirii, monedele descoperite în acesit sector, cu tot ca
racterul lor comun, îşi aduc o contribuţie valoroasă în contextul cercetă
rilor arheologice efectuate şi dovedesc, o dată mai mult, necesitatea con
lucrării, indiferent sub ce formă, a arheologilor şi a numismaţilor.17

17 Desigur, o lucrare, fie monografică, fie sub formă de raport asupra săpături
lor arheologice de la mănăstirea Putna, este necesară şi ea nu va întîrzia să fie 
dată publicităţii de colectivul de cercetători. Sperăm ca, în ansamblul lucră
rii, să-şi aibă locul meritat şi descoperirile numismatice de aici. In prezentul 
articol, am căutat să arăt cît de preţioasă poate fi o colaborare cît mai strînsă 
între arheologi şi numismaţi, în care scop am folosit elementele pe care le-am 
socotit mai semnificative. Faptul că, de multe ori, se pierd date deosebit de 
valoroase datorită unor defecţiuni în această colaborare m-a determinat să în
tocmesc articolul, din dorinţa ea nimic din ceea ce poate folosi progresului în 
aceste ramuri ale cercetării istorice să nu se piardă. Urmărind acest ţel, am 
folosit si o metodă aparte de prezentare a descoperirilor numismatice, în con
textul rezultatelor cercetării arheologice.



TABEL Nr. 1*

DE PIESELE NUMISMATICE DESCOPERITE CU PRILEJUL SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DIN 1971

Nr.
crt.

fr

Suveran Tipul mone
tar şi metalul Datare

X*

z
Locul descoperirii

Adîncime şi 
condiţii în care 
s-a făcut des

coperirea
Semnificaţie

1 e 3 4 5 6 7 8

Moldova
1. Bogdan 

cel Orb

Ungaria

gros argint nedatat 1 Sect. B, S. 32, C 9 — 0,65 m, sub mo
loz, în pămînt

Marchează nivel de vieţuire în 
exterior în primul secol de e- 
xistenţă a bisericii

2. Matei
Corvin

denar argint 1480—1481 1 Sect. B, S. 25, Cas. A2 — 0,70 m, în pă
mînt negru, colţ 
S—E

Marchează momentul post 
quem  pentru săparea şi um
plerea gropii cu ceramică.

3. Matei
Corvin

denar argint 1480—1481 1 Sect. B, S. 25. C. 13 — 0,80 m Datează un strat de depunere 
de la primele momente de 
vieţuire în afara mănăstirii.

4. Matei
Corvin

denar argint 1482—1486 1 Sect. B, S. 32, C. 12 — 0,94 m, în strat 
negru

Marchează primul nivel de de
punere de la începerea func
ţionării mănăstirii.

0. Matei
Corvin

denar argint 1482— 1486 1 Sect. B, S. 25, Cas. A — 0,75 m Marchează momentul post qu
em pentru săparea şi umple
rea gropii cu ceramică.

6. Matei
Corvin

denar argint 1486—1488 1 Sect. B, S. 25, Cas. A — 0,60 m Ca mai sus.

7. Matei
Corvin

denar argint 1482— 1488? 1 Sect. B, S. 32, C. 5 — 3 m, în umplu
tura şanţului de 
apărare

Marchează primii ani de func
ţionare a şanţului de apărare.

8 . Matei
Corvin

denar argint 1482—1488? 1 Sect. B, S. 25, Cas. A — 0,60 m Marchează momentul post 
quem  pentru săparea şi um
plerea gropii cu ceramică.

GRIGORE 
FO
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1 2 3 4 0 6 7 8

Polonia 
9. Ioan II 

Casimir
solidus aramă 1665

Polonia
pentru
Lituania

10. Sigismund 1/2 gros argint 1511 
I cel 
Bătrîn 
Suedia 
pentru 
Riga
Gustav solidus aramă nedeter- 
A dolf minat

11

12.

Rusia
Ecaterina
II

Austria 
13. Francisc 

Iosif I

2 para/3 
denga de 
aramă

1 Kreuzer 
aramă

1772

1859

1 Sect. B, S. 32, C. 5 ■ 1,80 m, în şan- Marchează momentul post
ţul de apărare quem  pentru începerea ope

raţiei de umplere cu moloz a 
şanţului de apărare.

1 Sect, B, S. 25, C. 15 — 0,55 m, între In pămînt de umplutură.
pietre

1 Sect. B, S. 32, C. — 0,65 m, sub 
stratul de moloz

1 Sect. B, S. 25, C. 4

1 Sect. B, S, 25, C. 5

- 0,30 m

— 0,65 m, în 
umplutură

Marchează momentul post 
quem  pentru refacerea chilii
lor de la mijlocul secolului al 
XVII-lea pentru molozul pro
venit de la dărîmarea biseri
cii.

La suprafaţă, passim.

Passim.

* Intrucît încă nu au fest date publicităţii de către colectivul şantierului arheologic de la Putna datele strati
grafice şi alte informaţii în legătură cu cercetările efectuate — în referire, deci, şi la cele prezentate în tabelele nr. 1 
şi nr. 2 de la prezentul articol — sînt posibile, în funcţie de verificări sau cercetări ulterioare, unele modificări de date 
în legătuiă cu descoperirile efectuate. Consider, însă, că acestea nu ar putea afecta întru nimic relaţiile dintre datele 
arheologice şi numismatice la care mă refer, lucrarea de faţă neurmărind prezentarea unui raport asupra săpăturilor de 
la mănăstirea Putna, ci doar sublinierea relaţiilor strînse dintre descoperirile numismatice şi cele arheologice de pe 
acest şantier.
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TABEL Nr. 2
DE PIESELE NUMISMATICE DESCOPERITE CU PRILEJUL SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DIN 1972

Nr.
crt. Suveran Tipul mone

tar şi metalul Datare

Nr
. 

ex
.

Locul descoperirii
Adîncime şi 

condiţii în care 
s-a făcut des

coperirea
Semnificaţie

1 12 3 4 0 6 7 8

1.

Moldova 
Bogdan 
cel Orb

gros argint nedatat 1 S. P3, C. 9 — 0,85 m, pe pavi
ment chilie.

Marchează termenul post 
quem  pentru primul moment 
de refacere a chiliilor cu mor
tar sau primul nivel de func
ţionare a chiliilor.

2 Ştefăniţă gros argint nedatat 1 Cas. P5, C. 5 — 1,20 m, la nivel 
pavaj din secolul 
al XV-lea.

Marchează construirea şi func
ţionarea primului pavaj.

L Ştefăniţă gros argint nedatat 1 Cas. P5, C. 6 — 1,23 m, în pă
mînt negru tasat, 
la nivelul pavaju
lui de sec. XV.

Marchează construirea şi 
funcţionarea primului pavaj.

4.
Ungaria
Matei
Corvin

denar argint 1486—1488 1 S. P,„ C. 5 — 1,20 ni, în pă
mînt negru tasat 
strat sec. XV.

Marchează momentul constru
irii pavajului.

0 . Matei
Corvin

denar argint 1489—1490 1 Cas. P5, C. 6 — 1.23 m, în pă- Marchează nivelul de con- 
mînt negru tasat, struire şi funcţionare a pri- 
nivel pavaj sec. mului pavaj.
XV.

0. Matei
Corvin

denar argint 1482-1486 1 1 în pămînt pentru Marchează momentul constru- 
camion provenit irii pavajului, 
din strat sec. XV.

7. Nedeter
minat

denar argint nedeter
minat

1 Cas. P$, C. 7 /8 — 0,45 m, sub ni- Marchează primul nivel de 
vel arsură din sec. refacere a chiliilor (strat de 
al XV-lea, la 0,75 umplutură de la începutul se
ni S. de zid N. colului al XVII-lea).



1 2 3 4 5 6 7
1

8

8 . Rudolf II denar argint nedeter- 1 S. P5, C. 8/9
minat

Turcia
9. Selim I aspru argint 1512—1520 1 Cas. P 5, C. 4

10 Selim II aspru argint 1566— 1574 1 S. P3, C.

11. Ahmed II aspru argint 1703—1730 1 Cas. P2, C. 6
emis Constan- 
tinopol

12. Mahmud I onlîk argint 1730 1 S. P2, C. 4

13. Mustafa para argint 1758 1 S. P4, C. 11
III emis. Con-

sitantinopol

14. Ab'dul para argint 1774— 1789 1 Cas. P2, C 11/12
Hamid I emis. Cairo
Polonia

15. iSigismund gros aramă nedeter- 1 Cas. P2, C. 10
II August falsificat minat

— 0,60 m, în strat Marchează primul incendiu al 
de praf cărămidă chiliilor sau perioada imediat 
şi de cărbuni. următoare.

— 1.10 m, la 0,60 
m V. de contra
fort zid 2 din 
cas. P4.

— 0,95 m, în şan
ţul pentru bîrnă 
podele platformă 
mortar.
— 0,55 m, în pă- 
mînt negru, între 
pietre şi frag
mente cărămizi.
— 0,80 m, la S. 
de zid incintă.
— 0,70 m, 
25 cm sud 
dul sudic.

la cea 
de zi-

în pămînt pen
tru camion.

Ar trebui să marcheze nivelul 
de vieţuire de la începutul e- 
xistenţei mănăstirii, corespun
zător pavajului (înainte de dă- 
rimarea primei incinte con
temporane cu pavajul) — de
punere din primele decenii de 
folosire a mănăstirii —, dar 
pavajul nu s-a păstrat pe a- 
ceastă porţiune.
Marchează momentul post 
quem  pentru refacerea chilii
lor cu mortar sau primul ni
vel de funcţionare a chiliilor. 
Marchează construirea unei 
sobe exterioare ■— secolul al 
XVIII-lea.

Marchează umplutura din se
colul al XVIII-lea.
Marchează umplutura din se
colul al XVIII-lea, provenită 
de la refacerea chiliilor la sud 
de zidul sudic.
Passim.

— 0,15 m, în pă- In umplutură, 
mînt negru, dea
supra nivelului de 
arsură (foarte u- 
zat).
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16. Sigismund solidus argint 1630 
III Wasa

17. Ioan II 
Casimir

solidus aramă 1663

18. Ioan II solidus aramă 1665 
Casimir

19. Ioan II solidus aramă 1666 
Casimir

solidus aramă 

solidus aramă

20. Ioan II 
Casimir

21. Ioan II 
Casimir
Polonia
pentru
Lituania

22. Sigismund solidus argint
III Wasa

23. Ioan II solidus aramă
Casimir
Suedia

24. Christina solidus aramă

nedeter
minat

nedeter
minat

1666

nedeter
minat

nedeter
minat

1 Cas. P4, C. 5

1 Cas. P3, C. 10

1 Cas. P,, C. 7/8

1 Cas. Ps. C. 10

1 S. P2, C. 8/9 

1 Cas. P2, C. 8

1 Cas. P2, C. 8 

1 Cas. P7, C. 4/5

1 Cas. P7, C. 9

■ 0,30 — 0,35 m.

— 0,95 m, pe strat Marchează momentul post 
din pietre pe cant. quem pentru dărîmarea pri

mei incinte.
Pe podeaua arsă Marchează nivelul post quem 
a chiliei cu sobă, al incendiului nivel II din se- 
nivel II. colul al XVH-lea (primul ni

vel de incendiu ceva mai îna
inte, tot în secolul al XVII- 
lea) chiliile fără fundaţie de 
piatră.
Marchează unul din cele două 
nivele de incendiu din seco
lul al XVII-lea (la chiliile fără 
fundaţie de piatră).

— 0,15 m, deasu- Marchează momentul după
pra nivelului lu- care se petrece al doilea in
tuit ars. cendiu (la chiliile fără funda

ţie de piatră).
— 0,35 — 0,40 m, Găsit în umplutură sau pe ni-
la S. de pavaj că- vel de secol XVII (nu aparţi- 
rămidă. ne fazelor de arsură).
— 0,30 — 0, 35 m. Marchează nivelul al doilea

de arsură.

— 0,23 m. Nedeterminat condiţiile de
descoperire.

— 2,20 m, în beci Marchează folosirea beciului
de piatră. de piatră, poate părăsirea lui.

passim. Nedeterminat condiţiile de 
descoperire.



1 2 3 4 5 6 7 8

Suedia
pentru
Riga

25. Christina solidus aramă 1651 1 Cas. P-i. C. 10 — 0,25 m, pe ar
sura de jos.

Marchează primul nivel de 
incendiu al chiliilor fără fun
daţie de piatră şi anume pe
rioada de după primul incen
diu (sfîrşitul acestei perioa
de ?).

26. Christina

Austria

solidus aramă, 
falsificat

nedeter
minat

1 Cas. P* C. 10 — 0,20 m, în pă
mînt negru cu 
cărbune, peste ar
sură.

Marchează momentul după 
care se petrece al doilea in
cendiu la chiliile fără fundaţie 
de piatră.

27. Francisc 20 Kreuzer 1893 1 Cas. Pa — 0,15 m. La suprafaţă, nesemnificativ.
Iosif I metal comun

28. Francisc 20 Kreuzer 1909 1 Cas. p 3 — 0,15 m. La suprafaţă, nesemnificativ.
Iosif I metal comun

29. Francisc 
Iosif I

10 Kreuzer 
argint

1870 1 Cas. p,, C. 9 — 0,15 m, deasu
pra arsurii.

La suprafaţă, nesemnificativ.

30. Leopold I 3 Kreuzer 
argint

1705 1 Cas. p* C. 6 — 0,40 m. In umplutură modernă.

31. Francisc I 1 Kreuzer 1800 1 Cas. P,„ C. 7 — 0,25 — 0,30 m La suprafaţă, nesemnificativ.
aramă deasupra zid N. 

chilii.
32. Francisc I 1 Kreuzer 1800 9 passim — La suprafaţă, nesemnificativ.

aramă
33. Francisc I 1 Kreuzer 

aramă
1800 î Cas. p* C. 4 — 0,40 m, in pă

mînt cu moloz.
In umplutură modernă.

34. Francisc I 1 Kreuzer 
aramă

1812 î Cas. Pl, c. 5 — 0,70 m, în pă
mînt cu fragmen
te de cărămizi.

In umplutură modernă.

35. Francisc 
Iosif I

1 Kreuzer 
aramă

1859 î Cas. Pfc c. 10 — 0,40 m, desco
perit în punctul 
„La cioată".

La suprafaţă, nesemnificativ.
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36. Francisc 1 Kreuzer 1860 1 Cas. P5, C. 6 — 0,75 m, în pă- Nesemnificativ.
Iosif I aramă mînt negru, lîngă

zidul de N.
37. Nedeter 1 Kreuzer nedeter 1 Cas. P3, C. 7 — 0,20 m. Nesemnificativ.

minat aramă minat
38. Maria Vî Kreuzer 1774 1 Cas. P3, C. 6 — 0,45 m. în umplutură modernă.

Theresia aramă
39. Maria Poltura 1763 1 Cas. P4 — 0,70 m, în zid In umplutură modernă.

Theresia aramă lung de la sud,
sub a doua asiză
de sus.

România
40. Mihai 1 2 lei, 1947 2 Passim Nesemnificativ.

met. com.
41. Ferdinand 1 leu, 1924 1 passim Nesemnificativ.

I met. com.
Nedeter
minat
pentru
Riga

42. Nedeter solidus aramă nedeter 1 Cas. P4, C. 9 — 0,50 m, în strat Marchează termenul post
minat falsificat minat cărbune. quem pentru stratul de incen

diu la chiliile cu fundaţiile de
piatră (secolul al XVII-lea).

Nedeter
minat

43. Nedeter Nedeterminat nedeter 1 Cas. P5, C. 8 — 0,75 m, în urn- Marchează primul nivel de
minat aramă minat plutură, deasupra refacere a chiliilor (strat de

argintată plăcii de mortar. umplutură — începutul seco
lului al XVII-lea).

44. Nedeter Nedeterminat nedeter 1 Ca la poziţia 43.
minat aramă minat
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CONSIDERATIONS A  PROPOS DE QUELQUES-UNES DES 
DECOUVERTES MONETAIRES FAITES AU MONASTERE 
DE PUTNA

R e s u m  e

On presente les decouvertes numismatiques de la campagne 
des fouilles archeologiques des annees 1971 et 1972, deroulee sous les auspices 
de ia Direction des monuments historiques et d’art et ceux de l’Institut d'ar- 
cheologie de 1’Academie des Sciences Sociales et Politiques de la R.S.R. Les 
fouilles ont eu lieu dans le secteur des anciennes cellules situees au nord de 
l ’edifice de l’eglise et dans le secteur de 1’actuelle porte d’antree dans l’enceinte 
du monastere dans la zone du fosse de defense. En 1971, on ete mises au jour 13 
pieces et les fouilles de l’annee suivante ont deterre 46 autres pieces, (â chercher, 
pour details, les tableux 1 et 2, en annexe).

La decouverte de deux exemplaires en valeur d’un gros, attribues cou- 
ramment â Etiemne le Jeune (1517— 1527) en conditions stratigraphiques similai- 
res (dans la cassette Pr„ sur un sol noir tasse, au niveau du pavage du XV-e 
siecle) avec une monnaie de Mathias Corvin (datee pour les annees 1489—1490) 
pose le probleme s’iil n’est pas possible que certains gros, en argent â titre infe- 
rieur, attribues d'ordinaire a Etiencne le Jeune, pourraient appartenir â des emis- 
sions des dernieres annees du regne d'Etienne le Grand (1457— 1504) — je me 
rapporte en particulier aux deux pieces â inscription slave et avec la croix 
donble au revers decouvertes en 1972 au monastere de Putna, embleme heraldique 
qu’on trouve et sur quelques-unes des monnaies emises par Bogdan l’Aveugle 
(1504— 1517).

Les decouvertes numismatiques et les donnees stratigraphiques obtenues par 
les fouilles conlirment ou completent les informations connues grâce aux chro- 
niques et â d'autres sources documentaires ecrites. Ainsi on a constate, ayant 
comme principal element les fouilles archeologiques, qu’en 1484, pendant le regne 
d’Etienne le Grand, a eu lieu un premier incendie au monastere de Putna et 
deux autres au XVII-e siecle, le premier â la fin du regne de Vasile Lupu (1634— 
1653) et le second au temps de Constantin Cantemir (1685—1693). Les fouilles 
ont en outre determine du moins l’existence de quatre periodes de reconstruc- 
tion ă l’ensemble du monastere.



UN DOCUMENT CONTRASIGILAT 
DIN SECOLUL AL XVI-LEA

PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC

în colecţiile Muzeului judeţean Suceava se păs
trează un document de la Alexandru Lăpuşneanu, care se individuali
zează printr-o particularitate — este contrasigilat (doc. nr. 2154).

Documentul, emis la Hirlău, în anul 1556. august 30 este un act de 
danie. Alexandru Lăpuşneanu, voievodul Moldovei, dăruieşte mănăstirii 
Putna o sută de zloţi ungureştil. Documentul, scris pe pergament, cu 
invocaţia simbolică şi iniţiala B ornamentate cu motive geometrice şi 
palmele stilizate, comune epocii, a fost întărit cu o pecete în ceară roşie, 
cu diametrul de 35 mm, în emisferă protectoare din ceară înnegrită, 
atârnată cu şnur din mătase roşie. Pe spatele emisferei protectoare, se 
află imprimată o mică pecete ovală, cu lungimea de 15 mm, în ceară 
roşie.

Pecetea cu diametrul de 35 mm (Pl. 1/1) este rotundă. Legenda — 
în limba slavonă, încadrată de cîte un cerc perlat —  peceat io Alexandru 
Voevodia Mdia. în cîmp, scut încadrat de volute, mobilat cu capul 
de bour văzut din faţă, avînd între coarne steaua, iar în dreapta, 
rozetă ou cinci petale. Emisfera din ceară care proteja pecetea este stri
cată. Pe spatele emisferei protectoare, se află imprimată în ceară roşie 
cea de a doua pecete, ovală (Pl. 12) .  Legenda2 Alecsandru Voevoda 
esţe încadrată de cîte un chenar perlat. în cîmp, capul de bour cu coar
nele mai groase, mai puţin arcuite, văzut din faţă, are între coarne steaua, 
la dreapta botului rozeta compusă din cinci granule, la stînga semiluna 
conturnată.

Pecetea rotundă, este pecetea mică a ţării (sigillium minus sau si- 
gillium mediocre) s. în general ,pecetea mică este folosită pentru întări
rea unor scrisori, porunci sau hrisoave simple '5, dar se cunosc şi hri

1 Orest Popescul. Cîteva documente moldovene, în Candela, nr. V, mai, 1895, 
p. 251-252 şi D1R, A, veacul XVI, voi. II, p. 97-98, nr. 88.

2 Limba legendei sigiliului inelar este slavona românească. Terminaţia în u a 
numelui este tipică limbii române. Acest amănunt lingvistic, credem noi, că 
subliniază caracterul privat al acestui sigiliu.

3 Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti, în DIR, Introdu
cere, voi. II, p. 338.

4 Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-romănă, în DIR, Introducere, voi. II,
p. 155 şi urm.
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soave solemne întărite cu această pecete. Este cazul unor acte avînd 
unele cuviinţe tip în formularul diplomatic, destinate mănăstirilor-’, unor 
laicil!, precum şi unele hrisoave externe 7.

Pecetea de pe spatele emisferei protectoare este un sigiliu inelar 
(sigHlium annulli),s, care poate fi considerat ca un sigiliu personal, de 
uz rezervat, al voievodului, puţind avea rol şi de sigiliu secret. Sigiliul 
inelar, secret, servea la întărirea unor acte de mică importanţă, porunci, 
răvaşe, dar se cunosc şi cazuri cînd a fost întrebuinţat pentru validarea 
unor acte de danie 9 sau a unor tratate externe ;l°.

Deci, documentul nostru este întărit cu pecetea mică a ţării şi con- 
trasigilat cu pecetea inelară, personală, a voievodului.

Diplomatica medievală europeană cunoaşte practica contrasigilării 
documentelor 1!. Din Moldova se cunosc cele două tratate încheiate în 
secolul al XlV-lea cu Polonia de către Roman I (5 ianuarie 1393) şi 
Ştefan I (8 ianuarie 1395), care sînt întărite cu peceţile mari ale ţării, 
avînd pe revers cîte un contrasigiliu l2. Prezenţa contrasigiliilor pe aceste 
acte vine să întărească caracterul solemn al acestora.

Acte interne, eontrasigilate, din secolele următoare nu se cunosc. 
Reluarea în secolul al XVI-lea a unei practici mai vechi — contrasigi- 
larea — pentru un act de danie, adresat unei mănăstiri, ridică o serie

o Acte de danie sigilate cu pecetea mică la Cosiăchescu, Documente moldove
neşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II, nr. 98, 134 şi DRH, A, voi. I, nr. 227
şi 246.

6 Acte adresate laicilor, acre au în conţinutul dispoziţiei clauzu ZAVIASCA sau 
actele în care formula martorilor începe cu VEL1CA MARTURIA sau MARTOR, 
vezi Costăcheşou, op. cit., nr. 100, 105, 123 ; DRH, A, voi. I, ni'. 286.

7 M. Costăchescu, op. cit., nr. 213, 214, 217, 218, 222. 223, 224, 225,
8 Emil Vîrtosu, op. cit., p. 358.
9 Dl R, B. veacul XVI, voi. VI, p. 39.

10 Tratatul încheiat in martie 1542 de Petru Rareş cu Joachim, elector de Bran
denburg era întărit cu un sigiliu inelar, e t  A. Papiu Ilarian, Tesauru de mo
numente istorice pentru România, voi. III, Bucureşti, 1864, p. 8, 15.

11 Practica contrasigilării documentelor este cunoscută cancelariilor din în
treaga Europă. Cf. Luc. Fr. Genicot, Paleographie et scienc.es auxiliaires, Lou- 
vain, 1975— 1976. p. 44. Pentru practicarea contrasigilării de către persoane particu
lare, întrebuinţînd pietre gravate antice cu reprezentări fantastice vezi Jurgis 
BoltrussaiUs, Evul mediu fanta.\tic, Bucureşti, 1975, p. 25, 26, Din Ţara Româ
nească se cunoaşte tratatul încheiat la 17 mai 1417, care este întărit de pece
tea mare, cu legenda în limba latină şi de o altă pecete, tot atîrnată, de mici 
dimensiuni, cu legenda în limba slavonă ; cf. Hurmuzachi, I, 2, C. Moisil, Sigi
liile lui Mircea cel Bătrîn, în Revista arhivelor, 1945, VI, 2, p. 267, 275-276, 280.

12 Documentul din 5 ianuarie 1393 — actul de omagiu a lui Roman I voievod că
tre regele Poloniei, Vladislav Iagello -— este întărit cu sigiliul mare, în ceară 
verde. Pe emisfera protectoare. întipărit în ceară verde un sigiliu mic, orizontal. 
CE. Ton Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul 
şi Ţara Ungurească în secolele XV  şi XVI, Bucureşti, 1907, voi. I, pl. LI şi 
ivi. Costăchescu. op. cit., p. 609. Actul omagial de la Ştefan I din 8 ianuarie 
1395 este şi el întărit cu un sigiliu mare, în ceară verde, iar pe emisfera pro
tectoare din ceară este întipărit tot în ceară verde un sigiliu de circa 2 cm.

. Vezi I. Bogdan, loc. cit. şi M. Costăchescu, op. cit., p. 615.
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ele întrebări. Se poate vorbi doar de influenţa cancelariei polone, care 
practica contrasigilarea, sau este o excepţie dictată de voievod, care şi 
prin acest mijloc, căuta să sublinieze caracterul deosebit al daniei. Voie
vodul Alexandru Lăpuşneanu, dăruind o -sumă de bani mănăstirii Putna, 
zidită de bunicul său, se integra astfel în şirui de ctitori ai acestui lăcaş. 
Dar şi mai tîrziu, Alexandru Lăpuşneanu se va ocupa de mănăstirea 
Putna. După incendiul din 8 martie 1536, care a afectat casa domnească, 
trapezele, bucătăria şi bolriiţa 1:î, voievodul va întreprinde lucrări de re
facere a construcţiilor distruse, lucrări care se pare că erau menţionate 
în stema cu pisanie din anul 1559, încastrată astăzi în zidul paraclisu
lui In a doua domnie, Alexandru Lăpuşneanu va comanda în anul 
1567, executarea unei tăvi pentru colivă, din argint aurit (11 iunie 1567) 
şi a unui vas de botez, din argintul rămas de la Ştefan cel Mare (18 
iunie 1567) i:>. Era, deci, poate o încercare de accentuare a apartenenţei 
Scrie la familia domnitoare a Muşatinilor. Conţinutul pisaniei din anul 
1559 : „Blagocestivul gospodar al Ţării Moldovei... mare Ion Alexandru 
voievod, fiul lui Bogdan voievod şi nepot a lui Ştefan voievod cel Bun... 
fiind egumen Io... în anul 7067 mai“ vine să sublinieze această idee. Con
siderăm deci că nu poate fi vorba de o influenţa externă, întru cît prac
tica nu s-a generalizat, ci doar de un gest singular, dictat de o motiva
ţie personală a voievodului.

UN DOCUMENT CONTRESCELLIS 
DU XVI-E SIECLE

R e  s u m e

L’suteur presente un document valide â l’aide du sceau mi- 
neur de 1a Moldavie et du sceau secret, personnel du voivode.

Alexandru Lăpuşneanul, voivode de la Moldavie, donne au monastere de 
Putna une somnie de 100 ducats d’Hongrie.

L'usage du contre-sceau est tres rare employe en Moldavie pendant le XVI-e 
siecle, le fait etant du probableme.nt â une motivation personnelle du voivode.

LEGENDE DES FIGURES

1. Fig. 1. — Le sceau minaur de la Moldavie pendant le regne du voivode 
Alexandru Lăpuşneanu; 2, Le sceau annulaire personnel du voivode Ale
xandru Lăpuşneanul.

13 Dr. V. Gonţa şi Al. Gonţa, Un spital de mănăstire la Putna in veacul al XV- 
lea. în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1963, nr. 9-10, p. 595-596.

14 Eug. Kozak, Die Inschriften aus der Bukowina, Wien, 1903, p. Go si G. Balş, 
Bisericile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, în BCMI, X XI, 1928, p. 140.

15 Orest Tafrali, Le tresor byzantin et roumain de Monastere de Putna Paris 
1925. p. 18-19.
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2
Fig. 1. Pecetea mică a Moldovei în timpul lui Alexandru Lăpuşneanul ; 
inelar al voievodului Alexandru Lăpuşneanul.

2, sigiliul
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zeului judeţean însumau un număr total de 221 585 bunuri culturale). Au 
fost luate în evidenţa ştiinţifică (prin fişe analitice) un număr de circa 
2.700 obiecte cu valoare deosebită şi s-au întocmit un număr de 5.921 
fişe analitice, la tot atîtea obiecte de patrimoniu.

Valoarea, varietatea şi bogăţia patrimoniului de care dispune, în ge
neral, judeţul şi, în special, muzeul nostru, ne-a oferit posibilitatea unei 
valorificări complexe, eondiţionînd şi direcţionînd, în acelaşi timp, în
tr-un anumit sens activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul muzeu
lui (vezi anexa I). Conform planului unic de cercetare pe 1981— 1985, în 
perioada anilor 1981 —  1982 au fost înscrise 43 de teme, din care 
14 subiecte au fost valorificate prin publicare (vezi anexa I), 
restul temelor fiind în etape diferite de elaborare. Prioritare au 
rămas temele de cercetare, axate în special pe repertorierea tu
turor aşezărilor descoperite arheologic, a cataloagelor de carte, do
cumente, precum şi a celor de botanică, zoologie şi arhitectură popu
lară, toate în ansamblul lor — cataloagele, repertoriile —  fiind cerute 
de însăşi imperativele majore ale cercetării, de a pune la dispoziţia cer
cetătorilor instrumente utile de lucru pe de o parte, iar pe de altă parte 
de a ordona, sistematiza şi regăsi în cadrul colecţiilor muzeale informa
ţiile necesare lucrărilor de sinteză şi concluzii. Multe dintre lucrările în
scrise în plan au necesitat o sistematică muncă de investigare pe teren 
(desfăşurată de Emil I. Emandi, M. Ignat, Lucia Stroescu, Mihai Camilar, 
Ceorgeta Romaniuc, Maria Mărgineanu, Gh. Bratiloveanu, Mihai Vasi
liu, Doina Zaharia, Corina Ignat, Radu Maxim, Mugurel Andronic, Cor
nel Pîrîu) în arhive (întreprinsă de I. Cocuz, N. Cârlan, Eugen Dimitriu, 
Pavel Blaj, Olimpia Mitric, Dan Petrovici, Olga Ştefanovici, Alexandrina 
Ignat) şi laborator (realizată de Jelesneac Mihail, Lidia Moroşan, Zeno- 
via Catargiu, Viorica Lavric) o serie dintre rezultatele primare obţinute 
pe această cale au contribuit la lămurirea unor probleme privitoare la 
originea, evoluţia şi conţinutul unor noi aspecte istorice, culturale, etno
grafice şi biologice din zona de nord a Moldovei. O serie de materiale de
pistate, colectate şi achiziţionate şi aduse la muzeu au îmbogăţit colecţiile 
acestuia şi au permis totodată diversificarea modalităţilor de expunere, 
lărgind în acelaşi timp baza documentară necesară tratării unor pro
bleme şi perioade distincte din istoria Ţării de Sus.

Progresele înregistrate pe linia documentării şi perfecţionării muzeo
grafilor au contribuit în mod substanţial la creşterea calitativă şi canti
tativă a studiilor şi volumelor apărute (anuarele). Studiile realizate de 
muzeografi, privind mai ales istoria zonei de nord a Moldovei, dar şi 
întreg teritoriul românesc, au fost tipărite ou precădere în Anuarul Mu
zeului judeţean. Astfel, în perioada anilor 1981— 1983 a văzut lumina 
tiparului Anuarul, voi. VIII, IX, fascicola de ştiinţele naturii (voi. VII/ 
1983) şi primul supliment al anuarului. în afara acestor publicaţii 
specialiştii de la muzeu şi-au valorificat o parte din studii prin publica
rea lor în periodicele de specialitate din ţară, dintre care menţio
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năm : „Revista muzeelor şi monumentelor44 (O. Monoranu, Em. Emandi, 
N. Cârlan, Gh. Bratiloveanu), „Pagini bucovinene44 (N. Cârlan, Eugen 
Dimitriu), „Hierasus“ -Botoşani(Emil Emandi), SCIVA (Emil Emandi), „Va
tra44 (M. Ignat), „Terra Nostra“ (Emil Emandi), „Magazin istoric41 (M. Ig
nat), „Materiale şi cercetări arheologice44 (Em. Emandi, M. Ignat), Alma
nahul „Luceafărul44 (N. Cârlan), „Studii şi comunicări de istorie44-Sibiu 
(Emil Emandi), „Limba şi literatura română44 (Eug. Dimitriu), „Tribuna44 
(N. Cârlan), „Memoria Antiquitatis" (Em. Emandi), „Muzeul naţional14 (Em. 
Emandi), „Luceafărul44 (N. Cârlan), „Acta Moldaviae Meridionalis“-Vas- 
lui (Bm. Emandi), „România literară44 (N. Cârlan), „Thraco-Dacica44 
(M. Ignat).

Pe aceeaşi linie a valorificării rezultatelor cercetării din zonă se în
scriu şi colaborările realizate între muzeu şi Institutul de arheologie din 
Bucureşti, reuşindu-se în anul 1982 publicarea, sub egida Editurii Aca
demiei, a lucrării „Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi bazi
nul Şomuzului Mare44, semnată de M. D. Matei, Emil I. Emandi. Tot în 
cadrul acestui context de emulaţie ştiinţifică trebuie de precizat că mu
zeografii de la Muzeul judeţean şi-au adus o substanţială contribuţie la 
numeroase manifestări ştiinţifice cu caracter intern. Astfel, cu prilejul 
sărbătoririi a 60 de ani de la crearea P.C.R., a 525 de ani de la urcarea 
pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare, a 20 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, a 60 de ani de la crearea U.T.C.-ului şi a 36 
de ani de la proclamarea Republicii Populare Române, muzeografii de la 
instituţia noastră au susţinut numeroase comunicări la sesiunile ştiinţifice 
organizate în ţară : Satu Mare, (O. Monoranu, Emil Emandi, Lucia Stro- 
escu), Iaşi (Lidia Moroşan, C. Pîrîu. Viorica Lavric, Zenovia Catargiu, 
Dan Fărtăis), Cîmpulung Muscel (Gh. Bratiloveanu), Arad (N. Cârlan, 
Olimpia Mi trie), Vaslui (Emil Emandi, M. Ignat, I. Cocuz, C. Pîrîu, Maria 
Mărgineanu, Mihai Spînu), Cluj-Napoca (Emil Emandi, M. Ignat, C. Pî
rîu), Botoşani (Eugen Dimitriu, Emil Emandi, Ioan Cocuz, Octav Mono
ranu, Cornel Pîrîu), Bucureşti (Emil Emandi, Nicolae Cârlan, Cornel P î
rîu, Mihail Jelesneac, Lidia Moroşan), Baia Mare (M. Ignat), Bacău 
(M. Ignat), Sf. Gheorghe (N. Cârlan, Olimpia Mitric), Timişoara (Emil 
Emandi), Funclu Moldovei (Octav Monoranu, Emil Emandi, Eug. Dimitriu), 
Piatra Neamţ (Emil Emandi, Ioan Cocuz, Octav Monoranu, Dan Fărtăis, 
Mihai Jelesneac, Comei Pîrîu, Lidia Moroşan, Zenovia Catargiu, Mihai 
Vasiliu, Viorica Lavric), Tîrgu Mureş (M. Ignat, Gh. Bratiloveanu, 
M. Spînu, M. Jelesneac, C. Pîrîu), Braşov (Emil Emandi, M. Ignat), Pi
teşti (M. Vasiliu,, Doina Zaharia), Focşani (Emil Emandi, Eugen Dimitriu, 
Octav Monoranu), Craiova (C. Pîrîu), Zalău (N. Cârlan).

O parte dintre muzeografi au participat, cu comunicări, la cel de al 
XVI-lea Congres internaţional de istoria ştiinţei de la Bucureşti1 (Emil 
I. Emandi) şi la simpozionul de etnologie din Bulgaria (Lucia Stroeseu). 
Printre manifestările de prestigiu, intrate deja în tradiţia muzeului, ini
ţiate şi organizate la Suceava în cursul anilor 1981 (13-15 noiembrie) şi

1 Vezi, Emil I. Emandi, Nicolae Băncescu, Contributions hystoriqu.es au sujet des 
techniques et des technilogies d’usinages pour les pieces de fer (les IX -X V II* 
siecles), în „Proceedings. A. Seientdfic Secti®ns“ , Bucarest. 1981, p. 48-50.
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Cronica de faţă îşi propune, de data aceasta, 
să facă o scurtă trecere în revistă a activităţilor ştiinţifice, de evidenţă 
şi de valorificare cultural-educativă a patrimoniului cultural naţional din 
judeţul Suceava de către muzeografii specialişti de la Muzeul judeţean. 
Aceste bogate şi complexe activităţi au cuprins întregul colectiv al mu
zeului, el desfăşurîndu-şi preponderent, întreaga activitate nu numai în 
expoziţii şi depozite ci şi în şcoli, întreprinderi, instituţii, case de cultură 
şi cămine culturale.

Ca şi în anii precedenţi, activitatea de evidenţă şi cercetare ştiinţi
fică a patrimoniului cultural naţional a fost integrată în planul unitar 
de cercetare al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste — Direcţia eco
nomică şi a patrimoniului cultural naţional. Această activitate a fost 
orientată cu precădere spre sarcinile majore şi actuale ale cercetării, 
ea fiind axată în speţă pe problemele de investigare arheologică, istori
că, istorico-literară, etnografică şi biologică. La realizarea şi valorifica
rea acestor teme şi-au adus contribuţia cei aproape 30 de muzeografi ale 
căror subiecte (vezi anexa 1) prioritare înscrise în plan au avut drept 
scop valorificarea complexă a fondului patrimonial existent, prin : fişare, 
îmbogăţire, expoziţii, conferinţe, comunicări la sesiuni şi publicare. In 
acest context de emulaţie ştiinţifică, permanentizat şi sprijinit de orga
nele locale de partid şi de stat, s-a' reuşit reunirea tuturor forţelor ştiin
ţifice de la Institutul de Învăţămînt Superior şi Arhive, în jurul muzeu
lui, devenit, în acest fel, un veritabil nucleu al cercetării istorice suce
vene (datorită nu numai patrimoniului pe care-1 deţine şi numărului 
mare de specialişti, dar mai ales publicaţiilor sale cu caracter anual) 
care, prin activitatea desfăşurată de tinerii cercetători şi îndrumătorii 
lor pe direcţii bine conturate, constituie baza a ceea ce a devenit astăzi 
Muzeul judeţean, parte componentă a muzeografiei şi cercetării româ
neşti.

Evidenţa ştiinţifică în cursul anilor 1981—-1982 a fost axată, în spe
cial, pe asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi expunere a bunu
rilor existente şi a celor nou provenite (din donaţii, transferuri, achiziţii, 
colectări), prin fişare, şi clasare tematică (în funcţie de categoria de bu
nuri) după criterii ştiinţifice şi valorice. Astfel, în această perioadă s-au 
înregistrat un număr de 8.052 bunuri culturale, valori care s-au adău
gat la zestrea muzeală existentă, (la sfîrşitul anului 1982 colecţiile mu-
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1982 (15-16 noiembrie), se remarcă sesiunile anuale de comunicări ştiin
ţifice „Suceava — permanenţe istorice“ . La aceste două sesiuni au parti
cipat peste 130 de specialişti din ţară, de la 32 de unităţi muzeale, insti
tute de cercetare, universităţi şi arhive. De asemenea, trebuie menţionată 
participarea directă a Muzeului judeţean la organizarea celui de al VII- 
lea Simpozion Naţional de istorie agrară a României (4-6 noiembrie 1982), 
manifestare de prestigiu ştiinţific din ţară, la care au participat 153 de 
specialişti de la 47 de instituţii de profil, din 42 de localităţi.

Alte acţiuni ştiinţifice la care muzeul a fost implicat indirect, prin 
crearea cadrului de manifestare şi implicare cu participanţi au fost : Sim
pozionul naţional dedicat celor 525 de ani de la urcarea pe tronul Mol
dovei a iui Ştefan cel Mare -— Suceava (Octav Monoranu, Gh. Bratilo
veanu), Colocviul naţional interdisciplinar — Sibiu (Emil Emandi, Lucia 
Stroescu) ; Dezbateri ştiinţifice naţionale pe probleme de „Continuitatea 
populaţiei autohtone la nord de Dunăre în secolele III-VII e. n.“ — Tîrgu 
Mureş (M. Ignat), „Unitate, continuitate, progres11 — Băile Herculane 
(Emil Emandi), „Formarea statelor feudale româneşti de sine stătătoare11 
— Turnu Severin (Emil Emandi).

Experienţele deja dobîndite pe linia valorificării ştiinţifice a patri
moniului şi a creării unei noi metodologii de lucru, au implicat pe unii 
muzeografi direct în pregătirea şi susţinerea unor cursuri de pregătire şi 
perfecţionare a cadrelor din sistemul muzeal din ţară

O activitate importantă şi deloc neglijabilă ca pondere în cadrul 
tuturor acţiunilor desfăşurate de muzeografi pe linia valorificării patri
moniului, se înscrie şi activitatea cultural-educativă şi de răspîndire a 
cunoştinţelor în rîndul marelui public. De un real interes pentru viaţa 
muzeală s-a bucurat deschiderea unor noi secţii : de ştiinţele naturii la 
Fălticeni (20 august 1982) şi a Observatorului astronomic (4 ianuarie 
1882) de la Suceava ; reorganizat, într-o nouă viziune etnografică, „Ha
nului Domnesc11 de la Suceava —  15 septembrie 1982 —  secţii care vin 
să îmbogăţească şi să lărgească baza de educaţie patriotică, ateist-ştiinţi- 
fică şi estetică a publicului de muzeu, ele adăugîndu-se la frumoasa 
salbă de comori muzeale existente în judeţul nostru.

Expoziţiile temporare şi itinerante (vezi anexa II) variate ca tematică, 
au beneficiat de o calitate deosebită în prezentarea şi afirmarea unor va
lori patrimoniale din zonă pe un plan mai larg. Trebuie de amintit în 
acest sens schimburile de expoziţii etnografice realizate de colectivul 
„Hanului Domnesc11 cu muzeele de la Timişoara, Constanţa şi Cernăuţi 
(U.R.S.S.). Mereu preocupaţi de a asigura o cît mai înaltă ţinută ştiinţi
fică unor manifestări ca simpozioane, conferinţe, seri muzeale, spectacole 
de muzeu, lectorate şcolare, dezbateri ştiinţifice, mese rotunde şi celor 
ele ghidaj, muzeografii de la instituţia noastră şi-au adus o reală contribu
ţie (Octav Monoranu, Emil Emandi, Ioan Cocuz, Nicolae Cârlan, Eugen 
Dimitriu, Mircea Ignat, Olga Ştefanovici, Dan Petroviei, Ileana Şutac, 
Coiina Ignat, Radu Maxim, Mihai Vasiliu, Doina Zaharia, Alexandrina

2 Orientări, metode, mijloace şi tehnici de cercetare, evidenţă şi valorificare a 
patrimoniului cultural naţional în muzee — curs susţinut de Radu Floresou şi 
Emil Emandi la Bucureşti, C.S.P.C., între 8-20 martie 1982.
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Ignat, Mugurel Andronic, Victoria Batariuc, Maria Mărgineanu, Iulia 
Andrieş, Dimitrie Olenici, Maria Oleniei şi Viorica Maxim) la organizarea 
unor manifestări cultural-educative dedicate marilor evenimente ale ani
lor 1981—1982 : „GO de ani de la crearea P.C.R.“ , „20 de ani de la înche
ierea cooperativizării agriculturii“ , „60 de ani de la crearea U.T.C.44 şi 
„35 de ani de la proclamarea Republicii41. Astfel, în cursul celor doi ani 
s-au susţinut (vezi anexa III) un număr de 742 activităţi cultural-educa- 
tive în peste 200 de localităţi din judeţ cu un număr total de 145.790 
participanţi.

O menţiune aparte trebuie făcută pentru conferinţele susţinute de 
muzeografi (N. Cârlan, Eug. Dimitriu, Em. Emandi, Ioan Cocuz, Ileana 
Şutac, E. D. Petrovici) la Universitatea cultural-ştiinţifică de la Casa de 
cultură din Suceava în cadrul „serilor sucevene44. Un rol important în 
creşterea numărului de vizitatori l-a constituit apariţia în presa locală şi 
centrală, precum şi în prezentările la posturile de radio Iaşi şi Bucureşti 
a unor materiale ce au făcut cunoscut marelui public patrimoniul muzeal 
local existent în expoziţii. Numărul vizitatorilor (vezi anexa IV) în cei 
doi ani a crescut de la 155.845 (1981) la 267.587 (1982). De asemenea, mu
zeul nostru a avut onoarea să primească o serie de delegaţii oficiale din 
ţară şi străinătate. Dintre delegaţiile străine amintim pe cele din U.R.S.S., 
Bulgaria, R.F.G., Ungaria, Japonia, Franţa, Finlanda, Anglia, China.

Prin întreaga activitate cultural-educativă pe care au susţinut-o mu
zeografii suceveni s-a contribuit în mod real nu numai la cunoaşterea is
toriei Ţării de Sus, ,în special, şi a patriei, în general, dar, totodată, aceas
tă activitate, a reprezentat şi un aport substanţial la educarea ştiinţifică, 
estetică şi patriotică a tuturor oamenilor muncii. Alături de acest gen de 
activitate, celelalte acţiuni legate de editarea Anuarului şi popularizarea 
sa 3, de organizarea şi reorganizarea expoziţiilor permanente, au consti
tuit, de asemenea, piloni de bază în educarea maselor. Totodată, trebuie 
evidenţiat şi faptul că, prin grija organelor locale de partid şi de stat, 
s-a beneficiat de fonduri substanţiale destinate cercetării şi aprofundării 
problemelor atît pe plan ştiinţific, cultural-educativ cît şi in conservarea 
şi restaurarea monumentelor din judeţ, ceea ce a extins şi aprofundat 
întreaga activitate care s-a desfăşurat în cursul anilor 1981 şi 1982.

Rezultă, deci, că în aceşti ani muzeografia sueeveană a făcut un salt 
apreciabil calitativ şi cantitativ, concretizat în creşterea potenţialului şti
inţific şi cultural-educativ, în valoroase studii şi monografii de înaltă 
ţinută ştiinţifică, care au facilitat toate în ansamblul lor o mai bună cu-

3 In cadrul schimbului internaţional, Anuarul Muzeului judeţean este expediat în
18 ţări (83 de instituţii). In cursul anilor 1981— 1982, aprecieri despre Anuar au 
apărut în „Era Socialistă", LXI, 20 aprilie, nr. 8, 1981 ; „Ateneu“ , anul 19, nr. 
159, 1982 ; „Era Socialistă", nr. 18, 1982 ; „Anuarul Institutului de istorie şi 
arheologie „A. D. Xenopol", iaşi, XIII, 1981 ; „Zori noi", nr. 10287 din 20 octom 
brie 1982. Pe aceeaşi linie de apreciere a nivelului ştiinţific al studiilor puo 1_ 
cate se înscrie şi obţinerea premiului I, la cea de a 3-a eriţie a Festivalu lui na
ţional „Cîntarea României" de către Eugen Dimitriu, ou articolul de istorie i e 
rară Uliţa Rădăşenilor.
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noaste re a istoriei nordului Moldovei, în special, şi a României, în general, 
eonsolidînd în aoest fel prestigiul instituţiei noastre, dovadă elocventă 
pentru procesul de devenire a muzeului, care se bucură astăzi, între insti
tuţiile similare din ţară, de o bună consideraţie.

L’ACTIVITE SOIENTIFIQUE, D’EVIDENOE ET 
CULTURELLE-EDUCATIVE, DEPLOYEE PAR LE MUSEE 
DEPARTEMENTAL DE SUCEAVA DANS LES ANNEES 
1981— 1982

R e s u m e

Dans la chronique cd-dessus les auteurs se proposent de 
passer brievement en revue les principales activites deployees par les museographs 
dans la recherche scientifiq-ue, l’evidence et la mise en valeur oulturelle-edueative 
du patrimoine culturel naţional du departement de Suceava. Gonformement au plan 
anique de recherche pour les annees 1981—1982, dans cette periode ont ete insorits 
43 themes, d’entre lesquels 14 ont ete mis en valeur par publication (voir l'annexe 
I). Dans la meme periode furent imprknees — sous 1'egide du musee — , las An- 
nuaires voi. VITI/1981, val. IX/1982, le fascicule de sciences naturelles (val. 
VII/1983) et les premiers deux supplements de l’Annuaire. La grande majorite des 
museographs ont mis en vaâeur une pârtie des etudes redigees, par des Communi
cations, aux sessions scientifîques organisees dans le pays (on a participe â 26 
sessions avec 54 communica.tions). Dans la meme periode â Suceava furent orga
nisees deux sessions annuelles de Communications scientifiques du musee, „Suceava
—  permanences hystoriques" et le V ll-e  Symposion National d’Hdstoire Agraire de 
Roumanie.

Les activites culturelles educatives (voir les annexes II, III et IV) ont connu 
une variee et riche gamme de manifestations ; â on a ouveirt une nouvelle section de 
science naturelles â Fălticeni ; on a reorganise dans une vision moderne la section 
d’ethnographie chez l’auberge princier —  Suceava ; furent soutenus 742 symposions, 
conferences, cours scolaires, soirees museales, discussions en expositions auxquelles 
sont venus 145.730 partiicipants.

Par son entiere activate scientifique et culturelle-educative, la museographie 
de Suceava a reellement contribue non seulement ă la connaissance de l ’histoire de 
la Moldavie de nord („Ţara de Sus“) en particulier, et de celle du pays en general, 
mais elle a apporte egalement une contribution substantielle â l’edueation scienti
fique, esthetique et patriotique de tous les gens qui travaillent.
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Nr.
crt.

Domeniul
de

cercetare
Tema

cercetării
Executanţi,
colaboratori

Etapa de 
cercetare 

1981— 1982
Mijloace şi căi 
de valorificare

Valorificare
prin

publicare

1 2 3 4 5 6 7

I. Istorie Dacii liberi din nordul Mircea Ignat
Moldovei în epoca ro
mană

„ Civilizaţia fierului la ro- Emandi Emil,
mâni (sec. IX-XVIII) Bănceseu

Aspecte social-economice Octav Monoranu 
ale oraşului Suceava în 
sec'olele XVII-X VIII
Contribuţii la istoricul Ioan Cocuz 
presei româneşti din Bu
covina
Activitatea lui Valeriu Ioan Cocuz 
Branişte ca redactor al 
ziarului „Patria" pentru 
emancipare naţională a 
românilor din Bucovina
Problema agrară din Bu- Olga Ştefanovici 
covina (1776— 1945).
Mişcarea culturală din Olga Ştefanovici
Bucovina reflectată în
medalistică
Aspecte social-politice o- Pavel Blaj 
glindite în documentele 
fondului „D. Furtună"

Documentare 
arhive, teren, 
fişare, 90 zile 
deplasare
Doc. arhive, 
teren, analize 
laborator, doc. 
la muzeele din 
ţară (20 zile)

Doc. arhive 
(30 zile)

Doc. arhive 
(50 zile)

Doc. arhive 
(50 zile)

Doc. arhive 
(50 zile)
Doc. muzeu 
(50 zile)

Doc. muzeu 
(70 zile)

Expuneri, expoziţii, 
Sesiune de comu
nicări, studiu

Expoziţie, sesiune 
jcSe comunicări, 
studiu

Expuneri, sesiune 
de comunicări, 
studiu
Sesiune de comu
nicări, studiu

Sesiune de comu
nicări, studiu

Seisiune de comu
nicări
Sesiune de comu
nicări, expoziţie

Seisiune de comu
nicări, expoziţie, 
studiu

A.M.J., voi. VIII, 
IX.

Memoria 
Antiquitatis, voi. 
VI-VI1I, 1981, 
Studii şi comu- 
nicări-Sibiu,
Voi. -II, 1981
A.M.J., voi. VIII

A.M.J., voi. VIII, 
A.M.J., voi. IX.

A.M.J., voi. IX.

A.M.J., voi. IX.
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II. Arheologie
Repertoriul arheplogic Mircea Ignat 
al judeţului Suceava Emil Emandi 

N. Ursulesou
Cercetări arheologice deMug.ur Andronic 
teren în judeţul Sucea
va privind perioada sec.
IV-VIII
Cercetări arheologice 
privind civilizaţia 
neoliticului

Cercetări arheologice 
privind civilizaţia 
traico-geto-dacică 
din N -V  Moldovei 
Cercetări arheologice 
privind habitatul 
medieval rural din 
judeţul Suceava

Paraschiva 
Ba tari uc 
N. Ursulescu 
Dragomir 
Popovici
Mircea Ignat

Emil Emandi 
Mircea D. Matei

Doc. teren 
(40 zi'le)

Doc. teren 
(20 zile)

Săpături
ariheologice
Mihoveni,
Preuteşti

Săpături 
arheologice 
Liteni, Dolheşti, 
Boroaia 
Săpături 
arheologice 
Vorniceni, 
Moara, Volovăţ

Expoziţie, studii

Sesiune de comu
nicări

Sesiune de rapoarte 
Braşov, Vaslui

Idem

Idem

Cercetări arheologice Octav Monoranu Giuleşti
privind perioada evului Adrian Bătrîna Fîntîna Mare 
mediu de pe valea Lia Bătrîna (săpături
Moldovei arheologice)

Idem

A.M.J., voi. VIII, 
voi. IIX.

Habitatul medie
val rural din Va
lea Moldovei şi 
bazinul Şomuzu- 
lui Mare, Ed. A - 
oademiei, 1982 ; 
Cercetări arheolo
gice în bazinul 
superior al Mol
dovei şi Şomuzu
lui Mare, editate 
de Muzeul jude
ţean Suceava,
1982
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III. Istoria 
culturii

Contribuţii la studiul ce- Paraschiva 
ramicii ornamentale din Batariuc 
colecţia Muzeului jude
ţean Suceava

Cartea veche româneas- Olimpia Mitric 
că din Suceava — ca
talog
Activitatea societăţilor Dan Petrovici 
culturale româneşti din 
Bucovina pentru eman
cipare socială şi naţio
nală
Manuscrise din fondul Nicolae Cârlan 
„Nicolae Labis“

Iraclie Porumbescu — o Nicolae Cârlan 
prezentare monografică

Ciprian Porumbescu —  
documente si mărturii

Doc. muzeu 
(80 zile)

Doc. teren 
(60 zile)

Doc. arhive, 
muzeu (90 zile)

Doc. muzeu 
(90 zile)

Expoziţie, 
Sesiune 

de comunicări

Expoziţie,
Sesiune
de comunicări
iSesiune
Me comunicări

Sjesiune 
de comunicări

Nicolae Cârlan 
Ileana Şutac . 
Eugen Dimitriu 
Eugen' DimitriuContribuţii la cunoaşte

rea corespondenţei din 
fondul „S. FI. Marian"
Colaboratori bucovineni Eugen Dimitriu 
la revista „Familia"
Societatea „Şcoala ro- Eugen Dimitriu
mână“ din Suceava
(1883— 1918)
Repertoriul compozito- Ileana Şutac . 
rilor bucovineni din co
lecţia muzicală „I. Vico- 
veanu“

A.M.J., voi. VIII

A.M.Jj, voi. VIII, 
A.M.J., voi. IX.

A.M.J,, voi. VIII

A.M.J. voi. VIII, 
voi. IX -X ,
Pagini bucovi
nene, Tribuna, 
Luceafărul

Doc. muzeu >Sesiune de România. Literară
şi arhive comunicări, A .M J , voi. VIII,
(60 zile) voi. IX.
Doc., arhive, Sesiune, de
muzeu (60 zile) comunicări,

Expoziţie
Doc. muzeu Sesiune A.M.J., voi. VIII,
(90 zile) de comunicări Pagini

Expoziţie bucovinene
Doc. muzeu A.M.J., voi. VIII,
(60 zile) voi. IX -X
Doc. muzeu Sesiune voi. IX.
(60 zile) Comunicare

Doc. muzeu Comunicare
(60 zile) seisiune, fişier
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IV. Etnografie Organizarea tradiţională Lucia Stroescu Doc. teren Fişare, expoziţie

Olu
I*.

V. Ştiinţele 
naturii

a interiorului ţărănesc 
din judeţul Suceava 
Portul popular tradiţio-Viorica Binder 
nai din Bucovina —  
brîul, particularităţi ge
nerale
Ţesături decorative de Georgeta 
interior — ştergarul Romaniuc 
Industria textilă ţără-Maria Mărgineanu 
nească din Bucovina — 
ştergare şi năfrămi (re
pertoriu)
Elemente decorative de Gheorghe 
arhitectură populară din Bratiloveanu 
Bucovina
Valori ale arhitecturii Mihai Camilar 
tradiţionale din Bucovi
na — repertoriu
Catalogul lepidopterelor Doina Zaharia 
din colecţia muzeului Mihai Vasiliu 
Catalogul colecţiei orni- Mihai Vasiliu 
tologiee a muzeului ju- Doina Zaharia 
deţean Maxim Radu
Repertoriul pieselor ci- Mihai Vasiliu 
negetice din judeţul Su
ceava
Bovidee fosile din jude- Corina Ignat 
ţul Suceava
Catalogul chrysididelor Mihai Vasiliu 
din colecţia muzeului 
judeţean Suceava
Cercetări de paleoecolo- Corina Ignat 
gie ce privesc zona de 
nord a Moldovei

(60 zile)

Doc. teren 
(60 zile)

Doc. teren 
(60 zile) 
Doc. teren 
(60 zile)

Doc. teren 
(60 zile)

Doc. teren 
(60 zile)

Doc. muzeu 
(50 zile)
Doc. muzeu 
şi teren 
(90 zile)
Doc. teren 
(50 zile)

Doc. teren 
(50 zile)
Doc. muzeu 
(50 zile)

Doc. muzeu şi 
teren (60 zile)

Fişare, expoziţie

Fişare, ex;poziţie

Fişare, catalog, 
expoziţie

Comunicare 
sesiune, studiu

Fişare

Comunicare
sesiune
Expoziţie, studiu

Expoziţie, studiu

Studiu

Comunicare 
sesiune, fişare

Fişare

Fascicola 
VII/,1983

Fascicola
VII/1983
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„ Observaţii asupra activi
tăţii soarelui — studiul 
teoriei eterului

VI. Restaurare încercarea de stabilire 
conservare a unei relaţii dintre

structura microscopică a 
lemnului şi efectele 
timpului asupra acestuia 

„ Consolidarea textilelor
arheologice prin metoda 
impregnării 

„ Studiul compoziţiei ae
rului din sălile de ex
punere şi depozitare a 
muzeului 

„ Substanţe, metode şi in
stalaţii implicate în ac
tivitatea de conservare 

„ Studiu comparativ al
microclimatului din 
depozite şi expoziţii

VII. Istoria artei Colecţii şi colecţionari
de artă din judeţul Su
ceava

„ Repertoriul pictorilor
bucovineni

Dimitrie Olenici 

Cornel Pîrîu

Lidia Moroşan 

Viorica Lavric

Mihai Spînu 

Zenovia Catargiu 

Iulia Andrieş

Observaţii 
(90 zile)

Doc. în ţară 
îşi teren 
(50 zile)

Doc. teren 
şi laborator 
(60 zile) 
Doc. teren 
şi laborator 
(60 zile)

Doc. muzee 
şi depozite

Doc. muzee 
şi depozite

Doc. teren 
şi arhivă

Studiu, comuni
care sesiune

Comunicare
sesiune

Comunicare
sesiune

Comunicare
sesiune

Alexandrina Ignat Doc. arhivă

Studiu

Comunicare 
sesiune, studiu

Studiu
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A N E X A  II

Nr.
crt. Denumirea expoziţiei Organizatori Perioada

de organizare
Caracterul expoziţiei

1 2 3 4 5
1 Crearea P.C.R. — moment de importanţă 

vitală în istoria patriei
secţia de istorie trim. I 1981 expoziţie itinerantă —

10 localităţi
2 Cartea social-politică — formă militantă 

ele propagandă
secţia memoriale Trim. II 1981 expoziţie temporară — 

Suceava
3 Mărturii de civilizaţie medievală româ secţia de istorie si Trim. II 1981 expoziţie temporară —

nească — ceramică ornamentală O.P.C.N. Suceava
4 Comori ale naturii — florile de mină secţia de ştiinţele 

naturii
Trim. II 1981 expoziţie temporară —

Suceava
5 Bogăţii şi frumuseţi naturale din Bu

covina
secţia de ştiinţele 
naturii

trim. III 1981 expoziţie itinerantă — 
Gura Humorului

6 Din lumea păsărilor exotice secţia de ştiinţele 
naturii. Asociaţia cres
cătorilor de păsări 
exotice

Trim. III 1981 expoziţie temporară — 
Suceava

7 Colecţii şi colecţionari de numismatică din 
judeţul Suceava

O.P.C.N. şi secţia nu
mismatică Suceava

trim. I 1981 expoziţie temporară —
Suceava

8 Valori ale creaţiei etnografice în colecţiile 
particulare din judeţul Suceava

O.P.C.N. trim. IV 1981 expoziţie temporară — 
Suceava

9 Cercetări arheologice în judeţul Suceava 
— dovezi ale continuităţii de locuire

secţia de istorie, 
O.P.C.N.

trim. IV 1981 expoziţie temporară 
Suceava

10 Tradiţie şi continuitate în arta populară — 
ţesături şi ceramică din Bucovina

secţia de etnografie trim. I1I-IV 1981 expoziţie itinerantă — 
Cernăuţi, Constanţa, 
Timişoara

11 Podoabe şi creaţii populare actuale păstră
toare a tradiţiilor etnografice

secţia de etnografie trim. I 1981 expoziţie temporară — 
Suceava

12 Mărturii ale istoriei civilizaţiei în nordul 
Moldovei — caracterul unitar al acesteia

secţia de istorie trim. III 1981 expoziţie itinerantă — 
10 localităţi

13 Aportul maselor populare în lupta pentru 
unitate şi independenţă oglindită în fila
telie

secţia de istorie, 
Filiala A.F.R.

trim. II 1981 expoziţie itinerantă — 
Vatra Dornei
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1 2 3 4 5

14 Creaţia populară actuală — păstrătoare a 
tradiţiei etnografice — obiceiuri de iarnă

secţia de etnografie permanent 1981 Vatra Dornei

15 Omagiu preşedintelui ţării — Nicolae 
Ceauşescu

secţia de istorie trim. I 1982 expoziţie itinerantă — 
10 localităţi

16 U.T.C. — 60 de ani de luptă revoluţio
nară

secţia de istorie trim. I-II 1982 expoziţie itinerantă — 
20 localităţi

17 Ştefan cel Mare — conducător al luptei 
poporului român pentru independenţă şi 
unitate

secţia de istorie trim. III-IV 1982 expoziţie itinerantă — 
20 localităţi

18 Valori de patrimoniu conservate şi restau
rate din judeţul Suceava

Laboratorul zonal trim. I 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

19 Ştiinţă şi tehnică — Umanism şi progres O.P.C.N. şi secţia 
de istorie

trim. I-II 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

20 Cartea veche şi manuscrise din judeţul 
Suceava —- tezaure de valori culturale 
inestimabile

secţia memoriale trim. II-III 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

21 Bucovina în imagini — trecut şi prezent secţia memoriale 
şi istorie

trim. III 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

22 Realităţi contemporane oglindite în arta 
plastică

secţia de artă trim. III-IV 1982 expoziţie temporară —
Suceava

23 Ce ştim despre Univers ? secţia de ştiinţele 
naturale

trim. III 1982 expoziţie temporară —
Suceava

24 Păsări exotice în colecţiile crescătorilor din 
municipiul Suceava

secţia de ştiinţele 
naturii în colaborare.

trim. IV 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

25 File de istorie agrară secţia O.P.C.N. trim. IV 1982 expoziţie temporară — 
Suceava

26 Contribuţia hotărîtoare a secretarului ge
neral al PCR., tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
la dezvoltarea economică şi culturală a ju
deţului Suceava

secţia de istorie 
şi memoriale

trim. IV 1982 expoziţie temporară — 
Suceava
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A N E X A  III

Nr.
crt. Unitatea muzeală

Expoziţii
temporare

Expoziţii
itinerante

Seri
muzeale

Conferinţe 
şi sim

pozioane
Alte

acţiuni Sesiuni
Nr. total 

de partici
panţi

_  '5 
3.2o v

1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 b !
i Istorie 2 2 2 3 2 3 90 91 38 47 1 1 38423 22459 282
2 Artă populară 2 — 1 — 2 — 18 14 12 31 — — 33999 3688 80
3 Ştiinţele naturii şi Ob

servatorul astronomic 2 2 1 _ __ 0 35 40 17 35 — 11785 25590 137
4 O.P.C.N. 3 2 — ----- 2 — 43 48 30 — — 1 —  2532 129
5 Memoriale 1 2 — ----- — 4 19 13 12 30 — — — 5742 81
6 Artă plastică — 1 — ----- — — 2 2 16 12 — — — 1572 33

TOTAL 10 9 4 3 6 12 207 208 125 55 1 2 84207 61583 742

ANEXA IV

Vizitator i din ţară Vizitatori străini Total
vizitaNr.

crt. Secţia tadividuali Grup organizat Individuali Grup organizat
1981 -1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982

tori

1 Istorie 1 47.971 52.601 40.376 112.570 650 2.489 7.035 13.602 277.294
2 Etnografie 5.487 4.185 4.835 4.965 621 25 2 4.909 329 2 25,356
3 Ştiinţele naturii 12.740 4.636 11.776 6.858 — 3 — — 36.013
4 Memoriale 3 8.647 7.929 10.782 8.360 16 — — 68 35.802
5 Artă plastică 4 — 1.887 — 2.504 — — — — 4.391
6 Observatorul astrono

mic 5
--- 8.469 — 35.926 — 14 — 167 44.576

TOTAL 74.845 79.707 67.769 171.183 1.287 2.531 11.944 14.166 423.432

1 Sînt incluşi şi vizitatorii de la Cetatea de Scaun.
2 In februarie-septembrie 1982 expoziţia de bază a fost în reorganizare.
3 In perioada martie 1982— august 1982 Muzeul „C. Porumbescu" a fost în reorganizare.
4 Pînă în anul 1982 numărul vizitatorilor a fost inclus la expoziţia de ştiinţele naturii,
5 Deschis pentru public începînd cu daţa de 4 ianuarie 1982,
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SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI 
A MUZEULUI JUDEŢEAN SUCEAVA — 1981

CONSTANTIN ŞERBAN

In zilele de 13-14 noiembrie 1981 s-au desfăşu- 
făşurat lucrările sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Muzeului jude
ţean Suceava care, de ani de zile, este cunoscut în rîndul specialiştilor 
din ţară şi de peste hotare, drept o instituţie de mare prestigiu, care, prin 
intermediul acestor manifestări ştiinţifice, dă posibilitatea arheologilor 
şi istoricilor interesaţi, să cunoască recente rezultate ale cercetării pri
vind în special trecutul şi prezentul regiunii de nord a Moldovei. De 
data aceasta comunicările au fost prezentate sub genericul „Suceava — 
permanenţe istorice".

Festivitatea de deschidere a lucrărilor sesiunii a avut loc în aula 
Institutului de Învăţămînt Superior din Suceava în prezenţa unui public 
de muzeografi, cercetători, cadre didactice, arhivişti, proveniţi din 
principalele centre universitare (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timi
şoara), precum şi din diferite alte oraşe ale ţării (Botoşani, Tg. Neamţ, 
Piatra Neamţ, Galaţi, Bîrlad, Vaslui, Bacău, Cîmpulung Moldovenesc, 
Focşani, Rădăuţi, Bistriţa, Oradea ,Tîrgovişte, Tg. Mureş) în cursul că
reia au fost prezentate următoarele comunicări : Floarea Leuştian, se
cretar al Comitetului judeţean Suceava al P.C.R., „Dezvoltarea econo- 
mico-socială a judeţului Suceava in etapa actuală“ ; Alex. Toma, preşe
dintele Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă Suceava, 
„ Conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată“ ; George Ostafi, 
şeful Secţiei de propagandă a Comitetului judeţean Suceava al P.C.R., 
„Intelectualitatea românească — purtătoare a dezideratului major al 
poporului nostru în lupta pentru libertate socială şi naţională pentru 
pace, în perioada premergătoare celui de al doilea război mondial“ ; 
Octav Monoranu, directorul Muzeului judeţean Suceava, Contribuţia 
şantierului arheologic de la Suceava la dezvoltarea cercetării istoriei m e
dievale româneşti". Prin conţinutul lor, materialele prezentate au trezit 
un interes deosebit în rîndul asistenţei, prin caracterul original al teme
lor abordate şi prin materialul documentar valoros care a stat la baza 
lor. In acest fel s-a putut avea o nouă imagine asupra stadiului actual 
al construcţiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate în judeţul Su
ceava, asupra locului pe care intelectualitatea l-a ocupat şi-l ocupă şi 
azi în lupta pentru pace şi pentru o societate lipsită de exploatare, în 
.fine, asupra succeselor obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice a har
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nicului colectiv de arheologi al muzeului, în, probleme privind evul me
diu românesc.

In prima zi şi în cea următoare lucrările sesiunii ştiinţifice s-au 
desfăşurat pe secţii, după cum urmează : Secţiunea istorie veche : Marin 
Cîrciumaru, Consideraţii generale asupra schimbării climei în ultimii 
5 000 de ani; N. Uirsuiescu, Contribuţii privind evoluţia culturii cerami
cii liniare pe teritoriul Moldovei; Silvia Marinescu-Bîlcu, Asupra unor 
aspecte ale trecerii de la faza A la faza A-B  a culturii Cucuteni; P. Sa- 
durschi, Un topor de aramă cu gaură transversală descoperit la Oroftiana 
de Sus; Dragomir Popovici, Probleme ale stadiului topoarelor de aramă 
din neoliticul românesc; G. Luca, Statueta neolitică antropomorfă de 
la Drăguşeni — Suceava; Dragomir Popovici, V. Chirilă, Unele pro
bleme ale sfîrşitului culturii Cucuteni în lumina descoperirilor de la 
Cîm iceni; A. Laszlo, începuturile primei epoci a fierului în zona Po
dişul Sucevei; V. Lazăr, Caracterul economiei unei aşezări (Cetatea pă- 
gînilor, Şincai, judeţul Mureş) din perioada de tranziţie de la neolitic 
la epoca bronzului, reflectat în mărturiile arheologice descoperite ; C. Buz
dugan, Rituri funerare la comunităţile hallstattiene tîrzii din Moldova; 
Mircea Ignat, Încercări de datare a ceramicii dacice pe baza tezaurelor 
monetare descoperite la răsărit de Carpaţi; V. Pa'lade, Reducerea şi pre
lucrarea metalelor în aşezarea autohtonă de la Bîrlad — Valea Seacă 
(secolele IV-V e.n .); Elvira Ciocea, Un vas cu reprezentări aparţinînd 
culturii Sîntana de Mureş •— Cerneahov ; Mugurel Andronic Descoperiri 
arheologice de suprafaţă aparţinînd culturii Sîntana de Mureş în judeţul 
Suceava; V. Onofrei, Mircea Ignat, Cercetări arheologice pe teritoriul 
comunei Liteni.

Secţiunea Civilizaţia medievală şi unitaltea sa pe teritoriul Româ
niei : Şt. Olteanu, Consideraţii cu privire la evoluţia cultivării plantelor 
cerealiere în mileniul I e.n. pe teritoriul României; Dan Gh. Teodor, 
Cîteva precizări privind perioada secolelor VIII — IX  în spaţiul carpa- 
to-dunărean; Victor Spinei, Literatura occidentală din ultimii ani cu 
privire la continuitatea claco-romană ; Mircea D. Matei, Voievodatul de la 
Suceava; Al. Artimon, Noi date privind ceramica cenuşie din Moldova 
în secolele X IV -X V ; Rţica Popesou, Despre cîteva aspecte relativ la orga
nizarea tîrgului Vaslui în secolele X V -XVI; Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna, 
Unele consideraţii pi'ivind oraşul medieval Baia în secolele X IV  — X V ; 
Mircea D. Matei, Emil Ioan Emandi, Habitatul medieval rural din ba
zinul superior al Moldovei şi Şomuzului Mare ; Mihai Lazăr, Noi con
tribuţii la cunoaşterea gorştinei în Moldova în secolele X V  — X V III; 
Leon Şimanschi, O cumpănă a tinereţii lui Ştefan cel Mare (Reuseni 15 
oct. 1451); Gabriela Niţulescu, Tîrgovişte şi Suceava — simbol al luptei 
pentru unitate politică şi independenţă naţională; Veniamin Ciobanu, 
Relaţiile politice româno-polone în timpul celei de a doua domnii a lui 
Petru Rareş; Ileana Marina Sabados, Transpunerea unui tip iconografic 
des întîlnit în pictura murală din nordul Moldovei (sec. XVI) într-o 
icoană panaghiar de la începutul secolului al X V II-lea ; Lei ia Pavel, 
Domeniul mănăstirii Putna pînă în secolul al X V II-lea ; Dragoş Cuseac,
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Consideraţii istorice cu privire la ceramica din Rădăuţi; V. Miron, 
Teodor Bălan, arhivist şi editor de documente ; N. Ceredarec, Din istoria 
exploatării argintului în Moldova; Ludwig Ciegler, Olga Czigler, 
Al. Czigler, Date preliminare privind istoria mineritului în Cavnic ; Con
stantin Serbam, Ţinutul Sucevei la sfîrşitul secolului al XVIII-lea după 
un izvor inedit (unele aspecte economice şi demografice); Emil Ioan 
Emandi, Geografia istorică a Bucovinei în lumina unor izvoare carto
grafice inedite din secolul al X VIII-lea; Gh. Strugaru, Aspecte ale evolu
ţiei istorice a comunei Pîrteşti de Jos pînă în secolul al X V Il-lea ; 
I. Pre'lipceanu, Evoluţia localităţii Iiorodnic în lumina izvoarelor istorice 
pînă în secolul al XVIII-lea. Secţiunea Istorie modernă şi contemporană ; 
Al. Torna, Probleme ale istoriei patriei în opera preşedintelui Nicolae 
Ceauşescu; Olga Ştefanovici,Contribuţii privind activitatea femeilor din 
Bucovina pentru emanciparea naţională; Gavrii Irimescu, Viaţa politică 
bucovineană între anii 1918— 1921 ; D. Huţanu, 1917 —■ însemnări de 
pe fron t; Vasile Gh. Ionesou, Contribuţie la studiul procesului de făurire 
a partidului revoluţionar al clasei muncitoare din România (1918— 1921); 
Elisabeta Ioniţă, Tradiţii de luptă revoluţionară sueeveană oglindite în 
Muzeul de istorie al partidului comunist, al mişcării revoluţionare şi de
mocratice în România; Gh. Pîrvulescu, Procesul revoluţionar din anii 
1944 — 1947 oglindit în presa sueeveană; V. T. Ciobăcan, G. Protopo- 
pescu, Date noi despre aportul populaţiei Moldovei, a judeţului la apă
rarea frontierei de vest a României (1939 — 1940); V. Catargiu, Fapt 
istoric existenţial şi fapt istoric cognitiv; D. Vitcu, Privelişti româneşti 
şi ziarul „Patria“ , I. Agrigoroaie, Nicolae Titulescu in memorealistică; 
V. Dohrimescu, Documente Titulescu la „Public Record Office“ (1936 — 
1941) din Londra; A. Minuţ, Situaţia social-economică a ţăranilor de pe 
domeniul regal Borca; Dan Popa, C. Konig, O realizare românească, 
revolverul sistem Le Faucheau folosit în prima manufactură de arme 
din România păstrat în patrimoniul muzeului „Peleş“ ; I. Ieţcu, Momente 
din istoria medicală a poporului rom ân; T. Seghedin, Gospodărirea pă
durilor sub Fondul bisericesc din Bucovina ; Dragomir Paulencu, Evo
luţia teritorială a oraşului Rădăuţi; V. Cucu, Consideraţii privind evoluţia 
habitatului în zona Carpaţilor nordici; I. Popesou-Argeşel. Valorificarea 
potenţialului turistic al munţilor Bistriţei A urii; Secţiunea Istoria cul
turii : D. Păcurariu, Centenar, Eugen Lovinescu istoric literar; P. Leu, 
Contribuţia lui Simion Florea Marian la Dicţionarul Academ,iei; Dan Pe- 
trovici, Aspecte ale activităţii societăţilor culturale naţionale la sate; 
D. Hriţou, Neofit Scriban, deputat unionist în divanul ad-hoc şi poet al 
Unirii; E. Dimitriu, Contribuţii istorice privind Societatea „Şcoala ro- 
mână“ din Suceava (1883 — 1918); P. Froicu, Din istoria presei din 
Bucovina: „Freamătul literar“ (1933 — 1936); L. Ureche, Aspecte pri
vind contribuţia Fondurilor grănicereşti năsăudene la dezvoltarea învă- 
ţămîntului românesc din Transilvania (1861 — 1918); S. Irimescu, As
pecte din activitatea Societăţii „Şcoala română“ din Suceava (1883 — 
1918); Viorica Cristea, Contribuţii la dezvoltarea învăţămîntului ale dr. 
Florica Bagdasar, în anii 1947 ■— 1965 ; V. Cabalorta, Aspecte ale acti
vităţii pictorului Ion Bărbulescu reflectate de presa interbelică; Dori-



542 CONSTANTIN ŞERBAN

nel Ichim, Unele aspecte ale luptei împotriva exploatării oglindite in 
teatrul haiducesc şi în jocul cu măşti; Dan Rîpa Buîclîu, Tipărituri din 
Moldova — 1792 — 1829 ; O Mitric, Consideraţii asupra circulaţiei cărţii 
româneşti în judeţul Suceava; N. Cârlan, Activitatea tipografică din 
nordul Moldovei pînă la 1830; N. Pentelescu, Zugravi suceveni în seco
lele XVIII şi X I X ; I. Bejenairu, Documente cu privire la bucovineanul 
Leonida Bodnărescu în secţiile Muzeului judeţean Botoşani; Gh. Einhom, 
Aspecte ale colaborării şcolii cu muzeul pentru ridicarea calităţii pre
dării istoriei patriei. A  mai funcţionat şi Secţia Restaurare, conser
vare şi evidenţa patrimoniului cultural naţional unde au fost prezentate 
aproape 30 de comunicări, conferinţe şi referate menite să contribuie 
nu numai la cunoaşterea metodelor pentru păstrarea şi restaurarea 
diferitelor bunuri muzeale de valoare naţională dar şi la efectuarea unui 
util schimb de experienţă între specialişti.

Cum era şi firesc, pe marginea materialelor expuse s-au purtat dis
cuţii care au reflectat deosebitul interes trezit în rîndul arheologilor şi 
muzeografilor de cele peste 70 de comunicări prezentate. La cele de la 
Secţiunea de istorie antică, autorii au scos în evidenţă, pe baza 
materialelor arheologice descoperite în recentele săpături, unele aspecte 
privind, de exemplu, necesitatea urmăririi evoluţiei climatului pe o pe
rioadă mai lungă în stabilirea transformărilor pe care le-a cunoscut viaţa 
social-economică a populaţiei sedentare, delimitarea geografică şi cro
nologică a epocii bronzului şi fierului în Moldova de nord, cunoaşterea 
unor elemente autohtone ale tehnologiei de prelucrare a fierului şi a 
altor metale, surprinderea de noi materiale care oglindesc preocupările 
artistice ale omului preistoric, stabilirea unităţii culturii materiale de 
ambele părţi ale Carpaţilor, etc.

Mai bogate şi mai variate ca tematică s-au dovedit a fi materialele 
prezentate la secţia de istorie medie, unde au fost abordate probleme 
menite să ilustreze evoluţia tehnicii agrare, existenţa unui voievodat la 
Suceava înainte de întemeierea statului feudal al Moldovei, organizarea 
economiico-administrativă a unor aşezări urbane (ex. Baia, Vaslui, Su
ceava), sistemul fiscal din Moldova în cursul evului mediu cu unele par
ticularităţi regionale, alianţe externe ale domnilor Moldovei în lupita 
pentru menţinerea independenţei statale, elemente noi relativ la Ştefan 
cel Mare înainte de domnie, crearea domeniilor feudale moldoveneşti şi 
mănăstireşti, elementele originale ale ceramicii produsă în unele centre 
din Moldova de nord, exploatările miniere din Carpaţii Orientali la sfîr- 
şitul evului mediu, unele aspecte economice şi demografice din fostul 
ţinut al Sucevei pe baza unor izvoare narative şi cartografice, habitatul 
rural medieval în Moldova de nord, noi elemente relativ la periodizarea 
evului mediu timpuriu românesc, etc. In cursul discuţiilor s-a mai re
marcat la această secţie şi faptul că ipoteza de lucru privind crearea 
unui voievodat în zona oraşului Suceava încă din sec. XIII este nu numai 
foarte valoroasă pentru viitoarele cercetări în această direcţie, dar şi 
în concordanţă cu premizele deja verificate care au favorizat întemeie
rea statului feudal al Moldovei la începutul sec. XIV şi cu apariţia pri
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melor aşezări urbane din aeeasită parte a Moldovei. Totodată s-a subli
niat importanţa punerii în circulaţie a noilor date statistice cu caracter 
demografic privind ţinutul Suceava la sfîrşitul evului mediu, care des
chide noi perspective pentru cunoaşterea evoluţiei vieţii social-eeono- 
mice şi administrative în această parte a ţării noastre, cunoscute, mai 
ales, pe baza unor izvoare cartografice inedite.

Tot atît de importante s-au dovedit a fi şi comunicările prezentate 
la secţia de istorie modernă şi contemporană, unde au predominat în spe
cial cele care s-au referit la perioada interbelică, deşi n-au lipsit nici 
acelea privind desfăşurarea operaţiilor militare din primul război mon
dial în Moldova de nord. De aprecieri deosebite s-au mai bucurat acele 
comunicări privind condiţiile istorice ale creării P.C.R., ale contribuţiei 
lui Nicolae Titulescu la promovarea unei politici externe de pace şi de 
securitate pe plan european pe baza unor documente aflate în arhivele 
din Londra, la mişcarea muncitorească din judeţul Suceava în epoca 
postbelică, ca parte integrantă a procesului revoluţionar din Rpmânia, 
prin care se urmărea transformarea radicală a vechii societăţi, la con
tribuţia populaţiei din Moldova de nord la apărarea teritorială la înce
putul celui de-al doilea război mondial, etc.

In ceea ce privesc comunicările de la Secţia de istorie a culturii 
ele s-au impus, mai întîi, prin tematica nouă abordată, în care s-a re
flectat în special unele aspecte mai puţin cunoscute din istoria învăţă- 
mînitului sucevean, din activitatea culturală din Moldova de nord, din 
munca de culturalizare a maselor desfăşurată în mediul rural şi urban 
prin intermediul societăţii „Şcoala română“ din Suceava la sfîrşitul se
colului al XÎX-lea şi începutul secolului al XX-'lea ; unele din comuni
cări s-au referit, în special, la viaţa şi activitatea unor personalităţi cul
turale de frunte din judeţul Suceava1 ca Eugen Lovinescu, Simeon Florea 
Marian, Neofit Soriban, Leonida Bodnărescu, (ş.a.

In ziua de 14 noiembrie a avut loc şedinţa de închidere a sesiunii 
la Observatorul astronomic, în incinta căruia s-a desfăşurat cea 
mai mare parte a lucrărilor. Cu acest prilej, s-a dat cuvântul condu
cătorilor celor cinci secţiuni, care au prezentat concluziile desprinse 
pe marginea materialelor ştiinţifice expuse în cele două zile ale se
siunii. Din expunerea acestora a rezultat că, în cele peste 100 de co
municări, au fost introduse în circuitul ştiinţific materiale noi, des
coperite cu prilejul săpăturilor arheologice din ultimii ani precum 
şi cele aflate în arhivele din ţară şi de peste hotare, în contextul unor 
lucrări cu o tematică originală, foarte diversă şi cu un conţinut extrem 
de interesant. Totodată, s-a subliniat înaltul nivel, nu numai al acestor 
lucrări, ci şi al discuţiilor angajate pe marginea lor, menite să comple
teze şi să confirme sau să infirme concluziile la care au ajuns autorii 
lor. In fine, s-au transmis din partea tuturor participanţilor, cele mai 
calde mulţumiri adresate organelor de partid şi de stat locale precum 
şi conducerii Muzeului judeţean Suceava, pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a acestei manifestări ştiinţifice, devenită tradiţio
nală şi care se bucură de un înalt prestigiu în rândul specialiştilor. La
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şedinţa de închidere a lucrărilor sesiunii a fost prezentat şi un film do
cumentar în care au fost evocate momente din lucrările sesiunii. De 
asemenea, participanţii au mai vizionat şi un spectacol inedit, şi anume, 
prezentarea evoluţiei constelaţiilor.

Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava se înscrie astfel 
pe linia acelor manifestări ştiinţifice menite să pună în valoare rezul
tatele cercetării istoricilor şi arheologilor din ţara noastră, de speciali
tăţi diferite, menite să îmbogăţească istoriografia românească actuală.

LA SESSION ANNUELLE DE COMMUNICATIONS
DU MUSEE DEPARTEMENTAL SUCEAVA — 1981

R e  surn  e

L ’auteur de l’article fait une presentation synthetique de la 
session amnuelle de cornundications scientifiques, organdsee par le Musee departe- 
mental Suceava entre 13 et 14 novembre 1981, qui s’est deployee sous le generique 
„Suceava — penmanences historiques". En suivant le deroulement de la session on 
m e n t i o n n e  les travaux exposes pleniferement et en sections, en se soulignant les as- 
pects significatifs de l ’activite de recherche, resuites tant des Communications pre- 
sentees par les participants, que des discussions menees par ceux-ci dans le cadre de 
chaque section. De l ’ensemble des travaux il resulte que par le nombre relativement 
grand des participants, de Suceava et d ’autres centres culturel-scientifiques du pays 
(plus de 100), par les themes varies, le contenu riche et l’haut niveau scientifique 
des C o m m u n i c a t i o n s  et des discussions, par l ’organi&ation irreprochable, la session 
de Suceava s’inscrit sur toute la ligne des celles prestigieuses manifestations scien
tifiques, destinees de mettre en evidence les resultats des recherches effectuees par 
ies historiens et les aroheologues, par les restaurateurs et les conservateurs des 
biens culturels. On condu que la session de 1981 de Suceava, contribue â l ’enri- 
chissement de l’historiographie naţionale avec une serie d’aspects importants de 
l ’histoire materielle et spirituelle du notre peuple.
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TRAIAN CANTEMIR — INVOCAŢIA IN POEZIA 
POPULARĂ , Bucureşti, Editura Litera, 1980, 111 p.

Invocaţia în poezia populară este o interesantă lucrare de 
folcloristică recent apărută, sub semnătura lui Traian Cantemir, la editura „Litera". 
Originar din Pătrăuţi-Suceava, autorul lucrării a fost, între cele două războaie 
mondiale, studentul şi apoi colaboratorul lui Leca Morariu (de la care va fi de
prins simţul rigorii şi al probităţii în cercetarea ştiinţifică), însoţindu-1 pe magister 
în fertilele-i peregrinări istroromâne sau în campaniile de investigare a folclorului 
vîlcean. Cunoscînd. aşadar, folclorul literar mai întîi din propriile-i cercetări, dar 
şi din culegerile mai vechi sau mai recente, autorul tratează, în cartea de faţă, 
valenţele expresive, surprinse diacronic şi spaţial, ale figurii de stil avute în ve
dere — invocaţia — „prin prisma componentelor ei definitorii", văzute în „interde
pendenţa lor contextuală", reuşind să stabilească „rolul pe care-1 are invocaţia în 
structura comunicărilor poetice" (orale).

Fie că analizează trăsăturile specifice ale invocaţiei fiinţelor umane în poezia 
lirică, relevînd consonanţa dintre invocaţie şi conţinutul poeziilor populare lirice, 
sau invocaţia în epica populară versificată, fie că se referă la evoluţia invocaţiei din 
cîntecele populare, la invocaţia floral-vegetală sau la cea mediană, autorul este 
permanent preocupat de tendinţa „stabilirii unei tipologii a acestei figuri de stil", 
tendinţă care, alături de tematica unitară, constituie elementul coagulant al celor 
şase studii cuprinse în lucrare. S-ar fi impus totuşi ca tipologia invocaţiei să fie 
reluată sintetic într-un capitol conclusiv, căci, nesistematizată, această chestiune 
rămîne dispersată, pierzîndu-se parcă în ţesătura lucrării.

In orice caz, se poate spune că prin adecvarea şi acuitatea analitică, prin 
sobrietatea stilului şi prin bogăţia argumentelor (exemplele ilustrative sînt, cu 
preponderenţă, selectate din folclor literar românesc dar şi din acela al aromânilor 
şi istroromânilor) şi, mai ales, prin faptul că unele trăsături specifice invocaţiei 
sînt relevate acum pentru prima dată, lucrarea lui Traian Cantemir prezentată suc
cint în rîndurile de faţă, rămâne o contribuţie meritorie în cadrul cercetărilor de 
poetică folclorică.

NICOLAE CÂRLAN



SIMION FLOREA MARIAN — LEGENDE ISTORICE DIN 
BUCOVINA, ediţie îngrijită cu note şi studiu introductiv 
de Paul Leu, Iaşi, Editura Junimea, 1981, 194 p, -f- ilustr.

Dacă despre activitatea prodigioasă a lui S. FI. Marian s-au 
scris şi se mai scriu studii remarcabile, subliniindu-se contribuţia cărturarului 
bucovinean la evoluţia folcloristicii, opera sa, în schimb, n-a cunoscut reeditări 
periodice care să servească drept instrument de lucru cercetătorilor de speciali
tate sau să fie izvor de informare pentru marele public.

Postum nu i s-a publicat aproape nimic din vastul material păstrat în ma
nuscris în arhiva Casei memoriale din Suceava şi în Biblioteca Academiei. Deşi 
cuprinde un număr impresionant de basme, Cîntece. din Bucovina şi Ardeal, Hore 
şi strigături, Doine ostăşeşti, precum şi lucrări monografice ca Botanica populară 
română care n^ar fi angajat oamenii de ştiinţă la o muncă extenuantă, dacă ar fi 
avut intenţia să le dea la tipar, totuşi moştenirea rămasă de la S. FI. Marian aş
teaptă şi azi înţelegerea generoasă a acestora.

Singura excepţie din acest punct de vedere, o constituie Paul Leu. Dînd la 
lumină, în 1975, o substanţială culegere de Basme din Ţara de Sus, îngrijitorul ei 
o alcătuieşte numai din piese rămase în manuscris. Volumul s-a bucurat de o 
primire favorabilă, restituirea literară interesînd deopotrivă atît pe folclorişti, cît 
şi generaţiile tinere.

în urma succesului repurtat de apariţia editorială, Paul Leu a publicat de 
curînd, un alt volum folcloric, în aceeaşi Editură Junimea, intitulîndu-1 Legende 
istorice din Bucovina. Noul mănunchi de creaţii populare nu aduce piese inedite, 
ci reeditează material difuzat în secolul trecut. E o culegere selectivă formată din 
cuprinsul a două lucrări ale lui S. FI. Marian şi anume : Tradiţiuni poporale ro
mâne (1878) şi Tradiţii poporane române (1895).

Piesele care au fost eliminate din ediţia prezentă sînt cele care i s-au părut 
„a avea un caracter mai puţin istoric sau variante ale aceleiaşi teme". In rest, 
Paul Leu păstrează aceeaşi ondine a legendelor fixată de S. FI. Marian, dînd în- 
tîietate „tradiţiilor referitoare la persoane şi evenimente istorice'1, după care ane
xează „tradiţii referitoare la localităţi."

Legendele din primul compartiment al cărţii, se referă la domnitorii proemi
nenţi ai Moldovei ca Dragoş-Vodă, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, reliefîndu-le 
calităţile de conducători, actele de vitejie, ataşamentul faţă de masele populare* 
întrucât ediţiile lui S. FI. Marian au apărut acum un secol, cînd populaţia româ
nească din Bucovina trăia în condiţiile oneroase ale Imperiului habsburgie, legen
dele i-au servit nu numai ca manual de istorie naţională, ci şi ca element de în
treţinere a sentimentului patriotic.

In asemenea împrejurări, imixtiunea cultă din structura naraţiunilor nu tre
buie judecată cu severitate, ea servind o cauză considerată atunci superioară au
tenticităţii produsului anonim. Nu trebuie uitat apoi că Bucovina de la sfîrşitul 
secolului al X ÎX-lea trăieşte o epocă de romantism întîrziat, încît eroismul figuri
lor legendare puse în circulaţie vizează unitatea şi libertatea noastră naţională. 
Preluînd particularităţile acesteia de la Vasile Alecsandri, care dă aceleaşi fina
lităţi antologiei sale de Poezii populare ale românilor, S. FI. Marian împlineşte o 
intimă obligaţie patriotică pe care o onorează de altfel şi alţi tineri intelectuali
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progresişti din Bucovina. Face aceasta cu atît mai mult, ou cît, dincolo de fron
tiera Imperiului habsburgic. România, după ce îşi cucerise independenţa sub zidu
rile cetăţilor de peste Dunăre, începuse să făurească o ţară nouă.

Odată cu vîrstă, deşi sentimentele lui patriotice rămîn nealterate, renunţă la 
subordonarea folclorului altor scopuri decît celor ştiinţifice, dedicîndu-se acestei 
discipline în întreaga ei extindere.

Legendele din a doua parte a volumului se referă la toponime. Majoritatea 
lor aparţin regiunii montane a Bucovinei. Incercînd să le explice provenienţa, 
S. FI. Marian recurge şi de astă dată la istorie. E un nou prilej de a sublinia 
virtuţile poporului, jertfele de sînge cu care acesta şi-a plătit independenţa şi suve
ranitatea.

Ceea ce reiese din lectura legendelor explicative este constatarea că S. FI. 
Marian cunoaşte la perfecţie topografia locurilor. Le-a străbătut în anii tineri ai 
apostolatului său rural dintr-o nestăvilită dorinţă de a înregistra datini, obiceiuri, 
creaţii folclorico-literare. Prezentînd legendele, autorul nu se pierde în amănunte 
nesemnificative sau în descrieri diafane de natură, ci foloseşte cîteva puncte de 
reper pe baza cărora îşi înalţă construcţia narativă. Stilul e sobru. Seamănă cu 
cel al lui Slavici. Cu toate acestea sentimentul patriotic e omniprezent. Nu se in
sistă asupra lui, dar se simte continuu. E o calitate oare-1 scoate din rîndul fol
cloriştilor obiectivi şi distanţi faţă de subiectul cercetării, conferindu-i atribuţii 
scriitoriceşti.

O altă latură specifică legendelor istorice ale lui S. FI. Marian este faptul 
că autorul nu reţine numai numele prezente ale localităţilor asupra cărora îşi 
opreşte atenţia, ci aminteşte şi pe acelea din trecut. In felul dat vine în ajutorul 
lingviştilor, stabilind formele evolutive pe care le-au îmbrăcat diversele cuvinte.

Volumul este precedat de o Introducere care nu ridică problema legende
lor istorice republicate, ci se preocupă de ecoul pe care l-a avut opera lui S. FI. 
Marian pe plan internaţional. Avînd la dispoziţie bogata corespondenţă a folclo
ristului, adăpostită în Casa memorială din Suceava, Paul Leu a utilizat-o din 
plin, scoţînd în evidenţă nu numai aprecierile elogioase ce i s-au adus lucrărilor 
Iui, ci şi relaţiile prieteneşti ce s-au închegat între S. FI. Marian şi diverşi oameni 
de ştiinţă ai timpului. Din acest punct de vedere o menţiune aparte merită Angelo 
de Gubernatis, I. Zizic, M. Friedwagner, Vladimir Lamansky.

Opera lui S. FI. Marian n^a suscitat numai interesul specialiştilor în mate
rie, ci şi pe cel al lingviştilor. Cu Gustav Weigand s-a împrietenit şi a colaborat 
încă de pe vremea cînd profesorul de la Leipzig făcea anchete lingvistice în satele 
bucovinene. Lui Hugo Schuchardt, deşi nu-1 cunoştea personal, i-a oferit bogate 
informaţii lexicale, la cererea acestuia. Pe lingvist îl impresionează „valoroasa şi 
foarte substanţiala dumneavoastră carte despre... insecte". Romanistul Jan Urban 
Jarnik a fost şi el unul din admiratorii lui S. FI. Marian, păstrîndu-i sentimente 
prieteneşti pînă la dispariţie.

Amănunte de genul celor menţionate scot în relief o altă dimensiune a perso
nalităţii lui S. FI. Marian. Din succinta lor trecere în revistă reiese că folcloris
tul nu-şi priveşte domeniul de activitate în mod unilateral, ci în conexiunea unor 
discipline limitrofe. Meritul lui Paul Leu este de a le fi urmărit şi de a le fi 
înregistrat cu atenţie, indicînd nivelul la care acestea urcă. Studiile pe care le-a 
întreprins în direcţia menţionată şi pe care le-a publicat în ultimii ani tind să 
se integreze într-o documentată şi necesară monografie S. FI. Marian, pe care o 
aşteptăm cu interes. Introducerea la volumul Legende istorice din Bucovina nu-i 
decît un capitol al proiectatei lucrări.

TRAIAN CANTEMIR



AMINTIRI ŞI EVOCĂRI DESPRE E. LOVINESCU. Ediţie 
îngrijită, prefaţată, tabel cronologic, indice şi bibliografie de 
Ion Nuţă. Iaşi, Editura ..Junimea", 1981, 248 p. +  16 ilustr.

Volumul apărut sub îngrijirea lui Ion Nuţă, reprezintă un 
omagiu adus marelui critic literar la centenarul naşterii acestuia. In studiul in
troductiv (p. 1-XIX), ni se vorbeşte despre Lovinescu — „critic literar, ideolog, 
eseist, memorialist şi scriitor beletristic, minuţios cercetător al istoriografiei lite
rare, autorul unor excepţionale sinteze culturale privind civilizaţia şi literatura 
română". Se insistă .asupra meritului de a fi fost creatorul şi conducătorul cena
clului „Sburătorul", care după însăşi expresia lui Lovinescu, „s-a format în tra
diţia cercului Convorbirilor literare". Sînt trecuţi în revistă cei care „s-au for
mat, ori şi-au consolidat poziţia ca scriitori" — Hortensia Papadat-Bengescu, 
Camil Petrescu, Ion Barbu, Camil Baltazar, Dan Petraşincu, Bogdan Amaru, Ticu 
Archip, Ioana Postelnieu, F. Aderca, Ilarie Voronoa, Şerban Cioculescu, Tudor 
Vianu, Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu, Eugen Jebeleanu, Cicerone 
Theodorescu ş. a.

Subliniem enumerarea utilă a operelor lui Eugen Lovinescu, după natura 
preocupărilor sale creatoare : este autorul a şapte volume de critică literară (edi
ţia a Hl-a definitivă, în perioada 1925—1929) : „Neglijînd literatura veche şi dis- 
cutînd doar sporadic despre clasici<V. Aleesandri, M. Eminescu, I. L. Caragiale), 
E. Lovinescu are meritul incontestabil de a analiza opera scriitorilor contempo
rani cu el, de a descoperi nume, de a stabili valori".

Ion Nuţă se referă apoi la artistul Lovinescu, la „strădania lui de a oferi 
cititorului un text perfect, în care să se simtă o armonioasă sudură între fond 
şi formă, munca sa, în care îmbină strălucit calităţile sale de fin literat cu ace
lea de scrupulos cercetător". Scoate în evidenţă buna cunoaştere a clasicismului 
antic şi traducerile lui E. Lovinescu din Homer, Tacit sau Vergiliu ; activitatea 
editorială a acestuia în perioada 1928—1929, cînd a îngrijit şi prefaţat autori re
prezentativi ca : C. Negruzzi, I. Creangă, V. Aleesandri, M. Eminescu, Al. Odo- 
bescu, N. Filimon, I. L. Caragiale, P. Ispirescu (In „Biblioteca clasicilor români" 
a Editurii „Ancora") ; activitatea istoriografică, începută cu lucrări ca : Grigore
Alexandrescu (1910), C. Negruzzi (1913), Titu Maiorescu (I şi II, 1940). Referin- 
du-se la Memoriile lui Lovinescu, Ion Nuţă relevă rara prezenţă independentă a 
datelor personale. Acestea cuprind „pagini de analiză literară, profiluri şi por
trete scriitoriceşti bine conturate ,teoretizări surprinzătoare pentru un ciclu me
morialistic". In intenţia de a demonstra că un scriitor total este acela care abor
dează mai multe genuri literare, îngrijitorul ediţiei subliniază că Lovinescu a
scris între altele o „dramă ibseniană", De peste p rag ; nuvele şi romane (Viaţa 
dublă, Bizu, Firu-n patru, Diana, Mili, Acord final, Bălăuca, Mite, Mălurenii (ulti
mul rămas în manuscris). Marea lui pasiune a rămas însă critica, el fiind după
părerea lui G. Călinescu, „cel mai mare critic, dacă nu unicul, pe care, pînă în
prezent, l-a avut literatura română".

Tabelul cronologic prezentat în volum urmăreşte viaţa şi opera lui Eugen 
Lovinescu şi continuă pînă în 1980, cu referiri la reeditări din opera criticului, 
sau la studii închinate acestuia (p. X X -X X V ).

Nota asupra ediţiei (p. X XV I-X X V III) informează cititorii despre materialul 
inclus în volum : amintiri şi evocări referitoare la E. Lovinescu, ce aparţin unor 
personalităţi marcante ale vieţii literare, contemporani cu criticul, dar şi unor



MIRCEA D. MATEI, EMIL I. EMANDI —
HABITATUL MEDIEVAL RURAL DIN VALEA  
MOLDOVEI ŞI DIN BAZINUL ŞOMUZULUI MARE 
(SECOLELE X I-X V II), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.. 
1982, 169 p. +  35 fig. +  2 hărţi.

Satul a constituit, neîndoielnic, realitatea istorică cea mai 
complexă şi, totodată, cea mai reprezentativă a Evului Mediu românesc. Se poate 
afirma, fără a greşi, că matricea poporului nostru îşi află sorgintea în lumea satu
lui şi că, tot aici, s-au plămădit caracterul robust şi marea originalitate a români
lor în raport cu celelalte popoare ale Europei. Vechile aşezări rurale, păstrătoare 
ale unor valori de cultură materială şi spirituală unice, au oferit cercetătorilor un 
vast cîmp de investigaţii, fertilizând din plin gîndirea istorică modernă şi contem
porană: Acest fapt este ilustrat de numeroasele studii apărute despre unele aspecte 
particulare sau de ansamblu ale orânduirii feudale, cu referiri speciale la viaţa 
rurală (geneza şi tipologia modului de producţie feudal, ocupaţiile agricole, obştea 
sătească, relaţiile de proprietate etc.).

Dar, după cum bine se ştie, izvoarele istorice scrise cu privire la satul medie
val, românesc sînt foarte lacunare şi disparate. La această carenţă de ordin canti
tativ a surselor de informare s-a adăugat maniera de abordare într-o viziune uni
laterală, uneori chiar cu mijloace şi metode deficitare a problematicii, ceea ce a 
prejudiciat procesul de înţelegere şi de valorificare complexă ale diverselor laturi 
componente ale habitatului rural. Abia în anii din urmă, clarificîndu-se în parte 
aspectele metodologice ale cercetării vechilor aşezări săteşti, s-a trecut la studierea 
modernă, în spirit inter- şi multidisciplinar a acestei probleme de fond a istoriei me
dievale româneşti.

In acest context de evaluare superioară a muncii de cercetare ştiinţifică, lu
crarea : Habitatul medieval, rural din Valea Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare 
(secolele XI-XVII), apărută nu demult sub egida Academiei R.S.R., dobîndeşte o 
semnificaţie ştiinţifică deosebită. Ea materializează cu rezultate bune un mai vechi 
deziderat al medievisticii noastre. Autorii acestui interesant studiu : dr. Mircea D. 
Matei — cercetător ştiinţific principal la Institutul de arheologie din Bucureşti şi 
prof. Emil I. Emandi — director adjunct al Muzeului judeţean Suceava, pe baza 
unor cercetări de mai mulţi ani, cu caracter interdisciplinar şi în condiţiile utili
zării unui bogat material informativ de factură arheologică, documentară carto
grafică, demografică şi toponimică au reuşit să schiţeze, pentru prima dată, într-o 
viziune nouă, elementele de bază şi etapele evolutive ale habitatului medieval ru
ral din Valea Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare, argumentînd în context cu 
noi dovezi continuitatea de locuire românească în perioiida feudalismului timpuriu 
şi cadrul evoluţiei acesteia pînă în secolul al XVIII-lea.

Structurată în şase capitole, lucrarea mai cuprinde : un „Cuvînt înainte" al 
autorilor, un indice geografic şi de localităţi, două hărţi care redau reţeaua de 
sate i menţionate documentar şi punctele arheologice cu urme de cultură materială 
descoperite în perimetrul lor, şase fotografii alb-negru, realizate după harta Buco
vinei din anii 1773—1775 (izvor cartografic de o excepţională importanţă pentru cu
noaşterea realităţilor Moldovei de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea), 35 de ilustraţii 
cu desene. înfăţişînd vestigii de cultură materială descoperite în diverse aşezări, o 
listă de abrevieri şi un cuprinzător rezumat în limba franceză.

Contribuţiile autorilor în economia de spaţiu tipografic a lucrării sînt materia
lizate astfel : capitolele I şi V sînt scrise de cir. Mircea D. Matei, copitolul IV dc 
Emil I. Emandi, iar restul capitolelor sînt elaborate în colaborare.
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In Cuvînt înainte, autorii îşi mărturisesc opţiunea pentru tema aleasă şi argu
mentează, în acelaşi timp, necesitatea intensificării cercetărilor şi valorificarea cu 
maximă eficienţă, prin studii de analiză şi sinteză, a materialelor rezultate din 
campaniile de săpături întreprinse în toate regiunile ţării. Se face, totodată, o pri
vire comparativă asupra stadiului actual al arheologiei satului medieval în unele 
ţări europene, evidenţiindu-se cu acest prilej tinereţea acestei discipline ştiinţifice 
în cazul României şi perspectivele ei de viitor.

In primul capitol, intitulat Satul medieval — preocupare stăruitoare a cerce
tării arheologice româneşti, se întreprinde un competent şi util excurs asupra 
drumului parcurs de arheologia satului medieval românesc pînă în prezent. 
Dr. Mircea D. Matei arată că, deşi interesul pentru cunoaşterea vechilor aşezări 
rurale a fost statornic îneepînd din a doua jumătate a secolului al X lX -lea, cerce
tări sistematice in spirit ştiinţific, s-au întreprins abia în ultimele decenii. Bogate 
experienţă dobîndită pe tărâmul arheologiei medievale, metodologia de cercetare 
axată pe studiul interdisciplinar şi comparativ al realităţilor rurale, au condus pe 
autor la precizarea corectă a nivelului actual al cercetării satului medieval româ
nesc şi a principalelor criterii ce trebuie w ute în vedere pentru investigaţiile de 
perspectivă.

Pînă nu demult, rezultate notabile, concretizate în studii de referinţă, existau 
doar pentru Ţara Românească şi Maramureş, în timp ce pentru Moldova cercetă
rile erau nesemnificative.

Din pimctul de vedere al amploarei şi scopului cercetărilor arheologice, se con
vine că, au existat şi continuă să existe două direcţii fundamentale : „cercetarea 
exhaustivă, făcută cu scopul unei monografii arheologice" (Coconi şi Străuleşti- 
Măieăneşti din Muntenia) şi „cercetarea parţială a mai multor aşezări, dispuse în 
unităţi geograffc-teritoriale bine distin-cte, cu scopul obţinerii unei imagini globale" 
(Cuhea, Sărăsău, Giuleşti din Maramureş, Verbicioara, Retevoieşti, Suslăneşti. Zim- 
nicea din Ţara Românească, Hlincea, Udeşti, Hudum, Mihoveni din Moldova) ş. a. 
(p. 12-18).

Procedîndu-se la definirea celor două orientări, se afirmă că „trebuie consi
derat depăşit momentul în care simpla semnalare a resturilor unei aşezări rurale 
medievale putea umple un gol în documentarea noastră curentă" (p. 14) în toate 
cazurile, cercetătorii trebuie să obţină date concludente despre vatra de loouire, 
tipul aşezărilor şi locuinţelor, vechimea şi întinderea cimitirului sătesc, evoluţia 
topografică a aşezării (p. 14). In prezent, se menţionează pe bună dreptate, dispu
nem de prea puţine staţiuni arheologice de cercetare integral şi, de aceea, o  sarcină 
prioritară de perspectivă rezidă în sporirea numărului de aşezări cercetate în acest 
mod. In acelaşi timp, se sugerează o serie de criterii în baza cărora să fie alese şi 
cercetate în viitor obiectivele arheologice : aşezările să fie plasate în zone geogra
fice diferite, în condiţii economice şi de relief avantajoase cît şi nefavorabile ; să 
se aibă în vedere distanţa faţă de centrele urbane şi raporturile ce se stabilesc în
tre sat şi oraş sau în cadrul hinterlandului economic orăşenesc ; stabilirea, dacă 
este posibil, a cauzelor şi a intensităţii fenomenelor de „pustiire a satelor" şi de 
„mutare a vetrelor de locuire" ; producţia meşteşugărească şi activitatea comercială 
mai dezvoltate ale unor aşezări să constituie un argument pentru cercetarea exhaus
tivă a acestora ş. a (p. 20-22).

Cercetările ce fac obiectul lucrării şi-au propus să ofere o imagine globală a 
habitatului rural din cele două microzome geografice, centrate pe văile Moldovei şi

1 în linii mari, această ultimă constatare îşi păstrează întocmai valabilitatea dacă 
se au în vedere îndeosebi aşezări deja cercetate. Dar în condiţiile cînd o parte 
apreciabilă a aşezărilor săteşti moldovene nu beneficiază încă nici într-un fel 
de atenţie din partea arheologilor, ansamblul surselor de informare rezumîn- 
du-se la succintele informaţii scrise, considerăm că semnalarea unor vestigii de 
aşezări ar dobîndi valenţe noi, adăugind un plus de informaţie care, de cele 
mai multe ori, poate dobîndi, prin coroborarea cu alte date, sensuri calitative 
superioare. Să nu uităm în ce stadiu ne găseam, din acest punct de vedere, cu 
nu mai mult de un deceniiu în urmă. în plus, o parte din cercetările de supra
faţă nu au fost valorificate, materialele respective păstrînd încă un caracter 
inedit.
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Şomuzului Mare, cu scopul principal „de a stabili situaţia etnică .demografică, eco
nomică şi socială a zonei investigate (p. 156).

Al doilea capitol, Locuirea medievală în valea Moldovei, este divizat în trei 
.subcapitole : Modificări antropice ale cadrului natural, Elemente caracteristice ale 
habitatului medieval din valea Moldovei şi Vechimea locuirii şi densitatea demogra
fică în valea Moldovei. Utilizarea comparativă a izvoarelor scrise, arheologice, car
tografice, precum şi a toponimelor din zonă a permis autorilor să realizeze o ima
gine cît se poate de cuprinzătoare asupra componentelor istorico-geografice ale ha
bitatului rural medieval din valea Moldovei. Această zonă geografică este împăr
ţită structural în trei sectoare, iar deosebirile de configuraţie au impus şi o abor
dare diferenţiată, cu mijloace specifice.

In subcapitolul privitor la modificările antropice ale cadrului natural se uti
lizează cu rezultate excelente aşa-zisa metodă „regresivă" de cercetare. Datele con
ţinute de harta lui Hora von Otzellowitz, harta Bucovinei (1773— 1775) şi de catagra
fia rusă din 1772—1773, comparate cu informaţiile documentare din secolele X V —XVII, 
au permis stabilirea cu aproximaţie, pentru întîia oară, a etapelor principale ale 
vastei ficţiuni de despădurire, proces cu implicaţii profunde asupra evoluţiei for
melor de locuire, atît în timp cît şi în spaţiu. Analiza acestui aspect cît şi a celui 
privind dinamica peisajului geografic, pun în lumină, cu deosebită claritate, efi
cienţa colaborării dintre cei doi autori în temeiul că pregătirea istorică de specia
litate s-a îmbinat armonios cu cea geografică.

Subcapitolul despre Elementele caracteristice ale habitatului medieval rural din 
valea Moldovei evidenţiază faptul că pentru zona geografică în discuţie „satul re
prezintă aproape în exclusivitate forma de organizare a societăţii româneşti". în 
concepţia autorilor, satul se compune din vatra aşezării şi întregul teritoriu depen
dent cu diverse funcţiuni economice. Pentru înţelegerea complexă a realităţilor sa
tului medieval, se cer avute în vedere, între altele : repartiţia populaţiei şi formele 
de organizare ale acesteia, „geografia producţiei", vechimea locuirii, (p. 34). Studiul 
amănunţit al documentelor istorice şi coroborarea lor cu vestigiile arheologice au 
oferit argumente pentru cunoaşterea vechimii reale a satelor. în zona văii Moldo
vei s.int pomenite în secolele X IV -XV II un număr de 62 de sate. Dintre acestea, 
arată autorii, cel puţin 90% existau în secolul XV-lea. Aşezările de pe cursul 
mijlociu al rîului Moldovei, mult mai numeroase decît cele de pe cursul superior 
a] acestuia, au cunoscut în acelaşi timp un proces mai intens de feudal:zare, in- 
trînd „în nucleul iniţial al statului feudal de la răsărit de Carpaţi" (p. 36). Aceste 
aspecte sînt dezvoltate apoi în cel de-al treilea subcapitol, în care alături de ma
terialele arheologice, sînt aduse în discuţie şi interesante probleme de demografie. 
Condiţiile geografico-istorice specifice, mărimea hotarelor săteşti şi caracterul locui
rii în zona culoarului Moldovei se reflectă şi în; dinamica numărului aşezărilor pe 
diferite sectoare.

Cartografierea aşezărilor din secolele XIV -XV II din sectorul mijlociu al Mol
dovei a arătat existenţa a trei concentrări de sate numite „cîmpuri" : „Cîmpul lui 
Dragoş", „Cîmpul Perilor", „Cîmpul lui Miclin". Aceste trei areale de concentrare 
demografică corespund, în linii mari, zonelor depresionare Drăguşeni (27 de sate 
răsp'îndite pe 140 k m 2), Baia (24 de sate răspîndite pe 180 k m 2) şi Humor (13 sate 
raspîndite pe 152 km2). Luînd în consideraţie o serie de particularităţi de structură 
şi de evoluţie a microzonelor amintite, autorii sînt de părere că ele ar putea fi 
comparate cu „cnezatele de vale". Ideea ni se pare deosebit de interesantă şi cu 
implicaţii largi asupra problematicii formării statului feudal moldovean. Sîntem 
convinşi că în studii ce nu vor întîrzia să apară autorii vor aduce şi alte dovezi, 
care să ateste vechimea „cîmpurilor" în raport cu momentul, constituirii satului feu- 
gal.

Capitolul următor. Locuirea medievală din bazinul Şomuzului Mare, aduce în 
discuţie particularităţile demo-economiee şi antropo-geografice ale complexelor ru
rale <jin depresiunea Liteni şi masivul deluros al Fălticenilor (p. 49-67). Considera
ţiile largi asupra habitatului acestei zone sînt rezultatul îmbinării observaţiilor 
topografice cu studierea minuţioasă a surselor documentare şi cartografice deja 
amintite mai sus. Ca şi în cazul culoarului Moldovei, în bazinul Şomuzului Mare se 
procedează la studierea detaliată a cadrului natural, a elementelor demografice şi



arcă faptul că intervenţia omului asupra peisajului geografic 
re, a fost mai intensă în masivul deluros al Fălticenilor. Analiza 
ielor de sol a condus la stabilirea cu aproximaţie a suprafeţelor 
al veacurilor. Argumente pentru cunoaşterea acţiunilor antropice 
îedîului geografic au oferit din plin şi toponimele din zonă : 
arsă, secătura, arsura, rune, poiana (p. 53). Toponimele eviden- 
şi numirile din hărţile secolului al XVIII-lea au făcut posibilă, 

ative, stabilirea hotarelor vechi ale unor sate din zonă (p. 59). 
:lere al densităţii, aşezările săteşti din bazinul Şomuzului Mare 

erau repartizate neuniform.
Concentrări demografice au existat în zonele Liteni, Fălticeni, Preoţeşti, Dol- 

heşti şi Probota, însumînd în total 39 de aşezări. Cu toate că a adăpostit un număr 
apreciabil de aşezări, zona înscrisă în perimetrul bazinului Şomuzul Mare datorită 
poziţiei lăturalnice faţă de principalele căi de acces, nu a putut da naştere unor 
aşezări urbane.

Cercetări sistematice ca şi de suprafaţă au dus la identificarea a 127 de puncte 
arheologice. In cuprinsul lor au fost făcute descoperiri pentru secolele X-XVII.

Un fapt destul de elocvent, în măsură să sublinieze stabilitatea aşezărilor, este 
că din cele 64 de sate pomenite documentar în secolele X IV-XV I, nu mai puţin de 
55 există şi astăzi. In problema dinamicii s-a constatat tendinţa aşezărilor de a se 
urca pe altitudine, iar în cel al structurii, trecerea treptată de la tipul linear la cel 
dispersat (p. 64-65). Descrierea uneori amănunţită a unor particularităţi de struc- 
tură şi de evoluţie a vetrelor de sat constituie, considerăm noi, contribuţii utile 
privind cunoaşterea mecanismelor intime ale habitatului rural, din nefericire atît 
de puţin analizat pînă acum în literatura de specialitate.

Capitolul Activităţi economice desfăşurate in satele de pe văile Moldovei şi 
Şomuzului Mare, scris de Emil I. Emandi, este structurat în două subcapitole : eco
nomia agrară şi meşteşugurile, la rîndu-le subdivizate pe mai multe probleme.

încercarea de reconstituire a cadrului economic a celor două areale geografice 
este meritorie şi s-a realizat prin sinteza atentă a informaţiilor conţinute de izvoa
rele documentare, arheologice şi cartografice. Dată fiind complexitatea probleme
lor şi dificultăţile existente în abordarea ei, autorul este de părere că în stadiul ac
tual al istoriografiei româneşti „este greu să vorbim de crearea unei imagini, de 
ansamblu momplete anupra economiei aşezărilor rurale din zonă“ (p. 68). Evident, 
remarca este perfect valabilă dacă ţinem cont de caracterul şi conţinutul - izvoa
relor noastre istorice şi de faptul că istoricii români s-au ocupat pînă acum cu 
precădere de relaţii agrare şi mai puţin de îndeletnicirile economice.

In regiunea studiată se verifică concluzia mai veche, valabilă la n ivelul în
tregului teritoriu carpato-dunărean, că ocupaţia econom ică de bază a fost agricul
tura cu cele două ramuri principale : cultura plantelor şi creşterea anim alelor, ală
turi de care s-au practicat şi alte îndeletniciri tradiţionale ca :: pom icultura, legu
micultura, pescuitul, albinăritul.

Pentru o cît mai justă apreciere a caracterului şi ponderii economiei agrare 
autorul urmăreşte modificările peisajului rural, creşterea necontenită a suprafeţe
lor fîneţelor, păşunilor şi terenurilor agricole prin defrişări. Suprapunerea hărţii 
aşezărilor peste harta economică demonstrează corelaţia dintre concentrările demo
grafice şi cele privind forţele de producţie şi mijloacele de muncă (p. 68). în satele 
de pe văile principale predomina cultura plantelor în timp ce în cele de platou 
era dominantă „exploatarea economică a poienilor şi fînaţului“ (p. 69).

Acţiunile de defrişare, mai reduse în secolele X IV -X V II şi mai ample în se
colul XVIII, au creat disponibilităţi în special pentru păşuni şi fineţe şi într-o mai 
mică măsură pentru terenurile agricole. Autorul face referiri la modalităţile de 
exploatare ale principalelor compartimente teritorial-econ ornice ale satului (pă
dure, fînaţ, păşune ,teren agricol) în secolele X IV-XV II (p. 69-78), precum şi la 
inventarul tehnic al aşezărilor.

Un spaţiu relativ întins este rezervat meşteşugurilor săteşti. După ce cititorii 
sînt familiarizaţi în prealabil cu metodica cercetării, rezultatele investigaţiilor, şi 
modul de interpretare a acestora, se trece la anatliza, pe rînd, a meşteşugurilor pre
lucrării aramei, lemnului, osului şi pieilor (p. 78-90). în final, Emil I. Emandi. este 
de părere că zonei cercetate îi este caracteristic „tipul de economie zoo-agrieolă
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etxensivă". Aprecierea o considerăm justă, ea reieşind din analiza structurilor de 
bază ale economiei săteşti, a tehnicilor de exploatare şi a particularităţilor fizico- 
geografice ale terenurilor din zonă. Tocmai în această optică s-ar fi cuvenit ca spa
ţiul tipografic rezervat creşterii animalelor să fie mai amplu, în deplină concor
danţă cu raportul atît cantitativ, cît şi calitativ al acestei ocupaţii.

Studiul Constituirea statului de-sine-stătător Moldova, in lumina cercetărilor din 
văile Moldovei şi Şomuzului Mare, soris de dr. Mircea D. Matei, se constituie ce cel 
de al V-lea capitoi al volumului. După o succintă trecere în revistă a ideilor fun
damentale din istoriografia noastră în legătură cu subiectul abordat, autorul afirmă 
că în timp ce realităţile istorice de la sud de Carpaţi sînt puse în lumină de surse 
ele informare de primă mînă, teritoriul Moldovei nu beneficiază decît de anumite 
categorii de izvoare, de o consistenţă mai redusă. De aceea, se sugerează acordarea 
unei importanţe sporite cercetărilor arheologice, prin care poate fi adîncită cunoaş
terea fenomenelor demografice, economice şi sociale anterioare mijlocului secolului 
al XlV-lea. Odată stabilite vechimea aşezărilor şi dinamica acestora în spaţiu, se 
poate trece la identificarea unor forme de organizare politică, nepomenite în izvoa
rele scrise. Sugestiile de mai sus sînt materializate cu eficienţă pentru văile Mol
dovei şi Şomuzului Mare, cond.ucînd la concluzii de substanţă. In primul rînd, cer
cetările arheologice demonstrează o densitate demografică apreciabilă în întregul 
areal geografic. Ultimul val migrator (pecenegii, uzii, cumanii şi tătarii) a stînjenit 
mai mult aşezările din valea Moldovei, mai puţin apărate natural, şi într-o mai 
mică măsură pe cele din bazinul Şomuzului Mare.. Temporar, o parte din popu
laţia locală s-ar fi retras în locuri, mai ferite, de regulă la adăpostul pădurilor şi în 
munţi. Deplasarea s-a făcut însă la distanţe relativ mici. Materialul arheologic re
coltat din diferite puncte ale zonei arată un proces de sporire a numărului aşeză
rilor în secolul X IV  în raport cu perioada anterioară. Acest lucru nu înseamnă, 
însă, cîtuşi de puţin, că aşezările din regiune ar fi noi. Teza potrivit căreia ci'eşte- 
rea demografică a populaţiei Moldovei s-ar fi datorat în principal imigrărilor româ
neşti de peste Carpaţi este privită eu destulă rezervă de către autor, fără, însă, să 
se subestimeze amplele legături între populaţia de pe ambele versante ale Carpa- 
ţilor Orientali. Se consideră că cel mai important factor a rezidat în „concentrarea 
în anumite locuri a unei populaţii româneşti ce va fi trăit dispersată în aşezări 
mici, situate în locuri retrase şi de aceea încă greu de identificat" (p. 96). Deşi as
pectul mai comportă unele discuţii, argumentarea este logică şi pe deplin plauzi
bilă, avîndu-se în vedere mai ales mijloacele de informare de care dispunem în 
prezent. Zonele de concentrare demografică din văile Moldovei şi Şomuzului Mare, 
de dimensiuni diferite, se caracterizează prin aceea că se găsesc plasate în depre
siuni bine delimitate din punct de vedere geografic.

în secolele XV-XVIII, concentrările de aşezări amintite apar în documente sub 
numele de „cîmpuri", echivaiînd pentru Moldova cu „cnezatele de vale" transilvă
nene. Ele ar fi precedat formarea statului feudal. Discutînd aspectele legate de ca
drul natural şi social-politic din arealul celor două văi în contextul formării statu
lui feudal Moldova, dr. M. D. Matei stăruie în mod special asupra oraşelor Baia şi 
Suceava care grupează în jurul lor un număr însemnat de aşezări rurale. Studiul 
competent şi detaliat al tuturor factorilor îl conduce pe autor la concluzia că Su
ceava a fost centrul politico-administrativ al unei formaţiuni politice anterioare 
formării statului feudal de la răsărit d e Carpaţi. Studiul se remarcă, în genere, prin 
acurateţea mînuirii mijloacelor de informare şi cadru], larg de interdependenţă în 
care sînt gîndite concluziile.Deşi concluziile nu pot fi aplicate, lucru lesne de înţe
les, pentru întregul teritoriu al Moldovei, este, totuşi, un cîştig deja realizat, trasa
rea unor repere sigure, de la care investigaţiile se pot amplifica pînă la nivel 
global.

Capitolul final este rezervat prezentării aşezării rurale medievale de la Tulova 
(Vornicenii Mari) — staţiunea arheologică cea mai intens cercetată şi în acelaşi timp 
reprezentativă pentru problematica în discuţie. Sînt înfăţişate mai întîi coordona
tele cadrului natural, structura geomorfologică a zonei, geneza, dezvoltarea şi vîrstă 
fundului de vale de la Tulova. în continuare sînt prezentate consideraţiile autorilor 
în baza cercetărilor întreprinse la curtea marelui vornic Oană, unul dintre cei mai 
mari feudali moldoveni de la sfîrşitul secolului al X lV -lea şi începutul secolului 
al XV-lea. Condiţiile naturale specifice au împiedicat efectuarea unor săpături sis
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tematice în perimetrul curţii feudale, cercetarea limitindu-se la „faza sondajelor 
informative" (p. 108). Se precizează tipul de locuinţă surprins la curtea boierească
— construcţia de suprafaţă — şi se fac observaţii cu privire la materialul arheolo
gic recoltat din cuprinsul curţii. Urmele de cultură materială descoperite aici, în
deosebi materialul ceramic, ilustrează tipul relativ îndelungat de funcţionare a com
plexului curţii boiereşti (sfîrşitul secolului al XlII-lea — începutul secolului al X V - 
lea), precum si ponderea apreciabilă a produselor de „provenienţă strict locală“ 
(p. 114).

Al doilea obiectiv al cercetărilor de la Tulova (Vornicenii Mari) a fost necro
pola feudală timpurie, situată în punctul „La Mănăstire". Plasarea cronologică a 
necropolei în secolele XI-X1I demonstrează vechimea aşezării de aici. In ansamblu, 
inventarul material -al necropolei constituie „o verigă — de cea mai mare impor
tanţă, desigur — a lanţului dovezilor materiale ale prezenţei neîntrerupte a popu
laţiei loca.e pe aceste meleaguri, îneepind cu primele veacuri ale erei noastre, 
pînă astăzi" (p. 125). în continuare se abordează : „Locuinţa de suprafaţă" (p. 129- 
131), „Groapa cu resturi menajere" (p. 131-138), „Cuptorul pentru ars piatra de var" 
(p. 138nl39), după care sînt prezentate cercetările de pe „Dealul Morii" (p. 139-143) 
şi de pe „Dealul Velniţei" (p. 143-146). Ultima parte a studiului este rezervată unor 
lămuriri legate de numele şi localizarea satului medieval Tulova. (p. 147-153).

In concluzie putem afirma că autorii lucrării au realizat o analiză complexă 
şi pertinentă a corelaţiei dintre factorii istorici, geografici, economici, demografici 
şi culturali şi implicaţiile acestora asupra ocupaţiilor, tipului de aşezări şi de locu
inţe, a vieţii materiale şi spirituale. Prin modul riguros, ştiinţific în care a t'ost 
întocmită, prin bogăţia de informaţii aduse în discuţie, studiul monografic de faţă 
a pus în lumină, într-o manieră complexă, locul şi rolul habitatului rural medieval 
din două zone de referinţă, creînd, în acest fel, un precedent de bun augur pentru 
abordarea asemănătoare şi a altor areale geografice, fapt ce ar conduce în final la 
elaborarea unei lucrări de sinteză, în măsură să ilustreze întreaga problematică a 
habitatului medieval rural din Moldova. Este aceasta, fără îndoială, una din di
recţiile prioritare ale medievilstieii româneşti pentru următorii ani.

MIHAI LAZĂR
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