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CUVÎNT ÎNAINTE

Volumul de faţă al ANUARULUI MUZEULUI JU
DEŢEAN SUCEAVA vecie lumina tiparului în anul jubiliar în care mar
căm împlinirea a şase decenii de la Marele Congres al unificării mişcării 
muncitoreşti din România la scară naţională, Congres care — în memo
rabilul MAI 1921 — a adoptat hotărîrea făuririi Partidului Comunist Ro
mân — continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului 
român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România.

Prin seriozitatea ştiinţifică cu care a fost conceput şi realizat, vo
lumul se constituie într-un remarcabil omagiu adus de lucrătorii şi 
prietenii muzeului sucevean acestei glorioase aniversări scumpe între
gului nostru popor.

După un consistent studiu aniversativ consacrat de anuar, sub sem
nătura prof. univ. dr. Vasile Gh. Ionescu, evocării celor şase decenii 
scurse de la făurirea Partidului Comunist Român, sumarul conţine un 
număr important de studii în care se dezbat probleme fundamentale 
de istorie a Sucevei, a meleagurilor sucevene, precum şi a Moldovei, 
mai larg vorbind. Eu văd prin aceasta — şi la volumul de faţă, precum 
a fost cazul şi la anterioarele volume — un merit excepţional al realizato
rilor ANUARULUI sucevean, care reuşesc să facă această publicaţie 
prestigioasă o tribună de comunicare şi de dezbatere a celor mai diferite 
probleme de istorie locală. Ştiut este de oricine — dar mai ales de fie
care specialist — că mult mai comod este să alcătuieşti astăzi sumare 
de reviste pe probleme foarte generale, ce se adresează unor spaţii isto
rice largi — fie de întindere naţională, fie chiar mai mari. In asemenea 
sumare poate „intra" orice şi de oricînd, nepunîndu-se problema de 
selecţie, clar nereuşinclu-se nici a se impresiona prea mult cititorul care 
este solicitat să navigheze într-un ocean istoriografie cu limite greu ele 
intuit.

Iată ele ce consider că trebuie apreciată mult munca colectivului 
Muzeului judeţean Suceava care — clupă ce şi-a împlinit visul amenajă
rii moderne ci acestei prestigioase instituţii muzeale şi ne-a furnizat tu
turor satisfacţii incomensurabile în contactul cu ceea ce au reuşit să 
expună şi cu modalităţile impecabile în care au socotit potrivit s-o facă
— se concentrează acum cu sîrguinţă spre editarea unor lucrări ştiinţifice 
cu vii tonalităţi sucevene şi în primul rînd, a unui ANUAR demn de 
înălţimea ştachetei la care se desfăşoară în acest fascinant judeţ al ţării
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activitatea muzeală, căci nu numai la Suceava se face acest lucru, ci şi 
la Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuţi, Cîmpulung, Vatra Dornei, fa 
Stupea lui Ciprian Porumbescu, la Putna şi în toate celelalte strălucitoare 
locuri istorice, acoperite de gloria trecutului şi de prospeţimea prezen
tului nostru socialist.

Fie-mi permis, aşadar, să salut cuprinderea în acest volum a unor 
valoroase studii de istorie şi arheologie foarte veche şi, mergînd pe fi
rul timpului, spre arheologia medievisticii moldoveneşti, spre istoria epo
cii moderne şi a contemporaneităţii noastre. Un cuvînt aparte doresc 
să adaug pentru rubrica „Din istoria oraşului Suceava6(, care dezvăluie, 
sub multiple faţete noi, strălucirea în diverse epoci a vechii Cetăţi de 
Scaun a Moldovei. Tot un cuvînt aparte socotesc potrivit a se consemna 
şi pentru rubrica „Din istoria culturii s u cevene în  care cititorul va 
putea întîlni însemne de autoritate şi noi argumente spre a-şi întări res
pectul pentru ceea ce a furnizat istoriei culturii noastre naţionale ti
parul vechi bucovinean şi îndeosebi cartea veche românească editată 
acolo, publicistica suceveană şi bucovineană în general, scriitorimea mai 
veche sau mai nouă izvorîtă din acelaşi filon de cultură, muzica, arta 
în general — şi ea mai veche şi mai nouă, venind din adîncimea timpu
lui pînă la actualele desfăşurări din cadrul Festivalului naţional al mun
cii şi creaţiei „Cîntarea României“.

Din nou — şi în acest număr al Anuarului — întîlnim  Documente 
şi Medalioane, o rubrică de Muzeologie, o alta de Note şi comentarii, iar 
in final un binevenit buchet de însemnări bibliografice.

Semnatarii materialelor cuprinse în sumarul Anuarului sînt oameni 
de carte şi de meserie, cu rezonanţe mai adinei sau mai apropiate de 
zilele noastre în publicistica de specialitate. Cu toţi însă s-au raliat ac
ţiunii îngrijitorilor acestui volum cu sentimentul de a se aşeza fie şi o 
singură cărămidă la temelia edificiului luminos înălţat sub semnul evo
cării istoriei Sucevei şi a meleagurilor bucovinene într-o nedezminţită 
dialectică presupusă şi aici, ca şi oriunde în România, de triada trecut- 
prezent-viitor.

în aceste condiţii de editare şi cu asemenea încărcătură documen
tară şi ştiinţifică de excepţie, noul volum al ANUARULUI sucevean se 
prezintă şi în acest luminos an jubiliar 1981, gata de a dialoga şi apt 
de a fi competitiv cu tot ceea ce muzeografia istorică românească oferă 
mai bun în cuprinsul elaboratelor de acest gen care văd lumina tipa
rului în întreaga ţară sub egida şi altor prestigioase muzee de profil.

Pentru ceea ce au realizat şi realizează pe acest tărîm, sucevenii 
nu pot avea la îndemînă decît caldele-mi felicitări şi urări, de noi. şi noi 
succese în activitatea muzeografică viitoare. Iar cititorilor acestui va
loros volum al Anuarului le doresc să ia cunoştinţă cu plăcere de rezul
tatul activităţii tuturor acelora care, în numele pasiunii şi priceperii lor 
ştiinţifice, semnează în sumar contribuţii remarcabile.

Prof. univ. dr. GH. I. IONIŢA 
Universitatea din Bucureşti



ANIVERSĂRI

DOCTRINA ECONOMICA ROMÂNEASCĂ ÎN OPERA 
PREŞEDINTELUI NICOLAE CEAUŞESCU

ALEXANDRU TOMA

Aniversarea a 60 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, eveniment de excepţională însemnătate în istoria pa
triei şi progresului nostru, reprezintă un minunat prilej de subliniere a 
rolului hotărîtor pe care l-a avut partidul nostru, secretarul său gene
ral, în vasta şi multilaterala operă de devenire socialistă a patriei din 
ultimul deceniu şi jumătate. Marile succese obţinute de România în aceşti 
ani sînt strîns legate de gîndirea novatoare, profundă şi cutezătoare, de 
neobosita activitate practică desfăşurată de preşedintele Nicolae Ceau
şescu, de capacitatea sa de a descifra cerinţele mereu noi ale dezvoltării 
sociale şi de a le da expresie clară în elaborarea strategiei şi tacticii 
Partidului Comunist Român.

Analizele de mare profunzime făcute problemelor fundamentale ale 
societăţii româneşti, ca şi tendinţelor şi proceselor esenţiale din viaţa 
social-politică internaţională, stau la baza contribuţiei de mare însem
nătate pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu le-a adus la dezvoltarea 
teoriei revoluţionare a clasei muncitoare, la definirea, cu mare forţă de 
anticipare, a liniilor de forţă ce caracterizează întregul mers economic, 
politic şi social al lumii contemporane.

Opera teoretică a secretarului general al partidului nostru, impre
sionantă prin dimensiunea, profunzimea şi multilateralitatea sa, cuprinde 
peste 2700 studii, articole, expuneri, cuvîntări, rapoarte, interviuri şi 
mesaje adunate în cele 21 volume editate pînă în prezent. Prin con
ţinutul ei ştiinţific deosebit această operă a dobîndit valenţe universale, 
autorul ei fiind recunoscut astăzi, pe plan internaţional, ca exponent 
proeminent al ştiinţelor socicde contemporane. Stau mărturie acestei afir
maţii traducerea în numeroase ţări din Europa, Asia, Africa şi Ame
rica a peste 80 de volume din gîndirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu, 
tipărite în peste 20 de limbi, organizarea unor prestigioase dezbateri in 
ternaţionale avînd ca temă contribuţiile sale, conferirea titlului de 
doctor honoris cauza şi a altor înalte distincţii de către prestigioase in
stituţii ştiinţifice de peste hotare.

întemeiată pe baza materialismului dialectic şi istoric, ea însăşi pur
tătoarea unei autentice şi originale filozofii politice, gîndirea secreta
rului nostru general poate fi compartimentată, fără a avea pretenţie că 
spunem lucruri definitive, în trei mari domenii de referinţă : doctrina 
politică, doctrina economică şi doctrina umanismului revoluţionar. în
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cele ce urmează reţinem atenţia asupra direcţiilor esenţiale ale doc
trinei economice — sistem închegat şi unitar de concepte, teze şi con
tribuţii care implică şi explică dinamismul nostru economic, „miracolul 
românesc“ despre care se vorbeşte cu respect şi admiraţie în în
treaga lume.

în centrul operei teoretice, ca şi al activităţii practice, tovarăşid 
Nicolae Ceauşescu a pus problemele construcţiei economice, domeniu 
hotărîtor al progresului societăţii. Contribuţiile sale în domeniul teoriei 
şi practicii economice vizează aspecte fundamentale cum s în t: folosirea 
legilor obiective în politica economică; repartizarea optimă a venitu
lui naţional pentru dezvoltare şi consum; direcţiile prioritare ale poli
ticii de investiţii; promovarea şi asimilarea progresului tehnic, utili
zarea raţională şi pregătirea forţei de muncă; asigurarea concomitentă 
a dinamismului economic susţinut şi a echilibrului între ramuri; repar
tizarea forţelor de producţie pe teritoriu prin armonizareat criteriilor eco
nomice şi sociale ; utilizarea economică a resurselor; imprimarea unor 
ritmuri rapide de dezvoltare şi concentrare asupra laturilor calitative în 
vederea atingerii unei eficienţe înalte; perfecţionarea structurii econo
miei naţionale şi dezvoltarea complexului economic naţional în condi
ţiile adîncirii interdependenţelor. O importanţă majoră au contribuţiile 
secretarului general al partidului nostru la analiza procesului de trecere 
a României socialiste de la stadiul de ţară în curs de dezvoltare la sta
diul de ţară cu nivel mediu şi, apoi, de ţară avansată din punct de ve
dere economic.

La baza doctrinei economice a tovarăşului Nicolae Ceauşescu stă 
concepţia despre conducerea planificată a dezvoltării economiei naţio
nale. Dezvoltînd teoria marxistă despre planificare în socialism, secre
tarul general al partidului a elaborat teze noi, a iniţiat şi promovat mă
suri principiale care au condus la cristalizarea unei concepţii originale 
în domenii cardinale ale conducerii planificate a activităţii economico- 
sociale. Această concepţie are în vedere, în primul rînd, conducerea de 
către partid a activităţii economice la tocite nivelele şi treptele organi
zatorice. „Criteriul esenţial după care ne ghidăm în elaborarea măsurilor 
privind perfecţionarea conducerii şi planificării economico-sociale este 
afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în soci
etate“ l.

O contribuţie marcantă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu o constituie 
aplicarea unor principii ale vieţii ele partid ţii în activitatea de conducere 
planificată, îmbinarea organică a conducerii centralizate a economiei cu 
participarea tot mai largă a maselor la rezolvarea problemelor econo
mico-sociale. „La baza conducerii vieţii economico-sociale, a întregii ac
tivităţi a statului va sta principiul centralismului democratic, asigu- 
rîndu-se îmbinarea armonioasă a conducerii unitare — pe baza planului 
naţional — a tuturor proceselor sociale, a întregii dezvoltări a ţării cu 
creşterea răspîndirii şi autonomiei locale, cu participarea activă a ma

1 NICOLAE. CEAUŞESCU, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 7, Bucureşti, 1973, p. 504.
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selor la conducerea societăţii. Împletirea dialectică a acestor două laturi 
ale principiului de conducere a societăţii constituie o cerinţă legică a 
dezvoltării noastre, asigurînd unirea, efortului întregului popor în în
făptuirea neabătută a programului partidului de ridicare a ţării pe noi 
culmi de progres şi civilizaţie“ 2. Sub directa conducere a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu s-a creat un cadru instituţional corespunzător, care 
permite ca personalul muncitor din toate domeniile să participe efectiv 
la luarea hotărîrilor, la stabilirea măsurilor pentru buna desfăşurare 
a activităţii. In felul acesta se manifestă în mod pregnant dubla calitate 
a oamenilor muncii în socialism: de producători ai bunurilor materiale 
şi spirituale şi de proprietari ai mijloacelor de producţie.

O importanţă deosebită are viziunea globală, integratoare asupra 
planului, numit naţional unic, cuprinzînd atît activităţile productive cît 
şi cele sociale, structurat tridimensional : pe ramură, departament şi 
teritorial. Revine tovarăşidui Nicolae Ceauşescu meritul de mare însem
nătate de a fi introdus în gîndirea şi practica economică românească 
metoda îmbinării prognozei economice cu planificarea de perspectivă 
şi curentă, aplicarea principiului continuităţii în planificare. „îmbina
rea activităţii de planificare curentă cu cea de perspectivă, asigurarea 
continuităţii planificării — constituie un imperativ esenţial al unei juste 
dirijări a economiei iraţionale, aceasta trebuind să reflecte atît cerinţele 

de m om ent cît şi tendinţele fundam enta le  de durată ale progresului eco
nomic şi social. După cum se ştie, producţia şi reproducţia constituie 
un proces continuu, unic şi neîntrerupt; de aceea, urmînd cursul firesc 
al proceselor economice, p lanurile  trebuie să fie legate organic Intre ele, 

să derive u nu l d in  celălalt. Numai astfel se pot evita discontinuităţile 
şi disproporţiile în dezvoltarea ramurilor economiei naţionale“ (subl. n.) 
Pe baza acestei orientări, România a fost una din primele ţări din lume 
în care s-a instituţionalizat prognoza.

în strategia generală a dezvoltării economice a ţării, tovarăşul Ni
colae Ceauşescu acordă un loc primordial politicii de industria lizare  so- 

cialistă. România a debutat în etapa socialistă ca o ţară slab dezvoltată eco
nomic, cu o agricultură rudimentară, cu un nivel de înzestrare tehnică 
şi cu productivitate redusă, cu o industrie pe primele trepte de afir
mare, cu un nivel de trai scăzut. în aceste condiţii, veriga, principală în 
construirea socialismului a devenit industrializarea „ca singura cale de 
lichidare a înapoierii economice, de valorificare a bogăţiilor naturale, 
sporire rapidă a avuţiei naţionale şi ridicarea standardului de viaţă al 
maselor, de întărire a independenţei naţionale" /f. Un rol esenţial în fun
damentarea concepţiei de industriali zare socialistă a revenit orientărilor 
date de secretând nostru general la Congresul al IX-lea : stabilirea
unor raporturi corespunzătoare între ramurile producătoare de mijloace

2 NICOLAE CEAUSESCU, Op. cit., voi. 11, Bucureşti, Ed. politică, 1975, p. 79-80.
3 NICOLAE CEAUŞESCU, Op. cit., voi. 2, 1968, p. 544.
4 NICOLAE CEAUŞESCU, Expunere la Congresul Consiliilor oamenilor muncii clin 

industrie, construcţii si transporturi, 11 iulie 1977, Bucureşti, Ed. politică, 1977, 
p. 17.
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de producţie şi cele producătoare de bunuri de consum; promovarea 
hotărîtă a progresului tehnic în pas cu exigenţele revoluţiei tehnico- 
ştiinţifice; dezvoltarea gîndirii şi cercetării ştiinţifice proprii; dezvolta
rea prioritară a ramurilor moderne; creşterea laturilor calitative ale 
progresului industriei; economisirea resurselor naturale prin valorifica
rea lor îna ltă ; extinderea industriei pe întreg teritoriul ţării şi dez
voltarea industrială a tuturor judeţelor ţării. Ca rezultat al acestei po
litici înţelepte, în deceniul 1966— 1975, România a depăşit stadiul de ţară 
slab dezvoltată, devenind o ţară în curs de dezvoltare, s-a modernizat 
baza tehnico-materială, s-au creat condiţiile necesare accelerării dezvol
tării economico-sociale a ţării. Progresul rapid al industriei a favorizat 
şi a determinat dezvoltarea susţinută a agriculturii, construcţiilor, trans
porturilor, a celorlalte ramuri, creşterea rapidă a venitului naţional şi 
a nivelului de trai. Concepută ca un proces istoric de largă perspectivă, 
industria îşi va întări necontenit poziţia conducătoare în economie, spo- 
rindu-şi ponderea în crearea venitului naţional, în realizarea reproduc
ţiei lărgite în satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei, în dezvol
tarea schimburilor economice externe.

Dezvoltînd concepţia partidului nostru cu privire la rolid deosebit 
de important al agriculturii în centrul economiei naţionale, a rolului ei 
deosebit de important în sporirea venitului naţional şi realizarea unei 
noi calităţi a vieţii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu îmbogăţeşte gîndirea 
economică românească cu un concept de mare însemnătate — conceptul 
noii revoluţii agrare în România. Referindu-se la aceasta secretarul nos
tru general sublinia.: „Ne propunem de fapt să realizăm o adevărată 
revoluţie agrară în ce priveşte producţia, productivitatea muncii, n i
velul tehnic9 eficienţa economică, activitatea socială generală din satele 
noastre“ 5. In liniile sale generale noua revoluţie agrară presupune : va
lorificarea cu maximum de randament a întregii suprafeţe agricole, a 
întregului teritoriu al ţă r ii; ridicarea fertilităţii solului; mecanizarea 
tuturor lucrărilor agricole, creşterea eficienţei investiţiilor agricole ; dez
voltarea cercetării ştiinţifice, perfecţionarea învăţământului agricol şi a 
activităţii specialiştilor din agricultură; aplicarea noului mecanism eco
nomico-financiar, îmbunătăţirea conducerii şi organizării agriculturii; 
lărgirea orizontului de cunoaştere, educarea revoluţionară a oamenilor 
muncii de la sate; creşterea rolului organelor statului în dezvoltarea 
producţiei agricole, în înflorirea şi ridicarea nivelului de civilizaţie al 
satelor. Pe baza acestei concepţii, a măsurilor practice ce se vor între
prinde în spiritul ei, cincinalul 1981— 1985 va marca un adevărat salt 
calitativ în dezvoltarea şi creşterea contribuţiei agriculturii şi sporirea 
avuţiei naţionale, a prosperităţii şi fericirii poporului român.

Pe baza analizei ştiinţifice a condiţiilor concrete din ţara noastră, a 
cerinţelor de progres rapid al economiei naţionale, secretarul general al 
partidului nostru a elaborat şi aplicat cu hotărîre o politică de repartizare 
judicioasă a resurselor între fondul de dezvoltare şi fondul de consum. 
Convins că „progresul economic şi social al fiecărui popor, gradul de

5 * * * „Scînteiaw, 20 februarie 1981, p. 2.
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civilizaţie din fiecare ţară sînt determinate în măsură hotărîtoare de 
realizarea unui raport just între fondul de acumulare şi fondul de con
sum“ 6, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fundamentat temeinic şi a demon
strat convingător necesitatea pentru ţara noastră a unei rate înalte a 
acumulării, ca obţiune politică de durată, care rezidă dintr-o concepţie 
unitară, din întregul ansamblu de factori economici şi sociali care con
diţionează dezvoltarea rapidă în epoca contemporană. „Trebuie să fim 
conştienţi — arăta mai tîrziu secretarul general al partidului — de fap
tul că istoria va reţine, iar generaţia noastră va fi judecată nu atît d,upă 
cît s-a consumat la un moment dat în societate ci mai ales după ce s-a 
făcut pentru a asigura progresul rapid şi multilateral al României, pen
tru a. asigura un viitor fericit, comunist, naţiunii noastre66

Lichidarea situaţiei economice moştenite de la vechiul regim, depă
şirea stadiului de ţară în curs de dezvoltare şi apropierea de nivelul ţă
rilor dezvoltate din punct de vedere economic, nu se pot face decît apli- 
cînd şi menţinînd o rată înaltă a acumulărilor. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît, în epoca actuală evoluţia tehnic o-ştiinţifică mondială impune, şi 
în acelaşi timp determină o dezvoltare vertiginoasă a forţelor de pro
ducţie. Cu patosul revoluţionar binecunoscut, cu patriotismul său în
flăcărat', tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia cu tărie, răspunderea ce 
revine partidului nostru, generaţiilor de astăzi pentru aşezarea trainică 
a temeliilor României de mîine. „în faţa unei naţiuni apar momente 
unice, hotărîtoare pentru destinul şi viitorul său. Istoria adevereşte că 
nu odată în faţa poporului nostru s-au ivit asemenea momente, dar el 
a ştiut întotdeauna să fie la înălţimea vremurilor, să acţioneze cu fer
mitate şi hotărîre pentru a-şi clădi viitorul. Se poate spune că astăzi 
trăim momente de care depinde locul pe care îl va avea. România socia
listă în marea familie a ţărilor socialiste, a tuturor naţiunilor lumii... 
Avem răspunderea faţă de viitorul, copiilor noştri, faţă de viitorul între
gului popor, faţă de cauza socialismului şi comunismului. în România, 
faţă de naţiunea noastră, socialistă — de a face totul pentru dezvolta
rea în ritm susţinut a patriei, pentru crearea unei societăţi socialiste 
moderne, dezvoltate“ 8. Această vibrantă chemare a secretarului general al 
partididui nostru pentru făurirea, unei economii prospere şi înfloritoare 
îşi găseşte o deplină reflectare în modul entuziast şi responsabil în care 
poporul nostru urmează politica Partididui Comunist Român.

O atenţie deosebită acordă tovarăşid Nicolae Ceauşescu rolului şti
inţei şi tehnicii în progresul multilateral al societăţii. Ampla revoluţie 
tehnico-ştiinţifică contemporană determină din ce în ce mai mult trans
formarea producţiei, după expresia lui Marx, într-o ,,ştiinţă experimen
tală, ştiinţă materială creatoare, ştiinţă de înfăptuiri concrete", iar a. 
ştiinţei într-o „nemijlocită forţă de producţie“. Atrăgînd atenţia asupra, 
caracterului atotcuprinzător şi profund transformator al revoluţiei teh
nico-ştiinţifice, secretarul nostru general arăta că ea modifică în mod

6 NICOLAE CEAUŞESCLT, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 4, Bucureşti, Ed. politică, 1970, p. 273.

7 NICOLAE CEAUSESCU, Op. cit., voi. 12, Bucureşti, Ed. politică, 1976, p. 595.
8 NICOLAE CEAUŞESCU, Op. cit., voi. 7 ,1973, p. 527.
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radical condiţiile naturale în folosul omului, asigură fabricarea pe scară 
industrială a unor noi şi largi game de produse. Fizica, prin stăpînirea 
crescîndă a forţei atomului, matematica, cibernetica, automatica, chimia, 
biologia au deschis uriaşe perspective de sporire a avuţiei materiale a 
lumii, de creştere a forţelor de producţie ale societăţii, de lărgire a ori
zontului cunoaşterii şi a vieţii spirituale a popoarelor. Pornind, de la aceste 
considerente şi cunoscînd că la noi o lungă perioadă de timp aceste pro
bleme au fost neglijate, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a elaborat o con
cepţie unitară cu privire la organizarea, conducerea şi stimularea efor
tului de introducere a progresului tehnic pe calea cercetării ştiinţifice 
proprii. La baza acestei concepţii stă principiul împletirii organice a cer
cetării fundamentale şi cea aplicativă, asigurarea unei legături strînse 
dialectice între latura teoretică şi cea practică. Au fost luate măsuri de 
stimularea gîndirii novatoare, de perfecţionare a planificării în domeniul 
cercetării şi promovării tehnicii avansate, folosirii întregii forţe de cre
aţie a poporului nostru. Măsurile iniţiate au dus la perfecţionarea reţelei 
de cercetare şi apropierii unităţilor de cercetare de principalele centre 
de producţie ; îmbunătăţirea îndrumării şi atragerea oamenilor de ştiinţă, 
cercetătorilor la elaborarea unor soluţii tehnico-ştiinţifice, la întocmirea 
studiilor privind dezvoltarea economică a ţăr ii; conlucrarea permanentă 
dintre cercetători, cadre din învăţămînt şi specialişti din producţie ; in
troducerea cît mai rapidă în producţie a rezultatelor creaţiei tehnico- 
ştiinţifice. Alături de cercetarea ştiinţifică proprie, tovarăşul Nicolae Cea
uşescu acordă o atenţie importantă lărgirii continuie a colaborării inter
naţionale în domeniul ştiinţei şi tehnicii, schimbului larg de experienţă 
şi opinii între creatorii din toate ţările lumii, cunoaşterii realizărilor 
valoroase ale celorlalte popoare.

Categoria economică fundamentală în concepţia tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu este eficienţa economică. Ridicată încă de la venirea sa. în 
fruntea partidului, concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu despre efici
enţa economică a tuturor laturilor economiei naţionale, străbate ca un fir 
roşu întreaga activitate desfăşurată în ultimii 15 ani. „Este un imperativ 
esenţial al mersului nostru înainte ca toate eforturile materiale şi finan
ciare cde economiei să se îndrepte spre acţiunile cu cea mai înaltă efi
cienţă economică, care să corespundă unor nevoi reale ale societăţii, să 
contribuie la creşterea continuă a acumulărilor socialiste. Criteriul su
prem care trebuie să primeze... este acela al gospodăririi raţionale a re
surselor economiei naţionale, al necesităţii ca toate fondurile materiale 
şi băneşti să contribuie la dezvoltarea şi înflorirea continuă a societăţii 
noastre socialiste“ <J. Aşadar, o activitate eficientă presupune, pe de o 
parte, încadrarea rezultatelor ei în nevoie socială, iar pe de altă parte, 
acoperirea integrală a cheltuielilor făcute pentru obţinerea acestor re
zultate şi realizarea unui plus-produs în vederea asigurării resurselor 
necesare dezvoltării economico-sociale a ţării, ridicării continuie a nive
lului material şi cidtural al populaţiei. „Este timpul să înţelegem că nu-i 
suficient să obţii o anumită producţie, ci să ne punem permanent între-

9 NICOLAE CEAUŞESCU, Op. cit., voi. 2, 1968, p. 551.
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barea; cît ne costă această producţie? Este ea sau nu rentabilă? Ne dă 
posibilitatea să reluăm cel puţin la acelaşi nivel producţia, deyi, bineîn
ţeles, aceasta nu ne-ar satisface deoarece trebuie nu numai să recupe
răm ceea ce am cheltuit, dar şi să realizăm un anumit beneficiu, care 
să ne ajute să dezvoltăm în continuare, pe o treaptă superioară, activi
tatea noastră economică şi să asigurăm ridicarea, pe această bază, a ni
velului de viaţă al întregului popor". Ca urmare, problemele creşterii 
eficienţei economice au devenit o preocupare centrală a partididui şi 
statului nostru constituind criteriul esenţial în fundamentarea strate
giei de dezvoltare economico-socialăi a ţării, urmărit în permanenţă şi nu 
numai în faza de elaborare a planurilor.

Repartizarea raţională a forţelor de producţie, organizarea judicioasă 
a întregului teritoriu al ţării, dezvoltarea şi înflorirea armonioasă a tu
turor regiunilor şi localităţilor patriei reprezintă o preocupare stăruitoare 
teoretică şi practică a preşedintelui Nicolae Ceauşescu care aşează la te
melia acestei concepţii următoarele coordonate esenţiale : dezvoltarea eco
nomică şi social-culturală a teritoriului ţării, în ansamblu, a judeţelor, 
oraşelor şi comunelor, în special; stabilirea profilului predominant al 
fiecărei zone a ţării; corelarea dezvoltării oraşelor şi satelor cu cea a 
zonelor în care se a flă ; dezvoltarea într-o concepţie unitară a reţelei 
de căi de comunicaţie ; apărarea şi buna gospodărire a pămîntului; pro
tejarea mediului ambiant; ridicarea economică, culturală şi cît mai buna 
înzestrare a localităţilor rurale; participarea tuturor locuitorilor la re
zolvarea tuturor problemelor dezvoltării oraşelor şi satelor. Aplicarea în 
viaţă a acestor principii a fost de natură să, determine o adevărată re
naştere a tuturor localităţilor. „Practic, nu există oraş, comună sau sat 
unde să nu pulseze o intensă activitate de construcţie, unde să nu se 
ridice obiective industriale, agricole, locuinţe, şcoli, spitale, dispensare, 
cămine culturale, case de cultură. Străbătînd ţara, poţi vedea mii şi mii 
de şantiere industriale şi sociale, care demonstrează ritmul viu al dez
voltării ţării, procesul accelerat de înnoire a tuturor localităţilor pa
triei noastre“ 10.

Excelent analist şi interpret al celor mai acute ori subtile tendinţe 
cde lumii contemporane, tovarăşul Nicolae Ceauşescu completează gîn
direa economică românească cu valoroase reflexii privind rolul şi par
ticiparea României în contextul economiei mondiale. Accentuînd rolul 
hotărîtor al factorilor interni în dezvoltarea economico-socială a ţării, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu respinge, totodată, ideea unei dezvoltări au
tarhice, închise şi promovează activ teza dezvoltării deschise, în folosul 
economiei naţionale, prin participarea acesteia la avantajele relaţiilor 
economice internaţionale. „Una din cerinţele fundamentale ale pro
gresului fiecărei ţări în condiţiile societăţii moderne este participarea 
intensă la schimbul internaţional de valori, la diviziunea mondială a 
muncii“ 11. Punînd în evidenţă succesele deosebite obţinute de România

10 NICOLAE CEAUŞESCU, Cuvîntare la Plenara Consiliului Naţional al Frontului 
Unităţii Socialiste, 12 octombrie 1977, Bucureşti, Ed. politică, 1977, p. 19.

11 NICOLAE CEAUŞESCU, Op. cit., voi. 7, 1973, p. 487.
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în ultim ii ani, rolul hotăritor, decisiv al eforturilor făcute de poporul 
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu subliniază că aceste realizări au 
putut fi obţinute şi ca urmare a colaborării cu ţările socialiste, cu ţă
rile recent trecute pe calea independenţei, cu toate statele lumii. In  
acest spirit au fost luate măsuri de perfecţionare a relaţiilor• economice 
externe, a fost extinsă aria geografică a acestora, a fost reorganizată 
reţeaua întreprinderilor de comerţ exterior, majoritatea trecînd în sub- 
ordinea ministerelor producătoare. De mare importanţă este ca alături 
de simplele schimbări comerciale să se dezvolte o largă şi diversă coope
rare economică şi tehnico-ştiinţifică considerată de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu drept „o condiţie a mersului înainte a întregii umanităţi“ . Este 
meritul preşedintelui ţării noastre de a fi înscris România, încă din 1971, 
printre primele ţări din lume care, în actul normativ de bază al rela
ţiilor economice externe, a inclus un capitol special destinat activităţii 
de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională, a statutat obi
ectivele primordiale, formele principale de desfăşurare şi modalităţile or
ganizatorice din acest dom eniu: acorduri bilaterale, cooperarea între 
firme, societăţi mixte, programe comune de cercetare ştiinţifico-tehnică, 
forme de coproducţie şi subcontractare, construirea în comun de obi
ective economice, livrări de utilaje, instalaţii,, întreprinderi la cheie pe 
credit rambursabil prin produse etc. Prezentă tot mai activ la întreaga 
viaţă economică internaţională, ţara noastră adînceşte continuu relaţiile 
economice cu ţările socialiste, participă la activitatea Consiliului de A ju 
tor Economic Reciproc, lărgeşte colaborarea economică cu ţările în curs 
de dezvoltare, extinde relaţiile economice cu ţările capitaliste dezvol
tate, îşi aduce un aport din ce în ce mai substanţial la viaţa organiza
ţiilor economice internaţionale.

Un rol deosebit de important în dezvoltarea relaţiilor economice 
externe ale României l-au avut vizitele şi convorbirile preşedintelui nos
tru cu şefi de stat şi guverne, cu personalităţi politice clin întreaga lume. 
Tovarăşid Nicolae Ceauşescu a avut întîln iri şi contacte directe cu ast
fel de personalităţi din 144 de ţări, a purtat convorbiri cu peste 30300 
conducători de delegaţii sau reprezentanţi ai diferitelor partide şi orga
nizaţii politice, membri ai guvernelor, reprezentanţi ai vieţii politice, 
ştiinţifice şi culturale din întreaga lume. Au fost semnate peste 140 tra
tate de prietenie şi colaborare, declaraţii şi comunicate comune. Toate 
aceste au contribuit la ridicarea prestigiului României în lume, la extin
derea relaţiilor sale economice cu toate popoarele.

A lături de contribuţia hotărîtoare la elucidarea şl adîncirea meca
nismelor complexului economic naţional, a concepţiei preşedintelui nos
tru privind dezvoltarea şi amplificarea relaţiilor şi cooperării economice 
externe, va rămîne înscris cu litere de aur în  istoria gîndirii economice 
româneşti, în istoria doctrinelor internaţionale, contribuţia de excepţio
nală însemnătate a tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la noua or
dine economică şi politică internaţională. Adresată lum ii de la tribuna 
celui de al Xl-lea Congres al Partididui Comunist Român, concepţia to
varăşului Nicolae Ceauşescu despre noua ordine internaţională are ca 
punct de plecare analiza ştiinţifică a schimbărilor care au loc în con
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figuraţia lumii contemporane, în raportul de forţe pe plan mondial ca 
urmare a realizărilor socialismului — singura orînduire capabilă să 
asigure raporturi sociale noi, întemeiate pe egalitate şi echitate — şi ca 
urmare a afirmării dreptului tuturor naţiunilor la dezvoltarea indepen
dentă si suverană. Lichidarea, subdezvoltării, asigurarea progresului eco- 
nomico-social mai rapid al ţărilor rămase în urmă constituie o cerinţă 
primordială pentru dezvoltarea întregii omeniri, pentru realizarea unei 
colaborări şi păci trainice în lume. Criza mondială economico-financiară, 
cu toate urmările sale, este consecinţa dezvoltării unor state pe seama 
altora, a îngustării posibilităţilor de dezvoltare economică drept urmare 
a accentuării decalajului între statele avansate şi cele în curs de dezvol
tare, a consumului neraţional, risipei materiilor prime şi surselor ener
getice într-o serie de state. Aceste stări de lucruri pun cu tărie în evi
denţă necesitatea soluţionării problemelor pe baza principiilor egalităţii, 
cu participarea tuturor statelor, pun cu putere problema necesităţii in
staurării unei noi ordini economice mondiale, democratizării relaţiilor in
ternaţionale, elaborării unor noi norme de drept internaţional. Ecoul larg 
al acestei concepţii a făcut ca la a Vil-a Sesiune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U, să se difuzeze Declaraţia intitulată „Poziţia Ro
mâniei cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaţio
nale'“ şi în care se relevă „România apreciază că este imperios necesară 
instaurarea unei noi ordini economice internaţionale de natură să asi
gure condiţii de reală dezvoltare tuturor popoarelor, un climat de în
ţelegere şi colaborare, de cooperare fructuoasă în interesul fiecărui stat 
şi popor, al păcii şi prosperităţii generale în întreaga lume“ 12. Semni
ficativ mai este şi faptul că la Paris a luat naştere „Institutul pentru
o nouă ordine economică internaţională“ a cărei sesiune inaugurală a 
fost dedicată exclusiv preşedintelui Nicolae Ceauşescu în această pro
blemă. Izvorîtă din sursa tradiţională a omeniei româneşti, profund 
democratică, viziunea internaţională a. tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
extinde această omenie la nivel mondial, spre o nouă ordine, mai bună 
şi mai dreaptă, conformă exigenţelor morale ale unei lumi a păcii şi 
prieteniei între popoare.

Concepţia economică modernă, novatoare a secretarului general al 
partidului nostru este confirmată şi reflectată de marile transformări 
care au avut loc în ţara noastră în perioada parcursă după Congresul al 
IX-lea al Partididui Comunist Român şi care au imprimat economiei 
româneşti nu numai dimensiuni noi, dar şi caracteristici deosebite. După 
16 ani de la formarea economiei socialiste unitare, România se înfăţi
şează ca un stat care dispune de o bază tehnico-materială modernă, struc
turată corespunzător cerinţelor progresului tehnico-ştiinţific contemporan, 
capabilă să asigure, în continuare, dezvoltarea dinamică, proporţională 
şi eficientă a întregii economii naţionale, să se afirme şi mai mult în 
concertul economic mondial.

12 Marin Voiculescu, Partidul Comunist Român şi necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice si politice internaţionale în „Analele de istorie44 nr. 6, 1975, 
p. 13.
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LA DOCTRINE ECONOMIQUE ROUM AINE DANS 
L ’OEUVRE DU PRESIDENT 
N ICOLAE CEAUSESCU

Re sume

Apres le soulignement de la tres importante contribution du 
president? de la Roumanie au developpement de la theorie et de la pratique revo- 
lutionnaire contemporaine, l ’auteur s’arrete sur les principales directions de cette 
contribution, faisant l ’appreciation que l ’oeuvre du notre secretaire general peut 
etre dimensionee en trois grands domaines de reference : la doctrine politique, la 
doctrine economique et la doctrine de rhumanisme revolutionnaire. La dimension 
economique de la pensee du president Nicolae Ceauşescu inscrit des contributions 
de grande importance au developpement de ia theorie et de la pratique econo
mique et notamment : la reevalutation critique des resultats obtenus dans les ante- 
rieures etapes de developpement ; le perfectionnement de la planification et de 
la direction de l ’economie et de la societe ; l ’accentuation des aspects qualitatiiis de 
l ’industrialisation socialiste ; l ’initiation d'une nouvelle revolution qualitative dans 
ragriculture ; le role particulierement important de la science, de la technique 
dans la realisation du complexe economique naţional ; Taccroissement du degre 
de participation de la Roumanie â la division Internationale du travail, etc.

Extrement importante est la contribution du camarade Nicolae Ceauşescu â 
l ’elaboration et â l ’elucidation de certaines categories economiques comme par 
exemple : proprietaire — producteur — beneficiaire ; fond de developpement et 
fond de consommation ; efficience economique ; production nette ; pian naţional 
unique ; complexe economique naţional. On souligne Toriginale contribution du 
president de la Roumanie â la theorie du nouvel ordre economique et politique 
internaţional.



PARTIDUL COMUNIST ROMÂN -  CONDUCĂTORUL 
(NTREGULUÎ POPOR PE CALEA LUPTEI DE ELIBERARE 
SOCIALĂ SI NAŢIONALĂ, A SOCIALISMULUI 
SI PĂCI!

VASILE C. ÎONESCU

S-au împlinit şase decenii de cînd, în mai 1921, clasa 
muncitoare din România şi-a creat partidul comunist. în condiţiile exis
tente în anii 1918-1921, dezvoltarea organizării politice a proletariatului 
a căpătat noi valenţe, concomitent cu transformările, de fond, economico- 
sociale. Se încheiase procesul de făurire a stalului naţional unitar. Re
forma agrară, care însemna îngustarea sferei de acţiune a rămăşiţelor re
laţiilor de producţie feudale, era în curs de efectuare ca urmare a pre
siunii exercitată ele masele muncitoare. Reforme cu caracter democratic
— în primul rînd cîştigarea votului universal —  au amplificat activita
tea politică a largi categorii din masa cetăţenilor. Toate demonstrau că 
în viaţa României s-au produs schimbări fundamentale care afectau ra
porturile dintre clase, ţelurile luptei de clasă, metodele de acţiune. Esenţa 
lor evidenţia că, în mod ireversibil, România păşise într-o nouă epocă 
de dezvoltare.

Clasa interesată şi capabilă să asigure dezvoltarea continuă eccmo- 
mico-socială a României, progresul social, era proletariatul. Prin pozi
ţia sa hotărîtă împotriva exploatării omului de către om, clasa muncitoare 
putea atrage în lupta pentru transformarea radicală a societăţii, toate ca
tegoriile şi grupurile sociale asuprite. Condiţiile istorice impuneau clasa 
muncitoare pe primul plan al vieţii politice a României. „Proletariatul,
— sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu — în frunte cu partidul său re
voluţionar, îşi propune sarcini noi, impuse de transformarea democratică 
a societăţii româneşti, devine stegarul luptei pentru salvgardarea suvera
nităţii şi independenţei naţionale a României, pentru înfăptuirea aspira
ţiilor ei fundamentale^ J. Imensele sarcini de conducătoare a luptei pentru 
progres social cereau, cu necesitate, o creştere calitativă în organizarea 
politică a clasei muncitoare. Ea avea nevoie de un partid a cărui activi
tate să se întemeieze pe ideologia revoluţionară, cu o structură care să-i 
permită conştientizarea masei oamenilor muncii — în lumina concepte
lor materialismului dialectic şi istoric, ale socialismului ştiinţific — ca şi 
mobilizarea organizată a acestora în bătăliile de clasă ce aveau să ur
meze, un partid capabil să elaboreze o strategie şi tactică revoluţionară. 
Ca atare, crearea Partidului Comunist Român — conducător al luptei 
revoluţionare pentru răsturnarea claselor exploatatoare de la putere, pen
tru înfăptuirea revoluţiei proletare şi trecerea la făurirea societăţii socia
liste — s-a înscris ca o necesitate istorică obiectivă.

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul societăţii socialiste multilateral dezvol
tate, Bucureşti, Ed. politică, 1977, voi. 14, p. 337.
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Procesul s-a desfăşurat în condiţiile avîntului revoluţionar din Româ
nia. „în anii 1918-1920, — sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu — pe 
fundalul ascuţirii contradicţiilor regimului burghezo-moşieresc, creşte 
combativitatea maselor muncitoare. Sînt cunoscute marile demonstraţii 
de la 13 decembrie 1918, înăbuşite, în sînge, de regimul burghezo-moşie
resc, acţiunile revoluţionare, deosebit de intense, ale clasei muncitoare 
în perioada de după război, care au luat o tot mai mare amploare, cul- 
minînd cu greva generală clin 1920, ce a cuprins proletariatul de pe tot 
cuprinsul ţării, zguduind, puternic, însăşi temeliile regimului burghezo- 
moşieresc şi demonstrînd că muncitorimea este o forţă socială în stare 
să conducă poporul în lupta pentru transformarea revoluţionară a în
tregii societăţi*4. 2 în cadrul acestor remarcabile acţiuni, mişcarea socia
listă s-a afirmat ca o puternică forţă de masă care a influenţat şi a adus 
alături de proletariat numeroase categorii muncitoare. Creşterea puterii 
de influenţă s-a datorat atît poziţiei politice adoptate în principalele pro
bleme ale ţării cît şi capacităţii sale organizatorice.

Unificarea teritorială a mişcării socialiste — în condiţiile de după
1 Decembrie 1918 — ca şi transformarea partidului socialist în partid 
comunist s-au caracterizat printr-o amplă confruntare şi limpezire ideo
logică. Analiza responsabilă a condiţiilor în care se desfăşurase mişcarea 
socialistă pînă atunci, a învăţămintelor din timpul războiului, a împre
jurărilor şi cauzelor concrete care au determinat avîntul revoluţionar din 
România, a sarcinilor istorice ce stăteau în faţa clasei muncitoare, a con
tribuit efectiv ca în rîndurile socialiştilor români, alături de unele păreri 
care reflectau vizibil, fie influenţe reformiste, fie idei voluntariste care 
depăşeau cadrul istoric, să capete cîmp larg de acţiune concepţia revo
luţionară fundamentată pe materialismul dialectic şi istoric, pe socialis
mul ştiinţific. Delimitarea acestor orientări este marcată in ..Declaraţia 
de principii** din 9 decembrie 1918 care consemna că „Partidul socialist 
din România este un partid de clasă, care, inspirîndu-se de la ideile so
cialismului ştiinţific, urmăreşte desfiinţarea exploatării muncii sub orice 
formă... Luptînd pentru schimbarea totală a organizaţiei sociale burgheze, 
partidul socialist este un partid revoluţionar**.:]

Tendinţa spre unificare în cadrul partidului unic socialist s-a mate
rializat în Conferinţa mişcării socialiste ce şi-a desfăşurat lucrările la 
Bucureşti în zilele de 23-26 mai 1919, şi care a adoptat un program poli
tic şi electoral unic pentru întreaga mişcare socialistă din România.. în 
programul politic s-a precizat, că partidul socialist, partid revoluţionar, 
are ca scop „cucerirea puterii politice şi introducerea dictaturii proleta
riatului pentru ca prin socializarea mijloacelor de producţie să ajungem 
la transformarea societăţii capitaliste în societate socialistă**. 4

în cursul anului 1920, numeroase secţiuni locale ale Partidului so
cialist ca şi Conferinţele regionale din Banat, Transilvania şi Bucovina 
au cerut, cu insistenţă, convocarea Congresului care, consfinţind unifi

2 Nicolae Ceauşescu, Op. cit., Ed. politică, 1973, voi. 8, p. 273.
3 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, Bucureşti, 

Ed. politică, 1966, p. 123.
4 Ibidemf p. 205.
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carea mişcării, să hotărască făurirea partidului comunist. Concomitent, 
clarificarea ideologică a continuat cu intensitate în cadrul organizaţiilor 
locale. In presa de partid au apărut numeroase articole de analiză, studii 
asupra situaţiei economico-sociale a României, asupra regimului politic 
existent, asupra rolului proletariatului atît în istorie cît, mai ales, în evo
luţia ulterioară a ţării. în editura partidului au văzut lumina tiparului, 
în traducere românească, numeroase studii ale fondatorilor socialismului 
ştiinţific. La 1 iulie 1920 a apărut întîiul număr al revistei teoretice 
„Lupta ele clasă44 care îşi propunea „în primul rînd să furnizeze acestor 
elemente conştiente şi militante din mişcarea muncitoare din România cît 
mai mult din armamentul de care ele au nevoie44. 5

Greva generală din octombrie 1920, într-un fel, a apropiat momen
tul cînd trebuia să se hotărască asupra structurii organizatorice, ideolo
gice şi politice a partidului clasei muncitoare. „Ca urmare a creşterii con
ştiinţei politice a proletariatului, în cadrul Partidului socialist s-a des
făşurat o luptă intensă împotriva poziţiilor reformiste şi oportuniste, 
pentru clarificarea principiilor ideologice, precum şi cu privire la pro
gramul, strategia şi tactica luptelor revoluţionare viitoare44 (i. Greva ge
nerală a ajutat la delimitarea elementelor revoluţionare de cele refor
miste, dar, mai ales, a avut un rol de seamă în consolidarea convingerilor 
politice revoluţionare ale clasei muncitoare. Ea a fost cea care a arătat 
clasei muncitoare conştiente că e nevoie de un partid care, întemeiat pe 
principii revoluţionare, să poată răspunde printr-o politică adecvată sar
cinilor care le ridică dezvoltarea economico-socială a României. De aceea, 
după greva generală, atît în adunările secţiilor cît şi în presa de partid 
s-au făcut analize ale desfăşurării acestei mari ridicări a proletariatului, 
s-au văzut lipsuri, s-au dezavuat liderii reformişti din conducerea miş
cării socialiste şi sindicale care, prin atitudinea adoptată au contribuit 
la înfringerea proletariatului.

Procesul transformării calitative a partidului socialist a luat un; curs 
hotărît după Consiliul general al partidului din 30 ianuarie— 3 februarie 
1921, cînd s-a hotărît convocarea Congresului care trebuia să marcheze 
făurirea organizaţiei politice revoluţionare a clasei muncitoare din Româ
nia, bazată pe principiile materialismului dialectic şi ale socialismului 
ştiinţific, puternic ancorată în realităţile ţării.

Congresul Partidului socialist din România şi-a început lucrările la 
Bucureşti, în ziua de 8 mai 1921. în sălile modeste ale ziarului „Socia
lismul44 delegaţii muncitori s-au întrunit ferm hotărîţi să deschidă cla
sei muncitoare drumurile care aveau să o ducă la îndeplinirea victorioasă 
a misiunii sale istorice. Consfinţind unificarea mişcării politice a prole
tariatului din România, Congresul a hotărît „prin votul marii majori
tăţi transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Crea
rea Partidului Comunist Român pe baza ideologiei marxist-leniniste a

5 Ibidem, p. 415.

() Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înain
t e  a României spre comunism, Bucureşti, Ed. politică, 1975, p. 39.
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marcat o etapă nouă, superioară, atît pe plan politic şi ideologic cît şi 
organizatoric în mişcarea revoluţionară din Rom ânia44. 7

In  istoria m ilenară a poporului român, făurirea Partidului Comu
nist Român a marcat un moment crucial. Strategia şi tactica politică a 
partidului comuniştilor, izvorîtă din studiul condiţiilor şi sarcinilor de 
luptă ale maselor largi populare din România, au adus puncte de vedere 
noi, revoluţionare, în  rezolvarea problemelor fundamentale ale ţării. Pen
tru întregul popor muncitor a fost evident că în fruntea luptei pentru 
progres se afla acum o forţă socială puternică, tînără, condusă de un 
partid revoluţionar. „Partidul comunist continuatorul direct al m işcării 
revoluţionare, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1893
—  sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu —  a dus mai departe şi a rid i
cat pe un plan superior, în noile condiţii ale dezvoltării României, lupta 

de eliberare socială şi naţională44- s

★

★ ★

Făeînd faţă cu eroism agresiunii forţelor care exprimau voinţa cla
selor exploatatoare, Partidul Comunist Rom ân şi-a consolidat, după Con
gres, organizaţiile locale, a în tărit legăturile cu masele de oameni ai 
muncii, în lupta pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democratice. 
Nu a fost ocolit nici de greutăţi interne, succesele în dezvoltarea ideo
logică şi organizatorică alternînd cu însuşirea mecanică a unor teze şi 
directive elaborate în afară şi care nu ţineau seama de realităţile con
crete, de condiţiile economice, social-politice, naţionale din România.

în  împrejurările social-politice ale p rim u lu i deceniu postbelic, cla
sele dominante şi-au intensificat măsurile represive. Prin ordonanţele 
din aprilie şi iulie 1924 ale Comandamentului m ilitar al Capitalei a fost 
interzisă activitatea legală a Partidului Comunist Român precum şi a 
altor organizaţii cu caracter politic, vizîndu-se decapitarea mişcării revo
luţionare a clasei muncitoare. Speranţele claselor exploatatoare nu s-au 

realizat însă, pentru că aşa cum se declara în Manifestul din 14 iunie 
1924 —  „Partidul comunist trăieşte şi va trăi ! D in păm întu l în care 
voieşte să-l îngroape oligarhia, partidul comunist renaşte cu noi puteri. 
A lungat de la suprafaţa legalităţii, el va continua şi în ilegalitate lupta, 
lărgindu-şi activitatea şi organizaţia, adîncindu-şi rădăcinile în masele 
poporului m uncitor44 9.

înfruntând crunta teroare dezlănţuită împotriva sa, Partidul Comu
nist şi-a îndeplinit cu cinste sarcina de !a fi în  fruntea luptei, în cele 
două decenii de ilegalitate fiind, în permanenţă, organizatorul şi con
ducătorul clasei muncitoare, al oamenilor muncii.

Odată cu victoria de importanţă istorică a creării partidului revolu
ţionar, Partidul Comunist Român, anul 1921 a marcat —  datorită ac-

7 Iblclem, p. 40.
8 N icolae Ceauşescu, Op. cit., voi. 8, 1973, p. 275.
9 Docum ente d in  istoria p a rt id u lu i comunist si a m işcării revoluţionare d in  R om â

n ia, 1921-1924, Bucureşti, Ed. po litică, 1970, p. 734-735.
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ţiunii elementelor reformiste —• şi scindarea unităţii clasei muncitoare 
din România pe o perioadă de aproape treizeci de ani. Pentru activita
tea revoluţionară şi democratică clin acest timp, scindarea — urmată apoi 
de formarea a mai multor partide muncitoreşti — a avut grave re- 
percursiuni. în acelaşi timp, lupta revoluţionară a impus pe primul plan
— ca problemă primordială — refacerea unităţii depline a proletariatu
lui. Cum, în împrejurările istorice din perioada interbelică, acest dezi
derat s-a dovedit a fi irealizabil, Partidul Comunist Român, exponentul 
aspiraţiilor de progres social al tuturor oamenilor muncii, şi-a îndreptat 
eforturile şi a militat cu perseverenţă pentru închegarea unităţii de ac
ţiune a clasei muncitoare. Unită în acţiune, clasa muncitoare ar fi putut 
concentra în jurul şi sub îndrumarea sa — în lupta împotriva regimului 
social-poiitic întemeiat pe exploatare — toate forţele democratice şi pro
gresiste ale ţării. Pe această linie, Congresul al V-lea, din 1931, al Parti
dului Comunist Român a avut un rol important atît în evaluarea rolu
lui unităţii de acţiune al clasei muncitoare în ansamblul vieţii politice 
a României, cît şi în stimularea eforturilor în vederea realizării frontului 
unic muncitoresc.

în anii crizei economice din 1929-1933 şi după înlăturarea consecin
ţelor luptelor fracţioniste în multe oraşe ale ţării s-au creat noi organi
zaţii de partid în întreprinderi industriale, instituţii, unităţi militare, iar 
cele deja existente şi-au sporit numărul de membri şi simpatizanţi. De 
asemenea, la sate s-a îmbunătăţit munca de propagandă şi de răspîndire 
a cuvîntului partidului în mase. Din 1931, „Scînteia“ organul de presă 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a adus o contri
buţie remarcabilă la activitatea politică şi ideologică.

Toate acestea au făcut ca în prima parte a anului 1932 să se obţină 
succese, muncitorii devenind mai combativi, mai conştienţi de însem
nătatea luptelor ce purtau, remarcînclu-se tendinţa de realizare a fron
tului unic şi influenţa crescîndă pe care o exercită partidul comunist 
în mase.

Începînd din anul 1932, comuniştii şi-au îmbunătăţit în-mod treptat 
munca în sindicatele afiliate la Confederaţia Generală a Muncii. Ei şi-au 
mărit influenţa şi asupra muncitorilor neorganizaţi, popularizînd ideea 
frontului unic muncitoresc şi a creării unor organe corespunzătoare de 
pregătire şi organizare a luptei proletariatului.

Măsurile luate pentru consolidarea organizaţiei, pentru lărgirea ac
tivităţii politice, linia tactică mai apropiată de condiţiile României, au 
făcut ca Partidul Comunist Român să-şi exercite cu fermitate rolul de 
conducător al luptelor revoluţionare din anii 1932-1933. Apreciate de 
Partidul Comunist Român ca detaşamente caracteristice prin înaltă com
bativitate de clasă, muncitorimea petrolistă şi ceferistă s-a integrat în 
primele rînduri ale mişcării revoluţionare care, în 1932 — anul de vîrf 
al crizei economice — cuprindea pături mereu mai largi ale populaţiei 
ţarii. Masele muncitoare înţelegeau, din ce în ce mai bine, intenţia cla- 
seior dominante de a găsi ieşirea din criză, aruncînd întreaga ei povară 
pe umerii celor exploataţi. Declanşate simultan — din primele zile ale 
anului 1933, luptele muncitorilor petrolişti şi ceferişti au atins punctul
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culminant în bătălia clin 15-16 februarie de la Atelierele C.F.R. Griviţa 
din Bucureşti. Deşi reprimate sîngeros, ele au constituit o expresie grăi
toare a spiritului combativ al proletariatului, o mărturie strălucită a ca
pacităţii politice şi organizatorice a Partidului Comunist Român care s-a 
afirmat ca forţă de avangardă a întregului popor în lupta pentru intere
sele sale fundamentale economice şi politice. Poporul întreg s-a putut 
convinge că Partidul Comunist Român era singura forţă politică hotărîtă 
să apere independenţa şi suveranitatea naţională împotriva politicii cla
selor dominante de înfeudare a ţării, imperialismului. Aşa cum aprecia to
varăşul Nicolae Ceauşescu, grevele petroliştilor şi ceferiştilor clin 1933 
„au exprimat în modul cel mai grăitor, spiritul combativ al clasei noastre 
muncitoare, afirmarea rolului partidului comunist, a capacităţii sale de 
a organiza şi conduce lupta oamenilor muncii“ l().

îmbunătăţirile în conţinutul liniei tactice, — determinate de studie
rea mai aprofundată a situaţiei economice, politice şi sociale din Româ
nia —  au sporit influenţa partidului în rîndurile maselor largi, au permis 
partidului să-şi lărgească contactul cu organizaţii democratice — în pri
mul rînd cu mişcarea socialistă — să stabilească legături cu fracţiuni din 
sînul unor partide burgheze şi cu o serie de personalităţi ale vieţii pu
blice româneşti.

între anii 1934 şi 1938 activitatea partidului comunist s-a întemeiat 
clin ce în ce mai mult pe studiul condiţiilor social-politice interne conju
gate cu situaţia internaţională şi, în funcţie de acestea s-au realizat sar 
cinile în mobilizarea maselor largi populare aparţi-nînd diferitelor cate
gorii sociale, fără deosebire de naţionalitate, cu diverse orientări politice, 
la lupta pentru satisfacerea ele revendicări economice şi politice, împo
triva pericolului fascist.

în  anii de după 1933, cînd pericolul fascist din interiorul ţării şi a- 
meninţarea hitleristă din afara graniţelor erau în ascensiune, Partidul Co
munist Român —  exprim'înd interesele vitale ale întregului popor — a 
militat cu energie pentru unirea tuturor forţelor democratice şi patrio
tice, în vederea apărării independenţei şi suveranităţii României. împre
jurările specifice perioadei impuneau mai mult ca oricînd, consolidarea 
unităţii de acţiune a clasei muncitoare. Frontul unic muncitoresc putea 
şi trebuia să reprezinte baza grupării tuturor forţelor progresiste şi pa
triotice în vederea făuririi frontului naţional de luptă antifascistă.

Evenimentele care au urmat au determinat apariţia a noi forme de 
organizare a maselor, crearea de organisme politice din comunişti, sccia- 
lişti-indepenclenţi, social-democraţi, muncitori fără de partid, expresie a 
frontului unic muncitoresc. Se demonstra astfel că în momentele hotărî
toare ale luptei împotriva exploatării era necesară şi posibilă unitatea de 
acţiune a muncitorilor, se puteau stabili legături şi iniţia acţiuni comune 
cu participarea activă a tuturor partidelor muncitoreşti —  experienţă care 
a avut consecinţe pozitive asupra organizării viitoarelor mari bătălii de 
clasă.

10 Nicolae Ceauşescu, Op. cit., voi. 5, 1971, p. 865.
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Utilizînd cu pricepere experienţa acumulată în anii precedenţi şi fo
losind toate mijloacele de care dispunea, Partidul Comunist Român a 
depus eforturi susţinute pentru constituirea Frontului unic muncitoresc 
bazat pe o platformă în care obiectivele luptei pentru obţinerea reven
dicărilor economice se împleteau cu măsuri cu caracter politic pentru 
crearea condiţiilor favorabile apărării independenţei şi suveranităţii na
ţionale. In acest cadru şi în lupta împotriva pericolului fascist s-au orga
nizat acţiuni comune — mai ales pe plan local —  ale Partidului Comunist 
Român, cu Partidul Socialist Unitar şi Partidul Socialist precum şi cu 
unele organizaţii ale Partidului Social Democrat care au consolidat unita
tea şi combativitatea clasei muncitoare, i-au sporit influenţa în viaţa po
litică a ţării. Aceasta demonstra nu numai dorinţa clasei muncitoare de a 
dezvolta unitatea de acţiune ci şi existenţa condiţiilor pentru realizarea 
ei. Era datoria partidelor muncitoreşti să depună toate eforturile pentru 
definirea obiectivelor şi determinarea cadrului organizatoric ce ar fi asi
gurat frontul unic pe plan Inaţional. Dar o serie de lipsuri şi practici 
greşite, persecuţiile şi arestarea a numeroşi m ilitanţi comunişti, interzi
cerea activităţii multor organizaţii muncitoreşti şi democratice, regimul 
stării de asediu în regiunile industriale, au însemnat tot atîtea obsta
cole în calea unităţii forţelor clasei muncitoare, au împiedicat înfăptuirea 
frontului unic la scara întregii ţări.

Cu toate insuccesele, activitatea desfăşurată în această perioadă de 
partidul comunist pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare a con
tribuit, într-o mare măsură, ]a creşterea şi consolidarea atitudinii anti
fasciste şi antihitleriste a poporului român, a constituit premisa succe
selor din anii următori, care au dus la făurirea Frontului unic muncito
resc din aprilie 1944.

Momentul culminant în lupta pentru unitatea clasei muncitoare din 
România l-a constituit marea demonstraţie antifascistă din Bucureşti în 
ziua de 1 Mai 1939, una din puţinele manifestări din Europa care a avut 
loc în condiţiile cînd fascismul era în ofensivă, după Miinchen. Pregă
tită — din iniţiativa partidului comunist —  de un comitet de organizare 
în frunte cu înflăcăratul militant comunist Nicolae Ceauşescu, ea s-a des
făşurat sub semnul unităţii de acţiune dintre comunişti, socialişti şi so- 
cial-democraţi, evidenţiind cu putere hotărîrea clasei muncitoare de a se 
opune fascismului şi războiului, de a apăra independenţa şi suveranita
tea României. Alături de ea, numeroasele acţiuni cu caracter politic, 
greve, din anii 1939-1940, au situat clasa muncitoare la conducerea lup
tei împotriva instaurării dictaturii fasciste în România şi a războiului, 
consemnînd în cartea istoriei că „partidul comunist în alianţă cu partidul 
socialist, cu celelalte forţe revoluţionare şi patriotice, s-a aflat tot timpul 
în Iruntea luptei de apărare a intereselor vitale ale întregii naţiuni“ 1J.

După instaurarea dictaturii militaro-fasciste, începînd din iunie 1941, 
România, împotriva voinţei maselor largi ale populaţiei a fost antrenată 
in războiul hitlerist. Aceste acte, au creat o situaţie nemaiîntîlnită pînă 
atunci, caracterizată prin : lichidarea totală a drepturilor şi libertăţilor

11 Nicolae Ceauşescu, Op. cit., voi. 10, 1974, p. 183.
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Pe măsura înfăptuirii sarcinilor revoluţionare de eliberare naţională şi 
socială, a creşterii avîntului revoluţionar, s-a impus ca obiectiv necesar, 
realizarea deplinei unităţi politice, ideologice şi organizatorice a clasei 
muncitoare, clasă căreia îi revine rolul istoric de a conduce lupta pentru 
făurirea orînduirii lipsite de exploatare. Numai pe această cale se putea 
asigura mobilizarea tuturor forţelor progresiste, unitatea de acţiune şi 
voinţă a întregului popor în jurul obiectivelor politice şi economice care 
aveau să propulseze progresul social. în împrejurările date făurirea uni
tăţii clasei muncitoare însemna existenţa unui singur partid revoluţio
nar. Conducerea victorioasă a poporului român pe drumul socialismului, 
al progresului material şi spiritual, în grandioasa operă constructivă 
ce a început după anul 1947, nu ar fi fost posibilă, dacă în fruntea 
întregii naţiuni nu s-ar fi aflat unicul partid revoluţionar — bazat pe con
cepţia ştiinţifică despre lume şi viaţă a clasei muncitoare, materialismul 
dialectic şi istoric — care să-şi asume responsabilitatea istorică de a face 
să triumfe comunismul pe pămîntul României. în felul acesta, crearea 
Partidului Muncitoresc Român în 1948 a fost „o imperioasă necesitate 
istorică determinată de lupta pentru cucerirea puterii şi transformarea 
socialistă a societăţii româneşti** J5.

Făurirea unicului partid revoluţionar — Partidul Muncitoresc Ro
mân — a asigurat forţa politică şi organizatorică capabilă să elaboreze 
strategia şi tactica conducerii operei transformării revoluţionare a socie
tăţii româneşti pe calea socialismului şi comunismului. Realizarea unităţii 
depline, care a pus capăt pentru totdeauna sciziunii din mişcarea mun
citorească, a însemnat o remarcabilă victorie politică ; prin concentrarea 
tuturor forţelor în jurul organizaţiei politice a proletariatului, prin orien
tarea lor fermă în direcţia construirii societăţii socialiste, s-a asigurat 
unitatea de voinţă şi de acţiune a întregului popor muncitor, s-a pus baza 
trainică marilor succese din perioada ce avea să urmeze.

Convins fiind că formularea strategiei, orientarea şi lupta maselor 
muncitoare, trebuie să se întemeieze pe realitatea obiectivă, pe confrun
tarea cu cerinţele vieţii, Partidul Comunist Român a elaborat linia po
litică generală datorită căreia România — în numai cîteva decenii — a 
parcurs „mai multe perioade istorice : înfăptuirea revoluţiei democratice 
şi a revoluţiei socialiste, construcţia bazelor socialismului şi consolidarea 
noii orînduiri sociale..., trecerea la înfăptuirea măreţului Program de edi
ficare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a ţării 
spre comunism** 'IG.

Militînd pentru împlinirea idealurilor de dreptate socială, pentru cu
cerirea deplinei suveranităţi a României, Partidul Comunist a condus 
cu măiestrie constructivă munca eroică a maselor largi populare pentru 
refacerea economiei naţionale grav lovită în anii războiului. într-un timp 
relativ scurt, clasa muncitoare împreună cu aliaţii săi a luat, în propriile 
mîini, atît puterea politică — la 30 decembrie 1947 — cît şi proprietatea 
asupra mijloacelor de producţie — la 11 iunie 1948 — lichidînd pentru

15 Nicolae Ceauşescu, Op. cit., voi. 2, 1968, p. 251.
16 Nicolae Ceauşescu, Op. cit., voi. 18. 1978, p. 582.
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totdeauna putinţa exploatării omului de către om. Posibilitatea organi
zării şi conducerii planificate a economiei, a începerii operei de con
struire a bazei tehnico-materiale a socialismului, şi-a găsit întruchipare 
în politica fermă a Partidului Comunist Român de industrializare socia
listă a ţării, de cooperativizare şi dezvoltare a agriculturii, de ridicare a 
nivelului de conştiinţă şi cunoştinţe ale maselor largi populare. Făurirea
__pe această bază —  a economiei socialiste în mai puţin de două decenii
de la actul revoluţionar din august 1944, a marcat victoria deplină a so
cialismului în România, lichidarea claselor exploatatoare, afirmarea prin
cipiilor socialiste în toate sectoarele de activitate. într-o perioadă istorică 
scurtă, România s-a transformat dintr-o ţară cu un pronunţat caracter 
agrar, cu o industrie slab dezvoltată şi o agricultură înapoiată, într-un 
stat industrial agrar, cu o industrie modernă şi cu o agricultură socialistă 
în plin proces de modernizare, cu un nivel de civilizaţie materială şi 
spirituală tot mai ridicat.

O perioadă nouă în dezvoltarea socialistă —  cea mai fertilă şi mai 
bogată în împliniri din întreaga istorie a ţării —  a fost deschisă de Con
gresul al iX-lea al Partidului Comunist Român. Este perioada cînd munca 
neobosită desfăşurată cu profundă pasiune revoluţionară, cu elan tine
resc şi înaltă răspundere pentru destinele patriei de către secretarul ge
neral al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a imprimat un puternic 
suflu înnoitor, dinamism, profundă efervescenţă creatoare întregii activi
tăţi politice, economice şi sociale a României. în  deceniul şi jumătate care 
a trecut de la Congresul al IX-lea, hotărîrile Congreselor al X-lea, al 
Xl-lea şi al XH-lea, .ale Conferinţelor Naţionale au jalonat noi elemente 
ale amplului proces de făurire a societăţii socialiste multilateral dez
voltate şi înaintare a României spre comunism.

Aplicarea cu fermitate în politica economică a Partidului Comunist 
Român a principiului amplasării armonioase a forţelor de producţie pe te
ritoriul ţării a dus —  concomitent cu puternicul avînt constructiv din 
toate zonele —  la ridicarea rapidă şi la înflorirea economică, culturală 
a unora din regiunile mai slab dezvoltate în trecut, înfăptuindu-se obiec
tivul fixat de Congresul al Xl-lea de a se construi în toate judeţele ca
pacităţi pentru o producţie industrială de cel puţin 10 miliarde de lei. 
Atenţia deosebită acordată creării unor ramuri industriale moderne, dez
voltării cu precădere a industriei de vîrf au fost factorii care au asigurat 
în ultimele cincinale o dezvoltare spectaculoasă a industriei care a deve
nit ramura cu ponderea principală în crearea venitului naţional. Reali
zările de seamă obţinute în întărirea bazei tehnico-materiale a socie
tăţii noastre în această perioadă sînt rezultatul politicii consecvente a 
partidului de alocare a unei părţi importante din venitul naţional pentru 
acumularea socialistă, care să asigure creşterea forţelor de producţie, pro
gresul ştiinţei, culturii şi ridicarea, pe această bază, a gradului de civili
zaţie şi bunăstare a poporului.

O contribuţie de seamă la progresul general al societăţii noastre a 
adus-o agricultura. Ca rezultat al politicii partidului, eforturile materiale 
şi financiare ale statului au asigurat o puternică dotare cu tractoare ma
şini agricole, amenajarea pentru irigaţii a sute de mii de hectare, creşte
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rea substanţială a livrărilor de îngrăşăminte chimice. Drept urmare, re
zultatele obţinute în această ramură de bază a economiei naţionale au 
avut un rol important în sporirea venitului naţional şi satisfacerea nevoi
lor de consum ale populaţiei.

Concomitent cu dezvoltarea forţelor de producţie, Partidul Comunist 
Român a desfăşurat o intensă muncă politică şi organizatorică de edu
care socialistă a maselor în spiritul concepţiei revoluţionare, a materialis
mului dialectic şi istoric, de formare a omului nou cu un larg orizont 
de cunoaştere şi înţelegere, cu trăsături morale înaintate, constructor con
ştient al societăţii socialiste şi comuniste. în  acest cadru, politica în do
meniul învăţământului —  vizînd asigurarea condiţiilor pentru dezvolta
rea şi afirmarea creatoare a membrilor societăţii, ridicarea nivelului ge
nerai de cultură şi cunoaştere, pregătirea cadrelor necesare tuturor do
meniilor de activitate —  a promovat şi statornicit la temelia şcolii ro
mâneşti principiul politehnizării, prin îmbinarea strînsă a muncii, în- 
văţăm întului şi cercetării, factori determinanţi ai construirii socialismului 
şi comunismului în România.

întreaga politică de construcţie a noii orânduirii, a urmărit cu con
secvenţă ridicarea nivelului de viaţă al maselor largi de oameni ai muncii, 
asigurarea mijloacelor necesare pentru ca întregul popor să se bucure de 
roadele civilizaţiei moderne, de cuceririle ştiinţei şi culturii, ale cunoaş
terii umane. în acest cadru, în perioada cuprinsă între anii 1950 şi 1980 
veniturile reale ale populaţiei au crescut de aproximativ 6 ori, s-a dez
voltat puternic desfacerea de produse agroalimentare, s-a lărgit consu
mul de bunuri de folosinţă îndelungată şi s-au îmbunătăţit condiţiile de 
locuit construindu-se peste 4 milioane de locuinţe. Ca urmare a ridicării 
generale a nivelului de trai, a crescut durata medie de viaţă, iar numă
rul populaţiei a sporit în perioada 1950-1980, cu peste 5,5 milioane 
persoane.

Profunde schimbări cantitative şi calitative s-au produs în structura 
socială a României. Clasa muncitoare — forţa socială conducătoare în 
construcţia socialistă — a devenit o clasă nouă, proprietară a mijloacelor 
de producţie şi producătoare de bunuri materiale. Ca urmare a lichidării 
exploatării şi asupririi burghezo-moşiereşti, a politicii partidului de coope
rativizare şi aşezare a agriculturii pe baze noi, socialiste, s-au produs pro
funde transformări revoluţionare în viaţa satelor, a întregii ţărănimi. 
în  consecinţă, ţărănimea s-a schimbat radical calitativ, devenind la rîn- 
clu-i o clasă nouă, participantă activă la făurirea conştientă a destinului 
nou al României. S-a dezvoltat puternic intelectualitatea ţării, cu rol de 
seamă în asigurarea progresului multilateral al ţării. în  condiţiile so
cialismului, alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănime, unitatea cu in
telectualitatea şi celelalte categorii de oameni ai muncii în jurul Parti
dului Comunist Român, constituie temelia de granit a noii orînduiri, ga
ranţia forţei şi trăiniciei sale, a înaintării neabătute a ţării pe drumul 
prosperităţii, al civilizaţiei. Rezolvarea — ân spiritul principiilor socia
lismului —  a problemei naţionale, a intărit continuu unitatea şi frăţia 
dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sârbi şi de alte naţio
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nalităţi, în lupta şi munca comună pentru progresul şi înflorirea patriei 
socialiste.

Astăzi, societatea socialistă românească este formată clin clase şi ca
tegorii sociale legate prin interese şi aspiraţii comune, acţionînd în strînsă 
unitate pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.

„Se poate afirma cu deplin temei că măreţele realizări obţinute de 
poporul nostru în construcţia socialistă —  aprecia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu —  demonstrează cu putere superioritatea noii orînduiri so
ciale, faptul că numai în condiţiile în care clasa muncitoare, ţărănimea, 
intelectualitatea, masele populare, întregul popor devin stăpîne pe bogă
ţiile naţionale, pe destinele lor, că numai în condiţiile în care tot ceea ce 
se produce aparţine poporului, sînt posibile înfăptuirea rapidă a progre
sului economic şi social, creşterea continuă a bunăstării oamenilor mun
cii, asigurarea mersului ferm înainte spre o societate a dreptăţii so- 

ciale“ 17.
Ca urmare a politicii ferme a Partidului Comunist Român s-a întă

rit şi consolidat continuu statul socialist, a cărui activitate s-a perfecţio
nat prin promovarea consecventă a principiilor conducerii ştiinţifice, co
lective a societăţii. A avut loc un amplu proces de adîncire a democraţiei 
socialiste în toate sferele de activitate prin crearea unui cadru tot mai 
larg pentru participarea maselor de oameni ai muncii la conducerea 
întreprinderilor şi instituţiilor. Toate sectoarele sînt cuprinse în activi
tatea Consiliului naţional al oamenilor muncii din industrie şi Consiliul 
naţional al agriculturii, organisme democratice care asigură cadrul orga
nizatoric corespunzător pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor 
fundamentale ale economiei româneşti, pentru participarea directă a cla
sei muncitoare şi ţărănimii, a intelectualităţii şi celorlalte categorii de 
oameni ai muncii, la conducerea vieţii economico-sociale, a întregii so
cietăţi, la elaborarea politicii generale, interne şi externe româneşti.

Antrenată plenar în munca paşnică, constructivă, România este 
profund interesată în asigurarea colaborării, securităţii şi păcii interna
ţionale. Transpunînd în viaţă concepţia politică a Partidului Comunist de 
a situa ferm, la baza tuturor raporturilor internaţionale, principiile depli
nei egalităţi în drepturi, respectului independenţei şi suveranităţii naţio
nale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forţă şi la ameninţarea cu folosirea forţei, România acordă 
atenţie întăririi relaţiilor cu ţările în curs de dezvoltare şi nealiniate, cu 
tinerele state care şi-au cucerit independenţa şi au păşit pe calea dezvol
tării economice de sine stătătoare, promovează relaţii economice, teh- 
nico-ştiinţifice paşnice.

Succesele remarcabile în îndeplinirea Programului Partidului de fău
rire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, reprezintă, în acelaşi 
timp contribuţia poporului român la victoria forţelor socialismului. în 
concordanţă deplină cu interesele sale supreme, cu cauza progresului şi

'7 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntarea la Congresul al 11-lea al consiliilor de condu
cere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănim i“, în „Scînteia" din 20 
februarie 1981.
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păcii, România militează consecvent pentru dezvoltarea prieteniei şi con
lucrării cu toate ţările socialiste. Acţionînd neabătut pentru întărirea soli
darităţii, unităţii şi colaborării lor, România este convinsă că aceasta 
constituie un factor de mare importanţă pentru afirmarea prestigiului so
cialismului în lume, pentru creşterea rolului ţărilor socialiste în accele
rarea schimbărilor înnoitoare în viaţa internaţională, pentru cauza comu
nismului şi păcii.

La cea de a 60-a aniversare a actului istoric din 8 mai 1921, clasa 
muncitoare, ţărănimea, intelectualitatea, toţi oamenii muncii fără deose
bire de naţionalitate, strîns uniţi în jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, muncesc cu avînt 
şi dăruire pentru valorificarea potenţialului uman şi material, pentru în
făptuirea neabătută a prevederilor noului plan cincinal — care va asigura 
trecerea României de la situaţia de ţară în curs de dezvoltare, într-o nouă 
etapă de ţară mediu dezvoltată ■— pentru înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

Strălucitele realizări de pînă acum, demonstrează cu putere justeţea 
politicii Partidului Comunist Român care, aplicând în mod creator ade
vărurile generale ale socialismului ştiinţific la condiţiile concrete ale ţării 
noastre şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte cu cinste misiunea istorică de 
forţă politică conducătoare a naţiunii pe calea luminoasă a socialismului 
şi comunismului, a bunăstării şi fericirii, a independenţei şi suveranităţii 
României socialiste.

LE PARTI COMMUNISTE RO U M A IN  — D IR IGEAN T  
DU PEUPLE ENTIER SUR LA  V O IE  DE LA  LUTTE 
DE LIBERATION  SOC IALE ET NAŢIONALE,
DU SOC IALISM E ET DE LA  P A IX

Re su m e

Cet etude est cledie â l ’anniversaire de 6 decennies depuis 
la creation du Parti Communiste Roumain (le 8 mai 1921), moment qu ’a marque 
lin tournant historique dans la vie du peuple roumain entier. Sont presentees les 
principales etapes de la lutte du P.C.R. de defense des interets vitaux des masses 
ouvrieres, pour liberte, contre l ’exploitation, pour une patrie libre et unie, pour 
l ’edification de la societe socialiste sur le territoire roumain.

Sont mises en evidence les geantes transformations de la societe roumaine 
dans les annees du socialisme, les succes du notre peuple, conduit par :le P.C.R., 
dans l ’oeuvre d ’edification de la societe socialiste multiformement developpee.
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ALE POPORULUI ROMÂN, APĂRĂTOR 
AL INDEPENDENŢE! Şi SUVERANITĂŢI! ŢĂRII

GHEORGHE PÎRVULESCU

Partidul Comunist Român, făurit în mai 1921, con
tinuatorul direct al mişcării revoluţionare, socialiste, al partidului clasei 
muncitoare făurit în 1893, vlăstarul cel mai viguros al epocii contem
porane a României, a dus mai departe şi a ridicat pe un plan superior 
lupta de eliberare socială şi naţională a poporului român. După făurirea 
Partidului Comunist Român, care a înscris pe steagul său ţelul cuceri
rii puterii politice de către clasa muncitoare şi făurirea orînduirii socia
liste şi comuniste, proletariatul organizat a desfăşurat larg asaltul împo
triva claselor dominante, a înfeudării ţării puterilor străine, pentru apă
rarea intereselor naţionale, pentru apărarea independenţei, suveranităţii 

şi integrităţii patriei.

Stegar al intereselor naţionale fundamentale ale poporului român, 
Partidul Comunist Român s-a ridicat cu hotărîre în apărarea indepen
denţei şi suveranităţii ţării, a militat pentru o politică externă de pace 
şi colaborare cu celelalte popoare, împotriva dominaţiei imperialismului 
străin.

Evenimentele istorice dintre primul şi cel de-al doilea război mon
dial pun în lumină gravele primejdii ce le-au exercitat asupra popoarelor 
forţele reacţionare ale burgheziei dintr-o serie de state, care au trecut 
la lichidarea libertăţilor democratice şi la instaurarea dictaturii fasciste. 
Astfel, în 1920 vine la putere dictatura fascisto-hortystă în Ungaria, în 
1922 se instaurează fascismul la conducerea Italiei, în 1923 triumfă dic
tatura fascistă în Bulgaria, iar în 1926 în Portugalia. Urmează, apoi, în 
1926, instaurarea dictaturii militare în Polonia, a dictaturii militaro-regale 
în Iugoslavia, în 1929, iar în 1933 a dictaturii fasciste hitleriste în Ger
mania..

Instaurarea la putere a fascismului în statele menţionate şi îndeosebi 
în Germania nazistă, a făcut ca unitatea statală a României, independenţa 
şi suveranitatea sa să fie puse la grele încercări. Inţelegînd gravitatea deo
sebită a pericolului fascist, Partidul Comunist Român a chemat la lupta 
comună, alături de clasa muncitoare, masele largi populare pentru apă
rarea democraţiei, integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii 
naţionale.
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Luptele de clasă din perioada crizei economice şi îndeosebi marile 
bătălii revoluţionare din ianuarie-februarie 1933, ale proletariatului ro
mân au constituit una clin primele ridicări împotriva fascismului. „în bă
tăliile de clasă purtate în anii 1929-1933, clasa muncitoare în frunte 
cu partidul comunist -— subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu — s-a 
afirmat, cu putere, pe arena istoriei ca cea mai înaintată forţă a societăţii 
româneşti, avangarda luptei întregului popor împotriva pericolului fas
cist, pentru drepturi economice şi politice, pentru democraţie, indepen
denţă şi suveranitate naţională". 1

Partidul Comunist Român s-a adresat forţelor democratice şi pro
gresiste, arătând gravele primejdii care planau asupra ţării, atît din inte
rior, din partea agenturii hitleriste Garda de fier — cît şi din afară, unde 
Germania nazistă pregătea revizuirea graniţelor. Acţionînd în ilegalitate, 
P.C.R. a chemat la luptă comună, alături de clasa muncitoare, masele 
largi pentru apărarea democraţiei, integrităţii teritoriale, independenţei 
şi suveranităţii naţionale. Astfel, P.C.R. a creat, îndrumat şi influenţat 
activitatea a peste 60 de organizaţii de masă în ale căror preocupări era 
şi sarcina luptei antifasciste. între acestea s-au numărat Comitetul Naţio
nal Antifascist, Asociaţia Tineretului Antifascist, Comitetul Antifascist al 
Femeilor, Frontul Studenţesc Democrat etc.

La Plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1953 se preciza că „sarcina 
cea mai însemnată a P.CR. constă în a respinge ofensiva capitalului şi 
a reacţiunii fasciste, în a zdrobi orice încercare, de a întrona în Româ
nia dictatura fascistă făţişă“ 2. Examinîncl situaţia existentă, Plenara 
aprecia superioritatea forţelor democratice, antifasciste în frunte cu clasa 
muncitoare, stabilind tactica luptei pentru crearea unui larg Front Anti
fascist. Scopurile acestuia au fost prezentate în Manifestul P.C.R. din 
septembrie 1935 care menţiona : „Noi nu vrem ca Frontul popular să fie 
îndreptat contra vreunui alt partid, ci vrem să fie o alianţă politică a 
tuturor organizaţiilor, partidelor, grupărilor, care vor sincer să lupte 
contra fascismului4* 3.

Pe această linie este demnă de menţionat perseverenţa cu care P.C.R. 
a acţionat în direcţia realizării Frontului popular. Astfel, la 24 septem
brie 1935, la Băcia, între Frontul Plugarilor şi Uniunea oamenilor mun
cii maghiari din România (MADOSZ) s-a încheiat un acord de coali
zare a forţelor democratice pe o platformă comună de luptă. Acordul 
de Front popular democratic de la Ţebea încheiat la 6 decembrie 1935 
între Frontul Plugarilor, Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice, 
Partidul Socialist şi MADOSZ era expresia năzuinţelor comune ale or
ganizaţiilor ce se raliaseră liniei politice a Partidului Comunist de fău
rire a Frontului popular.

Dragostea neţărmurită faţă de patrie a P.C.R., apărarea independen
ţei şi suveranităţii sale este relevată într-un apel adresat Comitetului 
Executiv al P.S.D. din noiembrie 1935 în care se subliniază că „Noi co

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, voi. I, 
Bucureşti, Ed. politică, 1968, p. 367.

2 Arh. I.S.I.S.P., cota Ab XX-3, inv. nr. 956.
3 Ibidem.
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muniştii sîntem gata să apărăm cu arma în mînă independenţa României 
dacă ţara noastră va fi silită să ducă un război naţional, de apărare con
tra imperialismului fascist44

Un moment deosebit din lupta partidului, în demascarea creşterii 
agresivităţii imperialismului german şi a celorlalte ţări fasciste care 
ameninţau independenţa şi suveranitatea ţării noastre, l-a constituit des
făşurarea Plenarei a V-a, lărgită, a C.C. al P .GR . Plenara a apreciat că 
„România poate deveni numai obiect de reîmpărţire nouă, imperialistă 
a Europei, iar nu un subiect44 5, că „România poate servi imperialismu
lui german drept obiect de recompensare teritorială a aliaţilor aces
tuia44 °.

Plenara a apreciat necesitatea organizării rezistenţei naţionale în 
caz de agresiune a statelor revanşarae asupra României, —  „comuniştii
— preciza Plenara —  vor considera necesară apărarea fiecărei palme de 
pămînt a ţării noastre... noi comuniştii vom intra în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste şi vom duce războiul 
pînă la capăt, neîngăduind burgheziei române să facă compromisiuni cu 
ţările atacante fasciste44 7.

Plenara a elaborat documentul programatic intitulat „Platforma de 
luptă a Frontului popular antifascist pentru pace, pîine, pămînt şi liber
tate44 în care menţiona necesitatea strîngerii rîndurilor întregului popor 
împotriva hitlerismului şi agenturilor sale în România, chemînd la luptă 
contra pregătirilor de război ale Germaniei hitleriste şi aliaţilor ei, pen
tru o politică stabilă de colaborare cu U.R.S.S., pentru strîngerea le
găturilor cu Franţa, Mica înţelegere, înţelegerea Balcanică, întărirea 
Ligii Naţiunilor ca instrument de împiedicare a războiului 8.

Condamnînd cu hotărâre discursul din 1 noiembrie 1936 prin care 
dictatorul Mussolini îndemna statele fasciste la agresiune împotriva ţă
rilor din sud-estul european, P.C.R. se ridica împotriva oricărei revi
zuiri a ti'atatelor de pace. Totodată, partidul comunist considera orice 
acţiune care „duce la întărirea relaţiilor dintre statele Micii Antante, 
înţelegerii Balcanice, cu Franţa, U.R.S.S., la întărirea Societăţii Naţiu
nilor şi a legăturilor cu toate ţările pacifice, ca acte pozitive în lupta 
pentru împiedicarea războiului pe care-1 pregăteşte imperialismul fas
cist44 9.

Consecvent credo-ului său a acţionat partidul comunist şi în con
tinuare. Printr-o declaraţie din 18 noiembrie 1937, C.C. al P.C.R. chema 
„toată democraţia română la unitate de acţiune pentru mobilizarea ime
diată a muncitorilor, ţăranilor şi a tuturor maselor muncitoare ale po
porului român şi naţionalităţilor conlocuitoare din România, pentru îm 
piedicarea Germaniei hitleriste de a se amesteca în treburile interne 
ale României, pentru dizolvarea agenturilor lui Hitler în România...4410.

4 Arh. I.S.I.S.P., cota A X IX  23.
5 Arh. C.C. al P.C.R., Fond nr. 96, dosar nr. 811, fila 25.
6 Ibidem.
7 Ibidem, fila 30.
8 Ibidem, fila 31-32.
9 Arh. I.S.I.S.P., Fond nr. 2, dosar nr. 122, voi. 7, fila 458.
10 Ibidem, cota a X X  — 2.
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muniştii sîntem gata să apărăm cu arma în mînă independenţa României 
dacă ţara noastră va fi silită să ducă un război naţional, de apărare con
tra imperialismului fascist44

Un moment deosebit din lupta partidului, în demascarea creşterii 
agresivităţii imperialismului german şi a celorlalte ţări fasciste care 
ameninţau independenţa şi suveranitatea ţării noastre, l-a constituit des
făşurarea Plenarei a V-a, lărgită, a C.C. al P.C.R. Plenara a apreciat că 
„România poate deveni numai obiect de reîmpărţire nouă, imperialistă 
a Europei, iar nu un subiect44 5, că „România poate servi imperialismu
lui german drept obiect de recompensare teritorială a aliaţilor aces
tuia44 °.

Plenara a apreciat necesitatea organizării rezistenţei naţionale în 
caz de agresiune a statelor revanşarae asupra României, —  „comuniştii
— preciza Plenara —  vor considera necesară apărarea fiecărei palme de 
pămînt a ţării noastre... noi comuniştii vom intra în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste şi vom duce războiul 
pînă la capăt, neîngăduind burgheziei române să facă compromisiuni cu 
ţările atacante fasciste44 7.

Plenara a elaborat documentul programatic intitulat „Platforma de 
luptă a Frontului popular antifascist pentru pace, pîine, pămînt şi liber
tate44 în care menţiona necesitatea strîngerii rîndurilor întregului popor 
împotriva hitlerismului şi agenturilor sale în România, chemînd la luptă 
contra pregătirilor de război ale Germaniei hitleriste şi aliaţilor ei, pen
tru o politică stabilă de colaborare cu U.R.S.S., pentru strîngerea le
găturilor cu Franţa, Mica înţelegere, înţelegerea Balcanică, întărirea 
Ligii Naţiunilor ca instrument de împiedicare a războiului 8.

Condamnînd cu hotărâre discursul din 1 noiembrie 1936 prin care 
dictatorul Mussolini îndemna statele fasciste la agresiune împotriva ţă
rilor din sud-estul european, P.C.R. se ridica împotriva oricărei revi
zuiri a ti'atatelor de pace. Totodată, partidul comunist considera orice 
acţiune care „duce la întărirea relaţiilor dintre statele Micii Antante, 
înţelegerii Balcanice, cu Franţa, U.R.S.S., la întărirea Societăţii Naţiu
nilor şi a legăturilor cu toate ţările pacifice, ca acte pozitive în lupta 
pentru împiedicarea războiului pe care-1 pregăteşte imperialismul fas
cist44 9.

Consecvent credo-ului său a acţionat partidul comunist şi în con
tinuare. Printr-o declaraţie din 18 noiembrie 1937, C.C. al P.C.R. chema 
„toată democraţia română la unitate de acţiune pentru mobilizarea ime
diată a muncitorilor, ţăranilor şi a tuturor maselor muncitoare ale po
porului român şi naţionalităţilor conlocuitoare din România, pentru îm 
piedicarea Germaniei hitleriste de a se amesteca în treburile interne 
ale României, pentru dizolvarea agenturilor lui Hitler în România...4410.

4 Arh. I.S.I.S.P., cota A X IX  23.
5 Arh. C.C. al P.C.R., Fond nr. 96, dosar nr. 811, fila 25.
6 Ibidem.
7 Ibidem, fila 30.
8 Ibidem, fila 31-32.
9 Arh. I.S.I.S.P., Fond nr. 2, dosar nr. 122, voi. 7, fila 458.
10 Ibidem, cota a X X  — 2.
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Documentele vremii vorbesc, cu puternica lor forţă de convingere, 
despre preocupările consecvente ale comuniştilor din România în pro
blemele apărării independenţei ţării. Cu multă căldură apela P.C.R.. de 
fiecare dată, la membrii şi simpatizanţii săi, să se plaseze în primele rîn- 
duri ale luptei pentru apărarea hotarelor ţării. „Ne cheamă la luptă sîngele 
lui Doja, Horia şi Tudor Vladimireseu — glăsuirea vibrantului apel elabo
rat de C.C. al P.C.R. în ianuarie 1938. Ne cheamă la luptă dragostea de 
ţară, pe care nu vrem s-o vedem sfîşiată şi cotropită, dragostea de acest 
popor, pe care nu-1 vrem îngenunchiat şi robit". P.C.R. exprima, tot
odată, părerea că „rezistenţa înarmată a poporului român în caz de agre
siune e legitimă şi ea (muncitorimea — n.n.) va merge în primele rîn- 
duri ale bătăliei" 11.

Extrem de convingătoare sînt documentele provenite de la organi
zaţiile teritoriale ale P.C.R. Comitetul teritorial din Ardeal şi Banat al 
P.C.R., de pildă, adoptând Hotărârea cu privire la apărarea Republicii 
Cehoslovace, la 19 septembrie 1938, se angaja :să facă „tot posibilul pen
tru a ajuta la apărarea democraţiei, independenţei şi libertăţii popoa
relor acestei republici paşnice şi prietene... Atunci cînd noi apărăm in
dependenţa şi libertatea Cehoslovaciei, ne apărăm pe noi înşine, apă
răm pacea Europei împotriva duşmanului nostru comun, a fascismului 
hitlerist" 12.

în împrejurările grele de la sfîrşitul anului 1938, „Scînteia" publică 
un articol intitulat semnificativ : „Nori grei deasupra României", în 
care se arăta : „România după Miinchen, e, mai mult ca oricînd — după 
fericita expresie a lui Iorga — , „o ţară pîndită". Şi pîndită nu numai de 
corbii de pradă ai revizionismului maghiar, ci şi de sălbatica fiară, îm
bătată de sîngele jertfelor sfîşiate, care este fascismul german... Par
tidul nostru nu va cruţa nici o sforţare, nici o jertfă pentru a strînge 
laolaltă muncitorimea şi a porni în fruntea ei la unirea tuturor forţelor 
dornice să apere pacea şi independenţa României" i:î.

în împrejurările critice ale acelui an, cînd primejdia hitleristă creş
tea iminent şi pentru ţara noastră, organizaţiile regionale şi locale ale 
P.C.R .au acordat o atenţie deosebită activităţii de mobilizare a membri
lor de partid, a tuturor patrioţilor la luptă cu arma în mână în contra 
cotropitorilor fascişti, să lupte „cot la cot în contra pericolului hitlerist". 
Comitetele teritoriale au lansat acest vibrant apel : „Comunişti ; Fraţi 
muncitori ! Puneţi-vă în fruntea apărării, daţi pildă de disciplină, con
ştiinţă şi jertfă" 14.

După invadarea Cehoslovaciei de către trupele hitleriste, C.C. al 
P.C.R. a adresat la 17 martie 1939 un apel întregului popor român, sub
liniind : „Trupele de asalt ale lui Hitler au invadat Cehoslovacia şi se 
găsesc la graniţa ţării noastre. întreg poporul să se pună în stare de 
alarmă... Să fie pregătit la luptă întreg poporul român pentru apărarea

11 Arh. C.C. al P.C.R., Fond nr. 95, dosar 5283, fila 216.
12 Arh. I.S.I.S.P., cota Ab X X II — 9, nr. înv. 996.
13 „Scînteia“, Anul V III, nr. 14 din 25 noiembrie 1938.
14 Arh. C.C. al P.C.R., Fond nr. 1, dosar nr. 222, fila 208.
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ţării, împotriva cotropitorilor fascişti !“... Partidul Comunist din Ro
mânia declară : „comuniştii vor lupta cu arma în mînă în primele rîn- 
duri" 15.

E bine cunoscut faptul că, atunci cînd trupele hitleriste care cotro
piseră Cehoslovacia ajunseseră la graniţele României, masele largi popu
lare au răspuns cu însufleţire patriotică decretării mobilizării parţiale 
de către guvernul prezidat de Armând Călinescu, măsurilor lui de a 
opune rezistenţă armată împotriva unei eventuale agresiuni asupra ţării 
noastre. în  aceste zile, partidul comunist a dat cuvînt de ordine mem
brilor şi simpatizanţilor săi să se prezinte la unităţile militare şi să lupte 
„pentru întărirea forţei politice şi morale a armatei contra Germaniei 
hitleriste şi a statelor revizioniste", subliniind că „războiul poporului 
român pentru apărarea independenţei şi graniţelor ţării, contra agresi
unii fasciste este un război drept" 1C.

în filele de aur ale istoriei patriei noastre rămîn încrustate ima
ginile de un răscolitor patriotism ale acelui remarcabil 1 Mai 1939 cînd 
a avut loc impunătoarea manifestaţie antifascistă şi antirăzboinică din 
Bucureşti şi din alte centre ale ţării pentru apărarea independenţei 
naţionale. în  fruntea militanţilor pentru organizarea marii demonstraţii 
din Bucureşti la care au participat zeci de imii de muncitori s-a aflat to
varăşul Nicolae Ceauşescu. Patriotismul fierbinte al comuniştilor, con
ştiinţa înaltei răspunderi pentru soarta şi viitorul României, hotărîrea 
de a apăra, cu orice sacrificii, independenţa naţională şi integritatea teri
torială a statului —  grav ameninţate de Germania hitleristă şi aliaţii 
acesteia —  şi-au găsit o minunată expresie în lozincile care erau scan
date chiar în Piaţa Palatului regal de miile de manifestanţi : „Vrem Ro
mânia liberă şi independentă!" ; „Vrem respectarea graniţelor!"; „Să 
ţinem piept agresorului !" 17.

Demonstraţiile de la 1 Mai 1939 din România au avut un puternic 
ecou internaţional, fiind apreciate ca unele dintre cele mai mari mani
festări muncitoreşti antifasciste în condiţiile în care Germania hitleristă 
trecuse la aplicarea planurilor ei de înrobire a popoarelor.

Evidenţiind amploarea acestor manifestaţii, Conferinţa mondială 
pentru apărarea păcii din 13— 14 mai 1939, menţiona că „ele constituiau 
o dovadă că poporul român se raliază la mişcarea antifascistă şi că vo
inţa sa este de a lupta, în mod real, împotriva agresorului şi fascis
mului" 18

O cuprinzătoare analiză a întrepi'ins Plenara a Vl-a a C.C. al P.C.R. 
din iunie 1939 asupra problemelor apărării integrităţii ţării, a indepen
denţei şi suveranităţii României. Aprobînd linia politică urmată de par
tid în acele împrejurări, plenara a apreciat că „primejdia dezmembrării 
şi ocupării României de către Germania hitleristă şi statele revizioniste 
a crescut enorm în urma ocupării Cehoslovaciei, Albaniei, în urma ade
rării Ungariei la pactul anticomintern, şi a creşterii influenţei fascis

15 Arh. I.S.I.S.P., cota A, X X I I I  — 1, nr. inv. 1030.
16 „Lupta de clasă“ nr. 6/1939.
17 „Scînteia11 din 1 iunie 1939.
1» Arh C.C. al P.C.R., Fond 1, dosar 211, fila 169.
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mului german în Bulgaria şi Iugoslavia" 19. La capătul analizei între
prinse, s-a apreciat că sarcina centrală a partidului este „să mobilizeze 
poporul român pentru împiedicarea trădării independenţei şi a integri
tăţii ţării către agenţii fascişti al lui Hitler..." 20.

Istoria păstrează, în filele ei, un document elaborat de către P.C.R. 
chiar în ziua de tristă amintire — 1 septembrie 1939 — în care a izbuc
nit cel de-al doilea război mondial. „Al doilea război imperialist a ajuns 
la hotarele României" — citim, în acest document. Sforţările pacifiste 
ale popoarelor „n-au putut împiedica măcelul care a început, azi, între 
Germania lui Hitler şi Polonia lui Beck... Comuniştii din România înfie
rează agresiunea ucigătoare a lui Hitler contra poporului polonez şi vor 
lupta contra Germaniei fasciste şi imperialiste"21. într-un paragraf 
aparte, intitulat : Pentru apărarea independenţei ţării, documentul sta
bilea, în continuare, măsurile ce trebuiau adoptate de comunişti.

Pe arena politică internaţională, la sfîrşitul lunii august şi începutul 
lunii septembrie 1939, s-au produs o serie de răsturnări care încheia- 
seră, practic, procesul izolării României pe plan extern. Supusă unor 
presiuni externe şi lipsită de un sprijin eficient din afară, ţara noas
tră a fost aruncată în braţele forţelor hitleriste, contrar voinţei şi nă
zuinţelor poporului român.

Marşul războinic al Germaniei hitleriste, cotropirea succesivă a unor 
ţări europene, au creat o situaţie din ce în ce mai grea pentru România.

în  aceste condiţii, în unele Directive ale Cominternului din 1940 
adresate Partidului Comunist, în loc de a se aprecia justeţea luptei con
tra războiului hitlerist şi de a se chema la intensificarea acestei lupte 
se aduc critici comuniştilor români pentru activitatea desfăşurată îm
potriva agresiunii Germaniei şi pentru poziţia de apărare a independen
ţei naţionale a patriei. Aceste directive au avut repercursiuni grave 
asupra întregii activităţi desfăşurate în România pentru unirea popo
rului împotriva fascismului şi agresiunii Germaniei. Subliniind nete
meinicia acestor directive Programul P.C.R. subliniază : „aceasta a făcut 
ca partidul să pună pe prim plan — în pofida unor teze greşite din 
această perioadă care afirmau că principalul pericol îl reprezintă im
perialismul anglo-francez şi nu hitlerismul — mobilizarea forţelor naţio
nale împotriva politicii de dominaţie şi subordonare promovată de Ger
mania nazistă, politică ce prezenta un pericol grav, atît pentru inde
pendenţa naţională, cît şi pentru pacea internaţională"22.

în  aceste împrejurări, au fost făcute importante cesiuni teritoriale. 
La 26 iunie 1940, teritoriul dintre Prut şi Nistru precum şi partea de 
nord a Bucovinei au fost alipite Uniunii Sovietice. La 30 august 1940, 
prin impunerea Dictatului fascist de la Viena a fost smulsă din trupul 
patriei şi predată Ungariei hortyste partea de nord-vest a ţării.

19 „Scînteia11 din 26 iulie 1939.
20 Ibidem.
21 Muzeul de istorie a P.C.R., fond documentar.
22 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste mul

tilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Ed. politică, Bucu
reşti, 1975, p. 45.
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împotriva odiosului Dictat de la Viena s-au ridicat cu hotărîre Par
tidul Comunist, mişcarea revoluţionară, democratică şi antifascistă din 
ţara noastră. Ţara întreagă a fost cuprinsă de un puternic val de de
monstraţii de protest. Marile manifestaţii din Bucureşti, Cluj, Braşov, 
Timişoara, Arad împotriva odiosului dictat fascist de la Viena erau 
expresia sentimentelor patriotice de apărarea integrităţii şi unităţii na
ţionale a statului român de către fiii acelora care, în memorabilul an 
1913, realizaseră visul secular al poporului român de a fi stăpîn în 
vatra străbună a milenarei Dacii.

în anii ce au urmat, ai dictaturii militaro-fasciste şi dominaţiei
hitleriste, comuniştii au chemat cu înflăcărare poporul la luptă pentru 
dreptate socială, libertate naţională, reinstaurarea suveranităţii şi inde
pendenţei patriei. Partidul Comunist Român a elaborat Platforma-pro- 
gram din 6 septembrie 1941 intitulată sugestiv „Lupta poporului român 
pentru libertate şi independenţă naţională"23 —  care stabileşte obiec
tivele rezistenţei şi modul de îndeplinire a lor prin unirea într-un front 
unic naţional de luptă a tuturor forţelor politice şi personalităţilor cul
turale şi ştiinţifice antihitleriste ale ţării, a întregului popor român.

Odată cu începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţională, anti
fascistă şi antiimperialistă marcat de victoria insurecţiei din august
1944, Partidul Comunist a realizat o impresionantă unitate a poporului, 
angajîndu-se în lupta pentru adînci prefaceri economice şi sociale, pen
tru edificarea noii orînduiri sociale pe pămîntul patriei. în  acelaşi timp 
poporul român, răspunzînd chemării Partidului Comunist „Totul pen
tru front, totul pentru victorie“ şi-a adus contribuţia materială şi umană 
la înfrîngerea fascismului.

în cele aproape patru decenii care au trecut de la memorabilul
23 August 1944, poporul român, constructor al unei societăţi noi, socia
liste, şi-a clădit o nouă orînduire socială bazată pe relaţii de colaborare 
şi ajutor reciproc, şi-a adus contribuţia esenţială la lupta umanităţii 
pentru menţinerea şi apărarea păcii, dezvoltarea relaţiilor de prietenie 
şi colaborare între popoare, pentru statornicirea unui climat de respect 
a independenţei naţionale, al dreptului fiecărui popor de a-şi hotărî

de-sine-stătător prezentul şi viitorul. Un moment de răscruce în munca 

şi lupta eroică a întregului popor pentru edificarea noii orînduiri şi 
afirmarea suveranităţii şi independenţei patriei a fost marcat acum, la 
peste un deceniu şi jumătate de la alegerea tovarăşului Nicolae Ceau
şescu în fruntea conducerii partidului, de istoricele hotărîri ale Con
gresului al IX-lea al Partidului din iulie 1965.

în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., secreta
rul general al Partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, s-a afir
mat cu strălucire ca m ilitant ferm şi neobosit pentru dreptul la viaţă 
liberă şi independenţă al tuturor naţiunilor, pentru securitate şi colabo
rare pe continentul european şi întreaga lume, pentru înfăptuirea ma
rilor deziderate ale dezarmării, lichidării subdezvoltării şi instaurării

-•> Muzeul de istorie a P.C.R., fond documentar.
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unei noi orînduiri internaţionale, pentru abolirea forţei şi soluţionării 
tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor 
politice, pentru promovarea unor relaţii cu adevărat noi între naţiuni, 
bazate pe deplina egalitate, respectul independenţei şi suveranităţii, stimă 
şi respect reciproc.

Privind retrospectiv cele şase decenii de existenţă ale Partidului 
Comunist Român, ele înfăţişează tabloul unei vaste activităţi, pusă în 
slujba intereselor şi aspiraţiilor celor mai nobile ale poporului, a cărei 
încununare o reprezintă făurirea societăţii socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României. Totodată evidenţiază lupta permanentă 
a comuniştilor români pentru aşezarea raporturilor din lumea contem
porană pe principiile noi, profund democratice, ale respectării indepen
denţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a fiecărei ţări, neamestecu
lui în treburile interne ale altor state, ale colaborării şi păcii în lume.

LE PARTI COMMUNISTE ROUMAIN, PORT-DRAPEAU 

DES in t Er Et s  NATIONAUX FONDAMENTAUX DU 

PEUPLE ROUMAIN, DEFENSEUR DE L ’ INDEPENDANCE 

ET DE LA SOUVERAINETE DU PAYS.

Re s u m e

L ’auteur presente dans cet article, des moments importants 
de la lutte deployee par le Parti Communiste Roumain, contre l ’exploitation des 
classes dominantes, contre Tasservissment du pays aux pouvoirs etrangers, pour 
la d£fense des interets nationaux, de l ’independance, de la souverainet£ et de
l’integrite de notre pays.

Dans la periode d’accroissement du danger fasciste, le Parti Communiste
Roumain a ete un consequent defenseur des interets vitaux du notre peuple ; les 
communistes roumains ont aide aussi d ’autres peuples qui avaient tombe vic-
times des agresseurs fascistes.

En meme temps, avec la revolution de liberation sociale et naţionale, antifas
ciste et antiimperialiste, le Parti Communiste Roumain a realise urne impression- 
nante unite du peuple, s’engageant dans la lutte pour des profondes transformations 
economiques et sociales, pour Tedification de la nouvelle societe socialiste sur le 
territoire de la patrie.

Les six decennies d’existence du Parti Communiste Roumain, representent
une vaste activite au service des interets et des plus nobles aspirations du peuple, 
dont le couronnement est represente par la creation de la societe socialiste mul- 
tiformement developpee sur le territoire de la Roumanie.



DIN ISTORIA ORAŞULUI SUCEAVA

Suceava, una dintre cele mai vechi aşezări romaneşti 
de la: răsărit de Car păţi, va împlini, în 1988, şase veacuri de la prima 
atestare documentară.

Din dorinţa de a stimula interesul pentru întocmirea unei mono
grafii a oraşului cu un destin aparte între celelalte aşezări — deoarece 
a fost reşedinţă domnească în vremea muşatinilor şi simbol al luptei ro
mânilor pentru unitate şi neatîrnare sub Ştefan cel Mare — începînd 
din acest număr publicaţia noastră deschide o rubrică permanentă, cu 
titlul de mai sus, unde vor fi publicate documente şi mărturii despre 
istoria oraşului Suceava.

Solicităm, în acest scop, colaborarea tuturor specialiştilor din ţară, 
lucrători din arhive şi muzee, cercetători ştiinţifici de la institute şi 
filiale, profesori aflaţi la catedră, colecţionari şi iubitori de istorie, ru- 
gîndn-i să ne trimită, spre publicare, mărturii, documente, memorii, 
stampe sau ilustraţii vechi, de epocă, privitoare la viaţa economică, so- 
cial-politică şi cidturală a oraşului Suceava, din cele mai vechi timpuri 
şi pînă în zilele noastre.
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1. INTRODUCERE

Suceava a jucat un rol dintre cele mai strălucite în 
istoria multiseculară a Moldovei. Moldova independentă, Moldova luptă
toare şi-a avut centrul în Suceava timp de circa 180 de ani, iar inima 
Moldovei şi a Sucevei însăşi a constituit-o, dintotdeauna, Cetatea sa de 
Scaun. în tot acest timp, perioadă în care a fost capitală a Moldovei, Su
ceava s-a integrat în lupta de afirmare a existenţei btatului feudal Mol
dova, de dobîndire şi de apărare a independenţei acestei ţări, folosind ar
mele, atunci cînd iscusinţa diplomatică nu-i putea asigura o convieţuire 
paşnică, fie cu regatele puternice ale Poloniei şi Ungariei, vecine, fie cu 
imperiul otoman, în epoca celei mai puternice ascensiuni a acestuia.

Procesul de urbanizare a Sucevei era într-un stadiu destul de îna
intat cînd Petru I Muşat a mutat aici capitala Moldovei, de la Şiret, 
oraşul Suceava dezvoltîndu-se dintr-o veche aşezare sătească, în care 
luase fiinţă şi se extindea tot mai mult o producţie meşteşugărească le
gată de trebuinţele unui număr însemnat de sate existente în j u r l. 
Suceava medievală se întindea pe suprafaţa actualului oraş, iniţial pe 
o arie mai restrînsă, spre apus de Cetatea de Scaun.

Domnia lui Petru I Muşat şi a lui Alexandru cel Bun au constituit 
epoci de prosperitate economică şi de afirmare, tot mai puternică, a 
tînărului stat al Moldovei, care şi-a cîştigat un respect binemeritat din 
partea vecinilor, care au apelat, în anumite împrejurări, la sprijin 
bănesc şi chiar la ajutor militar din partea acestor voievozi, care s-au 
dovedit vrednici gospodari şi iscusiţi în treburile militare. Domnia aces
tor voievozi coincide cu epoca de ascensiune şi de afirmare a Sucevei 
ca centru politic şi economic al ţării 2.

Ştefan cel Mare a' ridicat Moldova pe cele mai înalte culmi ale glo
riei, ale afirmării demnităţii poporului său şi asigurării unei vieţi libere 
şi independente a acesteia, iar Suceava s-a dovedit o capitală vrednică 
de această mare faimă. Au stîm it admiraţie în întreaga lume victoriile 
marelui voievod Ştefan, care, timp de aproape o jumătate de veac, a

1 Vezi, în această privinţă, ca şi în legătură cu începuturile oraşului me
dieval Suceava, între altele, şi studiul lui M. D. Matei, Contribuţii arheologice 
la istoria oraşului Suceava, Editura Academiei, Bucureşti, 1963.

2. Istoria României, II, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
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ţinut în loc uriaşa avalanşă de arme şi foc ale imperiului turcesc. Este 
epoca în care Suceava se afla în culmea gloriei şi înfloririi sale. Chiar 
dacă aprecierile lui Dimitrie Cantemir privind mărimea şi construcţiile 
remarcabile ale Sucevei cuprind şi unele exagerări 3, provocate de mă
reţia numelui Sucevei, ele cuprindeau şi un sîmbure de adevăr, Suceava 
medievală cunoscînd, pe vremea lui Ştefan cel Mare, cea mai puternică 
strălucire. In această epocă, oraşul depăşea cu mult limitele din prima 
jumătate a secolului al XV-lea Cercetările arheologice au surprins, 
între altele, chiar şi existenţa unor preocupări în legătură cu sistema
tizarea oraşului 5.

Dacă epoca de luptă şi de glorie a Moldovei eroice a găsit în Suceava
o capitală bine întărită militar şi moral, un centru de conducere a în 
tregii activităţi pe multiple planuri, între care şi cel economic şi cultu
ral au fost de primă importanţă, nici vremurile vitrege, care nu au cru
ţat poporul Moldovei de suferinţe aprige, nu au întîrziat să-şi pună 
amprenta necruţătoare asupra destinului Sucevei.

Nu o singură dată însă voievozii care urmăreau pregătirea unor 
acţiuni de scuturare a jugului opresiv otoman îşi întorceau privirile 
spre Suceava, fosta capitală devenind sediul de preferinţă al acestora. 
Interesul manifestat de Ion Vodă cel Viteaz şi Ştefan Răzvan pentru 
Suceava nu s-a putut concretiza privind oraşul însuşi, datorită împre
jurărilor defavorabile care au dus la răsturnarea, în scurtă vreme, a 
acestora.

Acţiunea militară a lui Mihai Viteazul, care ţintea unirea celor trei 
ţări române şi care s-a bucurat de întreg sprijinul oştirii şi poporului 
în Moldova, încununată de izbîndă deplină şi ducînd la înfăptuirea aces
tui măreţ ideal al poporului român, chiar dacă şi pentru scurt timp, a 
aprins şi în vechea capitală a Moldovei, prin garnizoana pusă de vo
ievod la Cetatea de Scaun a Sucevei, scînteia speranţei de noi vremuri 
de afirmare a virtuţilor strămoşeşti şi de scuturare a umilitoarei opre
siuni străine.

Movileştii, care căutaseră prietenia Poloniei, au făcut ca viaţa eco
nomică a Sucevei să pulseze cu mai mare tărie, dar ambiţiile taberelor 
create între membrii acestei familii şi boierimea raliată fie unuia, fie 
altuia dintre urmaşii lui Ieremia şi Simion Movilă au împiedicat înche
garea unor acţiuni de amploare de ordin politico-militar cu şanse de reu
şită, care să ducă la scuturarea jugului otoman.

3. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ediţie Gh. Adamescu, Cartea Ro- 
mânească, Bucureşti, 1.941, p. 54.

4. Elena Busuioc, Şanţul de apărare al oraşului Suceava din secolul al XV-lea, 
în MCA, IX , p. 401-406.

5. In  sprijinul şi completarea documentelor scrise, cercetările arheologice, din 
ultimele decenii, au adus numeroase informaţii cu privire ]a diferite aspecte ale 
prezenţei, extinderii şi elementelor constitutive ale Sucevei medievale. Rapoartele 
de săpătură publicate precum şi studii speciale privind diferite aspecte ale exis
tenţei oraşului pot completa o imagine destul de vie în acest sens. In cadrul 
unei monografii a Sucevei, de multă vreme şi cu mare interes aşteptată, ar 
putea avea un loc deloc neglijabil prezentarea preocupărilor ce au existat pe 
linia sistematizării oraşului.
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Vasile Lupu, apoi, voievodul care tindea spre înveşnicirea numelui 
său prin acţiuni de mare răsunet, deşi nu a reuşit în aceeaşi măsură şi 
pe plan militar, a rămas în istoria Moldovei şi a Sucevei ca un mare 
animator al culturii şi artelor. El a dat oraşului Suceava o remarcabilă 
strălucire, imprimîndu-i şi o înflorire economică deosebită.

De căderea regatului Poloniei şi războaiele ruso-turco-austriece este 
legată şi sfîrtecarea unei părţi din trupul Moldovei, Bucovina, în 1774, 
în favoarea hrăpăreţului imperiu austriac, sub însîngeratul iatagan al 
imperiului turcesc, care, într-o perioadă de declin militar şi politico-eco- 
nomic, îşi încălca angajamentele asumate faţă de Moldova de a-i asigura 
integritatea teritorială în schimbul acceptării suzeranităţii turceşti, „răş- 
luire“ acceptată de sultan în speranţa prelungirii existenţei unui imperiu 
în dezagregare. Grigore Ghica, voievodul Moldovei din acea vreme, a 
plătit cu viaţa îndrăzneala de a fi protestat împotriva acestei samavolnicii 
otomane.(i Este momentul care a marcat pentru populaţia Sucevei în
treruperea unui curs comun de viaţă 7, chiar dacă plin de suferinţe, cu 
cea a fraţilor rămaşi dincolo de nişte fruntarii impuse de interese străine 
poporului român.

2. PROBLEMA MONETARIEI SUCEVENE

Mulţi cercetători au abordat această chestiune. Totuşi, pînă în pre
zent au mai rămas un număr însemnat de semne de întrebare cu privire 
la locul unde îşi desfăşura activitatea, ce specialişti erau folosiţi, în ce 
condiţii funcţiona — inclusiv pe timpul dominaţiei otomane — , cînd şi-a 
întrerupt activitatea şi pentru cîtă vreme şi altele. Este incontestabil că 
s-au realizat şi mari succese, clarificîndu-se, fie şi parţial, unele aspecte 
privitoare la această problemă. Cercetările arheologice, alături de studie
rea documentelor scrise, au adus valoroase contribuţii în această direcţie 1

Baterea monedei este, în mod obişnuit, un indiciu al recunoaşterii 
suveranităţii unui stat. Au fost specialişti care afirmau că şi pe vremea 
lui Alexandru cel Bun încă nu exista o monetărie proprie a Moldovei.

6. Ion Nistor, Grigore Vodă Ghica la aniversarea a 150 de ani de la moartea 
sa, în Codrul Cosminului, IV  şi V, 1927 şi 1928, Cernăuţi, 1929, p. 399-444.

7. Prezentarea de faţă îşi propune ca termen ante quem anul 1774, dată la 
care Austria anexează Bucovina, după care circulaţia monetară cbe pe întin
derea oi asului Suceava este semnificativă, doar ca aspect local, monedele folosite 
aici integrîndu-se în sistemul monetar austriac, iar pătrunderea unor monede din 
afară fiind în funcţie de sistemul economic al imperiului habsburgic sau de unele 
schimbări economice locale.

Am creionat doar unele dintre evenimentele mai de seamă din istoria Mol
dovei, de care este mai strîns legată şi existenţa Sucevei sub toate aspectele 
ei şi, în mod deosebit, sub cel economic, în funcţie de care se poate vorbi şi 
de mijloacele de schimb, emisiunile monetare.

1. Ţin să aduc pe această cale cele mai vii mulţumiri conducerii Muzeului 
judeţean Suceava şi colectivului muzeului pentru a-mi fi înlesnit studierea publi
caţiilor de specialitate de care dispune această instituţie atît în domeniul nu
mismaticii, cît şi al arheologiei şi istoriei generale. Mulţumesc şi pe această cale 
tovarăşului Octavian Iliescu pentru preţiosul sprijin pe care mi l-a acordat în 
abordarea şi clarificarea multora dintre problemele în discuţie.
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motivînd această afirmaţie pe baza existenţei unui număr mare de mo
nede din emisiuni străine care circulau a ic i2.

Dimitrie A. Sturdza, „părintele numismaticii româneşti*, cum îl nu
meşte I. F l e i s c h e r a  întreprins primele cercetări sistematice privind 
emisiunile monetare ale Moldovei, stabilind, cu oarecare aproximaţie, nu
mele voievozilor care au bătut monedă proprie /|.

Ca primă emisiune monetară moldovenească, Dimitrie A. Sturdza, în 
Vbersicht der Munzen und Medaillen des Fiirstenthums Romănien (Mol- 
dau und Walachei) \ atribuie o piesă mică de aramă unui domnitor an
terior lui Bogdan I, pe care nu-1 precizează. Acelaşi cercetător menţio
nează, în lucrarea citată, o altă monedă, pe care o atribuie lui Bogdan I, 
iar în Etymologicum magnum al lui B. P. Hasdeu, la termenul „ban“ (î, 
tot D. A. Sturdza atribuie o a doua monedă de argint lui Bogdan I. Aceste 
afirmaţii au fost preluate în mod mecanic şi de Eduard Fischer, în al său 
Beitray zur Miinzkunde des Furstenthumes Moldau 1.

Octavian Iliescu, analizînd în Îndreptări şi întregiri mărunte cu pri
vire la unele emisiuni monetare feudale ale ţărilor române 8 tipurile mo
netare respective descrise, verificînd apoi manuscrisele şi reproducerile 
pieselor, a constatat că determinarea acestora nu este corectă. Prima mo
nedă în discuţie, o piesă divizionară anepigrafă, aparţinînd de fapt lui 
Alexandru cel Bun sau unuia dintre urmaşii acestuia pînă la Ştefan 
cel Mare, iar cele două piese de argint, atribuite greşit de D. A. Sturdza 
lui Bogdan I, trebuiau socotite, de fapt,- ca făcînd parte din emisiuni ale 
lui Bogdan al Il-lea şi Petru al II-lea. Lui Bogdan al II-lea trebuie să i se 
atribuie piesa care reprezintă pe revers scutul în cîmp cu buzduganul 
şi spada aşezate paralel, fapt precizat şi de C. Moisil în Istoria monetei 
in România iar lui Petru al II-lea piesa cu două flori de crin pe scut. 
în urma studiilor întreprinse de C. Moisil, s-a putut stabili că în Mol
dova nu s-au emis monede înainte de Petru I Muşat ,0, ceea ce, în pre
zent, se admite din partea tuturor numismaţilor din ţară şi de peste 
hotare.

A fost necesară această scurtă incursiune în studiile publicate cu 
privire la primele monede moldoveneşti în vederea clarificării, pe cît 
posibil, a problemei primei monetării a Moldovei u . Ştim că Petru I Mu
şat este cel care a mutat scaunul de domnie la Suceava ; dar el este şi 
primul voievod care a bătut monedă cu însemne proprii, dovadă a unei 
suveranităţi depline a ţării. Deşi nu sînt dovezi care să o confirme decît

2. W ilhelm Schmidt, Suczaiva's historische Denkwiirdigkeiten, Czernowitz, 1876. 
p. 26 şi urm.

3. Die Miinzstătte von Suczawa, în JBLM, 1896, p. 34 urm.
4. D. A. Sturdza, în Etymologicum magnum Romaniae al lui B. P. Hasdeu, 

Bucureşti, 1893, tom III, fasc. 1, col. 2434 şi urm.
5. In Numismatische Zeitschrift, Wien, IV, 1872.
6. Op. cit., col. 2434, sub nr. 2
7. JB LM , 1901, p. 15 şi urm.
8. SCN, I, Bucureşti, i957, p. 217 urm.
9. CNA, III, p. 31 şi urm.
10. C. Moisil, Contribuţiuni la istoria monetăriei vechi româneşti, în BSNR,

X II, p. 16-17.
11. Vezi şi I. Fleischer, Die Miinzstătte..., p. 33-39.
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pentru anumite perioade de mai tîrziu —  secolele X V I şi X V II — , con
siderăm că monedele acestui voievod nu se băteau în altă localitate decît 
în Suceava —  şi anume chiar în Cetatea de Scaun — , căci argumente nu 
există nici împotriva unei asemenea posib ilităţi; nu există documente, 
pe de altă parte, care să vorbească despre concesionarea baterii monede
lor fie în ţară, fie în afară, ceea ce ar putea constitui un argument că 
baterea monedelor se făcea sub controlul strict al voievodului fie d i
rect, fie prin oamenii săi, iar aceasta s-ar fi putut înfăptui, mai operativ 
şi mai sigur, în oraşul de reşedinţă al domnitorului, unde meşterul cu lu 
crătorii săi îşi vor fi avut şi un atelier bine pus la punct.

Monetăria suceveană de la Cetatea de Scaun va fi funcţionat fără 
întrerupere, începînd cu emiterea primilor groşi ai lu i Petru I Muşat şi 
pînă pe timpul domniei lui Ştefăniţă 12. Aceasta o putem afirma sub titlu 
provizoriu, ţinînd seama că, p înă în prezent, nu avem monede de la Pe
tru Rareş. Monetăria îşi va fi reluat activitatea sub Alexandru Lăpuş- 
neanu, probabil tot în Cetatea Sucevei, unde a funcţionat aceasta şi în 
trecut, cîştigîndu-se o anumită experienţă pe linia baterii de monede. 
Despot Vodă a încercat, tot în monetăria de la Cetatea de Scaun, folo- 
sindu-se de un meşter iscusit, Wolffgang, de origine săsească, pe care 
l-a adus din Transilvania, ridicarea emisiunilor monetare moldoveneşti la 
nivelul celor apusene, dar n-a avut nici timpul, nici mijloacele necesare 
pentru înfăptuirea unui plan atît de îndrăzneţ, iar urmaşii săi au renun
ţat să continue aceste eforturi.

Sînt indicii demne de ţinut în seamă că Despot este şi iniţiator al 
unor contrafaceri de monede străine. .Este vorba de piese de tip „soli- 
dus“ falsificate în monetăria suceveană după modelul celor emise de du
cele Albert de Brandemburg (Prusia). Ele erau din aramă argintată, fiind 
de o bună execuţie tehnică 13.

Monetăria suceveană este posibil să-şi fi încetat activitatea după că
derea lui Ion Vodă Viteazul, căci emisiunile lui Ştefan Răzvan şi Ieremia 
Movilă implică încă discuţii şi studii asupra locului emiterii lor. Cert este 
că emisiunile monetare au fost reluate sub Eustratie Dabija, în 1661, iar 
monetăria a funcţionat în Cetatea de Scaun de la Suceava. Reluarea a- 
cestei activităţi a constituit una dintre problemele care au preocupat pe 
mulţi dintre cercetători. în  legătură cu aceasta, menţionăm studiile spe
ciale ale lui C. Moisil l'\ I. Ţabrea 15, Oct. Iliescu iG, C. A. Stoide i7, ca cei

12. Pentru toată această perioadă, nu  avem date precise priv ind monetarii 
folosiţi. Este posibil ca Ştefan cel Mare să fi avut ca monetar pe Anthonius Auri- 
faber, originar din Bistriţa transilvană, care se ştie că a lucrat pentru voievod, 
iar mai tîrziu pe Stanciul Aurariul şi alţi meşteri gravori, aurari sau argintari.
— Vezi şi O. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei..., op. cit., p. 201-202.

13. Vezi I. Ţabrea, Monedele lui Despot-Vodă în  lum ina ultimelor cercetări, 
în S-CN, V, Bucureşti, 1971, p. 176-177.

14. Bănăria lui Dabija Vodă, Bucureşti, 1915.
15. Originea si activitatea monetăriei lui Dabija Vodă din Suceava, în CNA,

X III, p. 69-89.
16. Solidi Valacliici vulga dumnicze, în SCN, I I I , p. 311-322 ; Idem, Din nou

despre solidi Valacliici vulgo dumnicze, în SCN, V I, p. 259-261.
17. Însemnări despre meşterii şi bănăria lui Eustatie Dabija Vodă, în AIA ,

1964, p. 145 urm.
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2. W ilhelm Schmidt, Suczaiva's historische Denkwiirdigkeiten, Czernowitz, 1876, 
p. 26 şi urm.

3. Die Miinzstătte von Suczawa, în JBLM , 1896, p. 34 urm.
4. D. A. Sturdza, în Etymologicum magnum Romaniae al lui B. P. Hasdeu, 

Bucureşti, .1893, tom III, fasc. 1, coi. 2434 şi urm.
5. în Numismatische Zeitschrift, Wien, IV, 1872.
6. Op. cit., col. 2434, sub nr. 2
7. JBLM , 1901, p. 15 şi urm.
8. SCN, I, Bucureşti, i957, p. 217 urm.
9. CNA, III, p. 31 şi urm.
10. C. Moisil, Contribuţiuni la istoria monetăriei vechi româneşti, în BSNR,

X II, p. 16-17.
11. Vezi şi I. Fleischer, Die Miinzstătte..., p. 33-39.
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pentru anumite perioade de mai tîrziu —  secolele X V I şi X V II — , con
siderăm că monedele acestui voievod nu se băteau în altă localitate decît 
în Suceava —  şi anmne chiar în Cetatea de Scaun — , căci argumente nu 
există nici împotriva unei asemenea posib ilităţi; nu există documente, 
pe de altă parte, care să vorbească despre concesionarea baterii monede
lor fie în ţară, fie în afară, ceea ce ar putea constitui un argument că 
baterea monedelor se făcea sub controlul strict al voievodului fie d i
rect, fie prin oamenii săi, iar aceasta s-ar fi putut înfăptui, mai operativ 
şi mai sigur, în oraşul de reşedinţă al domnitorului, unde meşterul cu lu 
crătorii săi îşi vor fi avut şi un atelier bine pus la punct.

Monetăria suceveană de la Cetatea de Scaun va fi funcţionat fără 
întrerupere, începînd cu emiterea primilor groşi ai lu i Petru I Muşat şi 
pînă pe timpul domniei lui Ştefăniţă 12. Aceasta o putem afirma sub titlu 
provizoriu, ţinînd seama că, p înă în prezent, nu avem monede de la Pe
tru Rareş. Monetăria îşi va fi reluat activitatea sub Alexandru Lăpuş- 
neanu, probabil tot în Cetatea Sucevei, unde a funcţionat aceasta şi în 
trecut, cîştigîndu-se o anumită experienţă pe linia baterii de monede. 
Despot Vodă a încercat, tot în monetăria de la Cetatea de Scaun, folo- 
sindu-se de un meşter iscusit, Wolffgang, de origine săsească, pe care
l-a adus din Transilvania, ridicarea emisiunilor monetare moldoveneşti la 
nivelul celor apusene, dar n-a avut nici timpul, nici mijloacele necesare 
pentru înfăptuirea unui plan atît de îndrăzneţ, iar urmaşii săi au renun- 
tat să continue aceste eforturi.

Sînt indicii demne de ţinut în seamă că Despot este şi iniţiator al 
unor contrafaceri de monede străine. .Este vorba de piese de tip „soli- 
dus“ falsificate în monetăria suceveană după modelul celor emise de du
cele Albert de Brandemburg (Prusia). Ele erau din aramă argintată, fiind 
de o bună execuţie tehnică 13.

Monetăria suceveană este posibil să-şi fi încetat activitatea după că
derea lui Ion Vodă Viteazul, căci emisiunile lui Ştefan Răzvan şi Ieremia 
Movilă implică încă discuţii şi studii asupra locului emiterii lor. Cert este 
că emisiunile monetare au fost reluate sub Eustratie Dabija, în 1661, iar 
monetăria a funcţionat în Cetatea de Scaun de la Suceava. Reluarea a- 
cestei activităţi a constituit una dintre problemele care au preocupat pe 
mulţi dintre cercetători. In legătură cu aceasta, menţionăm studiile spe
ciale ale lu i C. Moisil l\ I. Ţabrea t5, Oct. Iliescu iC, C. A. Stoide 17, ca cei

12. Pentru toată această perioadă, nu avem date precise privind monetarii 
folosiţi. Este posibil ca Ştefan cel Mare să fi avut ca monetar pe Anthonius Auri- 
faber, originar din Bistriţa transilvană, care se ştie că a lucrat pentru voievod, 
iar mai tîrziu pe Stanciul Aurariul şi alţi meşteri gravori, aurari sau argintari.
— Vezi şi O. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei..., op. cit., p. 201-202.

13. Vezi I. Ţabrea, Monedele lui Despot-Vodă în lum ina ultimelor cercetări, 
în SCN, V, Bucureşti, 1971, p. 176-177.

14. Bănăria lui Dabija Vodă, Bucureşti, 1915.
15. Originea şi activitatea monetăriei lui Dabija Vodă din Suceava, în CNA ,

X III, p. 69-89.
16. Solidi Valacliici vulga dumnicze, în SCN, II I , p. 311-322 ; Idem, Din nou 

despre solidi Valacliici vulgo dumnicze, în SCN, VI, p. 259-261.
17. însemnări despre meşterii şi bănăria lui Eustatie Dabija Vodă, în AIA , 

1964, p. 145 urm.
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mai cunoscuţi dintre numismaţii din ţara noastră şi, dintre istorici, pe 
cele ale lui N. Iorga 18 şi P.P. Panaitescu 19.

Ultimele cercetări numismatice duc spre concluzia că la monetăria 
suceveană s-a început baterea de monede de aramă de tip „solidus“ 20 pur- 
tînd numele lui Dabija voievod încă începînd din anul 1661, iar foarte 
curînd s-au imitat emisiuni străine. Baterea unor asemenea emisiuni (po
loneze, suedeze sau prusiene) se pare că a fost fie deosebit de profitabilă 
pentru voievod, de vreme ce a renunţat la emisiuni proprii moldove
neşti, fie că a fost impusă de turci, într-o formă camuflată însă, ultima 
fiind cea mai plauzibilă, întrucât activitatea a putut continua sub trei 
voievozi şi nu este posibil să fi avut loc, în condiţiile ştiute, fără un 
anumit consimţămînt din partea puterii suzerane.

Printr-o serie de descoperiri, menţionate de Oct. Iliescu 21, s-au pu
tut, în mare parte, lămuri problemele privitoare la împrejurările care 

au favorizat reînfiinţarea monetăriei de la Cetatea Sucevei, durata func
ţionării acesteia, rolul jucat în Moldova şi peste hotare de emisiunile mo
netare falsificate aici.

în primul rînd, trebuie să avem în vedere trebuinţa de monedă mă
runtă pentru a se face faţă cheltuielilor militare din acea vreme ca unul 
dintre motivele principale care au determinat reînfiinţarea monetăriei 22. 
Baterea monedelor falsificate străine, înlocuind pe cele autohtone, este 
legată poate şi de interesul domnitorului de a scoate beneficii personale, 
dar în primul rînd de acela de a se achita de obligaţii faţă de înalta 
Poartă. Aceasta se poate deduce şi din împrejurarea că şi în Ţara Româ
nească se imitau emisiuni străine în monetăria de la Snagov, cam în a- 

ceeaşi vreme. Este greu de presupus că se puteau întreprinde asemenea 
acţiuni fără ştirea şi deci şi consimţămîntul Constantinopolului, iar dacă 
se ţine seama de repetatele proteste ale regilor polonezi la înalta Poartă 
cu privire la aceste falsuri monetare întreprinse de Dabija, dar şi după 
domnia acestuia de către Alexandru Iliaş şi Gheorghe Duca, proteste 
rămase, după cum se vede fără urmări în sensul interzicerii acţiunii res
pective, e limpede complicitatea, poate neoficială dar, oricum, interesată, 
a stăpînirii turceşti, chiar dacă numai a unor cercuri influente, intere
sate băneşte. Pe de altă parte, cunoscîndu-se efectele dezastruoase asu
pra economiei regatului polon, unde se răspîndiseră masiv aceste monede, 
turcii erau cu atît mai interesaţi să tergiverseze interzicerea baterii aces
tui fel de monede la Suceava, care, se pare că, în cele din urmă, a fost 
întreruptă în 1672, deşi nu avem informaţii directe şi precise sub acest 
raport.

18. Banul lui Dabija Vodă, în AAR, X X V III, s. 2.
19. Date noi despre falsificări de monede polone în Moldova, în BSNR, 

X X V II-X X V III, p. 129-132.
20. L Tabrea. Originea şi activitatea,.,, o. 86 urm.
21. O. Iliescu, Solidi..., p. 319-328.
22. N. Iorga, Banul..., p. 508.
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Banii falsificaţi, cunoscuţi şi sub numele de şilingi suceveni14 23, „şa
lăi" 2/\ „şilingi negri moldoveneşti" 25 şi numiţi de arheologi sub genericul 
,.christine“, aveau o valoare mult mai mică decît cea nominală,, astfel 
că se puteau lua pe ei valori însemnate în piese de aur sau de argint2G. 
Este neîndoielnic, în urma cercetărilor din ultima vreme, că monetăria 
a funcţionat pe vremea lui Eustratie Dabija (1661-1665), a lui Alexandru 
Iliaş (1666-1668) şi în a doua domnie a lui Gheorghe Duca (1668-1672) 27. 
Existenţa monetăriei pe vremea lui Gheorghe Duca era atestată pînă în 
prezent doar pe bază de documente scrise. în urma descoperirii tezaurului 
de la Ungureni-Săveni, între piesele căruia s-au determinat trei exem
plare falsificate poloneze din 1668, purtând numele lui Ioan al II-lea Ca- 
simir, informarea documentară este întărită şi pe bază de emisiune mo
netară 28.

Se cunosc documente care subliniază efectul negativ pe care l-a avut 
emiterea masivă de asemenea monede, atît în Moldova, cît mai ales în 
Polonia, unde s-a petrecut o adevărată invazie de „solidi Valachici“ şi se 
găseau încă în 1690 peste 10 milioane asemenea piese 2!). Pericolul eco
nomic pentru statul polonez pe care-1 reprezentau piesele cu pricina îl 
putem deduce din insistentele plîngeri ale regelui polonez la înalta 
Poartă împotriva lui Dabija, a lui Iliaş şi Gheorghe Duca, pentru că a- 
ceştia băteau monedă pe numele său şi o introduceau în regatul polon 30. 
Istoricul P. P. Panaitescu a dat la iveală un act al Dietinei din Halici că
tre deputaţii din dietă, purtînd data de 8 octombrie 1664, care ilustrează 
ce urmări a avut pătrunderea în această regiune a Poloniei a monedelor 
falsificate în monetăria suceveană 31. Pentru ultima dată, în tratatul în
cheiat la 18 noiembrie 1705 între regele Poloniei şi cel al Suediei, se men
ţionează aceşti „solidi Valachici", interzicîndu-se circulaţia lor 32.

Pentru început, se vor fi folosit meşteri locali, între care a fost Ia- 
nache Bănarul33, cînd s-au scos şi primele emisiuni purtînd numele lui 
Dabija. Aşa se explică şi numeroasele erori şi neglijenţe în execuţia mo
nedelor cu însemnele acestui voievod v'. Se ştie, apoi, că, pentru mai bine 
de un an, între 1661 şi 1663, Titus Livius Boratini, italian de origine, con
cesionar al monetăriei din Cracovia şi Ujasdow, retrăgîndu-i-se conce
siunea, ajunge în Moldova35, unde este solicitat să aducă îmbunătăţiri

23. Eduard Fischer, Beitrag..., p. 45-52 ; C. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii..., 
p. 90-98 ; I. Fleischer, Die Miinzstătte.... p. 37-39.

24. Nicolae Muşte, în Cronicele României, ed. Kogălniceanu, Bucureşti, 1872, 
Tom. III, p. 6.

25. O. Iliescu, Din nou despre solidi Valachici..., p. 259-261.
26. Idem, Solidi..., p. 312.
27. Ibidem, p. 316 ; Stoide, însemnări..., p. 151.
28. Grigore Foit, Noi tezaure monetare medievale descoperite în regiunea 

Suceava, Suceava, 1967, p. 43 Urm.
29. Zatuski, Epist..., I, 2, p. 1194 (citat după BSNR, 1915, p. 60).
30. I. Ţabrea, Originea şi activitatea..., p. 86 urm. ; Iliescu, Solidi...., p. 316.
31. P. P. Panaitescu, Date noi..., p. 131 urm.
32. O. Iliescu, Solidi..., p. 311 urm.
33. Stoide, însemnări..., p. 147 urm.
34. In această privinţă, vezi şi G. Buzdugan, O. Luchian şi C. C. Oprescu, 

Monede şi bancnote româneşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977, p. 93-94.
35. O. Iliescu, Solidi..., p. 314 urm. ; Stoide, op. cit., p. 147 urm.



54 GRIGORE FOIT

monetăriei din Suceava. Acum se pun bazele falsificării de monede străine. 
Acestea erau foarte apropiate ca factură de cele originale. După reche
marea în Polonia a lui Boratini, monetăria suceveană îşi continuă acti
vitatea. Piesele încep a fi lucrate cu mai puţină îngrijire. Apar exem
plare cu batere descentrată sau repetată ori cu alte defecte tehnice. In 
inscripţii se găsesc litere răsturnate, la fel şi unele cifre, litere lipsă sau 
adăugate în plus, imitaţii fanteziste ale unora dintre semnele de pe mo
nedele originale etc. 36. Se pune înti'ebarea : Cînd a încetat emiterea de 
monede de tip solidus ? O piesă falsificată pentru Riga şi alte două pen
tru Lituania ale regelui Ioan al II-lea Casimir, purtînd data 1668, bătute 
în monetăria suceveană, ar putea marca încetarea emiterii de monede mă
runte de tip solidus, dar nu este exclus să se găsească monede purtînd 
şi date ulterioare 37. Este posibil, însă, ca monetăria să fi continuat falsi
ficarea acestui tip de monedă şi după 1668, ţinînd seama că în 1672 
Gheorghe Duca a fost învinuit de boieri şi preoţi că pune să fie falsificaţi 
în monetăria suceveană taleri de tip olandez, motiv pentru care a fost 
chemat la Constantinopol. Aici, s-a găsit asupra sa matricea unui taler 
olandez :!8. De ce nu era învinuit cu acest prilej şi de contrafacerea mo
nedelor de tip solidus ? Poate pentru că se ştia că aceasta era îngăduită 
de către puterea suzerană sau pentru motivul că ea încetase de mai îna
inte ? învinuirea, însă, i se putea aduce şi pentru o presupusă abatere mai 
veche. A fost însă ocolită o asemenea acuzaţie. Nu putem, atunci, presu
pune că emiterea de monede de tip solidus putea continua şi după 1672 ? 
Cercetările viitoare ar putea să clarifice această problemă. Taleri, însă, 
nu s-au mai bătut. Rămîne de văzut dacă monetăria şi-a încetat cu totu] 
activitatea.

în funcţie de resturile de la baterea monedelor descoperite în can
tităţi mai mari în anumite puncte din incinta Cetăţii de Scaun, C. A. Rom- 
storfer sugerează ca spaţiu amenajat pentru monetărie zona de lîngă tur
nul 37, spre capătul de nord-vest al curţii exterioare, în partea de nord 
a halei de jos, în încăperea 51 ori într-o încăpere surpată de lîngă a- 
ceasta ; întrucît multe resturi de la baterea monedelor s-au aflat şi lîngă 
tum ul diagonal 40, în  partea de sud a acestuia, dă ca posibilă şi folo
sirea acestui tura ca monetărie, ori a unei construcţii speciale, notată pe 
plan cu nr. 33, spre sud de paraclisul capelei, adosat zidului de est al 
castelului 39.

Ţinînd seama de împrejurarea că aceste stanţe pot fi apreciate ca a- 
parţinînd ultimei perioade de funcţionare a monetăriei, ca şi de faptul că, 
de-a lungul existenţei sale, cetatea a suferit modificări ale spaţiului con
struit, fie prin refaceri de ziduri, fie prin extinderea perimetrului con
struit, trebuie să acceptăm ipoteza că zonele propuse de Romstorfer ca

36. Grigore Foit, Noi tezaure..., p. 43 urm.
37. Ibidem, p. 54-55.
38. I. Ţabrea, Originea şi activitatea..., p. 87.
39. Vezi C. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, descrisă pe temeiul propriilor

cercetări făcute între 1895 şi 1904 de..., Bucureşti, 1913, p. 98 şi planşa II (nu
merotările din prezentul text sînt cele folosite de Romstorfer pe planul Cetăţii
de Scaun întocmit de el.
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posibile sedii ale monetăriei nu pot fi singurele, cel puţin pentru perioa
dele anterioare secolului al XVII-lea. Lipsa unor urme materiale conclu
dente în acest sens este explicabilă prin înseşi refacerile pe care le-a su
ferit cetatea şi prin existenţa ei zbuciumată. Trebuie să mai avem 
în vedere şi faptul că pe vremea lui Petru I Muşat, cetatea se limita la 
castelul ei interior, iar construcţiile exterioare castelului, ridicate pe vre
mea lui Alexandru cel Bun, au fost aproape în totalitate desfiinţate pe 
vremea lui Ştefan cel Mare, rămînînd doar părţi din substrucţii. După 
cum se ştie, planul actual al cetăţii respectă în linii mari forma pe care 
a primit-o aceasta pe vremea lui Ştefan cel Mare, cu unele refaceri sau a- 
menajări din secolele XV-XVII. Nu este exclus ca cercetări arheologice 
viitoare în incinta cetăţii sau pe spaţiul aferent acesteia de pe cîmpul 
şanţurilor să ducă la noi descoperiri în legătură şi cu alte posibile sedii 
ale monetăriei.

Este locul să amintim, în cele din urmă, monetăria înfiinţată de au
torităţile de ocupaţie ţariste la Sadagura, lîngă Cernăuţi, care a bătut mo
nede speciale pentru Ţările Române în perioada 1772-1774 în valoare de
0 para — trei denghi şi două parale —  trei copeici, piese care au existat 
în număr mare şi în oraşul Suceava w.

3. UNELE DATE PR IV IN D  EM IS IU N ILE  MONETARE MOLDOVENEŞTI 1

a) Primele emisiuni. După cum s-a amintit în capitolul anterior, pri
mele monede emise de statul moldovenesc sînt cele aparţinînd lui Petru
1 Muşat. Monedele emise de acest voievod poartă numele de groşi. Ase
menea monede s-au folosit, pentru prima dată, pe la 1240 în Tours, de 
unde şi numele de nummi grossi Turonenses, spre deosebire de monedele 
subţiri ce se foloseau înainte (bracteatae). Groşii erau socotiţi ca subdivi
ziuni ale unei mărci, care varia de la o regiune la alta. Groşii după „sis
temul rusesc", introduşi în Polonia de Ludovic de Anjou, rege al Polo
niei între anii 1370 şi 1382, numiţi şi grossi ruthenicales, erau emişi cîte 
96 jumătăţi de gros de argint de 1,12 gr exemplarul la o marcă 2.

Monedele lui Peti’u I Muşat 3 se apropie de greutatea acestor „grossi 
ruthenicales", sînt de argint, au diametrul de 17-18 mm şi greutatea în
tre 0,88 şi 0,98 gr Ele poartă pe avers capul de bour cu o stea cu cinci 
raze între coarne, însoţit la dreapta şi la stînga de cîte un atribut, semi
luna cu coarnele în afară (conturată) şi rozeta sau o stea, precum şi o le

40. I. Spiru, Monede bătute la Sadagura, găsite în  Muntenia, în SCN, II, 
p. 475-476 ; Ing. Const. G. Urziceanu, Monede moderne româneşti, în BSNR, 
X X IX - X X X V I, p. 156-165 ; MBR, p. 102-105.

1. Pentru o viziune de ansamblu asupra emisiunilor monetare moldoveneşti, 
prin imaginile şi informaţiile pe care le oferă, este un excelent îndrumător lu 
crarea semnată de G. Buzdugan, O. Luchian şi C. C. Oprescu, Monede şi banc
note româneşti, în capitolul referitor la emisiunile monetare ale Moldovei, pag. 
39-107. — In prezenta lucrare citarea se va face sub forma prescurtată MBR.

2. N. Docan, Notiţă despre monetele lui Petru Muşat, în AAR, seria II, tom. 
X X X , 1908, Memoriile secţiei istorice, Bucureşti, 1908, p. 119.

3. Vezi şi MBR, p. 43-56.
4. N. Docan, Notiţă..., p. 119.
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gendă între două cercuri de perle, folosind pentru separarea cuvintelor 
rozeta, crucea etc. Pe revers, găsim un scut despărţit de-a lungul în două, 
avînd în cîmpul din dreapta trei bare transversale, iar în cîmpul din 
stînga două pînă la şapte flori de crin şi o legendă cuprinsă între două 
cercuri de perle, folosind aceleaşi mijloace de separare a cuvintelor. Le
gendele sînt redactate în limba latină şi au caractere monacale. Pe avers, 
găsim, în diferite variante şi prescurtări, cuvintele SIMPETRI VOIVODI, 
iar pe revers SIMOLDAVIENSIS. Dimitrie A. Sturdza, în Ubersicht der 
Miinzen und Medaillen des Fiirstenthums Romănien, a explicat legenda 
ca fiind „signum monetae Petri voivodi“ pentru avers şi „signum mo- 
netae Moldaviensis“ pentru revers. S-a găsit, însă, că această explica
ţie nu este satisfăcătoare, acceptîndu-se în prezent că prescurtarea „SIM“ 
are semnificaţia de „sigillum“ 5.

Nicolae Docan, în studiul Notiţă despre monetele lui Petru Muşat 
împarte, în funcţie de scrierea legendei, monedele emise de acest voie
vod în patru grupuri distincte :

a) Piese cu legenda aversului directă şi a reversului directă ;
b) Piese cu legenda aversului retrogradă şi a reversului directă ;
c) Piese cu legenda aversului directă şi a reversului retrogradă ;
d) Piese cu legenda aversului retrogradă şi a reversului retrogradă.
în studiul său privitor la influenţele externe asupra primelor monede

moldoveneşti 7, Ilie Ţabrea aduce o serie de argumente în favoarea tezei 
că emisiunile monetare ale lui Petru I Muşat au suferit o însemnată in
fluenţă a heraldicii poloneze, pe lîngă faptul că a fost adoptat sistemul 
monetar folosit în Polonia.

între ultimele opinii ale numismaţilor, se emite ipoteza că baza me
trologică a sistemului monetar utilizat în Moldova ar fi fost o unitate pon
derală similară cu cea cunoscută în coloniile italiene de la Caffa, Licos- 
tomo şi Chilia sub numele de sommo s. Cu toate că au constituit, în mai 
multe rînduri, obiect de cercetare numismatică, bazele metrologice ale 
sistemului monetar adoptat de Petru I Muşat nu au fost încă suficient 
lămurite pînă în prezent 9. Problema va putea fi rezolvată prin determi
narea greutăţii medii a unui cît mai mare număr de piese, spre a se de
duce etalonul ponderal care a stat la baza sistemului monetar moldo
venesc.

Emisiuni monetare înainte de cele ale lui Alexandru cel Bun se cu
nosc doar de la Ştefan I Muşat (1394-1399) 10, greutatea medie a cărora 
este de 0,90 gr, care se apropie de aceea a monedelor lui Petru I Muşat, 
care era de 0,96 gr 11 şi deci sistemul monetar nu fusese modificat încă.

5. Vezi şi MBR , p. 43.
6. AAR, seria II, tom. XXX , 1908, p. 122.
7. I. Tabrea, Influenţe externe asupra primelor monete moldoveneşti, în CNA, 

XV III, p. 263-277.
8. Vezi MBR, p. 43.
9. Octavian Iliescu şi Grigore Foit, Un tezaur de monede moldoveneşti din 

prima jumătate a secolului al XV-lea descoperit la Suceava, în Arh. Mold., V, 
Bucureşti, 1967, p. 160.

10. Vezi MBR , p. 57-58.
11. O. Iliescu şi Gr. Foit, Un tezaur..., p. 161.
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b)Monede moldoveneşti din secolul al XV-lea. Încă de la începutul 
domniei lui Alexandru cel Bun, sistemul monetar al Moldovei se com
pletează, emiţîndu-se, alături de gros, în greutate medie de 0,92 gr, o
nouă piesă, în greutate pînă la 1,95 gr, deci cu o valoare de un dublu 
gros moldovenesc 12 şi o piesă divizionară în medie de 0,50 gr, în valoare 
de; o jumătate de gros 13. După 1442, dublul gros nu se mai foloseşte, iar 
mai tîrziu sistemul monetar moldovenesc se schimbă în mod radical |/|. în 
afară de monedele de argint, se emit şi piese de aramă, bîlon şi alamă, 
cele din urmă probabil argintate, folosite ca monedă măruntă. Multe din
tre acestea erau anepigrafe, ele putînd circula şi sub voievozii urmă
tori ir\

Examenul stilistic al monedelor bătute de Alexandru cel Bun şi al 
peceţilor cunoscute din domnia aceluiaşi voievod a permis să se identifice 
trei perioade distincte în care au fost emise aceste monede, prima înce-
pîna din anul 1400 şi continuînd pînă spre sfîrşitul anului 1408, a doua
limitată doar la ultimele luni ale anului 1408, iar a treia începînd din 
anul 1409 şi ţinînd pînă la sfîrşitul domniei lui Alexandru ce] Bun după 
20 decembrie 1431. Prima categorie se aseamănă foarte mult cu groşii 
emişi de Petru I Muşat şi Ştefan I Muşat, a treia categorie are asemă
nări mari cu emisiunile urmaşilor lui Alexandru cel Bun pînă la Ştefan 
cel Mare, iar a doua constituie o perioadă scurtă de tranziţie, în care apar 
la monede caractere de la prima şi a treia categorie 16. între caracteristi
cile principale ale monedelor lui Alexandru cel Bun, menţionăm modul 
cum sînt reprezentate în formă de liră, formă în care sînt cunoscute şi în 
emisiunile lui Petru I Muşat, iar în cea de a treia, ele apar cu vîrfurile 
apropiate. în  plus, în etapa a treia, se folosesc şi diferite sigle ,7.

Există numeroase semnalări de monede ale lui Alexandru cel Bun 
pentru oraşul Suceava 18, din toate tipurile monetare cunoscute şi pen
tru toate perioadele menţionate. O bună parte dintre acestea se află şi în 
prezent în colecţiile numismatice ale Muzeului judeţean Suceava ,9.

Ne vom opri, însă, în special la tezaurul monetar descoperit în Su
ceava la 19 mai 1960, cui prilejul efectuării lucrărilor pentru construirea 
unui bloc de locuinţe, în continuarea aripii de sud a hotelului ,,Suceava“. 
Tezaurul este alcătuit din 73 monede, dintre care 22 piese sînt emise de

12. C. Moisil, Istoria monetei în România. Expunere sumară, în CNA, II, p. 77.
13. O. Iliescu, îndreptări şi întregiri..., pl. II, nr. 4-6 şi 9-16, în referire la 

toate emisiunile lui Alexandru cel Bun.
14. O. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare, 

în Cultura moldovenească în epoca lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 189 
urm.

15. Vezi MBR, p. 58-65.
16. O. Iliescu, îndreptări si întregiri..., p. 231-232.
17. Ibidem, p. 232.
18. Spre edificare, vezi şi tabelul nr. 2 din prezenta lucrare cuprinzînd sem

nalări de monede moldoveneşti în diferite publicaţii din descoperiri făcute în 
Suceava şi împrejurimea sa imediată.

19. Un catalog al colecţiei numismatice a Muzeului judeţean Suceava, care, 
credem, va apare în anii următori, va aduce argumente suficiente în această 
privinţă.
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Alexandru cel Bun şi 51 exemplare de Ilia ş20. Piesele aparţinînd tezauru
lui fac parte din colecţia Muzeului judeţean Suceava.

Monedele din tezaurul de la Suceava emise de Alexandru cel Bun 
aparţin ca stil celei de a treia perioade. Ele se încadrează în trei ti
puri diferite, unul avînd deasupra scutului de pe revers o rozetă, al doilea 
sigla K în acelaşi loc, iar al treilea avînd scutul timbrat de o coi'oanâ 21. 
Legenda este tot în limba latină si poartă pe avers inscripţia MONE A- 
LEXANDRI, iar pe revers WD MOLDAVIENSIS, spre deosebire de cele 
din prima perioadă, pe care se mai găseste inscripţia SALEXANDER sau 
SALEXANDRU pe avers şi SMOLDAVIENS pe revers22. Sînt folosite 
uncialele latine, specifice secolelor XIV-XV, egale ca mărime şi frumos 
desenate. între cuvinte, se folosesc grupări de cîte trei globule sau trefle 
sau nu se foloseşte nici un semn.

Monedele emise de Iliaş care fac parte din tezaurul de la Suceava au 
o mare apropiere stilistică faţă de cele ale lui Alexandru cel Bun. Toate 
piesele de la Iliaş sînt de tipul timbrat cu coroană, asemănătoare cu cele 
timbrate cu coroană din emisiunile lui Alexandru cel Bun. Aceasta ne 
duce spre concluzia că monedele de la Iliaş fac parte din prima sa emi
siune, din 1432-1433, după cum monedele lui Alexandru cel Bun tim
brate cu coroana, implicit, trebuie să constituie ultima emisiune a aces
tuia 23. Această constatare poate constitui punctul de plecare pentru a- 
precierea tuturor emisiunilor monetare ale acestor doi voievozi2/*. Subli
niem, cu acest prilej, şi importanţa din punct de vedere numismatic a 
acestui tezaur şi prin faptul că el cuprinde un tip inedit din emisiunile 
lui Alexandru cel Bun — moneda cu scutul timbrat de sigla K — în trei 
variante diferite, iar la celelalte tipuri cunoscute de la Alexandru încă 
opt variante noi. Pentru emisiunile lui Iliaş, au fost determinate alte şase 
variante necunoscute. La aceasta adăugăm menţiunea că 10 dintre piesele 
de la Alexandru cel Bun şi 18 de la Iliaş sînt necirculate 25.

în plus, tezaurul descoperit la Suceava demonstrează că moneda mol
dovenească a îndeplinit în secolul al XV-lea pe lîngă funcţia de mijloc 
legal de schimb şi rolul de mijloc de tezaurizare. Este posibil ca tezau
rizarea să fi intervenit, în cazul pieselor în discuţie, în octombrie 1433, 
în urma bătăliei de la Loloni, cînd Iliaş, învins de Ştefan, se refugiază 
în Polonia. Se pare că tezaurizatorul a trebuit să-şi ascundă piesele 
în mare grabă, fără a mai avea timp să le depună într-un vas, în cai'e 
să fie mai bine conservate.

O explicaţie este necesară şi pentru legenda monedelor din emisiu
nile lui Iliaş, pe al căror avers găsim MONETA HELIE WOD, iar pe re
vers WDE MOLDAVIENSIS. Se observă cu uşurinţă că denumirea de voie
vod este folosită şi pe avers şi pe revers, adică această legendă ar trebui 
interpretată după cum urmează : pe avers MONETA HELIAE WOIWO-

20. Vezi O. Iliescu şi Gr. Foit, Un tezaur..., p. 154 (Tabel nr. 1).
21. Ibidem, p. 157.
22. O. Iliescu, Îndreptări şi întregiri..., p. 221.
23. O. Iliescu şi Gr. Foit, Un tezaur..., p. 160.
24. Ibidem, p. 162-163.
25. Ibidem, p. 146-153.



SUCEAVA ŞI NUMISMATICA MEDIEVALA A MOLDOVEI 59

DAE, iar pe revere WOIWODAE MOLDAVIENSIS — moneda lui Ilie 
voievod, voievod moldovean. Marcarea titlului de voievod pe avers se 
dafcoreşte necesităţii de a completa spaţiul rezervat legendei de pe această 
faţă a monedei, prea mare în raport cu textul normal : MONETA HE- 
LIAE. Şi la monedele lui Iliaş, caracterele folosite pentru legendă sînt 
uneialele latine, iar ca semne despărţitoare se folosesc grupuri de cîte trei 
globule sau trefle, uneori folosindu-se şi punctul. Scrierea este, însă, 
mai puţin îngrijită, se strecoară greşeli, apar neglijenţe evidente, litere 
întoarse sau înlocuite cu a]tele etc. 2G. De remarcat că pe nici una dintre 
monedele din tezaur nu se găseşte numele la nominativ, ca pe unele mo
nede provenite din alte descoperiri sau pe documentele latineşti prove
nite din cancelaria acestui voievod. Deci, aici nu-1 găsim pe Iliaş sub nu
mele de HELIAS, ci numai sub numele de HELIAE (pe monede sub forma 
HELIE).

Este necesar a se face unele aprecieri, pe marginea descoperirii te
zaurului de la Suceava, cu privire la fenomenul tezaurizării monedei 
moldoveneşti în secolul al XV-lea. Spre deosebire de situaţia constatată 
cu privire la emisiunile monetare ale lui Petru I Muşat şi ale lui Ştefan I 
Muşat, pe care Ie găsim în număr mare în compunerea tezaurelor mone
tare contemporane27, tezaurele cuprinzînd monede moldoveneşti bătute 
în cursul secolului al XV-lea sînt mai sărace, ca număr de piese28. Feno
menul tezaurizării monedei moldoveneşti se menţine, deci, şi în secolul 
al XV-lea, dar într-o măsură mai redusă decît în ultimele două decenii 
ale secolului ai XlV-lea. Explicaţia poate fi găsită în schimbările de dom
nie ia scurte intervale de timp, determinate de creşterea fărâmiţării feu
dale schimbări care atrăgeau şi înlocuirea monedei existente în circu
laţie cu alta nouă, emisă de noul domnitor. în asemenea condiţii, se poate 
uşor deduce că tezaurizarea îşi pierdea sensul. Ca argument poate servi şi 
fapcui că, din mai puţin de zece tezaure de monede moldoveneşti, datînd 
din secolul al XV-lea, care se cunosc pînă în prezent, cinci tezaure cu
prind mai ales monede de la Alexandru cel Bun, chiar şi monede di
vizionare de aramă, anepigrafe şi numai unul este alcătuit exclusiv din 
monede emise de Ştefan cel Mare. De aici reiese că se tezaurizau cu pre
cădere piese emise în domniile cu o durată mai mare şi care au putut 
circula o perioadă mai îndelungată 30.

Faptul că pentru perioada cuprinsă între sfîrşitul domniei lui Ale
xandru cel Bun şi începutul domniei lui Ştefan cel Mare nu s-au des
coperit tezaure monetare din emisiuni moldoveneşti, cu excepţia a trei 
tezaure cu monede ale lui Alexandru cel Bun împreună cu monede de la 
Iliaş, precum şi împrejurarea că nu s-au descoperit decît relativ puţine 
monede emise de voievozii din această perioadă de timp, au îngreunat 
mult stabilirea unor jaloane cu privire la evoluţia tipurilor monetare 
moldoveneşti, apartenenţa unor sigle emisiunilor unuia sau altuia clin-

26. Ibidem , p. 160.
27. Ibidem, p. 163.
28. Ibidem, p. 163.
29. Istoria României, II, p. 416-424.
30. O. Iliescu şi Gr. Foit, Un tezaur..., p. 163.
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tre voievozi, precizarea de date cu privire la monedele divizionare ce erau 
în folosinţă pe timpul diferiţilor voievozi, greutatea diferitelor piese, groşi 
sau jumătăţi de groşi etc.

Pe baza unor analogii cu piese de la Alexandru cel Bun şi Iliaş 31, 
s-a putut determina existenţa unor emisiuni monetare de la Ştefan al
II-lea (1433-1447)32. Pe aceste piese apare capul de bour cu coarnele 
mari şi urechile ovale, iar scutul este timbrat de o coroană, argumente 
suficiente pentru atribuirea monedelor respective lui Ştefan al II-lea, 
legenda de pe avers MO STEFA W OIW O şi cea de pe revers MO 
MVLDAVIENSIS nepermiţînd a se atribui piesele respective lui Ştefan I 
Muşat, iar caracteristicile heraldice neadmiţînd atribuirea lor nici lui Şte

fan al III-lea 33.
O monedă greşit atribuită lui Bogdan I de către D. A. Sturdza, dato

rită unei lecturi defectuoase a legendei şi unor interpretări heraldice ero
nate, trebuie considerată ca făcînd parte din emisiunile lu i Petru al 33-lea 
(1444-1445, 1447-1449). Legenda avei’sului, atît cît a fost posibilă desci
frarea datorită proastei stări de conversare, trebuie citită ... WO PET ..., 
iar cea a reversului M  WAIWO... PETR... Faptul că cel de al doilea 
cartier al scutului de pe această piesă, ca şi de pe o altă piesă existentă 
în colecţia Cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei R. S. Româ
nia (sub nr. 16.955, colecţia Docan), are floarea de crin dublă, pe care 
o găsim şi pe cîteva steme ale Moldovei din timpul lu i Ştefan cel Mare 
cu datare absolut s igură3/1 determină pe Octavian Iliescu să atribuie 
monedele lui Petru al II-lea 35, considerînd, pe bună dreptate, că nu poate 
fi vorba de o atribuire eventuală lu i Petru al III-lea Aron (1451-1452, 
1454-1455, 1455-1457) pentru însuşi motivul că acesta era ucigaşul tată
lui lui Ştefan cel Mare şi nu s-ar putea concepe ca Ştefan cel Mare să 
fi preluat vreun semn hei'aldic de la rivalul său :!<!.

Tot D. A. Sturdza, în „Etymologicum44 al lui B. P. Hasdeu, voi. III, 
col. 2434, nr. 2, atribuie în mod greşit lui Bogdan I o monedă purtînd pe 
revers scutul, avînd în cîmp buzduganul şi spada aşezate parale]. Pro
blema a fost clarificată de C. Moisil, în Istoria monetei în România T/, care 

a demonstrat că această monedă trebuie atribuită lui Bogdan al II-lea 
(1449-1451), tatăl lu i Ştefan cel Mare.

Rai'itatea pieselor şi nesiguranţa în determinarea acestora ne face să 

avem rezerve faţă de o serie de aprecieri cu privire la unele emisiuni mo
netare ale altor voievozi din perioada anilor 1433-1457 :!g, cu atît mai mult

31. Cu pi'ivire la emisiunile monetare ale lui Iliaş, vezi şi MBR, p. 65-69.
32. Asupra tipurilor monetare considerate pînă în prezent ca aparţinînd aces

tui voievod, vezi MBR, p. 69
33. O. Iliescu, Îndreptări şi întregiri..., p. 237-238.
34. M. Berza, Stema Moldovei în tim pul lui Ştefan cel Mare, în SCIA, 1955,

nr. 1-2, p. 77, fig. 8; p. 84, fig. 15, 17.
35. îndreptări şi întregiri..., p. 235-237.
36. Referitor la emisiunile monetare ale lui Petru al II-lea, vezi si MBR,

p. 72-73.
37. CNA, II, p. 79.
38. Pentru emisiunile lui Roman al II-lea si A lexandru al II-lea vezi si MBR, 

p. 73-75.
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cu cît articolele scrise de unii numismaţi în trecut, pe baza unor desco
periri făcute pe vremuri necesită revederea materialelor de bază, ori, de 
cele mai multe ori, monedele respective nu mai sînt accesibile, nemaicu- 
noseîndu-se locul unde se află în prezent39.

Se ştie că în timpul domniei lu i Petru al III-lea Aron s-a introdus 
o modificare însemnată în sistemul monetar moldovenesc. La început, 
acesta bate piese de un gros şi o jumătate de gros, din bilon sau aramă, 
cu mărimea şi greutatea obişnuite. în  cîmpul scutului de pe revers, găsim 
spada şi buzduganul încrucişate /,°. Ulterior se introduc noi emisiuni, de 
data aceasta de argint, de un titlu muft mai ridicat. Pe revers, apare un 
scut încoronat, în cîmp cu o cruce simplă cu braţele ancorate. Diametrul 
pieselor este redus la 14-16 mm, iar greutatea este de 0,45— 0,60 gr la uni
tatea monetară. Piesele anepigrafe au 12-13 mm în diametru şi greutatea 
de 0,30 gr Dimensiunile pieselor sînt, deci, mai reduse ca la cele an
terioare 'i2.

Reforma monetară, ca să num im  aşa măsurile de îmbunătăţire a sis
temului monetar moldovenesc, începută de Petru al III-lea Aron, a fost 
continuată de Ştefan cel Mare, care bate monede dintr-un ai'gint de o 
calitate mult superioară faţă de emisiunile moldoveneşti anterioare. Pie
sele au diametrul de 14-16 mm şi greutatea de 0,40— 1,00 gr, iar cele di
vizionare 12-13 mm şi greutatea de 0,45 gr. Această reformă a fost in
terpretată în mod greşit ca o încercare făcută de Ştefan cel Mare de a 
pune în concordanţă grosul moldovenesc cu denarul unguresc contem
poran, pentru înlesnirea negoţului cu oraşele transilvănene/|3, că s-ar fi 
adoptat sistemul denarilor. Dar, după cum observă în mod just Octavian 
Iliescu, sistemul denarilor era supus unei devalorizări continue încă de 
pe timpul lui Sigismund I de Luxemburg (1386-1437) Vi. O oarecare stabi
litate în baterea monedelor ungureşti este realizată de Matei Corvin, fără 
a se reuşi, prin aceasta, să se înlocuiască moneda străină care circula în 
Ungaria sau să se poată împiedica o nouă devalorizare a denarului în 
1521. Iată argumente suficient de puternice pentru a nu se presupune 
că Moldova ar fi putut aspira la adoptarea unui sistem monetar în con
tinuă depreciere. Se menţine terminologia de gros şi jumătate de gros, 
reducerea dimensiunilor monedei fiind compensată prin creşterea titlului 
metalic al acesteia. Este, prin urmare, vorba de o întărire a monedei mol
doveneşti şi, din acest punct de vedere, apare ca semnificativă creşte
rea volumului emisiunilor monetare ale lui Ştefan cel Mare şi răspîn- 
direa acestora pe o scară tot mai întinsă abia după 1480-1481, cînd pro

39. Sub acelaşi semn al nesiguranţei, pot fi considerate ca fiind şi cele două 
monede atribuite deocamdată lui Alexandru al II-lea, descoperite la Suceava 
(vezi şi tabelul nr. 2 la prezenta lucrare).

40. C. Moisil, Colecţia numismatică, în Biblioteca ARCC, X X II I ,  p. 207 ; R. Gas-
sauer, Tipuri de monete moldoveneşti inedite, în ALS, 1932/1933, p. 3-6 şi fig. 3

41. Octavian Iliescu, Despre manuscrisul unui vechi corpus al monedelor Mol
dovei şi ale Ţării Româneşti, în SCB, II, 1957, p. 306.

42. Referitor la emisiunile monetare ale lui Petru al III-lea Aron, vezi şi 
MBR, p. 76-78.

43. C. Moisil, Istoria monetei în România, în CNA, III, p. 59-60.
44. O. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei..., p. 190 şi urm.
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cesul de afirmare a noilor forţe sociale din Moldova ajunsese la ma
turitate /15.

După cele mai noi cercetări numismatice cu privire la emisiunile mo
netare ale lui Ştefan cel Mare 's , s-a admis că pe vremea lui s-au emis 
două tipuri principale de monede, fiecare dintre acestea constând din 
groşi şi jumătăţi de gros.

Primul, în ordine cronologică, este cel denumit de „tipul nou mun
tean1* sau „cu scutul despicat", care multă vreme fusese atribuit lui Şte- 
făniţă şi care, în urma studiilor lui O. Moisil, a fost determinat ca apar- 
ţinînd, de fapt, lui Ştefan cel Max*e r~‘. Pe avers, apare capul de bour 
cu o stea cu cinci raze între coarne, iar în stînga şi dreapta cu o rozetă 
cu cinci petale şi semiluna contumată. Inscripţia legendei cuprinde cuvin
tele MONETA MOLDAVIE. Reversul cuprinde un scut despicat, fără in
dicarea liniei despărţitoare şi are reprezentat în primul cîmp o cruce 
simplă, cu braţele egale, dedesubt cu o rozetă cu cinci petale, iar în al doi
lea cîmp trei fascii. Ca legendă găsim STEFANUS VOIEVODA. Jum ătă
ţile de gros sînt anepigrafe. Groşii au diametrul de 14-16 mm şi greuta
tea de 0,48— 1,00 gr, iar jumătăţile de gros au diametrul de 10-12 mm şi 
greutatea de 0,165— 0,42 gr.

In baza unui amplu studiu comparativ al stemelor moldoveneşti de 
pe vremea lui Ştefan cel Mare precum şi al emisiunilor monetare ce, se 
atribuie acestui voievod, Octavian Iliescu 48 a tras concluzia că monedele 
de tipul „cu scutul despicat" sînt folosite pînă în 1481, cînd apare ca mo
bil heraldic crucea dublă pe scut, pe care o vom găsi şi la monedele din 
cel de al doilea tip monetar, despre care va fi vorba mai departe.

Al doilea tip monetar de pe vremea lui Ştefan cel Mare /l9, cel mai 
frecvent întîlnit, este reprezentat de cîteva serii de monede, groşi şi ju 
mătăţi de groşi, avînd pe avers aceleaşi semne şi legendă cu monedele 
de primul tip, iar pe revers scutul cu o cruce dublă în cîmp. Crucea este 
de tip patriarhal, cu braţele despicate la extremităţi, aproape ancorate. 
Legenda, tot în limba latină, cu aceleaşi caractere unciale, se deosebeşte 
de celălalt tip prin aceea că foloseşte prescurtări ale cuvîntului VOIE
VODA. Acest tip monetar va fi folosit pînă la sfîrşitul domniei lui Ştefan 
cel Mare. Execuţia artistică inferioară la monedele de cel de al doilea 
tip este pusă de Octavian Iliescu pe seama meşterului, pe care-1 presu
pune a fi Standul A urariu l50, cele de primul tip monetar considerîndu-le 
realizare a lui Anthonius Aurifaber din 'Bistriţa transilvană 51, fără a se 
exclude şi posibilitatea unor alte interpretări.

Aceste două tipuri monetare, prin schimbări în aranjarea atributelor 
heraldice, au dat naştere unui număr însemnat de variante, în funcţie de

45. Vezi Barbu T. Cimpina, Cercetări cu privire la baza socială a puterii lui 
Ştefan cel Mare, în Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, pas- 
sim.

46. O. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei, p. 192 urm.
47. C. Moisil, Colecţia numismatică..., p. 27, nr. 234-233.
48. Emisiunile monetare ale Moldovei..., p. 195 urm.
49. Ibidem, p. 192-193.
50. Ibidem, p. 202.
51. Ibidem, p. 201 urm.
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care s-a întocmit o clasificare destul de amănunţită de către N. Ducan, 
în Die Munzen des moldauischen Fiirsten Stephan des Grossen 5-, în 1902, 
clasificare ce este şi în prezent menţinută 53.

c) Emisiuni monetare din secolele XV I şi XV II. Dintre urmaşii lui 
Ştefan cel Mare, cele mai multe monede ne-au parvenit de la Ştefăniţă, 
nepotul său. Atît monedele acestuia, cît şi cele ale lui Bogdan al III-lea 
cel Orb, predecesorul său, păstrează crucea dublă pe scutul de pe re
vers, atribut al monedelor lui Ştefan cel Mare din ultimul .tip mone
tar r"‘. Se revine la sistemul monetar existent în Moldova pînă în timpul 
celei de a doua domnii a lui Petru al III-lea Aron (1454-1455)iV’. Se in
troduce legenda monedelor în limba slavă, limba oficială a ţării.

Bogdan al III-lea emite groşi şi jumătăţi de gros (anepigrafe) din ar
gint şi bilon. Au fost determinate pînă în prezent două tipuri de groşi, 
fără a se putea stabili încă ordinea lor cronologică. Legenda aversului 
cuprinde cuvintele I<o Bcr/ţait iic'tncvrţK r «  , iar cea a reversului rioiţap 3eawh 
(wort/ţdKcKct, ceea ce semnifică : ..Io Bogdan Voievod, Domnul Ţării Mol

dovei". Semnul reprezentînd litera A se ataşează de obicei de cel repre
zentând litera următoare. Apar neglijenţe frecvente în reprezentarea lite
relor, uneori semnele folosite nu au nici o semnificaţie, avlnd doar scopul 
de a acoperi un spaţiu. NeglVjenţe apar şi la redarea atributelor heraldice 
şi a semnelor despărţitoare ale cuvintelor56.

Ştefăniţă menţine sistemul monetar din vremea lui Bogdan al III-lea. 
Ca o abatere de la linia tradiţională de redare a capului de bour, intro
dusă de Ştefăniţă, este încadrarea acestuia într-un scut. Monedele, groşi 
şi jumătăţi de gros (anepigrafe), de un singur tip, prezintă variante în 
funcţie de modul de alcătuire a legendei, de format sau de poziţia sem
nelor despărţitoare şi a atributelor heraldice. Se emit piese din argint, bi
lon, aramă şi alamă (de cele mai multe ori argintată). Calitatea inferioară 
a argintului folosit marchează fie greutăţi în procurarea metalului nece
sar, fie o stare economico-financiară precară. Pe aversul groşilor lui Şte- 
făniţă găsim legenda l«  Crezând Borso/ţd Tocno , iar pe revers ;ţdp 3e<mah a\<m - 
fldKcKOi, ceea ce semnifică : „Io Ştefan Voievod, Domnul Ţării Moldovei" r‘7.

Pentru circulaţia monetară din Suceava, trebuie remarcată şi desco
perirea unui număr mai mare de piese din emisiunile lui Ştefăniţă decît 
din cele ale lui Ştefan cel Mare, între care şi un tezaur monetar (chiar 
dacă această denumire este oarecum improprie pentru cele 47 monede de 
argint emise de acest voievod destinate retopirii, în vederea producerii 
probabile a unor nasturi de argint) 58. Este de presupus că raritatea exem-

52. Numismatische Monatsschrift, X X X V II, nr. 6, :ol. 2771-2777.
53. Pentru emisiunile lui Ştefan cel Mare, vezi si MBR, p. 78-84.
54. Vezi MBR, p. 85-87.
55. Vezi MBR, p. 85.
56. Referitor la monedele lui Bogdan al IlI-lca, vezi şi MBR, p. 85-86.
57. Cu privire la emisiunile monetare ale lui Ştefăniţă, vezi şi MBR, p. 86-87.
58. In raportul de săpătură al şantierului arheologic Suceava, (în Materiale,

VIII), este vorba de atelierul unui arg in tar; aici, s-au găsit 47 monede de la 
Ştefăniţă şi plăcuţe de aramă argintată de mărimea monedelor, mici obiecte 
de argint în lucru, creuzete etc.
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52. Numismatische Monatsschrift, X X X V II, nr. 6, :ol. 2771-2777.
53. Pentru emisiunile lui Ştefan cel Mare, vezi si MBR, p. 78-84.
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plarelor de la Ştefan cel Mare în descoperirile monetare din zilele noas
tre se datoreste chiar calităţii superioare a argintului folosit de acest voie
vod, monedele sale fiind retopite de urmaşi în scopul unor emisiuni mo
netare proprii.

Se remarcă creşterea numărului de falsuri de epocă, ceea ce nu con
stituie un fenomen de excepţie în istoria circulaţiei monetare din Mol
dova, fără a se putea preciza cui aparţin, ele putînd fi introduse în ţară 
pe diverse căi, între care şi prin schimburile economice cu vecinii sau cu 
alte state 59.

Cu privire la emisiuni ale celorlalţi voievozi din secolele al XVI-lea 
şi al XVII-lea, informaţiile sînt deocamdată parţiale, unele dintre ele fiind 
interpretări contestabile asupra unor emisiuni monetare pe bază de des
coperiri de piese izolate, necontrolabile, de cele mai multe ori, şi a căror 
determinare va trebui în viitor revăzută, în funcţie de alte descoperiri. 
Se ştie că s-au bătut monede cu însemnele Moldovei şi sub Alexandru 
Lăpaşneanu, Despot, Ştefan Tomşa, Ion Vodă Viteazul, Ieremia Movilă 
şi Ştefan Răzvan, iar pentru ultima dată sub Eustratie Dabija. Nu se mai 
revine la tipul monetar instituit de Ştefan cel Mare.

în ceea ce priveşte activitatea monetară a lui Alexandru Lăpuşneanu, 
este de remarcat faptul că acesta, în preocuparea sa de a consolida eco
nomia ţării, în afară de alte măsuri, repune în funcţiune monetăria su
ceveană cel mai tîrziu în 1558, după circa trei decenii de inactivitate. A- 
cest lucru se presupune1 datorită împrejurării că nici una dintre mone
dele atribuite în prezent unor voievozi cu numele de Petru, dintre cele 
cunoscute pînă acum, nu sînt considerate ca aparţinînd lui Petru Rareş, 
creîndu-se, astfel, un vacuum în informaţiile actuale privind emisiunile 
monetare moldoveneşti. Moneda introdusă de Lăpuşneanu în circulaţie 
este de tipul denarului unguresc de argint, ceea ce denotă intensificarea 
relaţiilor comerciale cu Transilvania. Pe avers, scutul este înconjurat de 
legenda ALEXANDER • D • G • W-MOL-1558, iar pe revers, madona cu 
pruncul are în jur legenda PATRONA MOLDAWI. De-a stînga şi de-a 
dreapta madonei, pe revers, se află gravate iniţialele S şi M. Deşi am fi 
tentaţi să admitem că acestea sînt iniţialele reprezentând monetăria Su
cevei, ele pot fi tot atît de bine interpretate ca prescurtări pentru Sancta 
Maria, căci ele reapar şi pe emisiunile de tipul denarului unguresc ale 
altor voievozi de mai tîrziu, pe revers, unde este reprezentată madona cu 
prunculco.

Deosebit de activ sub raportul activităţii numismatice s-a dovedit a 
fi Iacob Heraclidul, cunoscut sub numele de Despot Vodă, care a urmă
rit introducerea în Moldova a unui număr însemnat de reforme. Ilie Ţa
brea, într-un studiu aprofundat dedicat monedelor lui Despot Vodă6I,

59. Vezi şi MBR, p. 86.
60. Referitor la emisiunile monetare ale acestuia, vezi MBR , p. 87-88.
61. Ilie Ţabrea, Monedele lui Despot-Vodă în lumina ultimelor cercetări, în 

SCN, V, p. 161-177 ; privitor la emisiunile lui Despot, vezi şi Em. Condurachi, 
Monedele lui Despot Vodă, comunicare ţinută la 28 V 1943 şi prezentată în re
zumat în CNA, XV II, p. 197 ; vezi, totodată, MBR, p. 88-90.
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precizează că acest voievod a emis ducaţi de aur, taleri de argint, denari 
de argint, oboli de aramă (mangîri) şi orţi (sferturi de taler) de argint. 
Monetăria, care se ştie că a funcţionat la Cetatea de Scaun din Suceava, 
era condusă de meşterul aurar Wolffgang, originar din Transilvania şi 
adus de voievod în Moldova în acest scop şi num it în cronicile moldove
neşti Lupu Sasul. Dovadă a unei măiestrii deosebite, piesele executate de 
acesta pot fi apreciate ca adevărate opere de artă. Deşi în documente 
se afirmă că monedele emise de Despot au fost în număr destul de 
mare, piesele descoperite pînă în prezent sînt extrem de rare. Drept ur
mare, valoarea de schimb între colecţionari a acestor monede este ri
dicată, de aici şi apariţia a frecvente falsuri moderne ale acestor tipuri 
de monede, în special taleri. Cea mai mare parte din piesele aparţinînd 
acestui voievod descoperite pînă în zilele noastre se află în colecţii, fie 
de stat sau particulare, de peste hotare. Cu toate acestea, se pare că nu 
toate monedele emise de acesta au fost executate de meşterul transil
vănean amintit 02.

Cunoscător al emisiunilor monetare apusene, Despot a căutat să in
troducă unele dintre acestea şi in Moldova. La aceasta îl vor fi deter
minat greutăţile financiare în care se afla ţara în acea vreme. Trebuie 
avut în vedere că voievodul era obligat să facă plata mercenarilor şi a 
datoriilor externe, de care credea că va scăpa prin emisiuni monetare 
de acest fe l63. Neavînd de la început metalul preţios necesar şi fiind 
presat de lipsa de timp pentru procurarea acestuia din afară, a con
fiscat obiecte de cult şi podoabe din aur şi argint de la unele mănăs
tiri (J/‘. Este demnă de remarcat, pentru scurta vreme cît a domnit, intensa 
şi Variata activitate monetară a acestui voievod. Toate tipurile mone
tare, în afară de denari, poartă pe avers chipul lui Despot. Ducaţii de aur 
ai acestuia aveau pe avers legenda HERACLIDIS DESPOTE PATRIS 
PATR(IE), iar pe revers V INDEX ET DEFENSOR LIBERTAT(IS) PA- 
TR(IE), în timp ce talerii de argint aveau aceeaşi legendă, fără prescur
tările .folosite la ducati. Denarii de argint au pe avers legenda IOHAN- 
N(ES) D. G. W AIVODA 1562 sau 1563, iar pe revers PATRONA MOL
DAV(IE) cu variante ale prescurtărilor de cuvinte, înlocuirea lui V  cu 
W sau cu litere întoarse, precum şi unele erori şi mai grave de gravare 
a legendei, care nu ar putea fi atribuite aurarului transilvăneancr>. La 
obolii de aramă ai acestuia se remarcă o inversare a legendelor de pe 
avers şi revers (i0.

Multe discuţii a ridicat un sfert de taler(ort) de argint, emis de 
acest voievod, piesa fiind iniţial atribuită de Eduard Fischer lui Eustra- 
tie D ab ija67. Confuzia se datoreşte unor lecturi greşite şi poate unor 
neclarităţi prezentate de exemplarul studiat. I. Ţabrea stabileşte textul

62. Vezi, I. Ţabrea, Monedele lui Despot Vodă..., p. 172-175.
63. Ibidem, p. 173.
64. Nicolae Costin, în Cronicele României, I, Bucureşti, 1872, ed. Kogălni- 

ceanu, p. 437, 439.
65. In  această privinţă, vezi si MBR, p. 88-90.
66. MBR, p. 89.
67. C. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii..., p. 94. Aici este descrisă moneda pe 

care Ed. Fischer o atribuie lui Dabija.
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legendei de pe avers PRINCIPIS MOLDAVIAE şi al celei de pe revers 
MONETA NOVA MOLDAVIAE, bustul cuirasat de pe avers este al lui 
Despot, iar pe revers este reprezentat un taur cu verigă în nări şi nu 
un cap de bour,iS, determinînd şi tipul monetar pe care-1 reprezenta 
piesa e!).

în  ce priveşte locul descoperirii monedelor astăzi cunoscute, se poate 
afirma că în cea mai mare parte, dacă nu în totalitate, ele provin din 
oraşul Suceava, de la Cetatea de Scaun şi din împrejurimile sale ime
diate.

Sînt argumente destul de puternice pentru a se afirma că Despot 
a pus să fie imitate în monetăria suceveană şi monede ale ducelui Al- 
bert de Brandemburg (Prusia)7H. Aceasta denotă, între altele, că acţi
unea de contrafacere a unor monede străine în monetăria de la Suceava 
de pe timpul lui Eustratie Dabija şi al urmaşilor acestuia la tron avea 
un precedent şi, pînă la un punct, demonstra că există unele avantaje 
pentru iniţiatorii acesteia.

Ştefan Tomşa reia baterea monedelor de tip corespunzător dena
rilor ungureşti contemporani, introduse de Alexandru Lăpuşneanu. Unele 
dintre acestea poartă pe avers, în jurul scutului, legenda : ŞTEFAN D. G. 
W AIDA 1564, iar pe revers, în jurul madonei cu pruncul, PATRONA 
MOLDAW, cu erori de batere. Şi pe aceste monede, madona, pe revers, 
este încadrată de iniţialele S şi M 71.

Ion Vodă Viteazul introduce acceaua, prima monedă moldove
nească cu inscripţia în limba română, expresie valorică locală a asprului 
turcesc 7-, pe avers, în cirilice, sînt gravate în jurul capului voievodului 
cuvintele : cotiv <w«mhck«i, iar pe revers capul de bour are în jur legenda : 
Ak'ih r'/.epiru a\o/vhoket. Anul, pe revers, este marcat de la facerea lumii : 
7081 (== 1573). Numele domnitorului nu este menţionat7-’.

Ştefan Răzvan emite monede de argint, care, prin atributele pe care 
le poartă, ca şi prin tipul monetar al triplu-groşilor polonezi pe care-1 
reprezintă, amintesc emisiunile monetare poloneze şi denotă o certă in 

fluenţă polonă Ele poartă pe avers legenda : STEPH. BOIBOD MOL- 
DOB, iar pe revers, sub capul de bour încadrat de doi trandafiri : GRO. 
ARG. TRIP. (...) D (întors) M 003DABIA (3 este reprezentat întors) 
1595, iar dedesubt însemnele monetarului polonez Jan D u lsk i7r’. Această 
imitare, atît de apropiată, a emisiunilor monetare poloneze presupune şi 
existenţa unei convenţii între voievodul moldovean şi regele Poloniei 
în legătură cu baterea monedelor moldoveneşti, deci, implicit, şi drep

68. I. Ţabrea, Monedele lui Despot-Vodă..., p. 169-171.
69. Ibidem, p. 171-172.
70. Ibidem , p. 176-177.
71. Vezi M BR, p. 90 ; vezi, totodată, C. Secăşanu, Monedele lui Ştefan Tomşa,

comunicare, 1937, pe scurt în CNA , X I I I , 1938, p. 96.
72. Oct. Luchian, Moneda lui Ion Vodă, în SCN, I, p. 441-446.
73. MBR, p. 90.
74. C. Moisil, Monede poloneze cu stema Moldovei, în BSNR , X IV , p. 139 ; 

vezi şi MBR, p. 41, 91.
75. MBR, p. 91
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tul de a le emite şi a li se lăsa liberă circulaţia pe teritoriul regatului 
polon.

Şi Ieremia Movilă a obţinut din partea regelui polon dreptul de 
a bate monedă proprie, cu obligaţia ca piesele executate să fie identice 
cu cele poloneze în ce priveşte titlul metalului, greutatea şi valoarea 
nominală 7(\ Monedele lui Ieremia Movilă, de tipul celor de trei groşi 
polonezi, de argint, aveau pe avers capul de bour ca semn al ţării emi
tente, menţinînd pe avers numele şi efigia unor regi polonezi anteriori 77, 
din care cauză poartă şi denumirea de monede moldo-polone, fiind con
siderate de obicei ca falsuri ale monedelor poloneze 78.

De altfel, numismaţii înclină să considere că monedele lui Ştefan 
Răzvan, ceea ce se poate presupune şi in legătură cu emisiunile lui Iere
mia Movilă, au fost bătute în afara hotarelor Moldovei, în Polonia ceea ce 
se opina în legătură cu unele emisiuni ale lui Iliaş de după 1433, îna
inte de a se fi încheiat înţelegerea dintre acesta şi fratele său Ştefan 7ÎJ 
părere combătută însă de Octavian Luchian so.

Din cercetarea împrejurărilor politice în care s-au emis monedele, 
se poate trage, aproape de fiecare dată, concluzia că această acţiune 
a fost expresia unei tendinţe a voievozilor spre independenţă faţă de 
suzeranitatea otomană.

Este mai puţin sigur că au avut circulaţie prea largă în Moldova 
şi, desigur, şi în Suceava, monede ale* lui Sigismund Bathory şi ale 
altor voievozi ai Transilvaniei cu titlul şi de voievozi ai Moldovei şi Ţă
rii Româneşti 8J.

Reluarea activităţii monetăriei din Suceava în 1661 marchează emi
terea ultimelor monede ale voievozilor Moldovei. Este vorba de pie
sele de tip „solidus“ emise de Eustratie Dabija. Ele sînt de aramă, cu 
diametru de 13— .16 mm, reprezentate prin patru tipuri proprii82. Exe
cuţia lor este neglijentă, prezintă erori în ceea ce priveşte caracterul 
literelor şi legenda. Pe avers, poartă, în cîmp, cavalerul lituanian, iar 
pe revers diferite iniţiale sau desene nesemnificative pentru tradiţia 
monetară a Moldovei. Legenda de pe aversul monedelor acestui vo
ievod poartă numele lui Dabija în diferite variante şi prescurtări, avînd 
şi multe erori, iar cea de pe revers denumirea de „solidus“, prescurtări 
ale numelui de Moldova şi uneori milesimul, însă greşit 83.

Sub Eustratie Dabija se emit ultimele monede moldoveneşti cu
noscute pînă în prezent. Ulterior, ca mijloace de schimb au fost folo
site monedele străine. Pătrund tot mai mult monedele turceşti, cele din 
Ţările de Jos, în afară de cele cu veche tradiţie în circulaţia monetară

76. MBR, p. 41, 92.
77. MBR, p. 92.
78. Ibidem.
79. Dr. R. Gassauer, Tipuri de monede moldoveneşti inedite, Suceava, 1933, 

p. 3-4 şi planşa.
80. Un nou tip de monedă moldovenească, în SCN, III, p. 507-510.
81. P. S. Năsturel, Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti 

iu începutul veacului al XVlI-lea, în SCN, II, p. 371-376 ; MBR, p. 143-144.
82. MBR, p. 93-94.
83. Ibidem.
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a Moldovei, cele poloneze şi, în mai mică măsură, cele ungureşti (de- 
narii de argint emişi de austrieci pentru Ungaria). Monedele transilvă
nene apar în Suceava în număr mic. Nu se semnalează descoperiri 
de monede din Ţara Românească, ca şi de pe vremea voievozilor din 
secolul al XV-lea, de altfel.

Deşi, din cîte se ştiu, p înă în prezent nu au fost descoperite în 
Suceava piese reprezentînd toate emisiunile monetare ale voievozilor 
Moldovei, ele au fost cel puţin semnalate prin descoperirea lor în alte 
localităţi. Nu se poate concepe ca acestea sa nu fi fost în circulaţie şi în 
Suceava, după cum considerăm că în Suceava a funcţionat, cu întreruperi, 
şi monetăria Moldovei începînd cu secolul al XlV-lea, pe vremea lu i Petru 
î Muşat, şi p înă spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, chiar dacă, temporar, 
se poate să fi funcţionat monetarii, probabil concomitent cu cea din 
Suceava, şi în alte localităţi, despre care, însă, nu avem informaţii 
sigure şi nici urme arheologice concludente nu s-au semnalat încă 
undeva. Pentru considerentele de mai sus, ar trebui să admitem că 
circulaţia monetară în oraşul Suceava se confundă cu aceea din în
treaga Moldovă, Sucevei revenindu-i un rol dintre cele mai impor
tante sub acest raport, în mare măsură prin atribuţiile politice şi eco
nomice acordate oraşului de către voievozii ţării, iar activitatea mone
tăriei moldovene, aproape în totalitate, şe suprapune cu aceea a mone
tăriei de la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Cu acest prilej, ne oprim şi la o observaţie de oi’din general asu
pra emisiunilor monetare moldoveneşti. Pe monedele emise înainte de 
Alexandru Lăpuşneanu nu găsim nici o însemnare asupra datei emisi
unii, ceea ce îngreunează mult determinarea lor, chiar atunci cînd pe 
legendă este însemnat numele voievodului şi cu atît mai mult la piesele 
anepigrafe. Nu a fost introdusă, apoi, uzanţa în emisiunile monetare 
moldoveneşti de a se marca printr-un semn distinctiv de pe monedă 
monetarul însărcinat cu baterea monedelor din partea unui voievod sau 
a altuia. Aşa se pot explica o serie de greşeli de determinare şi exis
tenţa a numeroase semne de întrebare asupra atribuirii unor exem
plare monetare, fără să mai vorbim de nesiguranţa care pluteşte în 
jurul monetarilor însărcinaţi cu această muncă de cea mai mare im
portanţă pentru economia ţării. Piese ce aparţin lui Alexandru cel 
Bun sau lui Petru al II-lea au ajuns să fie atribuite uneori chiar lui 
Bogdan I, lu i Alexandru al II-lea şi altor voievozi; piese ale lui Şte
fan cel Mare au fost atribuite lui Ştefăniţă, altele aparţinînd lui Şte
fan al II-lea au fost atribuite lui Ştefan cei Mare, unele monede ale lui 
Ştefăniţă au fost atribuite lui Ştefan Lăcustă şi s-au mai ivit multe 
situaţii de acest fel.

De mare importanţă în legătură cu emisiunile monetare moldove
neşti este lămurirea unei probleme : Aveau circulaţie aceste monede 
numai în interiorul ţării sau şi în afară ? O serie de acte emise de 
cancelaria domnească în timpul lui Alexandru cel Bun, Iliaş, Ştefan 
al II-lea, Alexandru al II-lea, Ştefan cel Mare şi ale altor voievozi 
stabilesc clauze în legătură cu folosirea groşilor moldoveneşti pentru
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plăţi de tot felul, taxe vamale, amenzi şi altele, în relaţiile cu negustori 
sau meşteri de peste hotare84. Concluzia pe care trebuie să o trageim 
de aici este că monedele moldoveneşti aveau circulaţie şi peste hotare, 
chiar dacă aceasta era mai restrînsă uneori. Pe vremea lui Matei Cor- 
vin, cînd denarul unguresc era în puternică depreciere, se luase măsura 
de a se împiedeca pătrunderea monedelor din afară, între care şi a ce
lor moldoveneşti85, ceea ce nu a .putut însă opri efectuarea şi pe mai 
departe a tranzacţiilor în moneda moldovenească.

Ca o remarcă de ordin general, se constată că studiile efectuate 
pînă în prezent asupra emisiunilor monetare din perioada de după 
sfîrşitul domniei lu i Alexandru cel Bun şi pînă la începutul domniei 
lu i Ştefan cel Mare, precum şi de după , moartea lui Ştefan cel Mare 
pînă la reînfiinţarea monetăriei sub Dabija Vodă cuprind numeroase 
lacune, o bună parte dintre studii, şi anume cele mai vechi, au ne
voie de revizuiri, concomitent cu o cercetare —  dacă se poate spune 
aşa —  din nou a monedelor prezentate în acele studii, în funcţie de 
noile rezultate ale studiilor din ultim ii ani cu privire la emisiunile lui 
Alexandru cel Bun, ale lui Ştefan cel Mare şi ale altor voievozi mol
doveni.

4. MONEDE STRĂINE CARE AU CIRCULAT IN  SUCEAVA

Concomitent cu monedele din emisiunile voievozilor Moldovei, au 
fost folosite de către populaţie, în relaţiile sale economice, variate emi
siuni monetare străine, aceasta ca fenomen generalizat pe întreaga 
Moldovă, deci şi în oraşul Suceava. Dovadă sînt un număr însemnat de 
monede poloneze, ungureşti, suedeze, prusiene, din Ţările de Jos, tur
ceşti şi tătăreşti, semnalate din descoperiri diverse. Desigur că scoa
terea la iveală a unor piese izolate nu poate ajuta decît în măsură re
dusă la aprecieri asupra frecvenţei de folosire a monedelor străine, 
asupra semnificaţiei economice, politice sau sociale pe care ar putea-o 
avea prezenţa lor într-un anumit context istoric. De aceea, de mare 
importanţă a fost descoperirea pe teritoriul oraşului Suceava a mai 
multor tezaure monetare, pentru care s-au alcătuit tabele, pentru fiecare 

tezaur în parte, cuprinzînd date referitoare la ţările emitente, suverani, 
tipurile monetare şi numărul de exemplare, în vederea uşurării tra
gerii unor concluzii cît mai variate cu privire la circulaţia unor ase
menea emisiuni în oraş şi, credem că o putem afirma, proporţia între 
emisiunile diferitelor state se menţine şi în compoziţia altor tezaure 
descoperite în Moldova.

Studiul atent al acestor tezaure ne dă posibilitatea să desprin

dem cîteva concluzii mai însemnate 86 :

84. Oct. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei..., p. 183-184.
85. Ibidem, p. 191.
86. Grigore Foit, Un tezaur monetar din secolele XV-XVII descoperit la 

Suceava, în SCN, I I I  p. 511 u rm .; Gr. Foit, Noi tezaure..., p. 7-13.
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a) Moldova a avut relaţii economice cu vecinii săi din primii ani 
ai existenţei sale ca stat independent. Ele s-au intensificat în secolul 
al XV-lea şi au continuat să se menţină şi uneori chiar să se lărgească 
de-a lungul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea şi sub regimul de suze
ranitate otomană. Ele au fost mai intense cu Polonia (o asemenea con
cluzie s-a putut trage din numărul mult mai mare al monedelor din 
emisiunile poloneze).

b) Tezaurizarea s-a făcut de către localnici.

c) Populaţia locală era într-o situaţie materială precară, aceasta 
desprinzîndu-se, ca concluzie, din absenţa totală a monedelor de aur, 
ca şi din faptul că tezaurele în discuţie sînt de o valoare materială re
lativ modestă, piesele tezaurelor neridicîndu-se nici măcar la greuta
tea de 2 kg. Este de presupus că tezaurizatorii făceau parte dintre cei 
mai bogaţi oameni din oraş. între altele, de aici se poate deduce că 
feudalismul turcesc a constituit pentru Moldova un puternic factor de 
pauperizare a populaţiei, scopul turcilor fiind de a jefui populaţia lo
cală de bunurile ei.

Bineînţeles că şi piesele descoperite în mod izolat au partea lor 
de importanţă, ele constituind un mijloc sigur de datare în cerceta
rea arheologică, cu atît mai mult cu cît piesele străine, cel mai adesea, 
poartă pe lîngă numele suveranului şi data emisiunii, iar pe multe 
dintre exemplare se găscsc gravate însemnele monetarului şi ale mo
netăriei emitente.

5. ÎNCHEIERE

Trecerea Bucovinei sub stăpînirea austriacă a întrerupt în chip 
dureros legătura dintre Suceava şi ţară. Viaţa economică şi circulaţia 
monetară în oraş au fost determinate, în linii principale, de interesele 
împărăţiei austriece, îmbrăcând haina cernită a înrobirii străine. Vor 
pătrunde masiv monedele austriece şi, mult mai puţin, monede emise 
de alte state, între care monede ale unor principate germane şi cele 

ţariste.

Moneda în circulaţie în Moldova pătrunde aici în număr restrîns, 
şi anume ca urmare a schimburilor economice ce aveau loc între popu

laţia de la graniţă, schimburi care nu erau întrerupte decît în împreju
rări deosebite. Acesta este doar unul dintre aspectele pe care le va 
lua legătura cu ţara, menţinînd trează conştiinţa unităţii de neam a 

românilor de pe ambele părţi ale graniţei şi ducînd, în cele din urmă, 

la revenirea în 1918 la patria mamă a acestei părţi înstrăinate din 

trupul Moldovei.

Trecutul de glorie al Sucevei a interesat pe mulţi dintre specialiştii 
din toate domeniile ştiinţei, artei şi culturii, fie că este vorba de isto
rici, arheologi, etnografi, istorici de artă sau de alţi cercetători, care 
i-au dedicat opere valoroase, unii închinîndu-şi acestui scop activita

tea întregii lor vieţi.
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TABEL NR. 1

a) Tezaurul de la Blocul Hotel din oraşul Suceava 1

Suveran emitent
|
| Tip monetar Metal

I
Nr. exemplare

Alexandru cel Bun dublu gros argint 22

Iliaş dublu gros argint 51

Total exemplare 73

1. Date complete cu privire la acest tezaur se găsesc în studiul semnat de 
Octavian Iliescu şi Grigore Foit, Un tezaur de monede moldoveneşti din prima 
jumătate a secolului al XV-lea descoperit la Suceava, în Arh. Mold., V, J967, 
p. 145-167.

b) Tezaurul de la biserica Sf. Dumitru din Suceava -

Suveran emitent
l

Tip monetar Metal Nr. exemplare

Alexandru cel Bun 
Alexandru cel Bun

dublu gros 
anepigrafe

argint 
aliaj argint 

şi aramă

3

20

Total monede Alexandru cel Bun 23

Iliaş dublu gros argint 2

Iliaş anepigrafe aramă 8

Total monede Iliaş____________________________10

Total general monede 33

2. Grigore Foit si Alexandru Artimon, Noi descoperiri monetare la Suceava, 
în SMI, III, p. 297-309.

TABEL NR. 2

cuprinzînd date privitoare la descoperiri de monede moldoveneşti 

izolate în oraşul Suceava şi împrejurimi (inclusiv tezaure monetare 

semnalate).

Numele domnitorului Tip monetar j Metal 1 Nr. ex. | Unde s-a menţionat

Petru Muşat gros argint 1 JBLM, 1893, p. 68
Petru Muşat gros argint 1 Cet. S., p. 91
Petru Musat gros argint 1 SCIV, III, p. 430
Petru Musat (sfîrs. domn.) gros argint 1 SCIV, IV, p. 382
Petru Muşat gros argint cîteva SCIV, V, p. 279, 296
Petru Muşat gros argint cîteva SCIV, V, p. 285
Petru Muşat gros argint 3 SCIV, VI, p. 757
Petru Muşat gros (fragm.) argint 1 SCIV, VI, p. 772
Petru Muşat gros argint 1 SCIV, VI, p. 782
Petru Muşat gros argint nepreciz.SCIV, X I, p. 112, 118
Petru Muşat .gros argint nepreciz.SCIV, XV, p. 87
Petru Muşat gros argint nepreciz.SCIV, XVI, p. 98, 103
Petru Muşat gros argint 1 SC IV ,XX IX , p. 548-549
Petru Muşat gros (oxidată) argint 1 MCA, IV, p. 253
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Numele domnitorului Tip
monetar

Metal Nr. ex. Unde s-a menţionat

Iliaş nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 296
Iliaş anepigrafă aramă 1 SMI, II I , p. 305
Ştefan al II-lea nepreciz. argint 1 SCIV, VI, p. 760
Ştefan al II-lea nepreciz. nepreciz. 2 SCIV, VI, p. 761-762
Ştefan al II-lea nepreciz. argint 1 MCA, V III, p. 748
Ştefan al II-lea nepreciz. argint 1 SMI, III, p. 305
Ştefan al II-lea gros argint, 1 SMI, III, p. 151
Ştefan al II-lea gros aramă 1 SMI, III, p. 151
Ştefan al II-lea nepreciz. nepreciz. 1 MCA, IX , p. 402
Petru al II-lea gros aramă 1 SMI, III, p. 151
Alexandru al II-lea gros argint 1 SMI, III, p. 305
Alexandru al II-lea nepreciz. nepreciz. 1 Cet. S., p. 91
Bogdan al II-lea nepreciz. nepreciz 2 Cet. S., p. 91
Bogdan al II-lea nepreciz. nepreciz. 1 MCA, V II, p. 611
Petru al III-lea Aron aramă ar

nepreciz. gintată 1 SCIV, VI, p. 760 2
Petru al III-lea Aron nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, VI, p. 761-762
Ştefan cel Mare gros argint 1 JBLM , 1901, p. 34 3
Ştefan cel Mare anepigrafă argint 1 SMI, III, p. 151
Ştefan cel Mare anepigrafă argint 1 MCA, V, p. 597-598
Ştefan cel Mare nepreciz. argint cîteva SCIV, V, p. 285
Ştefan cel Mare nepreciz. argint 2 SCIV, VI, p. 761-762
Ştefan cel Mare nepreciz. argint 1 MCA, IV, p. 256
Ştefan cel Mare nepreciz. argint 2 MCA, V, p. 597-598
Ştefan cel Mare nepreciz. argint 7 MCA, V, p. 597-598
(sfirşit domnie)

Ştefan cel Mare nepreciz. argint 1 MCA, VI, p. 687
(sfîrşit domnie)

argintŞtefan cel Mare nepreciz. 2 MCA, V II, p. 625
(sfîrşit domnie)
Ştefan cel Mare nepreciz. argint 2 MCA, V III, p. 754
(sfîrşit domnie)

Ştefan cel Mare nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 273
Ştefan cel Mare nepreciz. nepreciz MCA, V, p. 609
Ştefan cel Mare nepreciz. nepreciz SCIV, X X V I, p. 109
Bogdan al III-lea nepreciz. nepreciz Cet. S., p. 91
Bogdan al III-lea nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 272
Ştefăniţă groşi şi argint, bi-

jum ătăţi lon
de gros aramă ar

gintată 14 Cet. S., p. 91 4
Ştefăniţă gros argint 1 MCA, IX , p. 404
Ştefăniţă gros argintat 1 SMI, III, p 151
Ştefăniţă gros argintat 1 SMI, III, p. 305
Ştefăniţă gros aramă 1 SMI, III, p. 151
Ştefăniţă gros nepreciz. 1 SCIV, V, p. 296
Ştefăniţă nepreciz. argint 47 MCA, V II, p. 615 5
Ştefăniţă nepreciz. argint 1 SCIV, VI, p. 761-762
Ştefăniţă nepreciz. argint 1 SCIV, VI, p. 771
Ştefăniţă nepreciz. nepreciz. 2 SCIV, V, p. 260
Ştefăniţă nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 272
Ştefăniţă nepreciz. nepreciz. cîteva SCIV, V, p. 280 ; 

X II, p. 127
Ştefăniţă nepreciz. nepreciz. 1 MCA, V II, p. 619
Despot ducat aur 1 SCN, V, p. 162
Despot taler argint nepreciz. SCN, V, p. 162
Despot denar argint nepreciz. SCN, V, p. 164
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Numele domnitorului |
n p

monetar
Metal j Nr. ex. j Unde s-a menţionat

Despot ort argint 1 SCN, V,p. 167 ; 
JBLM , 1903, p.63-64

Despot obol aramă nepreciz. SCN, V, p. 164 urm.
1 )espot nepreciz. argint 1 JBLM , 1897, p. 53
Despot nepreciz. aramă 1 JBLM , 1897, p. 53
Ştefan Răzvan 3 groşi argint 1 JBLM , 1903, p. 64
Eustratie Dabija solidus aramă cîţiva CNA, X II I , p. 85-89
Incerte (Iliaş ?) gros aliaj arg. cîţiva SCN, III, p. 507-510
Incerte (Ilias ?) divizionare aliaj arg. cîţiva SCN, III, p. 507-510
Incerte (1443-1449) nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, X X V III , p. 557 7
Incerte anepigrafe nepreciz. cîteva ALS, 1932/1933, p. 3-8
Incerte nepreciz. nepreciz. cîteva ALS, 1932/1933, p. 3-8
Incerte nepreciz. nepreciz. nepreciz. JBLM , 1901, p. 113 ;

1902, p. 79 ; 1903, p.
63, 65 ; 1893, p. 51 ;

1909/19.10, p. 59,
Cet. S., p. 91.

Şilingi negri bătuţi la monetăria Suceava 

Polonezi solidus falsif. aramă nepreciz. JBLM , 1903, p. 63 ;
1909/1910, p. 59 ; 
Cet. S., p. 90

Suedezi solidus falsif. aramă nepreciz. JBLM , 1898 p. 105,109,
112 ; 1903, p. 63 ; 
1909/1910, p. 59

Brandemburghezi solidus falsif. aramă nepreciz. JBLM , 1903, p. 63
(prusieni)

Cet. S., p. 91Neprecizat (descop. solidus falsif. aramă cca 3000
pînă 1901) (cca. 100 variante)

Neprecizat (descop. solidus falsif. aramă cca 100 Cet. S., p. 95
după 1901)

Neprecizat solidus falsif. aramă numeroşi JBLM, 1899, p. 106
p. 136 ; 1897, p. 55-57 ;
1900, p. 117 ; 1901, p. 42-
53, 113-114 ; 1902, p. 78, 
79 ; 1903, p. 63 ; 1909/ 
1910, p. 65 ; Cet. S., p. 20 ; 
BSNR, XV I, p. 29-31 ; 
BSNR, X X V II/X X V III, 
p. 91-93, CNA, X II I ,  p. 
81-84 ; SCIV, IV, p. 348 ; 
V, p. 259, 273; VI, p. 
771, 777 ; MCA, IV, p. 
251 ; V, p. 598

1. Tezaur descoperit cu prilejul săpăturilor şantierului arheologic Suceava şi 
semnalat împreună cu o nouă monedă de la Petru al III-lea Aron.

2. Vezi nota 1.
3. Atribuit greşit de Eduard Fischer lui Ştefăniţă.
4. A tribuit de Eduard Fischer lui Ştefan Lăcustă.
5. Tezaur semnalat de şantierul arheologic Suceava ; vezi si SCIV, X II, 

p. 127.
6. A tribuit de Eduard Fischer lui Dabija Vodă, în mod greşit.
7. Datorită impreciziunii unor informaţii referitoare la descoperirile monetare 

pe care ni le oferă rapoartele de săpături arheologice sau unele studii arheo
logice privind anumite probleme legate de istoria Sucevei sau a monumentelor 
sale, dar şi unele studii numismatice, este posibil ca unele descoperiri de mo
nede să fie menţionate de mai multe ori, creînd astfel impresia unui număr
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TABEL NR. 3

cuprinzînd emisiunile monetare străine din tezaure descoperite
în oraşul Suceava

a) TEZAURUL DIN 1440 MONEDE DE ARGINT 

DE LA „C Ă R Ă M ID A R II — SUCEAVA 1

1. Repartiţia monedelor din tezaur după valoarea nominală

Tipul de monedă Număr exemplare

Ort 3
Trei groşi 62
Doi groşi 1
Dreipolker (1 V2 gros) 185
Gros 295
Jumătate gros 441
Kreuzer 1
Den ar 451
Nedeterminat 1

To t a l 1440

2. Clasificarea monedelor după statele emitente, suverani şi tip monetar

Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Polonia

Cazimir al IV_lea Jagello jumătate gros 34
Ioan I Albert jumătate gros 93
Cazimir sau Albert ? jumătate gros 5
Alexandru jumătate gros 72
Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 78
Rege incert jumătate gros 19
Ştefan Bathory trei groşi 3
Ştefan Bathory jumătate gros 1
Sigismund al III-lea Wasa ort 2
Sigismund al III-lea Wasa trei groşi 46
Sigismund al III-lea Wasa dreipolker 147
Sigismund al III-lea Wasa gros 112

T o t a l 612

Polonia pentru Lituania

Alexandru jumătate gros 12
Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 28
Sigismund al II-lea August jumătate gros 58
Ştefan Bathory trei groşi 1
Sigismund al III-lea Wasa trei groşi 2
Sigismund al III-lea Wasa gros 131

sporit de piese, fără a se putea verifica acest lucru. Aceasta cu atît mai mult,
cu cît nu s-a precizat unde se află în prezent monedele în cauză. De menţionat
că o bună parte din exemplarele descoperite în trecut la Suceava, şi anume
cele mai de preţ, au luat drumul Vienei sau al Cernăuţilor ori al colecţiilor
particulare, iar cele descoperite în urma săpăturilor arheologice, după cît se 
ştie, se află fie la unele institute ale Academiei, fie la Muzeul judeţean; Suceava.

1. Gr. Foit, Un tezaur monetar din secolele XV-XVII descoperit la Suceava, 
în SCN, III, p. 511-515.
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Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Ioan al II-lea Casimir gros 2

T o t a l 234

Polonia pentru Gclansk (Gdynia, Danzig)

Sigismund I cel Bătrîn trei groşi 1
Sigismund al III-lea Wasa ort 1
Sigismund al III-lea Wasa gros 44
Ioan al II-lea Casimir doi groşi 1

T o t a l 47

Polonia pentru Riga

Sigismund al III-lea Wasa trei groşi 6

Polonia pentru Schweidnitz

Ludovic al II-lea Jagello jumătate gros 41

Monede emise pentru Transilvania

Ştefan Boczkay trei groşi 1

George Rakoczy dreipolker 1

T o t a l 2

Ungaria

Ludovic al II-lea Jagello denar 2
Ferdinand I denar 189
Maximilian al II-lea denar 91
Rudolf al II-lea denar 154
Mathias al II-lea denar 6
Ferdinand al II-lea denar 5
Ferdinand al III-lea denar 1
Nume suveran incert denar 3

T o t a l 451
Prusia

Georg Wilhelm dreipolker 13
Suedia

Gustav Adolf trei groşi 1
Gustav Adolf dreipolker 11
Christina dreipolker 2

T o t a l 14

Suedia pentru Riga

Gustav Adolf dreipolker 6
Suedia pentru Elbing (Elblong)

Gustav Adolf dreipolker 6
Gustav Adolf gros 6

T o t a l 10

Suedia pentru Livonia

Christina dreipolker 1

Austria

Ferdinand al II-lea kreuzer -l
JL

Ragusa (Dubrownik)
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Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Fără trei groşi 1
Nedeterminate

Nedeterminat monedă de argint 1

T o t a l  g e n e r a l 1.440

b) TEZAURUL DIN 101 MONEDE DE ARGINT

DIN STRADA M IHAI VITEAZUL — SUCEAVA 2

1. Repartiţia monedelor din tezaur după valoarea nominală

Tip de monedă Număr exemplare

Trei groşi 1
Mariengroschen 2
Jumătate de gros 90
Denar 4
Solidus 4

T o t a l 101

2. Repartiţia monedelor după statele emitente, suverani şi tip monetar

Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Polonia

Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 1
Ştefan Bathory trei groşi 1
Ştefan Bathory solidus 1
Sigismund al III-lea Wasa solidus 1

T o t a l 4

Polonia pentru Lituania

Alexandru I jumătate gros 14
Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 24
Sigismund al II-lea August jumătate gros 50

T o t a l 88

Polonia pentru Gdansk (Gdynia, Danzig)

Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 1

Polonia pentru Riga

Ştefan Bathory solidus 1
Sigismund al III-lea Wasa solidus 1

T o t a l 2

Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

U ngaria

Ferdinand I denar 3
Rudolf al II-lea denar 1

T o t a l  4

2. Gr. Foit, Un tezaur monetar clin secolul al XVI-lea descoperit la Suceava, 
în Noi t e z a u r e p. 15-22.
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Numele suveranului Tip monetar Num ăr exemplare

Ioan al II-lea Casimir gros 2

T o t a l 234

Polonia pentru Gclansk (Gdynia , Danzig)

Sigismund I cel Bătrîn trei groşi 1
Sigismund al III-lea Wasa ort 1
Sigismund al III-lea Wasa gros 44
Ioan al II-lea Casimir doi groşi 1

T o t a l 47

Polonia pentru Riga

Sigismund al III-lea Wasa trei groşi 6

Polonia pentru Schweidnitz

Ludovic al II-lea Jagello jumătate gros 41

Monede emise pentru Transilvania

Ştefan Boczkay trei groşi 1

George Rakoczy dreipolker 1

T o t a l 2

Ungaria

Ludovic al II-lea Jagello denar 2
Ferdinand I denar 189
M axim ilian al II-lea denar 91
Rudolf al II-lea denar 154
Mathias al II-lea denar 6
Ferdinand al II-lea denar 5
Ferdinand al III-lea denar 1
Nume suveran incert denar 3

T o t a l 451
Prusia

Georg W ilhelm dreipolker 13

Suedia

Gustav Adolf trei groşi 1
Gustav Adolf dreipolker 11
Christina dreipolker 2

T o t a l 14

Suedia pentru Riga

Gustav Adolf dreipolker 6

Suedia pentru Elbing (Elblong)

Gustav Adolf dreipolker 6
Gustav Adolf gros 6

T o t a l 10

Suedia pentru Livonia

Christina dreipolker 1

Austria

Ferdinand al II-lea kreuzer -*
JL

Ragusa (Dubrownik)
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Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Fără trei groşi 1
Nedeterminate

Nedeterminat monedă de argint 1

T o t a l  g e n e r a l 1.440

b) TEZAURUL DIN  101 MONEDE DE ARGINT

DIN  STRADA M IH A I V ITEAZUL — SUCEAVA 2

1. Repartiţia monedelor din tezaur după valoarea nominală

Tip de monedă Număr exemplare

Trei groşi 1
Mariengroschen 2
Jumătate de gros 90
Denar 4
Solidus 4

T o t a l 101

2. Repartiţia monedelor după statele emitente, suverani şi tip monetar

Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Polonia

Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 1
Ştefan Bathory trei groşi 1
Ştefan Bathory solidus 1
Sigismund al III-lea Wasa solidus 1

T o t a l 4

Polonia pentru Lituania

Alexandru I jumătate gros 14
Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 24
Sigismund al II-lea August jumătate gros 50

T o t a l 88

Polonia pentru Gclansk (Gdynia, Danzig)

Sigismund I cel Bătrîn jumătate gros 1

Polonia pentru Riga

Ştefan Bathory solidus 1
Sigismund al III-lea Wasa solidus 1

T o t a l 2

Numele suveranului Tip monetar Număr exemplare

Ungaria

Ferdinand I denar 3
Rudolf al II-lea denar 1

T o t a l  4

2. Gr. Foit, Un tezaur monetar clin secolul al XVI-lea descoperit la Suceava, 
în Noi tezaure..., p. 15-22.
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77). Din statistica de mai sus se .poate observa că folosirea cea mai in
tensă a cimitirului are loc în sec. al XVI-lea, mai ales în a doua jumă
tate a acestui veac.

După o analiză amănunţită a situaţiei de la faţa locului, conside
răm necesar să arătăm că începutul înmormîntărilor de la Sf. Dumitru 
trebuie pus în legătură cu existenţa bisericii cu abside pătrate în acest 
loc. Dacă această biserică este de rit catolic21, primele înmormîntări 
trebuie să fi aparţinut acestei credinţe, deşi inventarul sărăcăcios des
coperit în mormintele datate din vremea lui Alexandru cel Bun, nu ne 
permite să dovedim acest lucru. înmormîntările continuă şi după de
zafectarea bisericii cu abside pătrate ; socotim posibilă existenţa unei 
biserici sau măcar a unei capele cimiteriale necunoscute nouă în sec. 
al XV-lea, după dispariţia bisericii cu abside pătrate. In secolul al
XVI-lea, după construcţia bisericii lui Petru Rareş în anul 1535, înmor
mîntările îşi sporesc frecvenţa. Cele mai frecvente înmormîntări au loc 
în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi la începutul celui de-al
XVII-lea. Cine erau cei înmormîntaţi aici ? Cimitirul era un cimitir oră
şenesc în care se înmormîntau orăşenii din raza bisericii Sf. Dumitru şi 
slujitori ai Curţii Domneşti din apropiere. Judecind după inventarul 
mormintelor nu avem de-a face cu oameni prea bogaţi, deşi prezenţa lor 
într-un cimitir, de oarecare vază, al oraşului, în imediata apropiere a 
Curţii Domneşti, ne împiedică să presupunem că vor fi fost de condiţie 
foarte modestă. Nu avem nici un indiciu că la Sf. Dumitru s-ar fi în- 
mormîntat reprezentanţi ai clasei boiereşti. Nu s-au găsit pietre de 
mormînt nobiliare cu excepţia unui singur mormînt a cărui groapă 
a spart pavajul de cărămidă al fostei biserici cu abside pătrate şi care 
a fost datat cu monedă de la Baiazicl al II-lea 22, iar piatra de deasupra 
mormântului era nescrisă. Credem că ne putem afla în faţa vreunui slu
jitor mai de seamă al Curţii Domneşti ale cărui aspiraţii boiereşti se vă
desc pînă şi în aspectul mormîntului. Că avem de-a face cu un „cimi
tir de cartier^ ne sugerează şi existenţa unui cimitir catolic contem
poran, lîngă o biserică de acelaşi rit, datată în sec. al XV-lea lîngă 
„Drumul naţional44 2:\ unde s-au şi gă;sit de altfel pietrele de mormînt 
ale lui Baptista de Vesentino, rnagister in diversis artibus şi Petrus A r- 

cufex'J/l; cimitirul acesta nu era prea depărtat de cel cercetat de noi 
şi e foarte probabil că populaţia catolică din Suceava şi-a mutat locul 
de veci lîngă biserica cea nouă, după dispariţia celei cu abside pătrate. 
Cimitirul este folosit, în continuare, şi în secolele XV II şi XV III, deci, şi 

după părăsirea şi căderea în ruină a Curţii Domneşti, caracterul lui oră
şenesc ieşind tot mai mult în evidenţă. Perioada de „funcţionare44 a ci
mitirului încetează la începutul secolului al XlX-lea, cînd de o parte şi 
de alta a bisericii Sf. Dumitru au fost ridicate tipice construcţii gos

21 Cf. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al. Artimon, op. cit., p. 544.
22 Al. Artimon, op. cit., în Studii şi materiale, III, Suceava, 1973, p. 147, 153.
23 Cf. Materiale, voi. VI, p. 687.
24 Cf. pentru aceasta Gh. Diaconu, Contribuţii la cunoaşterea culturii medie

vale de la Suceava în veacurile XV-XVI, în Materiale, voi. VI, p. 913-922.
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podăreşti (beciuri, magazii ale negustorilor şi meşteşugarilor suceveni 25
— fig. 6).

Nu ştim, încă, dacă la începutul veacului al XV-lea cimitirul de la 
Sf. Dumitru ocupa o poziţie centrală, sau mai puţin centrală în terito
riul oraşului medieval Suceava ; în secolele următoare, odată cu extin
derea oraşului, poziţia centrală a cimitirului de la Sf. Dumitru, în cu
prinsul acestuia, va deveni tot mai evidentă ; se manifestă, astfel, şi îa 
Suceava, o particularitate urbanistic-topografică care se întîlneşte şi în 
cazul altor oraşe medievale, prezenţa cimitirului în interiorul oraşului. 
Pînă la urmă, dezvoltarea economică, meşteşugărească, comercială a ora
şului a determinat renunţarea la acest cimitir, sistarea practicării înmor
mântărilor aici, dar acest lucru s-a petrecut foarte tîrziu, la începutul
secolului al XlX-lea.

DER MITTELALTERLICHE FRIEDHOF VON DER KIRCHE
SF. DUMITRU — SUCEAVA (15—18 JH.)

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

In vorliegendem Aufsatz besprechen die Verfasser die
Ergebnisse der Untersuchung des mittelalterlichen Friedhofes, der im Laufe der
Freilegung des Kirchenkomplexes von Sf. Dumitru in den Jahren 1967-19G9 zum
Vorschein gekommen ist. Zweeks der genaueren Bestimmung unserer Kentnisse 
das mittelalterliche Grăberfeld betreffend, wurde im Jahre 1969 3 Suchschnitte 
im nordlichen Teii des heutigen Hofes der Sf. Dumitru Kirche angelegt. Es 
wurden 77 christliche Korpergrăber freigelegt, die chronologisch in die Zeitspanne 
zwischen dem Anfang des 15 Jhs. und dem Ende des 18 Jhs. einzureihen sind. 
Unter den zum Fundinventar geliorenden Gegenstăden sind Munzen, Ringe, Ohr- 
gehănge, Knopfe und Kleidungsuberreste zu nennen, die einer eingehenden Ana- 
lyse unterzogen wurde, worauf insbesondere auf Vergleiehsfunde hingewiesen wurde. 
Der Anfang der Bestattungen zu Sf. Dumitru Kirche wurde von den Verfassern 
in ein Kausal-und chronologisches Verhăltnis zu der um das Jahr 1400 bestehen- 
den Kirche mit eckigen Seitenrăumen (katholischen Ritus ?) gesetzt, wobei unter 
den hier Beerdigten, die Dienstleute des benachbarten Furstlichen Hofes nicht 
fehlen durften. Mit der Zeit und insbesondere nach der Aufgabe und dem Ver- 
fall des Furstlichen Hofes von Suceava, setzt sich der stădtische zivile Charakter 
des Friedhofes von Sf.-Dumitru immer mehr durch und wird im 17 und 18 Jh. 
absolut vorherrschend. Anfang des 19 Jhs. werden bei der Sf.-Dumitru Kirche 
keine Bestattungen mehr vorgenommen, der Friedhof wird aufgegeben und rings 
im  den Hof der Kirche werden Kellerrăume, Wareniager der Kaufleute von Su
ceava errichtet, so wie es aus einer im  Archiv der Kirche Sf.-Dumitru aufbe- 
wahrten Aufzeichnung des Jahres 1792 hervorgeht ; ein solcher Kellerraum wurde 
ubrigens im Suchschnitt Nr. 1 (s. Abb. 6, 9) aufgedeckt).

AJBBILDUNGSVERZEICHNIS

A.bb. 1. Suceava. Sf.-Dumitru Kirche. Grăber des mittelalterlichen Friedhofes (Gră- 
ber 31, 32, 33, 35 und 36).

A.bb. 2. Suceava Sf.-Dumitru — 1969. Das Grab 69 mit Lehmbeschlag.
A.bb. 3. Suceava Sf.-Dumitru. Munzen des mittelalterlichen Friedhofes.
Abb. 4. Suceava Sf.-Dumitru. Schmuckbeigaben des mittelalterlichen Friedhofes. 
Abb. 5. Suceava Sf.-Dumitru. Grundriss der Grabungen 1967-1969.
Abb. 6. Suceava Sf.-Dumitru 1969. Profil der Westwand des Schnittes 1.
Abb. 7. Suceava Sf.-Dumitru 1969. Profil der Westwand des Schnittes 2.

25 Inventarul din 1792 al bisericii Sf. Dumitru din Suceava (arhiva bisericii).
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jn urnele suveranului
Tip

monetar
Metal Nr. ex. Unde s-a menţionat

Sigismund I I I  Wasa solidus argint ? 1 JBLM , 1897, p. 53
Neprecizat gros argint cîţiva MCA, IX , p. 404
Neprecizat solidus argint cîţiva MCA, IX , p. 404
Neprecizat nepreciz. nepreciz. nepreciz. JBLM , 1893, p. 68 ;

Polonia pentru Riga 
Sigismund I I I  Wasa solidus argint ? cîţiva

1901, p. 113 ; Cet. S., 
p. 90

JBLM , 1897, p. 53
Transilvania

Neprecizat nepreciz. nepreciz. nepreciz. Cet. S., p. 90
Ungaria

Matei Corvin ducat ? aur 1 MCA, V, p. 610
Matei Corvin denar (1468-1470) argint 1 SCIV, X X V I, p. 109
Matei Corvin denar argint 5 SMI, III, p. 151, 152
Matei Corvin denar argint 5 SMI, III, p. 306
Matei Corvin nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 264
Matei Corvin nepreciz. nepreciz. 1 MCA, IV, p. 244
Matei Corvin nepreciz. argint 2 MCA, V III, p. 754
Vladislav II denar argint 1 SCIV, VI, p. 779
(înainte de 1503)
Vladislav II denar argint 1 SMI, II I , p. 152
Vladislav II denar argint 1 SMI, III, p. 306
Ludovic II ducat (1525) aur 1 JBLM , 1900, p. 116 ;

Ludovic II denar ? argint 1

1901, p. 101 ; 1909/3910, 
p. 59 ; Cet. S., p. 90 
SCIV, X X , p. 551

Ludovic II nepreciz. nepreciz. cîteva MCA, V, p. 610
Ferdinand I denar argint 1 JBLM, 1897, p. 54
Ferdinand I denar argint 0 SMI, III, p. 306
Ferdinand 1 denar argint 3 SMI, III, p. 152
Ferdinand I nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 273
Ferdinand I nepreciz. nepreciz. 1 MCA, IV, p. 244
Ferdinand 1 nepreciz. nepreciz. cîteva MCA, V, p. 610
Maxi mii ian II denar argint 2 SMI, II I , p. 306
Ferdinand II nepreciz. 1565 nepreciz. 1 SCIV, V, p. 272
Rudolf II denar argint 6 SMI, III, p. 152, 153
Rudolf II denar argint 7 SMI, III, p. 306, 307
Rudolf I I denar ? argint 1 MCA, IX , p. 374-375
Rudolf II nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, VI, p. 779
Neprecizat denar argint 1 JBLM , 1898, p. 99
(sfîrşit secol XV) 
Neprecizat denar argint 1 JBLM , 1901, p. 80
Neprecizat (1537) denar argint 1 iSCIV, V, p. 280
Neprecizat obol nepreciz. 1 SCIV, VI, p. 779
Neprecizat nepreciz. nepreciz. nepreciz. JBLM , 1901, p. 113 ;

nepreciz. nepreciz.
1902, p. 79, Cet. S., p. 90 

nepreciz. nepreciz. SCIV, VI, p. 771
Turcia

Mahomed II aspru argint i :SMI, III, p. 153
Baiazid II nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, IV, p. 348
Baiazid II aspru argint 1 MCA, IX , p. 404
Baiazid II nepreciz. argint 1 SCIV, X X , p. 546
Baiazid II aspru aramă 1 SMI, III, p. 153
Soliman II aspru nepreciz. 1 SCIV, VI, p. 779
Mahmud I aspru argint 1 SMI, III, p. 153
Mahmud I aspru argint 1 SMI, III, p. 307
Mustafa I I I aspru argint 3 SMI, III, p. 307
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Numele suveranului
Tip

monetar
Metal j Nr. ex. Unde s-a menţionat

Mustafa I I I aspru argint 5 SMI, III, p. 153
Neprecizat aspru argint 2 SMI, III, p. 307
Neprecizat aspru nepreciz. 2 SCIV, V. p. 280
Neprecizat nepreciz. nepreciz. nepreciz. JBLM, 1893, p. 68 ;

1897, p. 53; 1901, p. 113;
1903, p. 63

Monede tarar eşti

Neprecizat nepreciz. nepreciz. 1 SCIV, V, p. 280

Suedia

Gustav Adolf solidus argint cîteva JBLM , 1903, p. 64
Gustav Adolf solidus ? argint ? 1 JBLM, 1899, p. 106
Christina solidus argintat 1 SMI, III, p. 307
Neprecizat nepreciz. nepreciz. nepreciz. JBLM , 1901, p. 113 ;

1903, p. 63, 65

Brandemburg (Prusia)

Albert (1541) solidus ? nepreciz. 1 SCIV, V, p. 280
Georg Wilhelm solidus argint 1 ? JBLM, 1897, p. 54
Neprecizat nepreciz. nepreciz. neprecizJBLM, 1903, p. 63 ;

Cet. S., p. 90
Neprecizat nepreciz. nepreciz. 1 MCA, IX , p. 404

Neprecizat statul emitent

Neprecizat dreipolker argint 1 JBLM , 1897, p. 54
Neprecizat nepreciz. argint cîteva JBLM , 1909/1910, p. 65

şi aramă

* Autorul studiului, pe lîngă abrevierile uzitate în volum, foloseşte şi urmă
toarele prescurtări :

MBR Gheorghe Buzdugan, Octavian Luchian şi C. C. Oprescu, Monede şi 
bancnote româneşti, Bucureşti, 1977 ; A AR Analele Academiei Române ; A IA  Anu
arul Institutului de istorie şi arheologie Iaşi ; SCB Studii şi cercetări de bibli
ologie ; SMI Studii şi materiale. Istorie, editat de Muzeul din Suceava ; ALS 
Anuarul Liceului „Ştefan cel Mare“ din Suceava ; Cet. S. C. A. Romstorfer, 
Cetatea Sucevii, descrisă pe temeiul propriilor cercetări făcute între 1895 şi 
1904 de..., Bucureşti, 1913 ; Contrib. M. D. Matei, Contribuţii arheologice la 
istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963 ; C. Sch. Gheorghe Diaconu şi Nicolae 
Constantinescu, Cetatea Scheia, monografie, Bucureşti, 1960 ; ARCC Academia Ro
mână, Creşterea colecţiilor.
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SUCEAVA, CENTRE DTNTERET M AJEU R DANS
LA NUMISMATIQUE MEDIEVALE DE M OLDAVIE

Re sume

On se propose â clarifier quelques-unes des principaux 
problemes que souleve l ’etude des materiaux numismatiques decouverts â Su
ceava et aux environs de cette viile, publies par les numismates ou par les ar- 
cheologues jusqu’â present. II est question de l ’epoque de fonctionnement â Su
ceava du centre de fabrication de la monnaie.

On parle sur quelques-unes des caracteristiques des einissions moldaves et 
de Tevolution de la technique monetaire de Moldavie. Ainsi on discute sur les 
pieces provenant des emissions etrangeres trouvees dans cette viile, de leur sig- 
nification economique et sociale-politique.

Dans les quatre tableaux en annexe, on offre des informations sur les decou- 
vertes monetaires de Suceava en indiquant les publications dans lesquelles elles 
ont ete signalees.

Pour aider ceux qui desirent â approfondir les divers aspects des proble
mes mis en discussion, on donne aussi une liste bibliographique selective.



NECROPOLA MEDIEVALĂ DE LA SF. DUMITRU 
DlH SUCEAVA (SEC. XV-XVIH)

ALEXANDRU ARTIMON, ALEXANDRU RĂDULESCU

Cercetarea arheologică întreprinsă între anii 1967- 
1969 * în complexul medieval al bisericii Sf. Dumitru din Suceava a dus 
la descoperirea fundaţiilor a două bisericii anterioare actualei biserici 
Sf. Dumitru, biserici care au fost datate, prima la sfîrşitul sec. al XIV-lea, 
a doua în primii ani ai secolului al XVI-lea, aceasta din urmă' prece- 
dînd cu foarte puţin timp biserica construită de Petru Rareş cu hramul 
Sf. Dumitru şi care există şi astăzi Cu ocazia cercetării bisericilor 
descoperite au fost dezvelite şi un număr însemnat de morminte care 
făceau parte dintr-un întins cimitir medieval. în articolul de faţă ne pro
punem să prezentăm principalele rezultate ale cercetării cimitirului. Au 
fost descoperite 77 de morminte, dintre care primele 28, în ordinea 
numerotării lor, au format obiectul unui articol care tratează despre cro
nologia acestor morminte 2.

Cimitirul se încadrează cronologic între începutul sec. al XV-lea şi 
sfîrşitul sec. al XVIII-lea, cele mai timpurii înmormîntări fiind datate 
prin monede de la Alexandru cel Bun, data ultimelor morminte*— cro

* Intrucît cercetările arheologice privind necropola medievală şi ansamblul 
ecleziastic de la Sf. Dumitru din Suceava nu au mai continuat după anul 1969 
din diferite motive, autorii articolului de faţă găsesc oportună publicarea, chiar 
cu întîrziere, a rezultatelor cercetării, în vederea prezentării cît mai exacte a sta
diului pe care l-a atins investigaţia în acest punct important al oraşului medie
val Suceava. Am menţinut notele aşa cum le-am formulat în 1970, introducînd 
unele observaţii atunci cînd acestea s-au impus în urma modificării sau nuanţă
rii unor puncte de vedere afirmate în 1970, acum, la trecerea unui deceniu de 
la efectuarea săpăturilor arheologice care formează obiectul articolului de faţă. 
Dintre cercetările mai noi de la Suceava, apropiate teritorial de Sf. Dumitru şi 
deci nu fără importanţă în definirea mai exactă a rosturilor, semnificaţiilor com
plexului descoperit aici, menţionăm reluarea săpăturilor arheologice la Curtea 
Domnească din Suceava de un colectiv condus de M. D. Matei. Am amintit, de 
asemenea, descoperirea unei locuinţe de orăşean la Suceava, într-un punct situat 
la aproximativ 250 m vest de complexul de ia Sf. Dumitru — vezi M. D. Matei şi 
Emil I. Emandi, O casă de orăsean din sec. al XV-lea de la Suceava, în SCIVÂ, 
28, 4, 1977, p. 553-576.

1 Rezultatele cercetării privind cele două biserici au fost consemnate în 
studiul : M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al. Artimon, Bisericile de piatră de la Sf. 
Dumitru din Suceava, în SCIV , 4, 1969, p. 541 şi urm.

2 Al. Artimon, Cronologia mormintelor şi descoperirilor monetare din com
plexul arheologic medieval de la biserica Sf. Dumitru din Suceava, în Studii şi 
materiale, III, Suceava, 1973, p. 137-157.
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nologic — fiind determinată de monede de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea.
în scopul cercetării cimitirului medieval au fost trasate trei sec

ţiuni paralele, orientate N—S, în partea de nord a actualei curţi a bise
ricii Sf. Dumitru (fig. 5), după cum urmează : secţiunea I-a, orientată 
perpendicular pe latura nordică a bisericii, la 1,10 m vest de contrafor
tul care mărgineşte înspre vest absida nordică a naosului (dimensiuni 
23X1 m) ; secţiunea a Il-a perpendiculară cu absida de nord a naosului 
bisericii Sf. Dumitru (22,75X1 m) ; secţiunea a IlI-a perpendiculară pe 
absida laterală nordică a fundaţiei bisericii din sec. XV I (15,50X1 m). 
în secţiunile trasate (fig. 6, 7), baza săpăturii este reprezentată de cua
ternarul cafeniu cu pete întunecate pe alocuri, lipsit de urme cile cul
tură materială. Urmează, în cea mai mare parte a săpăturii, un strat de 
dărîmături (moloz, pietre, mortar, cărămidă şi slabe urme de frescă) 
care suprapun direct cafeniul. Menţionăm că intervenţii repetate au dus 
la dispariţia, aproape totală, a stratului de humus în cea mai mare parte 
a suprafeţei cercetate mai ales acolo unde stratul de dărîmături este 
mai gros, mai consistent, excepţie făcînd doar mici porţiuni unde nu 
au avut loc intervenţii umane ca înmormântările sau construcţiile de 
beciuri, pivniţe la începutul sec. al XlX-lea (vezi capătul secţiunii I), 
care să modifice ordinea naturală a straturilor. Urmează, în ordinea as
cendentă, ultimul strat care e vegetalul cu o grosime medie de 10 cm. 
Important pentru discuţia de faţă este următorul fapt : stratul de mo
loz şi clărîmătură cu urme de frescă este secţionat de toate mormintele 
cercetate — fac excepţie două şi care reprezintă oele mai timpurii mor
minte în suprafaţa cercetată — , el fiind, astfel, anterior înmormîntărilor 
în acest loc ; stratul de moloz, pietre, etc. conţine şi urmele dezafectării 
bisericii cu abside pătrate din sec. al XIV-lea care era deja părăsită 
spre mijlocul veacului al XV-lea. în afară de poziţia stratigrafică de an
terioritate în raport cu cele mai timpurii morminte, pledează în acest 
sens urmele de frescă găsite în stratul de dărîmătură —  se ştie că1 bi
serica cu abside pătrate a fost pictată ;î — ca şi împrejurarea că molo
zul provenind de la dezafectarea bisericii din sec. XIV, nu s-a găsit 
în incinta respectivei biserici, el fiind transportat şi în locul cercetat 
de noi.

Nu am putut surprinde nivelul de la care au fost săpate mormin
tele» întrucît nivelul actual de călcare al curţii bisericii Sf. Dumitru se 
află sub cel existent în vechime, partea superioară a umpluturii mor
mintelor ca şi nivelul de la care au fost ele săpate fiind îndepărtate, ia
o dată pe care nu o cunoaştem, (e posibil ca acest lucru să se fi întîm- 
plat în anul 1963, cînd a fost consolidată biserica construită de Petru Ra- 
reş şi cînd nivelul curţii a fost sensibil coborît). Această împrejurare 
explică de ce găsim înhumaţii la o aclîncime de numai 30-40 cm, în unele 
cazuri.

înmormîntările ulterioare momentului de construcţie a bisericii lui 
Petru Rareş, ca şi clecaparea de teren din 1936, au dus la dispariţia 
stratului de construcţie al acesteia în porţiunea cercetată. în cursul să-

3 Cf. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al. Artimon, op. cit., p. 546, nota 14.
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păturii a fost dezvelită şi fundaţia bisericii din 1535 care se adînceşte 
pînă la — 1,95 m. Fundaţia se lăţeşte în forma unei trepte masive late 
de 0,75 m la adîncdmea de — 0,70 m ; treapta se adînceşte în pămînt 
pînă la adîncimea de — 1,95 m (fig. 7).

La capătul secţiunii a Il-a, în imediata apropiere a zidului bisericii, 
am surprins o groapă rectangulară în plan şi care nu a fost dezvelită 
complet (fig. 7). Groapa se adînceşte pînă la — 2,40 m. La baza gropii, 
am găsit urme de scîndură carbonizată căzută, probabil, în groapă, iar 
în umplutura ei am descoperit urme de ţesătură, oase de animale ca şi 
cîteva cioburi cenuşii databile la sfîrşitul sec. al XIV-lea (torţi late cenu
şii fără ornamentaţii).

După părăsirea gropii-beci şi umplerea acesteia, aici au avut loc 
două înmormîntări (M52 şi M53) care, stratigrafie, sînt anterioare mo
mentului apariţiei stratului de moloz de care a fost vorba mai sus ; 
acesta din urmă nu este tăiat de ele ci le suprapune, el fiind tăiat, apoi, 
de alte morminte, ulterioare lui. Succesiunea cronologică este, deci, 
groapa-beci, cele două morminte (M52 şi M53), stratul de moloz, bise
rica actuală Sf. Dumitru. Cînd în anul 1535 se construieşte actuala 
biserică Sf. Dumitru, fundaţia ei secţionează o parte a gropii-beci 
(fig. 7).

In secţiunea a IlI-a ne-a reţinut atenţia o succesiune stratigrafică 
foarte interesantă : trei morminte suprapuse, deci diferite în timp — M70 
72, 73 — , au fost adîncite în umplutura unui bordei puternic ars şi 
datat printr-un tezaur de monede moldoveneşti în prima jumătate a 
sec. al XV-lea «.

Dacă groapa-beci din S2 dovedeşte o locuire anterioară momentu
lui de început al cimitirului de la Sf. Dumitru, bordeiul din S3 este, din 
acest punct de vedere, o apariţie mai deosebită ; perioada în care bor
deiul a fost locuit se situează spre mijlocul sec. al XV-lea, cînd frecvenţa 
înmormîntărilor de la Sf. Dumitru era foarte slabă în locul cercetat 
de noi ; nu cumva avem de-a face cu o perioadă de timp relativ scurtă 
delimitată de monedele emise de Alexandru cel Bun, pe de o parte, şi 
de cele de la Matei Corvin pe de altă parte, descoperite în morminte, 
în care locul cercetat nu mai era folosit decît .sporadic ca loc de în 
gropăciune ?

Cele două complexe de locuire semnalate ridică probleme intere
sante în legătură cu perioada de început a vestigiilor medievale de la 
Sf. Dumitru. Presupunem că locuitorii celor două complexe de locuire 
descoperite erau slujitori, argaţi modeşti ai Curţii Domneşti cazaţi în 
imediata apropiere a acesteia. Judecata noastră îşi găseşte un temei în 
faptul că aşezarea civilă propriu-zisă de la Suceava se găsea în acel timp 
destul de departe de locul cercetat de noi, ea întinzîndu-se înspre pîrîul 
de la poalele cetăţii Sucevei construită de Petru Muşat, apropierea com
plexelor de locuire descoperite la Curtea Domnească, sugerîndu-ne re-

4 Vezi Gr. Foit şi Al. Artimon, Noi descoperiri monetare la Suceava, în Studii 
şi materiale, III, Suceava, 1973, p. 299-301.
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Fig. 1. — Suceava. Biserica Sf. Dumitru — 1969. Morminte din cimitirul medieval
(M 31, 32, 33, 35 şi 36).
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laţii de dependenţă destul de strînse ale locuitorilor locuinţelor desco
perite faţă de domnie. Din păcate, materialul arheologic descoperit în 
bordei ca şi în groapa-beci nu ne oferă elemente care să facă sigură a- 
ceastă interpretare 5.

Ca urmare a cercetărilor arheologice efectuate au fost dezvelite un 
număr de 77 de morminte, adulţi şi copii, constituind dovada că este 
vorba de un cimitir obişnuit. Cu acest prilej s-au făcut unele observaţii 
asupra felului de înmormîntare, a ritului şi obiectelor de inventar gă
site în aceste morminte. Gropile mormintelor de formă dreptunghiulară 
erau săpate la adîncimea maximă de 1,95 m şi minimă de 0,40 m faţă 
de nivelul actual de călcare. Înmormîntările prezintă un caracter de uni
formitate datorat ritului creştin, scheletele fiind descoperite culcate pe 
spate în poziţie întinsă, cu braţele paralele cu corpul şi îndoite din cot, 
formînd un unghi aproape drept (fig. 1). în majoritatea cazurilor, mîinile 
sînt îndoite în zona superioară a abdomenului, aşezate una peste alta, în 
mod obişnuit mîna stînga peste cea dreaptă, iar în rest stau aşternute 
peste stern (braţul cu antebraţul formează un unghi drept).

în unele cazuri s-a observat că mîna stingă era aşezată pe piept 
formînd un unghi ascuţit, în timp ce dreapta se afla pe abdomen for
mînd un unghi drept (M29, M36, M33) (fig. 1). Mormintele aveau orien
tarea ritului creştin de înhumare, cu capul spre vest şi picioarele spre 
est, adică avînd privirea spre răsărit.

Unele mici deviaţii de orientare spre sud-est sau nord-est se da-* 
toresc, probabil, anotimpului în care s-a făcut înhumaţia. Referitor la 
mormintele descoperite la Sf. Dumitru se observă faptul că au analogii 
cu cele găsite pe platoul Cetăţii de Scaun — sectorul cimitir 6, cu cele de 
pe platoul din partea de nord-est a oraşului, la biserica catolică din sec. 
al XV-lea 7, cît şi cu mormintele din necropolele medievale de la Cer- 
nica8, Retevoeşti 9, Tîrgşor 10, Tînganu11, Dărmăneşti12, Traian 13. Deşi 
în campania anilor 1967-1968 s-a constatat că mormintele sînt prost con
servate, o cauză fiind aceea că gropile făcute au spart fundaţia bise
ricii din sec. al XVI-lea, uneori neuniform, îngreunînd mult înmormîn-

5 Din cauza depozitării materialului de construcţie necesar consolidării tur
nului de la Sf. Dumitru nu am avut posibilitatea să degajăm complet bordeiul. în 
umplutura bordeiului, în porţiunea cercetată am descoperit în afară de monede, 
fragmente ceramice şi obiecte de fier. în urma rezultatelor cercetărilor din ultimii 
ani de la Curtea Domnească, afirmaţia privind depărtarea nucleului urban al 
Sucevei de zona de la Sf. Dumitru trebuie reexaminată. La Curtea Domnească 
a fost descoperită o casă domnească muşatină construită din lemn ; nu cumva 
nucleul urban al Sucevei se va fi organizat în jurul acestei prime construcţii mo
numentale, prima curte voievodală de la Suceava?

6 SCIV, 1-2, anul IV, 1953, p. 357.
7 Materiale, voi. V, p. 610.
8. SCIV, anul XIV , 2, 1963, p. 371.
9 Materiale, voi. VI, p. 711-712.
10 Ibidem, p. 736-737.
11 Necropola de la Tînganu, în Cercetări arheologice în Bucureşti, voi. II, 

1965, p. 264.
12 Necropola medievală de la Dărmăneşti, în Memoria antiquitatis, I, 1969, 

Piatra Neamţ, p. 215-225.
13 SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 471-472.
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ţările, cercetările ulterioare au stabilit existenţa unor schelete bine con
servate, păstrîndu-se pe alocuri şi urme de lemn putrezit de la coşciuge.

Desimea mormintelor ca şi succesiunea fazelor de înmormîntare la 
perioade scurte de timp , au dus, pe alocuri, la deranjarea mormintelor 
anterioare. Cu prilejul dezvelirii celor 77 de morminte s-au putut face 
unele constatări cu privire la existenţa unor suprapuneri de morminte, 
care ne dovedesc că cimitirul a folosit acelaşi spaţiu într-un răstimp mai 
îndelungat. Această situaţie în care mormintele vechi sînt deranjate 
de altele mai noi, sau morminte noi se suprapun uneori exact peste al
tele mai vechi, apare destul de des în zona cercetată de noi. Astfel, sub

Fig. 2. — Suceava Sf. Dumitru — 1969. Mormîntul 69 cu lutuială de pămînt galben.

mormîntul numărul 16 datat cu monedă emisă de Baiazid al II-lea 
(1418-1512) şi situat în interiorul pronaosului bisericii din sec. al XIV-]ea 
lîngă zidul de suci, au mai fost descoperite mormintele 17, 18 şi 19, ul
timele două datate cu monede anepigrafe emise de Alexandru cel Bun 
(1400-1432). De asemenea, în campania de săpături a anului 1969, în sec
ţiunea I-a, sub mormîntul nr. 34 se afla mormîntul nr. 39. Tot în ca
drul acestei secţiuni s-a observat că mormîntul M35 datat cu monedă 
emisă de Matei’ Corvin între anii 1482-1488, a fost înhumat deasupra 
mormîntului 38 datat cu monedă anepigrafă emisă de Alexandru cel 
Bun. Mormîntul 33 se afla deasupra mormîntului 32 (fig. 1). Sugestive 
sînt de asemenea cele trei suprapuneri succesive de morminte descope
rite în secţiunea a IlI-a, unde sub mormîntul 70 cu monedă emisă de 
Ana Ivanovna la 1734 se afla mormîntul 72 datat cu monedă de la Ru- 
dolf al II-lea, iar sub acesta se afla mormîntul 73 datat cu monedă 
emisă la anul 1554 de Ferdinand I.

Dezvelirea mormintelor de la Sf. Dumitru ne-a prilejuit o surpriză 
în privinţa mormîntului 69 descoperit în secţiunea a IlI-a şi care a tăiat 
un alt mormînt mai vechi. Cu acest prilej s-a constatat că sicriul a fost 
lutuit cu pămînt galben în interior, observîndu-se că corpul mortului 
era acoperit cu o pojghiţă destul de groasă de lut galben, iar demantela- 
rea lui ne-a arătat că şi sub el exista un strat de lut (fig. 2). Nu cu-
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noaştem cauzele care i-au determinat pe cei ce l-au înhumat să proce
deze în acest fel şi nu am găsit nici o analogie în vreo altă necropolă 
medievală ; mormîntul este datat cu o monedă turcească emisă de sulta
nul Mahmud I (1730-1754), monedă găsită în mîna stîngă a mortului.

Inventarul mormintelor de la Sf. Dumitru poate fi considerat în 
general modest, atît din punctul de vedere al numărului de obiecte gă
site cît şi din punctul de vedere al calităţii şi valorii artistice a obiec-

;îroruer;

modern

Fâm înî galben cu negru (um plutura beciului) 

P âm întţalfcen cu negru. cu p .t* re  s- c a râ m b i (um p luturc  

I v j ^ j  P â iiiin t cenuşiu (u m p lu tu ra  b e c iu lu i)

Dârimătura 

Nesapat 

Morminte

m

□  S?r aî vegm »

Pămînt negru

Pâminî cu moloz (umplutura)

Nisip cu pâmlnt

Pâmînt cafeniu (viu)) " V

rrrrn
i k i a  Umplutura groapă conducfi recent»

Fig. — 6. Suceava Sf. Dumitru — 1969. Profilul peretelui de vest al secţiunii I-a. 

telor. Inventarul constă clin următoarele obiecte : monede, podoabe (cer
cei, inele, nasturi, copci) şi fragmente din materialul hainelor.

Din totalul celor 7.7 de morminte cercetate, 41 au avut în mînă cîte 
o monedă Vl. La mormintele 18, 19 (fig. 3/1), şi 38 au fost descoperite

14 O descriere detaliată a descoperirilor monetare de la Sf. Dumitru se poate 
găsi la Al. Artimon, Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Su
ceava, în Carpica, voi. II, 1969, p. 343-348 ; Al. Artimon, op. cit. în Studii şi ma
teriale,, III, Suceava, 1973, p. 137-157 ; Gr. Foit şi Al. Artimon, op. cit.f în Studii 
şi materiale, III, Suceava, 1973, p. 297-309.
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monede anepigrafe emise de Alexandru cel Bun, iar la mormîntul 22 
s-a găsit un gros emis de voievodul Ştefăniţă (1517-1527) (fig. 3/2). Ma
joritatea monedelor de la morminte sînt denari ungureşti emişi de Ma
tei Corvin găsiţi la mormintele 26, 35, 43, 60 (fig. 3/3) şi 68, de la Ferdi
nand I la mormintele 24, 31. 51, 62, 73 (fig. 3/4), de la Maximilian al 
II-lea la mormîntul 64 şi de la Rudolf al II-lea la mormintele 1, 4, 10,

• mio# î i ^
CO'iducti

□ Strat veqetal H Arsură puternică

E2 Pâminî cu moloz (umplutură}) B Pietre piv«j

Pămint negrugras ED Pat de mortar ia pavaj modern

Pămint cafeniu (viu) EU Pietre mari

Umplutură groapa conductă recenta M Morminte

Fig. 7. —  Suceava Sf. Dumitru —  1969. Profilul peretului de vest al

27, 30, 33, 49 (fig. 3/5), 58, 67, 72. Monede emise pentru regatul Polo
niei au fost descoperite la mormintele 25 (fig. 3/6) de la Alexandru I şi 
41, 46 (fig. 3/7), 50 (fig. 3/9), ultimele fiind emise de Sigismund al II-lea. 
Menţionăm monedele de la mormîntul 29 —  monedă emisă în sec. al
XVII-lea pentru Raguza —  de la mormîntul 59 cu monedă emisă de 
Frederic al II-lea la anul 1783 pentru Prusia (fig. 3/12), şi moneda, de 
la mormîntul 70 emisă de Ana Ivanovna la anul 1734 pentru Rusia 
(fig. 3 10). Monedele turceşti găsite în morminte sînt aspri emisi de
Baiazid al II-lea (M16 —  fig. 3/8), Mahmud I (M6, M69 —  fig. 3/13) şi
Mustafa al III-lea la mormintele 2, 3, 12, 23, 45 (fig. 3/11), 55, 69. In 
afara celor descrise mai sus merită să menţionăm descoperirea unei mo
nede emise de Alexandru al II-lea (1451-1455) (fig. 3/15), a Unei ane
pigrafe de argint în secţiunea a IlI-a cît şi a unei anepigrafe de aramă
găsită tot în această secţiune, ambele emise de Alexandru cel Bun (fig.
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3/14 şi 3/16). Nu încape nici o îndoială că aceste monede sînt cu sigu
ranţă dela morminte mai vechi şi care au fost distruse de înmormîntări 
mai noi. O analiză succintă asupra acestui fapt ne duce la concluzia că 
9 monede descoperite la morminte sînt din sec. al XV-lea, 17 monede 
sînt din sec. al XVI-lea, cinci monede din sec. al XVII-lea şi 10 monede 
din sec. al XVIII-lea.

Obiectele de podoabă cele mai obişnuite sînt nasturii globulari des
coperiţi în majoritatea mormintelor şi folosiţi la încheierea cămăşilor la 
gît şi a hainelor la piept. Aceştia sînt din metal, în cele mai multe ca
zuri din argint sau un aliaj de argint, uneori auriţi, de formă globulară 
cu fundul uşor turtit şi cu o mică ureche de prins în partea superioară, 
asemănători cu cei descoperiţi la Suceava în sectorul cimitir 15 de la Ceta
tea de Scaun (fig. 4/1). Forma lor este puţin diferită, dimensiunile variind 
în cele mai multe cazuri. în  alte cazuri apar şi nasturi formaţi din două 
emisfere uşor turtite, găsite la mormintele 18, 20, 21 (fig. 4/2). Ambele 
categorii de nasturi globulari, enunţaţi mai sus, reprezintă, ca formă 
şi tehnică, un tip comun în secolele X V  şi XVI. în  alte morminte (M II, 
14) s-au descoperit nasturi de metal de o formă mai deosebită, avînd 
urechea mai mare şi corpul uşor turtit, asemănători cu nasturii des
coperiţi la Retevoeşti10 şi dataţi în prima jumătate a secolului al XV-lea 
(fig. 4/3). în  afara acestor tipuri de nasturi, la un mormînt —  M l — 
s-au găsit 3 nasturi din os dataţi în sec. al XVI-lea cu moneda de la 
mormîntul respectiv (fig. 4/4), iar la mormîntul M60 s-au descoperit 
nasturi în formă de struguri (fig. 4/5) dataţi în sec. al XV-lea prin mo
neda de la mormînt. în două cazuri —  M5 şi M56 —  nasturii sînt foarte 
numeroşi, 36 de bucăţi la primul şi 22 de bucăţi la cel de-al doilea mor
mînt, fiind necesari probabil pentru a încheia haina pînă în talie. în 
afară de nasturi, hainele se mai încheiau şi cu copci, aşa cum s-a obser
vat la mormintele M2, M56, M60.

Inelele găsite sînt foarte simple, lucrate, într-o tehnică rudimen
tară, din aramă sau bronz. La patru morminte —  M7, M9, M10, M l 7 — 
s-au găsit inele, din care la M10 numai un fragment dintr-un inel. La 
M9 s-a descoperit un inel de aramă avînd veriga lipită pe dosul plăcii, 
fiind ruptă la partea inferioară. Pe placă inelul este incizat cu motive 
geometrice (fig. 4/6). El are analogii cu un alt inel, descoperit în cimi
tirul medieval de la Drobeta 17 şi datat în secolele XV-XVI. Inelul de la 
mormîntul 7, din bronz, are veriga lipită pe dosul plăcii. Pe placa pă
trată există un loc pentru aplicarea unui cristal de rocă (fig. 4/7). Un 
exemplar asemănător s-a găsit la Drobeta 18, dar avînd placa pătrată cu 
laturile perlate. La mormîntul 10 s-a găsit un fragment foarte simplu 
dintr-un inel avînd veriga gravată cu striuri scurte verticale.

în  ce priveşte inelul de la mormîntul 71, s-a constatat faptul că 
veriga şi montura sînt turnate împreună. Pe placă, inelul are cîteva 
incizii foarte puţin pronunţate, compuse din lin ii orizontale (fig. 4/8).

15 SCIV, 1-2, anul IV, 1953, p. 360, fig. 24/1 şi 2.
16 Materiale, voi. VI, p. 713, fig. 14/7.
17 Idem, voi. V, p. 778, fig. 2/14.
18 Ibidem, fig. 2/15.
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Ca tip, corespunde cu un inel descoperit la Suceava 19 si datat in sec. al 
XVI-lea.

Nu putem să nu menţionăm descoperirea celor cinci cercei la mor
mintele M35, M38, M60, M65. La mormîntul 35 s-a găsit un cercel de 
argint format dintr-o verigă simplă avînd, în partea inferioară, un or
nament din care s-au mai păstrat doar cîteva resturi, printre care o 
rozetă incizată la partea superioară (fig. 4/9). El este datat în sec. al
XV-lea prin moneda de la mormînt care este emisă de Matei Corvin 
între anii 1482-3488. Foarte interesant este cercelul de la mormîntul 38, 
din argint aurit, avînd montura de formă prismatică, ornamentat cu 
granule şi filigran, datat în prima jumătate a secolului al XV-lea prin 
asociere cu moneda emisă de Alexandru cel Bun (fig. 4/10). Cercelul de 
la mormîntul 60 este din argint format dintr-o verigă, avînd în partea 
inferioară o montură semicirculară ornamentată cu granule şi resturi 
din sîrmă spiralată. Este de o execuţie tehnică impecabilă (fig. 4/11). A 
fost descoperit împreună cu alte obiecte de podoabă —  nasturi, copci, — 
iar în mîna mortului s-a găsit un denar de la Matei Corvin emis între 
anii 1468-1481.

în  continuare menţionăm cercelul de bronz găsit la mormîntul 63, 
care este format dintr-o verigă simplă avînd la partea inferioară sîrmă 
răsucită peste care s-a fixat patru discuri de sîrmă spiralată (fig. 4/12). 
El are analogii cu un cercel descoperit la Retevoeşti 20 şi datat în sec. 
al XV-lea. U ltimul cercel găsit la mormîntul 65 este din bronz, format 
dintr-o verigă simplă avînd la partea inferioară sîrmă răsucită, peste 
care este înfăşurat un ghem de sîrmă împletită (fig. 4/13). Ca tehnică de 
lucru şi ca formă poate fi datat în secolele XV-XVI, găsindu-se şi cera
mică din această perioadă în groapa mormîntului. Menţionăm descope
rirea în mormîntul 20 a unui obiect: de ornament (fig. 4/14), iar în mor
mîntul 21, a unei cruciuliţe lucrate în metal (fig. 4/15). Ambele obiecte 
au fost datate în secolele XV-XVI.

O semnificaţie deosebită o prezintă găsirea în morminte, într-o stare 
precară de conservare, a unor urme din materialul îmbrăcăminţii. De 
multe ori sînt numai fire metalice, alteori bucăţi mai mari, care permit 
chiar identificarea tehnicii, a materialelor şi a ornamentelor pe care le 
foloseau localnicii în îmbrăcămintea lor. Ele sînt ţesături şi cusături din 
lînă sau mătase cu fir de argint aurit la foc înfăşurat pe fir de mătase 
(M5, M35, M38). Toate sînt decorate cu motive geometrice în care pre
domină rombul singur sau în combinaţii, zigzagul, etc.

Din analiza celor 77 de morminte se poate preciza că 15 sînt din 
sec. al XV-lea (mormintele 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 38, 39, 43, 52, 53, 
60, 63, 68), 33 din sec. al XVI-lea (mormintele 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
16, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 47, 48, 49, 51, 56, 58, 61, 62, 64, 65,
67, 71, 72, 73), 16 din sec. al XVII-lea (mormintele 15, 28, 29, 30, 32, 36,
40, 41, 42, 44, 46, 50, 54, 66, 74, 76) şi un număr de 13 morminte din
sec. al XVIII-lea (mormintele 2, 3, 6, 12, 13, 45, 55, 57, 59, 69, 70, 75,

19 SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 766-767, fig. 12/7.
20 Materiale, voi. VI, p. 713, fig. 14/8.
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3/14 şi 3/16). Nu încape nici o îndoială că aceste monede sînt cu sigu
ranţă dela morminte mai vechi şi care au fost distruse de înmormîntări 
mai noi. O analiză succintă asupra acestui fapt ne duce la concluzia că 
9 monede descoperite la morminte sînt din sec. al XV-lea, 17 monede 
sînt din sec. al XVI-lea, cinci monede din sec. al XVII-lea şi 10 monede 
din sec. al XVIII-lea.

Obiectele de podoabă cele mai obişnuite sînt nasturii globulari des
coperiţi în majoritatea mormintelor şi folosiţi la încheierea cămăşilor la 
gît şi a hainelor la piept. Aceştia sînt din metal, în cele mai multe ca
zuri din argint sau un aliaj de argint, uneori auriţi, de formă globulară 
cu fundul uşor turtit şi cu o mică ureche de prins în partea superioară, 
asemănători cu cei descoperiţi la Suceava în sectorul cimitir 15 de la Ceta
tea de Scaun (fig. 4/1). Forma lor este puţin diferită, dimensiunile variind 
în cele mai multe cazuri. în  alte cazuri apar şi nasturi formaţi din două 
emisfere uşor turtite, găsite la mormintele 18, 20, 21 (fig. 4/2). Ambele 
categorii de nasturi globulari, enunţaţi mai sus, reprezintă, ca formă 
şi tehnică, un tip comun în secolele X V  şi XV I. în  alte morminte (M II, 
14) s-au descoperit nasturi de metal de o formă mai deosebită, avînd 
urechea mai mare şi corpul uşor turtit, asemănători cu nasturii des
coperiţi la Retevoeşti 10 şi dataţi în prima jumătate a secolului al XV-lea 
(fig. 4/3). în  afara acestor tipuri de nasturi, la un mormînt —  M l — 
s-au găsit 3 nasturi din os dataţi în sec. al XVI-lea cu moneda de la 
mormîntul respectiv (fig. 4/4), iar la mormîntul M60 s-au descoperit 
nasturi în formă de struguri (fig. 4/5) dataţi în sec. al XV-lea prin mo
neda de la mormînt. în  două cazuri —  M5 şi M56 —  nasturii sînt foarte 
numeroşi, 36 de bucăţi la primul şi 22 de bucăţi la cel de-al doilea mor
mînt, fiind necesari probabil pentru a încheia haina pînă în talie. în 
afară de nasturi, hainele se mai încheiau şi cu copci, aşa cum s-a obser
vat la mormintele M2, M56, M60.

Inelele găsite sînt foarte simple, lucrate, într-o tehnică rudimen
tară, din aramă sau bronz. La patru morminte —  M7, M9, M10, M l 7 — 
s-au găsit inele, din care la M10 numai un fragment dintr-un inel. La 
M9 s-a descoperit un inel de aramă avînd veriga lipită pe dosul plăcii, 
fiind ruptă la partea inferioară. Pe placă inelul este incizat cu motive 
geometrice (fig. 4/6). El are analogii cu un alt inel, descoperit în cimi
tirul medieval de la Drobeta 17 şi datat în secolele XV-XVI. Inelul de la 
mormîntul 7, din bronz, are veriga lipită pe dosul plăcii. Pe placa pă
trată există un loc pentru aplicarea unui cristal de rocă (fig. 4/7). Un 
exemplar asemănător s-a găsit la Drobeta 18, dar avînd placa pătrată cu 
laturile perlate. La mormîntul 10 s-a găsit un fragment foarte simplu 
dintr-un inel avînd veriga gravată cu striuri scurte verticale.

în  ce priveşte inelul de la mormîntul 71, s-a constatat faptul că 
veriga şi montura sînt turnate împi'eună. Pe placă, inelul are cîteva 
incizii foarte puţin pronunţate, compuse din lin ii orizontale (fig. 4/8).

15 SCIV, 1-2, anul IV, 1953, p. 360, fig. 24/1 şi 2.
16 Materiale, voi. V I, p. 713, fig. 14/7.
17 Idem, voi. V, p. 778, fig. 2/14.
18 Ibidem, fig. 2/15.
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Ca tip, corespunde cu un inel descoperit la Suceava 19 şi datat in sec. al
XVI-lea.

Nu putem să nu menţionăm descoperirea celor cinci cercei la mor
mintele M35, M38, M60, M65. La mormîntul 35 s-a găsit un cercel de 
argint format dintr-o verigă simplă avînd, în partea inferioară, un or
nament din care s-au mai păstrat doar cîteva resturi, printre care o 
rozetă incizată la partea superioară (fig. 4/9). El este datat în sec. al
XV-lea prin moneda de la mormînt care este emisă de Matei Corvin 
între anii 1482-1488. Foarte interesant este cercelul de la mormîntul 38, 
din argint aurit, avînd montura de formă prismatică, ornamentat cu 
granule şi filigran, datat în prima jumătate a secolului al XV-lea prin 
asociere cu moneda emisă de Alexandru cel Bun (fig. 4/10). Cercelul de 
la mormîntul 60 este din argint format dintr-o verigă, avînd în partea 
inferioară o montură semicirculară ornamentată cu granule şi resturi 
din sîrmă spiralată. Este de o execuţie tehnică impecabilă (fig. 4/11). A 
fost descoperit împreună cu alte obiecte de podoabă —  nasturi, copci, — 
iar în mîna mortului s-a găsit un denar de la Matei Corvin emis între 
anii 1468-1481.

în  continuare menţionăm cercelul de bronz găsit la mormîntul 63, 
care este format dintr-o verigă simplă avînd la partea inferioară sîrmă 
răsucită peste care s-a fixat patru discuri de sîrmă spiralată (fig. 4/12). 
El are analogii cu un cercel descoperit la Retevoeşti 20 şi datat în sec. 
al XV-lea. U ltimul cercel găsit la mormîntul 65 este din bronz, format 
dintr-o verigă simplă avînd la partea inferioară sîrmă răsucită, peste 
care este înfăşurat un ghem de sîrmă împletită (fig. 4/13). Ca tehnică de 
lucru şi ca formă poate fi datat în secolele XV-XVI, găsindu-se şi cera
mică din această perioadă în groapa mormîntului. Menţionăm descope
rirea în mormîntul 20 a unui obiect! de ornament (fig. 4/14), iar în mor
mîntul 21, a unei cruciuliţe lucrate în metal (fig. 4/15). Ambele obiecte 
au fost datate în secolele XV-XVI.

O semnificaţie deosebită o prezintă găsirea în morminte, într-o stare 
precară de conservare, a unor urme din materialul îmbrăcăminţii. De 
multe ori sînt numai fire metalice, alteori bucăţi mai mari, care permit 
chiar identificarea tehnicii, a materialelor şi a ornamentelor pe care le 
foloseau localnicii în îmbrăcămintea lor. Ele sînt ţesături şi cusături din 
lînă sau mătase cu fir de argint aurit la foc înfăşurat pe fir de mătase 
(M5, M35, M38). Toate sînt decorate cu motive geometrice în care pre
domină rombul singur sau în combinaţii, zigzagul, etc.

Din analiza celor 77 de morminte se poate preciza că 15 sînt din 
sec. al XV-lea (mormintele 17, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 38, 39, 43, 52, 53,
60, 63, 68), 33 din sec. al XVI-lea (mormintele 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, I I ,  14,
16, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 47, 48, 49, 51, 56, 58, 61, 62, 64, 65,
67, 71, 72, 73), 16 din sec. al XVII-lea (mormintele 15, 28, 29, 30, 32, 36,
40, 41, 42, 44, 46, 50, 54, 66, 74, 76) şi un număr de 13 morminte din 
sec. al XVIII-lea (mormintele 2, 3, 6, 12, 13, 45, 55, 57, 59, 69, 70, 75,

19 SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 766-767, fig. 12/7.
20 Materiale, voi. VI, p. 713. fig. 14/8.
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77). Din statistica de mai sus se poate observa că folosirea cea mai in
tensă a cimitirului are loc în sec. al XVI-lea, mai ales în a doua jum ă
tate a acestui veac.

După o analiză amănunţită a situaţiei de la faţa locului, conside
răm necesar să arătăm că începutul înmormîntărilor de la Sf. Dumitru 
trebuie pus în legătură cu existenţa bisericii cu abside pătrate în acest 
loc. Dacă această biserică este de rit catolic21, primele înmormîntări 
trebuie să fi aparţinut acestei credinţe, deşi inventarul sărăcăcios des
coperit în mormintele datate din vremea lui Alexandru cel Bun, nu ne 
permite să dovedim acest lucru. Inmormîntările continuă şi după de
zafectarea bisericii cu abside pătrate; socotim posibilă existenţa unei 
biserici sau măcar a unei capele cimiteriale necunoscute nouă în sec. 
al XV-lea, după dispariţia bisericii cu abside pătrate. în secolul al
XVI-lea, după construcţia bisericii lui Petru Rareş în anul 1535, înmor- 
mîntările îşi sporesc frecvenţa. Cele mai frecvente înmormîntări au loc 
în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi la începutul celui de-al
XVII-lea. Cine erau cei înmormîntaţi aici ? C im itirul era un cimitir oră
şenesc în care se înmormîntau orăşenii din raza bisericii Sf. Dumitru şi 
slujitori ai Curţii Domneşti din apropiere. Judecind după inventarul 
mormintelor nu avem de-a face cu oameni prea bogaţi, deşi prezenţa lor 
într-un cimitir, de oarecare vază, al oraşului, în imediata apropiere a 
Curţii Domneşti, ne împiedică să presupunem că vor fi fost de condiţie 
foarte modestă. Nu avem nici un indiciu că la Sf. Dumitru s-ar fi în- 
mormîntat reprezentanţi ai clasei boiereşti. Nu s-au găsit pietre de 
mormînt nobiliare cu excepţia unui singur mormînt a cărui groapă 
a spart pavajul de cărămidă al fostei biserici cu abside pătrate şi care 
a fost datat cu monedă de la Baiazid al II-lea 22, iar piatra de deasupra 
mormîntului era nescrisă. Credem că ne putem afla în faţa vreunui slu
jitor mai de seamă al Curţii Domneşti ale cărui aspiraţii boiereşti se vă
desc pînă şi în aspectul mormîntului. Că avem de-a face cu un „cimi
tir de cartier*1 ne sugerează şi existenţa unui cimitir catolic contem
poran, lîngă o biserică de acelaşi rit, datată în sec. al XV-lea lîngă 
„Drumul naţional"2:!, unde s-au şi găsit de altfel pietrele de mormînt 
ale lui Baptista de Vesentino, magister in diversis artibus şi Petrus Ar- 
c u ţ e x ; cimitirul acesta nu era prea depărtat de cel cercetat de noi 

şi e foarte probabil că populaţia catolică din Suceava şi-a mutat locul 
de veci lîngă biserica cea nouă, după dispariţia celei cu abside pătrate. 
C im itirul este folosit, în continuare, şi în secolele X V II şi XV III, deci, şi 

după părăsirea şi căderea în ruină a Curţii Domneşti, caracterul lui oră

şenesc ieşind tot mai mult în evidenţă. Perioada de „funcţionare" a ci
m itirului încetează la începutul secolului al XlX-lea, cînd de o parte şi 
de alta a bisericii Sf. Dumitru au fost ridicate tipice construcţii gos

21 Cf. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Ai. Artimon, op. cil., p. 544.
22 Al. Artimon, op. cit., în Studii şi materiale, II I, Suceava, 1973, p. 147, 153.

23 Cf. Materiale, voi. VI, p. 687.
24 Cf. pentru aceasta Gh. Diaconu, Contribuţii la cunoaşterea culturii medie

vale de la Suceava în veacurile XV-XVI, în Materiale, voi. VI, p. 913-922.
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podăreşti (beciuri, magazii ale negustorilor şi meşteşugarilor suceveni 25

-  fig. 6).
Nu ştim, încă, dacă la începutul veacului al XV-lea cimitirul de la 

Sf. Dumitru ocupa o poziţie centrală, sau mai puţin centrală în terito
riul oraşului medieval Suceava ; în secolele următoare, odată cu extin
derea oraşului, poziţia centrală a cimitirului de la Sf. Dumitru, în cu
prinsul acestuia, va deveni tot mai evidentă ; .se manifestă, astfel, şi îa 
Suceava, o particularitate urbanistic-topografică care se întîlneşte şi în 
cazul altor oraşe medievale, prezenţa cimitirului în interiorul oraşului. 
Pînă la urmă, dezvoltarea economică, meşteşugărească, comercială a ora
şului a determinat renunţarea la acest cimitir, sistarea practicării înmor
mântărilor aici, dar acest’ lucru s-a petrecut foarte tîrziu, la începutul 
secolului al XlX-lea.

DER MITTELALTERLICHE FRIEDHOF VON DER KIRCHE
SF. DUMITRU — SUCEAVA (15—18 JH.)

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

In vorliegendem Aufsatz besprechen die Verfasser die 
Ergebnisse der Untersuchung des mittelalterlichen Friedhofes, der im Laufe der 
Freilegung des Kirchenkomplexes von Sf. Dumitru in den Jahren 1967-1969 zum 
Vorschein gekommen ist. Zwecks der genaueren Bestimmung unserer Kentnisse 
das mittelalterliche Grăberfeld betreffend, wurde im Jahre 1969 3 Suchschnitte 
im nord lichen Teii des heutigen Hofes der Sf. Dumitru Kirche angelegt. Es 
wurden 77 christliche Korpergrăber l’reigelegt, die chronologisch in die Zeitspanne 
zwischen dem Anfang des 15 Jhs. und dem Ende des 18 Jhs. einzureihen sind. 
Unter den zum Fund inventar gehorenden Gegenstaden sind Munzen, Ringe, Ohr- 
gehănge, Knopfe und Kleidungsuberreste zu nennen, die einer eingehenden Ana- 
lyse unterzogen wurde, worauf insbesondere auf Vergleichsfunde hingewiesen wurde. 
Der Anfang der Bestattungen zu Sf. Dumitru Kirche wurde von den Verfassern 
in ein Kausal-und chronologisches Verhăltnis zu der um das Jahr 1400 bestehen- 
den Kirche mit eckigen Seitenrâumen (katholischen Hitus ?) gesetzt, wobei unter 
den hier Beerdigten, die Dienstleute des benachbarten Furstlichen Iîofes nicht 
fehlen durften. Mit der Zeit und insbesondere nach der Aufgabe und dem Ver- 
fall des Furstlichen Hofes von Suceava, setzt sich der stădtische zivile Charakter 
des Friedhofes von Sf.-Dumitru immer mehr durch und wird im 17 und 18 Jh. 
absolut vorherrschend. Anfang des 19 Jhs. werden bei der Sf.-Dumitru Kirche 
keine Bestattungen mehr vorgenommen, der Friedhof wird aufgegeben und rings 
Jin den Hof der Kirche werden Kellerrăume, Warenlager der Kaufleute von Su
ceava errichtet, so wie es aus einer im Archiv der Kirche Sf.-Dumitru aufbe- 
wahrten Aui'zeichnung des Jahres 1792 hervorgeht ; ein solcher Kellerraum wurde 
ubrigens im Suchschnitt Nr. 1 (s. Abb. 6, 9) aufgedeckt).

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1. Suceava. Sf.-Dumitru Kirche. Grăber des mittelalterlichen Friedhofes (Gră- 
ber 31, 32, 33, 35 und 36).

Abb. 2. Suceava Sf.-Dumitru — 1969. Das Grab 69 mit Lehmbeschlag.
Abb. 3. Suceava Sf.-Dumitru. Munzen des mittelalterlichen Friedhofes.
Abb. 4. Suceava Sf.-Dumitru. Schmuckbeigaben des mittelalterlichen Friedhofes. 
Abb. 5. Suceava Sf.-Dumitru. Grundriss der Grabungen 1967-1969.
Abb. 6. Suceava Sf.-Dumitru 1969. Profil der Westwand des Schnittes 1.
Abb. 7. Suceava Sf.-Dumitru 1969. Profil der Westwand des Schnittes 2.

25 Inventarul din 3 792 al bisericii Sf. Dumitru din Suceava (arhiva bisericii).



CONTRIBUTII LA CUNOAŞTEREA MOVILELOR 
FUNERARE MILITARE DIN EVUL MEDIU
(SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE 
DE LA MOVILA LUI RÂZVAN)

MIRCEA IGNAT

Lucrările agricole moderne au determinat să se ni
veleze o movilă situată pe terenul Staţiunii agricole experimentale din 
Suceava, la aproximativ 100 m de şoseaua Suceava— Fălticeni, în drep
tul km 4,7. Din păcate, nivelarea movilei, efectuată cu buldozerul, nu 
a fost supravegheată, distrugerea necugetată a acestui monument neavînd 
nici un fel de aprobare din partea organelor competente. Deşi movila, 
de dimensiuni modeste, era mult aplatizată şi parţial distrusă de săpă
turi mai vechi, între care şi de amplasamente militare, ea avea o sem
nificaţie particulară, fiind cunoscută, de locuitorii din jur, sub numele 
de „Movila lui Răzvan“. Această veche tradiţie consemnată pentru prima 
dată de M. Costin, păstrată de localnici, a impus efectuarea unor cer
cetări arheologice pe locul unde fusese movila, ca cel puţin, pe această 
cale, să se mai obţină cîteva informaţii asupra acestui interesant mo
nument.

Cercetarea suprafeţei pe care se ridica odinioară movila, ca şi a zo
nei învecinate, unde a fost împrăştiat pămîntul, nu a dat rezultate, în- 
trucît, după nivelare, terenul a fost arat, iar pămîntul din mantaua mo
vilei era identic cu cel al solului din jur. Menţionăm că nu s-a găsit 
nici un fel de material arheologic. Totodată, aproximativ în locul unde 
se găsea vechea movilă, s-a trasat o secţiune cu dimensiunile de 11X I  m, 
perpendiculară pe şoseaua Suceava— Fălticeni. Secţiunea a surprins nu
mai o groapă cu un diametru foarte mare, care după cum se contura 
în grundis depăşea 5 m şi se adîncea foarte mult. Groapa s-a delimitat 
foarte clar la — 0,70 m, deşi a fost sesizată încă la a doua pană de hîrleţ, 
pereţii gropii fiind observaţi, în profil, de la — 0,25 m. Din păcate, ară
tura proaspătă nu ne-a permis să constatăm dacă groapa a fost acope
rită în întregime de mantaua movilei şi nici să surprindem vechiul nivel 
de călcare de la care s-a săpat groapa şi pe care s-a ridicat movila. Deşi 
nu putem preciza raporturile stratigrafice dintre această groapă şi mo
vilă, credem, după situaţia generală constatată aici, că movila acoperea 
în cea mai mare parte sau chiar în întregime groapa.

Pentru a cerceta această groapă s-au mai săpat încă două supra
feţe care au dezvelit întregul contur al ei, aceasta avînd o formă ovală 
cu diametrele de 5,80 şi 5 m. In pămîntul de umplutură a gropii, pînă 
la adîncimea de 0,70 m s-au găsit cîteva eoncreţiuni calcaroase (res
turi de var ?), mici şi sporadice fragmente de cărbune de lemn şi ur
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mele unor nuiele în curs de putrezire. Abia de la — 0,70 m, întîi pe 
marginele gropii şi apoi treptat către centrul ei, au început să apară 
numeroase oase umane şi schelete întregi. După dezvelirea şi şpăcluirea 
întregii suprafeţe a gropii s-a constatat că aceasta reprezintă o groapă 
comună în care au fost aruncate, fără nici o ordine vizibilă, mai multe 
cadavre umane. Depuse unul peste altul, scheletele s-au păstrat mai bine 
spre marginile gropii, în timp ce spre mijlocul acesteia multe dintre ele nu 
mai păstrau o conexiune anatomică normală. în această zonă pămîntul 
de umplutură era amestecat avînd o mulţime de concreţiuni calcaroase 
provenite probabil de la varul aruncat peste cadavre. Adâncimea gropii 
nu era uniformă, cea maximă fiind de 1,90 m.

în  afară de schelete umane, deşi s-a săpat cu destulă atenţie, nu 
s-a găsit nici un fel de inventar, ceea ce arată că morţii au fost aruncaţi 
în groapă fără obiectele lor personale şi chiar fără îmbrăcăminte. în 
ceea ce priveşte scheletele trebuie să remarcăm că ele au fost arun
cate în groapă întregi, cele mai multe având conexiunile anatomice nor
male. Dar s-au remarcat şi schelete cu lipsuri, mai ales fără cranii, 
uneori acestea găsindu-se izolat. Trebuie să consemnăm că după o cer
cetare sumară din punct de vedere antropologic, scheletele aparţin unor 
bărbaţi, între care a apărut şi un schelet de copil, în vârstă de 12— 14 
a n i j. Numărul indivizilor Îngropaţi este greu de stabilit, Întrucât nu toate 
scheletele s-au păstrat ân condiţii normale, totuşi se poate aprecia că în 
această groapă au fost aruncate peste 80 de cadavre.

Cercetarea gropii a oferit, din păcate, numai o imagine tulbură
toare a unui cumplit măcel, dar nu a contribuit la elucidarea cauzei 
care a determinat sinistrul eveniment. Ne lipsesc elementele stratigra- 
fice şi orice urmă de inventar care să ne permită datarea acesteia. Ceea 
ce putem presupune, şi are toate şansele de a cuprinde adevărul, este 
faptul că movila acoperea groapa comună în care s-au aruncat cada
vrele rămase în urma unei catastrofe, molime, bătălii etc. Avîncl în ve
dere faptul că tradiţia locală păstra denumirea de „Movila lui Răz- 
van‘;, ne determină să afirmăm că groapa adăpostea trupurile celor că
zuţi în bătălia pentru stăpânirea tronului Moldovei dată chiar în a- 
ceastă zonă, ântre Ieremia Movilă şi Ştefan Răzvan.

Sfârşitul secolului al XVI-lea, tulburător prin desele războaie şi 
schimbări politice, aduce pe tronul Moldovei pe Ştefan Răzvan. După 
ce participă la campania antiotomană din Ţara Românească, condusă de 
Mihai Viteazul, revine spre sfîrşitul anului 1595, în Moldova, cu aju
torul dat de princepele Transilvaniei, pentru a-şi redobândi tronul ocu
pat, ântre timp de Ieremia Movilă, care era sprijinit de polonezi. în  a- 
propierea Sucevei însă Răzvan este ânfrînt şi ucis.

Informaţii detaliate asupra acestui eveniment ca şi despre 'bătălia 
de la marginea Sucevei le găsim în cronica lui Miron Costin. „Luând 
veste Ieremia vodă de pogorîtul ungurilor, precum au putut, au strînsu

1 La săpăturile arheologice au participat dr. Dardu Nicolăescu Plopşor şi M ihai 
Adam de 'a Laboratorul de antropologie din Bucureşti, cărora le exprimăm 
mulţumirile noastre pentru ajutorul dat în timpul cercetărilor.
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oastea ţărîi şi s-au gătit a stare cu războiîi împotriva lui Răzvan. Intr-o 
dumenecă era, cîndîi au apropiiat ostile ungureşti de Suceava. Şi-au toc
mit ostile Ieremia vodă asupra tîrgului, la sat la Areni. Iară oastea 3e- 
şască ce ave cu sine o au/tocm it mai la cîmpu, despre Scheia, pe 
subtu un mal, ce ieste alăturea cu drumul Băiei ... S-au tîmpinat ostile 
de îmbe părţile şi după cîtăva luptă iîntre oşti, au lovit leşii pe oastea 
ungurească din aripa despre Scheia. îndată îmbărbătîndu-să şi fruntea 
oştilor, unde era Ieremia vodă, au înfrîntu pe unguri.

Subt Răzvan ti vodă au cădzut calul atuncea în războiu, ce încăle- 
lecîndu pe altu călii, îndată au silit să oprească oastea ungurească şi au 
opritu-oă puseră războiul iară la locu. Ce îndemnîndu-să iară ostile lui 
Ieremii vodă şi amu şi leşii în frunte, au început a fugi oastea lui Răz
van vodă, la care fugă l-au prinsu ostile lui Ieremii vodă şi pre Răzvan 
şi l-au adus la Ieremie vodă. Stă movila şi acmu pre drumul Băiei de la 
Suceavă, care să pomeneşti Moinla lui Răzvan pînă astădzi (sublinierea 
noastră).

Cît l-au adus pre Răzvan la Ieremia vodă, după cîtăva mustrare, 
i-au tăiat îndată capul şi l-au pus într-un păru împotriva cetăţii. Iară 
pe unguri i-au gonit ostile pînă la munţi, cu mare vărsare de sînge“

Această relatare este suficient de clară, mai ales în ceea ce pri
veşte detaliile topografice pentru a putea afirma că movila, pe care încă 
tradiţia locului o denumea ca fiind Movila lui Răzvan, acoperea groapa 
comună a celor ucişi în lupta pentru dobîndirea tronului Moldovei :î. 
O hartă cadastrală din secolul al XlX-lea precizează indiscutabil că Mo
vila lui Răzvan se afla în locul unde s-au efectuat săpăturile arheo
logice amintite mai sus4.

Cronicile, relatările călătorilor străini şi alte categorii de informaţii 
ne oferă suficiente date care documentează că situaţia surprinsă la Mo
vila lui Răzvan, din marginea oraşului Suceava, nu este singulară. 
In Moldova era frecvent obiceiul de a însemna locul unei bătălii prin 
înălţarea unei movile, care avea şi rolul de a acoperi groapa comună în 
care erau înhumaţi cei ucişi în timpul luptei. Astfel de monumente sînt 
cunoscute nu numai în Moldova ci şi în Ţara Românească, după cum 
reiese din numeroase izvoare şi constituie o categorie specială de mo
numente, pe care am putea să o denumim : movile funerare militare. 
Cu excepţia Movilei lu i Răzvan, nici una dintre aceste movile nu a fost 

cercetată arheologic, însă ştirile păstrate, uneori chiar şi inscripţiile care 

le însoţeau arată că rolul acestor movile era identic cu cel relevat prin 

săpăturile de la Suceava.

2 Miron Cortiin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aaron vodă încoace, in 
Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 46.

3 S. FI. Marian* Tradiţii poporane române din Bucovina, Bucureşti, 1895, p. 
232-288 şi mai ales p. 364, ’ unde se vede că era păstrată' încă o anumita legendă 
despre această movilă. Din păcate, autorul reproduce informaţiile lui M iron Cos- 
tin şi nu redă tradiţia autentic populară din care cauză localizează greşit Movila 
lui Răzvan — Ib idem , p. 280».

4 P lanul topografic al moşiilor Areni, Cut şi Tătăraşi întocmit de inginerul 
Braun la 29 martie 1808 — /*rh. St. Suceava, Colecţia de documente, V II2/32.
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Cele mai multe informaţii despre movilele funerare militare da
tează din secolul al XVII-lea, dar se pare că astfel de movile se înălţau 
cu mult înainte de acest veac. Cea mai veche informaţie cunoscuta de 
noi, privitoare la o astfel die movilă, se referă la evenimente din seco
lul al XV-lea. Intr-o interpolare din cronica lui Gr. Ureche, datorată 
lui Misail Călugărul, deşi interpolatorul confundă evenimente şi, mai 
ales, data la care a murit Şendrea — pîrcălabul Cetăţii de Scaun, cum
natul lui Ştefan cel M arer> — se spune că : „Şi dînd de oastea mun
tenească, mulţi pre mulţi, fură biruiţi de oastea Radului vodă şi acolo 
perit-au şi Şendrea hatmanul, mai gios de Rîmnic, unde s-a pomenit 
multă vreme Movila Şendrii şi l-au dus, de l-au îngropat în sat, în Dol- 
hăşti, lîngă tată-său“ Că exista, încă din vremea lui Ştefan cel 
Mare, o astfel de preocupare de a consemna locul unei bătălii este sigur, 
alte informaţii, asupra cărora o să revenim, ne documentează indiscu
tabil această afirmaţie.

Mai numeroase şi mai explicite sînt ştirile datînd din secolele XV II 
şi XV III. în relatarea unui anonim polon care însoţea solia lui G. Kra- 
sinski, din anul 1636, se menţionează următoarele : „După trecerea po
dului (peste rîul Jijia, n. n.), străbăturăm o cîmpie mică şi după aceea 
urcarăm un deal destul de înalt şi de repede, pe culmea căruia este ri
dicată o movilă mare numită „movila lui Stroiciu. Cu ocazia înfrîngerii 
lui Potocki, Tomşa prinzînd pe Stroici, boier moldovean, care cu mai 
mulţi oameni se aliase cu noi (cu polonii, n. n.), a pus să fie tăiat 
împreună cu alţi boieri pe acel deal şi îngropîndu-i acolo, a ridicat spre 
veşnică amintire acea movilă, care a poruncit să fie numită cu numele 
lu i“ 7. Este vorba de episodul final al luptei de la Cornul Iui Sas, din 
1612, dintre Ştefan Tomşa şi Constantin Movilă sprijinit de poloni8. La 
aceeaşi movilă se referă şi altă relatare, făcută cîţiva ani mai tîrziu, în 
1640, de către solul polonez Wojciech Miastkowski : ,,Pe un deal înalt 
a fost ridicată o movilă, care acoperă trupurile principalilor boieri 
şi dregători moldoveni, partizani ai lui Constantin şi ai oştirii noastre, 
care după pierderea bătăliei, au fost tăiaţi de către Tomşa“ 9.

Şi în Ţara Românească s-au ridicat astfel de movile. în  amintirea 
luptei avute cu pribegii veniţi din Ardeal, la 23 august 1631, domnul 
Leon Vodă ridică la marginea Bucureştilor, o movilă peste trupurile celor

5 Despre Şendrea v. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători clin Ţara 
Romanească şi Moldova — sec. X1V-XV1I, Bucureşti, 1971, p. 286-287 (cu biobi
bliografia). Importanţa bătăliei de la Rîmnic este subliniată şi de alte cronici : 
„...Şi au fost ucişi foarte mulţi, mulţime mare fără număr şi toate steagurile 
lor au fost luate şi nici unul n-a scăpat. Şi toţi vitejii şi boierii au căzut atunci 
şi se va pomeni acest război şi acea moarte pînă la sfîrşitul veacurilor. Şi atunci 
şi Şandru a căzut în acel război şi a fost adus şi îngropat la tatăl său, la Dol- 
jeşti“ — Letopiseţul anonim al Moldovei, fn Cronicele slavo-române din sec. 
XV-XVi publicate de Ion Bogdan, ed. P. P Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 19.

6 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 
1955, p. 93 ; despre împrejurările exacte ale morţii lui Şendrea — Ibidem , p. 97.

7 P. P. Panaitescu, Călători poloni despre ţările române, Bucureşti 1930, p. 24.
8 M. Ccstin, op. cit., p. 58-61.
9 P. P. Panaitescu. np. cit., p. 37.
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ucişi în bătălie. „Letopiseţul cantacuzinesc" relatează despre acest fapt 
că : „Perit-au mulţi oameni de tot feliul ...Făcut-au Leon-vodă şi o mo
vilă mare lîngă drum“ l0. Pe movilă a fost înălţată şi o cruce cu inscrip
ţie u , pe care domnul o arată călătorului suedez Strassburg, care a vi
zitat Bucureştii în 1631. Acesta menţionează în notiţele sale că : „Se 
plînge (Leon Vodă, n. n.) de răutatea şi viclenia supuşilor săi... poves
tea cum a învins, nu aşa de mult, într-o bătălie în toată legea pe cei 
mai înverşunaţi din răsculaţi, pe drumul chiar pe care mergeam aproape 
de Bucureşti, arătîndu-mi cu mîna sa locul bătăliei ; mormintele celor 
ucişi şi crucile ridicate în semn de biruinţă 12.

Mai multe movile au fost ridicate de Matei Basarab, care în înde
lungata sa domnie a avut şi numeroase războaie. Menţionăm aici numai 
movilele ridicate cu prilejul luptei .din 1632 cu Radu Iliaş şi a bătăliilor 
de la Finta şi Tîrgul Bengăi. Despre acestea cităm cîteva pasaje la
pidare, dar foarte explicite din „Letopiseţul cantacuzinesc". Şi cînd fu 
în deseară, au dat Dumnezeu de au fost izbînda lui Matei-vodă, iar 
Radu-vodă au dat dosul, fugind cu mare spaimă şi cu capul gol. Şi mai 
multe trupuri au căzut jos de sabie... Făcutu-s-au de trupurile acelora 
o movilă mare în marginea oraşului, dăspre Dudeşti, ca să se pome- 
nească“ l:i. „Strîns-au trupurile căzute în război, căzute 3000, de au 
făcut o movilă mare la Finta. înfipt-au acolo şi o cruce mare. Făcut-au 
şi altă movilă din jos de Tîrgovişte, lîngă drumul cel mare“ ]/‘. „Şi făcură 
război mare la Tîrgul Bengăi şi fură biruiţi săimenii. Cîţi n-au perit 
de sabie, prinsu-i-au vii. Şi prinseră şi spre Hrizea spătarul viu... Şi 
făcură o movilă mare la Tîrgul Bengăi, în săliştea Cincului“ 15. Cele 
trei relatări, referitoare la evenimente diferite sînt suficient de clare 
pentru a susţine că obiceiul înălţării, pe locul bătăliilor a unor movile, 
însoţite uneori şi de troiţe cu inscripţii, era frecvent, în acea vreme, 
în ţările române.

Despre prima dintre movilele ridicate de Matei Basarab, cea din 
1632, avem informaţii şi de la un contemporan, episcopul catolic Bak- 
sic, care vizitează Bucureştii în 1646. Prelatul ne consemnează următoa
rele : „Cînd intrii în oraş (Bucureşti, n.n.), venind dinspre Dunăre, se 
vede o movilă şi deasupra ei o cruce de piatră albă, acoperită în în
tregime cu inscripţii în buchii sîrbeşti. Această movilă a fost ridicată 
cu trupurile morţilor, cînd acest Matei a cîştigat o luptă pentru stă- 
pînire. împotriva moldovenilor şi a tătarilor ; în amintirea acelei bi
ruinţe, a poruncit să se strîngă toţi morţii la un loc, şi i-a acoperit cu

10 Istoria Ţării Româneşti de cînd au descălecat pravoslavnicii creştini — 
Letopiseţul cantacuzinesc, în Cronicari munteni, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 149.

11 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti, Bucureşti, 1961, p. 334.

12 Relatarea călătoriei în Ţara Românească a lui Paul Strassburg, consilier 
secret al regelui Suediei şi sol la sultanul Murad al iV-lea, în Călători străini 
despre ţările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 66.

13 Istoria Tării Româneşti..., în Cronicari munteni, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 
152-153.

14 Ibidem, p. 159.
15 Ibidem, p. 170.
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Cele mai multe informaţii despre movilele funerare militare da
tează din secolul al XVII-lea, dar se pare că astfel de movile se înălţau 
cu mult înainte de acest veac. Cea mai veche informaţie cunoscută de 
noi, privitoare la o astfel die movilă, se referă la evenimente din seco
lul al XV-lea. într-o interpolare din cronica lui Gr. Ureche, datorată 
lui Misail Călugărul, deşi interpolatorul confundă evenimente şi, mai 
ales, data la care a murit Şendrea —  pîrcălabul Cetăţii de Scaun, cum
natul lui Ştefan cel Mare r> —  se spune că : „Şi dînd de oastea m un
tenească, mulţi pre mulţi, fură biruiţi de oastea Radului vodă şi acolo 
perit-au şi Şendrea hatmanul, mai gios de Rîmnic, unde s-a pomenit 
multă vreme Movila Şendrii şi l-au dus, de l-au îngropat în sat, în Dol- 
hăşti, lîngă tată-său“ Că exista, încă clin vremea lu i Ştefan cel 
Mare, o astfel de preocupare de a consemna locul unei bătălii este sigur, 
alte informaţii, asupra cărora o să revenim, ne documentează indiscu
tabil această afirmaţie.

Mai numeroase şi mai explicite sînt ştirile datîncl din secolele X V II 
şi X V III. în  relatarea unui anonim polon care însoţea solia lui G. Kra- 
sinski, din anul 1636, se menţionează următoarele : „După trecerea po
dului (peste rîul Jijia , n. n.), străbăturăm o cîmpie mică şi după aceea 
urcarăm un deal destul de înalt şi de repede, pe culmea căruia este ri
dicată o movilă mare num ită „movila lui Stroici“. Cu ocazia înfrîngerii 
lui Potocki, Tomşa prinzînd pe Stroici, boier moldovean, care cu mai 
mulţi oameni se aliase cu noi (cu polonii, n. n.), a pus să fie tăiat 
împreună cu alţi boieri pe acel deal şi îngropîndu-i acolo, a ridicat spre 
veşnică amintire acea movilă, care a poruncit să fie num ită cu numele 
lu i“ Este vorba de episodul final al luptei de la Cornul Iui Sas, din 
1612, dintre Ştefan Tomşa şi Constantin Movilă sprijinit de po lon i8. La 
aceeaşi movilă se referă şi altă relatare, făcută cîţiva ani mai tîrziu, în 
1640, de către solul polonez Wojciech Miastkowski : „Pe un deal înalt 

a fost ridicată o movilă, care acoperă trupurile principalilor boieri 
şi dregători moldoveni, partizani ai lui Constantin şi ai oştirii noastre, 
care după pierderea bătăliei, au fost tăiaţi de către Tomşa“ 9.

Şi în Ţara Românească s-au ridicat astfel de movile. în  amintirea 
luptei avute cu pribegii veniţi din Ardeal, la 23 august 1631, domnul 

Leon Vodă ridică la marginea Bucureştilor, o movilă peste trupurile celor

5 Despre Şendrea v. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Romanească şi Moldova — sec. X IV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 286-287 (cu biobi
bliografia). Importanţa bătăliei de ia  Rîmnic este subliniată şi de alte cronici : 
„...Şi au fost ucişi foarte mulţi, mulţime mare fără num ăr şi toate steagurile 
lor au fost luate şi nici unul n_a scăpat. Şi toţi vitejii şi boierii au căzut atunci 
şi se va pomeni acest război şi acea moarte pînă la sfîrşitul veacurilor. Şi atunci 
şi Şandru a căzut în acel război şi a fosi adus şi îngropat la tatăl său, la Dol- 
jesti“ — Letopiseţul anonim al Moldovei, in  Cronicele slavo-române din sec. 
XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed. P. P Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 19.

6 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 
1955, p. 93 ; despre împrejurările exacte ale morţii lu i Şendrea — Ib idem , p. 97.

7 P. P. Panaitescu, Călători poloni despre ţările române, Bucureşti 1930, p. 24.
8 M. Ccstin, op. cit., p. 58-61.
9 P. P. Panaitescu. np. cit., p. 37.
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ucişi în bătălie. „Letopiseţul cantacuzinesc“ relatează despre 'acest fapt 
că : „Perit-au mulţi oameni de tot feliul ...Făcut-au Leon-vodă şi o mo
vilă mare lîngă drum“ 10. Pe movilă a fost înălţată şi o cruce cu inscrip
ţie u , pe care domnul o arată călătorului suedez Strassburg, care a vi
zitat Bucureştii în 1631. Acesta menţionează în notiţele sale că : „Se 
plînge (Leon Vodă, n. n.) de răutatea şi viclenia supuşilor săi... poves
tea cum a învins, nu aşa de mult, într-o bătălie în toată legea pe cei 
mai înverşunaţi din răsculaţi, pe drumul chiar pe care mergeam aproape 
de Bucureşti, arătîndu-mi cu mîna sa locul bătăliei ; mormintele celor 
ucişi şi crucile ridicate în semn de biruinţă 12.

Mai multe movile au fost ridicate de Matei Basarab, care în înde
lungata sa domnie a avut şi numeroase războaie. Menţionăm aici numai 
movilele ridicate cu prilejul luptei .din 1632 cu Radu Iliaş şi a bătăliilor 
de la Finta şi Tîrgul Bengăi. Despre acestea cităm cîteva pasaje la
pidare, dar foarte explicite din „Letopiseţul cantacuzinesc“. Şi cînd fu 
în deseară, au dat Dumnezeu de au fost izbînda lui Matei-vodă, iar 
Radu-vodă au dat dosul, fugind cu mare spaimă şi cu capul gol. Şi mai 
multe trupuri au căzut jos de sabie... Făcutu-s-au de trupurile acelora 
o movilă mare în marginea oraşului, dăspre Dudeşti, ca să se pome
nească44 1:\ „Strîns-au trupurile căzute în război, căzute 3000, de au 
făcut o movilă mare la Finta. înfipt-au acolo şi o cruce mare. Făcut-au 
şi altă movilă din jos de Tîrgovişte, lîngă drumul cel mare“ 14. „Şi făcură 
război mare la Tîrgul Bengăi şi fură biruiţi săimenii. Cîţi n-au perit 
de sabie, prinsu-i-au vii. Şi prinseră şi spre Hrizea spătarul viu... Şi 
făcură o movilă mare la Tîrgul Bengăi, în săliştea Cincului“ 15. Cele 
trei relatări, referitoare la evenimente diferite sînt suficient de clare 
pentru a susţine că obiceiul înălţării, pe locul bătăliilor a unor movile, 
însoţite uneori şi de troiţe cu inscripţii, era frecvent, în acea vreme, 
în ţările române.

Despre prima dintre movilele ridicate de Matei Basarab, cea din 
1632, avem informaţii şi de la un contemporan, episcopul catolic Bak-
sic, care vizitează Bucureştii în 1646. Prelatul ne consemnează următoa
rele : „Cînd intrii în oraş (Bucureşti, n.n.), venind dinspre Dunăre, se 
vede o movilă şi deasupra ei o cruce de piatră albă, acoperită în în
tregime cu inscripţii în buchii sîrbeşti. Această movilă a fost ridicată 
cu trupurile morţilor, cînd acest Matei a cîştigat o luptă pentru stă
pânire, împotriva moldovenilor şi a tătarilor ; în amintirea acelei bi
ruinţe, a poruncit să se strîngă toţi morţii la un loc, şi i-a acoperit cu

10 Istoria Ţării Româneşti de cînd au descălecat pravoslavnicii creştini — 
Letopiseţul cantacuzinesc, în Cronicari munteni, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 149.

11 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti, Bucureşti, 1961, p. 334.

12 Relatarea călătoriei în Ţara Românească a lui Paul Strassburg, consilier
secret al regelui Suediei şi sol la sultanul Murad al iV-lea, în Călători străini
despre ţările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 66.

13 Istoria Tării Româneşti..., în Cronicari munteni, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 
152-153.

14 Ibidem, p. 159.
15 Ibidem, p. 170.
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pămînt şi a pus deasupra crucea pe care a scris povestirea biruinţei 
lui şi numele morţilor care sînt îngropaţi sub cruce etc“ 1(i.

înălţarea unei troiţe peste o astfel de movilă funerară nu este ceva 
caracteristic Ţării Româneşti ; acelaşi obicei este întîlnit şi în Moldcva. 
Cel mai cunoscut exemplu este aşa numita „Cruce a lu i Ferencz" din 
Iaşi. împrejurările care au dus la ridicarea acestui monument sînt bine 
cunoscute. Domnul Mihai Racoviţă retras între zidurile Mănăstirii Ce- 
tăţuia se apăra cu înverşunare împotriva unui corp expediţionar aus
triac, condus de căpitanul Ferencz. Intervenţia tătarilor este decisivă 
şi oastea habsburgică este înfrîntă. Voevodul, după bătălie, adună cor
purile tuturor celor căzuţi în această luptă, sub o movilă, iar alături 
pune să se facă o cruce, acoperită de un cerdac de piatră care astăzi 
nu mai există l7. Pentru subiectul pe care îl abordăm este foarte inte
resant textul inscripţiei de pe această cruce, ceea ce ne determină1 să 
cităm un fragment : „...iar trupurile celor periţ(i), le-am strîns, împre
ună cu a lu(i) Frânez, căpitanul, unde muri la acest sat. Peste trupu
rile ) lor, am făcut şi am ridicat şi acest(ă) sf(î)ntă cruce care, însă,
şi de piatră şi boltită o am acoperit, precum se vede, lîngă movilă, ca 
să fie întru pomenire..." 18.

Rezultatele cercetărilor arheologice de la Movila lui Răzvan, din mar
ginea oraşului Suceava, la care se adaugă numeroasele informaţii ale 
cronicarilor, relatările călătorilor străini şi mai ales, inscripţia citată mai 
sus, arată foarte clar că în ţările române, în evul mediu, există obiceiul 
ca locul unei lupte să fie consemnat prin ridicarea unei movile care
acoperea totodată şi groapa comună a celor căzuţi în luptă. Din ştirile
pe care le avem s-ar părea că aceste gropi comune conţin cadavrele 
tuturor celor căzuţi în luptă, indiferent în ce tabără se aflau. Referi
rile destul de laconice : „strîns-au trupurile căzute în război", „a po
runcit să se strîngă trupurile morţilor", „trupurile celor pieriţi le-am 
strîns împreună cu a lui Franz“, ar confirma această părere.

în această acţiune nu trebuie să vedem numai o măsură de ordin 
sanitar, ci şi o preocupare de glorificare, de comemorare a celor care 
şi-au jertfit viaţa. înălţarea movilelor este motivată în documentele 
vremii prin aceea că ele au fost construite pentru „veşnică amintire", 
„ca să se pomenească", „în amintirea acelei biruinţe", „întru pomenire",

16 Petru Bogdan Baksic, Descrierea Ţării Româneşti, în Călători străini des
pre ţările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 217-218.

17 Virgil Drăghiceanu, Cetăţuia din Iaşi, în BCM I, VI, fasc. 24, 1913, p. 154-156. 
Despre desfăşurarea evenimentelor v. şi Cronica anonimă a Moldovei, 1661-1729
— Pseudo-Amiras, ed. Simonescu, Bucureşti, 1975, p. 78-83 ; cf. Cronica Ghicu- 
leştilor — Istoria Moldovei între anii 1695-1754, ed. N. Camariano şi Adriana 
Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 203-211.

18 V. Drăghiceanu, op. cit., 157. Aceeaşi informaţie referitoare la soarta ce]or
căzuţi în luptă se găseşte şi în Cronica anonimă a Moldovei, p. 83, după care : 
„Trupurile morţilor şi spînzuraţilor şi înţăpaţilor, pe toţi i-au strînsu la un loc, 
în preajma Cetăţuii, unde au fost bătăliia, pe drumul cel mare al Ţarigradului 
şi au pus pămîntu peste dînsăle şi au făcut movilă şi lîngă movilă au făcut şi
un cerdac de piatră şi au îngropat şi o cruce de piatră în mijlocul cerdacului,
pe care au scris povestea aceasta precum să vede“. O relatare asemănătoare
şi în Cronica Ghiculeştilor, p. 209-211.
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astfel că rolul lor comemorativ nu poate fi pus la îndoială. Ca mărturie 
că movilele aveau un astfel de caracter stau informaţiile călătorilor stră
ini 19, obţinute de aceştia de la călăuzele lor autohtone şi o remarcă a 
lui Gr. Ureche. Cronicarul referindu-se la locuitorii Moldovei înainte 
de ceea ce concepea el ca fiind al doilea descălecat, spunea : „de multe 
ori să făcea războaie pre aceste loc, cum încă semnele arată, carile le 
vedem multe pretutinderile : movile mari şi mici şi ş a n ţu r i. .20.

Aceste movile funerare militare, cum le-am putea denumi, conti
nuă, foarte probabil, o veche tradiţie, străină oarecum canoanelor bi
sericii. Abia mai tîrziu, în secolul al XVII-lea observăm că peste unele 
movile se ridicau troiţe. In orice caz, definirea rolului funerar şi co
memorativ al acestor monumente este fără nici o îndoială şi multe din
tre movilele situate în apropierea localităţilor în care au avut loc bă
tălii în decursul zbuciumatei noastre istorii medievale, ar putea apar
ţine acestei categorii de monumente.

Există o singură excepţie notabilă, de un simbolism tulburător. La 

Războieni, în locul unei astfel de movile se află astăzi, biserica înăl
ţată de Ştefan cel Mare. Naosul ca şi altarul acesteia — în care, după 
canoanele bisericii, puteau fi depuse numai moaştele sfinţilor şi ale mar
tirilor —  sînt situate deasupra unui osuar. In concepţia lui Ştefan cel 
Mare cei care s-au jertfit la Valea Albă erau egali martirilor creştini, 
fiind asimilaţi simbolic cu aceştia, fapt ce dovedeşte încă o dată pro

funda gîndire a gloriosului dom n2t. Dar şi aici, iniţial, a fost ridicată 
o movilă cum ne informează şi Gr. Ureche : „Mai apoi, după ieşirea 
neprietenilor şi a vrăjmaşilor din ţară, dacă au strînsu Ştefan Vodă 
trupurile morţilor, movilă din cei morţi au făcutu şi spre urmă' ş-au 
ziditu deasupra oasilor o biserică, unde trăieşte şi astăzi întru pomeni
rea sufletelor44 22. Abia peste 20 de ani, potrivit pisaniei bisericeşti, Şte
fan cel Mare a construit acest monument unic în istoria noastră, pentru 

eterna amintire a celor ce se jertfiseră pentru apărarea ţării care, după 
cum spune cronicarul, „...au pioat, nu fieşte cum, ci pînă la moarte 
să apăra, nici biruiţi dintru arme, ci ştropşiţi de mulţimea turcească../4 23.

In concluzie, nu toate movilele care (astăzi încă îşi înalţă spinările 
lor rotunde şi misterioase aparţin antichităţii. Multe din ele se datează 
în evul mediu, o categorie a celor funerar militare a fost precizată mai 
sus. Dar în această epocă trebuie să consemnăm şi existenţa movilelor

19 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 26 şi 47.
20 Gr. Ureche, op. cit., p. 62. Acelaşi lucru îl afirmă şi Dimitrie Cantemir, 

Descriptio Moldcwiae, Bucureşti, 1973, p. 77.
21 Gh. I. Cantacuzino, Biserica lui Ştefan cel Mare din Războieni — monu

ment comemorativ, în Memoria antiquitatis, IV-V, 1972-1973, p. 231-234 ; N. Gri- 
goraş, Ştefan cel Mare şi epocala confruntare pentru apărarea patriei, în Războ
ieni '— Valea Albă şi împrejurimile — monografie istorică, economică şi social- 
culturală, Piatra Neamţ, 1977, p. 88-92.

22 Gr. Ureche, op. cit., p. 95.
23 Ibidem.
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care aveau rolul de semne de hotar24 şi a celor comemorative înăl
ţate cu prilejul diferitelor evenimente 25, obicei păstrat, în Bucovina, încă 
pînă la mijlocul secolului al XlX-lea 26.

Toate acestea determină, mai ales în condiţiile practicării agricul
turii moderne, ca acţiunea de cartare şi protejare a movilelor să se 
întreprindă cu maximum de operativitate. Dacă cercetarea tuturor este, 
în prezent, de nerealizat, se impune, cel puţin, cartarea şi conservarea 
in situ a acestora, ca martori ai unei istorii milenare ale cărei începu
turi se găsesc în cele mai îndepărtate secole ale antichităţii, conţinuînd 
pînă în zorile epocii moderne.

CONTRIBUTIONS Â LA CONNAISSANCE DES BUTTES 

FUNERAIRES M ILITA IRES DU MOYEN ÂGE 

(Les fouilles archeologiques â la Butte de Răzvan)

R e  s u m e

Les fouilles archeologiques effectuees sur le lieu ou se le- 
vait un ancien tumulus, nomme dans la tradition des habitants de l ’endroit „Movila 
lui Răzvan41, ont mene â la decouverte d’une fosse commune, ou ont ete jetes les 
cadavres des gens tues dans un combat de L’annee 1595.

Analysant les informations concernant c?e combat (v. les notes 2 et 3) et en 
meme temps autres dates de chroniques (v. les notes 6, 10, 13-15), les relations 
des voyageurs etrangers (v. les notes 7, 9, 12, 16) et les autres categories de sources 
(v. la note 18), on peut soutenir que dans les pays roumains, pedant le

24 In foarte multe documente se menţionează ca semne de hotar diferite 
movile, unele din ele erau vechi, însă cum reiese din hotarnicele secolelor X V II 
şi X V IIII, cu prilejul delim itării moşiilor, se ridicau ca semne convenţionale şi 
movile speciale ; v. Dionisie Olinescu, în BSGR, V II, 1886, p. 73.

25 Este interesantă informaţia transmisă în Cronica Ghiculeştilor, p. 277, unde
se povesteşte participarea lui Grigorie Ghica al II-lea la potolirea răscoalei tă
tarilor din Bugeac. Deşi nu se ajunge la lupte şi tătarii se supun, domnul în semn 
de biruinţă ridică o movilă ; „Pentru pomenirea acestui fapt, domnul a făcut 
acolo unde a stat cu tabăra sa o movilă mare, care astăzi se numeşte Movila 
lui Grigore vodă44. Aceeaşi relatare se află şi în Cronica anonimă a Moldovei, 
p. 135. Astfel de movile se ridicau nu numai cu prilejul unei expediţii militare, 
ci chiar şi în cazul cînd se serba o nuntă, cum a fost cea a lu i Alexandru Coco
nul, fiu l lui Radu Mihnea. Nunta a avut loc lîngă satul Movileni, nu departe de 
Tecuci, în 1624. Solul polon W. Miastowski nota în 1640 despre : „...o movilă 
foarte înaltă ridicată în cîmp, în amintirea nunţii pe care a serbat-o în acel loc 
Radu voevodul Moldovei pentru fiu l său, cu mare strălucire44 — P. P. Panaitescu, 
op. cit., p. 39 (s-ar putea, totuşi, ca movila să nu fie ridicată cu acest prilej, a 
se vedea numele satului — Movileni — ceea ce arată existenţa în acel Ioc a 
uneia sau a mai multor movile). Toate aceste informaţii certifică existenţa şi 
a altei categorii de movile, cea a movilelor comemorative, ceea ce arată că şi 
movilele funerare, pe lîngă rolul de a proteja groapa celor căzuţi în lupte, aveau 
şi menirea de a am inti duşmanilor de înfrîngerea lor şi de a glorifica, peste
timpuri, biruinţa învingătorilor.

26 T. V. Stefanelli, Movila lui Hurmuzachi de pe Rarău , în Junimea literară, 
Cernăuţi, 1907, nr. 4, p. 36-39. A fost ridicată în cinstea lui Eudoxiu Hurmuzachi, care 
a pledat în procesul cîştigat de ţăranii din ocolul Cîmpulungului cu stăpînirea 
austriacă.
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moyen âge, c’etait Thabitude que sur le lieu d ’un combat soit elevee une butte, 
qui couvrait la fosse comune des ceux tombes en lutte. Ces buttes on ete nommees 
par l ’auteur de l ’article, des buttes funeraires m ilita ires; leur role n ’etait seule- 
ment d’ordre sanitaire ; elles montraient aussi une preoccupation de glorification, 
de commemoration de ces qui ont sacrifie leur vie.

En meme temps, l ’auter specifie la fait que pendant la moyen-âge, dans 
les pays roumains, en plus de buttes funeraires militaires, furent elevees egalement 
des buttes de confin, et aussi des buttes commemoratives, construites â l ’occasion 
des divers evenements (v. la note 25), habitude maintenue en Bucovine jusqu’â 
la moitie du XlX-e siecle (v. la note 26).



MOTIVE DECORATIVE ÎN CERAMICA 
ORNAMENTALĂ DIN SECOLUL AL XVII-LEA 
DE LA CURTEA DOMNEASCĂ -  SUCEAVA

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

In anul 1974 au fost reluate lucrările de cercetare 
la Curtea Domnească din Suceavai, care au dus la degajarea, printre 
altele, a beciurilor din secolul al XVII-lea.

în zona beciului 5 (pl. 1), în moloz, au apărut numeroase fragmente 
de cahle, datate în secolul al XVII-lea, cahle care pot fi grupate în 
două mari categorii : cahle nesmălţuite şi cahle smălţuite.

Cahlele au fost lucrate din pastă omogenă, bine frămîntată, cu n i
sip cernut şi granule de calcar în compoziţie. Cahlele smălţuite, au fost 
în prealabil, acoperite cu angobă albă. Culoarea predominantă de smalţ 
este verdele, cu diferite nuanţe —  verde ocru, verde smaragd —  dar 
apare şi o nuanţă de maro.

Cahlele au fost modelate cu roata olarului, apoi, înainte de uscare 
erau ..trase", poate cu ajutorul unui cadru, pentru a li se da forma do
rita -. Motivul decorativ era imprimat cu ajutorul unui tipar, care în 
unele cazuri era uzat, ceea ce explică de ce unele detalii sînt greu de 
descifrat.

Din punct de vedere al formei, cahlele pot fi grupate în cahle 
cu faţa plană şi cahle de cornişă sau coronament, cu faţa compusă din 
două registre, unul superior, ieşit în afară în raport cu cel inferior, 
care este mai masiv.

înălţimea piciorului de montare poate fi un alt criteriu de clasi
ficare. Piciorul de montare, de forma unui dreptunghi, este în cazul 
cahlelor al căror cîmp este încadrat de un chenar, mai scurt —  circa 
23-24 mm şi mai înalt în cazul cahlelor al căror cîmp nu este încadrat 
de chenar, ajungînd pînă la 90 mm. Cahlele cu piciorul de montare

1 Cercetările de la Curtea Domnească din Suceava au început in anul 1951 
si au continuat în anii 1953, 1954 si 1960, iar rezultatele au fost publicate în 
revistele SCIV, II I, 1952, p. 431 ; SCIV, V, 1954, p. 290-297 ; SCIV, VI, 1955, p. 768- 
777 şi Materiale, IX , p, 382-387. Cercetările din anul 1974 au fost conduse de 
Lucian Chiţescu (perioada 23 aprilie—21 iulie) şi de M. D. Matei (în perioada 22 
iulie— 15 septembrie). Din colectiv au făcut parte : Elena Busuioc de la Insti
tutul de Arheologie Bucureşti, Alex. Nemoianu, de la Muzeul de Istorie al R.S.R., 
Tamara Constantiniuc de la Muzeul judeţean Suceava şi Batariuc Paraschiva- 
Victoria, de la acelaşi muzeu.

2 Pentru tehnica de execuţie a cahlelor nţedievale vezi Radu Popa, Monica 
Mărgineanu-Cârstoiu, M ărturii de civilizaţie medievală românească, Bucureşti, 1979, 
p. 42-44.
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scurt sînt mai masive, mai mari (lungime =  220 mm ; lăţime = 1 9 8  mm), 
comparativ cu cele cu piciorul de montare înalt (lungime —  195 mm ; 
lăţime =  150 mm).

Cahlele descoperite la Curtea Domnească au cîmpul decorat cu 
motive vegetale, geometrice şi antropomorfe. Aceleaşi motive se în- 
tîlnesc atît pe cahlele smălţuite cît şi pe cele nesmălţuite.

Cele mai numeroase cahle sînt cele decorate cu motive vegetale : 
frunze, flori, fructe mai mult sau mai puţin stilizate. Motivul decora
tiv al frunzei cunoaşte mai multe variante, atît nesmălţuite, cît şi aco
perite cu smalţ verde şi maro.

Toate cahlele decorate cu motivul frunzei au faţa mai adîncită în 
raport cu chenarul, iar piciorul de montare, dreptunghiular, este scurt. 
Cîmpul cahlei este delimitat de un chenar format dintr-o baghetă în 
relief. în  centru se găseşte un buton din care pleacă frunze de acant 
dispuse în cruce. Pe diagonalele cahlei, cîte o frunză foarte adînc cres
tată pe partea interioară ; dînd impresia unei dantele, se termină cu 
un mugure3 (pl. 2/1). O variantă a acestui motiv decorativ are frun
zele mai puţin crestate, mai grosolan lucrată, amintind crestăturile în 
lemn (pl. 2/2). Tot o variantă a motivului decorativ cu frunză de acant 
este şi mai neîngrijit lucrată, frunzele nefiind aproape de loc crestate 
şi se termină cu cîte o floare(?) romboidală (pl. 2/4).

A lt motiv decorativ vegetal apare pe un fragment de cahlă cu 
chenar. Cîmpul este decorat cu frunze asemenea unor volute duble, 
dispuse pe diagonală, terminate cu o floare de lalea (pl. 2/3).

O cahlă smălţuită în verde smaragd, cu piciorul de montare scurt 
şi chenar, are în centru patru frunze de stejar dispuse în  cruce, în 
intervalul dintre frunze, pe diagonala cahlei, apare cîte o frunză stili
zată, crestată pe partea interioară, dispusă asemenea unei volute şi 
terminată cu cîte o ghindă (pl. 5/4).

Tot tipului cu piciorul de montare scurt şi chenar îi aparţine şi 
cahla în centrul căreia se află un buton circular, din care pornesc ase
menea unor raze, opt frunze de ciulin, puternic crestate (pl. 2/5).

O altă cahlă aparţine tipului cu piciorul de montare înalt şi faţa 
neîncadrată de chenar. Cîmpul cahlei este decorat cu o împletitură de 
frunze lungi, crestate şi de vrejuri care susţin ciorchini de struguri şi 
fructe de mure '1 (pl. 5/1). Acest motiv decorativ se întîlneşte atît pe 
cahle nesmălţuite cît şi pe cele smălţuite în diverse nuanţe de verde.

Cu motive vegetale este decorat şi un fragment de cahlă de corni
şă —  fragment din partea superioară a unei astfel de cahle. Decorul 
constă dintr-o friză de frunze trilobate, asemănătoare cu palmetele (pl. 
3/1). Acest tip apare numai nesmălţuit.

3 C. A. Romstorfer, Cetatea Sucevei descrisă pe temeiul propriilor cercetări 
făcute intre 1895 şi 1904, Bucureşti, 1913, p. 79, fig. 76/w. (se va cita în continuare 
Romstorfer, Cetatea Sucevii): Alex. Andronic, Eug. Neamţu şi Dinu Marin, Să
păturile arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, în Arh Mold., V, p. 249, 
fig. 55/1.

4 C. A. Romstorfer, op. cit., p. 78, fig. 73/c.
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Pl. 1. — Planul general al Curţii Domneşti. Zona haşurată reprezintă locul de
descoperire al cahlelor.
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Pe unele cahle elementele de decor vegetal se împletesc cu ele
mentele geometrice. O cahlă neîncadrată de chenar, cu piciorul de mon
tare înalt, are în cîmp un chenar compus din două linii frînte care se 
continuă cu cîte două lin ii curbe, dispuse alternativ, care încadrează 
două volute formate din frunze crestate, susţinînd o floare. Chenarul 
liniar este încadrat la rîndul său de cîte două volute mai m ic i5 (pl. 
3/2). Acest tip de decor apare numai pe cahle nesmălţuite.

îmbinarea unor elemente geometrice cu elemente vegetale apare 
şi pe un fragment inferior de cahlă de cornişă. Faţa cahlei este înca
drată de un chenar, cîmpul fiind decorat cu cercuri legate între ele 
de bare. în interiorul cercurilor se află cîte o floare cu patru petale, 
iar barele de legătură sînt intersectate de cîte un lujer cu cîte două 
frunze (pl. 3/4). Se cunosc numai exemplare nesmălţuite.

Alte motive utilizate la decorarea cahlelor descoperite la Curtea 
Domnească sînt motivele geometrice, întrebuinţate atît pe cahlele obiş
nuite, cît şi pe cele de cornişă. Pe cahlele obişnuite apar două tipuri 
de motive geometrice, amintind crestăturile în lemn.

Un prim motiv apare pe o cahlă de formă dreptunghiulară, cu faţa 
puţin adîncită în raport cu chenarul. Cîmpul decorativ este încadrat de 
un chenar format dintr-o baghetă în relief. în  interior, în centrul com
poziţiei se află o cruce latină, încadrată de dreptunghiuri în care se 
găsesc înscrise linii frînte, curbe, triunghiuri (pl. 4/3).

Un alt motiv, apare de asemenea pe o cahlă cu piciorul ele mon
tare scurt şi cu chenar. Cîmpul decorativ este încadrat de un chenar 
format din linii drepte, paralele între ele. în  interior se găseşte un al 
doilea chenar, decorat cu triunghiuri dispuse alternativ şi două drept
unghiuri aflate faţă în faţă, care au înscrise în interior „dinţi de ferăs
trău" c (pl. 3/3). Ambele tipuri de cahle decorate cu motive geome
trice cunosc numai exemplare nesmălţuite.

Pe cahlele de cornişă apar alte motive geometrice. Dusina unei 
cahle este decorată cu o friză de cîte două linii oblice, paralele între 
ele. Partea inferioară este decorată cu două volute adosate, încadrate 
de cîte un cartuş în care sînt înscrise „măsline". între partea supe
rioară şi cea inferioară se află un şir de denticuli 7 (pl. 4/2). Se cunosc 
numai exemplare nesmălţuite.

Pe un fragment de cahlă de cornişă, şi anume pe partea inferi
oară, apare o friză de romburi duble, dintre care cel interior are la
tura crestată (pl. 4/1).

Cahlele decorate cu motive antropomorfe sînt mai puţin numeroase 
în raport cu celelalte. Unul dintre motivele- decorative îl formează pere
chea de nobili. Acest motiv apare pe cahle cu piciorul înalt, fără che
nar. Cavalerul se află în partea stîngă ; poartă o vestă cu guler spa
niol, pantaloni bufanţi pînă la genunchi, cisme, mănuşi muşchetar şi

5 Şantierul arheologic Suceava—Cetatea Neamţului, în SCIV , 3-4/1955, p. 798, 
fig. 38.

6 R. Gassauer, Teracote sucevene, în  BCMl, fasc. 86, oct. dec. 1935, extras, p. 8, 
fig. 13.

7 C. A. Romstorfer, op. cit., p. 78, fig. 74/n.
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Pl. 3. — Cahle decorate cu motive vegetale şi geometrice.
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p] 5 . __ Cahle decorate cu motive antropomorfe şi vegetale.
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o beretă cu pană. (La şold are sabie. O mînă şi-o ţine pe şold, iar cu 
cealaltă o ţine pe doamnă. Aceasta, se află în partea dreaptă a cah
lei. Poartă o rochie cu guler „Maria Stuart“, cu corsajul pe talie, cu 
mîneei bufante şi o fustă amplă, brodată cu şiruri. Ţinuta este com
pletată de o mică tocă şi de mănuşi muşchetar 8 (pl. 6/2). Există şi cahle 
cu cîte un singur personaj. S-a păstrat aproape întreagă o astfel de 
cahlă îngustă, decorată cu personajul feminin (pl. 5/3). Acest tip de 
cahlă se cunoaşte doar smălţuit în verde ocru şi maro-ocru.

Pl. 0. — Cahle decorate cu motive antropomorfe.

Cel de al doilea motiv decorativ antropomorf îl constituie îngerii 
tenanţi. Cahlele aparţin tipului cu piciorul de montare înalt, fără che
nar. Cîmpul cahlei este decorat cu două jumătăţi de cvadrilob, des
părţite de cîte o frunză de ciulin. In interiorul fiecărei jumătăţi de 
cvadrilob se găseşte cîte un personaj înaripat, drapat într-o haină am
plă, cu faldurile agitate, sugerînd impresia de mişcare11 (pl. 4/4 ; 5/2). 
Există şi cahle înguste, decorate doar cu cîte un singur personaj în

8 R. Gassauer, op. cit., p. 17, fig. 33 ; C. A. Romstorfer, op. cit., p. 79, fig.
75/p, s ; SCIV, 3-4, 1955, p. 798, fig. 38.

9 C. A. Romstorfer, op. cit., p. 79, fig. 76/v ; R. Gassauer, op. cit., p. 14, fig. 27.
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aripat (pl. 6/1). Acest tip de cahle decorat cu personaje înaripate cunoaşte 
atît piese nesmălţuite, cît şi piese smălţuite în verde ocru.

Toate aceste cahle au fost descoperite, după cum am mai arătat, 
aglomerate în molozul clin beciul 5 al pivniţei de la Curtea Domnească. 
Descoperirea lor, într-un număr foarte mare, pe o suprafaţă restrînsă 
ne duce la concluzia că deasupra beciurilor existau camere de locuit, 
iar într-una din aceste camere era o sobă de la care provin aceste cahle. 
Pentru că zona Curţii Domneşti a fost locuită pînă în momentul reluării 
săpăturii — iar locuitorii ei au practicat diverse gropi, care au dus la 
pierderea unei părţi din material — fac ca o încercare de reconstituire 
a acestei sobe să fie imposibilă. Putem doar să presupunem că unele 
cahle, cele cu piciorul de montare scurt şi cu chenar, mai masive, se 
găseau în partea inferioară a sobei, iar cele fără chenar, cu piciorul 
de montare înalt se găseau în partea superioară. Cahlele mai înguste, 
decorate numai cu un singur personaj puteau să joace rolul cahlelor de 
colţ, iar cahlele de cornişă îşi aveau locul în coronamentul sobei l0. A l
ternarea cahlelor smălţuite cu cele nesmălţuite pe o singură sobă este 
întîlnită şi la alte sobe descoperite în Moldova 11.

Fără a fi complet necunoscute în Moldova şi chiar la Suceava, 
cahlele descoperite la Curtea Domnească, prin variantele motivelor or
namentale pe care le prezintă, vin să îmbogăţească repertoriul decorativ 
al ceramicii ornamentale medievale româneşti.

MOTIFS DECORATIFS EN CERAMIQUE ORNAMENTALE 
DU XVII-E SIECLE A LA COUR PRINCIERE 
DE SUCEAVA

R e su vi e

En 1074 on a recommence les recherches archeologiques â la 
Cour Princiere cîe Suceava. Dans la zone de la cave no. 5 a ete decouverte une 
agglomeration de carreaux de poele, qui ont constitue un poele situe dans une 
chambre â l ’etage.

L ’auteur presente des motifs floreaux, geometriques et antropomorphes qui 
ornent ces pieces, caracteristiques pour la seconde moitie du XVII-a siecle.

EXPLICATION DES FIGURES

Pl. 1. — Plan general de Ia Cour Princiere de Suceava. La zone hachuree montre 
le lieu de la decouverte des carreaux de poele.

Pl. 2. — Carreaux de poele aux motifs Vegetaux.
Pl. 3. — Carreaux de poele aux motifs vegetaux et geometriques.
Pl. 4. — Carreaux de poele aux motifs geometriques et anthropomorphes.
Pl. 5. — Carreaux de poele aux motifs vegetaux et anthropomorphes.
Pl. 6. — Carreaux de poele aux motifs anthropomorphes.

10 S. A Maslikh, Russian ornamental tiles 15 th-19 th centuries, Moscova, 1976, 
fig. 175-176.

11 Pentru alternarea cahlelor smălţuite cu cele nesmălţuite pe o singură sobă 
vezi Radu Popa, Monica Mărgineanu Cârstoiu, op. cit., passim.



DOCUMENTE PRIVIND ORAŞUL SUCEAVA 
ÎN SECOLELE XVI!—XVIII

VASILE GH. MIRON, ADRIAN N. PRICOP

în cadrul vastei acţiuni ce se desfăşoară în ţara
noastră şi în afara graniţelor în vederea îmbogăţirii tezaurului arhi-
vistic naţional, prin depistarea şi valorificarea documentelor, publicarea
unui corpus complet al actelor medievale româneşti constituie o nece
sitate de prim ordin.

Conduşi de acest principiu, ne-am propus publicarea unui volum 
de documente, care să ilustreze evoluţia politică, social-economică şi 
culturală a uneia din cele mai importante şi mai vechi aşezări ale Mol
dovei, oraşul Suceava.

Atestat documentar în 1388 februarie 10, cînd Petru al Muşatei, 
voievodul Moldovei, face cunoscut din „cetatea Sucevei“ lui Vladislav 
lagello, regele Poloniei, că i-a dat cu împrumut 3000 de ruble de argint 
„pe toate din Suceava44 1, tîrgul Sucevei a precedat întemeierea statu
lui moldovean, vechea aşezare existînd în secolul al XlII-lea „poate 
chiar în prima jumătate a lui, înainte de năvălirea tătarilor44 2. „în Su
ceava44 s-au scris actele prin care, la 5 ianuarie 1393, Roman „domn al 
întregii Ţări a Moldovei, din munte pînă la ţărmul mării44 şi Ştefan 
voievod împreună cu boierii Moldovei, la 6 ianuarie 1395, făgăduiesc 
credinţă lui Vladislav lagello 3. Reşedinţa statului moldovean din timpul 
lui Petru Muşat, oraşul Suceava, consemnat în uricele lui Alexandru 
cel Bun din 1402 martie 23, 1403 ianuarie 7, prin privilegiu comercial 
acordat negustorilor din Liov, la 6 octombrie 1408, primea dreptul de 
a lua vama principală /|, devenind scaun de judecată, centru economic şi 
religios, pînă în a doua jumătate a secolului ,al XVI-lea 5, cînd reşedinţa 
domnului „cu unele intermitenţe44 s-a mutat de la Suceava la Iaşi(i.

1 Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, 
II, p. 603-606.

2 Constantin C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul 
al X-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, Bucureşti, 1976, p. 278.

3 Mihai Costăchescu, op. c it, p. 607-609, 611-615.
4 Ibidem, p. 630-637.
5 D. Ciurea, Date şi sublinieri privind Suceava în sec. XV—XV III, în „Anu

arul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“, III, 1966, Iaşi, p. 196.
6 V. Neamţu, Stabilirea capitalei Moldovei la Iaşi, în „Analele ştiinţifice ale 

Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, (seria nouă), Secţiunea III, a. Istorie, XIV, 
1968, p. 111-123.
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Cetatea Sucevei, ridicată în partea de răsărit a oraşului de către 
Petru Muşat, mărită şi întărită cu ziduri puternice, prevăzute cu tur
nuri şi un şanţ de apărare de cătrel Ştefan cel Mare, a rezistat eroic a- 
sediului otoman clin / 1476, condus de Mahomed al II-lea Cuceritorul, 
atacului turcesc din 1485, cît şi asediului polon din 1497, care se sfârşi 
cu „dezastrul din Codrul Cozminului“. Acest măreţ bastion, martor 
al unor momente importante din istoria Moldovei, a servit ca loc de 
adăpost şi apărare pînă spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, cînd, după 
ce din porunca lui Dumitraşco Cantacuzino i se dădu foc din interior 
cu lemne şi paie, zidurile se risipiră, transformîndu-se treptat în ruine 

Jafurile şi incendierile provocate de trupele străine, care, sub dife
rite pretexte călcau păm întul Moldovei, cît şi mutarea drumului comer
cial Varşovia— Caffa şi Varşovia—Varna prin Iaşi au accentuat deca
denţa Sucevei spre sfîrşitul secolului al XV II- leas. Declinul economic 
a influenţat situaţia edilitară şi demografică, în secolul al XVIII-Jea. 
Drept urmare, numărul caselor şi al locuitorilor Sucevei a scăzut de la 
962 case cu 5450 suflete semnalate de Bassetti în 1643!l, la 365 case 
consemnate în recensămîntul populaţiei ţinutului Suceava, din 28 iunie 
1774 l0. în urma păcii de la Kuciuc Kainargi, 10/21 iulie 1774, trupele 
austriece ocupă ţinuturile Cernăuţilor şi Sucevei asigurîndu-şi culoa
rul de legătură între Galiţia de curînd anexată şi Transilvania. Cu toate 
stăruinţele domnului Moldovei, Grigore Ghica, „ca măcar Suceava să 
fie păstrată Moldovei, ca fiind reşedinţa de odinioară a Domnilor Mol- 
dovei“, prin convenţia din 7 mai 1775, oraşul Suceava a fost încorporat 
în Imperiul habsburgic " , revenind la patria mamă în anul 1918.

Pentru început prezentăm un număr de nouă copii după acte ori
ginale privind viaţa social-economică a oraşului Suceava în veacurile 
al XVII-lea şi al XVIII-lea, transcrise foarte îngrijit în „Condica de 
documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Suc:evei“ de Teodor 
Gasparovici, diac de Divan, ce se păstrează în Arhivele Statului Iaşi 
La transcrierea documentelor s-au aplicat, în general, normele ortogra
fice în vigoare, păstrîndu-se forma originală a textului.

în  foaia da titlu a condicii, pe care o publicăm mai jos, diacul 

precizează că s-au transcris toate documentele mitropoliei privind rr*o-

7 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucureşti, 1913, p. 21 ; Alex. Lapedatu, 
Notiţă istorică, p. XXI-LV ; I. Minea, N Grigoraş şi Ing. Gh. Cojoc, Din trecu
tul Cetăţii Neamţului, în „Cercetări istorice", anul X V II, voi. X V II, Iaşi, 1943, 
p. 163.

8 13. Ciurea, Noi consideraţii privind oraşele din Moldova, în „Anuarul In 
stitutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“, V II, 1970, Iaşi, p. 31.

9 Ibidem, p. 35.

10 Moldova în epoca feudalismului, voi. V II, partea I-a, p. 343. (Tîrgul Suceava 
365 toată suma caselor, 365 scădere rufeturile, însă : 5 mazili şi ruptaşi, 2 gror- 
sari, 2 panţări isprăvniceşti, 14 femei sărace, 7 popi, 2 negustori din Iaşi, 64 tîr- 
goveţi, care poartă toate beilicurile şi cheltuielile ofiţerilor, care şed iarna la evar- 
tiruri şi ţin poşta cu caii lor, 45 străini, 55 armeni, 25 armeni străini, 105 jidovi 
din tîrg şi afară de tîrg, 39 ţigani ai mitropoliei).

] 1 N. Iorga, Istoria Românilor, voi. V II, Bucureşti, 1938, p. 295-305.
12 Arh St. Iaşi, colecţia „Documente11, P. 33.9.
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şiiie acesteia, afară ele acelea care „s-au pierdut din vremiie vechi“, cu 
voia şi cheltuiala mitropolitului Moldovei, Veniamin, în domnia a doua 
a lui Scarlat Alexandru Calimah voievod, în anul 1818 noiembrie 10.

CONDICA

Această condică în care sănt scrise toate scrisorile că te s-au aflat 
acum la sfânta mitropolie pe toate moşiile sale, pentru căte au mai 
foaî precum este ştiut că s-au pierdut din vremiie vechi s-au făcut, 
cu voea, blagoslovenia şi toată cheltuiala înalt preosvinţitului mitropo
lia a toată Moldavie kirio kirio Veniamin în a doaoa domnia a pre înăl
ţatului şi mult milostivului domn Scarlat Alexandru Calimah voevocl 
prin osârdie şi sărguinţa dumisale păharnicului Costandin Matfeu logo
făt şî sameş sfintei mitropolii.

Scriitoriu fiind eu mai gios iscălitul atăt a aceştiea căt şi a altor 
doao condice. însă una s-au scris la anul 1816 în logofeţie precinstitului 
boeriu, dumnealui Dumitrie Sturza, marile logofăt, în care să cuprind 
scrisorile a acareturilor şi al triile scrisorile ţiganilor a sfintei mitro
polii, care de acum are să să scrie. Iară aceasta s-au început a să scrie 
în logofeţie precinstitului şi alesului de bun niam dumisale Costandin 
Balş, marile logofăt, carile boer iaste şi iscălit la multe file şi sfârşitul 
scrierii s-au făcut în logofeţiea precinstitului boeriu dumisale Luppul 
Balş, marile logofăt, într-acestu curgătoriu anu 1818 noemvrie 10 în 
las:.

Teodor Gasparovici diiac de Divanu

Dintre documentele pe care le prezentăm, demnă de semnalat este 
dania domnului Moldovei, Gaşpar Graţiani şi, în special, iniţiativa m i
tropolitului Sucevei, Anastasie Crimca, ctitorul Mănăstirii Dragomirna, 
care, la 16 mai 1619 primeşte un loc în mijlocul oraşului Suceava „din 
locul domnesc* situat „din sus unde se face tîrgul", ca să construiască 
un spital pentru odihna şi îngrijirea celor „săraci şi neputincioşi şi 
şchiopi şi orbi şi alţii carii vor fi...“ ia.

Deosebit interes prezintă preocuparea voievodului Moldovei, Matei 
Ghica, care, la 23 noiembrie 1755, convoacă la mitropolie Divanul dom
nesc pentru a stabili .măsuri în vederea aducerii în ţară a odoarelor, 
arhivei Mitropoliei Moldovei şi a raclei de argint „cu oasele apărătoru
lui Sucevei Sfîntul Ioan cel Nou“ 1/‘, evacuate de mitropolitul Dosoftei 
în Polonia, odată cu retragerea oastei polone conduse de Ioan Sobieski, 
în septembrie 1686, din Moldova.. Dosoftei însuşi, văzînd că timpul re
întoarcerii în ţară întîrzie, trimise la mitropolie un catastih al odoare
lor evacuate la Jolkiew, lîngă Lemberg, semnat de episcopi şi nobili 
poloni, invitînd pe domni şi boieri, să le aducă în ţară, deoarece de 
bună voie şi pentru asigurare le-a dus în Polonia 15. După moartea lui

13 Documentul nr. 1.
14 N .  Iorga, Istoria Românilor, voi. VI, Bucureşti, 1938, p. 335.
i.) Teodor Codrescu, Uricariul, II, Iaşi, 1852, p. 242-243.
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Dosoftei în cetatea Stryi, lîngă Jolkiew, la 13 decembrie 1693 10, cu pri
lejul restituirii Cameniţei polonilor, Antioh Cantemir voievod obţinu 
de la hatmanii poloni un zapis pentru aducerea moaştelor Sf. Ioan cel 
Nou şi a odoarelor mitropoliei în ţară, dar, fiind mazilit, intervenţia 
sa 17, ca şi a lui Matei Ghica voievod din 1755, a rămas fără rezultat. 
Documentul pe care îl publicăm 18 clarifică prin cuvîntul mitropolitului 
Moldovei J1), care arată „că pre vreme cănd au fost Soberschiea craiul 
leşescu cu oaste în Moldova, atunce şi Dosoftei carile au fost pei ace 
vreme mitropolit ţării aceştiea, fiind vremiie tulburate, avănd griji 
pentru ca să nu cadă la robie altor niamuri, au luat moaştile Sfântului 
Ioan celui Nou, împreună şi toate odoarăle, şi scrisorile mitropolii, şi 
împreună cu toate acele au mersu şi el însuşi cu oaste craiului în Ţara 
Leşască ca să le sprijinească pănă să va aşeza pace“, condiţiile în care 
mitropolitul Dosoftei s-a evacuat în Polonia. în urma vizitei lui Iosif al 
II-lea în Bucovina, racla de argint cu moaştele Sf. Ioan cel Nou, la 13 
septembrie 1783, a fost adusă la Suceava20. Cu toate intervenţiile făcute 
ulterior de către Ioan Bianu, directorul Academiei Române, Ioan Bogdan 
şi mai recent de către unii cercetători, documentele Mitropoliei Moldo
vei evacuate în Polonia n-au fost depistate şi aduse în ţară 21. Important 
este faptul că cunoaştem conţinutul lor prin Inventarul documentelor 
Mitropoliei (Index Zolkiewiensis), întocmit la 3 ianuarie 1783 de Iohann 
Anastasius Manowarda, casierul oraşului Lemberg, publicat în 1862 la 
Paris de către Rycaczewski22, iar în 1884, de către George Popovici la 
Cernăuţi, în „Candelaw 23. O copie a acestui inventar în limba germană, 
de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, se păstrează la Arhivele Statului 
Suceava 24.

Informaţii preţioase privind poslusnicia, instituţie asemănătoare seu- 
telniciei, ne oferă şi cartea lui Grigore Ghica voievod din 16 august 
1728, dată posluşnicilor „sfintei mitropolii ce are la tărgu la Suceavă, 
să fie volnici... a se apăra despre vornicii ele Suceavă şi despre tărgove-

16 Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini pînă la 1830, Editura 
ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 149.

17 Teodor Codrescu, op. cit.t p. 243-244.
18 Documentul nr. 4.
19 Este vorba de mitropolitul Moldovei, Iacob Putneanul, care a tipărit la Iaşi 

în 1755 un Antologhion cuprinzînd şi Slujba sjîntului marelui mucenic Ioan cel 
Nou de la Suceava, în finalul căreia adaugă „înştiinţare pentru moaştele sjîn
tului şi marelui mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu ce pricină s-a luat de 
la Moldova şi la această vreme unde se află“. Vezi Nicolae Cârlan, O notă isto
rică despre autoexilarea mitropolitului Dosoftei în Polonia după campania lui 
I. Sobieski din anul 1686, lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică organizată 
de Comitetul judeţean Suceava al P .C .R , în 23—24 iunie 1980.

20 Sim. FI. Marian, Sîntul Ioan cel Nou de la Suceava, p. 108.
21 Virgil Apostolescu, Mărturii documentare privind distrugerile şi înstrăină

rile de materiale arhivistice în Moldova pînă în secolul al XVIII-lea, în „Anua
rul Institutului de istorie si arheologie „A. D. Xenopol“, XVI, 1979, Iasi, p. 338-339. 
p. 42-44.

22 Ibidem.
23 „Candela", anul III, nr. 9, 10, 11/1884, p 541-553, 687-700, 747-757 ; anul

IV, nr. 1, 2/1885, p. 22-23, 92-103.
24 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, XIII/5.
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ţii de acolo". Documentul menţionează o altă carte domnească, dată tîr- 
goveţilor care „au jeluit că mulţi de tot şăd pe locul târgului, şi la 
cheltuele nu dau şi pe jaloiba lor li s-au dat carte g«os»pod ca să 
tragă pe toţi la cheltuielile tărgului“, ceea ce arată că o parte din târ
goveţi nu se supuneau la plata birului. Fiind impuşi la bir cu această 
carte şi posluşnicii mitropoliei, Gheorghe, mitropolitul Moldovei, cere 
scutirea lor de cheltuielile tirgului, motivând că „...ei şăd pe locul m i
tropoliei cu târgul nici un amestec n-au, nici se hrănesc cu tărgul, nici 
au dat niciodată la cheltuele cu târgoveţii" -5.

Interes prezintă şi documentele referitoare la procesul de pătrun
dere în oraş a proprietarului feudal, Mitropolia Moldovei, care prin 
cumpărături şi danii ia în stăpînire case, prăvălii, pivniţe, grădini şi 
terenuri din hotarul tîrgului, contribuind prin aceasta la destrămarea 
proprietăţii domneşti şi uzurparea drepturilor tîrgoveţilor. Astfel, la 29 
august 1726, Mihai Racoviţă voievod dă casele din tîrgul Suceava, ce-au 
fost ale lui Niculai Şima armeanul, mitropolitului Gheorghe pentru a le 
îngriji şi folosi-6. Monahul Dosoftei Goea, în mai 1763, face danie Mă
năstirii Sf. Ioan din Suceava o pivniţă de piatră, cumpărată de la cus
crul său Ştefan Şeptilici, pe care a construit casă cu cerdac şi şură 
„cu loc cu tot căt se va alege după cum scriu zapisele vechi" 27. Dom
nul Moldovei, Grigore Ioan Callimachi, căutînd să-şi asigure, sprijinul 
clerului, ca şi înaintaşii săi, întăreşte mănăstirii stăpânirea asupra piv
niţei cu locul ei -8.

Unele documente redau aspecte din lupta armenilor împotriva M i
tropoliei Moldovei pentru a obţine şi păstra locurile de desfacere a pro
duselor în oraş. Astfel, în 1746, trei armeni Andronic Găină, Toras 
«Găină» şi Grigore Tăbăcar iau o pivniţă de piatră, proprietatea bise
ricii Sf. Ioan, pe care construiesc o casă ce au folosit-o „cu strimbătate" 
timp de 15 a n i2!). în  timpul ocupaţiei ruse 1769-1774, armenii pătrund 

„în tărie" pe locul bisericii Sf. Ioan şi risipesc casa ridicată de un tîr- 

goveţ creştin, care se obligase să dea bisericii cîte trei ocale ceară bez- 
men pe an. Documentul semnalează existenţa pe acel loc a unei case, 
dăruită bisericii de stolnicul Costandin Kogălniceanu, pe care „s-au 

tîmplat de au ars-o moscalii" :3°.

Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea Mitropolia Moldovei deţinea 
în hotarul oraşului Suceava pe lîngă locurile cu case şi prăvălii în oraş, 
moşiile Areni, Tătăraşi, Cut, iair în apropiere, Lisaura, Ipoteşti, Tişă- 

uţi, Bosanci şi altele31. Orăşenii au continuat lupta pentru redobândi
rea păm întului şi a privilegilor pierdute şi în timpul stăpînirii habsbur- 
gice, pînă în anul 1841, cînd Mihai Sturza, domnul Moldovei, devenit

25 Documentul nr. 3.
26 Documentul nr 2.
27 Documentul nr. 6.
28 Documentul nr. 7.
29 Documentul nr. 5.
30 Documentul nr. 8 şi 9.
31 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, VI/66, VI/69, VI/71, VI/72.
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stăpîn al moşiilor mitropoliei din jurul Sucevei, donează locuitorilor 
Sucevei în  proprietate deplină moşiile Tătăraşi şi Areni 32.

1
1619 (7127) mai 1G, Iaşi.

Gaşpar voievod dă m itropolitului Sucevei, Anastasie Crimca, un loc în  m ijlo 
cul tîrgului Suceava, pentru a face spital *.

Noi Gaşpar v[oie]v[o]d cu m ila lui Dumnezeu domnu Ţării Moldavii. Adică 
ni_am milostivit şi am  dat părintelui şi rugătoriului nostru chiar Anastasie Kriş- 
covici şi m itropolitul Sucevii, cu un loc în m ijlocul tîrgului nostru Sucevii din 
locul domnesc, din sus de unde se face târgul, în protiva casălor Felten sal., 
ca să facă acolo pe acel locu spital, întru numele domnului, ca să fie pentru 
cei săraci şi neputincioşi şi şchiopi şi orbi şi alţii carii vor fi să sq odihnească 
toţi aciea acolo într-acel spital. Iar după a noastră viiaţă cine va strămuta sau 
va strica danie noastre acel spital, acela să nu / fie ertat de Domnul Dumnezeu 
şi de precurată lui Maică, şi de toţi sfinţii. Şi altul să nu să amestice. 
S-au scris în Iaşi la anii

7127 mai 16

Domnu au L. P.
poruncit ; !MS£- G[os]pod

Noi Gaşpar v[oie]voda Săcuian
vel logft.

Arhivele Statului Iaşi, colecţia „Documente", P. 339, doc. 1, p. 903, „Condica 
de documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei", transcrise în 1818 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici diac de Divan.
* E cel mai vechi spital atestat de documente. In 1734 „se orînduieşte un lazaret 

al zmreduiţilor de boala ciumii, de către Matei Ghica pe Măgura Iaşilor (Schitul 
Tărîţă), după ce în 1729 Domnul Grigore Ghica înfiinţase o „breaslă" pentru cău
tarea bolnavilor de ciumă, care se zic ciocli".
A doua jumătate a secolului al XVIII-lea consemnează înfiinţarea spitalelor Epi- 
tropiei Spiridon din Iaşi
Spitalul din Suceava a stat în atenţia istoriografiei noastre. Vezi si revista „Ioan 
Neculce" fasc. IV, p. 320, „Un spital la Suceava în 1619".

2

1726 (7234) august 29.

Mihai Racoviţă voievod dă m itropolitului Gheorghe casele din Suceava care
au aparţinut lui Neculai Sima armeanul, pentru a le îngriji şi folosi p înă la
întoarcerea proprietarului plecat în  Ţara Ungurească.

Noi M ihai Racoviţă voievod cu m ila lui dumnezeu domnu Ţării Moldavii.
Facem ştire cu această carte a domniei mele tuturor cui să cade a şti, pen

tru nişte casă din tărgu din Suceavă, care casă au fost a lui Niculai Sima ar
manul din Suceavă, şi lipsănd Neculai Sima de aice din ţară ducîndu-să în 
Ţara Ungurească, au rămas casăle în sama unui cumnat a lui, şi au şăzut într- 
ănsăle pană acum, iar acum slăbind şi cumnatul său neputănd să le mai poarte 
de grijă au început a strica casăle a să răsăpi. De care lucru iată că domnia 
me am socotit şi am dat acele casă în sama cinstit, părintelui şi rugătoriului 
nostru sfinţii sale kir Gheorghie mitropolitul, să le tocmască, şi să le grijască 
să fie în sama Mitropolii. însă de s-a tămpla să mai vie acel Niculai Şima ar
manul aice în  ţară ca' să s-aşeze, atunce el îşi va ţine casăie fără de nici o 
pricină. Iar de n-a maţi veni şi a şăde tot acolo în Ţara Ungurească nime altul 
să n-aibă triabă cu acele casă, fără decăt precum şi mai sus scrie, să fie în
sama mitropolii şi mitropolie să aibă a le ţine şi a le stăpâni cu pace, să-i fie
sfintei mitropolii şi de la domniea mea ocină în veci, şi altul să nu să amestice, 
piste această carte a domniei mele. Această scriem.

32 Decizia Primăriei Suceava pentru administrarea şi exploatarea păm întului 
de pe „Tătăraşi şi Areni", Bucureşti, Imprimeria Centrală, 1938, p. 3.
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Noi M ihai Racoviţă voievoda.
7234 avgust 29

S-au posleduit
L. P.

Gospod.
Vel logft.

Arhivele Statului Iaşi, colecţia „Documente44, P. 339 doc. 2, p. 903, „Condica 
de documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei" transcrise în 1818 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

3

1723 (7236) august 16.

Grigore Ghica voievod dă carte de scuteală posluşnicilor mitropoliei aflaţi în 
Suceava, spre a nu fi cuprinşi la bir împreună cu ceilalţi tîrgoveţi.

Noi Grigore Ghica voevod cu mila lui dumnezeu domnu Ţării Moldavvei. 
Dat-am carte domnii mele posluşnicelor sfintei mitropolii ce are la tărgu la 
Suceavă, să fie volnici cu parte domnii mele a să apăra despre vornicii de
Suceavă, şi despre tărgoveţii de acolo. Pentru căci în trecute zile viindu târgo
veţii aice au jă lu it că mulţi de toţi şăd pe locul târgului, şi la cheltuele nu dau, 
şi pe jaloba lor li s-au dat carte gospod ca să tragă pe toţi la cheltuelile târgu
lui. Şi cu acea carte ei tragu şi pe posluşnicii mitropolii, di care biru acum
înştiinţădnu-să cinstit părintele şi rugătoriul nostru sfiinţia sa lcir Gheorghe m i
tropolitul pentru poveste acelor posluşnici a mitropoliei, cum ei şăd pe locul 
mitropolii cu târgul nici un amestec n-au nici să hrănesc cu tărgul, nici au dat
niciodată la cheltuele cu tărgoveţii. Li-am dat această carte a domnii mele ca să
aibă a să apăra despre târgoveţi să le de bună,' pace, de vreme că ei şed pe 
locul mitropolii şi să află la posluşanie * sfintei mitropolii, de acum înnainte nicio
dată să nu-i mai supere ,şi nimfc să nu să împotrivească cărţii gospod.

7236 avgust 16
L. P.

Gospod

Arh. St. Iaşi, colecţia „Documente44, P. 339, doc. 3, 904. „Condica de do
cumentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, transcrise în 1818 no
iembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici diac de Divan.

* Posluşnicia, instituţie cu caracter fiscal asemănător scutelniciei. Ilie Minea afirmă 
chiar că „scutelnicia generalizată şi normată de Constantin Mavrocordat în 1741, 
n-ar fi altceva decît o reeditare într-o formă mai nouă a vechii posluşnicii44 (Ilie 
Minea, Reforma lui Constantin Mavrocordat în „Cercetări Istorice", an II-III, p. 
40). Posluşnicii mănăstirilor aveau obligaţia de ascultare şi slujire în schimbul 
scutirii faţă de stăpînire. Şi în Rusia existau sub acest nume la mănăstiri. Trebuia 
comparaţi şi cu „monastirskie detion44 (copii mănăstireşti). Vezi Rostoski-Reisner, 
Cara Mîrza şi Rubţov. Novaia istoriia colonialnih i zavisînih stran, Mosk. 194Q.

4

1755 noiembrie 23, (Iaşi).

Matei Ghica voievod întruneşte Divanul domnesc la mitropolie, ca să stabi
lească prin anafora măsuri pentru aducerea în ţară a moaştelor sf. Ioan cel Nou, 
a odoarelor şi arhivei Mitropoliei Moldovei, evacuate în Polonia de mitropolitul 
Dosoftei în 1686.

Noi Matei Ghica voievod cu m ila lui Dumnezeu domnu Ţării Moldavii. 

De vreme că sfiinţie sa părintele mitropolitul, ni-au arătat că pre vreme 
cănd au fost Soberschiea craiul leşescu cu oaste în Moldova, atunce şi Dosoftei 

carile au fost pe ace vreme mitropolit ţării aceştiea, fiind vremiie tulburate,
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si avincl griji pentru ca să nu  cadă la robie altor niamuri, au luat moaştile sfân
tului ioan celui Nou, împreună cu toate odoarăle, şi scrisorile m itropolii, şi îm 
preună cu toate acele au mers şi el însuşi cu oaste craiului în Ţara Leşească ca 
să le sprijinească până să va aşeza pace, şi întămplăndu-i-să moarte acolo toate 
acele au rămas în  Ţara Leşească până astăzi. Pentru care lucruri sfinţie sa 
părintele m itropolitu lu i, ni-au arătat, şi un izvod cu multe iscălituri, a episcopi 
şi boeri leşeşti. Pentru care poroncim domniea me dumv. veliţilor boeri ca să 
vă adunaţi la sfânta mitropolie şi împreună cu sfinţie sa părintele m itropolitu l 
şi să socotiţi cu ce chip să poate cerca triaba aceasta, şi după cum veţi afla prin 
anafora să înştiinţaţi pe domniea me, însă împreună cu dum. lor mai sus zişi 
num iţi veliţi boerii să fie şi dumnealui Andrei vel medelnicer.

L. P.

Gospod.
1755 noemv. 23 

procet vel logft.

Arh. St. laşi, Colecţia „Documente", P. 339 doc. 4, p. 904-905. „Condica de 
documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei transcrise în  1818 no
iembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

Publicat de Gh. Ghibănescu în revista „Ioan Neculce" fasc. IV, p. 321.

5

1761 (7269) februarie 20.

Dosoftei, episcop de Rădăuţi, şi stolnicul Constantin Kogălniceanu hotărăsc 

în procesul dintre tîrgoveţii d in Suceava şi trei armeni tot d in  acelaş tîrg pen

tru dreptul de proprietate asupra unei pivniţe de piatră, aflată în  faţa bisericii
cu hramul Sf. Ioan, care se numeşte Biserica Fetelor. P ivniţa răm îne în pro

prietatea bisericii.

Adeverim cu această scrisoare precum înainte noastră toţi tărgoveţii creş

tin i din târgul Sucevii. Şi ni-au arătat mare jalobă asupra a trii armeni iarăşi 

din Suceavă anume : Andronic G ă ină şi Toros şi Grigore Tăbăcar. Pentru o 

p ivniţă de piatră ce este în tărgul Sucevii de-nainte un ii biserici de piatră ce-au 

fost hramul ei sfeti Ioan, care să numeşte biserica Fetelor. Z icăndu tărgoveţii 

că ace p ivniţă este driaptă a bisericii, şi de la o vreme au pus m ăna pe dansă 
acei armeni şi o stăpînesc ca pe a sa moşie.

La care după jaloba lor poruncit-am şi s-au strănsu toţi tărgoveţii creştini 
şi armeni bătrîn i şi tineri, şi mergând şi noi sănguri cu căpiţele noastre la ace 
p ivniţă am cercetat această pricină. Şi întâi a întrebat pe toată breasla arme
nilor cu ce pricină stăpînesc ace p ivn iţă şi de au la m âna lor vreo scrisoare 
sau dovadă să ne arate. La care întrebare alt răspuns sau dovadă n-au avut fără 
numai cu gura lor au arătat, că ace p ivniţă ar fi fost a unu i Cighir arman. Carile 

de m ultă vreme lipsind din ţara aceasta au trecut în  Ţara Ungurească, şi ne- 
răm ăindu nimene aice din n iam ul acelui Cighir armanul, s-au întovărăşit aceşti 
trii armeni şi au cheltuit de au curăţat-o şi au făcut şi case pe dănsa şi o ţăn 
tus-trei de tovărăşie, iar altă dovadă sau scrisoare n-au arătat.

Şi întrebăndu pe tărgoveţii ce dovadă arată că ar fi ace p ivn iţă a bisericii, 
întăi au arătat că din moşii lor aşa au apucat pomenindu-să ace p ivn iţă a lu i 
sfeti Ioan. Şi al doile au arătat şi această dovadă că pară în  talpa casii să 
află ţăn tir im  şi m ormănturi de oameni. Şi încă alăture pe din gios făcînd casă 
şi p ivn iţă un târgoveţ anume Ion Crima croitor au găsăt multe oasă de oameni.

Şi mai fiind  această pricină între dânşii şi în an ii trecuţi la vreme căndu 
era ispravnic ţănutu lu i dum. lui banu D inul, iarăşi şi săngur dum. lu i cu capul 

dumisale au mers acolo la ace p ivn iţă şi găsîndu loc îngrăd it pe ţin tir im  şi pe 

morm înturi în  dosul casii, au pus de au tăet acel gardu de grădină şi nu  i-au 
lăsat să facă pe locul bisericii.
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De care au mărturisit cu sufletul lui şi un Toader Chihae om bătrîn carele 
întăiaşi dată el au întrebat într-ace casă după ce au făcut-o armenii şi au văndut 
vin.

Şi după arătare şi dovezile ce-au arătat tărgoveţii, lu îndu şi noi sama cu 
am ăruntul s-au cunoscut, că cu dreptate tragu tărgoveţii şi că cu adevărat au 
fost bisericii, fiindu  chiar denainte bisericii în ţintirim , şi din întîm plare vre- 
melor răm ăindu biserica pustie, şi la răsipire precum să vede au rămas şi pivniţa 
pustie, si neaflăndu-să nimene stăpân ca să tragă pivniţa, au pus acei armeni 
mana pe dănsa, carii fără nici o dreptate să acolisăsc. De vreme ce pe acolo 
pe lăngă biserică nici o casă alta armeniască nu este şi după cum am  socotit 
.>i am cunoscut adevărul pivniţa este driaptă a bisericii, şi am  dat rămaşi pe 
armeni. Ca de acum înnainte să rămăe p ivniţă la stăpînire bisericii după cum 
au fost, mai mult să nu să mai amestici armenii a o stăpăni.

Iar pentru cheltuiala ce au făcut au curăţat-o şi au făcut şi casă pe 
dănsa, iarăş am  socotit că s-au scos toată cheltueala în 15 ani ce au ţănut-o 
la stăpânire lor cu strămbătate. Şi după dreptate ce am cunoscut am dat şi 
de la noi această scrisoare la măna târgoveţilor în tru care ni-am si iscălit.

7269 febr. 20
Dosoftei episcop Rădăuţu lu i

Costandin Kogălnicean 
stolnic

S-au posleduit 
Cost. Leondari sul ger

vel logft
(pecete octogonală în tuş roşu)

Arh. St. Iaşi, colecţia „Documente", P. 339, doc. 5, p. 905-906. „Condica de 
documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei" transcrise în 1818 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

6

î 763 (7271) mai, (Suceava).

Monahul Dosoftei Goea dăruieşte M ănăstirii S fîntul Ioan d in  Suceava o piv
niţă de p iatră, cumpărată de la Ştefan Şeptilici, pe care a ridicat casă cu cer

dac şi şură, cu locul său „după cum scriu zapisele vechi((.

Gavriil m itropolit Moldo vii adiverim.

Eu monah Dosoftei Goea, făcut-am adivărată scrisoare mea la cinstită măna 
sfinţii sale părintelui chir Iurest egumenul de la Sfîntul Ioan din Suceavă, pre
cum să să ştie că cumpărăndu eu o pivniţă de piatră de la cuscrul meu Ştefan 
Şteptili-i drept 80 lei cu loc cu tot căt să va alege după cum scriu zapisele 
vechi, ce-i este a lui driaptă moşie strămoşească şi părinţască.

Deci eu luînd-o m-am apucat cu tot di-a-dinsul şi am tocmit p ivniţa fiindu 
răsăpită şi am  făcut şi casă şi cerdac şi şură pe p ivniţă cu silinţă şi cu mare 
cheltuială pără li-am văzut gata, cu găndu ca să le închin sfinţii săhăstrii 
Putnii, şi ne fiindu trebuitoare la acel loc, m-am socotit ca să rămăe tot la 
sfînta biserică pentru pomenire noastră. Şi noi încă răm ăindu capii săraci fără 
de nici o schivernisală sau sprijineală. Şi cheltuindu noi 250 lei cu lucru acesta 
n-am putut s-o dăm  desăvîrşit. Dar ce să ne mai întoarcă sfinţie sa iermonah 
egumen chir Iorest 80 lei bani buni din toată cheltuiala. Şi cu mare dragoste 
s-au prim it. Fiindcă şi sfinţia sa au deschis această sfîntă rugă ce să prăznueşti 
naştire sfîntului Ioan Botezătoriul, ce s-au chemat Biserica Doamnei din Suceavă, 
si noi încă cu toată dragoste noastră şi al tuturor fraţălor şi cu voea şi bagoslo- 
venie părintelui Sălii stareţului mieu, de la săhăstrie Putnii, carii mai gios s-au 
si iscălit cu m ăna sfinţii sale.

Pentru ca nime din n iam ul nostru să n-aibă a-i face supărare părintelui 

Iorest sau sfinţii mănăstiri în veci moşie neclătită să-i rămăe spre pomenire
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noastră şi al părinţilor noştri. Şi pentru mai mare încredinţare m-am iscălit 
ş-am scris zapisul cu măna mea înainte a multe obrază de cinsti egumeni şi 
boeri mari, şi neguţători şi târgoveţi carii mai gios s-au iscălit.

Ieroshi monah 
Dosoftei Goea

7271 mai
Siladareţ ot sihăstrie Putnii 
Eu Ştefan Goea frate lui Dosoftei 
Ianachi Hriste stolnic 
Constantin Canano biv vel pah.

(pecete octogonală în tuş roşu)
S-au posleduit
Costandin Leondari sulg. vel logft.

Arh. St. Iaşi, colecţia „Documente", P. 339, doc. 6, p. 906-907. „Condica de
documentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei", transcrise în 1818 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

7

1763 (7271) august 17, (Iaşi).

Gvigori Ioan voievod întăreşte zapisul fraţilor Dosoftei Goea ieromonah şi
Ştefan Goea prin cave fac danie Mănăstirii Sfîntul Ioan din Suceava o pivniţă de
piatvă, cumpărată de ei de la Ştefan Şeptilici.

Noi Grigore Ioan voievod cu mila lui dumnezeu domnu Ţării Moldavii. Fa
cem ştire cu această carte a domnii mele tuturor cui să cade a şti, că iată 
viindu înnainte noastră şi a tuturor boerilor noştri mari şi mici, cuvios rugă-
toriul svinţie sa Iurest igumenul de la Mănăstire sfîntului Ioan din Suceavă 
şi ni-au arătat un zapis încredinţat de la un jrmonah Dosoftei Goea, şi de la
frati-său Ştefan Goea din let 7271 mai, în care zapis este iscălit preasfinţia 
sa chir Gavriii mitropolitul ţării şi dum. lui Constandin Canano biv vel paharnic i 
dum. lui Ianachi Hrisoverghii biv vel stolnic.

Seriindu că de nime săli ţi nici asupriţi ce de bună voea lor au dat danie
o pivniţă de piiatră sfinţii Mănăstiri a sfîntului Ioan din Suceavă ce este, care 
pivniţă şi lor le-au fost cumpărătură de la un Ştefan Şeptilici şi fiind străcată 
au mai cheltuit cu dănsa 250 lei de au mai tocmit-o. Şi văzînd num itu l igurnen 
cheltuiala ce-au făcut cu ace pivniţă şi fiind şi oameni scăpătaţi s-au priim it 
de bună voea lui de le-au mai intorsu din cheltuială 80 lei bani noi.

Deci dacă am văzut domnie me acel zapis de danii cu atăte iscălituri ce 
s-au pomenit mai sus, am crezut şi iată că dăm şi de la domniia mea şi întărim  
stăpinire sfinţii Mănăstiri sfîntului Ioan din Suceavă pe ace pivniţă cu locul 
ei ca să-i fie sfinţii mănăstiri driaptă ocină şi moşie, şi uric şi întări tură cu 
tot hotarul şi cu tot venitul nestrămutat în veci.

Această înştiinţăm.
7271 avgust 17 

Racoviţ vel logft. procit.
L. P.

Gospod.

Arh. St. Iaşi, Colecţia „Documente", P. 339, doc. 7, p. 908. „Condica de do
cumentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei" transcrise în 1818 no
iembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

8

1773 mai 10, (Suceava).

Tîvgoveţii din Suceava dau mărturie părintelui Macarie, dichiul de Suceava, 
pentru un loc de casă proprietatea bisericii Sf. Ioan, reclamat de armenii din 
Suceava. Pe acel loc a fost o casă dăruită bisericii de stolnicul Constantin Kogăl- 
niceanu, pe care au ars-o moscalii.
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Noi tărgoveţii din Suceavă care mai gios ni-am şi iscălit, dat.am  mărturie 
noastră la măna svinţii sale părintelui Macarii dichiu. Precum să să ştie pentru
o casă ce au fost dat dum-lui răposatul stolnicul Costandin Kogălniceanu Bise
ricii iui sfeti Ioan danie, şi stăpănind-o biserica pănă la venire moscalilor, 
atunce s-au tămplat de au ars-o moscalii. Şi căndu au făcut Timofte ace casă 
iar noi i-am dat loc din locul Bisericii lui sfeti Ioan ce să numeşte Biserica 
Fetelor şi atunce la ace vreme căndu am dat acel loc de casă lui Timofti era 
şi armenii de faţă şi nime din ei nu s-au sculat să ziscă că este loc armenesc 
şi tămplăndu-să de s-au răsăpit casa di pe adel loc, am dat locul acela unui 
creştin ca să-i şi facă casă, tocmindu-să cu epitropii bisericii, ca să dei că te 3 
ocă ceară băzmăn pe an.

Şi acu s-au rădicat armenii zicăndu că-i locul lor, şi vrăndu omul ca să-şi 
rădice casa, au mers armenii in tărie lor de au răsăpit casa. Şi noi mărturisăm 
cu sufletele noastre ori înainte cării giudecăţi, că acel loc de casă ştim că' este 
a Bisericii lui sfeti Ioan, Biserica Fetelor. Pentru aceasta am dat mărturie noastră 
şi ni-am şi iscălit mai giosu puindu şi pecete târgului.

Eu Niculai Chiţăscul Eu Ioniţă Brandabur, staroste de ciocli
Eu Ioniţă Foti Eu Costantin Olariul
Eu Ion Apopii Eu Anton Olariul
Eu Ion Zgării Brănză Eu Ioniţă Miron
Eu Gheorghii Soltuzi 

L. P.

Arh. St. Iaşi, colecţia „Documente", P. 339, doc 8, p. 908-909. „Condica do
cumentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei" transcrise în 181B 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.

1773 decembrie 3, (Iaşi).

Divanul Cnejiei Moldovei pune în vedere arhiereului Sevastian, lui Anania 
şi Iordache Balş, biv vel paharnic, să cerceteze şi să hotărască in pricina de
judecată dintre Biserica sfîntul Ioan şi armenii din Suceava pentru un loc 
de casă.

De la boerii D ivanului Cnej. Moldavii.

Cătră precinstit. sfinţie sa arhiereul Sevastian, chir Ananiea
şi dum. Iordachi Balş biv vel pah.

Vi să face ştire că sfinţia sa Macarie, dichiul de Suceava, au avut pricină 
cu armenii de la Suceavă, pentru un loc ce are mitropoliea, care loc este lăngă 
Biserica sfîntului Ioan, şi la ace vreme s-au fost făcut armenilor carte Divanului 
la sfinţiia sa episcopul de Rădăuţi şi la alţi boeri ca să margă să hotărască 
acel loc şi să ia sfărşit. Şi armenii carte aceea o ţăn la dănşii şi pănă acum 
n-au dat-o. Şi pentru ca să ia sfărşit pricina acelui loc între mitropolie şi între 
armeni, iată că să scrie de la Divan sfinţii tale părinte Sivastie, şi dum. ta 
pah. ca să hotărîţi acel loc şi să ia sfărşit pricina. Şi la ace hotărătură să fie 
şi armeni faţă ca să nu găsească pe urmă pricină. Şi după cum veţi afla pri
cina întru adevăr şi veţi hotără, să daţi şi mărturie la parte care să cade,
înştiinţăndu şi Divanul.

Lupu Balş logft. Arghiri post.
Costandin Balş stolnic 1773 dechemv. 3
S-au posleduit Alexandru pah.
Costandin Leondari sulg. Iordachi Cant.

procit vel logft.

(pecete octogonală tuş roşu)

Arh. St. Iaşi, colecţia „Documente", P. 339, doc 9, p. 909. „Condica do
cumentele proprietăţilor Mitropoliei Moldovei şi Sucevei1' transcrise în 1818 
noiembrie 10, Iaşi, de Teodor Gaşparovici, diac de Divan.
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DOCUMENTS CONCERNANT LA V ILLE DE SUCEAVA
DANS LES XVII-XVIII-e SI&CLES

R e  su  in e

Les auteurs se sont propose la publication d ’un nombre 
de documents concernant le developpement economico-social et politico-culturel 
de la viile de Suceava, la residence de l ’etat moldave pendant les XlV-XVI-e 
siecles. Pour le commencement ils publient un nombre de 9 copies d’apres les 
actes originaux, sur la vie sociale-economique de Ia viile Suceava pendant les 
X V II et XVIII-e siecles, transcrits avec soin dans le Registre de documents des 
proprietes de la Metropolie de Moldavie et de Suceava par Teodor Gaşparovici, 
copiste de l ’Assemblee deliberante, qui se conservent dans les Archives d ’Etat 
â Iassy.

Parmi les documents presentes on signale la donation du prince de Molda
vie, Gaspar Graţiani et specialement l ’initiative du metropolite de Suceava, Anas
tasie Crimca, fondateur du monastere Dragomirna, qui le 16 mai 1619 recoit 
dans le centre de la viile Suceava une place appartenant au „domaine princier", 
pour batir un hopital pour le repos et le soin des gens pauvres et malades. Un 
particulier interet presente la preoccupation du prince de Moldavie, Matei Ghica, 
qui le 23 novembre 1755, convoque â la metropolie, TAssemblee deliberante 
ayant pour but d ’apporter dans le pays les objets precieux de culte, l ’archive 
metropolitaine et le cercueil d’argent „avec les os du protecteur de Suceava, 
Saint Jean le Nouveau“, evacues de Moldavie en septembre 1686, pendant la 
retrăite de l ’armce polonaise conduite par Ioan Sobieski.

Les documents suivants offrent au chercheur des precieux informations sur 
la „posluşnicia" („posluşnic =  domestique des boîards ou des monasteres dis
pense de l ’impot vers l ’etat), institution semblable â la „scutelnicia" (scutelnic14 =  
homme dispense d’impots, parce qu’il etait au service du prince ou d’un boîard), 
sur les relations entre les citadins et la Metropolie de Moldavie, qui par achats 
et donations prend en possession des maisons, boutiques, celliers, jardins et 
terres dans le perymetre du bourg, en contribuant â la dissolution de la pro- 
priete princiere et â l ’usurpation des droits des citadins.

Certains documents offrent des aspects sur la lutte des armeniens de Suceava 
contre la Metropolie de Moldavie pour obtenir et conservei' les places de vente 
des marchandises dans la viile. Ainsi, trois armeniens prennent un cellier en 
pierre, la propriete de l ’eglise St. Jean, sur laquelle ils ont bâti une maison, 
utilisee pendant 15 annees. Pendant l ’occupation russe de 1769— 1774. les ar
meniens penetrent forcement et demolent une maison bâtie sur le lieu de la 
meme eglise. Le document signale tant l ’existence d ’une maison sur celle place 
donnee â l ’eglise par le „stolnic" (ecuyer tranchant du Prince regnant) Constan- 
din Kogălniceanu que la venue des russes qui ont brule la maison.



CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR ASPECTE ALE 
VIEŢII SOCIALE DIN ORAŞUL SUCEAVA IN 
SECOLELE XVII-XVIII

OCTAV MONORANU

Cercetarea istorică, documentară şi arheologică cu 
privire la oraşul Suceava şi a împrejurărilor sale, a avut în atenţie 
mai ales perioada sec al Xl-lea — al XVI-lea '. Pentru secolele XVII 
şi XVIII, cercetarea a avut un caracter restrîns şi lim ita tabo rd în d , 
cu precădere, aspecte de ordin politic şi cultural (în exclusivitate re
ligios), şi mai puţin probleme economice, sociale, administrative şi de
mografice, precum şi cele referitoare la raporturile dintre clasele şi 
păturile sociale.

Oraşul Suceava, fostă reşedinţă domnească vreme de aproape două 
veacuri (sec. XIV-XVI), perioadă în care atinge şi apogeul dezvoltării 
sale, a atras atenţia numeroşilor cercetători, care s-au preocupat în 
deosebi de probleme referitoare la geneza sa, a cristalizării formelor 
specifice de urbanizare3, de organizare administrativă, viaţa culturală 
etc. Şi în secolele următoare, (XVII-XVIII), după ce Suceava nu mai 
este reşedinţă domnească principală, prin mutarea acesteia la Iaşi, con
tinuă să joace un rol important în istoria M o ld o v e iş i uneori chiar 
de primă mînă.

Aşa cum rezultă din cercetarea arheologică şi documentară, în pe
rioada de început şi de consolidare a statului feudal moldovenesc in
dependent, Suceava devenise un centru de producţie şi de schimb im
portant pentru nord-vestul şi norcl-estul Europei5. In acel timp,
conform dreptului feudal, pămîntul era proprietate domneascăG şi

1 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 
1963 ;M. D. Matei, Octav Monoranu, în „Studii şi materiale", Suceava, I, 1969. 
p. 67-77 ; D. Ciurea, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A!. D. 
Xenopol“, Iaşi, III, 1966, p. 195-206 ; Gh. Diaconu, în „Studii şi materiale de is
torie medie", voi. I, 1956, p. 268-283 ; Emil Emandi, în „Suceava", IV, 1977, p. 
119-130 ; C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din sec. al X-lea 
pînă la mijlocul sec. al XVI-lea, Bucureşti, 1967.

2 W. Schmidt, Suczaivafs historische Denkwiirdigkeiten, Cernăuţi, 1876 ; Ru
dolf Gassauer, Contribuţiuni la istoria Sucevei şi a împrejurimii, Suceava, 1927, 
p. 4-61 ; Iosef Fleischer, în JBLM, Cernăuţi, 1900, p. 41-48.

3 M. D. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală..., Suceava, 1970, p. 
83 şi urm.

4 D. Ciurea, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xe- 
nopolu, VII, Iaşi, 1970, p. 21-59.

5 I. Nistor, Die Auswărtigen Handelsbeziehungen der Moldau in X IV , XV , 
und X V I, Jahrhundert, Gotha, 1911.

6 N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, Bucureşti, 1971, p. 14-41.
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aşezarea de pe el era tot proprietate domnească. Din această situaţie 
decurge întreaga grijă şi atenţie a domnilor pentru dezvoltarea sa eco
nomică, politieo-administrativă, culturală pe de o parte, iar pe de alta, 
statornicirea unor raporturi specifice feudale între domnie şi orăşeni, 
raporturi ce aveau în vedere, în primul rînd, întărirea puterii domneşti.

Conţinutul acestor raporturi dintre domn, pe de o parte, clasele 
şi păturile sociale, pe de alta, începînd cu sfîrşitul sec. al XVI-lea se 
modifică, atît în defavoarea domnului, cît şi în aceea a orăşenilor. 
Fenomenul social — economic dominant începe să fie cel al dezintegră
rii domeniului feudal, prin înstrăinări de sate din cuprinsul ocolului, 
prin vînzări de locuri pentru case şi prăvălii, 7, prin donaţii, schimburi 
şi vînzări de sate sau părţi din sate, ori terenuri. Daniile şi vînzările 
făcute de domnie din „pămîntul domnesc" sau „locul domnesc",s, cum 
sînt consemnate în documente, bisericii sau unor slujitori, din limitele 
hotarului sau ocolului Sucevei, au dus fireşte, la slăbirea puterii dom
neşti ; cei care au de suferit însă sînt orăşenii, a căror pămînturi pri
mite de la domn şi folosite de comunitate sînt mereu diminuate. Pier
derea pămîntului, în condiţiile amintite, a generat lupta orăşenilor din 
Suceava în sec. XV II-XV III pentru redobîndirea acestora, precum şi 
pentru recîştigarea unor privilegii ce fuseseră acordate, din vechime, 
în baza raporturilor stabilite între aceştia şi domnie.

Un număr însemnat de documente9 consemnează modalităţile de 
infiltrare a clerului şi boierimii în hotarul sau vatra oraşului, în sa
tele din cuprinsul ocolului Suceava, care, fie că primesc danii, fie 
că cumpără, şi pun stăpînire pe case, prăvălii, grădini, pivniţe, părţi din 
„hotar", părţi clin sate sau sate în întregime. După numărul de danii 
şi vînzări deghizate făcute boierilor şi bisericii (în special mitropo
liei şi mănăstirilor), fondul funciar orăşenesc a fost mult diminuat, 
mai ales în sec. al XVII-lea. Astfel, în această! vreme posesiuni în
hotarul şi vatra oraşului aveau Mitropolia Moldovei, mănăstirea Sf. 
Ilie, biserica Sf. Dumitru. Procesul de reducere a fondului funciar 
orăşenesc continuă şi în secolul următor. Astfel, în timpul domniei 
lui Racoviţă se consemnează într-un document că mănăstirea Sf. Ilie 
a luat o bucată de pămînt din „hotarul" tîrgului Suceava"

Intensificarea schimbului de produse agricole (în special cereale),
producţiile scăzute, monopolul turcesc, tendinţa marilor feudali de în 
tărire a puterii politice în defavoarea domniei, marchează încă din a

7 IX Ciurea, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, „A. D. Xenopol“, 
Iaşi. III, 1966, p. 198-204 ; Emil Emandi, op. cit., p. 120-125.

8 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I, Bucureşti, 1913, p. 
131-132 ; M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, 
voi. I-II, Iaşi, 1931, p. 141, 374 ; D IR  veac X V II, A, Moldova, voi. V, p. 172-173.

9 Rudolf Gassauer, op. cit., vezi anexa 2, 3, 4, 7, 8, Arhivele statului Suceava,
Colecţia de documente, X I I  20, X I I  / 22, VI / 43. 44, 45, 83 ; Inventarul B i
sericii „Sf. Dum itru11 Suceava, 1792 nr. 69, p. 1-24 ; pentru ocol vezi Em il Emandi,
op. cit., p. 124-125 ; Eusebiu Preda, Aspecte din lupta orăşenilor suceveni pentru 
redobîndirea moşiei oraşului in sec. X V III şi prima jumătate a sec. X IX , comuni
care prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de învăţăm înt superior, apri
lie. 1974, Suceava.

10 T. Balan, Documente bucovinene, voi. II, 1934, p. 147.
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doua jumătate a sec. al XVI-lea o nouă schimbare de raporturi social- 
economice prin extindere a fondului funciar în favoarea boierimii şi 
clerului în detrimentul celorlalţi deţinători. Puterea politică fiind de
terminată, în primul rînd, de cea economică, pămîntul ca principală 
bogăţie a economiei feudale constituia obiectul cel mai disputat în 
cadrul relaţiilor feudale. De aici, multitudinea aspectelor sociale, atît 
a celor generale cît şi a celor specifice legate de anumite momente poli
tice sau zone geografice ale ţării.

Pentru o analiză mai amănunţită a complexelor raporturi dintre 
diferiţi proprietari din raza oraşului, credem că enumerarea de mai 
jos a principalilor deţinători de posesiuni, atît în „hotarul tîrgului/* 
cît şi în „hotarul domnesc** (de precizat că unii cercetători fac dis
tincţie între „hotarul oraşului din care tîrgoveţii nu aveau obligaţii), 
faţă de domn şi „hotarul domnesc** unde. dacă orăşenii au luat pămînt, 
trebuiau să dea dijmă domnului** M) va fi suficientă pentru a urmări 
amploarea luptei sociale dintre categoriile de proprietari enumeraţi mai 
jos : Mitropolia Moldovei deţinea posesiuni prin cumpărări cît şi prin 
danii făcute de Maria împreună cu fiul ei Tranguli (1718) postelnic, 
ce a vîndut moşia lor Tătăraşi (danie primită de la voievodul Dumi- 
traşco-Cantacuzino) mitropolitului Ghedeon pentru 200 galbeni 12 ; la 
22 iunie 1716, tot mitropolitul Ghedeon, cumpără, de la turcul Mahomed 
Aii a lui Alum, moşia Areni, pentru suma de 300 florini 1:5 (această 
moşie fusese dania postelnicului Panciotachi şi a fost ţinută drept gaj 
de către turc pentru o datorie) ; în 1753 voievodul Constantin Raco
viţă întăreşte Mitropoliei Moldovei stăpînirea asupra satului Areni „cu 
toate heleşteiele şi terenurile ce-i aparţin** 14 ; moşia „Cut**, deşi apar
ţinuse de oraş, fusese donată de Aniţa Adreioasa în 1741 Mitropoliei 
Moldovei15; în procesul-verbal încheiat de comisia austriacă în 1782 
se arată că „astăzi oraşul nu posedă pămînturi, călugării şi tîrgoveţii 
au ocupat pămînturile Ir\

în virtutea proprietăţilor ce le deţineau noii proprietari, trebuiau 
să fie nu numai credincioşi domnilor, dar şi să presteze serviciile pe 
care aceştia le cereau. In sensul acesta, contradicţiile din sînul orîndu- 
irii feudale au îmbrăcat două aspecte diferite : pe de o parte lupta din
tre biserică, boieri şi domn pentru limitare şi mai apoi anularea nor
melor care dădeau domnilor dreptul de a putea confisca proprietatea 
funciară pentru „înaltă trădare**, iar pe de altă parte lupta dintre oră
şeni şi noii proprietari feudali, care au reuşit să le acapareze pâmin- 

turile şi implicit privilegiile de care dispuneau. Domnii, ca „proprietari** 
ai întregului teritoriu al ţării, au recunoscut prin acte orăşenilor dreptul

11 N. Grigoraş, op. cit., p. 38 şi urm.
12 Arhivele Statului Suceava, Colecţia de documente, VI 43 ; R. Gassauer, op. 

cit., p. 12.
13 Idem, VI '45 ; R. Gassauer, op. cit., p. 21.
14 Idem VIII/83.
15 Rudolf Gassauer, op. cit., p. 7.
16 Idem, op. cit., p. 16-17.
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ele proprietate asupra vetrei oraşului şi a unui teritoriu din apropierea 
lui, folosit pentru agricultură, păşune, fineţe, prisăci etc l7.

Primirea acestor privilegii a atras după sine din partea orăşeni
lor suceveni grija de a le păstra. Aceste terenuri acordate de domni, 
încă din sec. XV-XVII, comunităţii orăşeneşti, purtau denumirea de 
hotare44 ; iar terenul folosit pentru agricultură se numea de obicei „ţa
rina tîrgului" sau cel folosit pentru păşunat „păscătoarea tîrgului".

Mutarea reşedinţei domneşti la Iaşi l8, ca şi dezintegrarea treptată 
a ocolului domnesc (de subliniat faptul că prin aceste danii de sate 
din ocolul Sucevei s-a slăbit puterea economică domnească şi au ge
nerat, totodată, numeroase neînţelegeri între biserică şi boieri) l9, la 
care s-au adăugat şi alte evenimente ca : invaziile, războaiele, mutarea 
drumului comercial, evenimente ce au dus treptat la decăderea economică 
şi demografică a Sucevei 20.

Noii veniţi, stabiliţi în oraş21 împreună cu feudalii locali (în spe
cial biserica) au acaparat vechile proprietăţi şi nu numai că nu au 
cerut privilegii de reconfirmare, dar au continuat să-şi extindă propri
etăţile funciare în dauna tîrgoveţilor. în sensul acesta, biserica, mai 
ales, a pus în discuţie dreptul de proprietate a orăşenilor.

Populaţia din oraş, prin reprezentanţii săi, s-a opus acestor sama
volnicii, folosindu-se în sensul acesta de privilegiile şi mărturiile oame
nilor în vîrstă 22.

Dacă lupta orăşenilor din Ş iret23 şi Dorohoi 24 a fost de amploare 
mult mai mică, în schimb cea a orăşenilor din Suceava a continuat 
aproape o sută de ani. Astfel că, la 15 martie 1753, egumenul mănăs
tirii Sf. Ilie, Partenie, se adresează divanului pentru locul din hotarul 
oraşului, pe care-1 primise de la voievodul Mihai Vodă şi că nu „se 
pot odihni de armenii din Suceava şi de către alţii... şi în cîteva rîn- 
duri i-au tot adus la judecăţi" 25 (de fapt conflictul a apărut mai tim
puriu, în 1639). în amintita ceartă dintre mănăstire şi locuitorii din 
Areni se mărturiseşte de „eu Onea şoltuzul din Suceava, cu 12 păr- 
gari şi cu toţi bătrînii tîrgoveţi şi preoţi toţi", că „groapa ce se cheamă 
Căldarea ce iaste în hotarul tîrgului şi într-a Arenilor" a fost de cînd 
ţin cei mai bătrîni minte numai a călugărilor26. Deşi, ulterior, în

17 I. Toderaşcu, în ASU — Iaşi, 1966. t. X II, p. 54 si urm. ;
18 V. Neamţu, in ASU — Iaşi, Istorie, t. XIV , 1968,' p. 111-121.
19 C. Şerban, în „Studii — Revista de istorie", VI, 1960, p. 24-35 ; idem, în 

„Studii şi articole de istorie14, IV, 1962, p. 19 si urm. ; Valentin Al. Georgescu, 
în „Studii — Revista de istorie", t. 26/1973, p. 32 şi urm. H. H. Stahl, Studii de 
sociologie istorică. Bucureşti, 1972, p. 190-227.

20 D. Ciurea, în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xe- 
nopol", Iaşi, III, 1966, p. 198-199.

21 P. V. Savetova (sub redacţie), Moldova în epoca feudalismului, voi VI, Chi- 
şinău, 1975, p. 343.

22 Rudolf Gassauer, op. cit., p. 2-12.
23 DIR, A, Moldova, veac XV II, voi. IV, p. 327, N. Grigoraş, op. cit., p. 38.
24 Gh. Ghibănescu, Surete si izvoade, voi. XV, p. 61-62 ; N. Grigoraş, op. cit.,

p. 38-39.
25 Arhivele Statului Suceava, Colecţia de documente, VI/10 ; R. Gassauer, op. 

cit., p. 22.
26 Idem, VI/14 Rudolf Gassauer, op. cit., p. 16.
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1765, voievodul Grigore Alexandru Ghica, dă carte către egumenul mă
năstirii Sf. Ilie, Macarie, de a stăpîni numai moşia Gropile din hota
rul tîrgului să aibă a o apăra de către Petre Cheşca şi de alţi răzeşi, 
luînd şi dijma din toate după obiceiu"2/, totuşi măsluind (falsificînd 
documente) chiar şi unele hrisoave, egumenul mănăstirii reuşeşte ulte
rior să acapareze noi porţiuni din hotarul oraşului („cu lăcomie şi cu 
meşteşug au trecut peste dania lui Mihai vodă şi au mai cuprins o 
bucată de loc din Gropile armenilor şi tîrgoveţilor, dar nu toate")28.

Deşi s-au mai purtat procese şi în 1766, 1768, rezultatele au fost 
aceleaşi, dîndu-se din nou dreptate egumenului Macarie şi chiar drep
tul de a se prezenta la o nouă judecată. în cazul cînd va socoti că nu
i s-a făcut dreptate. în sensul acesta spătarul Iordache Cantacuzino, 
boier însărcinat cu cercetarea amintitului conflict dintre mănăstire şi 
obştea tîrgoveţilor consemna (1768) că „adevărul arăt Măriei Tale şi 
această şi boieri vei rîndui Măria Ta ca să nu să caute tot aşa vor 
găsi cum arăt Măriei Tale" 2!).

De asemenea, se mai face precizarea că şi „groapa Apostolăchiaia“ 
este tot a tîrgoveţilor. In baza celor cercetate de comisiile formate din 
„boieri hotărnici" (la 24 iulie 1768), tîrgoveţii sînt din nou citaţi în 
faţa „divanului marilor boieri" împreună cu mănăstirea Sf. Ilie. în 
urma procesului ţinut, egumenul mănăstirii a căutat prin toate mijloa
cele să dovedească că ei sînt proprietarii cei mai vechi şi de drept ; 

în sensul acesta Mitropolia Moldovei dă în 1769 o carte de blestem 
pentru cei ce vor cuteza din nou să „împresure" locurile mănăstirii 
Sf. I l ie 30. Litigiul continuă şi după ocuparea Bucovinei, cînd la 17 

iulie 1778, baronul Enzenberg, comunică egumenului Macarie că se va 
relua din nou procesul cu tîrgoveţii. Reluat in 1779, la 6 aprilie, pro
cesul dintre tîrgoveţi şi mănăstire, pentru terenul denumit „Gropile 
armeneşti" a dat, de data aceasta, cîştig de cauză obştei orăşeneşti că
reia i s-au înapoiat documentele de proprietate. Nemulţumiţi de această 
hotărîre judecătorească, mitropolitul Moldovei îl atenţiona pe generalul 

Enzenberg să judece din nou procesul „spre a se lumina dreptatea mă
năstirii şi a se păzi rînduiala vechilor obiceiuri"3t. Drept urmare, la 
19 decembrie 1781, se judecă, din nou, procesul, sentinţa de data aceasta 

fiind favorabilă mănăstirii (tot în această perioadă mănăstirea Sf. Ilie 
a avut „ceartă" pentru un loc din hotarul oraşului cu vecinul ei Şte
fan Zotta)32. în schimb, comisia condusă ele colonelul Metzger33 con
statase că oraşul fusese restrîns din toate părţile prin danii de locuri, 
făcute chiar din intravilanul oraşului, ce au fost vîndute diferitelor

27 I. Toderaşcu, în AŞU — Iaşi, 1966, t. X II. p. 58.
28 Arh. Stat. Suceava, Colecţia de documente, VI/20 ; R. Gassauer, op. cit., 

p. 22-23.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Rudolf Gassauer, op. cit., p. 2-3, nr. doc. 218 (anexă).
32 Idem, op. cit., p. 16.
33 Idem, op. cit., 2 şi urm.
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comunităţi religioase, şi că pretenţiile orăşenilor, în sensul acesta, sînt 
îndreptăţite.

Şirul proceselor dintre tîrgoveţi şi Mănăstirea Sf. Ilie ia sfîrşit 
în 1783, cînd Iosif al II-lea printr-o ordonanţă imperială reduce.numărul 
mănăstirilor de la 22 la 3. Acum orăşenii suceveni conform hotărîrii din 
ordonanţă îşi prezintă dovezile necesare pentru recunoaşterea lor oa 
posesori definitivi ai terenurilor aflate în litigiu 34.

Un alt conflict s-a iscat odată cu delimitarea unor proprietăţi ecle

ziastice din Bucovina, cînd Mitropolia ca proprietară a moşiilor Lxsa- 
ura, Areni şi Tătăraşi va intra în conflict cu tîrgoveţii din Suceava pen
tru ,.păscătoarea tîrgulu iBazîndu-se pe un hrisov din divanul Mol
dovei din 1773, orăşenii suceveni reuşesc să obţină din partea auto
rităţilor austriece, dreptul de a folosi nestingheriţi de nimeni maşiile 
Areni şi Tătăraşi, ca păscătoare a oraşului35. Documentul de delimitare 
din 20 mai 1785, acordă după hotărîrea din Viena, oraşului dreptul 
de păscătoare „per consuetudinem introductam“ yG, pe coasta dealului 
dinspre Lisaura. Neînţelegeri s-au ivit şi în 1793, între tîrgoveţi şi aren
daşul moşiei Mitropoliei, Dimitrie Popovici, care nu le-a îngăduit mă
surarea păscătoarei.

în sensul acesta „Kraismat“ predă oraşului în mod provizoriu 250 
de iugăre pe Tătăraşi şi Areni numai pentru întrebuinţare proprie 3?. în 
acest document se arată că orăşenii (13 mai 1793) nu vor fi stingheriţi 
în exercitarea dreptului de păscătoare ; dar, după şase ani, în 1799, 
se revine asupra acestei hotărîri menţionîndu-se că se opreşte dreptul 
orăşenilor de a folosi păscătoarea, dacă' aceasta nu se plăteşte, iar nu
mărul vitelor să nu treacă de 12 38.

Partea de islaz rămasă s-a arendat în folosul „rentelor oraşului4* 
conform deciziei din 26 noiembrie 1801 şi întărită în 1807 30.

Un nou conflict a apărut, atunci cînd tîrgoveţii au transformat o 
parte din islaz în teren arabil ; în baza drepturilor uzufructuare în 
1812, Mitropolia de la Iaşi înaintează „Bukowiner Landrecht“ 40, o pîră, 
care deschide un nou proces între „comuna urbană Suceava^ şi Mi
tropolia Moldovei.

în vederea judecării procesului, care se amîna mereu, în 1819 „oame
nii bătrîni“ din rîndul tîrgoveţilor au stabilit linia de hotar a tere
nurilor din Tătăraşi şi Areni41, în cuprinsul cărora tîrgoveţii nestin- 
gheriţi de nimeni pot să-şi pască vitele, dar cu condiţia de a pl&ti

34 Arv. Stat. Suceava, Fond Primăria oraşului Suceava, dos. 1/1784, fila 1.
35 Idem, dos. 1/1795, fila 1-2.
36 Rudolf Gassauer, op. cit., p. 16.
37 Arhivele Stat. Suceava, Colecţia de documente XII/69, vezi harta ing. I. 

von Braun ; pentru anexe, vezi Emil Emandi, op cit., p. 128.
38 Uricele şi scrisorile referitoare la tulburarea Tătăraşi şi Areni, Suceava, 

1929, p. 27, vezi de asemenea anexele publicate de Rudolf Gassauer, op. citr. 
p. 26-27 şi Eusebiu Preda, op. cit.

39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 29.
41 Ibidem; Arhivele Stat. Suceava, Fond Primăria oras Suceava, dos. 9/1819, 

fila 2.
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taxă pentru aceasta. în  continuare se arată că oraşul, din motive de 
„pietate creştinească", a cedat Mitropoliei o parte din terenul aflat în 
stăpînirea lui.

în  schimb, prin decizia înaltei case comunale din 1821, se arată 
că interesele acestei case aflate în litigiu se limitează numai la înca
sarea câştigului anual de pe cele 500 de fălci arendate şi că „folosul 
extinderii cu mult mai mare a pământurilor de pe Tătăraşi şi Areni, 
e străin de „casa comunală" şi în consecinţă încheierea unei învoieli cu 
Mitropolia sau continuarea litigiului privea numai „interesul fiecărui 
posesor al pămîntului în cazul de faţă" 'll. Orăşenii nu au putut fi 
determinaţi să aştepte învoiala cu Mitropolia, deşi ei se adresaseră şi 
biv-vel postelnicului Nicolae Cantemir „pentru pricina acestui imaş" 
cerîndu-i să intervină la Mitropolie în favoarea lor. dar nu au primit 
nici un răspuns.

Conflictul între Mitropolie şi tîrgoveţii din Suceava ia sfîrşit în 
1841, cînd domnitorul Moldovei, Mihail Grigore Sturdza, devenit stă- 
pîn al moşiilor Mitropoliei din jurul Sucevei, ca urmare a unor schim
buri de moşii făcute cu Mitropolia, prin învoială judiciară, încheiată 
la judecătoria din tîrgul Sucevei, donează locuitorilor suceveni moşiile 
Tătăraşi şi Areni în suprafaţă de 857 ha. în  actul de donaţie se arată 
dreptul locuitorilor asupra acestor terenuri ca „proprietate deplină ne- 
restrînsă să-l pască, să-l are şi să: se bucure de orice folos economic 
de pe el fără deosebire de rasă, confesiune, profesie şi naţionalitate" /j'!.

în  încheiere putem face remarca, că oraşul Suceava a trecut prin 
aceleaşi procese istorice ca şi celelalte oraşe din Moldova, însă cu par
ticularităţi specifice şi de mai mare amploare. Deşi încă din sec. al
XVIII-lea domnii nu mai făceau distincţii între „hotarele" oraşelor şi 
„hotarele" domneşti, totuşi obştea urbană a încercat să-şi exercite în mod 
eficient dreptul de proprietate asupra pământurilor din hotar. Ea putea 
(obştea), chiar dona locuri de case din vatra oraşelor/,/1. Faţă de alte 
oraşe unde lupta dintre orăşeni şi feudalitate s-a încheiat în favoarea 
acesteia din urmă, putem afirma că orăşenii suceveni pierduseră doar 
o parte din moşia ce era în hotarul oraşului şi o parte din vatra aces
teia unde Mitropolia şi biserica „Sf. Dumitru" avea cîteva posesiuni/,r’.

Ocupaţia austriacă a adus unele modificări de natură juridică : 
s-a încetat acordarea de danii din proprietatea obştei orăşeneşti ; s-au 
delimitat proprietăţile ; oraşul Suceava aflat în 1775, în proprietatea 
domnitorului, a trecut în proprietatea statului austriac, iar „locurile 
domneşti" din hotarul oraşului şi din vatra sa au devenit „bunuri fis
cale" intrînd în patrimoniul fiscului. în  sensul acesta, statul austriac 
a susţinut comunitatea orăşenească aflată în litigiul cu Mitropolia, fiind

42 Uricele şi scrisorile referitoare la moşia tabulara Tătăraşi şi Areni, p. 29.
4lî Din acelaşi fond Uricele şi scrisorile..., vezi Decizia Primăriei Suceava pt. 

administrarea şi exploatarea păm întului de pe „Tătăraşi şi Areni", p. .'i ; Eusebiu 
Preda, op. cit.

44 N. Pentelescu, în „Mitropolia Moldovei si Sucevei", XL I, 1965, nr. 1-2, p. 
95-101.

45 Arhiva Bisericii „Sf. Dum itru11 Suceava nr. inv. 69, p. 1-10.
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direct interesată, iar orăşenii suceveni nu au renunţat sub nici o formă 
la terenurile şi privilegiile pierdute, lupta lor socială avînd o dublă 
semnificaţie, pe de o parte ea marchează începuturile cristalizării re
laţiilor capitaliste şi destrămarea celor feudale, iar pe de altă parte, 
se înscrie ca un moment de luptă socială cu consecinţe notabile în is
toria oraşului Suceava, în special în viaţa economică.

CONSIDERATIONS SUR CERTAINS ASPECTS D E  LA 
VIE SOCIALE DANS LA V ILLE SUCEAVA PENDANT 
LES XVII-XVIII-e SlECLES

R e s u m e

En se basant sur les documents publies et ceux d'ar-
chive, Vauteur se propose de surprendre un moment important de la vie sociale
dans la viile Suceava pendant les XVII-XVIII-e siecles, celui de la desintegraniion 
du domaine feodal-princier, dissolution due aux donations et aux ventes plus
frequentes faites par le prince, tant de l’„ocol“ princier, que du perimetre et
le foyer de la viile Suceava.

Un gr and nombre de documents, consignent non seulement les modalites
d* infiltrat ion dans la viile, mais egalement les categories qui ont beneficie de
ces privileges, en particulier le clerge (VEglise) et les boiards.

Les changements juridiques produits dans le systeme de propriete ont pro- 
vogue — ă la fin du XVII-e et le commencement du XVIII-e siecle — des
dereglements sociaux dans le systeme des relations prince-boiards, Eglise, ci
tadins dfun part, et d ’autre part entre les citadins-Eglise et les boiards. La serie
des processus entre les habitants de Suceava et VEglise a ete partiellement inter- 
rompue en 1783, quand Vempereur Joseph II  — par une ordonance imperiale
— reduit le nombre des monasteres en Bucovine, de 22 ă 3. Le conflit prend
fin en 1871, quand , par transaction juridique, le prince de Moldavie, M ihail
Sturdza, offre comme donation aux habitants de Suceava, les domaines Tătăraşi 
et Areni, en surface de 857 hectares.
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Reconstituirea evoluţiei oraşului Suceava nu s-a fă
cut decit fragmentar. Pentru o localitate cu un destin aparte — pentru 
această străveche vatră de locuire, care a devenit, la scurt timp după în
temeierea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi, cea mai glo
rioasă reşedinţă voievodală a muşatinilor şi simbol al rezistenţei româ
neşti antiotomane sub Ştefan cel Mare, pentru oraşul care s-a aflat, 
apoi, într-o relativă stare de amorţire, după mutarea capitalei Moldovei 
la Iaşi, la mijlocul veacului al XVI-lea şi într-o situaţie de ruinare, de 
decădere temporară după încorporarea sa la imperiul habsburgic, înce- 
pînd din 1774 şi timp de 143 de ani (încît, în preajma anului 1900, un 
contemporan scria cu îndreptăţită amărăciune „astăzi Suceava este un 
oraş lipsit de viaţă. Fără comerţ, fără o industrie oarecare, oraşul lîn- 
cezeşte", pentru că, în cadrul imperiului, ca zonă mărginaşă, însăşi „Bu
covina se poate considera ca una din cele mai înapoiate provincii ale 
Austriei" '), pentru oraşul care apoi a renăscut impetuos şi trainic, după 
unirea cu România, în 1918, şi mai ales în anii construcţiei socialiste —  o 
abordare integrală a istoriei sale ridică încă numeroase şi complexe difi
cultăţi, îndeosebi pentru perioada 1774-1918. Cele mai multe din docu
mentele emise în aceşti ani —  cît Suceava s-a aflat înstrăinată de la te
ritoriul naţional —  sînt, în cea mai mare parte, risipite în arhivele de 
peste hotare, fie la Lvov, fosta capitală a provinciei imperiale Galiţia 
(din subordinea căreia a făcut parte şi Bucovina, cu districtul Suceava, 
între 1786-1861), fie la Viena sau în alte centre politico-administrative 
ale fostului imperiu.

De aceea, dacă pe cale arheologică se poate închega o imagine asu
pra vechimii şi continuităţii vieţii omeneşti de la Suceava, din paleo
litic şi pînă la 1388, cînd se semnalizează cea dintîi atestare scrisă-, dacă 
săpăturile efectuate la Curtea Domnească, la Cetatea de scaun şi în di
verse alte puncte din oraş şi îm p re ju r im ip e rm it  stabilirea unor ele

1 G. D. Scraba, Suceava, schiţă istorică, Bucureşti, 1899, p. 19.
2 Mircea D. Matei, Şantierul arheologic Suceava, în „Materiale şi cercetări 

arheologice1', voi. V, 1959 ; Idem, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Su
ceava, Bucureşti, 1963.

3 N. Ursulescu, Succese ale cercetării arheologice privind istoria veche în 
judeţul Suceava în anii 1947—1972, în  „Studii şi materiale11 — istorie, III, Suceava, 
1973 ; vezi si „Suceava — Anuarul Muzeului judeţeanu, IV/1977, V /1978, VI- 
V I I /  1 9 7 9 -1 9 8 0 .
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mente definitorii pentru geneza aşezării urbane, pentru ocupaţiile lo
cuitorilor, nivelul dezvoltării tehnice a meşteşugurilor, dezvoltarea 
comerţului, circulaţia monetară, viaţa culturală etc., dacă apoi în tot evul 
mediu, pe baza informaţiilor din cronici, documente de cancelarie, alte 
izvoare se poate contura o istorie a oraşului medieval Suceava, sub ra
port economic,social-politic, administrativ şi cultural (şi unele începuturi 
s-au şi făcut în acest sens/j), de îndată ce păşim în epoca modernă 
începînd cu 1774, cînd trupele habsburgice au ocupat oraşul, ştirile des
pre Suceava sînt disparate şi cu totul insuficiente, iar puţinele mono
grafii, scrise pînă la 1918. ca, de pildă „schiţa istorică* a lui G. D. Scraba 
sau lucrarea lui Romstorfer 5, se opresc cu precădere asupra monumente
lor istorice, neglijînd, în totalitate, sau în cea mai mare măsură, aspec
tele dezvoltării propriu-zise a oraşului.

Documentul inedit pe care îl publicăm în continuare ne oferă in
formaţii preţioase pentru istoria Bucovinei la 1848, în general, şi despre 
situaţia oraşului Suceava, în special. Este vorba de un memoriu, datînd 
din 16 iunie 1848, al unui grup de locuitori ai oraşului Suceava, înaintat 
Prezidiului gubernial din Galiţia —  forul suprem al puterii executive, 
din provincia cu acelaşi nume, la care a fost încadrata, în mod arbitrar 
şi Bucovina, din 1786.

Documentul se păstrează, în original, în arhiva Casei Curţii din 
Viena şi ne-a parvenit sub forma unei fotocopii, de aceeaşi mărime, adusă 
în Biblioteca Mănăstirii Sf. Gheorghe, din Suceava G, de către regretatul 
istoric Teodor Balan, care n-a mai apucat să-l descifreze şi să-l pu
blice 1. El ne-a fost semnalat şi tradus în prima formă de dr. Ion Zu
grav, custodele bibliotecii susmenţionate 8.

Documentul este redactat în limba germană, cu scriere gotică, pe 
coli speciale de 36/25 cm ; are 8 pagini de text şi 3 de semnături, unde 
s-au putut număra 64 de nume, între care au fost descifrate iscăliturile 
unor personalităţi sucevene laice şi clericale, ca, de pildă : Nicolae Po
povici, Grigore baron de Kapri, Ariton Pruncul, Ion Costîn, precum şi 
„fraţii* Melchisedec şi Lemeni, de la mănăstirea sus amintită etc.

Din cuprinsul memoriului, cît şi din primele nume care îl însoţesc, 
deducem că autorii sînt în exclusivitate orăşeni : proprietari, negustori, 
clerici, funcţionari, poate şi meseriaşi, în rîndul cărora „s-a lăţit spaimă 
şi desperare*, în urma alegerilor din 11/24 iunie 1848, cînd, în Bucovina, 
pe baza votului universal, au fost desemnaţi în parlamentul imperial

4 D. Ciurea, Date şi sublinieri privind Suceava în sec. XV-XVIII, în „Anua
rul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopolu, Iasi, t. III/1966, p. 
195-206.

5 A. Romstorfer, Cetatea Sucevei, Bucureşti, 1913 ; Mircea D. Matei şi Al. 
Andronic, Cetatea de Scaun a Sucevei, Editura Meridiane, 1967.

6 Vezi Arhiva Mănăstirii Sf. Gheorghe, Suceava, inv. nr. 1421.
7 Istoricul Teodor Balan (1885—1972) a donat biblioteca sa Institutului de 

învăţămînt superior din Suceava, iar documentele şi manuscrisele mai multor 
instituţii culturale, între care ale Arhivelor Statului din Bucureşti şi filialei Suceava, 
Muzeului judeţean Suceava şi Mănăstirii Sf. Gheorghe din Suceava.

8 Distinsului cărturar şi publicist, fost profesor universitar la Cernăuţi, îi 
aducem şi pe această cale cele mai călduroase mulţumiri.
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din Viena 7 ţărani şi un intelectual (profesorul Anton Kral, directorul 
gimnaziului din Cernăuţi)9. Nu fusese ales deci, nici un boier, cleric, 
negustor, funcţionar sau meseriaş. Rezultatul alegerilor era dintre cele 
mai radicale, nemaiîntîlnit în alte provincii ale imperiului — unde fu
seseră aleşi, în total, 383 de deputaţi, din care 94 ţărani, iar dintre 
aceştia ,mulţi neştiutori de carte l0.

Cum a fost posibil, la acea dată, un astfel de rezultat în Bucovina ? 
Ţărănimea forma, atunci, marea majoritate a populaţiei şi ea devenise
o redutabilă forţă revoluţionară ; în multe sate se produseseră răzme
riţe 1L. La Suceava, în primăvara şi vara anului 1848, au avut loc fră- 
mîntări ţărăneşti în satele din împrejurimi, încît autorităţile imperiale 
trăiau cuprinse „de groaza năvălirii ţăranilor în oraş* ,2. Dar, numai 
acest aspect social-politic, dimpreună cu posibilitatea oferită prin acor
darea, pentru prima oară, sub presiunea valului revoluţionar, a drep
tului de vot universal, nu explică^rezultatul alegerilor. Pentru că ţără
nimea nu era şi nu putea fi totul : stăpînirea habsburgică determinase 
accelerarea procesului de acumulare primitivă a capitalului, dezvoltarea 
şi lărgirea cadrului relaţiilor capitaliste, extinderea aşezărilor urbane şi 
creşterea numărului acestora, astfel, încît, în prima jumătate a sec. al
XIX-lea fuseseră declarate centre urbane multe localităţi care avuseseră, 
în trecut, un caracter rural, ca : Storojineţ, Cîmpulung Moldove
nesc, Rădăuţi, Vijniţa, Gura Humorului, Cozmeni, Zastavna, Solea, 
Vama ,;î — toate adăuginclu-se vechilor oraşe din acest teritoriu : Şi
ret, Suceava, Cernăuţi. Cum fusese posibil ca, beneficiind de dreptul la 
vot universal, populaţia din toate aceste oraşe să poată trimite în par
lament abia un singur deputat ? Ori, tocmai memoriul sucevenilor, din 
16/29 iunie 1848 — adică scris la 5 zile după alegeri — explică de ce 
toate celelalte oraşe, în afară de Cernăuţi, n-au putut alege nici un 
reprezentant : cercurile imperiale au înglobat oraşele din acest terito
riu, exceptînd capitala, în categoria districtelor electorale săteşti. Docu
mentul de mai jos relevă că, potrivit patentului imperial care reglementa 
alegerile, satele trimiteau un deputat la 50.000 de locuitori, iar oraşele 
la 20.000. Dar, în afară de Cernăuţi, nici unul din celelalte oraşe nu putea 
forma singur o circumscripţie electorală, datorită numărului scăzut de 
locuitori ; de aceea, aflăm din acest memoriu, cum oraşul Suceava nu 
avea la acea dată decît 7.000 de suflete „noi, orăşenii, am fost înglobaţi 
într-un district electoral cu populaţia ţărănească, din care cauză a fost 
ales deputat un ţăran*. Documentul face apoi precizarea că „aceeaşi 
soartă au avut-o şi oraşele Gura Humorului şi Rădăuţi*, precum şi al
tele, în afară de capitală. Prin urmare, rezultatele alegerilor nu au oglin
dit numai voinţa ţăranilor de a exclude reprezentanţii claselor avute,

9 Mihai Iacobescu, Revoluţia din 1848 — moment de răscruce în istonici
românilor din Bucovina, in „Suceava", V, 1978, p. 24.

10 Dr. I. Sbiera, O pagină din istoria Bucovinei din 1848—1850, Cernăuţi,
1899. p. 10-11.

11 V. Kurelo, ş. a., Bucovina de nord — trecutul şi prezentul, (lb. ucrai
neană), Editura Carpaţi, Cernăuţi, 1969, p. 52.

12 Ion Grămadă, Din Bucovina de altădată, Bucureşti, 1926, p. 66, 70.
13 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 16.
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pe motiv că nu aveau încredere în aceştia (cum s-a interpretat pînă acum 
rezultatul alegerilor), ci, însăşi cadrul instituţional creat anume a con
tribuit la obţinerea acestor rezultate. Unii istorici, care au analizat acest 
eveniment, au considerat că, în mod intenţionat, cercurile imperiale ar 
fi preferat pe deputaţii ţărani, reprezentanţilor claselor avute (ştiutori 
de mai multă carte), pentru a-i putea manevra mai uşor Ui. O astfel de 
presupunere este infirmată de realitatea istorică : deputaţi ţărani ca Mi
hai Bodnărescu, de la Voitinel-Rădăuţi, ştiau bine limba germană şi, în 
manifestul dat către populaţie, ca şi în intervenţia făcută în parla
ment s-au situat pe poziţia cea mai înaintată, cerînd desfiinţarea boieres
cului fără nici un fel de despăgubire 15.

Aşadar, prima informaţie importantă ce ne-o oferă documentul se 
referă la o problemă de interes general : alegerile parlamentare din 
iunie 1848. Rezultatul acestei confruntări electorale reprezintă tocmai 
motivul elaborării acestui memoriu.

Conţinutul documentului reflectă poziţia de clasă a autorilor : de
zaprobarea lor faţă de reprezentarea nobilimii, clerului, funcţionarilor şi 
orăşenilor, de către „un ţăran ordinar* i(\ contestarea celor mai „re
duse însuşiri* ale celui ales, de a le putea susţine interesele, formula
rea cererii exprese de a fi admis, ca deputat al oraşului Suceava, „băr
batul potrivit, în persoana moşierului şi doctorului în medicină, domnul 
Cristoff de Petrovici*, deşi acesta, se recunoştea în memoriu „nu a putut 
întruni majoritatea voturilor*.

Memoriul se referă şi la alte probleme de interes general, ca : „a- 
meliorarea stării întregii ţări, Bucovina*, respectarea Constituţiei ei care 
promite „o uşurare însemnată şi o împărţire a sarcinilor pentru toate 
clasele*, cunoaşterea şi respectarea, de către cercurile imperialiste, a sta
tutului oraşelor, deoarece „în afară de oraşul Cernăuţi, în toate celelalte, 
în întreaga provincie Bucovina, deşi există atîtea interese aparte, sînt 
reprezentate numai de ţărani*. Expunînd nemulţumirile nobilimii, cieru
lui, oamenilor din comerţ şi meserii, a funcţionarilor autorii documen
tului amintesc şi de „alte chestiuni şi memorii anterioare*, ce au fost 
înaintate Curţii din Viena „ de la ocuparea Bucovinei încoace*, dîn- 
du-ne, astfel, a înţelege că şi înainte de 1848 au existat divergenţe şi 
contradicţii, care au rămas nerezolvate.

Pentru a fi mai convingători în cererile formulate, autorii memoriu
lui din 16 iunie 1848 analizează cazul oraşului Suceava, care, în urma 
restricţiilor impuse locuitorilor, a încadrării lor sub regimul special al 
localităţilor de frontieră J/, deşi „se întinde, cu tot cu mahalale, pe mai 
multe mile*, a ajuns, la 1848 la „numai o populaţie conscribilă de a- 
proape 7.000 de suflete*, deoarece „s-a depopulat de mai multe mii 
de suflete, încît, acum, mai mult de jumătate din locuitorii săi sînt îm 

14 I. G. Sbiera, op. cit., p. 10-11.
15 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 29.
16 Deputatul era Ion Dolenciuc.
17 Vezi aceste restricţii în Memoriul locuitorilor din comunele Gura Humo

rului, Ilişeşti, Braşca, (Octav Monoranu, Mihai Iacobescu, Eugen Dimitriu, Do
cumente ale revoluţiei de la 1848 din Bucovina, în „Suceava41, V, 1978, p. 483-492.
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prăştiaţi în Moldova învecinată, unde îşi pot desfăşura activitatea şi co
merţul fără restricţii*. Aceste informaţii cu privire la situaţia oraşului 
Suceava la 1848 sînt deosebit de semnificative. Semnatarii memoriului 
aveau, la această dată, conştiinţa naţională că Suceava a fost „odi
nioară, un înfloritor oraş comercial şi cu o 'populaţie numeroasă*, că, 
în epoca medievală, aici s-a statornicit „capitala Moldovei şi reşedinţa 
clomnitorilor“, că, prin poziţia sa geografică şi rolul jucat în trecut, Su
ceava trebuie să-şi reocupe „rangul său înfloritor*, deoarece —  se arată 
în document —  „după Cernăuţi, oraşul Suceava este considerat ca al 
doilea centru urban al Bucovinei^ şi „reprezintă, în multe privinţe, 
punctul principal al vieţii comerciale a Şiretului, Rădăuţiului, Gurii 
Humorului şi a întregii zone muntoase*. De aceea, soluţia emancipării 
oraşului Suceava, este, arată autorii, una singură : „înaltul guvern poate 
să ajute, în interesul său şi al ţării, comerţul, atît de decăzut, dintre 
Moldova şi Bucovina“, cerere care exprimă, limpede, tendinţa formării, 
la această dată, a unei pieţe economice unice, a tuturor românilor, în po
fida faptului că se mai aflau încă sub dominaţia imperiilor vecine.

Credem că acest document are o dublă semnificaţie, aducînd infor
maţii atît pentru istoria Bucovinei cît şi pentru cea a oraşului Suceava.

„PREA ÎNALT ONORAT PREZID IU  AL Ţ AR II GA L IŢ IA

Conform hotărîrii supreme a maiestăţii sale, împăratul, s-a aprobat repre
zentarea popoarelor în parlament, pentru ziua de 26 a acestei luni, iunie, şi, în 
acest scop, a şi avut loc alegerea deputaţilor.

Locuitorii mai jos iscăliţi, ai supusului oraş Suceava, din Bucovina, — oraş 
care, odinioară, a fost sediul domnilor moldoveni — s-au convins, cu ocazia ale
gerilor ce au avut loc, că, trebuind să fie ales un deputat din partea stării ţără
neşti majoritare în zonă, nici o altă stare, nobilimea, orăşenii, clerul, funcţionarii 
nu au putut să-şi trim ită reprezentanţii lor în parlament, de vreme ce a fost ales 
un ţăran ordinar, din Ilatna IS, fără nici cele mai modeste cunoştinţe asupra 
stăriior de lucruri ale ţării, ba nici măcar asupra situaţiei ţărăn im ii ; acesta, după 
părerea supuşilor locuitori mai jos iscăliţi, din comuna orăşănească Suceava, nu 
posedă nici cele mai reduse însuşiri, de care ar avea trebuinţă, pentru o aşa de 
importantă reprezentare, privind treburile politice, religioase şi materiale, ale tu
turor claselor ; el nu  cunoaşte nevoile Bisericii, ale comerţului şi meseriilor, pre
vederile Constituţiei anterioare şi dispoziţiile guvernamentale de la ocuparea Bu
covinei încoace, nu cunoaşte statutul unui oraş, chestiunile negoţului şi ale altor 
ramuri, posibilităţile de cîştig ale neguţătorilor — şi cu atît mai puţin poate avea 
înţelegere pentru ameliorarea stării întregii ţări, Bucovina. In  privinţa aceasta, nu 
se realizează voinţa prea înaltei şi sincerei Maiestăţii sale, voinţă înscrisă şi în Con
stituţia publicată şi anume : tuturor stărilor şi supuşilor să li se opereze o uşurare 
însemnată şi o împărţire a sarcinilor ; dacă şi înaltu l guvern al Maiestăţii sale ar 
duce în chip conştiincios la îndeplinire promisiunile sale, pentru toate clasele, 
atunci cel puţin pentru credincioasa provincie Bucovina şi a oraşelor ei, între 
care Suceava ocupă un loc de frunte, s-ar oferi ceva ; însă, înafară de starea 
ţărănim ii, nici una dintre celelalte stări nu a putut să-şi aleagă reprezentantul 
în parlament, iar deputatul ales nu se poate face purtătorul de cuvînt al tuturora, 
deoarece, acest lucru nici nu l-ar putea îndeplini un om aşa de simplu, străin

18 Ţăranul Ion Dolenciuc din Dămăneşti— Hatna nu s-a remarcat, într-ade- 
văr, prin nici un fel de activitate în cadrul dezbaterilor parlamentare, spre 
deosebire de alţi deputaţi ţărani, ca : Miron Ciupîrcă (zis Ciupercovici) şi M ihai 
Bodnărescu care au fost foarte activi.
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de sarcinile comunei urbane, care, dealtfel, despre alte chestiuni şi memorii an
terioare nu are nici cea mai redusă ştire ,(J.

Patentul electoral prevede să se aleagă un deputat la 50.000 de suflete, iar 
de către oraşe num ai un deputat acolo unde există 20.000 de locuitori ; Suceava
— care, după cum am mai spus, a fost odinioară capitala Moldovei — se întinde, 
cu tot cu mahalale, pe mai multe mile, dar are în prezent num ai o populaţie con- 
scribilă de aproape 7.000 de suflete20, in care nu au fost num ăraţi şi m ilitarii, 
care nu fac negoţ şi care, după cum prevede patentul, au avut norocul să aibă 
un deputat propriu, în parlament, iar noi, orăşenii, am fost înglobaţi într-un 
district electoral cu populaţie ţărănească, din care cauză a fost ales un ţăran.

După încredinţarea noastră, cel puţin aceeaşi soartă au avut-o oraşele Gura 
Humorului şi R ă d ă u ţ i21, fiind încadrate în districte,cu populaţie ţărănească, încît 
şi acolo s-au ales tot cite un deputat din clasa ţărănească; aşa că, înafară de oraşul 
Cernăuţi, in toate celelalte, în întreaga provincie Bucovina, deşi există atîtea 
interese aparte, au fost aleşi num ai deputaţi ţărani 22.

Alegătorii oraşului Suceava, însufleţiţi de cea mai bună intenţie, credincioşi 
faţă de înaltu l guvern şi faţă de Maiestatea sa, au ales, în  deplină convingere a 
conştiinţei lor, pe indub itab ilu l şi preste tot respectat in Bucovina, bărbatul po
trivit, in persoana moşierului şi doctorului în medicină, domnul Cristof de Petro- 
viei, dar nu a putut în trun i majoritatea voturilor şi de aceea nici una din stările 
oraşului nostru nu se poate bucura de nici un fel de reprezentare — şi într-o 
situaţie sim ilară se află şi oraşele Gura Humorului şi R ădăuţi ; şi asa au rămas
o parte din cetăţeni şi funcţionari, ba şi nobilimea şi clerul, din Bucovina su
pusă credincioasă, pe de-a-ntregul fără nici o reprezentare, din care cauză, în 
rîndul celorlalte clase şi între toţi locuitorii acestui oraş şi a toată împrejurimea s-a 
lăţit spaimă şi desperare, care nu se vor împrăştia pînă ce înaltu l guvern nu va 
lua în graţioasa lui considerare prezenta intervenţie şi nu va acorda cuvenita 
aprobare 2;i.

Temeiurile care împuternicesc locuitorii mai jos iscăliţi din supusul oraş Su
ceava la această intervenţie, sint următoarele :

1 — Oraşul Suceava, odinioară un înfloritor oraş comercial şi cu o populaţie 
numeroasă, este situat aproape de graniţa Moldovei şi a exercitat mai înainte un 
roi important în domeniul comerţului ; dar, în u ltim ii ani, în urma nenorocirii care 
l-a lovit, fiind  încadrat într-un regim special, ca district de fron tie ră2*, s-a depopu
lat de mai multe m ii de suflete, încît, acum, mai m ult de jum ătate din locuitorii 
săi sînt împrăştiaţi în Moldova învecinată, unde îşi pot desfăşura activitatea 
comercială fără restricţii. Constringerea la care a fost supusă populaţia este o 
piedică în calea dezvoltării oraşului şi explică num ăru l redus al locuitorilor. Dacă 
ar interveni o uşurare a comerţului şi a celorlalte stări de lucruri, sucevenii refu
giaţi în Moldova s-ar reîntoarce şi s-ar alătura populaţiei oraşului. Suceava trebuie 
să intre în  rangul său înfloritor, care i-ar da dreptul, fără vreun alt act graţios, 
să-şi aleagă din m ijlocul propriilor locuitori un reprezentant In parlament.

19 P înă la această dată nu au fost descoperite memorii anterioare ale ora
şului Suceava.

20 Aceste date se confirmă şi de alte informaţii din aceeaşi epocă, vezi 
D. Ciurea, op. cit., p. 202.

21 în  districtele Gura Humorului şi Rădăuţi au fost aleşi M iron Ciupircă
(Ciupercovici) din satul Colacu, Fundul Moldovei, zona C împulung şi M ihai Bod- 
nar—Bodnărescu, din Voitinel— Gălăneşti, pentru zona Rădăuţi.

22 Acuzaţia că ţăranii nu au ştiut să apere interesele generale ale Bucovinei
este totuşi nefondată, deoarece aceştia, în frunte cu M ihai Bodnar— Bodnărescu 
şi Anton Kral au susţinut cu multă îndîrjire punctele din Petiţia ţăr ii, ba au 
completat aceste prevederi cu cereri mult mai radicale (vezi, de pildă, m an i
festul lui M ihai Bodnar-Bodnărescu, Fraţilor ţărani d in Bucovina, în Docu
mente ale revoluţiei de la 1848 din Bucovina , publicat de Octav Monoranu, M i
hai Iacobescu şi Eugen D im itriu, în „Suceava", V, 1978, p. 483-492.

23 Cererea nu a fost luată în seamă.
24 Vezi aceste restricţii în  Memoriul locuitorilor din Comunele Gura H u

morului, Tlişeşti şi Braşca — cf. „Suceava11, V, 1978, p. .185.
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II  — îna ltu l guvern poate să ajute, în interesul său şi al ţării, comerţul atît 
de decăzut, dintre Bucovina şi Moldova ; dar, pentru aceasta, ar trebui mai întîi 
să cunoască, în cel mai mic detaliu, restricţiile existente astăzi, într-o ramură 
atît de importantă a prosperităţii obşteşti — lucru ce presupune prezenţa, din 
partea sucevenilor, a unui delegat (deputat) inteligent şi bun cunoscător al stărilor 
de lucruri, care interesează toate clasele din oraş, din provincie şi din zona în 
vecinată.

I I I  — Subsemnaţii locuitori ai comunei orăşeneşti Suceava, cu tot respectul
cuvenit, se văd îndreptăţiţi să observe, că, în Bucovina, cultura generală a poporu
lui nu se află exclusiv în rîndul ţărănim ii ; ţăranul nu frecventează nici şcoala 
şi nici nu are parte de un învăţăm înt particular ; el se lim itează la ideile sale 
proprii, naturale, comune, interesîndu-se prea puţin de alte stări şi nesimţindu-se 
afectat dacă e dispreţuit de către acestea ; deci, cu atît mai puţin oraşul
nostru poate admite să fie reprezentat în parlament de către un ţăran, care, înafară 
de româneşte şi ruteneşte, în nici o altă limbă nu  ştie să scrie şi să citească,
neavînd, dealtfel, nici cea mai redusă cunoştinţă şi neputîndu-ne reprezenta nici 
în cele mai generale dezbateri.

IV  — După Cernăuţi, oraşul Suceava este considerat ca al doilea centru urban
al Bucovinei şi, astfel zicînd, reprezintă, în multe privinţe, punctul principal al 
vieţii comerciale a Şiretului, Rădăuţului, Gurii Humorului şi a întregii zone mun
toase ; el este despărţit de Cernăuţi în multe privinţe şi nu ne putem lăsa nici
pe departe în nădejdea că deputatul Cernăuţiului ar putea cuprinde, înţelege şi
exprima dorinţele noastre, comerciale şi naţionale ; de aceea, în prezent, inima 
fiecărui orăşean este cu atît mai iritată cu cît soarta sa, fără de liniştire, se rea- 
zămă pe o hotărîre lipsită de speranţă.

Supusul oraş, mai jos reprezentat de subsemnaţii, va avea încă motive de 
arătat, ce se vor expune în apărarea sa şi care merită să fie luate în considerare ; 
dar îşi rezervă dreptul de a le aduce la cunoştinţă odată cu petiţiunea aceasta 
şi a le depune la picioarele Maiestăţii sale şi a înaltu lu i guvern ; crede însă 
că această prezentare se va adăuga la actele electorale, odată cu cererea supusă, 
prin care înaltu l prezidiu chezaro-crăiesc este rugat să se ostenească şi să ia 
din in im ă în considerare faptele expuse mai sus şi să aprobe oraşului Suceava
— care, după cum s-a mai zis, a fost capitala Moldovei şi reşedinţa domni
torului si care oraş se poate ridica iarăşi ca unul din cele mai importanta în 
Bucovina — dreptul de a alege un deputat propriu ; şi astfel num itu l domn 
Cristof de Petrovici, pentru strălucitele sale însuşiri, să fie ales ca deputat al 
oraşului Suceava, în parlamentul care se va întruni, căci acest 0111 este un bărbat
ce se bucură de încrederea întregii populaţii şi anume : nobilim ii, clerului, oame
nilor din comerţ şi meserii, a funcţionarilor şi este respectat şi de poporul de 
la ţară ; şi care, deaceea, este în stare să lucreze spre binele şi în interesul fie
cărei clase şi al credincioşilor religiei noastre, să reprezinte cum se cade toate 
partidele, în virtutea inteligenţei sale, pe cînd un ţăran nu poate apăra nici 
măcar interesele proprii.

Subsemnaţii alegători şi locuitori ai oraşului Suceava roagă să adăugaţi plln- 
gerea aceasta la actul electoral şi să o înaintaţi înaltu lu i prezidiu al ţării.

Suceava, la 16 iunie, 1848
(urmează 64 de semnături)

UN M EM OIRE DE 1848 DES HABITANTS DE SLTCEAVA 

R e  su  m e

II s’agit d’un memoire date le 16 ju in  1848, d’un groupe 
d'habitants de la viile Suceava, presente au Presidium gouvernemental de Ga- 
licief 5 jours apres les elections parlamentaires de Bucovine.

Dans le document on montre que, afin de pouvoir envoyer un depute dans 
le parlament de ju in  1848, ă 20.000 habitants d ’une viile se faisait elire un re-
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presentant, et ele villages ă 50.000 habitants. Mais les m ilieux dirigeants de la 
province ont englobe toutes les villes de Bucovine (ă Vexception de la viile 
Cernăuţi), en des districts paysans et, au lieu d ’elire un  representant des clas- 
ses et des categories sociales de la v iile , on a designe un  paysan , parce que la 
viile de Suceava n'a que seulement 7000 habitants. Le document souligne que 
le meme sort ont eu egalement les autres villes, en mentionant Rădăuţi ?t 
Gura— Humor. Argumentant que la noblesse, le clerge, les marchands , les gens 
de Vindustrie et des metiers, les fonctionnaires ont leur propres interets, gui ne 
peuvent etre confondes avec ceux de la paysannerie, les auteurs du memoire 
critiquent le fa it qu’on a transgresse une disposition imperiale qu i promet- 
tait une juste representation des toutes les classes et ils font la proposition que de 
la part de la viile Suceava soit admis comme depute le grand proprietaire fon- 
cier Cristof de Petrovici, qui es docteur en medicine.

Le document este important par les informations concernant la viile de Su
ceava qu i, par suite des restrictions imposees par les autorites habsburges, cel- 
le-ci a cte depeuplee de plus d'une moitie des habitants — qui — nous ap- 
prenons de ce memoire — ont pris la fuite dans la Moldavie voisine, ou ils 
peuvent exercer en pleine liberte le commerce et les metiers. Les auteurs pro- 
posent d'ecarter les obligations et les restrictions quyempechaient le deroulement 
du commerce entre la Bucovine et la Moldavie, afin que la viile de Suceava, qui-on 
souligne dans le memoire — a ete jadis la capitale de la Moldavie , puisse oc- 
cuper le lieu que lui revient, parce que apres la viile de Cernăuţi, Suceava est 
le plus important centre urbain de la Bucovine, qui reunit Vactivite commer- 
ciale de la zone montagneuse, de Şiret, de Rădăuţi et de la pârtie meridionale 
de ce territoire.



IPOSTAZE ALE PATRIOTISMULUI 
ÎN POEZIA LUI VASILE BUMBAC

1. A lături de puţin mai vîrstnica şi mai populara co
lecţie „Restituiri", pe care Editura Dacia din Cluj-Napoca o editează 
sub îngrijirea lui Mircea Zaciu, colecţia „Restitutio", iniţiată de Edi
tura Minerva din Bucureşti, contribuie la repunerea în circulaţie a 
unor valori literare de plan secund, acoperite, nu întotdeauna cu te
mei, de umbrele uitării. Peisajul nostru literar dintr-un trecut mai 
mult sau mai puţin apropiat ne apare, prin intermediul colecţiilor am in
tite, mai bogat, mai nuanţat. în  acelaşi timp se determină o amplificare 
şi o adîncire a tematicii cercetării literare, ceea ce face ca fenomenul 
creaţiei beletristice dintr-un anume moment, revolut, să poată prim i 
explicaţii şi interpretări m ult mai apropiate de realităţile veridice ale 
istoriei noastre literare. Nu mai încape, prin urmare, îndoială că am
bele colecţii, prin caracterul lor complementar, nu numai că îşi jus
tifică existenţa prin diversificarea contextului editorial, dar, —  şi aces- 
ta-i aspectul cel mai important —  răspund şi unor necesităţi obiective 
impuse de valorificarea întregii noastre moşteniri literare, de cunoaş
terea, în detaliu, a zestrei culturale lăsate de înaintaşi.

în  cadrul ambelor colecţii spaţiul literar bucovinean s-a bucurat 
de publicarea a trei dintre reprezentanţii săi. Astfel, în „Restituiri" s-a 
tipărit în anul 1978, sub îngrijirea lu i Nicolae Oprea, un volum de 
Am intiri de Iraclie Porumbescu, reunind textele cele mai reprezen
tative ale scriitorului, iar în „Restitutio", în  cadrul volumului in titu
lat Epopei naţionale, tipărit în anul 1979, sub îngrijirea lu i Teodor 
Vîrgolici, au fost incluşi fraţii Vasile şi Ion Bumbac cu fragmentele lor 

de epopei Descălecarea lui Dragoş în Moldova (cunoscută şi sub titlu l 
Dragoşiadci) şi, respectiv, Florinta.

2. Lectura fragmentului de epopee realizat de Vasile Bumbac, apă
rut pentru prima dată în „Foaia Soţietăţii pentru literatura şi cultura 
română în Bucovina" relevă, între altele, faptul că autorul ei era 

un practician al scrisului cu îndelung exerciţiu prozodic. într-adevăr, 

autorul Dragoşiadei (acesta este titlu l de circulaţie al epopaei lui Va

sile Bumbac) a fost poate cel mai productiv, în ordine cantitativă, 

rapsod al Bucovinei, „poetul modei", cum l-a num it un istoriograf li-

N ICOLAE CÂRLAN

1 Anul V, Cernăuţi, nr. 1, 2 şi 6-12, 1869, p. 4-27 şi 183-203.
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terar local2. De la el ne-au rămas enorm de multe versuri (ceea ce 
justifică aprecierea că „prolixitatea e una din scăderile poeziei lui Bum
bac" răspândite prin diverse publicaţii (unele obscure) care au de
venit greu accesibile odată cu trecerea timpului. Explorarea acestor 
publicaţii (reviste şi calendare populare) ar evidenţia faptul că reper
toriul poeziei lui Vasile Bumbac este mai amplu şi mai divers decît 
se poate întrevedea din această încercare de epopee abandonată după 
două cînturi mult apreciate de Nicolae Iorga care, în 1918, credea că 
„Eminescu, prietenul lui Bumbac, n-ar fi cîntat altfel" '• descălecatul 
lui Dragoş. De altfel, spx-e sfîrşitul vieţii, poetul, „îndemnat din multe 
părţi, se ocupa cu publicarea unei colecţiuni complete a operelor sale", 
„copiind de prin cele reviste şi ziare în caiete"5 şi aranjînd, în ordine 
cronologică tot ceea ce putuse produce pana sa, atît de prolifică, de-a 
lungul a peste cinci decenii, fără discernere selectivă. Acelaşi Victor 
Morariu, pe care l-am citat mai sus, ne informează că „Dr. Dragoş 
Bumbac, nepotul scriitorului, a încredinţat toată colecţiunea manuscrip
telor (rămase de la Vasile Bumibac — n. n.) lu i N. Io rga"c caa'e, 
probabil, le-a predat Academiei Române. Şase caiete manuscris din 
creaţia lui Vasile Bumbac se păstrează însă, în momentul de faţă, la 
secţia „Memoriale" a Muzeului judeţean Suceava. Două la Fondul me- 
morial-documentar „Leca Morariu" — Eneida, în traducerea lui Va
sile Bumbac, şi Unele din primele mele poezii, selecţie (?) din pro
ducţia anilor 1863— 1874 —  şi patru ia Fondul memorial-documentar 
„Simeon Florea Marian" (este vorba, de fapt, despre nişte fascicole 
cu conţinut eterogen, asupra cărora nu vom stărui prea mult. Deocam
dată vom face doar precizarea că, date fiind frecventele modificări ale 
textelor, aceste fascicole pot fi considerate primele versiuni ale poezi
ilor trecute ulterior în caiete, cu alură de „formă definitivă").

3. Manuscrisul intitulat Unele din primele mele poezii (nr. inv. 
142.735), compus din 200 foi (100 coaie duble) scrise pe o singură faţă, 
într-o grafie foarte îngrijită — mai ales în prima parte —  este de fapt 
un fel de miscelaneu, căci în cele 54 de titluri se însumează producţii lite
rare diverse nu numai sub aspect tematic dar şi din punctul de vedere 
al genurilor şi speciilor literare : ne întâmpină, în acest voluminos ma
nuscris, poezii populare culese de autor din satul natal —  Costîna — , un 
basm popular „auzit în comuna Grăniceşti", două studii didactice pe 
teme ele etnografie şi folclor (probabil conferinţe expuse în cadrul re
uniunilor de la „România Jună" din Viena), legende şi tradiţii popii- 
lare versificate în manieră folclorică, traduceri (din Horaţiu şi Stu- 

kert), poezii didactice, fabule, „cîntece", poeme de evocare istorică, ode,

2 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, 1926, 
p. 127.

i Victor Morariu, Vasile Bumbac (1837-1918), pagină din istoria literaturii bu- 
coviiene, Cernăuţi, 1940, p. 7.

4 Vezi Oameni cari au fost, II, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă, 
1935, p. 397.

5 Victor Morariu, loc cit., p. 33.
G Idem, ibidem, p. 33.
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epistole, elegii, balade, un scurt poem dramatic, în fine, o întreagă 
antologie făcută, parcă, anume pentru a ilustra un manual sui generis 
de teoria literaturii. In orice caz, lipsa capacităţii de selecţie, deşi sîntem, 
prin titlu, preveniţi că e vorba doar de „unele din primele mele poezii*, 
rămîne unul dintre defectele capitale de care Vasile Bumbac se pare 
că nici nu şi-a dat seama toată viaţa şi cu atît mai puţin la bătrîneţe, 
cînd îşi propusese, în sfîrşit, ansamblarea, din atîtea imagini împrăş
tiate, a unui „portret al artistului*, relevat prin operă, pe care să-l 
propună el însuşi posterităţii, întru eternizarea unei activităţi, cel pu
ţin sub aspect cantitativ, impresionante.

4. Masivul volum despre care discutăm, se deschide cu un — să-i 
zicem aşa — manifest poetic, intitulat Toate-n lume-s poezie, un fel 
de autobiografie în versuri, proiectată pe un fundal bucolic, concepută 
pe canavaua unei arte poetice. De reţinut, pentru personalitatea poe
tică a lui Vasile Bumbac, pentru configuraţia artei sale şi, mai ales, 
pentru sursele sale de inspiraţie este faptul că autorul identifică izvoa
rele poeziei în lumea exterioară şi nu în „spaţiul dinlăuntru*, precuim 
se observă în această strofă sintetică şi conclusivă pentru întreaga 
poezie :

Poezie e pămîntul,
Plante, arbori, vietăţi,
Poezia-i firmamentul,
Soare, stele şi planeţi,
Lumea toată-i poezie 
Pentre oameni sînt poeţi 
Meniţi pentru veşnicie 
Ca să fie cîntăreţi.
Şi de-aceea-mi place mie 
Să trăiesc în poezie.

(Astfel de opinii despre poezie, din care să se poată reconstitui un 
eventual crez poetic nu mai întîlnim decît o singură dată pe parcursul 
întregului manuscris, într-o formulare care trimite la adagiul lui Les- 
sing „Ut pictura poesis*, dar şi la reciproca acestuia : „Ut poesis pic
tura*.

„Da poezia-i suflet, iar trupul e pictura,
Deci ambele-mpreună compun un ce întreg,
Un lucru-ndeplinit*...).

Se explică în felul acesta predispoziţia lui Vasile Bumbac pentru 
cultivarea genurilor poetice clasiciste, în care fiorul liric rar reuşeşte 
să se întrevadă ca o rază de soare ce abia se strecoară printre crengile 
unor arbori stufoşi.

De altfel, preţuirea şi predilecţia pentru valorile perene ale anti
chităţii eline şi latine nu rămîn doar a fi detectate în ţesătura, alt
minteri simplă, a scriiturii lui Vasile Bumbac, în preferinţa sa pentru 
genurile şi speciile cultivate de scriitorii clasici, ori, în cazul traduce
rilor, pentru autorii clasici, căci poetul ţine să se exprime fără echivoc
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în această privinţă încă din 1864, cînd adresează, de la Viena, o epis
tolă Prea iubitului profesor Aron Pumnul de la care deprinsese, nu 
numai multe taine ale culturii, ci şi iubirea adîncă pentru patrie şi 
neam :

Mă-ndeletnicesc cu cartea, visul meu este-ocupare 
Cu Virgil, Omer, Sofocle, cu Horaţ, cu Teocrit,
Ceştia sînt ai mei prieteni cu-a lor dulce poezie,
Care viaţa-mi desfătează şi mă fac de-s fericit.

5. Lectura manuscriselor, menţionate deja, pune în evidenţă, ca
o trăsătură dominantă a personalităţii lui Vasile Bumbac, faptul că auto
rul era funciar animat de profunde sentimente patriotice şi naţionale. 
Asupra cîtorva dintre ipostazele esenţiale ale sentimentului patriotic 
şi naţional exprimat prin poeziile din aceste manuscrise ne propunem 
să atragem atenţia în cele ce urmează, insistînd doar asupra semnifica
ţiei ideologice a versurilor — cele mai multe ocazionale atît ca te
matică dar şi ca valoare artistică — altfel spus aplicînd, cu unele li
bertăţi, sugestii venite din partea criticii tematice.

Afirmarea poporului român pe planul creaţiei artistice îi prile
juieşte lui Vasile Bumbac un entuziasm nestăvilit şi, în 1864, ca un 
veritabil purtător de cuvînt, el expune patetic Sentimentele studenţi
lor români din Vienci, exprimate cu privire la teatrul român sosit la 
Cernăuţi (este vorba despre trupa Tardini-Vlădicescu, de dragul căreia 
îşi abandonează studiile pentru un timp Mihai Eminescu 7). Se ştie că 
trupa Tardini-Vlădicescu a fost întîmpinată cu multă căldură şi bucurie 
de publicul cernăuţean, fiecare spectacol constituind un adevărat tri
umf nu numai artistic, dar şi, în primul rînd, naţional. In consecinţă 
poetul îşi revarsă în cadenţe pline de vibraţie şi mîndrie patriotică 
bucuria că faţă de poporul român „Astăzi au să amuţească clivitirile 
străine / Ce-n dispreţ mi-ţi denegară orice semn deşteptător, / Orice-i 
nalt, orice-i măreţ* şi militează ardent, în spiritul lui Iancu Văcărescu 
(Saturn), pentru emanciparea poporului român din Bucovina, asuprit de 
Imperiul habsburgic, prin intermediul culturii şi artei :

Răspîndiţi mîndrele arte, care vor să nobileze 
Inimile primitoare de ce-i nalt, de ce-i frumos,
Puneţi temelie sfîntă, peste care-or să creeze 
Fraţii noştri, pentru muze, templu falnic şi pompos,
Demn de-un liber cetăţean.

Rezultă deci că Vasile Bumbac are conştiinţa clară a funcţiei mo
delatoare a artei, a semnificaţiei ei sociale şi naţionale. Cultivarea şi 
chiar frecventarea artelor apar, în Viziunea lui Vasile Bumbac, core
late cu libertatea deplină şi chiar acest turneu teatral constituie pen
tru clînsul întrezărirea unei speranţe :

7 Vezi George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura pen
tru literatură, 1966, p. 67 ş. u.
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De acum, iubită ţară, ştergeţi ochii nu mai plînge 
Căci auspicii norocoase se cetesc pe faţa ta,
Scump pămînt şi preţuit.

El însuşi om de cultură, şcolit numai la Viena pe parcursul a zece 
ani (!), Vasile Bumbac vede înălţarea patriei sale prin constituirea 
unui puternic detaşament de intelectuali, formaţi la şcolile de presti
giu ale Europei. Chiar dacă poezia intitulată Răsunet este scrisă cu 
un prilej minor („la deschiderea însoţirii de gimnastică a studenţilor 
români de la şcolile înalte din Viena*), esenţial rămîne, pe lîngă tonul 
încărcat de o profundă afecţiune care se degajă din întreaga poezie, 
credinţa autorului în rostul culturii de a scoate din letargie un popor 
ţinut vreme de atîtea veacuri sub împilare naţională şi socială. Este 
de remarcat că, din acest punct de vedere, cultura apare la Vasile 
Bumbac aidoma unui elixir cu atribute reconfortante („sucul cel în- 
vietor*) :

Tresăltează cu mîndrie dulce patrie frumoasă 
Şterge de pe dalba-ţi faţă, şterge de pe fruntea ta 
Rămăşiţele de lacrimi, ce din timpuri dureroase 
Mai restează spre ruşinea celor ce ţi le storcea.

Astăzi, patrie română, ai tăi fii se-mbărbătează,
Deşteptaţi şi ici şi colo din letargicul lor somn,
Azi românul cu bravură spre-a sa ţintă-naintează 
Liberat de jugul sclavic, cetăţean fiind şi domn.

Ean rădică-ţi capul falnic şi-a ta faţă-ncîntătoare 
Şi colind-ntr-o clipită faţa marelui pămînt,
Ca să vezi că ori şi unde-i a românului vlăstare 
îşi aţîţă şi trezeşte pentru tine focul sfînt

Vezi pe fii-ţi cum aleargă depărtaţi de-a tale braţe 
Pe cîmpiile străine ca albinele prin flori,
Cum se-ntorc şi cum adună cu plăcere, cu dulceaţă 
Din tot ramul de cultură sucul cel învietor.

Tresăltează şi te-nsuflă de profundă bucurie.
Dalbă patrie din jurul uriaşilor Carpaţi !
Căci începe să-ţi sosească timpul tău de viaţă vie,
Să te-arunci în haină albă, să-ţi iai zborul, să te’nalţi

Unor atari sentimente înflăcărate de mîndrie patriotică şi naţională 
dă glas Vasile Bumbac şi în poezia (tot ocazională), intitulată Salutare 
la Revista Societăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina 
(1865) în care ne întîmpină aceeaşi nestăvilită bucurie faţă de un act 
de cultură menit să verse „pe cîmpia patriei române [...] foc deşteptă- 
toriu*, „prezicînd cu fală timpuri glorioase*. Rostul revistei este sin
tetizat de au toi' în aceste versuri : „Ca să-mprăştii noaptea, să lăţeşti
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lumină Ca clin soare-o rază pe cîmp românesc". Să reţinem că acestui 
act local de cultură poetul îi conferă o dimensiune naţională, consi- 
derîndu-1 rezultatul efortului de afirmare, în plan cultural, al tuturor 
românilor şi, de aici, sintagmele „cîmpia patriei române", „cîmp ro
mânesc", utilizate nu (numai) din necesităţi prozodice, sau nu în primul 
rînd din necesităţi prozodice. Dragostea de patrie se converteşte şi Ia 
Vasile Bumbac, ca de altfel la toţi truditorii pe glia literelor româneşti, 
şi în ipostaza dorului de meleagurile natale, a nostalgiei faţă de pă
mîntul strămoşesc, faţă de plaiurile copilăriei. Aceasta îi prilejuieşte 
poetului o duioasă şi, în acelaşi timp, solemnă evocare a ţinuturilor 
părinteşti, străbătută de acorduri şi de accente care-1 prevestesc pe 
tînărul Mihai Eminescu, amintind însă, şi de data aceasta, pe Vasile 
Alecsandri :

Salutare ţie, patrie frumoasă,
Mîndră Bucovină, tainicul meu vis,
Ce-ale tale braţe dulci şi mîngîioasă 
Mi le-ai dat spre leagăn şi mi le-ai deschis.

Tu-n copilărie-mi, pe şes, prin vîlcele 
Visuri amoroase mi-nsuflai ades,
Cînd pe-a tale cîmpuri. pentre floricele,
Cîmpul vieţii mele mi l-am fost ales.

Suveniri de-acestea, patrie iubită, 
îmi farmec-adese somn şi visul meu 
Şi-mi deşteaptă-n suflet ora mult dorită 
Cînd să zbor spre tine, spre pămîntul tău.

Să văd ale tale şesuri răsfăţate,
Munţii tăi romantici, codri, rîuri, văi,
Cîmpuri zîmbitoare, amintiri bogate,
Ş-ale tale fiice şi feciorii tăi.

(O salutare patriei mele, Viena, 1865)

Aceste reflexe preeminesciene nu .sînt unicele în poezia lui Vasile 
Bumbac, dar dacă este adevărat că „Eminescu, cu care ştim că era 
împrietenit din liceu şi din Viena, avea ce să ia din Bumbac", la fel 
de adevărat este că „el n-a luat nimic din Eminescu, fiindcă atunci 
cînd apare M. Eminescu, V. Bumbac îşi ajunsese maturitatea talentu
lui". „El n-a evoluat" 8.

Preţuirea tradiţiilor şi obiceiurilor poporului nostru, pledoaria fier
binte pentru cultura şi creaţia noastră populară, prind viaţă nu nu
mai în culegerile şi studiile de folclor elaborate de Vasile Bumbac 
sau în prelucrările unor tradiţii şi legende populare, toate cuprinse în 
volumul manuscris intitulat Unele din primele mele poezii, ci şi în

8 Constantin Loghin, loc. cil., p. 127.
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diverse poezii ocazionale. Cea intitulată Să serbăm sărbătorile noastre, 
Viena, 1867, spre exemplu, constituie, între altele, un îndemn pentru 
practicarea datinilor şi obiceiurilor străbune, chiar dacă ne aflăm de
parte de ţară, ba poate cu atît mai mult atunci, căci riscul de a-ţi pierde 
identitatea naţională este, în aceste condiţii, aproape inerent. Poezia a 
fost scrisă şi, probabil, citită la „serbarea ajunului Anului Nou de că
tre România Jună* din Viena, în 1867 :

Să serbăm deci dară, cu simţiri curate 
Datinile noastre de străbuni lăsate 
Moştenire scumpă ginţii româneşti.

Şi oriunde fi-vom, geniul ce direge 
Soarta vetrei noastre după sfînta-i lege 
Să nu-1 dăm uitării, ci să-l adorăm,
Astfel ne-o conduce braţul său spre bine,
Astfel vom ajunge zilele senine 
Şi-n virtutea faptei o să triumfăm.

Aşadar, respectul faţă de tradiţie, pledoaria pentru a păstra şi per
petua „datinile noastre de străbuni lăsate* are la Vasile Bumbac o 
motivaţie care-şi găseşte suportul în conştiinţa perenităţii neamului ro
mânesc. Propăşirea poporului rolnân nu se poate produce, prin urmare, 
decît pe temeiul acestor tradiţii -care-i sînt organice şi care vorbesc, 
în graiul lor specific, de cele mai îndepărtate obîrşii istorice ale sale, căci, 
ele constituie o „moştenire scumpă ginţii româneşti*. Fără îndoială 
că autorul are în vedere întreaga sferă a tradiţiilor istorice ale nea
mului şi nu numai datinile şi obiceiurile populare. Astfel, în tonalităţile 
ample, solemne, grave, care ne trimit la mijloacele prozodice predilecte 
pentru Andrei Mureşeanu, poetul îşi sfătuieşte cu altă ocazie, contem
poranii :

Români din munţi, din şesuri, moşteni de-un falnic nume !
Grijiţi de-a voastră zestre, păstraţi ce-aţi moştenit.
Vedeţi că providenţa un plai frumos din lume,
Un tron de fericire pe veci v-a dăruit.
Viteji, strămoşii voştri, trecuţi la nemurire,
Prin lupte-ngrozitoare, prin foc învăpăiat,
Au biruit pe duşmani, v-au cîştigat mărire,
Mărirea strămoşească pe voi v-a ridicat !

(Umbrei măreţe a lui Const. Hurmuzachi)

De altfel, trecutul istoric al poporului nostru, tradiţiile luptelor 
eroice purtate, cu jertfe şi sacrificii, de înaintaşi pentru apărarea gliei 
strămoşeşti, a fiinţei naţionale, fac să vibreze cel mai frecvent, uneori 
de-a dreptul profund, lira lui Vasile Bumbac. Poetul care intenţiona să 
exploreze geneza statului feudal Moldova prin intermediul unei specii 
literare consacrată prin excelenţă subiectelor eroice — epopeea — (Dra-
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goşiada)9 sau se arată interesat de „urzirea* unor monumente celebre 
ale neamului nostru (Suceviţa), îl evocă pe Ştefan cel Mare într-o ipos
tază obişnuită, dezeroicizată, „banală“ chiar, şi anume bucurîndu-se de 
liniştea şi prosperitatea ţării, într-o versificare facilă, de o simplitate ve
cină cu naivitatea (Marcele Ştefan la premblare w) :

într-o sfîntă zi cu soare,
Dricul scumpei primăveri,
A simţit Ştefan cel Mare 
Dor de cîmp şi de premblări.

Şi din falnica-i cetate 
însoţit de-ai săi amici 
A ieşit cu-n steag de gloate 
Sus pe deal la Şeptelici

Şi văzînd în mîndra-i ţară 
Cîmp şi codri-ntineriţi 
A zis : „Scumpelor hotară !
Vecinic tinere să fiţi* !

Şi-auzind de pe colină 
Glasuri de români hazlii 
A zis : „Ţeara mea română !
Vecinic veselă să-mi fii !“

Şi văzînd într-o islază 
Doi viteji cum să trîntia 
A zis : „Ţara mea voinică !
Vecinic să-mi rămîi aşa !“

Trecutul nostru istoric este surprins de Vasile Bumbac şi din 
perspectiva evocării luptelor împotriva cotropitorilor tătari (Piatra teiu
lui) sau poloni (Regele Sobieschi şi cei optsprezece plăieşi din Cetatea 
Neamţ), pornind, se înţelege, în cazul ultimului poem, de la aceeaşi 
sursă legendară pe care o utilizase şi Costache Negruzzi pentru poves
tirea istorică Sobieschi. şi românii. Din întregul poem se detaşează mai 

ales impresionantul tablou, cu efecte cinematografice, al asediului, în 

care plăieşii, deloc intimidaţi de renumele şi enorma superioritate a 

inamicului asediator, îi opun, vitejeşte, o dîrză rezistenţă :

9 Nu o excepţie de la regulă trebuie considerată Ţiganiada lui Ion Budai De- 
leanu (singura epopee românească izbutită la nivel de capodoperă), deşi „regula" 
îşi încetase de multă vreme funcţionalitatea. Ţiganiada ar fi, mai degrabă, ima
ginea negativă a unui clişeu, sau reversul unei medalii al cărei avers îşi tocise 
demult posibilităţile de a mai satisface gustul publicului cititor.

10 Din manuscrisul cu nr. inv. 359, aflat la Fondul memorial „Simeon Flo-
rea Marian11.
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Mii de boambe fug spre zidurile groase,
Scuipă foc şi flăcări, cad şi zbîrnăesc,
Dudăie prin colţuri văpăi fioroase,
Ici, colo sparg murii, ard şi nimicesc ;
Pe plăieşi nimică nu-i înspăimîntează,
Ei răspund la focuri cu săgeţi de foc ;
Boambele cetăţii sfîrîie, vibrează,
Trec printre falange şi le sting pe loc,
Oardele polone intr-a lor turbare,
Se topesc de focul bravilor români,
Ale lor atacuri prea cutezătoare 
Le resping într-una aprigele mîini.

Conştiinţa unităţii naţionale a poporului nostru, în ciuda graniţe
lor impuse de vitregia istoriei, chiar dacă nu apare tratată în mod ex
pres în versurile sale, poate fi considerată (după cum s-a şi putut con
stata deja) o dimensiune constantă a patriotismului lui Vasile Bumbac. 
Este semnificativ, din acest punct de vedere, faptul că în cercetările 
mai noi, care au în vedere şi spaţiul cultural bucovinean, Vasile Bumbac 
este considerat „unul din cei care au pregătit, prin scrisul lor, reali
zarea unităţii naţionale a poporului român" M. într-adevăr, fără să ple
deze direct, prin declaraţii de principiu, pentru unitatea tuturor româ
nilor într-un singur stat naţional, autorul are, în permanenţă 
în vedere, în toate poeziile sale patriotice (a căror esenţă ocazio
nală este mai mult sau mai puţin transparentă), România, spaţiul locuit 
de români. Aşa, spre exemplu, umbra măreaţă a lui Constantin Hurmu
zachi se adresează „către toţi românii, către fraţii săi", iar elegia O di
mineaţă pe ruinele Sucevei, reşedinţii lui Ştefan cel Mare, conţine a- 
ceastâ strofă concludentă, încă o dată, în definirea poziţiei lui Vasile 
Bumbac în problema unităţii naţionale a poporului nostru (maniera mo
mentului Cârlova— Gr. Alexandrescu nu mai trebuie subliniată) :

Vestiţi, voi stînci bătrîne, celor ce cercetează 
A voastre sfinte dîmburi, spre-a vi le săruta,
Cu ce mîndreaţă rară, cu ce senină rază 
Al României soare odată strălucea :l2. (s. n.)

Se poate afirma că menţinînd trează în Bucovina ideologia social- 
politicâ din jurul anului 1848, Vasile Bumbac întrevedea, în 1867, a- 
ceeaşi soluţie în privinţa unităţii naţionale : statul unitar al românilor 
trebuie să se constituie în hotarele Daciei străbune. Aceasta este, în 
definitiv, şi ideea poemului (construit după un model devenit clasic : 
Umbra lui Mir cea la Cozia, de Gr. Alexandrescu) intitulat sugestiv 
şi programatic Umbra lui Troian în Dacia sau icoana lumii românului 
în noaptea Anului Nou. Faptul că Vasile Bumbac îşi îndreaptă atenţia

11 Apud Victor Morariu, loc cit., p. l'l unde se face şi precizarea : „Să nu 
uităm că, la 1859, poetul vorbeşte de soarele României şi nu al Moldovei !...“
..^12 Dicţionarul literaturii române de la origini p înă la 1900, Bucureşti, Edi

tura Academiei R.S.R., 1979, p. 134.
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spre una dintre marile figuri ale istoriei, de â cărei nume se leagă obîr- 
şia neamului românesc, are, pe lingă această determinare principală
— pledoaria pentru unitate —  şi alte implicaţii semnificative. Evocînd 
figura lui Traian, autorul ţinteşte să sublinieze descendenţa nobilă a po
porului român (intenţie explicabilă şi justificată prin atitudinea dispre
ţuitoare pe care autorităţile habsburgice o manifestau faţă de poporul 
român subjugat) precum şi să susţină o idee de forţă a istoriei noastre : 
vechimea (din vremea străvechii Dacii !), continuitatea şi unitatea, în 
ciuda unor graniţe arbitrare, impuse vremelnic tuturor românilor, pe 
pământurile Daciei strămoşeşti. Similitudinea cu poema lui Grigore A- 
lexandrescu este, în anumite privinţe, frapantă. Ca şi la poetul mun
tean totul se petrece într-o atmosferă tipic romantică, peste a cărei 
schiţare se trece însă cu mare uşurinţă, pentru a se prezenta, din 
perspectiva prezentului „Dacia-ndelung cercetată / De-un trecut întris
tător" care priveşte cu durere / La trecutu-ntunecos“, fără a descuraja 
însă în faţa atîtor nădejdi spulberate. într-o astfel de stare de spirit, 
„pe colţul cel de stîncă / Colo-n vîrful de Carpat" apare, ca o „fan
tasmă", umbra iui Traian în postură de părinte al Daciei, evocînd sta
rea de înflorire pe care el însuşi o lăsase şi întrebînd surprins :

Dar unde-ţi este astăzi mărirea şi-al tău nume,
Ce-atîtea jertfe grele şi scumpe mi-au cerut ?

In replică „Duhul Daciei" răspunde, acuzînd pe urmaşii lui Traian, că
rora lipsindu-le „şi braţul şi virtutea" înaintaşului, „lă.sară-n prada 
oardelor cumplite, / Ce-au tot curs ca ploaia peste faţa ei", pămîntul 
Daciei. Dar, fondul sufletesc robust şi optimist, care-1 caracterizează, 
îi permite autorului ca, în finalul replicii, după ce se referise la luptele 
necurmate duse cu tenacitate de „strănepoţii" Iui Traian pentru a-şi 
apăra fiinţa şi vatra strămoşească, să închege o viziune luminoasă, plină 
de încredere în viitorul poporului român, aruncînd şi o săgeată aluzivă 

la adresa împilatorilor contemporani :

Da-ncrederea-n sineşi nieieînd n-o pierdură,
Nici o suferinţă nu-i descurajă.
Au trecut prin flăcări, au răbdat tortură,
Dar virtutea veche neclintită stă.

Azi frică de moarte nu-i mai ameninţă,
Sărbători măreţe li se pregătesc.
Hei, şi-amar se-nşeală cei de rea credinţă 
Care-i mai apasă şi-i dispreţuiesc.

Acest din urmă catren, ca un veritabil refren, este reluat în finalul 
poemului, unde cade ca un verdict definitiv în ceea ce priveşte destinul 
istoric al poporului român. Chiar dacă preferinţa autorului merge spre 
romanitate exclusivă, faptul că sînt evocate Dacia întreagă, luptele 
neîntrerupte de apărare ale populaţiei care n-a părăsit-o niciodată şi 
care nu putea fi alta decît cea daco-romană, conferă poemului, în ciuda 
unor inadvertenţe, explicabile, în privinţa etnogenezei noastre, actua
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litate, fie şi numai datorită soluţiei pe care a propus-o în privinţa rea
lizării visului de veacuri al poporului român : înfăptuirea idealului de 
unitate naţională, soluţie care, de altfel, s-a materializat deplin în  1918, 
la scurtă vreme după ce inimosul poet patriot trecuse în lumea um
brelor.

6. Desigur că materialul cuprins în acest volum manuscris care adună 
uncie din primele poezii ale lui Vasile Bumbac (epitetul primele trebuie 
luat, se înţelege, în accepţia cronologică şi nu valorică), ca şi în cele
lalte caiete amintite, ar permite încă multe glosări în limitele temei 
abordate, însă am considerat suficient să relevăm şi să ilustrăm aspec
tele cele mai semnificative ale patriotismului din versurile lui Vasile 
Bumbac, aspecte ce se identifică, de altminteri, cu o parte din ideile 
permanente, cele mai arzătoare şi mai scumpe, în numele cărora poporul 
român a luptat pe parcursul întregii sale istorii fără să-şi precupe
ţească jertfele şi sacrificiile : unitatea şi libertatea naţională.

Cu toate că şi în poemele din care am selectat citatele de mai sus 
cititorul va detecta cu uşurinţă unele modele, unele influenţe neasi
milate corespunzător (Vasile Cârlova, Iancu Văcărescu, Grigore Alexan
drescu, Dimitrie Bolintineanu şi, îndeosebi, Vasile Alecsandri), putem 
afirma că Nicolae Iorga (care admira la Vasile Bumbac „acest grai 
nou, aşa de real, de popular, de arhaic *şi de prezent, purtînd atîtea a- 
mintiri şi trezind atîtea icoane de cel mai actual şi mai obştesc adevăr" |:!) 
avea dreptate să considere că poetul bucovinean „dă expresie [...] celei 
mai nezguduite credinţi în puterea şi adevărul acestui neam româ
nesc" l/‘. Desigur că valoarea şi semnificaţiile literare ale producţiilor 
lui Vasile Bumbac ar fi puse, convingător, în evidenţă doar prin publi
carea (selectivă) a operei sale în volum. Lucrul, deşi nu este cu nepu
tinţă, comportă dificultăţi foarte mari, întrucît, unele dintre publica
ţiile care l-au găzduit pe Vasile Bumbac, sînt astăzi uitate, de negăsit, 
sau foarte greu accesibile. Totuşi valenţele patriotice pe care le vehicu
lează, puritatea simţămintelor pe care le conţin, semnificaţia versurilor 
sale pentru istoria limbii literare româneşti din Bucovina celei de a 
doua jumătăţi a secolului al XlX-lea, şi prin aceasta, a limbii literare 
româneşti în general, impun, credem noi, efortul de a se încerca depă
şirea unor dificultăţi de depistare, adunare şi selectare a versurilor lui 
Vasile Bumbac. Aceasta cu atît mai m u lt cu cît, dincolo de aprecierile 
binevoitoare ale lui Nicolae Iorga, fragmentul din epopeea Dragoşiadci 
oferă totuşi garanţia că o astfel de întreprindere nu se va solda cu 
un rezultat lipsit de utile semnificaţii pentru bogăţia de nuanţe a pesa- 
ju lu i nostru literar.

\

13 Loc. cit., p. 430.
14 Ib idem f p. 395.



Fig. 1. — Foaia de titlu a manuscrisului Unele 
din primele mele poezii, de Vasile Bumbac.
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■yvJ !,  ̂ £ î 'XXv , ÎA fs •:■■. v,-̂ s<- ’W'"-
$4 >><.#&&• *:<&? 7 W ^ ţJ ^ ,'&$&$$*4 <$&■ #'M

'' ■ !*>'vj >' < % * , • ̂  " -
}• ,-" ;<x •>*.’ ;.:'..v 4-- < :t y-; ;|<,:

*!$?*«$*§*

x. <:• ;• - v , •; •:;■••.. >.>.>:< > ;.■:■,»■ • .:.;. .<-:$̂>- ;./•;>.
. •"•' <: ' ■ ••• '• • ,..., , >: • V >::>: !:>. •

; -y •' ••■''*: v .> ..-.• ;./.,y •••••• ••••:••■■ ■•<$»■ •' ••»•
• * •  ̂•'

: y'N. .> >-x ■'' ::: . .'*

•#&&'. XlW^^ >.<A..ŞĴ X̂ >£< .'**.<?
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,.;• ,.<• > v> *
:r$fc ^
•yâfc .. , •

x;:şWi¥:

•• •*

Fig. 2. — Unele clin primele mele poezii, pagină 
de manuscris.
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HYPOSTASES DU PATRIOT ISM E DANS LA  POESIE 
DE VASILE  BUMBAC

R e  s u m e

L ’auteur suivit en particulier le mode comment se reali- 
sent dans la poesie de Vasile Bumbac, les themes patriotiques, de glorifica- 
tion de la vaillance des ancetres dans la lutte pour la defense de la terre des 
ai'eux et de l ’existence naţionale, jusqu’â l ’ardente plaidoirie pour rachevement 
de l ’unite politique de tous les roumains. En meme temps, Tauteur concentre 
son attention egalement sur certains problemes d ’histoire litteraire, li£s â 3’acti- 
vite de Vasile Bumbac. En ce sens on met en evidence que :

— Vasile Bumbac a deploye une prodigieuse activite litteraire (preponde- 
rante occasionnelle) sans pouvoir se soutraire de sous la tutelle de certains mo- 
deles (depuis les poetes Văcăreşti jusqu’â Vasile Alecsandri) ;

— il a dissemine ses productions litteraires en publications aujourd ’hu i 
oubliees ou inaccessibles ;

— il n ’a pas reussi d ’imprimer la production litteraire d ’une vie entiere, 
dans une selection qui puisse le representer comme poete.

On souligne pourtant que la lecture des manuscrits en possession du Musee 
departemental de Suceava laisse 1’impression qu ’une part des productions de Va- 
sile Bumbac meritent d ’etre ramassees eţi volume. Meme si elles n ’ont pas un 
timbre tout entier personnel, celles-ci restent dans la litterature roumaine pour 
les hautes sentiments patriotiques qu ’ elles vehiculent et pour les nobles buts 
qu ’elles servent. Elles ont en meme temps des importantes significations pour 
rhistoire de la langue litteraire roumaine en Bucovine dans la periode entre 
1BG4-1898.

EXPL IC A T IO N S DES F IGU RES

Fig. 1. — La feuille de titre du manuscris Unele din primele mele poezii, 
par Vasile Bumbac.

Fig. 2. — Unele d in primele mele poezii, page de manuscrit.



STUDII DE ISTORIE

UNELE PROBLEME ALE ÎNCEPUTURILOR  
NEOLITICULUI LA EST DE CARPAŢII ORIENTALI

SILV IA  MARINESCU-BÎLCU

Ultimul deceniu şi jumătate a adus cercetării româ
neşti realizări de excepţie asupra începuturilor vieţii neolitice. Indife
rent dacă descoperirile de la Gura Baciului (niv. I) J, Cîrcea (La Ha
nuri) - şi Ocna Sibiului (Triguri) 3 sînt interpretate ca o extindere a ariei 
culturii Proto-Sesklo, sau ca o primă fază a aceleia Starcevo-Criş, aspec
tul cultural din staţiunile respective este considerat ca reprezentînd în 
ceputurile neoliticului din România.

Nu este cazul că stăruim, acum şi aici, asupra multiplelor aspecte 
ridicate atît de descoperirile mai sus menţionate cît şi de acelea ale 
evoluţiei culturii Starcevo-Criş, ci ne vom lim ita la abordarea unor pro
bleme legate strict de noi puncte de vedere apărute în literatura de spe
cialitate (română şi străină) cu directă referire (şi am spune noi cu grave 
implicaţii) asupra începuturilor vieţii neolitice din M oldova/*.

Relativ recent, pe baza descoperirilor de la Soroki şi Trifăuţi din 
R.S.S. Moldovenească s-a preconizat o eventuală pătrundere a triburilor 
neolitice aceramice şi în unele teritorii din nordul Moldovei5.

Fără a încerca să dim inuăm  importanţa descoperirilor de la est de 
Prut, trebuie subliniată lipsa din aceste complexe a două dintre carac
teristicile principale ale neoliticului : uneltele de piatră şlefuită şi cul
tivarea primitivă a plantelor. Simpla prezenţă a cîtorva oase de bou şi 
porc domestic (cîinele ştim că fusese domesticit anterior) şi a unor lame 
de silex care au putut face parte din piese compuse, nu credem că ne 
poate îndreptăţi să vorbim de neolitic. Dată fiind importanţa şi impli
caţiile eventualei prezenţe a neoliticului aceramic în zonele acestea, 
considerăm necesare serioase analize polinice pentru a putea opera cu

1 N. Vlassa, Cea mai veche fază a complexului Starcevo-Criş în România, 
în Acta MN, IX , 1972, p. 9 şi urm.

2 N. Nica, Cîrcea, cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi, în 
SCIVA, 27, 1976, 4, p. 435-463.

3 Informaţie Iu liu  Paul, căruia îi mulţum im  şi pe această cale.
4 O serie de probleme puse atît de aspectul Proto-Sesklo de la Gura-Ba- 

ciului, cît mai ales de cultura Starcevo-Criş (precum şi de alte culturi neolitice 
de la noi din ţară) au fost discutate de noi în urmă cu cîţiva ani (v. Silvia Mari- 
nescu-Bîlcu, Asupra unor probleme ale culturii Criş, în SCIVA, 26, 1977, 4, p. 487 
şi u rm .; cu bibliografia aferentă).

5 E. Comşa, Unele date privind raporturile dintre culturile neolitice timpurii 
din estul României şi cele din sud-vestul U.R.S.S., în  SCIV, 22, 1971, 3, p. 377-386.
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date cît mai exacte şi complete. Subliniem, din nou, absenţa uneltelor 
de piatră şlefuită şi faptul că resturile osteologice de animale domestice 
descoperite, sînt reduse cantitativc şi deci, deocamdată, neconvingă
toare. Nu ar fi exclus să ne aflăm, totuşi, în faţa unor populaţii epipa- 
leolitice sau mezolitice, care, ca şi acelea din zona Porţilor de Fier, să 
fi procedat la o omorîre selectivă a vînatului 7 şi să fi avut o economie 
mixtă —  vînătoare şi pescuit (documentate) ; culegerea anumitor plante
— presupusă.

Alexandra Bolomey a dovedit că în zona Porţilor de Fier omorî- 
rea animalelor era controlată, sacrificîndu-se, mai ales, cervidee, dar şi 
sus scrofa, însă, cu precădere, indivizi foarte tineri şi bătrîni şi pro- 
tejîndu-se animalele apte pentru reproducere8. La est de Prut, unde 
se întîlneşte şi bourul, această practică s-a putut, după părerea noastră, 
extinde şi la acest animal.

De altfel, în timp ce E. Comşa include în acelaşi complex cultural 
descoperirile de la Soroka şi Trifăuţi 9, V. I. Markevici vorbeşte de neo
litic aceramic numai la Soroka I nivelul 2 şi Soroka II  nivelurile 2 şi 3 
iar Trifăuţii îi ataşează neoliticului cu ceramică, deşi auto ral citat re
cunoaşte că acest ultim complex este foarte sărac în ceramică l0.

Dar, indiferent dacă aparţineau unor grupe epipaleolitice sau neoli
tice, prezenţa unor populaţii estice la vest ele Prut nu este încă docu
mentată, aşa cum, de fapt, recunoaşte chiar autorul şi adeptul ipotezei 
pătrunderii lor în nordul Moldovei u.

Tot E. Comşa a emis şi ipoteza prezenţei, în Moldova de nord, a 
culturii bugo-nistriene, argumentînd aceasta printre altele şi cu ajutorul 
celor „cîteva vase de tip bugo-nistrian descoperite la Zăneşti"

Presupunem că este vorba de cele două vase descoperite în staţiu
nea Traian-Dealul Viei I:i, staţiune care aparţine culturii Precucuteni I, 
fiind, deci, posterioară culturii liniar-ceramice şi implicit posterioară 
culturii bugo-nistriene.

Pe baza unor „importuri" s-a demonstrat, pe de o parte, o relativă 
contemporaneitate între faza a Il-a a culturii bugo-nistriene şi cultura 
Criş, iar pe de altă parte s-a stabilit un sincronism între sfîrşitul fazei 
a IlI-a şi faza a IV-a a culturii bugo-nistriene de o parte şi cultura 
ceramicii liniare decorată cu note muzicale de alta v‘. în  plus, se ştie 
că spre sfîrşitul mileniului V î.e.n., ariile culturilor liniar-ceramice şi 
bugo-nistriene aproape se atingeau.

0 V. I. Markevici, Bugo-Dnestrovskaya Kultura na territorii Moldavii, Kişinev, 
1074, p. 127.

7 Al. Bolomey, An outline of the late Epipalaeolithic economy at the Iron
Gates; the evidence on bones, în Dacia, N.S., XV II, 1973, p. 41-51.

8 Ibidem.
9 E. Comşa, op. cit., p. 382.

10 V. I. Markevici, op. cit., p. 127-128.
11 E. Comşa, op. cit., p. 382.
12 Ibidem, p. 383, nota 45.
13 H. Dumitrescu, Două vase de o formă deosebită descoperite în aşezarea

de la Traian-Dealul Viei, în Mem Ant., IV-V, 1972-1973 ; 1976, p. 47-54 ; 317-318.
14 V. N. Danilenlto, Neclit Ukrainî, Kiev, 1969, fig. 154.
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Sosirea triburilor bugo-nistriene în zona Soroka s-a produs 111 faza 
a Il-a a evoluţiei lor J<> şi deci, sigur, într-un moment în care Moldova 
era ocupată de purtătorii culturii Criş, altfel neputîndu-se explica ^im
porturile* Criş din mediul culturii Bug-Nistru.

Din lipsă de dovezi este, deci, greu de admis o pătrundere bugo- 
nistriană la vest de Prut, înainte de faza a Il-a a acestei culturi, deci 
înainte de stabilirea purtătorilor culturii Criş în Moldova şi, cu atît mai 
puţin, după acest moment. Rămîn posibile contactele între purtătorii ce
lor două culturi, contacte demonstrate de „importurile* Criş în me
diul bugo-nistrian, precum şi eventualitatea descoperirii unor materiale 
bugo-nistriene în aşezările culturii Criş.

Este adevărat că E. Comşa susţine că toate aşezările de tip Criş din 
jumătatea de est a României sînt de la sfîrşitul evoluţiei acestei cul
turi 16. Plasînd descoperirile Criş din Moldova atît de tîrziu, ar rămîne 
loc şi pentru pătrunderea, la vest de Prut, a grupelor bugo-nistriene. 
în chip firesc, cultura Starcevo-Criş nu putea ajunge în Moldova încă 
din prima ei fază dar săpăturile întreprinse în această zonă (vezi de 
pildă Trestiana) au demonstrat că ocuparea teritoriilor de la est de 
Carpaţii Orientali de către triburi Starcevo-Criş s-a făcut de timpuriu., 
destul de probabil în faza a Il-a (sau în faza a IlI-a dacă aspectul cul
tural de la Cârcea şi Gura Baciului este socotit ca primă fază a acestei 
culturi, iar faza a Il-a ar fi fostul Starcevo-Criş I din cronologia lui 
VI. Milojcic).

Eugen Comşa ne mai rezervă o surpriză, afirmînd : „Ca urmare a 
contactului şi presiunii comunităţilor Criş s-a format un complex cul
tural mixt, din îmbinarea celor două categorii de elemente de ori
gine Criş şi bugo-nistriană, cu predominarea primelor* J7. Numai că, 
pînă în prezent, nu s-au descoperit decît ,.importuri* Criş în mediul 
culturii bugo-nistriene (şi acestea, cum este şi firesc, în afara teritoriului 
românesc) şi nu există nici o aşezare pe baza căreia să se poată vorbi 
de un „complex cultural mixt*. Menţionăm, dacă mai era nevoie, că 
atît cultura Criş cît şi aceea bugo-nistriană şi-au păstrat — în cera
mică — caracterele proprii : forme, pastă, decor etc.

De altfel, potrivit cunoştinţelor noastre, atît cultura Criş, cît şi li- 
niar-ceramica par a rămîne indiferente în faţa formelor nefuncţionale, 
lucrate din pastă grosolană, decorate monoton şi lipsite de fantezie, 
ale culturii bugo-nistriene. Sînt, în fapt, două concepţii decorative etc., 
indicînd două lumi care, cel puţin din acest punct de vedere, se exclud, 
cu atît mai mult cu cît culturile Criş şi liniar-ceramică se situează la 
un nivel net superior aceleia al bugo-nistrienilor.

Singura excepţie cunoscută o constituie cele două vase amintite, 
descoperite însă în mediul culturii Precucuteni I (deci post bugo-nis
triene).

Publicîndu-le, Hortensia Dumitraşcu atrăgea atenţia asupra faptu
lui că singura asemănare cu tipul culturilor răsăritene se rezumă la

15 Ibidem ; V. I. Markevici, op. cit., p. 114-163.
16 E. Comşa, op. cit., p. 377.
17 Ibidem, p. 383.
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fundul lor ascuţit, atît pasta, cît şi decorul fiind tipice culturii Precu- 
cu ten i18. Autoarea consideră că apariţia acestor forme în regiunile noastre 
se datoreşte ..unui fenomen de infiltraţie superficială, explicabil prin 
atracţia noului pe care o va fi exercitat, tocmai prin particularitatea a- 
cestui fund ascuţit şi oarecum nefuncţional, pentru mentalitatea pur
tătorilor culturilor central şi sud-est europene, care, dintru început, după 
uşoare tatonări impuse de forma semisferică a primelor lor produse 
ceramice, optaseră, definitiv, pentru vasele cu fundul plat" in.

în  ceea ce priveşte căile posibile de pătrundere spre Moldova, au
toarea citată consideră că ceramicii liniare i s-ar putea atribui rolul 
de intermediar care ar fi vehiculat, pînă în mediul culturii Precucuteni 
I, forma de vas tipică bugo-nistriană. Dar, întrucît din inventarul cul
turii liniar-ceramice o astfel de formă lipseşte, pînă acum, presupune 
că ea ar fi putut fi copiată în lemn şi apoi transmisă mai departe, pre
zenţa celor două vase neputînd fi explicată decît printr-o transmisie in 
directă de la distanţă 20.

Reiese, deci, cu claritate, că cele două vase nu indică o prezenţă 
efectivă —  bugo-nistriană la vest de Prut, ele nefiind cu adevărat ti
pice acestei culturi, ale cărei materiale nu pot fi confundate cu nici 
unele dintre materialele ceramice ale culturilor neolitice din Moldova.

Vasele cu fundul ascuţit, sau cu tendinţa de îngustare spre fund, 
nu vor fi preferate nici de precucutenieni. Ici-colo, la intervale mari de 
timp, mai apar exemplare care, din nou, numai datorită formei părţii lor 
inferioare, ar putea fi apropiate de vasele culturii Bug-Nistru, sau, mai 
degrabă, de unele întîlnite atît în neoliticul cît şi în eneoliticul Ucrainei. 
Dar atît pasta, cît şi decorul acestor vase sînt tipic precucuteniene. De 
altfel, cultura Precucuteni, superioară şi ea din toate punctele de vedere 
aceleia născută între Bug şi Nistru, dacă ar fi fost influenţată de aceasta 
din urmă, ar fi degradat şi n-ar mai fi putut evolua spre splendida 
cultură Cucuteni.

Dar, aşa cum afirmam mai sus, ipoteza potrivit căreia cultura bugo- 
nistriană ar fi pătruns şi la est de Prut, preluată de unii arheologi 
străini, a dus la implicaţii deosebit de dăunătoare cercetării româneşti. 
Astfel H. Todorova, într-o lucrare apărută la Oxford, în  limba en
gleză 21 (deci într-o limbă de largă circulaţie internaţională şi într-un 
volum cu o sferă aproape nelimitată de difuzare), ca de altfel şi în 
varianta (prescurtată) în limba bulgară, a aceleiaşi cărţi 22, ignorînd rea
lităţile româneşti, ne surprinde tocmai prin transformarea (şi chiar exa
gerarea) ipotezelor lu i E. Comşa în axiome.

Astfel, din tabelul cronologic şi al sincronismelor, pe teritoriul Mol

dovei aflăm că a evoluat cultura bugo-nistriană în fazele II-V, după 
care urmează aceea liniar-ceramică şi apoi Precucuteni I-III, Cucuteni 
(cu toate fazele şi etapele) etc. Deci, în Moldova, potrivit concepţiei

18 Ii. Dumitrescu, op. cit., p. 50.
19 Ibidem.
20 Ib idem f p. 50-51.
21 H. Todorova, The Eneolitliic in  Bulgaria , Oxford, 1978, tabel 33.
22 Idem, Eneolit Bolgarii, Sofia, 1979-1980, p. 66-67, tabel 21.
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cercetătoarei de la Sofia nu există cultură Criş, a cărei prezenţă nu 
omite să o marcheze în restul teritoriului românesc.

Această gravă eroare nu poate fi pusă pe seama lipsei de infor
mare, întrucît aparatul critic al lucrării dovedeşte din plin largile posi
bilităţi bibliografice care i-au stat la dispoziţie. Foarte probabil ipote
zele nefondate potrivit cărora la vest de Prut vor fi pătruns triburi 
bugo-nistriene şi mai ales acelea referitoare la un inexistent „complex 
mixt Criş— bugo-nistrian* şi-au avut şi ele rolul lor în formularea con
cluziilor cercetătoarei din Bulgaria.

Regretând, odată în plus, larga audienţă internaţională de care se 
va bucura un punct de vedere nu numai neştiinţific dar chiar deliberat 
nefundamentat, dorim să precizăm, din nou, punctul de vedere al isto
riografiei româneşti, exceptînd ipotezele la care ne-am referit mai sus, 
dar care nu îndreptăţeau totuşi excluderea culturii Criş din zona de la 
est de Carpaţii Orientali.

Rămînem, deci, deocamdată, la realităţile cunoscute pînă în. pre
zent — cu alte cuvinte acceptăm ca primă cultură neolitică din Moldova, 
cultura Criş (cu cel puţin trei sau poate patru faze de dezvoltare), ur
mată de cultura liniar-ceramică decorată cu note muzicale.

QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LES 
COMMENCEMENTS DU NEOLITHIQUE A I/EST DES 
CARPATHES ORIENTALES

Re su m e

Analysant les decouvertes dans l’espace est-carpathique et 
discutant les affirmations selon lesquelles sur le territoire de la Moldavie s’aurait 
developpe la culture Bugo-dniestrienne, l ’auteur demontre convaincant l’inexistence 
de la culture Bugo-dniestrienne sur le territoire â l ’ouest de la riviere Prut et la 
presence comme premiere culture neolithique, de la culture Criş (au moiiis avec 
trois ou peut-etre quatre phases de developpement), suivie par la culture de la 
ceramique.



EVOLUJIA HABITATULUI DIN BAZINUL 
ŞOMU2ULUI MARE ÎN ZONA COMUNEI PREOTEŞTI

NICOLAE URSULESCU. ŞTEFAN MANEA

După ce, în cursul său superior şi pe o parte din ce] 
mijlociu, Şomuzul Mare marchează graniţa dintre cîteva comune (Dră- 
goieşti, Horodniceni, Moara, Rădăşeni, Buneşti) şi trece pe la marginea 
nord-estică a Fălticeniului, odată cu intrarea în Preoteşti, rîul devine 
o adevărată axă pentru teritoriul acestei comune, ca şi pentru al celor
lalte două (Dolheşti şi Dolhasca), pînă la confluenţa cu Şiretul. El pă
răseşte poziţia sa marginală, formînd o linie de convergenţă pentru aşe
zările care se înşiruie de-a lungul său, ca şi pe afluenţii pe care-i 
primeşte, în mod uniform, din ambele părţi (fig. 1).

Numai pe teritoriul comunei Preoteşti, Şomuzul Mare primeşte o 
duzină de afluenţi mai importanţi, cu curs permanent (Ciorsaci, Hîrtop, 
Brana, Gloduri, Vlădeşti, Leucuşeşti, Huşi, Hîrburi ş. a.), ceea ce a fa
vorizat o permanentă densitate de locuire în această zonă.

Fiind situată în Podişul Fălticenilor, comuna Preoteşti are un pei
saj dominat de dealuri domoale şi, în mare parte, împădurite, tăiate de 
văi în care se răsfiră aşezările de formă alungită ale comunei. Pe lîngă 
cele şapte localităţi actuale (Preoteşti, Arghira, Bahna Arin, Basarabi, 
Hîrtop, Leucuşeşti), mai există şi patru cătune, foste sate separate : Mă- 
năstioara şi Fundoaia (actualmente incluse în Preoteşti), Bîlhac şi Vă- 
rărie (incluse în Hîrtop). Locuirea în cadrul comunei se caracterizează 
printr-o folosire densă a terenurilor favorabile, astfel că aproape fiecare 

vale a constituit sau constituie nucleul unei aşezări.

Vechimea, atestată prin documente scrise, a celor mai multe dintre 
localităţile comunei e de ordinul secolelor. Prima atestare se referă la 
localitatea Huşi şi datează din 1451 1. E demn de menţionat că acest 
document, dat de Bogdan al II-lea, precizează că dania se face în locul 
unde, mai înainte, a existat o curte, a unui oarecare Onciu (sau Oancea), 
astfel că vechimea aşezării poate fi împinsă înapoi cel puţin pînă la 
începutul secolului al XV-lea.

Următoarea localitate menţionată este Vlădeşti, numele vechiului sat 
existent pe actualul teritoriu al localităţii Basarabi (document din 21 
noiembrie 1579)

1 DIR, A, veac X IV , XV/vol. I, p. 246, doc. nr. 295.
2 DIR, A, veac XVI/voi. II I , p. 127.



Y> &
A  %

X Paleolitic 
^Cultura Cris.

#

©Precucuteni.

O  Cucuteni 

0Eneolitic final si
inceputul Epocii 
Bronzului.• ^

\
\N "2. O  Bronz final si

■'>  H a t l s t a t t .

(O X  < .  L8UCUSES
%  \  V  ' 

% v  ’

C O M U N A

ţ O * * '

Ai ° l Q Q S l ^

Fig. 1. — Punctele cu descoperiri arheologice din comuna Preoteşti.

f%A; q> - fL a lă n e .
' i °  c  * i V:r* O becc ele f-me.n.

(cultura carpicâ)

\w» Es Secolul ive.n.

(cultura Sîntana)

S  Feucf. timp. (sec. vi- x«) 
0  Feud.dezv.Csec.Xiv-xvtf) 

•Î^-Movile.
GU Fortificaţii.



EVOLUŢIA HABITATULUI ÎN ZONA COMUNEI PREOTEŞTI 171

Tot pe la sfîrşitul secolului al XVI-lea, în 1591, este menţionat şi 
satul Hîrtop (sau Vîrtop, cum mai apare în documente) 3. Imediat, la în 
ceputul secolului următor, sînt atestate şi localităţile Leucuşeşti (1604) 'i şi 
Preoteşti (161/ ) 5, dar din conţinutul actelor rezultă, clar, existenţa lor 
cu mult anterioară.

Insă, locuirea în bazinul Şomuzului, pe raza comunei Preoteşti, 
este cu mult mai veche decît primele menţionări scrise. Reţeaua hidro
grafică bogată şi uniform distribuită, pădurile, relieful bine adăpostit, 
posibilităţile lesnicioase de comunicaţie au constituit tot atîţia factori 
favorizanţi ai unei locuiri dense şi cu o continuitate remarcabilă.

Vechile urme materiale de activitate a omului, existente pe teri
toriul comunei, au atras de timpuriu atenţia celor ce se ocupau cu stu
dierea trecutului istoric. încă de la sfîrşitul secolului trecut, în perioada 
de pionierat a arheologiei la noi, se întreprind primele cercetări şi să
pături arheologice pe teritoriul comunei de către poetul Nicolae Beldi- 
ceanu, fiu al Preoţeştilor, şi arheologul Grigore Buţureanu, cel care a 
întreprins şi primele investigaţii în celebra staţiune de la Cucutenif). 
Cercetările lor, efectuate în 1896, au vizat îndeosebi punctele „Cetate“ 
şi „H îrburi“ 7, fără îndoială fiind atraşi şi de toponimele atît de sem
nificative. De altfel, dealul,, La Cetate“ fusese menţionat încă din 1894 
de Serafim Ionescu.ca prezentînd urmele unui dublu şan ţ8. Cei doi cer

cetători au precizat, în linii generale, stratigrafia depunerilor şi au fă 

cut o descriere globală a descoperirilor.

Cam în acelaşi stadiu au rămas cunoştinţele şi după noile cercetări 

întreprinse în 1915 de întemeietorul Muzeului din Fălticeni, Vasile C iu

rea 9, care a scos la lum ină noi materiale, fără să realizeze însă şi de

terminarea lor cultural-cronologică.

în  1919, Ion Andrieşescu vizitează timp de două zile staţiunile 

arheologice din valea Şomuzului Mare, descoperite anterior de Beldi- 

ceanu, Buţureanu şi Ciurea, prilej cu care aduce unele clarificări 10, 

dînd un nou impuls cercetărilor întreprinse în continuare de muzeul 

fălticenean.

în  1959 un colectiv de cercetători de la Institutul de Istorie şi Ar

heologie „A. D. Xenopol“ din Iaşi a întreprins recunoaşteri de supra-

3 DIR , A, veac XVI/voi. IV, p. 40.
4 DIR , A, veac XV II/voi. I, p. 140, doc. nr. 201.
5 DIR , A, veac XVII/voi. IV, p. 180-181.
6 M. Petrescu-DImboviţa, Cucuteni, Ed. Meridiane, Buc., 1966, p. 6-8.
7 Gr. Buţureanu, Preistoria în  România. Studiu de arheologie preistorică, 1898 

(manuscris pierdut în  tim pul celui de al doilea război mondial, dar consultat de
V. Ciurea) ; cf. V. Ciurea, Aperpu des antiquites prehistoriques du departement de 
Baia, în Dacia, III-IV, 1933, p. 46, 50, 51.

8 S. Ionescu, Dicţionarul geografic al judeţului Suceava, Bucureşti, 1894, p. 128.
9 V. Ciurea, Preistoria. Viaţa omului prim itiv în  vechiul ţinut al Sucevei, 

Bucureşti, 1931, p. 10.
10 Idem, op. cit., 1933, p. 46.
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faţă în zona Fălticeni, fiind semnalate şi cîteva noi puncte pe raza co
munei Preoteşti n .

în 1967 a fost descoperit întîmplător în satul Basarabi un mormînt 
în cutie de piatră, aparţinînd culturii amforelor sferice, care a fost apoi 
cercetat sistematic 12.

O contribuţie la cunoaşterea vechilor aşezări de pe teritoriul comu
nei au adus-o şi cercetările de suprafaţă întreprinse de profesorii M. Cio
can, Şt. Manea şi L. Arşinel, materialele rezultate aflîndu-se în mu
zeele şcolare din Basarabi, Preoteşti şi Şcoala generală nr. 3 din Făl
ticeni.

Începînd din 1976, se întreprind de către Muzeul judeţean şi insti
tutul de învăţămînt superior Suceava săpături de amploare în două sta
ţiuni arheologice („Cetate* şi „Haltă*) din localitatea reşedinţă de co
mună 13.

îndelungatele cercetări şi numeroasele descoperiri efectuate pe' te
ritoriul comunei permit în momentul de faţă să se schiţeze o evoluţie a 
locuirii în acest sector din bazinul Şomuzului Mare.

Cele mai vechi urme par a data încă din paleolitic (perioadă ne
precizată), aşa cum indică două aşchii de silex patinat, descoperite în 
marginea vestică a comunei, una pe dealul Ciorsaci şi alta în dreapta 
Şomuzului, lîngă un vechi cimitir al satului Huşi J/‘.

Pînă în prezent etapa neolitică a neo-eneoliticului este slab ates
tată, doar printr-un fragment de picior al unei cupe, databil în cul
tura C riş15. în schimb, eneoliticul este reprezentat prin toate etapele 
sale. Astfel, cultura Precucuteni se găseşte atît pe terase joase (în punc-

11 D. Gh. Teodor si I. Ioniţă, Cercetări arheologice în Podişul Sucevei, în 
Arh Mold., V, 1967, p. 314 şi 316 (Ciorsaci) ; 317 (Huşi şi Preoteşti) ; N. Zaharia, 
M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova, Ed. Acad., Bucureşti, 
1970, p. 306-307.

12 V. Spinei si M. Nistor, Un mormînt din lespezi de piatră în nordul Mol
dovei, în SCIV, 19,' 4, 1968, p. 621-627.

13 N. Ursulescu şi M. Ignat, Săpături arheologice în judeţul Suceava (1972- 
1976), în Suceava, IV, 1977, p. 320 ; A. Stoia, Les fouilles archeologiques en Rou
manie (1976), în Dacia, N.S., X X I, 1977, p. 367 ; Idem, (1977), în Dacia, X X II, 1978, 
p. 358 ; N. Ursulescu, Cercetările arheologice din 1978 de la Preot eşti-Haltă (judeţul 
Suceava), în Materiale, Oradea, 1979, p. 35-44 ; Idem, Contribuţia cercetărilor ar
heologice de la Preot eşti-Haltă (judeţul Suceava) la cunoaşterea etapei finale a 
fazei Cucuteni A în nord-vestul Moldovei, comunicare ţinută la sesiunea ştiinţi
fică organizată de Muzeul Piatra Neamţ, dec. 1978; N. Ursulescu şi Dr. Popovici, 
Cercetările arheologice de la Preoteşti (1976-1977), comunicare ţinută la a Xll-a 
sesiune anuală de rapoarte arheologice, Bucureşti, 10 martie 1978.

14 D. Gh. Teodor şi I. Ioniţă, op. cit., p. 314. Trebuie însă precizat că. în mod 
eronat, punctul e plasat în raza oraşului Fălticeni (corect : în raza localităţii Hîr
top), precum şi pe dreapta Şomuzului (corect : în stînga rîului).

Descoperirea de la Huşi a fost făcută de N. Ursulescu în timpul unei perie- 
gheze (piesa se află în colecţia Institutului de învăţămînt superior Suceava, inv. 
nr. 126A).

15 Colecţia arheologică a Institutului de învăţămînt superior Suceava (inv. 
nr. 121). Punctul se află la marginea estică a Preoţeştilor, în stînga şoselei, în ho
tar cu Basarabi („Grădina lui Spînu Gh. Petre“). Descoperire făcută de prof. 
Petre Spînu.
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tul „Haltă* 16, cît şi în lacuri mai înalte („La Cetate*) 17. Cultura Cucu- 

teni prezintă o densitate remarcabilă pe teritoriul comunei, aproape com

parabilă ca număr de aşezări cu locuirea actuală. Aşezările se înşiruie 
atît de-a lungul Şomuzului, în locuri mai joase (Selişte 1S, Haltă 19), cît 
şi pe dealuri cu poziţie dominantă şi apărate, în mod natural, prin pante 
abrupte : Cetate20, C iriteu2i, Stanişte (fig. 2 )22, Sub p lop i23, Orac24, 

H îrburi2o, B rana26, Piesa27. Această densitate corespunde modului de 
viaţă al purtătorilor culturii Cucuteni, care utilizau, în scopuri agricole, 
vaste terenuri din preajma aşezărilor.

Perioada de tulburări din eneoliticul final, care marchează trecerea 
spre epoca bronzului şi se prelungeşte şi în bronzul timpuriu, a lăsat 
urme destul de sporadice şi izolate. Vestigii ale complexului cultural 
Horodiştea-Folteşti se găsesc în punctele Cetate28 şi Dl. Ranca29, iar 
cele ale culturii amforelor sferice la Basarabi— Dealu Lan 30. De remar
cat că urme ale acestor două culturi au fost sesizate şi în comuna ve
cină, Dolheşti31, situată, de asemenea, pe Şomuzul Mare, în aval de 
Preoteşti.

Probleme interesante le ridică aşezarea din punctul Haltă, unde o 
serie de materiale sporadice par a indica o locuire sezonieră a unei co
munităţi din bronzul incipient32. Materiale de o asemenea factură nu 
sînt încă atestate, după cunoştinţele noastre, în alte locuri din Moldova. 
O caracterizare mai precisă a trăsăturilor acestui grup va putea fi fă
cută doar în condiţiile descoperirii unui complex în staţiunea respectivă.

16 Vezi nota 13.
17 Idem.
18 Descoperiri efectuate de prof. Şt. Manea, cu ocazia construirii noii clă

diri a Şcolii generale din Preoteşti. Materialele se află în colecţia şcolii.
19 Vezi nota 13.
20 V. Ciurea, op. cit., 1933, p. 50 ; vezi şi nota 13.
21 Materiale în colecţia Şcolii generale din Preoteşti.
22-24 Idem.
25 V. Ciurea, op. cit., 1931, p. 11 ; un lot de materiale cucuteniene din a-

ceasta staţiune se află şi în colecţia arheologică a Institutului de învăţăm înt su

perior din Suceava.
26 Punct situat în nordul Mănăstioarei (fostul sat Brana), în stînga drumu

lui spre Giurgeşti.
27 Materiale aflate în colecţiile Şcolii generale din Basarabi şi a Şcolii ge

nerale nr. 3 din Fălticeni.
28 vezi nota 13.
29 Materiale aflate în colecţia Şcolii generale din Preoteşti, urmînd a fi pu

blicate de Dr. Popovici.
30 V. Spinei şi M. Nistor, op. cit.y p. 62Î-627.
31 M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari, în Materiale, VI, 1959, 

p. 218-219 ; Idem, Sondajul arheologic Dolheştii Mari, în Materiale, V II, 1961, p. 
121-127 ; Idem, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Mol
dovei, în Arh. Mold., I, 1961, p. 43-59.

32 Asemenea materiale au ieşit în număr redus şi fără a constitui un com
plex unitar, în diferite puncte ale suprafeţei cercetate în anii 1977-1979.



Fig. 2. — Materiale aparţinînd culturii Cucuteni descoperite la Preoteşti — Dealul 
Stanişte. 1 : fragment de idol antropomorf ; 2—3 : fragmente ceramice ; 4 : fusa- 
iolă ; 5—8 : lame de silex ; 9 : vîrf de silex ; 10—12 : grattoire ; 13—15 : vîrfuri 
de săgeţi de silex.
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Ca şi In restul nordului Moldovei, lipsesc şi pe teritoriul comunei 
Preoteşti dovezile existenţei bronzului evoluat, fiind posibil, aşa cum 
arăta S. Morintz33, ca în această regiune să se fi continuat şi după 
bronzul incipient infiltrarea unor comunităţi cu economie pastorală, ceea 
ce a provocat o stare de instabilitate şi, implicit, inexistenţa unor straturi 
consistente de cultură materială. In general, urmele unei asemenea popu
laţii sînt cunoscute mai ales prin morminte acoperite de movile. O ase
menea movilă (tumul) există şi pa teritoriul comunei Preoteşti (pe cul
mea Dealului Holm), dar datarea ei se va putea realiza doar în urma 
unor săpături sistematice.

Şi bronzul final, caracterizat printr-o cultură materială sărăcăcioasă, 
nu a Tasat urme consistente, fiind atestat deocamdată prin două aşezări 
de tip Noua, pe stînga Şomuzului Mare, în punctele „Silişte" 3/1 şi „Livada 
lui Spînu Gh. Petre*

O stabilitate evidentă se instaurează în perioada imediat următoare, 
Hallstattul, cînd întreg teritoriul carpatic cunoaşte evoluţia unei culturi 
tracice pe deplin constituită. In comuna Preoteşti, perioada hallstattiană 
e reprezentată prin staţiunile de pe dealurile Hîrburi şi Cetate 35, unde, 
în trecut, alături de fragmente ceramice, s-au găsit şi cîteva piese de 
bronz,5<>. Dealtfel, un semn al locuirii stabile din această perioadă îl 
constituie şi construirea unei cetăţi, deasupra locului de împreunare a 
izvoarelor pîrîului Brana. Valea Branei constituie în zona respectivă 
principala cale de legătură între văile celor două Şomuzuri (Mare şi 
Mic), iar construirea acestei fortificaţii de pămînt şi lemn permitea de
sigur un control eficace a drumului. Se pare că fortificaţia, cu o supra
faţă interioară redusă (circa 1200 m2), nici nu ar fi fost locuită efectiv, 
ci folosită mai curînd ca punct de refugiu şi supraveghere. Rezultatele 
din primii 4 ani de cercetări sistematice (1976-1979) conduc spre o ase
menea concluzie. Desigur, descoperirea, în preajma fortificaţiei, a aşeză
rii civile ar fi de natură să elucideze multe semne de întrebare care 
mai persistă încă în legătură cu acest complex. Oricum, demnă de re
marcat este existenţa celor două toponime legate de prezenţa fortifica
ţiei, anume : Cetate şi Brana cu sensul de loc de trecere păzit, apărat* 37, 
care ar putea sugera posibilitatea ca fortificaţia să fi jucat un anume 
rol şi într-o perioadă ulterioară primei epoci a fierului.

33 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, Ed. Acad., 
Bucureşti, 1978, p. 97-98.

34 D. Gh. Teodor şi I. Ioniţă, op. cit., p. 317.
34a Colecţia arheologică a Institutului de învăţămînt superior Suceava (inv. 

nr. 130). Punctul, plasat pe o terasă de luncă, pe partea dreaptă a confluenţei 
piriului Gloduri cu Şomuzul Mare, a fost descoperit de prof. Petre Spînu, căruia 
îi aducem şi pe această cale mulţumiri pentru semnalare.

35 Vezi nota 7.
36 M. Petrescu-Dimboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Ed. Acad., 

Bucureşti, 1977, p. 152 (Basarabi) ; Idem, Contribuţii la problema sfîrşitului epocii 
bronzului şi începutul epocii fierului în Moldava, în SCIV, IV, 1953, p. 463 ; Idem, 
Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrşitul epocii bron
zului şi începutul Hallstattului din Moldova, în Arh Mold., II-III, p. 260, fig. 6/7.

37 Compară cu pasul Bran şi numeroasele topice „Bran“, „Brana“, pe care se 
află de asemenea fortificaţii (Marele dicţionar geografic al României, voi. I, 1898).
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Documentarea arheologică pentru perioada La Tene se realizează 
în momentul de faţă prin două descoperiri întîmplătoare, dar semnifi
cative din punct de vedere tipologic şi cronologic. în  primul caz este 
vorba de un cuţit de tip celtic (fig 3/2=4/l), găsit în punctul „Sub 
Plopi“ din localitatea Hîrtop 38. Datele pe care le avem despre descope
rire, ca şi vîrful uşor îndoit (ritual ?) al cuţitului ne permit să conside-

Fig. 3. — Preoteşti — Dealul Cetăţuia iceaşcă dacică (1) Hîrtop — 
„Sub Plopi“ : cuţit de tip celtic (2).

răm că avem de-a face cu un mormînt celtic. Caracteristicile tipologice 
apropie piesa de la Hîrtop de cuţitul celtic descoperit la Aiud, încadrat 
de VI. Zirna în grupa Podişului transilvănean şi datat pe la 200 î.e.n. 
(La Tene C I— C2) 39. In Moldova se mai cunoaşte, pînă-n prezent, doar

38 Piesa a stat mulţi ani în posesia prof. Constantin Turcu din Hîrtop, care 
ne-a donat-o spre studiu şi publicare în ianuarie 1980. Actualmente piesa se 
păstrează în colecţia Muzeului judeţului Suceava. D in informaţiile prim ite de 
la donator rezultă că piesa ar fi ieşit din peretele unei lutării, făcînd parte din 
inventarul unui morm înt de inhumaţie, care mai conţinea şi un vas. Descope
ritorul (Brăneanu I. Dumitru) a luat numai cuţitul, pe care l-a predat şcolii 
din sat.

39 V. Zirra, Beitrăge zur Kenntnis des keltischen Latene in Rum ănien , în 
Dacia, N.S., 1971, p. 183, fig. 3/25.
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un singur cuţit de tip celtic, descoperit în depozitul de la Lozna /l0. Dacă 
atribuirea noastră este justă, acesta ar fi cel de al doilea mormînt celtic 
cunoscut în nordul Moldovei, după cel de la Glăvăneşti/iL. Alături de 
alte semnalări de obiecte celtice izolate şi mormintele indică pătrunderi 
sporadice ale acestei populaţii în mediul geto-dacic şi bastarnic din nor
dul Moldovei/i2.

Fig. 4. — Hîrtop — „Sub Plopi“ : cuţit de tip celtic (1) Preoteşti — Dealul Ce-
tăţuia : ceaşcă dacică (2).

A doua descoperire de tip Latene se referă la o ceaşcă (,,căţuie“) 
dacică tipică, găsită pe panta nordică a Dealului Cetăţuia, imediat lîngă

40 S. Teodor şi P. Şadurschi, Depot d’outils en fer d’epoque La Tene de Lozna,
dep. de Botoşani, în Inventaria Archaeologica, Roumanie, fasc. 11/R 71 a-1, Ed. 
Acad., 1979, pl. 71 k/l. însă acest cuţit e mai lung (44 cm), nu are vîrful îndoit
şi este de un cu totul alt tip, care nu s-a întîlnit pînă acum în România (conf.
VI. Zirra, op. cit.).

41 i. Nestor şi col., Şantierul de pe Valea Jijiei, în SCIV, II, 1, 1951, p. 67. E
posibil totuşi ca la Glăvăneştii Vechi să avem de-a face cu o necropolă birituală,
nu numai cu un mormînt celtic izolai:.

42 Â. Lâszlo, Elemente keltischen Ursprungs in der dakisch — getischen 
Siedlung von Băiceni, în AŞU-Iaşi, seria Istorie, 15, 1969, 1, p. 89-97.
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drumul care leagă localităţile Preoteşti şi Hîrtop 43. Ceaşca (fig. 3 / l= 4 / l)  
se păstrează în stare aproape perfectă, avînd cloar o mică ruptură pe o 
porţiune a buzei. Este făcută din pastă grosieră, cu amestec de cioburi 
pisate. Pereţii sînt arşi uniform, avînd o culoare roşietică-cărămizie, însă 
zona îngroşată a fundulu i are miezul negricios. Suprafeţele prezintă nu 
meroase neregularităţi, nefiind neteziţi. Nu prezintă urme de afumare 
nici in interior, nici la exterior. înspre toartă, buza se termină drept, în 
timp ce în partea opusă se răsfrînge puternic (aici marginea prezintă şi 
două faţete, în rest fiind rotunjită). Toarta este plină, pornind direct 
din prelungirea fundului. Pe ambele feţe toarta are două mici albieri, 
care au fost practicate pentru o mai bună prindere a ceştii. Acest tip de 

ceaşcă se întîlneşte, mai ales, în faza de început a culturii carpice '/'. 

N-ar fi exclus ca în mediul carpic să fie o preluare din ceştile utilizate 

înainte de cucerirea romană /,r\

Urme din perioada carpică (secolele II-III e.n.) sînt atestate în punc

tele „Epărie* /,(J şi „Silişte* /j\ situate pe terasa joasă de pe stînga Şomu

zului. Pe aceeaşi formă de teren, locuirea se continuă în secolul al IV-lea, 

prin cultura Sîntana de Mureş, descoperită în punctele Ciorsaci S i

lişte Ţarna Mare )0. „Livada lui Spînu Gh. Petre* :>,)a, toate pe stînga 

Şomuzului.

Perioada finală a feudalismului timpuriu (secolul X III)  e atestată 

printr-o descoperire efectuată în zona izvoarelor Branei, în care tradi

ţia locală plasează cea mai veche locuire de pe teritoriul com unei:>t. Des

coperirea se situează pe terasa stîngă a izvorului estic al Branei, num it 

„Corniş*. Aici, într-o ruptură a terasei, au apărut pietre de gresie înro-

43 Ceaşca a fost găsită de tractoristul Ciuciu Ion, în  timp ce nivela drum ul cu
lama tractorului. Piesa a fost predată de asemenea prof. Constantin Turcu din 
Hîrtop, care ne-a donat-o spre studiu şi publicare în ianuarie 1980. Actualmente
piesa se păstrează în expoziţia arheologică a şcolii din Preoteşti.

44 Gh. Bichir, Cultura carpică, Ed. Acad., Bucureşti, 1973, p. 64, tipul a/2. Cea
mai bună analogie la Poiana-Dulceşti (pl. X X X IX /2 ).

45 Din păcate nu avem şi alte materiale din acest punct, pentru a putea
şti dacă avem de-a face cu o aşezare carpică sau cu o fortificaţie dacică d3n se
colul I e.n., aşa cum pare a sugera toponimul (Dealul Cetaţuia). Localnicii a firm ă 
că de pe v îrfu l dealului multă vreme s-a scos piatră feţuită (!), dar actualmente
nu văd urme de ziduri. Dealul dom ină totuşi întreaga vale a Şomuzului Mare,
în sectorul respectiv, remarcîndu-se prin poziţia sa.

46 D. Gh. Teodor si I. Ioniţă, op. cit., p. 317.
47 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 307.
46 Ib idem , p. 306.
49 Ib idem , p. 307.
50 Ibidem.
50a Vezi nota 34a.
51 Şi astăzi, pe lîngă punctul respectiv, se mai văd în pădure urmele unui 

drum  care leagă în modtil cel mai firesc partea nord-estică a cătunulu i Brana de 
valea Şomuzului M ic (în dreptul satului Valea Glodului), asigurînd astfel accesul 
dintre cele două Şomuzuri (actualmente accesul se asigură pe o rută m u lt mai 
anevoioasă, care, trecînd peste înălţimea unui deal, iese în dreptul satului Giur- 
geşti).
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site prin ardere şi cîteva fragmente ceramice52. Fragmentele provin 
dintr-o oală lucrată la roată, bine arsă, de culoare roşie, avînd amestec 
de nisip fin în pastă. Marginea buzei prezintă o canelare tipică cera
micii secolului al XlII-lea *):î. De asemenea, buza e despărţită de umăr 
printr-o canelură. Pe umăr se află o linie incizată, larg vălurită. Pe 
fragmentele de corp sînt trasate caneluri orizontale, paralele.

Fig. 5. — Preoteşti — pîrîul Corniş : fragmentele unei oale din secolul X III.

Feudalismul dezvoltat este bine cunoscut, începînd cu secolul al 
XV-lea. în localitatea cu cea mai mare vechime atestată de izvoarele 
scrise, Huşi, descoperirile ceramice făcute în zona dintre locurile de 
vărsare ale pîraielor Leucuşeşti şi Huşi (fig. 6) confirmă existenţa în 
acest punct a unei aşezări rurale, care-şi are începutul încă în prima 
jumătate a secolului al XV-lea (fig. 6/3) şi se continuă, neîntrerupt, 
pînă în secolul al XVII-lea5*. De asemenea, tradiţia locală menţionează 
ci în acest loc ar fi existat cimitirul şi biserica fostului sat. Un interesant 
document, datînd din 22 mai 1702, precizează vechiul hotar al Huşilor, 
bazîndu-se pe elemente de tradiţie. Acest hotar trece şi în partea stingă 
a Şomuzului, cuprinzînd şi dealul Cetăţuia, pînă la o movilă, în care se 
întîlneau moşiile satelor Huşi, Preoteşti şi Hîrtop 55.

52 Descoperirea a fost făcută de elevul Roşu Stelică, în toamna anului 1979, 
urmxnd ca locul să fie cercetat sistematic în cadrul lucrărilor şantierului Preo
teşti-,, Cetate14.

53 Cele mai bune analogii se găsesc la Păcuiul lui Soare (Petre Diaconu şi 
Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare, voi. II, Ed. Acad., Bucureşti, 1977, p. 1/2, 7) şi 
ia Hlincea (Elena Busuioc, Ceramica de tiz comun nesmălţuită din Moldova, Ed. 
Acad., Bucureşti, 1975, fig. 1/1, 9). Unele persistenţe mai evoluate se întîlnesc 
si la începutul sec. al XIV-lea în Maramureş, la Cuhea, (Radu Popa şi Mircea 
Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea, Baia Mare, 1966, fig. 21/25).

54 Colecţia arheologică a Institutului de învăţămînt superior Suceava, (inv. 
nr. 126B).

55 Marele dicţionar geografic al României, voi. III 1900, p. 763-764.
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O evoluţie interesantă a avut-o partea de nord a actualei localităţi 
Preoteşti, unde se afla satul Brana, după tradiţie cea mai veche aşe
zare din zonă. în  1792 mănăstirea de lemn din sat (care va da şi nu
mele localităţii : Mănăstioara) este mutată pe locul actual, fiind adusă 
de la circa 500 m din deal, adică din satul Brana5C. Tot documentele 
ne spun că în Brana mănăstirea fusese construită în 1716°', pe locul

Fig. C. — Huşi: ceramică din secolele XV-XVI.

alteia mai vechi. Din punct de vedere arheologic se confirmă documen
tele şi tradiţia. Astfel, în pintenul cuprins între cele două izvoare ale 
pîrîului Brana, în urma acţiunii de eroziune provocată de dramul ce 
trece pe acolo, se pot observa cu uşurinţă schelete umane, ce provin 
desigur de la cimitirul existent odinioară în jurul bisericii. Mai mult, 
cu ocazia săpării fundaţiilor unei locuinţe în acest loc, s-a găsit lîngă un 
schelet o monedă de aur, imitaţie după un ducat veneţian din perioada 
1402-1410 58. Acest fapt ar fi un indiciu că vechimea fostului sat Brana 
ar merge spre începutul secolului al XV-lea, confirmînd tradiţia lo
cală despre o mare vechime a localităţii. Este de asemenea interesant 
faptul că această aşezare medievală se află la poalele dealului Cetate, pe 
drumul de acces dintre cele două Şomuzuri, aproape de cumpăna apelor, 
în  secolul trecut şi mai ales în secolul nostru a apărut tendinţa de apro
piere între localităţile Preoteşti şi Mănăstioara, ambele sate dezvoltîn-

56 Ibidem, voi. I, 1898, p. 8.
57 Ibidem.
58 Determinare Oct. Iliescu. Piesa se păstrează în colecţia Muzeului judeţean 

Suceava.
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clu-se într-o direcţie convergentă de-a lungul pîrîului Brana. Rezultatul 
a fost contopirea lor în teren, iar din 1968 şi administrativ, astăzi for
mînd o singură localitate.

Tot prin cercetări arheologice s-au putut localiza, mai precis, şi 
două sate dispărute din raza comunei Preoteşti, anume Ciorsaci şi Vlă
deşti, ambele situate pe Şomuz, în stînga acestuia. Şi toponimia păs
trează amintirea lor, în numele pîrîului şi a dealului Ciorsaci, în mar
ginea vestică a comunei, precum şi în numele pîrîului Vlădeşti, în 
dreptul actualei localităţi Basarabi.

Dealul Ciorsaci mai e numit şi dealul Mănăstioara, deoarece aici 
a existat în secolul al XVIII-lea un metoh al mănăstirii Solea, proprie
tara acestei moşii59. După dispariţia satului, terenul a intrat în com
ponenţa localităţii învecinate, Hîrtop.

Urme medievale, datînd din secolele XV-XVII s-au descoperit şi 
în punctul „Silişte* din Preoteşti(J0, indicînd probabil vechea vatră a 
localităţii.

Aceste date sugerează că în perioada medievală situaţia aşezărilor 
nu a diferit prea mult de cea actuală, avînd loc mutaţii fireşti în ca
drul aceluiaşi perimetru — cauzate de modificări în regimul proprietăţii 
şi de sporuri demografice.

Lucrarea noastră şi-a propus ca, folosind date documentare scrise, 
toponimice şi mai ales arheologice, să creioneze un aspect al continui
tăţii într-un sector propice locuirii şi dens populat din bazinul mijlociu 
al Şomuzului Mare. Fireşte, multe din lacunele existente, ca şi docu
mentarea sumară în unele cazuri urmează a fi înlăturate prin cercetări 
sistematice ce se vor întreprinde în această zonă.

L’EVOLUTION DE L’HABITAT DANS LE SECTEUR 

PREOTEŞTI DU BASSIN ŞOMUZUL MARE

R e s u m e

L’etude essciie de mettre en evidence quelques correla- 
tions entre les conditions de Vambiance et la densite constante de Vhabitat dans 
le bassin de Şomuzul Mare, dans la zone de la commune Preoteşti. L’evolution 
de Vhabitat est suivie ayant pour base les donnees documentaires fournies au- 
tant par les sources ecrites, que surtout par celles archeologiques; la toponymie 
ainsi que la tradition sont prises en consideration quand celles-ci peuvent fournir 
des informations cVordre liistorique.

Comme une preuve de la richesse de Vhabitat, le territoire de Preoteşti a 
constituie Vobjet de plusieurs decouvertes, effectuees encore des la fin du der- 
nier siecle, par deux des pionniers de Varcheologie roumaine : Nicolae Beldiceanu 
et Grigore Buţureanu; depuis 1976 on entreprend des reclzerches systematiques 
dans les sites „Cetatei( et „Haltă“.

59 Marele dicţionar geografic al României, voi. II, 1899, p. 435.
60 D. Gh. Teodor şi I. Ioniţă, op. cit., p. 317.
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Une densite augmentee des etablissements se constate dans la periode de 
l ’eneolithique developpe (la civilisation Cucuteni), dans la periode Hallstatt (de- 
puis que date la fortification en terre et en bois de la colline „Cetate"), tout 
comme dans la periode du Moyen-Age developpe (les siecles X V - X V III) ; la 
densite de la population dans ces periodes est comparable ă celle de nos jours.

De la multitude des recherches effectuees sur le territoire ele la commune, on 
remarque trois par leur caractere special : a) un coutelas de type celtique (fig. 
312=411), decouvert par hasard , probablement dans un  tombeau d'enterrement; 
b) une tasse dacique (fig. 3/1 =  4/2), trouvee sur la colline iyCetăţuia(sf oii il est 
possible d }avoir ete une fortification de la periode dacique; c) les fragments 
d’un pot specifique au X lII-e siecle, trouve aux sources du ruisseau Brana (to- 
ponyume que signifie  „lieu de passage defenduu), oii la tradition place le plus 
vleil etablissement d,e Preoteşti.

EXPL IC A T IO N  DES FIGURES

Fig. 1. — Les sites avec les decovertes archeologiques de la commune Preo
teşti.
Fig. 2. — Des materiaux de la civilisation Cucuteni, de Preoteşti-colline „Sta- 
nişteu. 1 : fragment d ’idole anthropomorphe ; 2— 3 : fragments ceramiques ;
4 : fusaîole ; 5— 8 : lames en silex ; 9 : pointe en silex ; 10— 12 : grattoires ; 13— 15 : 
pointes de fleches en silex.
Fig. 3. — Preoteşti-colline — Cetăţuia : tasse dacique (1) ; H îrtop — „Sub P lop i14 : 
coutelas de type celtique (2).
Fig. 4. — Hîrtop. — „Sub Plopi41 : coutelas de type celtique (1) ; Preoteşti — „Ce
tăţuia'* : tasse dacique (2).
Fig. 5. — Preoteşti-le ruisseau Corniş : les fragments d ’un pot du X lII-e  siecle.
Fig. 6. — Huşi : ceramique des XV-XVI siecles.



COSTOBOCII

Relatările lui Marinus din Tyr, păstrate în Geogra
fia lui Claudiu Ptolemeu este singurul izvor care ne furnizează cele 
mai multe date cu privire la numele populaţiilor (seminţii sau triburi 
mai importante) ce trăiau în spaţiul carpato-danubian, respectiv pe te
ritoriul Daciei libere, înainte de cucerirea romană J. Printre cele 15 
neamuri (triburi mai importante) cunoscute la sfîrşitul secolului I e. n. 
şi începutul secolului al II-lea e. n. se numără şi costobocii 2, populaţie 
de origine traco-dacă ce locuia în nord-estul Daciei, a căror istorie se 
întinde pe o perioadă de circa trei secole.

Sînt menţionaţi de autorii an tic i;! şi de unele inscripţii 4 sub numele 
de costoboci, coisstoboci, costobocae, costoboi, costobocon, castaboci, casta- 
bocis, castabocas, castabocos, coisstobocensis etc. primele doua forme fiind 
cel mai :j.?s întîlnite. Numele costobocilor nu are nimic de a face cu cel al 
tribului (seminţii) cotobacchi (sau chottobacchi, cotobocii, forme menţio
nate în manuscrisele operei lui Plinius cel Bătrîn) a,şa cum credea umanis
tul italian Hermolaus Barbarus, în ediţia princeps din anul 1492, a operei 
învăţatului antic, corectînd numele cotobacchi în costoboci 5. Cotobacchi i 
amintiţi de Plinius cel Bătrîn locuiau în bazinul inferior al Donului 
(T ana is )ş i erau, probabil, de origine sarmatică 7.

In ceea ce priveşte originea etnică a costobocilor, discuţiile conti

GHEORGHE B1CHIR

1 C. Ptolemeu. Geografia, III, 8, 1-4 ; 10, 1-8.
2 Ibidem. III, 5. 9 ; III. 8. 3.
3 Ibidem, Pausanias, Hist, X , 34, 5 ; Cassius Dio, Hist, Rom., L X X I. 3 2. 1 ; 

SHA, Vita Mărci, 22, 1 ; Ammianus Marcellinus, Rerum Gest., X X II , 8, 42 şi 
lexiconul Suidas (s. v. lestai).

4 CIL, III. 14214 ; VI, 31856 ; V III, 146(37 ; 25679 ; St. CI., VI, 1964, p. 193.
5 Identificarea cotobacchilor cu costobocii a fost acceptată de mulţi alţi în 

văţaţi, începînd cu K. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstămme, 1835, reeditată 
la Heidelberg în 1925, p. 696 şi continuînd pînă în zilele noastre. Vezi Izvoare 
jirivind istoria României, I, Bucureşti, 1964, p. 404-405 cu nota 44. De notat că 
editorul român al textului latin din Plinius (VI, 7 (7), 19) adoptă forma costoboci 
fără a face nici o menţiune (op. cit., p. 404).

6 Plinius cel Bătrîn, Naturalis Historia, VI, 19.
7 Cf. O. V. Kudriavţev, VDI, 3, 1950, p. 65, nota 2 ; idem, Issledovaniia po 

istorii Balkano-Dunaiskih oblastei v period rimskoi imperii i stati po cbscim 
problemam clrevenei istorii, Moskva, 1957, p. 14-17, cu nota 3 (Se va cita mai 
departe Issledovaniia); N. Gostar, Ramura nordică a dacilor-costoboci, în Buleti
nul universităţilor V. Babeş şi Bolyai, Cluj, I, 1956, 1-2, Seria ştiinţe’ sociale, p. 
184-185 (Se va cita mai departe Ramura nordică).
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nuă şi astăzi, întrucît cercetătorii au păreri diferite8. Cei mai mulţi 
specialişti au susţinut şi susţin originea traco-dacă a costobocilor (K. Ze- 
uss, W. Tomaschek, A. Premerstein, V. Pârvan, I. I. Russu, R. Vulpe, 
M. Macrea, Gh. Bichir etc.)9. Alţii însă, pornind de la analiza nume
lui de costoboci şi făc'înd abstracţie de datele arheologice şi chiar ono
mastice, cum sînt cele furnizate de inscripţia de la Roma (CIL, VI, 1601 ; 
Dessau, ILS, 854) au susţinut, e drept, fără prea mult ecou, originea 
slavă 10 sau celtică11. Numărul învăţaţilor care au susţinut originea slavă 
a costobocilor, destul de mare în secolul trecut şi Ia începutul secolului 
X X  (în special lingvişti) a scăzut considerabil după al doilea război 
mondial12. Mai recent 13,regretatul N. Gostar reia etimologia numelui 
costoboci şi ajunge la concluzia că termenul este de origine celtică şi 
corect ar fi să-i numim Coisstoboci Kl, aşa cum sînt menţionaţi în in
scripţia de la Roma (CIL, VI, 1601 ; Dessau, ILS, 854). Dar, cum nu poate 
trece numele de certă origine tracă, din inscripţia de la Roma şi da
tele oferite de arheologie, consideră pe costoboci celţi dacizaţi 15. Am in

tim faptul că, în tinereţe, N. Gostar a susţinut originea traco-dacă a 

costobocilor 16.

Originea traco-dacică a costobocilor este atestată atît de cercetările 

arheologice, cît şi de onomastica rămasă ; ne referim la Pieporus, sin

gurul rege al costobocilor cunoscut, Natuporus şi Drilyissa, nepoţii l u i 1',

8 Vezi discuţiile la O. V. Kudriavţev, Issledovaniia, p. 14-28, idem, VDI, 3,
1950, p. 64 ; I. I. Russu, Les Costoboces, Dacia, N. S., III, 1959, p. 344-345 ; N. Gos
tar, Cercetări istorice, I, Iaşi, 1970, p. 109-117.

9 K. Zeuss, op. cit.,, p. 263, 296. W. Tomaschek, Die alten Thraker, I, Sitz- 
ungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Academie der 
Wissenschaf ten, C XXV III, IV, Wien, 1893, p. 107, Idem, II, Die Sprachreste Sitz- 
ungsberichte, C XXX , II, p. 22-36 ; A. Premerstein, Klio, X II , 1912, p. 145-166 ; 
idem, RE, X I, 1921, col. 1504-1507 (Kostoboken); V. Pârvan, Getica —- O proto
istorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 41, 240-241, 255, 281, 369 şi 747. I. I. Russu, 
op. cit., p. 344-349 ; R. Vulpe, în Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968, p. 
158-163 (Se va cita mai departe DID, II) ; M. Macrea, Apulum, V II, 1968, 1, p. 
187-191 ; Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 173-174 ; idem, Archaeology 
and History of the Carpi, I, Oxford, 1976, p. 161-162 ; (Se va: cita mai departe 
Archaeology and History); idem , Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 288-291.

10 P. S. Schafărik, Slavische Altertilmer, I, Leipzig, 1843, p. 122 ; K. Mul- 
lenhof, Deutsche Altertiimskunde, I, Berlin, 1887, p. 86-87 ; L. Niederle, Slovanske 
staroszitnosti, I2, Praga, 1925, p. 405 ; Zdenek Needlî. Istoriia Ceşskogo naroda, 
I, Moskva, 1952, p. 218.

.11 A. J. Reinach, Bulletin de correspondance hellenique, X X X IV , 1910, p. 325. 
Pentru discuţiile cu privire la originea costobocilor vezi datele la O. V. Kudriav
ţev, Issledovaniia, p. 14-28 ; I. I. Russu, op. cit., p. 344-345 ; N. Gostar, op. cit., 
p. 109-117.

12 Ibidem.
13 In ceea ce priveşte originea sarmatică a costobocilor, ea intră în discuţie 

numai pentru acei cercetători care consideră în mod neîntemeiat că cotobacchi 
sînt una şi aceiaşi cu costobocii. Vezi discuţiile la O. V. Kudriavţev, op. cit.t p. 
14-19

14 N. Gostar, op. cit., p .112-113.
15 Ibidem, p. 114.
16 Idem, Ramura nordică, p. 184.
17 CIL, VI, 1601, Dessau, ILS. 854
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nume ce nu au nimic comun cu onomastica celtă sau cea slavă. După 
I. I. Rusu, însuşi cuvîntul costoboci ar fi de origine traco-dacă 18.

în ceea ce priveşte datele arheologice menţionăm că aproape toţi 
cercetătorii consideră pe costoboci ca purtători şi creatori ai culturii 
Lipita 19. Caracterul dacic al culturii Lipiţa (cunoscută de unii arheologi 
şi sub denumirea de cultura „Cimpurilor cu urne funerare“ 20J este in
dicat de ceramică, ritul şi ritualul funerar, ca şi de întregul ansamblu al 
culturii materiale şi spirituale 21.

Relativ recent, la Dolinean (r. Hotin)22, pe Nistru mijlociu, s-a 
descoperit un sanctuar circular cu coloana din lemn de tipul celor cu
noscute la Sarmisegetusa Regia şi Feţele Albe, în Munţii Orăştiei23, 
Pecica în jud. Arad 24 şi la Bărboşi lîngă Galaţi 25.

Descoperirile arheologice ajută şi la delimitarea ariei de răspîndire 

a costobocilor, problemă greu de rezolvat numai pe baza izvoarelor 

scrise26. Ea cuprinde bazinul superior şi mijlociu al Nistrului şi cel 

superior al Prutului, coincizînd cu teritoriul ocupat de cultura Lipiţa27. 

în această zonă trebuiesc localizate cele două dave menţionate de Ptole
meu 28, Setidava şi Susudava 29.

18 I. I. Russu, op. cit., p. 348-349 ; idem, Limba traco-dacilor, p. 99.
19 Cf. Gh. Bichir, Thraco-Dacica, p. 288-291. Menţionăm că W. Antoniewicz, 

Archeologia Polski. Warszawa, 1928, p. 173-174, considera necropola de la Lipiţa 
ca o mărturie a venirii în regiunea Nistrului superior a unui trib din grupa pon
tică, asimilat de goţi, care a înaintat in avangarda expansiunii gotice.

20 Cf. M. I. Smisko, Arheologiia-Kiev, I, 1947, p. 111-112 ; idem, KS Moskva, 
XLIV, 1952, p. 74.

21 Pentru cultura Lipiţa vezi datele la M. Smiszko, Kultury wczesnego o- 
kresu epoki cesarstwa rzymskiego iv Malopolske W’schodniej, Lwow, 1932, p. 
26-67, 111-182 ; idem, Osady kultury lipickiej, în Przyczynki do Poznania epoki 
cesarstwa rzymskiego Poludniowo-wschodniej Polski, Lwow, 1934, p. 30-32 ; M. I. 
Smisko, Arheologiia-Kiev, II, 1948, p. 98-129 ; idem, ArhPam, III, 1952, p. 315 şi 
urm. ; idem, KS Moskva, XLIV, 1952, p. 67-76 ; I K. Svesnikov, KS Moskva, 
LXVIII, 1957, p. 63-74 ; G. I. Srnirnova, MIA, 116, 1964, p. 192-202 ; Gh. Bichir, 
op. cit., p. 288-291 ; V. M. Tigilik, Naselennia verhn’ogo Podnistrov* ia persih 
stolit’ nasoi eri, Kiev, 1975. Unii cercetători presupun că în componenţa purtă
torilor culturii Lipiţa au intrat şi strămoşii unor triburi ale slavilor de răsărit, 
care au fost reuniţi temporar de către daci în uniuni tribale pentru lupta contra 
Imperiului roman (vezi M. I. Smisko, KS Moskva, XLIV, p. 75).

22 Cf. G. I. Srnirnova, SCIVA, 27, 1976, 3, p. 309-317.
2:1 H. Daicoviciu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 253-254 cu fig. 11-12 ; idem, Dacia 

de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 260-265 cu fig. X X X III şi 
XXX IV

24 I. H. Crişan, ActaMN, III, 1966, p. 92-95, fig. 1-2.
25 N. Gostar, I. T. Dragomir, Silviu Sanie şi Seiva Sanie, în Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie, I, Bucureşti, 1971, p. 418-419 şi fig. 2.
26 Vezi datele principale la G. Schiitte, Ptolemy's maps of northern Europe, 

Copenhagen, 1917, p. 79, 89, 100-101, 143, cu hărţile de la fig. 17, 20, 30-31 ; V. 
Pârvan, op. cit., p. 221-223, 240-242, 249, 255, 747 ; N. Gostar, Ramura nordică, 
p. 183-199 ; I. I. Russu, Dacia, N.S., III, 1959, p. 343-344.

27 Cf. supra nota 21 şi în special hărţile întocmite de M. Smiszko, Kultury 
wczesnego okresu ..., p. 183 şi Arheologiia-Kiev, II, 1948, p. 125, harta 1.

28 Ptolemeu, II, 11, 13.
29 Vezi Ist. Rom., I, 1960, p. 264.
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Aşa cum arată cercetările arheologice, costobocii erau o populaţie 
sedentară 3<\ de agricultori şi crescători de vite, iar dintre meşteşuguri 
practicau metalurgia fierului, prelucrarea lemnului, olăritul etc. 31. Aşe
zările n-au fost fortificate. In cadrul lor s-au identificat : bordeie, lo
cuinţe de suprafaţă, gropi de provizii, vetre şi cuptoare menajere, cup
toare de ars vase etc. 32, complexe de felul celor cunoscute în întreaga 
lume a geto-dacilor 3:{.

Necropolele erau plane şi se aflau în imediata apropiere a aşeză
rilor. Costobocii practicau, cu predilecţie, ritul funerar al incineraţiei. 
Mormintele de înhumaţie, identificate în unele necropole sînt puţine şi 
aparţin, în mod obişnuit, unor populaţii alogene (celţi, vandali, sar- 
maţi), cu care costobocii au convieţuit pe aceste meleaguri. Prezenţa 
mormintelor de înhumaţie celtice este testată de mormîntul de la Ko- 
lokoiin, districtul Rohatyn, regiunea Stanislav 34. Inventarul bogat, con
stând din fibule, vase de bronz, o cană de lut cu două torţi supraînăl- 
tate, lucrată la roată, din pastă cenuşie35 etc., arată că avem de a 
face cu un reprezentant al aristocraţiei tribale. Fibulele şi vasele de 
bronz, de tip italic, permit datarea mormîntului în sec. I î. e. n. 'MKy 
cel mai tîrziu la începutul sec. I e. n. 37. Această descoperire arată că în 
faza mai veche a culturii Lipiţa se fac, din plin, simţite elementele (re
manente) celtice. De notat că localitatea Kolokolin se află în apropi
erea staţiunii eponime Lipiţa Gorna, situată în cadrul aceluiaşi raion 
Rohatyn 38.

Alte morminte de inhumaţie din cadrul necropolelor de tip Lipiţa 
pot fi puse pe seama vandalilor (Zvinigorod, Bolotnoie în regiunea Lvov 
etc.) 39 sau sarmaţilor (Zvinigorod şi Lencăuţi, reg. Cernăuţi) 40. De alt
fel, elementele de tip vandalic (Przeworsk) şi sarmatic sînt prezente, 
peste tot, în etapa mai tîrzie a culturii L ip iţa41. Analiza inventarului 
mormintelor, detaliile de ritual şi ritul funerar arată că în necropolele 
de la Zvinigorod, Bolotnoie, Lencăuţi (Lenkoveţ) etc. nu este vorba 
numai de elemente ce pot fi puse pe seama unor influenţe străine, ci 
de prezenţa etnică a unor grupuri de vandali şi sarmaţi42. Subliniem

30 Presupunerea conform căreia costobocii „erau un trib nomad44 (vezi O. V. 
Kudriavţev, VDI, 3, 1950, p. 65) este respinsă şi de documentele arheologice şi 
de izvoarele scrise corect interpretate.

31 Vezi datele în lucrările citate supra la nota 21.
32 Ibidem.
33 CI. Gh. Bichir, Thraco-Dacica, p. 289-291.
34 Cf. M. Smiszko, Wiadomosci Archeologiczne, X III , Warszawa, 1935, p. 

161-164.
35 Ibidem, pl. XLIII/1-17 ;XLIV/l-6 ; XLV/l-4 ; K. Majewski, Wiadomosci 

Archeologiczne, X III , p. 168-170.
36 K. Majewski, op. cit., p. 170.
37 M. Smiszko, op. cit., p. 163.
38 Ibidem. ^
39 Vezi I. K. Svesnikov, op. cit., p. 63-64 cu fig. 21/1, 4-6, 10, 12-14 ; fig. 2?,/2-3 

şi fig. 23/18, 20-22.
40 M. I. Meliukova, KS Moskva, 51, 1953, p. 65-67 ; G. B. Fedorov, SCIV, 10, 

1959. 2, p. 375-376 şi Gh. Bichir, Thraco-Dacica, p. 291, cu notele 41 şi 42.
41 Cf. Gh. Bichir, op. cit., p. 289, 291.
42 Ibidem.
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faptul că în toate necropolele amintite aproape întreaga ceramică este 
d e . factură dacică, fapt ce atestă, împreună cu unele detalii de rit şi 
ritual, prezenţa populaţiei de origine dacică, respectiv pe costoboci, care 
constituiau populaţia majoritară 43.

Ceramica, lucrată cu mîna şi la roată, constituie inventarul cel mai 
bogat al aşezărilor şi necropolelor de tip Lipiţa. Ea reproduce, în ge
neral, forme specifice lumii geto-dacice din secolele I î. e. n. — II e. n., 
cum sînt vasul borcan cu brîu în relief alveolat, ceaşca dacică, fruc
tiera etc. v\ Ceramica din faza mai veche (secolele I î. e. n. — I e. n.) 
îşi găseşte bune analogii în aşezările de tip Poiana-Răcătău-Tinosul, iar 
cea din faza mai tîrzie, în cadrul culturii carpice. Unele deosebiri din
tre acestea explicîndu-se prin aceea că cultura Lipiţa se află la peri
feria lumii geto-dace şi în cadrul ei sînt mai evidente influenţele stră
ine ,de tip celtic în etapa de început şi de tip Przeworsk şi sarmatice 
în etapa tîrzie 45.

Influenţa romană se face şi ea simţită în cadrul culturii Lipiţa, dar 
în măsură mai mică decît în regiunile de la Dunărea de Jos. Se întîl- 
nesc atît produse ceramice (amfore, fragmente de terra sigillata etc.) 
cît şi obiecte de uz casnic (chei), accesorii pentru veşminte (fibule, cata
rame) şi chiar vase de bronz 4(\ Nelipsite sînt şi monedele, cele mai 
multe dintre ele fiind din perioada Traian (97— 117) — Commodus 
(176— 192)47. Dacă produsele romane obişnuite pot fi explicate prin 
schimburi comerciale fireşti, în schimb, vasele de bronz din bogatele 
morminte (aparţinînd unor căpetenii) de la Kolokolin (r. Rohatyn, re
giunea Stanislav)48 şi Cijicov (regiunea Lvov)/|9 pot fi puse şi pe seama 
raporturilor clientelare dintre costoboci şi Imperiul roman. Existenţa 
unor raporturi clientelare este sugerată şi de inscripţia funerară de la 
Roma (CIL, VI, 1601) 50 în care se vorbeşte de Pieporus, rex Coissto- 
bocensis, a cărui soţie, daca Ziais, fiica lui Tiatus, moare la Roma, unde

43 Ibidem. Menţionăm faptul că la costoboci mormintele de incineraţie con
stau fie dintr-o urnă cu capac (avînd drept capac o strachină, o piatră plată,
un ciob mai mare dintr-un vas şi rar de tot capac special), fie dintr-o urnă fără 
capac, sau resturile de la incinerare au fost depuse direct în groapă, fără urnă 
(cf. M .1. Smisko, KS Moskva, XLIV , p. 69.

44 Vezi M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu ..., pl. 6-11 ; pl. 12/1-2, 4 ;
pl .11/22; idem, Osady kultury lipickiej, p. 31; M. I. Smisko, op. cit., p. 70, fig. 
22/1-8 ; p. 78, fig. 24/2-3 ; Gh. Bichir, op. cit., p. 289 şi fig. 1/1-10 ; V. M. Ţigilik, 
op. cit., p. 79 şi urm. şi fig. 20/1-8; fig. 21-24, 26-28, 44-48. Unele materiale con
siderate de autor ca fiind de tip Zarubineţ (fig. 25/1-6 şi 30/1-2, 6-7), pot apar
ţine tot ceramicei dacice. Dealtfel, in ceea ce priveşte ceramica denumită de 
V. M. Ţigilik de tip Zarubineţ, păstrăm unele rezerve atît în ceea ce priveşte 
atribuirea etno-culturală cît şi poziţia ei cronologică.

45 Cf. Gh. Bichir, op. cit., p. 289, 291.
46 Cf. M. I. Smisko, op. cit., p. 71 ; SA, 1, 1957, p. 238-243 ; V. M. Ţigilik,

op. cit., p. 73-74, 120-129.
47 Cf. M. I. Smisko, KS Moskva, XLIV , p. 71 ; V. V. Kropotkin, VDI, 37,

1951, 3, p. 243 şi urm. ; V. M. Ţigilik, op. cit., p. 125.
48 M. Smiszko, Wiadomosci Archeologiczne, X III, p. 161-164, K. Majewski, 

07?. cit., p. 168-170.
49 M .1. Smisko, SA, 1, 1957, p. 238-243.
50 Cf. W. Tomaschek, Die alten Thraker, I, p. 108; V. Pârvan, op. cit., p. 241.
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nepoţii ei Natoporus şi Drilgisa îi pun epitaful. Este vorba, probabil, 
de ostateci reţinuţi în capitala Imperiului pentru a garanta fidelitatea 
regelui costoboc (pentru a-şi respecta obligaţiile asumate) faţă de Im 
periul roman. In ceea ce priveşte cl&tarea culturii Lipiţa, părerile cer
cetătorilor diferă şi nu intenţionăm să insistăm asupra acestei probleme 
discutată cu alt p r ile joJ, ci doar să consemnăm faptul că, în funcţie 
de materialul publicat şi cel văzut de noi cu prilejul unei călătorii de 
studii făcute la Leningrad în 1978, începutul culturii poate fi pus, fără 
teama de a greşi, în secolul I î. e. n. iar sfîrşitul ei la finele secolului 
al II-lea, în unele zone putînd dăinui eventual şi la începutul secolu
lui al III-lea (Nezvisko)52. Ultimele monede descoperite sînt emisiuni 
ale lui Commodus53. Credem că începutul culturii Lipiţa trebuie pus 
în vremea lui Burebista, iar epoca de maximă dezvoltare a ei în se
colele I-II e. n.

Izvoarele epigrafice şi literare arată că în secolul al II-lea costobocii 
se impun pe plan politic şi militar printr-o serie de acţiuni îndreptate 
împotriva romanilor sau a unor triburi vandalice, cu scopul de a-şi 
menţine independenţa, făcîncl ca pentru o scurtă perioadă de timp să 
reînvie epoca de glorie din vremea lui Burebista şi Decebal.

In afară de faptul că sînt amintiţi ca participanţi la coaliţia anti- 
romană din vremea lui Marcus A u r e l i u s n u  cunoaştem, mai de 
aproape, aportul costobocilor la desfăşurarea războaielor marcomanice. 
In schimb, ei s-au făcut cunoscuţi printr-o puternică incursiune în anul 
170 55, în imperiul roman, prilej cu care sînt prădate şi devastate pro
vinciile Moesia Inferior, Tracia şi Macedonia, ajunglnd pînă în inima 
Eladei. Trecerea costobocilor prin Moesia Inferior, respectiv Dobrogea, 
este menţionată de două inscripţii funerare descoperite la Tropaeum Tra- 
iani (Adamclisi) şi care au fost puse în memoria unor persoane ucise 
de costoboci ; un get, Daizus Comozoi interjectus a Castabocis50 şi un 
magistrat local L. Fufidius Lucicinus, decurio muncipii, deceptus a Casio- 
boces (sic) duumviratu suo 57.

Înaintînd apoi spre sud, costobocii au ajuns, după mărturia contem

poranilor Pausanias (X, 34, 5,), pînă la Elatea din Focida, unde un grec, 

Mnasibulos, învingător la jocurile olimpice, a organizat un detaşament 

de voluntari şi a încercat să-i oprească, fără succes, căzînd eroic în 

luptă. Se crede că costobocii au înaintat, victorios, pînă în Attica unde 

au incediat sanctuarul pangrec de la Eleusis, deplîns de sofistul Aelius

51 Vezi Gh. Bichir, op. cit., p. 290-291.
52 Săpăturile de la Nezvisko au fost efectuate de G. I. Smirnova (Cf. MIA, 

116, 1964, p. 197-202). Material văzut şi de noi prin amabilitatea autoarei săpă
turilor, căreia îi mulţumim şi pe această cale.

53 Cf. supra nota 47.
54 SHA, Vita Mărci, 22,1
55 Cf. A. Premerstein, RE, X I, col. 1506-1507 ; O. V. Kudriavţev, VDI, 1950, 

3, p .56-70 ; I. I. Russu, op. cit., p. 349-351 ; R. Vulpe, op. cit., p. 158-163.
56 CIL, III, 14214 ; Dessau, ILS, 8501.
57 Em. Popescu, St. CI., VI, 1964, p. 193-200.
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Aristide5S. Din Grecia şi Macedonia costobocii au fost respinşi de către 
, o trupă din armata romană, special alcătuită şi pusă sub comanda lui 

L. Iulius Vehilius Gratus Iidianus, proc (urător) aug (usti) et prae (posi- 
tus) vexillationis per Achaiam et Macedoniam... adversus Castabocas, 
aşa cum ne informează o inscripţie descoperită la Roma 59. Se pare că la 
alungarea costobocilor din Grecia au participat şi unele corpuri de vo
luntari locali, cum este cel amintit de o inscripţie din oraşul Thespiai 
în Beotia G0.

Costobocii s-au retras în mod precipitat din imperiu, nu numai 
datorită presiunii militare, ci şi în urma ştirii primite că ţara lor fusese 
atacată între timp de către asdingi (ramură a vandalilor), probabil la 
îndemnul autorităţilor romane, ca măsură de represalii pentru invazia 
lor în imperiu 01.

Cassius Dio (LXXI, 12, 1) arată că asdingii conduşi de Rhaos şi 
Rhapto.s i-au învins pe costoboci, dar nici ei nu s-au putut bucura 
prea mult de victorie, deoarece au fost înfrînţi la rîndul lor de lacringi 
(altă ramură vandalică), care, probabil instigaţi de acelaşi Sextus Cor
neli us Clemens, guvernator al Daciei, l-au atacat prin surprindere.

Faptul că îi avem documentaţi epigrafic în Africa Proconsulară 
(Tunisia de azi) nu înseamnă că atacul costobocilor s-ar fi prelungit 
pînă în această regiune aşa cum s-a presupus62, dar nici teza conform 
căreia în inscripţiile respective,i:! ar fi vorba de costoboci luaţi prizo
nieri şi colonizaţi aici (ca dediticii) fa'/l, nu mai este acceptată(i5. Reluînd 
studiul inscripţiei de la Simithius (CIL, V III, 14667) J. Kolendo con
sideră că Sallustius Fortunatianus Costobius era originar din Africa de 
nord (din Sim ithus)06 şi că în timpul atacului din 170, aflîndu-se în 
peninsula Balcanică(i7, a fost luat prizonier şi, după ce a trăit o vreme

58 Aelius Aristide, Orationes, X II, 2. Este drept că Aelius Aristide nu men
ţionează numele costobocilor dar specialiştii sînt toţi de acord că este vorba 
de ei-

59 CIL, VI, :Î1856 ; Dessau, ILS, 1327.
60 A. Plassart, Une levee de volontaires Thespiens sous Marc Aurele, în Mel- 

langes Gustave Glotz, II, Paris, 1932, p. 731-738.
(il A. Premerstein, Klio, X II , p. 151 ; A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, 

în Diss Pann, I, 12, 1944, p. 44.
62 A. Premerstein, op. cit., p. 155 ; idem, RE, col. 1506-1507.
63 CIL, V III, 14667, 25679.
64 Cf. R. Vulpe, op. cit., p. 160.
65 J. Kolendo, ActaMN, XV, 1978, p. 125-130.
66 Aşa cum socotea de altfel şi A. Premerstein, dar numai că acest învăţat

greşea cînd considera că atacul costobocilor a ajuns pînă în nordul Africii, pri
lej cu care a căzut în mîinile lor Sallustius Costobius (Cf. Klio, X II , p. 155 ; idem,
RE, X I, col. 1506-1507).

67 Unii cercetători au presupus că Sallustius Costobius putea fi originar 
din provinciile dunărene sau chiar din provincia Dacia (W. Tomaschek, op. cit., 
p. 107 ; O. V. Kudriavţev, VDI, 3, 1950, p. 68, nr. 3 ; idem, Issledovaniia, p. 40-41, 
cu nota 81). J. Kolendo, op. cit. p. 129-130, consideră că Sallustius Costobius se 
afla împreună cu tatăl său în peninsula Balcanică unde putea lucra ca spe
cialist în exploatarea pietrei şi de aici a fost luat prizonier. Indiferent de ex
plicaţia care se va găsi acestei probleme, un lucru pare a fi verosimil şi anume 
că Sallustius Costobius era originar din Africa.
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printre costoboci, s-a întors în imperiu şi s-a stabilit în oraşul său 
natal Gd.

Atacul costobocilor în peninsula Balcanică a fost puternic clar ei 
nu s-a încheiat cu nimicirea costobocilor aşa cum s-a presupus ele unii 
cercetători. La fel nu poate fi acceptată nici ipoteza conform căreia 
nu ar fi fost o incursiune de pradă, ci o migraţie a costobocilor cu fa
miliile şi cu tot avutul lor mobil, în căutare de pă'mînturi noi, datorită 
presiunii unor neamuri germanicem. Descoperirile arheologice resping
0 atare ipoteză. S-a presupus că drumul urmat de costoboci în timpul 
incursiunii din 170 în Imperiul roman a fost pe valea Şiretului, s-a 
trecut Dunărea pe la Dinogetia şi apoi pe ruta Ibida, Ulmetum, Tro- 
paeum Traiani, Durostorum, Nicopolis ad Istrum, au înaintat spre sud 70.

Ţinînd seama de faptul că aria de intensă locuire a costobocilor se 
afla în bazinul superior şi mijlociu al Nistrului şi cel superior al Pru
tului, este de presupus că în 170 ei au pătruns spre sud, pe malul 
stîng al Prutului, prin Basarabia, unde aşezările carpice sînt mai rare 
decît pe valea Şiretului71 şi au trecut Dunărea prin vadul Orlovka 
(Aliobrix) —  Isaccea (Noviodunum) şi apoi pe ruta Ibida, Tropaeum 
Traiani aşa cum, opiniază R. Vulpe?J. Trebuie presupus că costobocii 
au pătruns prin teritoriul carpic cu asentimentul acestora, întrucît n i
căieri nu s-au constatat urme de distrugere care să poată fi legate de 
aceste evenimente. Dată fiind originea lor comună este de presupus că 
populaţia carpică a privit favorabil această acţiune, îndreptată împo
triva puternicului vecin, ce le ameninţa independenţa. Acest atac, dat 
prin surprindere, la sud de Dunăre în vreme ce principalele forţe m i
litare romane se aflau în nordul Daciei, angajate în războaiele marco- 
manice, arată că costobocii aveau comandanţi care erau nu numai buni 
luptători ci şi neîntrecuţi strategi şi tacticeni în purtarea războaielor 
surpriză.

Interpretarea scenelor columnei lui Marcus Aurelius, permite' să 
se emită ipoteza că luptele împotriva costobocilor au continuat şi în 
anii următori 7-\ cînd, după înfrîngerea sarmaţilor iazigi din iarna anu
lui 173— 174, împăratul Marcus Aurelius vine în 174, în Dacia, de unde 
duce lupte la graniţa de nord-est a provinciei cu bastarnii şi apoi cu 
costobocii, care sînt învinşi într-o luptă de cavalerie 7/‘. în legătură ,cu 
aceste lupte a fost pusă de unii cercetători mîna de bronz dedicata lui 
I. O M . Doiichenus de către Gctius optio75, un subofiţer din Cohors
1 Hispanorinn milliaria70 descoperită la Myszkow în Ucraina subcar

68 Cf. J. Kolendo, op. cit., p. 130.
69 Vezi R. Vulpe, op. cit., p. 160.
70 Ibidem, p. 158.
71 Vezi Gh. Bichir, Cultura carpică, pl. I cu harta nr. 1 ; idem, Archaelogy 

and History, II, pl. I,. harta nr. 1.
72 Cf. supra nota 70.
73 Cf. A .Stein, op. cit., p. 44-46.
74 Cf. M. Macrea, Apulum, VII/1, p. 189.
75 Ann Ep., 1905, 16 ; Dessau, ILS, 9171.
76 Unitate ce-şi avea garnizoana la Orheiul Bistritei (Cf. M. Macrea, D. Pro- 

tase, St. Dănilă, SCIV, 18, 1967, 1, p. 113-120.
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patică Înfrîngerea costobocilor de către romani şi asdingi în perioada 
17U— 174 şi perturbările provocate de războaiele marcomanice au uşu
rat pătrunderea unor grupuri de vandali (asdingi, lacringi) şi sarmaţi 
în aria culturii Lipiţa, aşa cum arată descoperirile arheologice. Acestui 
val îi aparţin mormintele sarmatice descoperite la Kisselev, Pisari, Măr- 
căuţi, Lencăuţi etc. '8. Ca urmare a acestor evenimente o parte din 
costoboci s-au refugiat în mediul carpic, iar cea mai mare parte a lor 
a continuat să trăiască pe teritoriul de baştină, alături de noii veniţi, 
vandali şi sarmaţi ':i. De acum înainte, conducerea politică a comu
nităţilor din această zonă de interferenţă între două culturi înrudite — 
cultura carpică şi cea de tip Lipiţa —  a fost pînă în anii 170— 174, do
minat de costoboci, iar după această dată regiunea a intrat sub con
trolul carpilor 80, care vor prelua rolul costobocilor de conducători ai 
coaliţiei antiromane la Dunărea de Jos, impunîndu-se şi ei printr-o se
rie de atacuri răsunătoare împotriva Imperiului rom an81 şi fiind con
sideraţi de unii istorici antici printre cei mai periculoşi duşmani ai 

Imperiului în această vreme82. Considerăm că ar fi greşit dacă arhe

ologii ar căuta să găsească un nivel de distrugere care să indice în 

locuirea „dominaţiei" costoboce cu cea carpică, în aşezările din nordul 

Moldovei. Acest lucru este posibil numai acolo unde au pătruns tribu

rile asdingilor şi lacringilor şi cu ocazia conflictelor s-au distrus unele 

dintre aşezări şi au pus capăt culturii Lipiţa. în nordul Moldovei însă, 

unde au fost şi au rămas seminţiile dacice, acest lucru nu este obliga

toriu de constatat. Aşa încît, încercarea făcută de unii cercetători8;! de 

a declara complexele ce se datează în secolul al II-lea costoboce şi cele 

din secolul al III-lea carpice, nu are şansă de reuşită (fără o analiză 

amănunţită), deoarece cercetările arheologice o infirmă. Aducem în spri

jinul afirmaţiei noastre descoperirile de la Medeleni-Cucorăni unde a 

existat o aşezare carpică ce se datează în secolele II-III e. n. 8/‘.

Din materialul publicat si cel cunoscut de noi nu se poate vorbi 

pe actualul teritoriu al României de o aşezare de tip Lipiţa curată, ci 

de aşezări şi necropole în care se întîlnesc atît materiale carpice (pre

ponderente) cît şi elemente de tip Lipiţa, aşa cum este la Suceava —

77 Cf. supra, nota 75.
78 Gh. Bichir, Les Sarmates au Bas-Danube, în Dacia, N.S., X X I, 1977, p. 

193 şi harta nr. 1 de la pl. I ; idem, Les Sarmates sur le territoire de la Iiou- 
manie, in Actes du V III?  Congres internaţional des seiences Prehistoriques et 
protohistoriques, I, Rapports gcncraux, Beograd, 1971, p. 282 şi harta de la fig. 1.

79 Idem, Cultura carpică, p. 173 ; idem, Archaeology and History, I, p. 161.
80 Ibidem.
81 Vezi datele cu privire la aceste evenimente în Cultura carpică, p. 177- 

185 ; idem, Archaeology and History, I, p.165-173.
82 C f.  lordanes, Getica. 91, 25.
83 N. Ursulescu, Studii şi Materiale (Istorie), II I ,  Suceava, 1973, p. 58-59.
84 S. Teodor şi S. Raţă, Studii şi Materiale (Istorie), I, Suceava, 1969, p. 

37-42 ; S. Teodor, ArhMold, V III , 1975, p. 139-151.
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cartierul Ana Ipătescu85, Siliştea-Schei,86 Zvorîştea87 etc. Lucru este 
normal, deoarece ne aflăm la periferia nordică a culturii carpice, ce a 
existat şi în secolul al II-lea88 şi vecinătatea ei cu celălalt aspect cul
tural dacic, de tip Lipiţa, face din nordul Moldovei o zonă de inter
ferenţă culturală dacică, cu particularităţile ei specifice, în care pre
zenţa elementelor Przeworsk80, posibilă teoretic, n-a fost încă demon
strată arheologic 90.

Cercetările arheologice efectuate cu devotament şi pricepere de co
legii de la muzeele din Suceava şi Botoşani, demonstrează că populaţia 
de origine dacică a locuit intens în secolele II-IV e. n., aceste ţinuturi 
din partea de nord-est a României. Dacii liberi au fost factori de per
manenţă şi continuitate şi au contribuit din plin la etnogeneza popo
rului român

LES COSTOBOQUES

R e  s u m  e

Le territoire sur lequel vivaient les Costoboques se trouve 
au Nord-Est de la Dacie. II recouvre le bassin superieur et moyen du Dniestr, 
ainsi que le bassin superieur du Prut, affectant aussi le nord de la Moldavie. 
La plupart des chercheurs ont affirme l ’appartenance thrace (dace) du ce peuple, 
bien qu’une minorite ait soutenu une appartenance slave ou bien celtique. Les 
documents archeologiques de type Lipitza mis au jour prouvent de facon evi
dent Porigine dace des Costoboques. Le caractere dace de la culture Lipitza 
se revele dans la ceramique, le rite et le rituel funeraire, ainsi que dans Pensem- 
ble de ses traits materiels et spirituels.

L ’auteur de cette etude examine les principaux problemes de Phistoire des 
Costoboques et prend position vis â vis de certains theses divergentes, formulees 
par differents chercheurs.

85 Gr. Foit, Studii şi Materiale (Istorie), III, Suceava, 1973, p. 257-263.
86 Gr. Foit, Studii şi Materiale (Istorie), I, Suceava, 1969, p. 23-36.
87 M. Ignat, SCIV, 21, 1970, 4, p. 675-682 ; idem, Materiale, Oradea, 1979, 

p. 159-160. Prin amabilitatea lui Al. Păunescu şi P. Sadurschi am văzut nume
roase materiale de tip carpic cu ocazia întocmirii repertoriului arheologic al 
jud. Botoşani. Cel mai nordic punct, sigur carpic îl constituie necropola de la 
Horodiştea unde au fost folosite drept urne, amfore cenuşii de tip carpic. Cf. 
Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 173, nota 495 ; idem, Archaeology and History, 1, 
p. 207, nota 495 ; Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul, I, Bucu
reşti, 1976, p. 199-200.

88 Vezi Cultura carpică, p. 147-154 ; idem, Archaeology and History, I, p. 
137-144.

89 M. Ignat, op. cit.f p. 678, 680.
90 Cf. K. Horedt, Apulum, XV I, 1978. p. 234-253 cu harta de la fig. 16. Este

ştiut că arderea secundară a vaselor este cunoscută atît la geto-dacii din Latene, 
cît şi la dacii liberi şi daco-romanii din secolele II- III e.n. (cf. Gh. Bichir, Ar
chaeology and History, I, p. 23 ; V. Căpitanu, Muzeul Naţional, II, 1975, p. 329). Cu 
privire la ceramica aşa-zisă Przeworsk din cadrul necropolei de la Zvoriştea, 
vezi Cultura carpică, p. 173. Notăm că acele fragmente ceramice de aspect hall- 
stattian (vezi SCIV, 21, 1970, 4, p. 680) aparţin după părerea noastră unui orizont 
cultural anterior necropolei. Acest lucru este sugerat nu numai de pasta şi teh
nică de lucru, ci şi de profil (vezi SCIV, 21, 1970, 4, p. 679, fig. 2/5).



REALITĂŢ! DEMOGRAFICE PE TERITORSUL 
MOLDOVES DE NORD ÎN SEC VIII-XI e. n.

ŞTEFAN OLTEANU

Perioada din istoria poporului român cuprinsă în
tre secolele VIII-XI reprezintă, precum s-a demonstrat recent \ una 
dintre cele mai importante verigi ale lanţului evoluţiei societăţii de pe 
teritoriul patriei noastre spre împliniri medievale româneşti. Este vre
mea ivirii zorilor unei noi epoci, vremea plămădirii unei noi baze eco
nomice, a unor noi raporturi sociale, a unei noi societăţi : cea me
dievală. Cercetările istorico-arheologice au evidenţiat principalele as
pecte ale acestei structurări sociale de la cumpăna dintre cele două 
milenii ale erei noastre, la baza căreia stau factori fundamentali, ca 
dezvoltarea forţelor de producţie, accentuarea diviziunii sociale a mun
cii, a diferenţierii sociale etc. S-a arătat totodată, rolul covârşitor al 
factorului demografic în prefacerile amintite, creşterea populaţiei con
stituind condiţia materială indispensabilă propulsionării forţelor de pro
ducţie, a diviziunii sociale a m uncii2, expresia concentrată a dinami
cii economice şi sociale, generatoare de forme ale civilizaţiei urbane.

Conştienţi deci de importanţa cercetării paleodemografice pentru 
cunoaşterea evoluţiei societăţii, în general, într-un anumit stadiu de 
dezvoltare a acesteia, ne vom referi, în cele ce urmează, la situaţia 
demografică de pe teritoriul Moldovei de nord în epoca de răscruce a 
celor două milenii, aşa cum se prezintă în stadiul actual al cercetări
lor, cu unele consecinţe sociale şi politice pe care aceasta le-a antrenat.

Cum s-a mai arătat, sfîrşitul primului mileniu al e.n. marchează un 
moment istoric de-o deosebită importanţă pentru comunităţile de viaţă 
ale bătrînului nostru continent.

Este vremea cînd multe popoare, eliberate de spectrul distruge
rilor popoarelor nomade, păşesc pe calea unui sensibil progres, a unei 
veritabile „renaşteri44, creşterea populaţiei constituind un indice prin
cipal al acestei realităţi. Expresiile „mulţimea poporului44 (multitudo 
populorum), „neînfrînta mulţime a poporului44 (effrenata populi multi
tudo) din documentele scrise occidentale ale secolelor X-XI scot în 
evidenţă sporul demografic de care am amintit. Am arătat, deja, cu alt 
prilej, cum teritoriul României se integrează deplin în acest context

1 Şt. Olteanu, Structuri teritorial-politice româneşti în spaţiul carpato-da- 
nubiano-pontic în secolele VIII-XI, în „Rev. de Ist.“ 1979/Nr. 2.

2 K. Marx, Capitalul, voi. I, Bucureşti, 1951, p. 330-335 ; Fr. Engels, Originec 
familiei, a proprietăţii private şi a statului, (prefaţă la ediţia din 1884).
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ele creştere a populaţiei în perioada de sfîrşit a primului mileniu şi de 
început a celui următor, în urma rezultatelor investigaţiei de teren din 
ultimele două decenii, stăruind mai cu seamă asupra zonelor ţării în 
care se înregistra o mai mare desime a aşezărilor omeneşti. Teritoriul 
Moldovei de nord apare, în acest context cu o mai redusă frecvenţă a 
aşezărilor umane, situaţie care trebuie explicată, credem, prin prisma 
stadiului actual al cercetării de teren, al investigaţiei arheologice.

Din cercetările de pînă acum, rezultă că în zona nordică a Mol
dovei exista în sec. VIII-XI, un număr de aproape 20 aşezări \ care, 
spre deosebire de marile concentrări demografice situate pe cursurile in 
ferioare ale Jijie i şi Bahluiului sau în depresiunea Elan-Horincea, apar 
mai dispersate, cu un mai redus indice de densitate. De menţionat că 
multe din aceste aşezări au fiinţat şi în perioada anterioară, confe
rind, astfel, procesului de continuitate istorică o reală şi temeinică bază 
demografică /*.

Atenta cercetare a acestor aşezări, prin săpăturile arheologice sis
tematic efectuate sau prin observaţii de teren, a pus în evidenţă două 
tipuri de structuri teritoriale : aşezări rurale deschise şi aşezări forti
ficate. Cel mai răspîndit tip de aşezare l-au constituit cele rurale ne
fortificate, satul românesc al secolelor VIII-XI, absenţa sistemului de 
apărare artificial fiind suplinită, în parte, prin poziţia geografică fa
vorabilă (aşezarea pe promontorii, pe boturi de deal, pe terase apărate 
natural din două sau trei părţi). Tipul de aşezare fortificată apare, în 
cazul locuirilor de la Fundu Herţii, Dersca, Baranga, Ibăneşti, Tudora, 
Cobîla, fiind vorba de fortificaţii palisadate cu val de pămînt şi şanţul 
corespunzător şi cu întărituri din lemn. în  stadiul actual al investiga
ţiei, apare surprinzător, numărul mare de asemenea fortificaţii în zona 
nordică a Moldovei secolelor VIII-XI, comparativ cu situaţia din alte 
microregiuni de pe teritoriul României în epoca respectivă. Tocmai din 
această cauză este prematur a se încerca o explicaţie, atîta vreme cît 
o cercetare integrală a spaţiului românesc, nu s-a efectuat încă.

Revenind la tipul de aşezare fortificată, care îndeplinea o vădită 
funcţie de apărare, cercetările intense efectuate în cazul fortificaţiei

3 Este vorba de aşezările din judeţul Botoşani : Horodiştea, Cobîla, Ma- 
teeni, Baranga-Hudeşti, Fundu Herţii, Ibăneşti, Dorohoi, Dersca, Lozna, Ghireni 
(L şi II), Mitoc, Vîrful Cîmpului, Hăneşti, Ripiceni, Ionăşeni, Bobuleşti, Cîm- 
peni (I şi II), precum şi de aşezările din judeţul Suceava : Suceava, Mihăeşti, Bo
gata, Coşna (D. Teodor, Le haut feodalisme sur le territoire de la Moldavie ă 
la lumiere de donnees archeologiques, în „Daciau N.S., 1965, p. 325 şi urm. ; N. Za
haria, M. Petrescu, E. Zaharia, Aşezări omeneşti din Moldova din epoca paleoli- 
tică pînă în sec. al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 114 şi urm. ; SCIV, 1959, p. 687-* 
792 ; 1955 nr. 1-2, p. 289-291 ; ibidem, nr. 3-4, p. 897 ; AŞU-Iaşi, Istorie, 1955, p. 
1-2 ; D. Teodor, Descoperiri arheologice din sec. VI-XI în judeţul Botoşani, în „Din 
trecutul judeţului Botoşani14, I, 1974, p. 113 ; D. Teodor, Teritoriul est-carpatic în 
veacurile V-XI e. n . Contribuţii arheologice şi istorice la problema formării po
porului român, Iaşi, 1978, p. 67 şi urm .; Şt. Olteanu, Şantierul arheologic Suceava- 
Sectorul Oraş, în „Materiale14, V, 1959, p. 607 ; T. Martinovici, Şt. Olteanu, Şantierul 
arheologic Suceava, in Materiale4', VI, 1959, p. 687-692.

4 D Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile X-XI e. n. (capitolele cores
punzătoare).
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de la Fundu Herţii şi parţial la Dersca sau cele de teren de la Baranga, 
Tudora sau Ibăneşti, au demonstrat că ele erau situate pe promotorii 
cu pante abrupte, partea acestora care se lega de platou fiind prevăzută 
cu valuri de pămint şi şanţurile însoţitoare 5. în cazul celei de la Fundu 
Herţei, s-a demonstrat că sistemul defensiv pe perioada secolelor VIII- 
X I a constat, în prima fază, în realizarea a două valuri transversale 
şi şanţurile însoţitoare, precum şi în amenajarea unei palisade laterale 
care înconjura incinta principală „legînd între ele cele două. valuri 
transversalei Valurile aveau amplasate pe culme o palisadă din lemn, 
panta dinspre şanţ fiind consolidată cu pietre (i.

în  cea de a doua fază, după distrugerea prin incendiu a fortifica
ţiei, s-au reînălţat valurile iniţiale şi reamenajat şanţurile însoţitoare, 
constituindu-se, totodată, un al treilea val transversal, cu şanţul co
respunzător 7.

Observaţiile amănunţite făcute asupra modului de distribuire a lo
cuinţelor, de amplasare a diferitelor „obiective1*' economice în cadrul 
aşezării, de construcţie şi reconstrucţie a locuinţelor etc., au condus la 
reliefarea unor aspecte social-economice de o deosebită importanţă pen
tru înţelegerea unor procese istorice privind intensificarea prefacerilor 
din sinul comunităţii umane respective, în secolele VIII-XI.

Cele mai semnificative observaţii în această privinţă s-au făcut 
cu prilejul cercetărilor sistematice de la Suceava, punctul „Drumul na- 
ţional“, unde au fost descoperite mai multe locuinţe în cadrul unei aşe
zări săteşti datate în secolele VII-IX8. Din suma observaţiilor făcute, 
reţin atenţia cele referitoare la dimensiunile locuinţelor (trei dintre ele 
avînd ,aproximativ, aceleaşi dimensiuni de circa 4 m lungime şi 3,50 m 
lăţime, una măsurînd în lungime 4,85 m) şi, mai cu seamă, la succesiu
nea şi dinamica refacerii acestora în decursul vremii. S-a constatat, de 
pildă, că în decursul vieţuirii aşezării, locuinţele au suferit refaceri, 
în mai multe etape; într-un caz pare a fi vorba de trei faze de locuiri 
în cadrul aceleiaşi locuinţe. Nimic n-ar fi neobişnuit dacă succesiunea 
amintită nu s-ar fi petrecut în cadrul aceleiaşi familii ; căci, precum 
se ştie, situaţii de construcţii de locuinţe interceptînd vestigii ale unor 
locuinţe dintr-o etapă imediat anterioară sînt destul de frecvente. în 
cazul locuinţelor de la Suceava însă, modalitatea de refacere a locuin

5 Mv Petrescu-Dîmboviţa, Dân Gh. Teodor, V. Spinei, Les principaux re- 
sullats des jouilles archeologiques de Funclu-Herţei (Roumanie, depart. de Bo
toşani), în „Areheologia Polski41, XV I, 1971, p. 363-383 ; idem, Principalele rezul
tate ale săpăturilor arheologice din Horodiştea de la Fundu-Herţei (jud. Botoşani), 
în „Din trecutul judeţului Botoşani*, I, Botoşani,' 1974, p. 79-93 ; D. Teodor, Te
ritoriul, p.. 70^71.

6 D. Teodor, Teritoriul, p. 70.
7 Ibidem, p. 71.
8 Iniţial, în 1959 cînd s-au efectuat săpăturile, locuinţele au fost încadrate 

în mare în etapa secolelor V III-X  (Şt. Olteanu, Şantierul Suceava. Campania din  
1957, în „Materiale11, VI, p. 692). Studii ulterioare au delimitat această perioadă 
in cadrul secolelor V II- IX  (M. D. Matei, Die slawischen Siedlungen von Suceava 
(Nord-Moldau, Rumănien), în Slov Arch., X , 1, 1962, p. 149-167 ; vezi şi D. Teodor, 
Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în „SCIV", 1968, 
Nr. 2, p. 271 ; idem. Teritoriul, p. 67 şi urm.).
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ţelor, cu exactitate, pe vechile „fundaţii* ridică probleme de natură 
să suscite interesul cercetării fenomenelor sociale din cadrul comunită
ţii săteşti respective. în  cazul celor patru locuinţe sucevene, este vorba 
de părăsirea lor şi revenirea, peste o anumită perioadă de vreme, a lo
cuitorilor la vechile lor cămine ; refacerea vechilor lor locuinţe, de
zafectarea de vreme (dovadă stînd stratul de depunere peste resturile 
locuinţelor părăsite), pe aceleaşi „temelii*, respectînd dimensiunile că
minului anterior demonstrează că perioada de timp cît a durat pără
sirea locuinţelor n-a fost prea mare, urmele acestora păstrîndu-se încă 
pentru a putea fi identificate cu uşurinţă. Pe de altă parte, această 
revenire repetată, presupune o succesiune în cadrul aceleiaşi fam ilii 
în baza dreptului asupra „proprietăţii* locului de casă. Că poate fi 
vorba de membrii aceleiaşi familii mai probează şi o altă observaţie ; 
dispunerea în „cuiburi* a locuinţelor, situaţie constatată în multe alte 
aşezări ca Dridu, Bucov, în Ţara Românească, Dodeşti, Izvoare-Bahna 
(în Moldova), Simoneşti, Filiaş, Comana de Jos (în Transilvania) Gru
parea acestor case în cuiburi de 3-4, în general, la un loc este specifică 
unei familii-nucleu din care se desprind familiile-lăstar (prin căsătorie 
copiii îşi construiesc o nouă locuinţă lîngă cea bătrînească).

Cît priveşte fenomenul părăsirii locuinţelor, faptul că nu există 
indicii ale actelor de violenţă, incendiere etc., conduce la concluzia eva
cuării conştiente şi temporare a acestora, dovadă stînd revenirea repe
tată pe aceleaşi „fundaţii* In.

Cauza reală a acestor repetate părăsiri sau evacuări şi reveniri ale 
locuinţelor pe locurile iniţiale de „baştină*, cauza acestei mobilităţi de
mografice trebuie căutată în sistemul epocii de practicare a îndeletni
cirilor agrare în zonele în care terenul agricol nu putea satisface în 
măsură corespunzătoare necesităţile de alimentare cu produse agrare 
a populaţiei din aşezările respectivei zone. în condiţiile unor slabe ca
lităţi nutritive pe care le oferea solul din zonă, sărăcirea acestuia în 
urma unei exploatări repetate an de an, fără putinţă de a i se reda pă
mîntului prin mijloace artificiale calităţile nutritive preluate de cultu
rile anterioare, deplasarea gospodăriilor spre terenuri agricole, care să 
le ofere posibilităţile de trai corespunzătoare, devenea o necesitate. Re
venirea pe vechile loturi arabile era posibilă după un anumit număr de 
ani, cînd, în urma proceselor naturale de înierbire, terenul îşi recă
păta calităţile nutritive iniţiale. Aşa se explică, în general, marea mo
bilitate a aşezărilor din zonele în care terenurile arabile prezentau mai

9 E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţii la arheologia şi istoria 
perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967 ; M. Comşa, Cultura 
materială veche românească. (Aşezările din secolele V III-X de la Bucov-Ploieşti), 
Bucureşti, 1978 ; D. Teodor, Teritoriul, Iaşi, 1978 ; M. Rusu, Avars, Slavs, Roma
nic population in the 6th-8th centuries, în „Relations between the autohthonous 
population and the migratory populations on the territory of Romania", Bucu- 
reşi, 1975 ; Z Szekely, Săpăturile efectuate de Muzeul d in Sf. Gheorghe, 1967- 
1970, în „Materiale“, X  ; V. Spinei, D. Monah, Aşezarea prefeudală de la Brăsăuţi, 
în „Memoria Antiquitatisw, II, 1970 ; etc.

10 Revenirea pe aceleaşi locuri elimină eventuala ipoteză a evacuării din 
cauza molimeior.
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slabe calităţi pedologice, în condiţii climatice puţin favorabile cum sş 
prezintă, de pildă, situaţia aşezării de la Suceava secolelor VII-IX, şi 
mai marea stabilitate a aşezărilor din cîmpie şi, în general, unde solul 
prezenta bogate calităţi nutritive (zonele cernoziomului, în special).

Observaţiile şi constatările prezentate mai sus, precum şi conside
raţiile de ordin istoric făcute pe marginea acestora şi a altor descope
riri similare sau asemănătoare din alte regiuni ale ţării permit formu
larea unor sugestii în legătură cu definirea tipului de structură 
social-economică a aşezărilor din secolele VIII-XI din nordul Moldovei, 
precum şi a unor ipoteze privind unele aspecte din sfera relaţiilor 
sociale.

Atît modalitatea de dispunere în cuiburi a locuinţelor ca în cazul 
celor sucevene, cît şi existenţa unui drept de proprietate asupra locuin
ţei şi a terenului alăturat (pe care s-au construit casele copiilor), ates
tat de acea revenire sau de acele reveniri pe locul iniţial, demonstrează 
prezenţa unei comunităţi umane stabile de tipul obştii rurale terito
riale, caracteristicile de mai sus fiind incompatibile cu raporturile genti- 
lice. Caracterul mobil al acestor aşezări exclude o eventuală atribuire a 
acestor aşezări unei populaţii nomade, mobilitatea comunităţii săteşti 
constituind, în această vreme, o particularitate a locuitorilor şi din alte 
zone europene, mobilitate generată de sistemul de agricultură prac
ticat J1.

Pe de altă parte, existenţa fortificaţiilor amintite presupune exis
tenţa, totodată, şi a unor sate în imediata apropiere a acestora, a unui 
hinterland prin care s-au înfăptuit fortificaţiile corespunzătoare în baza 
unor raporturi de dependenţă colectivă, stare de lucruri din care re
zulta, de fapt, obligaţia locuitorilor din aşezările din jur să participe la 
ridicarea fortificaţiei şi la lucrările de întreţinere a acesteia.

Asemenea realităţi ridică, în acelaşi timp, şi problema unei even
tuale forme de organizare politică a comunităţilor respective, slaba 
densitate demografică constatată în momentul de faţă, nu îngăduie o 
afirmaţie certă în sensul existenţei unei eventuale formaţiuni politice 
pe teritoriul delimitat. Dacă cercetări viitoare vor constata şi aici o den
sitate a locuitorilor sub forma unor concentrări demografice, lucru pe 
care-1 credem întru totul posibil, aceasta ar constitui un indiciu asupra 
formei de organizare politică, dat fiind raportul de condiţionare dintre 
densitatea populaţiei şi gradul de organizare politică a acesteia12. De 
altfel, existenţa acelor fortificaţii constituie un argument demn de luat 
in seamă în ce priveşte forma de înjghebare politică. De regulă, ase
menea fortificaţii reprezintă punctul de convergenţă a activităţii poli-

11 Grand Roger, L’agriculture au moyen âge, Paris, 1950 ; A. G. Haudricourt, 
Maria Jean-Brunkes Delamarre, L’homme et la charrue ă travers le monde. Pa
ris, 1955 ; M. Belenyesy, La culture permanente et Vevolution du systeme biennal 
et triennal en Hongrie medievale, în „Kwartalnik historii Kulturii materialnej“, 
V III, 1960, Nr. 2 (Ergon).

12 M. Reinhard, Histoire et demographie, în „Revue Historique“, voi. 203, 
1950, p. 194-195 ;Şt. Pascu, în „Populaţie şi societate. Studiu de demografie isto
rică4', Cluj, 1972 ; Şt. Ştefănescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Timişoara, 
1974 ; M. Bulgaru, Populaţie şi dezvoltare economică, Bucureşti, 1975.
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cice din zonă, în el rezidind conducătorul politic al comunităţilor din 
regiune. în asemenea condiţii este de presupus că fiecare din aşeză
rile întărite amintite mai sus, situate în nordul Moldovei, au servit, fie
care, în răstimpul celor aproape patru secole, drept reşedinţă a organis
mului politic corespunzător. Să nu uităm că mai tîrziu, începutul seco
lului al XIV-lea, o „ţară a românilor", era menţionată tocmai în a- 
ceastă parte a Moldovei 13, de unde a început, de fapt, procesul de uni
ficare a formaţiunilor statale existente în cadrul statului feudal de sine 
stătător Moldova. Aşadar, la baza statului românesc independent Mol
dova de la mijlocul secolului al XIV-lea, au stat puternice realităţi de
mografice situate la cumpăna dintre cele două milenii ale erei noastre.

REALITES DEMOGRAPHIQUES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MOLDAVIE DE NORD AUX VlIie-XIe SIECLES

Re s u m e

Utilisant les resultats de l ’investigation archeologique sur 
le territoire de la Moldavie de Nord, l ’auteur de l ’article soumet au debat le 
probleme des sites humaines â la croisee des deux millenaires de notre ere sur 
le territoire deja mentione.

L ’auteur releve l ’existence des agglomerations rurales pour la plupart non 
fortifiees et aussi fortifiees ayant le role et des fonetions de residence de l ’auto- 
rite politique, locale.

Les donnes utilisees par l ’auteur mettent en evidence l ’existence de la „pro- 
priete“ dans le cadre de la communaute rurale de Suceava.

L ’existence de telles structures socio-territoriales pose la probleme du stade 
d’organisation politique de celles-ci, vu le rapport intime entre ces agglomera
tions territoriales et la forme d’organisme etatique en voie de murissement vers 
la forme d’etat feodale independant.

13 Oesterreichische Reimchronik, în „Mon. Germ. Histl\, V, 1-2, vers. 88.539- 
88.543, 88.697.
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DE NORD A MOLDOVE! (D IN  SECOLUL IX PÎNĂ IN  
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PALEOBOTANICE Şl ANTROPOGEOGRAFICE

EM IL IOAN EMANDI

Cercetările privind perioada evului mediu în Româ
nia s-au soldat, precum se ştie, mai cu seamă în ultimul timp, cu re
marcabile rezultate în cunoaşterea unor probleme de bază ale istoriei
noastre. în sensul acesta putem aprecia că, izvoarele documentare 1 şi 
arheologice2 rămîn fundamentale prin informaţia şi problematica a-
bordată, ele aducîndu-şi o contribuţie deplină la înţelegerea şi elucida
rea începutului evului mediu românesc.

1 A. Armbruster, Romanitatea românilor, Bucureşti, 1972 ; C. C. Giurescu,
Tir guri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea pînă la mijlocul
secolului al XIV-lea, Bucureşti, 1967 ; K. Horecit, Contribuţii la istoria Transilva
niei în secolele IV -X III, Bucureşti, 1958 ; I. Iordan, Toponimia românească, Bucu
reşti, 1963 ; R. F. Kaindl, Geschichte der Bukowina, II, Cernăuţi, 1903 ; N. A. Mo- 
hov, Moldavia epochi feodalizma, Chişinău, 1964 ; V. Neamţu, La technique de la 
production cerealiere en Vaîachie et en Moldavie jusqu’au XVIII-e siecle, Bucu
reşti, 1975 ; Şt. Olteanu şi C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Mol
dova în evul mediu, Bucureşti, 1969 ; D. Onciul, Originile Principatelor Române, 
în „Scrieri istorice41, voi. I, ed. A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1968 ; P. P. Panai
tescu, Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969 ; Şt. Pascu, Con- 
tribuţiuni documentare la istoria românilor în secolele X III-X IV , Cluj-Sibiu, 1944 ; 
idem, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj, 1971 ; R. Popa, Ţara Maramureşului
— veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970 ; H. H. Stahl, Studii de sociologie istorică, 
Bucureşti, 1972 ; idem, Teorii şi ipoteze privind sociologia orînduirii tributale, 
Bucureşti, 1980 ; Şt. Ştefănescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Bucureşti, 1974 ; 
Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale 
româneşti (sec. X-XIV), Bucureşti, 1974 ; idem, Itinerarii medievale, Bucureşti, 1979 ; 
Aurel Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978 ; C. C. Giurescu, Formarea 
poporului român, Craiova, 1973 ; Constituirea statelor feudale româneşti, Bucu
reşti, 1980.

2 Mircea D. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec 
XIV-XVI), Suceava, 1970 ; Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, 
Dinogeţia, voi. I, Bucureşti, 1967 ; Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucu
reşti, 1967 ; Petre Diaconu, Dumitru Vîlceanu, Păcuiul lui Soare, voi. I, Bucureşti, 
1972 ; Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare, voi. II, Bucureşti, 
1977 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de la 
paieolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970 ; Al. Păunescu, Paul Sa
durschi, V. Chirică, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, voi. I-II, Bucu
reşti, 1976 ; Maria Comşa, Cultura materială veche românească, Bucureşti, 1978 ; 
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1978 ; Ligia 
Bârzu, Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teri
toriul fostei Dacii, Bucureşti, 1979 ; L. L. Polevoi, Ocerkii istoriceskoi gheografii 
Moldavii, X III-X V , v. v., Kişinev, 1979 ; Elena Busuioc, Ceramica de uz comun 
nesmălţuită din Moldova (XIV-XVI), Bucureşti, 1975 ; Eugenia Neamţu. V. Neamţu, 
Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele X lV-V ll, Iaşi 1980 ; Dan Gh. Teo
dor, Romanitatea carpato-d,unăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1981.
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Studiul perioadei cronologice cuprinse intre secolul IX  şi prima 
jumătate a secolului al XIV-lea privind zona de nord a Moldovei, deşi 
a făcut obiectul unor intense şi valoroase cercetări istorice şi arheolo
gice s-a urmărit în mai mică măsură, acţiunea complexă şi reciprocă 
a factorilor economici şi demografici pe de o parte, iar pe de altă parte 
a omis investigarea urmelor de cultură materială prin procedee şi me
tode proprii ştiinţelor exacte, în speţă analizele metalografice şi paleo- 
botanice. Analiza perioadei, sub aceste aspecte, a contribuit, într-o mai 
largă măsură, la cunoaşterea unor noi componente ale vieţii umane în 
manifestările sale social-economice şi cultural-politice, manifestări ce 
au avut consecinţe directe asupra cristalizării relaţiilor feudale şi a au
toafirmării politice a populaţiei din zonă ca entitate etnică distinctă, 
prefigurînd, în felul acesta, premisele constituirii statului feudal de 
sine stătător şi independent — Moldova. încercarea de a reconstitui, 
măcar parţial, cadrul demoeconomic tradiţional al zonei în care a evo
luat şi progresat societatea feudală locală a fost stînjenită, în parte, de 
o serie de factori dintre care cei mai semnificativi ne reţin atenţia : nu
mărul redus de izvoare scrise, ca şi caracterul lacunar al unora ; nu
mărul mic de necropole cercetate arheologic ca şi al aşezărilor din pe
rioada secolelor XI-XIII ; neglijarea completă a cercetărilor paleobotanice 
şi metalografice ce ar fi putut suplini şi clarifica o serie de pro
bleme ce privesc tehnicile de producţie agrară, pastorală şi meşteşugă-

3 V. Spinei, Informaţii istorice despre populaţia românească de la est de 
Carpaţi în secolele XI-XIV, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. 
Xenopol44, XIV, Iaşi, 1977, p. 2-20 ; idem, începuturile vieţii urbane la Birlad şi 
problema berladnicilor, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xe- 
nopol44, XVI, Iaşi, 1979, p. 271-294 ; C. Cihodaru, Observaţii cu privire la procesul 
de formare şi de consolidare a statului feudal Moldova în sec. XI-XIV, în Anuarul 
Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol44, XVI, Iaşi, 1979, p. 167-186 ; 
Idem, Consideraţii în legătură cu populaţia Moldovei în perioada premergătoare 
invaziei tătarilor (1241), în „Studii şi cercetări ştiinţifice41 (istorie), Iaşi, XIV, 1963, 
f. 2t p. 218 şi urm. ; AL A. Bolşacov-Ghimpu, Cronica Ţării Moldovei pînă la înte- 
miere, Bucureşti, 1979 ; Mircea D. Matei, TJnele probleme controversate ale isto
riei Moldovei în secolele XIII-XIV, în „Studii şi materiale44 — istorie, Suceava, 
voi. III, 1973, p. 63-75 ; Miron Constantinescu, Ştefan Pascu, Petre Diaconu (sub 
redacţie), Rclations betioeen the autochtonous population and the migratory popu- 
lations on the territory of Romania, Bucureşti, 1975 ; V. Spinei, Unele considera
ţii cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din secolul al XH-lea pînă 
la prima jumătate a secolului al XIV-lea, în SCIV, 21, 1970, 4, p. 596-615 ; Emil 
I. Emandi, Consideraţii istorico-geografice asupra aşezărilor medievale din de
presiunea piemontană Rădăuţi, în SCIV, 30, 1979, 3, p. 377-392 ; idem, Unele con
sideraţii cu privire la cercetările arheologice din nordul Moldovei în perioada feu
dalismului timpuriu şi semnificaţia lor istorică (sec. IX —prima jumătate a sec. 
XIV-lea), în „Revista muzeelor şi monumentelor44, 1, 1981, p. 65-83 ; Dan Gh. Teo
dor, Unele consideraţii privind încheierea procesului de formare a poporului ro
mân, în „Arheologia Moldovei44, voi. IX, 1980, p. 75-83 ; Lia şi Adrian Bătrîna, 
Realităţi politice în nordul Moldovei în epoca anterioară întemeierii statului feu
dal, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava, 
23-24 iunie, 1980; V. Spinei, Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunită-' 
ţilor locale din spaţiul est-carpatic în secolele X-XIII, în Hierasus, voi. I, Botoşani,
1979, p. 218-241 ; idem, Organizarea social-politică în Moldova în sec. XIII-XIV, 
'romunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava, 23-24 
iunie 1980.
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rească ; corelarea aspectelor economice cu cele demografice şi raporta
rea lor la un teritoriu geografic bine delimitat şi la un mod de producţie 
condiţionat de nivelul tehnic, tehnologic, social şi politic caracteristic 
societăţii feudale româneşti din sec. IX-XIV. Privită prin această prismă, 
însemnătatea studierii structurilor unei comunităţi etnice într-un spa
ţiu geografic dat, ca şi a configuraţiei şi funcţionalităţii elementelor 
componente ale acestui întreg etno-istoric, conceput pe baza materia
lului arheologic, documentar, paleobotanic şi toponimic, prin utilizarea 
unor metode şi procedee proprii ştiinţelor exacte şi prin raportarea la 
caracterul inter şi multidisciplinar al cercetării, a avut drept cadru 
de referinţă în articolul de faţă, următoarea problematică : identificarea 
etnicului ca entitate distinctă social-politică în izvoarele vremii ; core
laţia spaţială dintre aşezări şi teritoriu geografic locuit ; corelaţia can
titativă dintre tehnicile de producţie (agricole, pastorale şi meşteşugă
reşti) şi demografia zonei ; corelaţia tipologică dintre cultura materială 
şi spirituală creată şi atributele ei etnice.

încheierea procesului de formare a poporului şi limbii române în 
cursul sec. al VUI-lea, marchează apariţia unei etnicităţi româneşti de 
tip arhaico-feudal, corespunzătoare unui anumit mod de producţie cu 
note specifice, ceea ce a individualizat-o şi particularizat-o faţă de alte 
societăţi feudale vecine, ca element etnic relativ puternic, distinct (eco
nomic, social, politic, spiritual, lingvistic, teritorial), ajuns să-şi înjghebe 
structuri politice de oarecare anvergură, consemnate, de altfel, în izvoa
rele scrise4 armene (sec. IX), papale (sec. X III), arabe, persane (sec.
XIII-XIV) şi ruseşti (sec. X III şi XIV) sub numele de „ţară a valahi
lor" (Avalak) sau „terra" (astfel se înregistrează nu numai etnonimul 
„valah" ci şi aria lui de aşezare), prefigurînd, în felul acesta, crista
lizarea şi maturizarea relaţiilor feudale caracteristice evului mediu ro
mânesc. Ponderea şi reproducerea existenţei sociale, ca şi modalitatea 
de manifestare a acesteia, i-a determinat pe cercetători să consemneze, 
pe baza izvoarelor istorice, populaţia din zona extracarpatică, ca etnic 
distinct omogen cu o organizare socială formată în toate planurile exis
tenţei sale : economic, social-politic, lingvistic şi cultural în care, popu
laţia poate fi definită ca o componentă de sine stătătoare a comunităţii 
etnice, identificată la sfîrşitul sec. al VlII-lea sub numele de „vlcihi(' 
nume luat de la slavi, iar de aceştia de la germani. Unele studii apă
rute recent6 infirmă localizarea „vlahilor" menţionaţi de scriitorii bi-

4 A. Decei, Românii din veacul al IX-lea pînă în al XIH-lea în lumina izvoa
relor armeneşti, în „Relaţii româno-orientale44, Bucureşti, 1978, p. 15 şi urm. ; Em. 
Grigorovitza, Românii în monumentele literare germane medievale, Bucureşti, 1901, 
p. 105-106 ; D IR , C, Transilvania, veacul X I-XII-XIII, 1, p. 228 ; A. V. 3oldur, 
Istoria Basarabiei. Contribuţii la studiul istoriei românilor, voi. I, Chişinău, 
1937, p. 120-125 ; pentru o bibliografie completă vezi : V. Spinei, op. cit., în„ „Anu
arul institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol*, Iaşi, voi. X IV , 1977, 
p. 2-10 ; C. Cihodaru, op. cit., în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie 
„A. D . Xenopol44, Iaşi, XVI, 1979, p. 174-175.

5 A. Sacerdoţeanu, Vlahii din Chalcidica, în volumul „în memoria lui V. 
Pârvan4*, p. 54.

6 C. Cihodaru, op. cit., în «Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. 
Xenopol44», Iaşi, XVI, 1979, p. 169.
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zantini Nicetas Choniates (1164) şi Ioan Cinnamus (1166), pe teritoriul 
Moldovei ; în schimb, acelaşi studiu identifică un alt etionim dat popu
laţiei autohtone din Moldova, cel de brodnici şi berladnici organizaţi 
social-politic în jurul unor localităţi cu numele de Brodi (Brod, Vod sau 
Vaduri)7. Cercetările arheologice recente efectuate la Prodana, lîngă 
Bîrlad8, par să confirme legătura toponimică şi lingvistică dintre Pro
dana (Brodana) şi localitatea Brodi, ca de altfel şi cea a toponimului 
localităţii Bîrlad, care, prin filieră de la Brodi, s-a transformat, datorită 
noilor veniţi din Transilvania, în Bîrlad 9. Valoroasă, sub aspectul iden
tificării etnicului cu urmele de cultură materiale şi spirituale create 
ni se pare ideea, că purtătorii acesteia din Moldova nu sînt d-ecît 
acei brodnici, menţionaţi în documentele papale şi maghiare ; acest etio- 
nim a fost înlocuit mai tîrziu în cronica Ipatievskaja cu acela de ber
ladnici 1(J.De fapt. izvoarele bizantine şi ungureşti din sec. al XlI-Iea 1f, 
numesc anumite zone geografice din Moldova „ţara brodniciloru etno

nim ce desemnează nu numai populaţia dar şi teritoriul ocupat de ea
(brodnicii din Moldova nu au nimic cu cei pomeniţi în izvoarele ru 
seşti sub denumirea de broniţi, desemnînd ostaşi cu platoşă). Un alt etno
nim dat populaţiei autohtone, deşi controversat12, e cel de blakumen 
(sec. XII), el desemnînd fie ţara „valahilor^ fie cea a „cumanilor^. A-
vînd înţelesul de „cuman negru“ aceasta nu înseamnă că sub astfel de
numiri nu se ascundeau şi vlahii supuşi cumanilor, sau că perpetuarea 
unui toponim de origine pecenego-cumană într-o anumită zonă geo

grafică înseamnă şi sedentarizarea lor în zonă. în sensul acesta, este de 
remarcat, pentru zona de nord a Moldovei, că deşi, cercetările toponi
mice recente 13, au identificat o serie de hidronime ca cel de Şomuz de 

origine pecenego-cumană, demn de menţionat este faptul că, nu au fost 
identificate urme de cultură materială caracteristice acestei populaţii 
(căldări de lut, morminte, aşezări), cu excepţia unei descoperiri întâm

plătoare a unui topor de luptă (fig. 10/1), eu toate că s-au efectuat cer
cetări de teren sistematice în zonă. Aceasta demonstrează pe de o parte, 
existenţa unei populaţii locale care a preluat toponimul de la cei veniţi 
în trecere, iar pe de altă parte putem aprecia că, în nordul Moldovei 
într-o zonă cu un puternic habitat, dar şi cu o vegetaţie lemnoasă bo-

7 Idem, op. cit., în „Studii şi cercetări ştiinţifice14 (istorie), Iaşi, X IV , 1963,
f. 2, p. 233 şi urm.

8 V. Spinei, începuturile vieţii urbane la Bîrlad şi problema berladnicîlor,
în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol44, Iaşi, XVI, 1979, 
p. 272-291 (opinia autorului este diferită de cea a studiilor publicate de Şt. Olteanu, 
Şt. Pascu şi C. Cihodaru).

9 C. Cihodaru, op. cit., în «Anuarul Institutului de istorie şi arheologie .,A. D. 
Xenopol44», Iaşi, XVI, 1979, p. 181 ; voi. XV II, 1980, p. 119-127.

10 Ibidem.
11 Izvoarele istoriei românilor, ed. G. Popa-Lisseanu, voi. X II, Brodnicii,

Bucureşti, 1938, p. 38, 40, 60, 62 ; DIR, C. Transilvania, veacul X I, X II , X III,
1, p. 183, 188, 228.

12 V. Spinei, Informaţii despre vlahi în izvoarele medievale nordice, în SCIV, 
XX IV , 1971, 1, p. 53 şi urm.

13 C. Cihodaru, op. cit., în „Anuarul Institutului de istorie si arheologie „A.
D. Xenopol44, Iaşi, XVI, 1979, p. 172.
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gală, această populaţie nomadă, de stepă (crescători de animale) nu s-au 
sedentarizat. Începînd cu secolele X-XI, toate informaţiile referitoare 
la populaţia din zonă 14 o numesc fără excepţie „valahi", etnonim ce nu 
se mai ascunde sub numele de ,„brodnici“ sau „blaci“, ci apare ca 
etnic bine definit teritorial, ca limbă, organizare şi cultură, el mar- 
cînd, de fapt, generalizarea şi tendinţa de individualizare şi omogenizare 
etnică a populaţiei autohtone, asimilând totodată grupurile restrînse şi 
izolate de slavi15 precum şi populaţia nomadă sedentarizată, acolo unde 
a fost cazul. Dacă toate informaţiile scrise din secolele următoare (XII- 
XIV) referitoare la etionimul dat populaţiei din zonă este, fără excepţie, 
desemnat prin „valah", în schimb toponimul major teritorial a cunoscut 
diferite denumiri pe care cronicile ruseşti, bizantine, papale şi per
sane lf) l-au consemnat sub numele de „Vlahia Mică", „Rusovlahia", 
„Moldavia", „Kara-Ulagh" (Vlahia neagră). De remarcat, că, cel mai 
folosit toponim ce desemnează teritoriul geografic locuit de români în 
izvoarele vremii, începînd cu sec. al XIV-lea, este cel de Moldova (to
ponim a cărui arie de cuprindere era pe Valea Moldovei — Baia), topo
nim ce apare, mai întîi, atestat documentar ca onomastic derivat de la 
numele oraşului Baia, denumire ce s-a impus apoi la scara întregii ţări 
şi abia mai tîrziu (de remarcat că zona geografică a văii Sucevei şi Şi
retului se numeau — Valahia Mică — Şiret), el a desemnat şi hidroni
mul Moldova. De asemenea, se cuvine să arătăm că tendinţa de omo
genizare etnică nu s-a impus din afară, ca efect al unei cuceriri de 
către un grup mai puternic, ci a apărut din interior, ca expresie cultu- 
ral-specifică, social-economică şi politică determinantă la care s-a adău
gat interferenţa demografică inter-românească ce a contribuit la reali
zarea unui mod asemănător de producere şi reproducere a vieţii so
ciale. In sensul acesta, trebuie de remarcat că, indiferent de originea 
izvoarelor scrise şi arheologice din sec. IX-XIV, ele scot în evidenţă o 
nouă etapă în istoria acestor locuri, cea a afirmării şi constituirii unor 
formaţiuni politice de o oarecare amploare, (Voivodatul Moldova, Va
lahia Mică, Ţara Şepeniţului, Costeşti, Orheiul Vechi). Existenţa unei 
organizaţii proprii — obştea teritorială (sat — uniunea de obşti — cne
zat de vale — ţară) şi a unor începuturi de stratificare socială (contrar 
acestei opinii unii cercetători susţin că, înainte de constituirea statului 
feudal Moldova lipsesc dovezile existenţei unor relaţii feudale, dom

14 V. Spinei, op cit., în „Anuarul Institutului de istorie si arheologie „A. D. 
Xenopol44, Iaşi, XIV, 1977, p. 14.

15 C. Cihodaru, op. cit., în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie 
„A. D. Xenopol41, Iaşi, XVI, 1979, p. 170 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi 
Em. Zaharia, op. cit., p. 112-113.

16 A. Decei, L'invasion des Tartar es de 1241-1242 dans nos reqinos selon la 
Djami ot-Tevarikh de Făzl ol-lah Răsid od Din, în „Revue roumaine d’histoire44, 
X II, 1971, 1, p. 116-117 ; Călători străini despre Ţările Române, ed. M. Holban, 
voi. t, Bucureşti, 1968, p. 31 şi 50 ; N. Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei 
pînă ia Ştefan cel Mare (1359-1457), Iaşi, 1978, p. 15: şi urm. ; V. Spinei, op. cit., 
în „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol44, Iaşi, XIV, 1977, 
p. 20 ; Adolf Armbruster, în Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, 
p. 251-261.
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niile autohtone preluînd, prin substituire, mecanismul de exploatare 
organizat de nomazi) 17 au fost dovedite prin cercetări documentare şi 
lingvistice asupra unor termeni ca cel de ..ţară", „jude", „duce", „cîmp", 
„ocol", „ohabă" ca şi prin investigaţii de toponimie şi arheologie efec
tuate în cadrul unor cetăţi de pămînt, aşezări şi necropole. Sînt cunos
cute rezultatele obţinute pe baza observaţiilor referitoare la caracterul 
diferenţiat al inventarului din locuinţele aşezărilor sau din mormintele 
necropolelor cercetate la Suceava, Fundul Herţei, Rădăuţi. Hudum — Bo
toşani, Vorniceni, Volovăţ l8, realităţi ce reflectă una din trăsăturile e- 
senţiale ale structurilor sociale. Procesul de diferenţiere socială în ca
drul comunităţilor agrare medievale timpurii, de o importanţă hotărî
toare pentru înţelegerea fenomenului de apariţie a proprietăţii private 
şi a claselor sociale, a fost, de asemenea, sesizat şi în izvoarele vremii 
(în scrisorile papale din sec. al XlII-lea) referitoare la Episcopia cuma
nilor unde se vorbeşte de „puternicii acelor părţi", sau în „Cîntecul 
Nibelungilor", unde este amintit ducele Ramuc, din ţara vlahilor, ve
nit la pregătirea pentru nunta lui Atila, cu un pîlc de 700 ostaşi, pre
cum şi în cronica rimată" a lui Ottokar de Styria, unde este descrisă 
captivitatea lui Otto de Bavaria la „ducele românilor" (descoperirea 
unor depozite de arme la Coşna-Floreni, Vatra Moldoviţei — Hurghişca, 
presupune existenţa unor cete militare, care erau antrenate, în acţiunile 
militare iniţiate de popoarele migratoare şi care îşi puteau procura armele 
pe calea schimbului). Deşi unele studii au încercat să localizeze acţiu
nea românilor în spaţiul intracarpatic, noi înclinăm să considerăm că 
discuţiile de pînă acum nu au înlăturat nicidecum argumentele ce pot 
fi invocate în sprijinul localizării în nordul Moldovei a acestei forma
ţiuni politice a românilor, cu siguranţă mai veche decît 1307-1308, cînd 
s-au petrecut evenimentele, identificare făcută pe baza descoperirilor 
arheologice de la Rădăuţi (săpăturile efectuate la biserica „Sf. Nicolae" 
din Rădăuţi s-au soldat cu unele rezultate deosebit de importante, din
tre care amintim : delimitarea unui nivel de locuire din sec. X III, 
suprapus de un altul din prima jumătate a secolului al XIV-lea, datat 
cu monede de la 1309, nivel în care s-au surprins urmele unei con
strucţii bisericeşti de lemn ; în ultimul nivel, datat în a doua jumătate 
a sec. al XIV-lea, s-au dezvelit morminte al căror bogat inventar consti» 
din piese de aur 19), Suceava (existenţa unei aşezări fortificate din prima

17 Henri H. Stahl, Teorii şi ipoteze..., Bucureşti, 1980, p. 164-174.
18 M. D. Matei, Contibuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti,

1963, p. 14-59 ;M. D. Matei, Al. Rădulescu, Şantierul arheologic Udeşti, în „Studii 
şi materiale41, voi. III, Suceava, 1973, p. 271 ; V. Spinei, Rodica Popovici^ Baltă, 
Principalele rezultate ale săpăturilor de la Hudum-Botoşani, din anii 1970-1972,
în „Din trecutul judeţului Botoşani44, 1974, p. 116-133; M. Petrescu-Dîmboviţa. Dan
Gh. Teodor, V. Spinei, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice din Horo- 
diştea de la Fundu Herţei, în „Din trecutul judeţului Botoşani44, 1974, p. 80-107 ; 
Al. Artimon, Consideraţii istorice asupra cercetărilor arheologice de la Volovăţ,
comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava, 23-24
iunei 1980 ; Lia şi Adrian Bătrîna, op cit., comunicare . prezentată la sesiunea 
ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava, 23-24 iuneie 1980.

19 Vezi nota 3 ; Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, în Constituirea statelor feudale 
româneşti, Bucureşti, 1980, p. 195 şi urm.
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jumătate a sec. al XIV-lea, singura cunoscută în această parte a ţării)-0, 
Volovăţ (dezvelirea unei construcţii din a doua jumătate a sec. al XIV- 
lea) 21, şi a unei necropole, ca şi pe baza cercetărilor de teren şi documen
tare care au stabilit microzone geografice (Rădăuţi, culuarul Şomuzului şi 
ai Moldovei) 22 cu densităţi mari de aşezări atestate documentar (s-a avut 
în vedere documentele din a doua jumătate a sec. XIV  şi prima jumă
tate a sec. al XV-lea) şi arheologic pînă în prima jumătate a sec. al 
XIV-lea. (fig. 1, 2). Pornind de la aceste constatări putem, de aseme
nea, confirma informaţia provenită de la cronicarul Jan Dlugosz po
trivit căreia în anul 1326 vlahii (deci, populaţia din zona de nord a 
Moldovei) ar fi însoţit, împreună cu rutenii şi lituanienii, pe polonezi în 
expediţia împotriva margrafului de Brandemburg 2:\ Menţionarea unor 
ostaşi valahi în izvoarele vremii nu numai că presupune existenţa unei 
lormaţiuni politice, dar, în cazul de faţă, oastea constituia singurul 
mijloc de apărare şi, în acelaşi timp, elementul de unificare, consoli
dare şi omogenizare etnică, ceea ce a impus o conducere unică politică 
şi administrativ-organizatorică, ce putea concentra. în anumite zone 
geografice, forţe militare şi economice apreciabile. De asemenea, la de
finirea specificului structurii sociale au contribuit şi observaţii referi
toare la aşezările fortificate situate în zona de nord a Moldovei, ce 
jalonau drumurile principale (această concentrare de cetăţi nu este de
loc intîmplătoare în zonele marginale ale Podişului Sucevei, ele putînd 
sugera existenţa unei puternice uniuni de obşti în partea de nord a 
Moldovei) ca cele de la Fundu Herţei, Dersca, Baranca, Cobîla, Ibăneşti, 
Tudora, Şiret, Volovăţ21, ele deţinînd rolul de reşedinţe politice pentru 
aşezările din jur şi reprezentau, în acelaşi timp, adevărate locuri de 
convergenţă şi apărare pentru acestea. Practicarea unui asemenea sis
tem de organizare şi administrare, a impus, în funcţie de volumul de
mografic, efectuarea unor munci, în comun, la construirea de cetăţi şi 
la cîştigarea de noi terenuri pentru agricultură, prin concentrarea for
ţelor de producţie (unelte, oameni) ; aceasta a fost posibil numai datorită 
organizării satului românesc în obşti, singurul element de continuitate 
şi unitate etnică ce s-a diferenţiat prin mecanismul intern de funcţio
nare faţă de formele de organizare a popoarelor din jur. Cîteva con
statări se impun a fi precizate : modul de producţie al obştei s-a ba
zat atît pe proprietatea privată — liberă, ereditară, cît şi pe cea co
mună ; menţionarea în documente a termenului de „ohabă" specific 
numai zonei carpato-danubiano-pontice desemnează, mai întîi, o pose
siune cu drept ereditar, iar mai tîrziu, o posesiune scutită ; fiecare 
membru al obştei în cadrul hotarului sătesc participa la organizarea pro

20 Vezi nota 18 si M. D. Matei, Nivelul premusatin de la Curtea Domnească 
clin Suceava, în SCIVÂ, 4, 1978, 29, p. 549-553.

21 Vezi 18 ; Al. Artimon, în SCIVA , 32, 1981, 3, p. 403.
22 Emil I. Emandi, op. cit., în SCIVA , t. 30, 1979, 3, p. 377-392 ; M. D. Matei,

Emil I. Emandi, Statele medievale din vale Moldovei şi a Şomuzului Mare, Bucu
reşti, Ed. Academiei, 1982, (sub tipar).

23 Cf. Jan Dlugosz, Historiae Poloniae libri X I I , I, Lipsiae, 1711, col. 989-990.
24 Dan Gh. Teodor, Aşezările întărite clin regiunile est-carpatice ale României

în secolele V III-XI, în „Hierasus“, voi. I, 1979, p. 198-207.
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cesului de producţie, folosind „după putere şi nevoi" întregul hotar să
tesc „oricît va putea să-şi întemeieze în acest hotar'* ; primele docu
mente medievale consemnează, pe lîngă compartimentările economice 
şi cele juridice în care, sînt menţionate alături de stăpînirile „locureşti" 
şi cele în „ocină", îngrădite, ceea ce presupune existenţa unei clase di
rect producătoare în organizarea procesului p r o d u c ţ i e i P u t e m  consi
dera că constituirea de „ocoale" şi, „ţări", ca forme de organizare po
litică şi administrativă, sînt caracteristice numai etnicului românesc, 
ele îmbrăcînd, în procesul de feudalizare, toate formele de evoluţie 
specifice de la sat( obşte) la „ţară".

Apariţia românilor ca etnic cristalizat şi omogen, de sine stătă
tor, atestat în -izvoarele de la sfîrşitul sec. al VUI-lea şi începutul sec. al 
IX-lea 2(i, nu poate fi explicată numai pe baza documentelor scrise, ci şi 
pe baza realităţilor geografice şi economice ce s-au putut stabili între 
habitatul zonei şi teritoriul geografic determinat, ca spaţiu afectat pen
tru vatră şi hotarul aşezării. Cercetările arheologice de teren şi ob
servaţiile geografice efectuate în zonă -7 au dovedit că existenţa vetre- 
lor vechi de locuire au reprezentat adevărate realităţi sociale care au 
contribuit, clin plin, la transformarea şi modificarea lentă a mediului 
geografic, impunîndu-se în cadrul peisajului rural din zonă ca centre 
de producţie şi locuire permanentă, dar şi dinamică, în cadrul acelu
iaşi hotar sătesc. Alegerea acestor puncte de locuire (vatră) s-a făcut 
în funcţie de două elemente geografice : amplasare şi securitate. Cer
cetările arheologice sistematice de pînă acum, întreprinse în 26 de loca
lităţi -8 situate în zona de podiş şi cîmpie, ca şi cele de suprafaţă efec
tuate în 91 de localităţi au dus la semnalarea a 148 de puncte de 
locuire, din care : 50 de puncte arheologice din sec. IX-X1; 30 de puncte 
arheologice din sec. X ll- X ltl şi 62 de puncte arheologice de la sfîr
şitul sec. al XIII-lea şi prima jumătate a sec. al XIV-lea. Pornind de la 
existenţa acestor realităţi social-istorice şi paleodemografice (deşi frag
mentare şi incomplete) se impun a fi reliefate cîteva constatări antro- 
pogeografice :

a) repartiţia şi evoluţia aşezărilor din zona de nord a Moldovei a 
fost condiţionată, într-o oarecare măsură, de cele trei cadre distincte 
geomorfologic, munte, podiş şi cîmpie, dar omogene la nivel topologic

25 DRH, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1975, p. 3, 6, 8, 10, 17 ; P. P. Panai
tescu, Obştea ţărănească in  Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1964, p. 104 
şi urm. ; H. H. StahI, Teorii şi ipoteze..., Bucureşti, 1980, p. 95.

26 Dan Gh. Teodor, op. cit., în „Arheologia Moldovei11, voi. IX , Bucureşti,
1980, p. 83 ; Dionisie Petcu. Conceptul ele etnic, Bucureşti, 1980, p. 159 şi urci.

27 Al. Păunescu, Paul Sadurschi, V. Chirică, op. cit., voi. II, Bucureşti, ÎV1<> ; 
M. D. Matei, Emil I. Emandi, Noi puncte arheologice pe harta judeţului Suceava, in 
SCIVA, 27, 1976, 1, p. 97-101; Emil I. Emandi, op. cit., în SCIVA, 30, 1979, 3, 
p .377-392.

28 Vezi nota 2, 18 şi Dan Gh. Teodor, Le haut feodalisme sur le territoire de 
la Moldavie ă la lumiere des donnees arhcheologiques, în Dacia, IX , 1965, p. 
325-335 ; Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu, Victor Spinei, Cercetări arheologice 
la Lunca — Dorohoi, în „Arheologia Moldovei", voi. V I, 1969, p. 187-214 ; M. D. 
Matei, Emil I. Emandi, Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la 
Liteni-1976, in „Anuarul Muzeului judeţean Suceava", voi. V, 1978, p. 226-234.
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(grind, terasă, cuestă etc.) sub trei aspecte, din punct de vedere al 
condiţiilor geografice : la toate cele trei nivele topografice, văile de 
rîu au oferit optimul de locuire sub aspectul amplasării şi exploatării 
resurselor, ele constituind totodată, punctul de adunare, omogenizare şi 
sinteză demografică, culturală, socială şi politică a colectivităţilor agrare 
(localizarea geografică a primelor aşezări menţionate documentar se fă
cea in funcţie de reţeaua hidrografică „gură", „obîrşie", „izvor", „fun
dul văii") ; un alt element comun celor două unităţi geografice e pre
dominarea vegetaţiei lemnoase, a cărui areal de extindere a putut fi 
stabilit, cu aproximaţie, pe baza analizelor de sol şi a hărţilor Otzel- 
lovicicz (pentru Bucovina) în proporţie de 80% în zona de podiş şi 
65-70% în cea de cîmpie (de remarcat că, suprapunînd harta vegeta
ţiei cu cea a solurilor silvestre, cenuşii, brune cenuşii caracteristice 
pădurilor de foioase, şi cu cea a aşezărilor observăm că amplasarea şi 
densitatea cea mai mare de locuire corespunde zonelor deluroase îm
pădurite : Dealul Ibăneşti, Şeaua Bucecii, Dealul Mare, Dealul Cozan- 
cea-Guranda .Dealurile Prutului, Dealul Dragomirna, Dealurile Fălti
ceni, zona depresionară Baia-Drăguşeni) ; al treilea element comun îl 
constituie solul de luncă ale cărui calităţi agro-productive (afinat, uşor 
de lucrat) au fost exploatate, din plin, de colectivităţile agrare din zonă, 
el devenind coordonata esenţială a existenţei activităţii umane şi a 
permanentizării locuirii ;

b) topografic, s-a constatat că altitudinile aşezărilor scad de la vest 
spre est de la cca. 600 la 50 m altitudine, ceea ce prea puţin a influ
enţat amplasarea locuirii, observîndu-se că atît la podiş cît şi la cîm
pie zona era la fel de bine populată (în sensul acesta trebuie abando
nată vechea teoiie a populării mai tîrzie a cîmpiei, sau a retragerii 
la munte a populaţiei pentru a scăpa de jaful cotropitorilor). Peste 
80% din totalul celor 148 de puncte arheologice datate în sec. IX-XIV, 
sînt situate între 75-375 m altitudine (fig. 14) ;

c) amplasarea a peste 80% din aşezări pe terasa larg dezvoltată (cu 
poduri întinse) a dat posibilitate extinderii şi evoluţiei nestingherite a 
vetrelor de sat din apropierea cuestelor împădurite ; deşi, pentru sta
bilirea altitudinii medii a unora dintre vetrele vechi nu sînt indici 
precişi, totuşi, pe baza observaţiilor de teren şi a hărţilor topografice, 
s-a constatat că plafonul mediu de altitudine a t 'oluat pentru perioada 
sec. IX-XIV de la 275 m, la 28.0 m, 200 m, 310 m, 325 m (terasele 
de 150 m şi 175 m altitudine relativă fiind cele mai tinere ca vîrstă, 
erau cele mai intens populate) ; fizionomia şi structura de aşezări carac
teristice perioadei cronologice cuprinse între sec. IX-XIV nu a schimbat 
pre-a mult peisajul geografic al zonei, modificările antropice cuprinzînd, 
în această fază, mai ales culoarele văilor şi mai puţin zonele de 
pantă ale dealurilor. Potrivit acestor constatări se observă o creştere 
lentă în altitudine a aşezărilor şi a zonelor economice, extinderea aces
tora făcîndu-se în ritm încetinit de pe văile principale spre versanţi 
şi văile secundare (de-abia în sec. XV III-X IX  se înregistrează un ritm 
accelerat în defrişarea zonelor de coastă), fapt esenţial în judecarea 
evoluţiei aşezărilor şi implicit a continuităţii lor :
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ci) cercetările arheologice întreprinse în cele 117 localităţi au evi
denţiat că cel mai răspîndit tip de aşezare e cea rurală deschisă (137 
de aşezări) urmînd apoi cele .fortificate (11 aşezări). Vetrele aşezărilor 
cercetate prin săpături arheologice29, erau alcătuite din locuinţe de 
tip adîncit şi de suprafaţă, grupate în crînguri (în cadrul aceluiaşi 
hotar sătesc pot fi întîlnite două sau trei asemenea crînguri)30, fiecare 
crîng cuprînzînd 3-5 case concentrate în „cui buri “ pe o suprafaţă de 
cca. 200-300 m (observaţia fiind valabilă, în special, pentru sec. 
IX-XIII)31; în sec. al XIV-lea se constată o răsfirare a acestora pe o 
lungime de cca. 500-600 m 32. Semnificative observaţii s-au făcut asu
pra grupării locuinţelor de la Suceava (sec. IX) unde au fost sesizate 
trei etape de refacere într-un timp foarte scurt de către aceeaşi fa
milie ; părăsirea şi revenirea pe acelaşi loc se leagă de sistemul de 
exploatare agricolă şi de dreptul juridic al aceleiaşi familii asupra lo
cului de casă. Cercetările de pînă acum au precizat că gruparea caselor 
se leagă de existenţa unor familii-nucleu din care se desprind familii 
lăstar 33. Tipul aşezărilor fortificate (a căror suprafaţă oscila între 2-4 ha 
şi putea concentra o populaţie a cca. 4, 5 sate) deşi puţine la număr
faţă de cele rurale deschise sînt concentrate, mai ales în zona de nord a
ţării, ele îndeplinind funcţii de apărare şi politice faţă de aşezările din jur. 
In cazul celei de la Fundul Herţei (sec. IX-XI) s-a constatat că în prima 
fază s-au realizat două valuri transversale şi amenajarea unei palisade 
laterale care înconjura incinta principală, legîncl cele două valuri trans
versale. în cea de a doua fază, după incendiere, s-au reînălţat valurile
iniţiale şi reamenajat şanţurile, construindu-se cel de al treilea val de
apărare cu şanţ. Amplasarea locuinţelor în imediata apropiere a valului 
de apărare şi depistarea celor cinci gropi de provizii a căror capacitate 
totală era de cca. 4-5 mii kg, dovedesc existenţa unei populaţii seden
tare agricole, din a cărei muncă în comun rezultau o serie de produse 
ce constituiau rezervele comunităţii pentru anii cu recolte compromise, 
precum şi pentru alte nevoi pricinuite de năvăliri ; de asemenea trebuie 
avută în vedere observaţia că locuirea în aceste cetăţi era de scurtă 
durată ;

e) mărimea hotarelor teritorializate economic şi juridic era destul 
de apreciabilă aşa cum de fapt le menţionează primele documente din 
sec. XIV (ex. : „Iar hotarul lor din jos de la Maraşeuţi, un val ce-i 
de-a curmezişul cîmpului pînă la Şiret apoi de cealaltă parte a Şire
tului, la capătul de jos al poienii, o movilă. Şi de acolo drept peste 
luncă la fîntînă... în bucovină... la hotarul Şerbănescului... către topliţă,... 
pe unde se arată drumul de la Dobrinăuţi la capătul cîmpului. Aceis-

29 Vezi nota 2, 18 20 şi 28.
30 Ştefan Olteanu, Structuri teritorial-politice româneşti în spaţiul carpato- 

danubiano-pontic în secolele VIII-XI, în „Revista de istorie41, 32, 1979, 2, p. 291.
31 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op cit., p. 123-138.
32 Emil I. Emandi, op. cit., în SCIVA, 30, 1979, 3, p. 386 ; idem, Unele aspecte 

privind prelucrarea datelor paleodemografice si rejyrezentarea lor în muzeu, în 
„Anuarul Muzeului judeţean Suceava", voi. VI-VII, 1979-1980, p. 595 şi urm!

33 Şt. Olteanu, op. cit., în „Revista de istorie14, 32, 1979, 2, p. 291.
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ta-i tot hotarul" ;!'‘) ; reconstituirea hotărnicii în cazul de faţă pentru fos
tele sate de pe Ş ire t; Ciorsaceuţi, Vladimirăuţi şi Bucurăuţi, ne-a con
dus la constatarea că una din laturile hotarului nu trecea de 6-7 km, 
caracteristică a satelor din zonele de concentrare demografică şi 10-15 
km în zonele de slabă concentrare ; în sensul acesta s-a constatat că, 
între volumul populaţiei din sat şi mărimea hotarului său există un 
raport determinat („cît vor putea să trăiască 20 de c a s e " ) c e e a  ce 
a conferit satului românesc, ca trăsătură esenţială ce s-a păstrat în tot 
cursul evului mediu, o masă mică demografică în raport cu suprafaţa 
hotarului satului (vetrele erau mici, grupate şi mai numeroase decît 
numărul de aşezări) ;

f) cartografierea celor 148 de puncte arheologice şi a aşezărilor 
menţionate documentar în a doua jumătate a sec. al XIV-lea şi prima 
jumătate a sec. al XV-lea, dar existente în prima jumătate a sec. al 
XIV-lea (coroborarea documentelor scrise cu cele arheologice prin me
toda constituirii toponimelor majore ne-a condus la stabilirea în prima 
jumătate a sec. al XIV-lea, în zona de podiş şi cîmpie, a 219 aşezări)3'* 
ne-a dat posibilitatea să stabilim următoarele concentrări demografice, 
de mărimi diferite, în zona de nord a Moldovei pentru sfîrşitul sec. 
al XlII-lea şi prima jumătate a sec. al XIV-lea (fig. 1, 2) :

—  o primă concentrare a 39 de aşezări se situează în zona depre- 
sionară Rădăuţi, în sectorul mijlociu al văii Sucevei (în cadrul acestei 
grupări s-a identificat o singură aşezare fortificată la Volovăţ), reve
nind la suprafaţa de 5 kmp o aşezare ;

—  alte trei grupări teritoriale cu o mare densitate de aşezări au 
fost delimitate în zona depresionară Liteni-Baia (29 de aşezări ; o aşe
zare revenind la 4 kmp), în zonele deluroase Fălticeni-Dragomirna- 
Bucecea (21 de aşezări ; o aşezare revenind la 3 kmp) şi Tătăruşi-Dea- 
lul Mare (53 de aşezări ; o aşezare revenind la 3 kmp) ; în cadrul aces
tor complexe teritoriale se profilează cîteva aglomerări de aşezări în 
jurul Sucevei, Fălticenilor, Drăguşenilor, Baia şi Probota-Vorona ;

—  în partea de nord a podişului, de o parte şi de alta a Şiretului 
în zona deluroasă Dragomirna-Hăpăi, Bucecea (32 de sate) s-a consta
tat, de asemenea, o concentrare de aşezări cu o densitate mai mică, 
un sat revenind la 7 kmp ; aşezări fortificate s-au identificat la Dersca, 
Cobîla şi, probabil, la Şiret ; aşezările deschise sînt concentrate în cîteva 
microzone geografice din jurul Şiretului, Dersca şi Zvorîştea-Lunca ;

— între Şiret şi Prut aşezările se concentrează, mai ales, în zo
nele deluroase, centrul cîmpiei rămînînd mai slab populat. Astfel, o 
primă concentrare se constată în zona deluroasă Ibăneşti (7 aşezări ;

34 DRIi, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1.975, p. 3.
35 D. Ciurea, Evoluţia aşezărilor şi a populaţiei rurale din Moldova în  seco

lele XV II-XV III, în „Anuarul Institutului de istorie si arheologie „A. D. Xenopol", 
Iaşi, X IV , 1977, p. 128 ; DIR , A, Moldova, voi. I, X V II, p. 394.

36 Emil I. Emandi, op. cit., în „Anuarul Muzeului judeţean Suceava" voi. 
VI-VII, 1979-1980, p. 587 ; L. L. Polevoi, op, cit., p. 115 şi 161-177 ; Em il I. Eman
di, Consideraţii geografice privind dinamica aşezărilor dispărute din nordul Mol
dovei în evul mediu (sec. X IV-XVIII), în „Hierasus", voi. I, Botoşani, 1979, p. 
268-277.
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o aşezare revenind la 13 kmp), zonă care este, de fapt marcată de 
o .serie de aşezări fortificate ca cele de la Fundul Herţei, Baranca, Orof- 
teana, Horodiştea, Ibăneşti, ce jalonau unul din cele mai circulate dru
muri (drumul Hotinului) ; de-a lungul dealurilor Prutului constatăm o 
primă concentrare în zona rîurilor Volovăţ şi Ghireni (10 aşezări ; o 
aşezare revenind la 14 kmp) şi o a doua concentrare spre avalul rîuri
lor Corogea şi Jijia  15 aşezări ; (o aşezare revenind la 9 kmp) ; alte 
două concentrări de aşezări se pot identifica în zona depresionară Bo- 
toşani-Dorohoi (4 aşezări ; o aşezare revenind la 18 kmp) şi în zona 
Cîmpiei Jijiei, pe cursul inferior al pîrîului Miletin (4 aşezări ; o aşe
zare revenind la 8 kmp) ;

g) la est de rîul Şiret aşezările cartate ocupă, mai ales zona delu
roasă, ele fiind răspîndite pe o mare suprafaţă (triplă decît în podiş). 
Întrucît, aspectul de concentrare masivă aşa cum îl întîlnim  in zona 
de podiş, aproape dispare în cea de cîmpie (centrul Cîmpiei Moldovei 
este mai puţin locuit), în schimb, se constată pentru aceeaşi zonă, de 
cîmpie, în secolele IX-XII mult mai multe concentrări demografice 
decît în zona de podiş, aşezările suprapunînd altele mai vechi din 
secolele VI-VIII ; pentru zona de podiş se observă o concentrare mai 
mare demografică în secolele X III-XIV , unde urmele de cultură ma
terială din perioadele anterioare (sec. IX-XII) se găsesc pulverizate 
pe microforme de relief, din caidrul aceluiaşi complex geomorfologic 
(suprapuneri de locuire s-au constatat la Suceava, Rădăuţi, Baia, Vor- 
niceni) ; această balanţă demografică caracteristică celor două forme re
gionale de relief (podiş, cîmpie) se datoreşte, în mare parte, dinamicii 
populaţiei, dinamică ce-şi găseşte cauzele în mişcările popoarelor m i
gratoare ce au provocat o deplasare a populaţiei în zone mai ferite şi 
în cele economice de exploatare complexă a hotarului satului (dinamica 
demografică trebuie văzută sub tripul aspect : cel inter-românesc, inter
zonal şi în cadrul aceluiaşi hotar, toate aspectele legîndu-se pentru 
secolele IX-XIV de sporul natural şi emigrările de peste munţi, din 
Transilvania, anterioare întemeierii statului feudal Moldova)37 ;

h) stabilirea cadrului demografic pentru prima jumătate a sec. al 
XIV-lea, prin cartarea celor 219 aşezări, a avut în vedere şi un alt 
aspect, cel legat de existenţa hotarelor stabilite, caracteristice unei vieţi 
aşezate, anterioare primelor domnii. Din documentele păstrate pentru 
a doua jumătate a sec. al XIV-lea se pot desprinde cele mai vechi in 
formaţii cu privire la hotarele statornicite pe baza limitelor naturale 
topografice („zarea dealului", „movilă", „gura văii", „obîrşie", „pe deal 
la vale", „drept la Suceava", „pe lîngă pîrîul Negru", „sus pe Jijia ", 
„coasta dealului", „pişti pîrîu", „malul văilor", „la vale pe pîrîu", „Va
dul Mare", „sus pe pîrîu", „marginea luncii", „pe deal"):j8, în care com
ponentele geomorfologice majore stabile, ce au constituit limitele din
tre aşezări, sînt văile de rîu şi dealurile cu toate variantele lor de

37 Şt. Ştefăneseu, Mişcări demografice în Ţările Române pînă în secolul al 
XVII-lea şi rolul lor în unitatea poporului român, în „Unitate şi continuitate 
în istoria poporului român“, Bucureşti, 1968, p. 188-206.

38 DRH, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1975, p. 3, 6, 8, 10, 17.
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forme „pe unde din veac au folosit". S-a constatat că, în majoritatea 
cazurilor unde hotarul era stabilit pe „ape" sau pe „zări" (dealuri) ele 
erau mai alungite în bazinele de recepţie şi mai largi în cele de acu
mulare ; dacă în zona de cîmpie satele au vetrele dispuse în alinia
mente longitudinale, în schimb, în cea de podiş acestea sînt răsfirate pe 
diferite văi secundare de rîuri alimentate cu apă tot timpul anului. Tot din 
primele documente putem deduce existenţa mai multor sate într-un sin
gur hotar (ex. : în hotarnica din 1392 a satelor Ciorsaceuţi, Vladimirăuţi 
şi Bucurăuţi se menţionează că „această îi este hotarul întregului ocol" ; 
la fel în documentul de la 1393 se pomeneşte că satele lui Radomir 
sînt „într-un ocol" ; chiar şi mai tîrziu satul Pătrăuţi la Suceava, „oco
lul din sus... şi pe din sus alt cot, tij din Pătrăuţi unde sînt Muntenii 
şi al treilea cot tij din Pătrăuţi unde a fost Grecii 3!)), numit şi „ocol", 
ceea ce presupunea, pe lîngă forma stabilă, teritorializată, a hotarelor 
şi o a*numită formă de organizare (poate cea a uniunilor teritoriale 
de obşti săteşti) anterioară întemeierii statului feudal /,°, formă ce era 
impusă de cadrul economic şi social ce necesita efectuarea unor munci 
în comun ; e posibil ca, în cadrul acestui hotar comun — hotar boie
resc /'1 —  satele să aibă hotare distincte ;

i) analiza celor 219 toponime majore din prima jumătate a sec. al 
XIV-lea ne-au relevat următoarele constatări : existenţa unui habitat 
aproape omogen românesc atestat de izvoarele scrise din a doua jumă
tate a sec. al XIV-lea şi prima jumătate a sec. al XV-lea, ne-a con
dus la următoarea clasificare a toponimiei majore : oiconimele cu ori
gine în antroponimie (Boteşti, Drăgoieşti, Grămeşti, Bereşti, Bălineşti, 
Şerbăneşti etc.) reprezintă un procent de 60-65%din totalul aşezărilor; 
oiconimele care au fost date după natura geografică şi topografică a lo
cului (Crasna, Lunca, Cîmpulung, Mălini, Roşiaci, Capu Cîmpului etc.) 
totalizează un procent de cca. 25% ; oiconimele care amintesc dife
rite stări economice, sociale, demografice şi chiar psihologice (Greci, 
satul Diacului, Baia, Buhuleşti, Giumănăţeni, Cărpăniş etc.) se întîl- 
nesc în proporţie de cca. 15%. Predominarea oiconimelor derivate din 
antroponime deşi oglindesc un proces de patrimonializare feudală a sa
telor, termen dat mai tîrziu (fără să aibă vreo legătură cu vechimea 
propriu-zisă a aşezării), totuşi, noi ne raliem opiniei potrivit căreia 
acetse oiconimii oglindesc cel mai vechi proces de teritorilizare a obştei 42 
şi prefigurează cristalizarea unor noi relaţii, relaţiile feudale. Unii cer
cetători'’3 au constatat că oiconimele cu nume geografic dovedesc că 
locuitorii aşezărilor respective sînt de aceeaşi condiţie socială. Pornind 
de la aceste constatări, cercetările privind oiconimele ce apar în do-

39 DRH, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1975, p. 3, 6, 145.
40 H. H. Stahl, Studii de sociologie istorică, Bucureşti, 1972, p. 180-234 ; Emil

I. Emandi, Observaţii de geografie istorică privind ocolul oraşului Suceava, în 
„Anuarul Muzeului judeţean Suceava*1, voi. IV, 1977, p. 120 şi urm.

41 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 100-102.
42 Idem, op. cit., p. 27 ; Radu Popa, Consideraţii istorice pe marginea topo

nimiei vechi maramureşene, în „Revista de istorie11, 30, 1977, 8, p. 1447-1464.
43 N. Grămadă, Toponimia satelor din Bucovina, (lucrare în manuscris), Arhi

vele Statului Suceava, inv. 113-118, voi. I, p. 8-10.
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cumentele medievale din a doua jumătate a sec. al XIV-lea, ne-au re
levat două aspecte : pe de o parte modalitatea de patrimonializare a 
satelor (ex. : în 1398-1399 boierul Braia a primit un loc pe Strahotin, 
ca după 45 de ani acelaşi loc să fie menţionat sub numele de Brainţ 
iar pe de altei parte urmărirea mai multor cazuri de oiconime în for
mare („unde este Nichita“, „unde a fost Opriş“, .,unde a stat Z îrnă“, 
..satul lu i Bode“), pînă la formarea lor definitivă (Oprişeni, Bodinţi) 
sau plină, constatată prin metode matematice/|5 verificate arheologic şi 
demografic w ne-au arătat că, trecerea unui anumit număr de ani, re
prezintă atît durata de întemeiere a unui sat, cît şi stabilirea vechimii 
altor sate (cu oiconimul format) prin scăderea din anul primei menţiuni 
documentare, fie 58 de ani (limita inferioară) fie 122 de ani (limita 
superioară) ; o ultimă constatare care se impune a fi făcută e cea a 
oiconimelor terminate în „inţi“, „ăuţi“, „uţi“, concentrate în marea ma
joritate în zona de podiş (în microzonele Rădăuţi, Liteni, Şiret, Tîrgu 
Neamţ, Zvorîştea) desemnate ca româneşti de către primele documente 
(cercetările arheologice de la Rădăuţi, Liteni şi Zvorîştea au scos la 
iveală urme de cultură materială caracteristice populaţiei autohtone), şi 
a căror toponim românesc care s-a păstrat pînă astăzi, apar cu numele 
tradus în slava veche chiar de la prima atestare documentară47 (sate 
cu asemenea terminaţii apar în Polonia şi Rusia încă din sec. al Xl-lea, 
odată cu întemeierea feudalităţii ; denumirile acestor sate sînt puse pe 
seama refugiaţilor halicieni, care au luat parte la luptele de la Kalka).

Constatările privind aşezările din sec. IX-XIV  ne-au prilejuit şi 
alte concluzii legate de tehnicile de producţie (agricole, pastorale şi 
meşteşugăreşti), ce au jucat un rol hotărîtor în determinarea nivelului 
economic atins şi a volumului demografic caracteristic modului de produ
cere şi reproducere a existenţei sociale. In sensul acesta, s-a constatat că 
aşezările din cadrul marii unităţi teritorial-geografice, cea a podişului 

şi cîmpiei, reflectă condiţii climatice, hidrologice şi biogeografice apro

piate, fapt ce a favorizat dezvoltarea unei economii bazate pe cultiva
rea plantelor şi creşterea animalelor şi al cărei caracter extensiv, carac
teristic în tot cursul sec. IX-XIV, a îmbrăcat un aspect regional unitar 
dar şi unul diferenţiat zonal circumscris unei arii economice mult mai 

largi, cea din podişul Moldo-Volîno-Podolic. R itm ul lent de feudalizare 
şi stabilizare juridică a hotarelor satelor ca spaţii populate şi cultivate 
în care suprafaţa destinată cultivării a ţinut pasul cu dinamica demo
grafică, reprezintă, pentru sec. IX-XIV, o realitate social-economică ce

44 DRH, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1975, p. 10 şi 343.
45 L. L. Polevoi, op. cit., p. 161-177.
46 Emil I. Emandi, op. cit., în  „Anuarul Muzeului judeţean, Suceava41, voi.

VI-VII, 1979-1980, p. 390-397.
47 DRH, A, Moldova, voi. I, Bucureşti, 1975, p. 3-4.
48 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în  veacul V-XI e. n. Iaşi, 1978 ; 

V. Spinei, Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunităţilor locale din 
spaţiul est-carpatic în secolele X-XII, în  „Hierasus“, voi. I, 1979, p. 218-241 ; 
Henri H. Stahl, Teorii şi ipoteze privind sociologia orînduirii tributale, Bucu
reşti, 1980 ; Emil I. Emandi, în Muzeul Naţional, vol.V, Bucureşti, 1981, p. 148-158.
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trebuie luată în considerare atunci cînd apreciem agricultura ca prin
cipală preocupare tehnică — dezvoltarea acesteia a accelerat şi pro
gresul tehnicilor meşteşugăreşti —  capabilă să creeze un anumit „pei
saj rural“. Problematica definirii conţinutului demoeconomic al peri
oadei sec. IX-XIV a reţinut atenţia în ultimul timp mai multor istorici 
şi chiar sociologi48. în sensul acesta s-a precizat că generarea relaţiilor 
de dependenţă în condiţiile în care organizarea proceselor de producţie 
agricolă nu puteau avea decît în caracter comunitar, este ca tehnica 
de producţie să permită realizarea unui p lusprodus(producţia  marfă 
fiind destul de redusă nu putem vorbi pentru perioada sec. IX-XIII de 
existenţa unor valori de schimb ci doar de valori de uz destinate aces
tui schimb). Pornind de la corelarea factorului economic cu cel de
mografic în creştere sensibilă în sec. IX-XI s-au observat progrese 
vizibile în domeniul agriculturii şi, în primul rînd, în cultura plante
lor şi, în al doilea rînd, în tehnologia confecţionării şi diversificării unel
telor. Dacă sporirea mijloacelor de existenţă s-a făcut preponderent 
extensiv prin luare în cultură de noi pămînturi prin defrişare şi des
ţelenire (din hotarul satului) fie prin muncă colectivă fie individuală, 
trebuie de remarcat grija omului pentru cultivarea plantelor, obser
vaţii ce s-au putut face pe baza analizelor paleobotanice şi a echipa
mentului tehnic folosit. în cazul de faţă am folosit date din şase sta
ţiuni arheologice (Fundul Herţei, Liteni, Udeşti, Suceava, Vorniceni 
Zahareşti — (fig. 7) în care s-au descoperit (în locuinţe, gropi de pro
vizii şi morminte) materiale paleobotanice din sec. IX-XV. Rezultatele 
obţinute prin cercetările efectuate în cadrul laboratorului50 au relevat 
varietatea plantelor şi speciilor cunoscute de om în perioada feudalis
mului timpuriu. Dintre acestea amintim : Triticum monoccocum (iden
tificat la Fundu Herţei sec. IX-XI ; Suceava sec. XIV-XV şi Liteni (sec. 
XIV-XV) ; Triticum dicoccum Fundu Herţei, Suceava şi Udeşti), Tri
ticum aestivum ss vulgare (Suceava, Udeşti. Vorniceni-Tulova ; Triti
cum aestivum ssp compactum (Fundu Herţei) ; Triticum aestivum ssp 
spelta (Liteni, Zahareşti) ; Triticum durum  (Zahareşti) Panicum mili- 
aceum L. (Fundu Herţei, Suceava, Zahareşti, Vorniceni) ; Hordeum vul
gare — convarietatea distichom şi Hordeum vulgare L. (Fundu Herţei, 
Suceava, Liteni, Zahareşti, Vorniceni), Secole, cereale L. (Suceava, Fundu 
Herţei, Liteni, Udeşti, Vorniceni) ; mazărea (pissum sativum ; Udeşti).

Remarcăm de la bun început că densitatea urmelor vechilor cul
turi de plante, corespunde, într-o bună măsură, cu rolul jucat de aces
tea în economia de consum a aşezărilor, fenomen condiţionat de varie
tatea plantelor, sistemele agricole şi pastorale folosite, echipamentul 
agricol precum şi de munca fizică colectivă sau individuală depusă în 
cadrul obştei în pregătirea terenurilor, practici ce nu puteau fi reali
zate decît în condiţiile unei stabilităţi şi continuităţi de locuire şi ame

49 Ibidem.
50 Mulţum im pe această cale cercetătorului I. Gaşpar de la Staţiunea de 

cercetări agricole Suceava, care în colaborare cu Institutul agronomic din Cluj- 
Napoca m-a sprijinit în identificarea speciilor.
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najare agricolă continuă şi extensivă, dar lentă, în cadrul aceluiaşi 
hotar teritorial sătesc structurat economic. Frecvenţa mai mare în cultură 
a unor specii ca Triticum vulgare, monoccocum, Hordeum vulgare, Pa- 
nicum miliaceum şi Secole cereale pe un areal geografic distinct din 
punct de vedere al condiţiilor fizico-geografice, a dus treptat, prin 
luarea mereu în cultură a acestor plante, la crearea unor calităţi plas- 
tico-ecologice deosebite printre care remarcăm : rezistenţa la iernare 
şi la intemperii a culturilor de toamnă (orzul umblător51) şi a celor 
paralele de primăvară, rezistenţa la secetă, scuturare. Dintre culturile 
de plante situate pe primul loc după cantitatea materialului descoperit 
pentru sec. IX-X se află orzul, meiul şi grîul, iar pentru sec. X IV  ra
portul se schimbă în favoarea griului, meiului şi secarei (alte opinii 
exprimate arată că griul nici în sec. al XV-lea nu era generalizat în 
cultură, el deţinînd un rol secundar52). Edificatoare în acest sens sînt 
calculele efectuate asupra procentului participării fiecărei specii în pon
derea agricolă în cele două perioade cronologice distincte : la Fundu 
Herţei (sec. IX-XI) 75% Hordeum vulgare, 10% Secole cereale, 10% 
Triticum monoccocum şi 5% Triticum compactam; la Suceava (sec.
XIV-XV), într-un caz s-a putut stabili 85% pentru Triticum monoc
cocum, 15% pentru Secole cereale, iar în alt caz 70% pentru Triti
cum vulgare, 15% pentru Triticum dicoccum şi 15% pentru Secole ce
reale. Stabilirea proporţiilor mai sus menţionate ne sugerează şi o altă 
situaţie, cea a structurii terenurilor cultivate cu cereale în care tehni
cile agricole deosebite în cele două perioade cronologice relevă un 
evident progres tehnic (vezi anexa 1 ; fig. 3, 4) astfel, dacă în feuda
lismul timpuriu predomina practicarea sistemului în pîrloagă lungă cu 
luarea în cultură a noi terenuri prin defrişare (tehnica poienirii) şi 
desţelenire (agricultură mutătoare în cadrul hotarului satului şi a moi
nelor neregulate), ceea ce a permis cultivarea orzului cu o perioadă 
scurtă de vegetaţie pe locurile defrişate prin incendii, el producînd 
foarte bine chiar dacă solul era mai sărac (s-a constatat şi pentru alte 
zone din Europa că orzul era o plantă preferată atît pentru sistemul 
agricol practicat cît şi pentru productivitatea mare5:î), în schimb, pen
tru perioada sec. XIII-XIV pe lîngă practicarea sistemului amintit mai 
sus s-a început generalizarea practicării sistemului bienal (de remarcat 
că ţările vecine practicau acest sistem încă din sec. al IX-lea) pe 
ogoare permanent cultivate a căror stabilitate pedogenetică se dato
rează lucrărilor agricole anterioare („curmezişul cîmpului“ vprintre ţa- 
rini“, „capătul cîmpului4*, „peste cîmp Ia unghiu“ 5/l) şi pe care izvoa-

51 Emil I. Emandi, Cultura plantelor clin norclul Moldovei (secolele IX-XV) 
în lumina cercetărilor paleobotanice, în Anuarul Muzeului judeţean, Botoşani,
1982, voi. II (sub tipar).

52 V. Neamţu, La technique ele la production cerealiere en Valachie et en 
Moldavie jusqu’au XVIII-e siecle, Bucureşti, 1975, p. 209-215.

53 Witold Hensel, Slowionsczpzna Wczensosrednioivieczna, Warszawa, 1965, p. 
52-60 ; A. M. Artixovskii, B. A. Kolcin, Trudi Novgorodski arheologhiceskoi 
ekspediţii, Moscova, 1959, p. 321-328 ; A. Krasnov, în SA, II, 1965, p. 57-73 ; 
Eva Hajnolova, în Slov. Arch., X X III, 1975, 1, p. 228-249 ; Idem, în Slov. Arch., XX I, 
1973, 1, p. 212-225 ; Idem, în Slov. Arch., X X V II , 1979, 2, p. 254 şi urm.

54 Vezi nota 25.
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rele scrise din a doua jumătate a sec. al XIV-lea le consemnează pe 
toată aria geografică locuită de români, sub numele de „ţarină44 sau 
„cîmp44, fie îngrădit fie deschis. Sistemul celor două cîmpuri („partea 
de sus şi jos44, „ţarna veche şi nouă44 55) fie că era practicat pe acelaşi 
ogor, an de an, pînă la secătuirea sa, fie că se alternau culturile, la 
2-3 ani, ceea ce a permis obţinerea de recolte bune de orz şi grîu prin 
introducerea a două plante cu cicluri diferenţiate de vegetaţie (mei-orz ; 
mei-grîu ; mazăre-orz etc.), alternînd plante cu perioadă scurtă de ve
getaţie (mei, orz, mazăre) cu altele cultivate toamna (grîu sau amestec 
de cereale) cu o perioadă mai lungă de vegetaţie. Un alt aspect pe 
care cercetările paleobotanice l-au evidenţiat şi pe care studiile viitoare 
ar trebui să-l adîncească, e cel legat de amestecul de cereale (grîu-secară, 
secară-orz, grîu-orz) cunoscut sub numele de „surjă44, „surjic44 sau „sîr- 
joaică44 ce era practicat pe suprafeţe însemnate în Asia M ică50, Franţa*", 
Polonia 58, U.R.S.S. 59, Cehoslovacia r,(), atît în perioada feudalismului 
timpuriu cît şi dezvoltat (amestecul de cereale este sesizat încă din 
epoca fierului6t)- Cultivatorii şi-au dat seama că prin amestecul de 
cereale în care, întotdeauna intra şi secara în combinaţie, se obţineau 
recolte sigure prin aportul acesteia, ea fiind mai puţin pretenţioasă şi 
mai rezistentă la iernare în condiţii mai puţin favorabile pentru grîu 
şi orz. In sensul acesta trebuie de precizat că atît cercetările făcute în 
cîmpuri experimentale62 cît şi observaţiile de laborator efectuate asu
pra seminţelor provenite din diferite descoperiri {':\ au demonstrat că 
însămînţările de grîu sau orz de primăvară la date diferite (prima gene
raţie semănată în luna aprilie 1-20 ; în a doua generaţie luna martie 
26-30) pot fi semănate şi toamna (9-15 septembrie), speciile fiind edu
cate în acest sens la condiţii de mediu climatic oscilant, ceea ce a dus, 
treptat, la obţinerea atît a formelor de toamnă cît şi a „formelor um
blătoare44 (la aceste observaţii trebuie de adăugat şi faptul că acum 
800-1000 de ani în zona de nord a Europei condiţiile climatice erau 
altele decît cele de azi ; temperatura verii era cu 2-3 grade mai ridicată, 
iar durata acesteia cu 2-3 săptămîni mai lungă, ceea ce favoriza cul
tura unor cereale de toamnă chiar dacă sistemele agricole şi echipa
mentul încă nu evoluase şi era destul de rudimentar).

55 P. P. Panaitescu, Obştea..., Bucureşti, 1964, p. 91-94 ; Henri H. StahI, Te
orii şi ipoteze..., Bucureşti, 1980, p. 102-104 ; Monoranu Octav şi Emil I. Emandi, 
Aspecte ale economiei agricole medievale în aşezările din Podişul Sucevei (se
colele XlV-XVI), în „Anuarul Muzeului judeţean Suceava11, voi. VI-VII, 1979-1930, 
p. 83-86.

56. I. Gaşpar, L. Reichbuch, Secara, Bucureşti, 1978, p. 16.
57 Jacques Heers, Voccident aux X IV  et XV-e siecles. Aspects economiques 

et sociaux, Paris, 1970, p. 54-60.
58 Zofia Podwinska, Zmiony form osdnictwa wiejskiego na ziemiach polskich 

we wezesniejszym sredniowieczu, Warszawa, 1971, p. 358-360.
59 Vezi nota 53.
60 Vezi nota 53.
61 Amilcar Vasiliu, Homo rusticus. „Din istoria agriculturii", Bucureşti, 1974, 

p. 44.
62 A.. A. Avakian, Biologia dezvoltării plantelor agricole, Bucureşti, 1962.
63 Vezi nota 53
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Asemenea specii cultivate toamna s-au identificat la Suceava pen
tru grîu (sec. XIV-XV). Cercetările de laborator au precizat că prin 
însămînţări repetate a culturilor de amestec se ajunge la crearea unor 
hibrizi grîu-secară care în descendenţă dau forme rezistente ce pot fi 
cultivate toamna ca Triticum vulgare cu o pornire mai timpurie în 
vegetaţie şi cu o productivitate mai mare pe solurile lutoase şi brun- 
roşcate faţă de Triticum monoccocum şi dicoccum cultivat primăvara, 
fiind mai sensibil la ger şi cu preferinţe pentru solurile tinere de luncă 
şi podzolice îngrăşate prin cenuşă şi tîrlire. Mai trebuie de precizat că 
griul de toamnă Triticum vulgare suportă foarte bine să fie cultivat el 
însuşi un număr mai mare de ani fără să se înregistreze vreo scădere 
a producţiei cu condiţia ca adîncimea arăturii să nu depăşească 35 cm. 
La Fundu Herţei (sec. IX-XI) ,,orzul umblător44 era preferat în cultură, 
în această epocă, pentru că asigura o producţie mai mare decît orzul 
de primăvară şi putea fi recoltat mai timpuriu decît grîul permiţînd 
folosirea locului ca pîrloagă pentru vite şi realizarea unei alte culturi. 
Aceste forme s-au putut crea numai în urma însămînţărilor repetate de 
primăvară în cadrul unei locuiri şi a unor tehnici agricole stabile în hota
rul satului, stabilitate ce a concurat la crearea unor forme rezistente 
de toamnă. Frecvenţa mai mare în descoperiri a lui Triticum vulgare 
(în sec. XIII-XIV) în raport cu a lui Triticum compactum, monoccocum 
şi dicoccum (sec. IX-XI) care începe să fie înlocuit, trebuie pus în 
legătură şi cu răspîndirea, treptată, a asolamentului bienal şi a cultu
rilor de toamnă, fapt condiţionat şi de perfecţionarea echipamentului 
agricol prin trecerea de la folosirea aratului bilateral (fig. 5/6) cu talpă 
şi fără talpă, prevăzut cu brăzdai- simetric, sau a plugului simetric 
cu cormană schimbătoare prevăzut cu fier de plug şi brăzdar tot 
simetric0/1 (fig. 6/1), la cel cu brăzdar asimetric (fig. 6/6) si cormană 
fixă (plug uşor63), precum şi la plugul cu roţi şi cuţite masive (plugul 

greu ,jli). Aceeaşi evoluţie s-a constatat şi la uneltele de săpat, în special 
a sapelor care evoluează de la forme simple, uşoare, cu gaura de inmă- 
nuşare dispusă lateral şi cu corpul uşor arcuit (Fundu Herţei sec. 
IX-XI ; confundat de unii cercetători cu oticul,i7 — fig. 5/2), la cele 
masive rezistente cu gaura de înmănuşare la partea superioară şi corp 
triunghiular (Baia, sec. XIV, fig 5/1). Pentru recoltarea cerealelor au fost 
folosite atît secerile, (fig. 5/4) cît şi coasele de tip scurtw (fig. 5 7, 11/5), 
a căror formă şi tehnologie de confecţionare au suferit o serie de mo
dificări, excepţie făcînd secerele care, începînd cu sec. al XlII-lea, au 
arcul lamei mai aplatizat făcînd un unghi între curbura lamei şi miner. 
Practicarea cultivării plantelor mai este dovedită şi de existenţa rîşni-

64. N. Edroiu, Despre apariţia plugului în ţările române, în „Terra Nostra“, 
voi. II, Bucureşti, 1971, p. 97-117.

65 V. Neamţu, op. cit., p. 54-102.
66 Ibidem.
f>7 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 109, 186.
68 Emil I. Emandi, op. cit., în „Revista Muzeelor şi monumentelor'1 nr. 1, 

1981 p. 78-79.
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ţelor de piatră (Vorniceni, Suceava09). Pe baza rezultatelor obţinute în 
analizele de laborator, putem aprecia că populaţia autohtonă din zonă, 
(de la munte la cîmpie) cunoştea aproape toate speciile de culturi cere
aliere pentru boabe, cu o gamă variată de forme şi soiuri, remarcîndu-se 
în primul rînd culturile de amestec, orzul, griul, meiul şi secara. O 
dovadă a unei preocupări stabile şi permanente la populaţia autohtonă 
din zonă de a cultiva cereale e şi faptul că în cronica rusească .Jpatievs- 
kaia Letopis“, unde este amintită populaţia românească din nordul Mol
dovei, bolohovenii (sec. X III), se arată că trebuiau să dea tătarilor 
ca tribut grîu 70.O mare însemnătate pentru aprecierea practicării cul
turii plantelor (de remarcat aici şi faptul că s-au găsit boabe de cereale 
depuse şi în mormintele de la Vorniceni-Tulova datate la sfîrşitul sec. 
al Xl-lea şi începutul sec. al XH-lea7I), mai ales pentru sec. IX-XI 
pe teritoriul de nord al Moldovei o au cantităţile de cereale depozitate 
în gropi special amenajate de formă cilindrică cu pereţii arşi sau lu- 
tuiţi descoperite la Fundu Herţei7- unde s-au găsit boabe de orz şi 
grîu atacate ele gărgăriţe, dovadă a păstrării lor de la un an la altul, 
constatare care, de altfel, are o dublă semnificaţie : pe de o parte se 
constată grija comunităţii de a-si crea provizii în caz de calamitate sau de 
invazie, iar pe de altă parte, preocuparea de a-şi asigura sămînţa pen
tru anul viitor. Dacă, gropile de bucate (în număr de 5) de la Fundu 
Herţei, ajungeau să înmagazineze o cantitate ce varia între 800-1000 
kg fiecare, putem deduce că media la ha era de 600-700 kg ceea ce 
echivalează cu un randament de 1 : 2 sau 1 :3 (constatare făcută şi în 
alte zone ale Europei pentru aceeaşi perioadă, sec. IX - X I)73). Luînd în 
calcul cifra m inimă de 800 kg pe care o putea înmagazina o groapă 
de bucate de la Fundu Herţei putem aprecia că cultivatorii din zonă 
trebuiau să semene un ogor în suprafaţă de circa 2 ha la o recoltă medie 
de 600-700 kg la ha. Ţinînd cont că. pentru această perioadă (vezi 
anexa 1) agricultorul avea şi teren necultivat —  pîrloagă lungă — în
seamnă că el trebuia să posede mai multe ogoare pe care să le semene 
în fiecare an, sistem agricol caracteristic zonelor cu aşezări relativ 
dense (s-a constatat că în zonele în care comunitatea s-a bazat numai 
pe defrişări în luarea de noi terenuri în cultură, aşezările sînt foarte 
rare 1'>), şi cu o stabilitate mobilă în cadrul hotarului satului în care 
raportul dintre ogorul semănat şi fînaţul recoltat pe de o parte, iar 
pe de altă parte locul defrişat şi desţelenit, era în favoarea celor din 
urmă. Sistemul agricol caracteristic secolelor IX-XI bazat, în preponde-

'>"> M. D. Matei şi Emil I. Emandi, in Materiale şi cercetări arheologice, Tulcea, 
.1980, p. o50-559.

7îi Th. Holban, Contribuţii la problema originii şi localizării bolohovenilor, 
în „Studii“, 21, 1968, 1, p. 21-27 ; D. P. Bogdan, Despre bolohoveni, în „Arhiva 
românească“, V, 1940, p. 342-344.

71 M. D. Matei, Emil I. Emandi, Vornicenii M ari, necropola feudal-timpurie 
(jitd. Suceava), în SCIVA , 31, 1980, 4, p. 585-597; Emil I. Emandi, în Acta Molda- 
viae Meridionalis, voi. II, Vaslui, p. 189.

72 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 75 şi 106.
73 Vezi nota 53, 57 şi 58.
74 I-I. Lowmianski, Podstawy gospodareze fromowania ne panstw slowianskich, 

Varvm a, 1953, p. 161 şi urm.
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renţă, (nu este exclusă practicarea agriculturii bienale) pe agricultura 
itinerară, practicată pe un teritoriu restrins în cadrul hotarului satului, 
prin schimbarea periodică a terenului şi sistemului moinelor prin ro
taţia culturilor şi a culturilor paralele pe mai multe parcele, trebuie 
raportat şi la pîrloaga lăsată pentru a fi folosită pastoral, ea constitu
ind baza furajeră necesară creşterii animalelor — în special a cornu
telor mari (analiza materialului osteologic de la Vorniceni-Tulova ne-a 
relevat că peste 43% din acesta aparţine cornutelor mari) —  bogă
ţie ce asigura stabilitatea existenţei comunităţii şi favoriza practica
rea schimbului.

Afară de tehnicile de producţie descrise mai sus, o remarcă spe
cială trebuie de făcut şi pentru tehnicile meşteşugăreşti, mai ales dacă 
avem în vedere legăturile dintre progresul realizat în agricultură şi 
echipamentul tehnic necesar (mult sporit începînd cu secolul al XIII- 
lea ; în sensul acesta trebuie de remarcat că la Orheiui Vechi, pentru 
aceeaşi perioadă, a fost descoperit un depozit de peste 100 de brăzdare, 
cuţite de plug şi alte unelte agricole din fier, depozitul fiind cel mai 
mare din întreaga Europă medievală) realizării acestuia precum şi teh
nologiile folosite la confecţionarea uneltelor, fapt ce decide asupra 
treptei de civilizaţie şi cultură a societăţii locale. în aşezările cerce
tate din secolele IX-XIV s-au descoperit un număr considerabil de 
obiecte din fier (înregistrîndu-se 38 de tipuri diferite de piese din 
metal fig. 2) lupe şi zgură toate provenind de la reducerea minereului 
de fier. Întrucît în zona de nord a Moldovei, zăcămintele de fier lip
sesc, o exploatare intensivă a cunoscut-o „fierul de baltă“ constatare 
făcută în cercetările de la Lozna, Fundu Herţei, Vorniceni, Dersca şi 
Udeşti (constatarea s-a bazat pe analizele metalografice efectuate asu
pra zgurei metalice)75. Unele cercetări70 au precizat că în această pe
rioadă comunităţile valorificau şi lentilele feruginoase din depozitele 
terţiare. Deşi este mai puţin cunoscut modul de exploatare şi proce
deele de reducere a minereului (pentru secolul al XIV-lea la Baia au 
fost descoperite cazmale de miner şi linguri de turnat metal 77 — fig. 
5/5, 8), în schimb, prin analizele metalografice efectuate asupra piese
lor de la Suceava şi Vornicenii Mari s-au putut stabili o serie de pro
cedee tehnologice ce vădesc experienţă şi pricepere din partea celui 
care le-a executat, precum şi un evident progres ce s-a realizat ; cele 
două topoare (fig. 8/5, 6) din secolele X-XI şi X I-XII supuse analize
lor metalografice au fost confecţionate din fier (au o structură iieri- 
tică — fig. 7/4), doar în zona tăişului au suferit un proces de prelu
crare termică în vederea oţelirii ; alte piese descoperite la Vorniceni

75 Emil I. Emandi, Zenovia Catargiu, Cercetăm privind materia primă şi 
tehnologiile folosite la piesele metalice descoperite în săpăturile de la Liteni, 
Zahareşti şi Vorniceni, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Muzeului 
judeţul Suceava, 23-24 iunie 1980 ; Emil I. Emandi, N. Băncescu, în Proceedings. A. 
Scientific Sections, Bucureşti, 1981, p. 48.

76 Ştefan Olteanu şi C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Mol
dova în Evul Mediu, Bucureşti, 1969, p. 17 ; Ştefan Olteanu, în Revista de istorie, 
34, 1981, 3, p. 483.

77 Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, op. cit., p. 170-171.
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de- la sfîrşitul secolului al X II I  şi secolul X IV  (cuţite, săgeţi — fig. 7) 
au cunoscut aceleaşi procedee de prelucrare termică la care se adaugă 
tehnica confecţionării din foiţe de oţel şi fier suprapuse (tehnică cu
noscută sub numele de „patters weilding11, fig. 7/3) sau numai din oţel, 
sau clin fier la care s-a sudat o plăcuţă din oţel, proces ce se realiza 
prin forjare şi batere la circa 1000° C. (structurile obţinute sînt va
riate : fierito-perlitice, martenstită, troasit şi sorbit —  fig. 7 2, 3, 4). 
Oţelul folosit avea un procent de carbon ce oscila între 0,4% Şi 0,9% 
cu o microduritate de 160-270 daN/mm2. Realizarea de către societatea 
locală în secolele IX-XI a uneltelor agricole menţionate mai sus şi a 
celor folosite în tîmplărie (topoare, dălţi, cleşte, topor-teslă —  fig. 
2/8) dovedesc practicarea şi a altor meşteşuguri ca dogăritul78 (uneori 
toporul-teslă folosit în cadrul acestui meşteşug este confundat cu oti
cul —  fig. 5/3), confecţionarea obiectelor de podoabă (descoperite în 
morminte (fig. 6/5) toate presupunînd însuşirea unei tehnologii de lu 
cru pretenţioase şi destul de avansate. Unele din piesele de podoabă 
şi de cult descoperite (fig. 11) provin din alte ateliere. De asemenea, 
piesele de hamaşament şi luptă (coif, scări de şea, buzdugan, pinteni, 
zăbale, coş metalic, zale —  fig. 8, 9, 10) descoperite, mai ales, în zona 
drumurilor vehiculate de populaţiile migratoare provin din alte ate
liere şi se leagă de existenţa unei populaţii războinice ; e posibil ca 
unele din acestea să fi provenit, în mediul românesc, pe calea schim
bului, sau să fi fost confecţionate în această zonă (în special piesele 
de harnaşament). Descoperirea unor monede din secolul IX-XI, X II I  şi 
prima jumătate a secolului al XIV-lea (la Dolhasca, Rădăuţi, Bogdă- 
neşti, Boroaia, Suceava, Frumuşica, şi Suceviţa)7!), ca şi progresele în 
registrate pe linia tehnicilor de producţie meşteşugăreşti şi agricole au 
dus la realizarea unui surplus de produse (în domeniul agriculturii), 
ceea ce a antrenat relaţiile de schimb şi, implicit, a accentuat procesul 
de diferenţiere socială.

De precizarea tehnicilor agricole, a speciilor de plante cultivate cu 
anumite însuşiri plastico-ecologice, de examinarea întinderii hotarelor 
săteşti, a tehnicilor pastorale şi a nivelului tehnic depinde şi stabilirea 
densităţii populaţiei, ceea ce pentru evul mediu timpuriu se poate face 
doar ipotetic. Parte integrantă a producţiei, populaţia unui sat va fi 
mărginită de cantitatea de bunuri pe care le poate obţine, ea în cazul 
de faţă fiind într-un strîns raport cu teritoriul (hotarul satului) în 
oare relaţiile economice, social-culturale au îmbrăcat forma relaţiilor 
de rudenie. în sensul acesta, s-a constatat pe baza cercetărilor arheolo
gice că volumul demografic al unui sat pentru secolele IX -X III nu tre
cea de 10-15 gospodării însumînd circa 50-70 de oameni ; pentru se

73 Emil I. Emandi, Cercetări privind uneltele de tăiat de pe teritoriul Ro
mâniei în perioada sec. IX-XV II, în Studii si comunicări de istorie a civilizaţiei,
voi. ÎI, Sibiu, 1981, p. 19-64.

79 O. Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare, in „Studii şi cer
cetări de numismatică1', voi. I, p. 267 ; C. Preda, Circulaţia monedelor bizantine
în regiunea carpato-dunăreană, în SCIV, 23, 1,972, 3, p. 408 ; Alexandru Al. Va-
silescu, Drumurile „tătărăşti“ în lum ina noilor descoperiri arheologice din judeţul 
Suceava, în „Studii şi materiale1', voi. I, Suceava, 1969, p. 43.
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colele XIV-XV numărul de gospodării poate fi evaluat, pentru un sat., 
la circa 20-25, totalizînd circa 100-125 persoane, caracteristică demo
grafică a satului românesc din Moldova şi Ţara Românească aproape 
m tot cursul evului mediu80. Cercetările demografice pentru această 
perioadă81 au relevat că minimul demografic de la care devine posibilă 
stabilitatea şi continuitatea demografică a unei populaţii, într-o anu
mită microzonă geografică, e numărul de 500 de locuitori. In cazul 
nostru, pornind de la cercetările documentare (secolul XIV) şi a celor 
arheologice (sec. IX-XIII) efectuate în cele 10 microzone geografice 
din podiş şi cîmpie (fig. 1) putem stabili, pentru perioada secolelor 
IX-XIII, în întreaga zonă studiată un număr constant de circa 170 de 
aşezări (pe o suprafaţă de 7500 kmp) ceea ce totalizează circa 15000 de 
locuitori, revenind pe kmp, 2,5-3 locuitori, cifre destul de realiste dacă 
avem în vedere faptul că L. L. Polevoi 82 stabilise pentru întreaga Mol
dovă, în prima jumătate a secolului al XIV-lea, 1300 de aşezări, cu o 
populaţie de 115.000 locuitori şi cu o densitate ce oscila între 4,5 şi 6 
locuitori pe kmp. Dacă volumul demografic al satelor nu a fost o mă
rime constantă, el fiind influenţat, pe de o parte, de creşterea biolo
gică (atît natalitatea cît şi mortalitatea erau ridicate), iar pe de altă 
parte de aportul social (migraţii interne) s-a constatat că realizarea 
acestui echilibru demografic s-a făcut, nu prin mărirea numărului de 
locuitori dintr-o aşezare, ci prin mărirea numărului de sate, caracte
ristică specifică demografiei secolelor IX-XIV. De asemenea, trebuie 
de precizat că în zona de nord a Moldovei, popoarele migratoare nu 
s-au sedentarizat (deşi principala lor îndeletnicire era păstoritul nomad 
de stepă şi raidurile de pradă, totuşi de la ei ni s-a păstrat o reţea de 
vămi şi drumuri precum şi un aparat fiscal83), ea rămînînd în afara 
cuceririlor mongole84 (dar sub controlul acestora), fapt important din 
punct de vedere demografic, deoarece aportul demografic în regiune 
s-a datorat celor veniţi de peste munţi din Transilvania, ceea ce a vi- 
talizat demografia zonei înainte de întemeiere şi după întemeierea sta
tului feudal de sine stătător, Moldova 85).

Evidenţierea celor mai complexe şi mai semnificative componente 
ale structurilor teritorial-demografice caracteristice sec. IX-XIV nu poate 
fi completă fără precizarea patrimoniului cultural ce le-a aparţinut, şi 
al cărui fond de valori endogen a asimilat şi sintetizat împrumuturile 
culturale ale altor populaţii cu care etnicul român a venit în contact 
(elementul împrumutat va căpăta o amprentă specifică culturii autoh

80 Panait I. Panait, Dezvoltarea economică şi socială a aşezărilor din bazi
nul mijlociu al Argeşului în secolele X-XVI, Bucureşti, 1976 (rezumatul tezei de 
doctorat), p. 10-13.

81 J. Sutter, Demographie, genetique et ethologie, în „Etimologie generale41, 
Paris, 1968, p. 1526.

82 L. L. Polevici, op. cit., p. 115-117. *
83 V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1977, (rezumatul tezei 

de doctorat), p. 8-9 idem, în Memoria Antiquitatis, voi. VI-VIII, Piatra Neamţ,
1981, p. 94-154.

84 Henri H. Stahl, Teorii şi ipoteze..., Bucureşti, 1980, p. 174-178.
85 Şt. Ştefănescu, op. cit., în „Unitatea şi continuitate în istoria poporului ro

mân1*, Bucureşiti, 1968, p. 191.
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tone). Harta descoperirilor arheologice (fig. 1, 2), departe de a fi completă, 
înscrie, pînă în prezent, în cele 117 localităţi cercetate, urme cirheolo- 
gice însumînd 148 de puncte, din care în 26 s-au efectuat cercetări arheo
logice sistematice86. Dacă pentru sec. IX-XI în zona de cîmpie urmele 
de cultură materială sub raport cultural au toate caracteristicele cul
turii Hlincea I şi Dridu, în schimb, în zona de podiş, acestea se dife
renţiază sensibil, mai ales sub aspect ornamental şi al materialului ce
ramic, diferenţieri ce ţin mai mult de izolarea unor microzone, decît 
de structura demografică, fapt confirmat şi de urmele creştine 87 desco
perite, atît în zona de podiş cît şi în cea de cîmpie, urme ce aparţin 
uneia şi aceleiaşi populaţii omogene ca etnic în cea mai mare parte. în 
delungata migraţie a popoarelor de la sfîrşitul sec. al IX-lea şi pînă în 
a doua jumătate a sec. al XlII-lea cu influenţe de o intensitate dife
rită, de la o zonă la alta, economia naturală închisă, slaba circulaţie a 
mărfurilor, formaţiunile politice mici, au favorizat apariţia unor tipuri 
arheologice zonal diferenţiate cultural (elementele esenţiale ale structu
rilor teritoriale au rămas în schimb aceleaşi peste tot : aşezare, locuinţe, 
unelte, arme), tipuri ce, în prealabil, se desprinseseră dintr-o cultură 
provincial romană, unitară, unitate ce s-a refăcut, deabia, în a doua ju 
mătate a sec. al XlII-lea şi începutul celui următor odată cu intensifi
carea schimburilor economice, culturale şi demografice, pe toată aria lo
cuita de români.

Precizarea conţinutului culturilor de tip Suceava — Drumul naţio
nal — Lozna — Botoşani 88 (sec. IX), Dridu 89 (sec. X-XI), cea caracte
ristică sec. X II — a doua jumătate a sec. al XlII-lea 90 şi sfîrşitul sec. al
XlII-lea, prima jumătate a sec. al XIV-lea (tipice pentru această pe
rioadă fiind descoperirile de la Suceava — Lunca-Dorohoi, aspect cul
tural omogen în care diferenţierile zonal-culturale dispar pe întreaga 
zonă locuită de români în nordul Moldovei 91), s-au făcut pe baza cera
micii descoperite în aşezări şi necropole a căror particularităţi tehnice, 
de material şi ornamentaţie s-a reflectat în conţinutul cultural a fiecărei 
etape cronologice precizate mai sus. Dacă la sfîrşitul sec. al VUI-lea şi 
sec. IX se mai constată, în proporţii egale, existenţa a două categorii ce
ramice : modelate cu mîna şi la roată, avînd în compoziţie atît cioburi 
pisate cît şi nisip sau microprundişuri, pastă din care s-au modelat, în 
principal, vase-borcan (rar se întîlneşte castronul şi tipsia) de mărimi 
diferite, arse secundar, cu pereţii neuniformi, fisuraţi, cu fundurile în
groşate, cu profil uşor arcuit sau foarte evazat (fig. 12) avînd ca orna-

86 Vezi nota 2 şi 18.
87 V. Spinei, Gabriela Coroliuc, Date cil privire la circulaţia unor obiecte de 

cult din secolele X II-X III, în SCIVA , 3 1976, 27, p. 320-330.
88 Dan Gh. Teodor, op cit., p. 135-139.
89 Idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în 

SCIV, 19, 1968, 2, p. 238-271.
90 Idem, Săpăturile arheologice de la Răducăneni, în Materiale, voi. V III,
91 Pe baza descoperirilor de la Lunca-Dorohoi (Dan Gh. Teodor, Eug. Neamţu

si V. Spinei, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi, în „Arheologia Moldovei,
voi VI, 1969, p. 188-214) şi Suceava (M. D. Matei, op. cit., în SCIVA, 4, 1978, 
29, p. 542-553) s-a definit aspectul cultural omogen din nordul Moldovei.
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ment specific, în partea superioară a profilului buzei, crestături sau 
alveole (la vasele modelate cu mîna) precum şi lin ii incizate simple 
sau combinate, caneluri (fig. 12), decor executat cu şnurul, linii oblice 
sau verticale (ornament de factură locală ce se întîlneşte în special la 
vasele lucrate la roată), în schimb, pentru sec. X-XI (pentru această 
perioadă mai numeroase sînt descoperirile în zona de cîmpie decît în cea 
de podiş), cele mai frecvente sînt vasele modelate Ia roată (cu turaţie în 
ceată sau rapidă), rar întîlnindu-se cele lucrate cu mîna ; de asemenea, 
un sensibil progres se constată şi în folosirea materiei prime, alături 
de categoria de pastă întîlnită mai sus apare şi o altă categorie de pastă, 
avînd în compoziţie numai nisip foarte fin bine ales, care, în urma ar
derii, capătă o culoare cenuşie sau roz-gălbuie (pereţii sînt netezi, fiind 
arşi uniform) cele mai frecvente fiind tot vasele-borcan de mărim i dife
rite şi cu profilul buzei variat ca formă în funcţie de care s-au stabilit 
mai multe variante92; ornamentate destul de bogat, uneori chiar şi pe 
interiorul buzei, cu linii orizontale sau în val, aplicate în benzi strinse 
sau alternînd între ele, linii frînte oblice sau verticale, scurte etc. (fig. 
13). Urmele de cultură materială aparţinînd sec. al XH-lea şi a doua ju 
mătate a sec. al XlII-lea în zona de nord a Moldovei sînt mai puţin do
cumentate în raport cu zona podişului central moldovenesc (Hlinca, Ră- 
ducăneni93), unde căldările de lut (în zonele de stepă s-a constatat pă
trunderea anumitor componente culturale ale popoarelor turanice dintre 
care unele s-au sedentarizat9/i) şi caracteristicile pastei 95 (cu scoici pisate 
şi pleavă) din care au fost moaetate vase-borcan şi castroane, au consti
tuit elemente esenţiale pentru departajarea cronologică culturală a a- 
cestei perioade, fapt pentim care, în zona cercetată de noi, asemenea 
urme neidentificîndu-se (fragmente de căldări de lu t au apărut doar la 
Hudum şi Lătăi în Cîmpia Moldovei, iar la Hurghişca şi Corlăteni au 
fost descoperite căldări de metal), s-a avansat ca ipoteză de lucru, că, 

în această perioadă, se continuă tradiţia culturală a etapei anterioare, 
observîndu-se o degenerare şi simplificare a ceramicii (slăbesc con

tactele cu regiunile nord-pontice), atît din punct de vedere al compo

ziţiei pastei cît şi ca decor, observaţie bazată pe fragmentele ceramice 
şi vasele descoperite în necropola de la Vorniceni-Tulova 9;i (fig. 12/7, 
8, 9), datată la sfîrşitul sec. al Xl-lea şi începutul sec. al XH-lea, (deşi 

cercetările recente de toponimie au arătat că originea Şomuzului este 

pecenego-cumană, de remarcat că în zonă cu toate că, s-au efectuat cerce
tări arheologice sistematice, nu s-au identificat urme de cultură materială

92 Dan Gh, Teodor, op. cit., p. 112-117.
93 Idem, op. cit., în Materiale, voi. V III, 1962, p. 728 ; M. Petrescu-Dîmbo

viţa, Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, 1955, 3-4, p. 692-698.
94 V. Spinei, Unele consideraţii cu privire la descoperirile arheologice din

Moldova din secolul al Xll-lea pînă în  prima jumătate a secolului al XIV-lea, 
în SCIV, 21, 1970, 4, p. 604-605 ; idem, în  Acta Moldaviae Meridionalis, voi. II, Vas
lui, 1981, p. 157.

95 Idem, Antichităţile nomazilor turanici din Moldova în primul sfert al m i
leniului al II-lea, în SCIV, 3, 1974, 25, p. 390-414.

96 M. D. Matei, Emil I. Emandi, op. cit., în SCIVA, 31, 1980, 4, p. 520.
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caracteristice acestei populaţii, cu excepţia unui topor de luptă descoperit 
la Pleşeşti 97 (fig. 10/1).

Tipice pentru sfîrşitul sec. al X lII-lea şi prima jumătate a sec. al
XIV-lea sînt materialele descoperite la Suceava şi Lunca-Dorohoi °8, ma
teriale care, de altfel, se găsesc răspîndite pe întregul areal geografic al 
zonei de nord a Moldovei fără diferenţieri zonal-culturale şi care se ca
racterizează printr-o pastă ce are în compoziţie nisip cu bobul mare,
microprundişuri, lucrată la roată fără excepţie (cu turaţie medie), arsă
oxidant, incomplet, cu aspect zgrunţuros ; formele cele mai frecvent în- 
tîlnite sînt vasele-borcan, dar mai apar şi castroane tronconice (e posi
bil ca acestea să fi continuat forme mai vechi din sec. X-X III) şi căni 
mici, cu profilul buzei îngroşat sau răsfrînt, înălţat sau scund şi evazat, 
mai mult sau mai puţin, spre exterior (fig. 12, 13). Vasele sînt orna
mentate cu motive formate din lin ii simple sau chiar benzi în val pre
cum şi cu crestături pe buze (fig. 13). La Suceava a fost semnalată pe
lîngă această specie descrisă mai sus şi ceramica lucrată la roată cu
turaţie medie, arsă oxidant, avînd în compoziţia pastei nisip fin, de cu
loare roşiatică şi cu decor în linii paralele lustruite.

Datele istorice, arheologice, paleobotanice şi geografice (de care dis
punem pînă în prezent), analizate în articolul de jfaţă, ne arată că în 
primele patru secole ale m ileniului al II-lea etnicul român parcurgea o 
etapă premergătoare constituirii şi cristalizării relaţiilor de tip feudal. 
Aşa cum s-a arătat în sec. IX-XI, (etapa tîrzie a culturii Dridu) şi la 
sfîrşitul sec. al X lII-lea şi prima jumătate a sec. al XIV-lea (etapa cul
turală Suceava —  Lunca-Dorohoi) pe fondul unei creşteri demografice, 
s-au înregistrat progrese marcante în domeniul mai multor ramuri eco
nomice dintre care cele legate de tehnicile agrare şi în prim ul rînd cul
tura plantelor, ca şi a tehnicilor meşteşugăreşti şi pastorale, au dus Ja 
sporirea randamentului economic, la obţinerea unor surplusuri de produse, 
care, treptat, pe fondul creării unei reţele de drumuri şi vămi, va antrena 
într-o măsură mai mare, schimbul de valori comerciale, accentuînd în 
sensul acesta şi diferenţierea în sfera relaţiilor sociale. Cursul ascendent 
al dezvoltării social-economice, demografice şi culturale a comunităţilor 
agrare din zonă, a fost întrerupt de năvălirile succesive ale nomazilor, 
care, deşi nu s-au sedentarizat în zonă, au lăsat urme în organizarea fis
cală şi administrativă, datorate sistemului perfecţionat de a percepe tri
butul. Plecînd de la cadrul geografic condiţionat de structura sa geomor- 
fologică şi de resursele naturale, precum şi de peisajul său umanizat* la 
care s-au adăugat preocupările de bază ale populaţiei din zonă, cel^ de 
cultivatori şi crescători de animale, cadrul social-economic este repre
zentat de elemente determinante care au dus la crearea unor structuri 
teritoriale cu valoare istorică şi a căror dimensiune antropogeografică este 
expresia continuităţii teritorial-demografice. în  sensul acesta, credem că, 
!a sfîrşitul sec. al X lII-lea şi în prima jumătate a celui următor, dato
rită unui cadru politic şi economic închegat, stabil şi vitalizat demogra-

97 C. Cihodaru, op. cit., in „Anuarul Institutulu i de istorie si arheologie11 „A. 
D. Xenopol" Iaşi, voi. X V I, 1979, p. 172.

98 Vezi nota 91.
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Datare
Aşezare

A
Geneza

A ’

Tehnieele proceselor 
de producţie 

B

teritorial i/area comu
nităţilor săteşti sub 

sec. IX- formă :
X I I  — de vatră (crînguri şi 

odăi)
— de hotar sătesc

Defrişări, lăzuiri, cură- 
turi. Reluarea ţelinei. 
Desţeleniri permanente. 
Succesiunea pîrloagă-a- 
rabil : pîrloagă lungă
pentru creşterea anima
lelor, teren arabil fo
losit an de an timp de 
4-6 ani, apoi era lăsat să 
se înierbeze 5-10 ani, 
cînd se relua altă por
ţiune din pîrloagă.

Agricultură itinerantă 
(mutătoare : recolte ob
ţinute în ţelină, prosie, 
răsprosie, samulastră) 
Moină pastorală şi sil
vică neregulată.
In  pîrloagă lungă (sau 
agropastoral mixt)

sec. XII- 
X I I I idem

Defrişări, lăzuiri, cură
ţări. R itm  comun pen
tru desţeleniri. Succesi
unea pîrloagă-arabil ; 
sau succesiunea cerea- 
le-iarbă de un an : un 
an „ogor verdeu (pîrloagă 
scurtă) un an cereale, 
începutul unei agricul
turi bienale (însămînţa- 
rea odată la 2 ani : 
cîmpul de sus şi de jos).

Pîrloagă scurtă ; 
Agricultură în moină 
sălbatecă şi reglemen
tată.

organizarea teritoriului 
sătesc : caracterul geo
metric al hotarului (în- 

sec. XlV-surărit şi înjugat) ; com- 
XV  partimentări economice 

şi juridice ; mărimea
medie a hotarului satu
lui este de 8-10 km.

Defrişări, lăzuiri, cură- 
turi. Desţeleniri perma
nente. Alternarea cere- 
ale-iarbă pe acelaşi te
ren constant an de an. 
Tehnică bienală în care 
se semăna succesiv o 
cultură de toamnă şi 
una de primăvară.

idem

Agricultură cu ogor sau 
ţarină. Loturi distribu
ite prin tragere la sorţi, 
ele fiind în stăpînire 
definitivă. Tehnica în 
grădirii ogorului.
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A =  teritoriu sătesc delimitat 
C =  demografia

E =

B — tehnica de producţie 
D =  culturi şi productivitate 

organ administrativ

Echipament
tehnic

B’

Demografie
C

Culturi şi 
productivitate 

D

Organ administrativ 
E

Aratru bilateral cu 
talpă şi fără tal
pă. Plug sime
tric cu cormană 
schimbătoare. Fier 
lung masiv, fier 
scurt uşor, otic, 
brăzdar simetric.

Media de gos
podării pentru 
un sat este de 
10-15 case.

Schimbarea terenurilor 
se făcea în hotarul sa
tului. Pîrloaga ocupa 
două treimi din supra
faţă. Productivitate scă
zută : 350 kg. pe ha. 
Teren agricol, suprafaţă 
medie pentru fiecare 
gospodărie 1,5-2 ha. 
Randament mediu 1 : 2 
şi 1 :3. Tr. monococcum, 
compactum, dicoccum, 
H. vulgare, S. cereale 
L., panicum miliaceum.

Obştea atribuţii : 
organizarea procesu
lui de producţie ; 
aplicarea obiceiului 
păm întului ; 
reglementarea relaţii
lor dintre sate ; 
supravegherea relaţii
lor comerciale ; drep
tul de preemţiune ; 
amestec în viaţa pu
blică şi privată a sa
tului ;
dreptul de a repre
zenta comunitatea in 
relaţii cu statul ; 
mandatarii obştei ;

Pîrloaga ocupa 1/2 din 
suprafaţă. Cîmpuri des- 

idem idem chise. Randamentul me- idem
diu 1 :3.

Plug cu brăzdar Media de gos- Cîmpuri lungi (funii 
asimetric şi cor- podării pentru unghiul ţarnei, ţarnă 
mană fixă (plug tru un sat este dreaptă) randament me- idem
uşor). Plug cu de 20 case. Sec. diu 1 :3-4 (grîu 1 :3, 
brăzdar asimetric X IV , densitate secară 1 :5-7, orz 1 :8). 
şi cu roţi (plug 4, 5-6 locuitori Pe lîngă plantele men- 
greu). Aratru. pe km p ; sec. ţionate mai sus în zonă

XV  densitate apar şi alte specii : Tr.
6-8 locuitori pe vulgare, spelta durum, 
km p. H. distichon.
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fie, dezvoltarea societăţii româneşti capătă o altă coordonată a evoluţiei 
sale statale. Considerînd „peisajul rural" din zonă ca valoare istorică ce 
a aparţinut unui ansamblu spaţial şi temporar în care factorii naturali 
(pădure, apă sol) şi cei creaţi (culturile, livezile, ogorul, locuinţele) prin 
diverse acţiuni umane şi de tehnică a producţiei (defrişări, desţeleniri, 
asolament bienal, călire, forjare etc.), au exprimat, cel mai intim, legă
turile ce s-au stabilit şi bazat pe experienţă şi tradiţie în organizarea 
productivă a economiei zonei, putem aprecia că, atît factorul demogra
fic existent cît şi cel venit de peste munţi, au jucat un rol important 
aşa cum arăta recent Ştefan Ştefănescu că „revărsările de populaţie, mai 
ales din regiunile mărginaşe ale Transilvaniei, au făcut ca cele două ver
sante ale Carpaţilor să fie nu numai teritoriul de concentrare demo
grafică —  este important de constatat că formarea statelor feudale ro
mâneşti a pornit tocmai de aici —  ci şi regiunile care au menţinut şi 
simbolizat tot timpul unitatea românească din cele trei ţări : Transilva
nia, Ţara Românească şi Moldova"

Existenţa acestor realităţi economice, sociale, demografice şi teri- 
torial-geografice, au constituit baza premiselor politice favorabile ce au 
permis, în a doua jumătate a sec. al XIV-lea, concentrarea diferitelor 
formaţiuni statale mai mici într-un stat feudal puternic şi trecerea la o 
treaptă superioară de organizare statală de sine stătătoare, independentă.

ASPECTS DEMO-ECONOMIQUES CONCERNANT
L A  ZONE DU NORD DE LA MOLDAVIE
(DEPUIS LE IX-e, JUSQU’A LA PREM IERE MOITIE
DU XlV-e SIECLES) M IS EN EVIDENCE PAR
LES RECHERCIIES HISTORIQUES, ARCHEOLOGIQUES,
PALEO-BOTANIQUES ET ANTHROPOGEOGRAPHIQUS

R e  s u m e

L ’essai de reconstituer au-moins en pârtie le cadre demo- 
economique de la zone nordique de la Moldavie pendant le IX-e siecle et la pre
miere moitie du XlV-e, dans les aspects et dans ses principaux composants ma- 
teriaux, humains et naturels conformement aux sources archeologiques, ecrites, 
cartographiques, toponymiques et paleo-botaniques, represente un probleme de 
particuliere importance, qui prefigure, comme etape historique, l ’affirmation du 
peuple roumain comme entite ethnique distincte â Test de Carpathes, entite ega- 
lement marquce par les progres enregistres dans le domaine economique, demo- 
graphique, ainsi que dans le proces interne de maturation, de structure et de 
stratification de la societe feodale, avant la fondation de 3/etat feodal la Mol
davie.

Les sources archeologiques identifiees apres les recherches archeologiques 
systematiques et de terrain ont re vele Texistence de 117 localites (des actuels 
departaments Suceava et Botoşani), de 148 points (lieux) de culture materielle 
dates dans les IX-XI-e siecles (56 points archeologiques), XH-XIII-e siecles (30 
points archeologiques) et la fin  du XlII-e siecle et la premiere moitie du XlV-e 
(62 points archeologiques). II faut remarquer leur concentration autour de certai- 
nes fortifications et zones microdepressionnaires, quelques unes d’elles prefi- 
gurant dans ces lieux l ’existance de certaines formations prestatales et l ’appari-

.99 Şt. Ştefănescu, op. c i t în „Unitate şi continuitate în istoria poporului 
român11, Bucureşti, 1968, p. 181-182.





1) C oşn a -F lo re n i (X -X I  ; X III—X IV ) ; 2) F u n d u -H e r te i (IX —X ; X—V II)  ; 3)
S u c e a v a -Ş Ip o t (X I—X III)  ; 4) O s tra  (X II I—X IV ) ; 5) D o rn a -A r in i lo r  (X III—X IV ) ; 6)
V a le a  C o lb u lu i (X III—X IV ) ; 7) P o ia n a —S ta m p e i (X III—X IV ) ; 8) C ir l ib a b a  (X III—
X IV ) ; 9) S adova  (X III—X IV ) ; 10) C a p u —C îm p u lu i (X III—X IV ) ; 11) G em enea  (X III-
X IV ) ; 12) V a tra  M o ld o v iţe i (X III—X IV ) ; 13) S ucev iţa  (X IV ) ; 14) P irte ş ti de  jos
(X III)  ; 15) D o lh e ş ti (X -X I)  ; 16) C îm p u lu n g  M o ld o ve n e sc  (X III—X IV ) ; 17) F ă lt i
cen i (X III—X IV ) ; 18) Lunca D o ro h o i (X  ; X I I I—X IV ) ; 19) R â d â u ţi (X -X I ; X II I—
X IV ) ; 20) S uceava—D rum  n a ţ io n a l (IX ) ; 21) S uceava -O raş  (IX —XI ; X III—X IV ) ;
22) Ş che ia  (X IV ) ; 23) S fin tu  I l ie  (X IV ) ; 24) B a ia  (X III—XIV) ; 25) Ib ă ne ş ti (X II— 
X III)  ; 26) B râ ie ş t i-D o ro h o i ( IX -X II  ; X I I—X III)  ; 27) V o rn ic e n i (X II—X III) ; 28) ;
H u d u m —B oto şa n i (X III—X IV ) ; 29) Lozna—D o ro h o i (IX —X) ; 30) R ip ic e n i- lz v o r ( IX —
X) ; 31) H â n e ş ti ( IX -X )  ; 32) B o b u le ş ti ( IX -X  ; X I—X III)  ; 33) C â tâ m ă re ş ti (IX  ; 
X I - X I I I )  ; 34) D o ro h o i ( IX -X  ; X III—X IV ) ; 35) D ersca ( IX -X I)  ; 36) lo n â şe n i ( IX -

X) ; 37) M a te e n i ( IX -X )  ; 38) T udo ra  ( IX -X )  ; 39) B o to
40) S uceava  (XI ; X II—X III)  ; 41) M io rc a n i (X III) ; 42) G
XI11) ; 43) O ro fte a n a  ( IX -X I; X III)  ; 44) H u d e ş ti-B a ra n c a  (IX
46) T o d ire ş ti (X I—X III)  ; 47) M ih o v e n i (X IV ) ; 48) T işâu ţi (X
X III—X IV ) ; 50) Ş ire t ( IX -X !)  ; X III—XIV) ; 51) L ite n i (X III- 
Tu lova  (X I—X II ; X III—XIV) ; 53) Z a h a re ş ti (X IV) ; 53) C o r
55) H o ro d iş te a  ( IX -X II I  ; X IV ) ; 56) U d e ?ti (IX ) ; 57) Frur 
58) B o g d ă n e ş ti (X—X I) ; 59) Ş te fă n e ş ti (X II I—XIV) ; 60) A r 
B o ro a ia  (X —X I) ; 62) V o lo v â ţ (X III—XIV) ; 63) B ă ic e n i (V 
(V III—X) ; 65) D a ra b a n i (X I—X III) ; 66) Eşanca ( IX -X )  ; 67 
V lâ d e n i—D e a l ( IX -X )  ; 69) M o a ra -J o r i i  (X II—X III) ; 70)
C îm pen i (IX ) ; 72) R iş c a -B o to ş a n i (X I—XI11) ; 73) Şendric< 
neşti ( IX -X )  ; 75) B a ju ra  (X III—XIV) ; 76) C ris teş ti (X II I-X IV ;

FIG. 1. Harta descoperirilor arheologice din t



18) T udo ra  ( IX -X )  ; 39) B o toşan i (X -X I ; X II—X III)  ;
41) M io rc a n i (X III) ; 42) G h ire n i-B o to ş a n i ( IX -X  ;
I I ) ;  44) H u d e ş ti-B a ra n c a  (IX -X I) ;45) C o b îla  IX -X I) , 
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X III—XIV) ; 51) L ite n i (X II I-X IV )  ; 52) V o rn ic e m -
53) Z a h a re ş ti (X IV ) ; 53) C o r lâ te n i-D o ro h o i (X -X m  ; 

; 56) U d e ş ti (IX ) ; 57) F ru m u ş ic a -B o to ş a m  (X -X I) ; 
e fă ne ş ti (X I I I -X IV )  ; 60) A rb o re a  (V III—IX) ; 61)
(X II I-X IV )  ; 63) B ă ice n i (V III—IX) ; 64) V  I i ?
X III) ; 66) Eşanca ( IX -X )  ; 67) B îrsâ n eş ti (IX ) ; 68) 

M o a ra -J o r i i  (X II—X III) ; 70) H lip ic e m  (IX ) ; 71)
oşa n i (X l-X I I I )  ; 73) Ş e n d rice n i (V III—IX) ; 74) C or- 
-X IV )  ; 76) C ris teş ti (X I I I -X IV )  ; 77) M ih a ie ş t. (V III-

M irilor arheologice din sec. IX XIV.
IX -  X IV ) : 78) Ruşi (X III)  ; 79) D e a lu l Z vo rîş tea  (X III—X IV ) ; 80) .V a m a  (X III
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XIV) ; 106) R om âneşti (X IV ) ; 107) H o ro d n ic  (X IV ) ;
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R o ş i o r i  (X III-X IV ) ; 113) D râ g o e ş ti (V III ; X IV ) ; 114) L ite n i (X I-X H ) î 115)
(X II I -X IV )  ; 116) S im in ic e a  (X II I -X IV )  ; 117) D u m b ră v e n i (X IV ).
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tion des villes prochaines. Ayant comme point de depart Tanalyse des premieres 
mentions documentaires d’habitats (le XlV-e siecle) ainsi que la determination 
de leur anciennete sur la base des sources archeologiques et des methodes de for- 
mation des oiconimes, on a pu etablir que pour le XlV-e siecle ils existaient en zone 
289 habitats, de quels nous pouvons apprecier qu’au-moins 190 existaient aussi 
dans le XlII-e siecle. Les sources paleobotaniques et les recherches effectuees 
en ce sens ont revele la diversite des especes cultivees (Panicum miliaceum, Hor
deum vulgare, polystich, sativum, distichon, Triticum monococcum, dicoccum, com 
pactum, specia, vulgare, durum et Secale cereale L.), la pratique des cultures d’au- 
tomme (melange de cereales), la conservation des grains d’une annee â l ’autre, 
ainsi que leur productivite dans les conditions d’un certains systeme agricole 
et dotation technique.

Dans le sens des affirmations dessus faites nous avons considere que la pre- 
sentation du paysage rural comme un systeme demo-economique, historique et 
geographique, dans lequel le role du facteur humain est evident dans la trans- 
formation et la modification du milieu geographique par des actions collectives 
ou individuelles, mettra en evidence dans leur totalite, l ’existence des certaines 
realites economiques, demographiques-territoriales et sociales-politiques stables, 
comme suite de la maturation politique de la societe feodale pendant le IX-e 
siecle et la premiere moitie du XlV-e.

EXPLICATION DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1. — Carte des decouvertes archeologiques du nord de la Moldavie des 
IX-e— Xl-e siecles.

Fig. 2. — Tableau synoptique des principaux types de pieces archeologiques 
et leur chronologie (le numero de la rubrique „Observations“ corresponde a celui 
de la carte).

Fig. 3. — Carte de la Diffusion des cultures aux cereales du Plateau Moldo- 
Volîno-Podolic (des IX-e—XV-e siecles).

Fig. 4. — Tableau centralisateur aux principales plantes cultivees au N-E et 
N-V d’Europe (des IX-e—XV-e siecles).

Fig. 5. — Outils en fer decouverts â : Baia (du XlV-e siecle), 1 (houe), 5 (beche),
8 (cuiller) ; Fundu Herţei (des IX-e—Xl-e siecles), 2 (serfouette), 3 (hache-her- 
minette) ; Suceava (des X-e—Xll-e siecles), 6 (soc symetrique), 7 (faux court) ; 
Vatra-Moldoviţei-Hurghişca )des X-e—Xll-e siecles), 4 (faucille).

Fig. 6. — Outils en fer decouverts â : Suceava (des XlII-e—XlV-e siecles), 
1 (soc symetrique) ; Baia (du XlV-e siecle), 2, 3 (chassis de la beche, coutre) ; 
Vatra-Moldoviţei, 4 (petite pelle) ; Liteni (des XlII-e—XlV-e siecles), 5 (boucle 
d’oreille) ; Suceava (des XlV-a—XV-e siecles), 6 (soc asymetrique) ; Dorna-Arini 
(des XlII-e—XIV-a siecles), 7 (etrier).

Fig. 7. — Vorniceni-Tulova (des XlII-e—XlV-e siecles), 1 (fer d’un cou- 
teau), 2 (pointe de fleche) ; 2. Structure martensitique de revenu effectuee en 
fer du couteau de Vorniceni ; 3. Structure ferroperlite (matensite), travaillee en 
couches superposees) au pointe de fleche de Vorniceni ; 6, 7, echantillons paleo- 
botaniques provenant de Fundu Herţei, des IX-e—Xli-e siecles (bl6 mele â l ’orge 
et au millet).

Fig. 8. — Vatra-Moldoviţei (des XlII-e—XlV-e siecles), 1 (casque metallique 
orne d’incrustations dores) ; Coşna-Floreni (des XIII-e—XlV-e siecles), 2 (hache) ; 
Liteni (du XlV-e siecle), 3 (hache) ; Pojorîta (des Xl-e—Xll-e siecles), 4 (epe- 
ron) ; Suceava (des IX-e—X-e siecles), 5 (hache d’armes) ; Liteni-Fălticeni (des 
Xl-e—Xll-e siecles), 6 hache d’armes).

Fig. 9. — Vatra-Moldoviţei (des XlII-e—XlV-e siecles), 1-12 (fragments dJun 
casque metallique).

Fig. 10. — Pleşeşti (des Xl-e—Xll-e siecles), 1 (hache d’armes) ; Rădăşeni 
(des XlII-e— XlV-e siecles), 2 (pointe de lance), 3 (Cîmpulung, XIV), Ostra (du
XlV-e siecle), 4 (bout de massue) ; Cîmpulung Moldovenesc (des XlII-e— XlV-e
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siecles), 5 (hache) ; Cîrlibaba (des XlII-e— XIV-e siecles), 6 (cotte de mailles) ; 
Gemenea (des X lII-e—XlV-e siecles), 7 (fer) ; Valea Putnei (des Xl-e—Xll-e sie
cles), 8 (eperon); Pîrae (des X lII-e—XlV-e e siecles), 9 (etrier); Vatra-Moldoviţei 
(des X lII-e—XlV-e siecles), 10 (etrier) ; Sadova (des XII-:e— XlII-e siecles), 10 
(mors).

Fig. 11. — Des croisettes en bronze de type reliquaire (1, 3), des X ll-e—XlV-e 
siecles, provenant des etablissments non identifies du nord de la Molda
vie ; Coşna-Floreni (des X-e—Xl-e siecles), 2 (couvercle d ’encensoir) ; P lăvălari 
(des X lII-e—XlV-e siecles), 4 (brlquet) ; Suceava (des Xl-e—Xll-e siecles), 5 (faux 
court).

Fig. 12. — Fragments ceramiques — 1-6, Suceava — Route Naţionale (du IX-e 
siecle) ; 7, 8, 9 Vorniceni-Tulova (des Xl-e—Xll-ie siecles) ; 14, 15 Lunca Dorohoi 
(des X lII-e—XlV-e siecles) ; 16-18 Suceava (des X ll-e—XlV-e siecles) ; 19 Ră
dăuţi (des Xll-e—XlV-e siecles).

Fig. 13. — Fragments ceramiques : 1, 3-10, Vorniceni-Tulova (des Xl-e— Xll-e 
siecles) ; 2, Preuteşti (des X lII-e—XlV-e siecles).

Fig. 14. — Bloc diagramme de la pârtie centrale du Plateau de Suceava, ayant 
des vestiges de culture d ’atres de la zone de champ et de plateu (des? X lII-e—
XlV-e siecles).
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Fig. 2. — Tabel sinoptic al principalelor tipuri 
acestora (numerele de la rubrica „observaţii*

de piese descoperite şi cronologia 
corespund cu cele de pe hartă).



Fig 2. —  Tabel sinoptic al principalelor tipuri de piese descoperite şi cronologia 
acestora (numerele de la rubrica „observaţii^ corespund cu cele de pe hartă).



Fig. 3. — Harta răspindirii culturilor cerealiere în Podişul Moldo-Volîno-Podolic 
— sec. IX-XV — (numerele de pe hartă'corespund cu cele clin tabelul de la fig. 4).
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TTig. 4 . Tabel centralizator cu principalele plante cultiv ate în N-E şi N-V Europei în sec. IX-XV (numărul din
tabel, corespunde cu cel de la fig. 3).



Fig. o. — Unelte de fier descoperite la : Baia (sec. XIV), 1 (sapă) 5 (cazma)
8 (lingură de turnat metal) ; Fundu Herţei (sec. IX-XI), 2 (săpăligă), 3 (topor-teslă) •’ 
Suceava (sec. X-XII), 6 (brăzdar simetric), 7 (coasă scurtă) Vatra-Moldoviţei-Hur-

ghi.şca (sec. X-XII), 4 (seceră).



metric), Baia (sec. ^ V ) 1̂ 12 , T r a m ă * XI p ' T 1' ^ ’ 1 (brăzdar si~
4 (otic); Liteni (sec. X III-XIV) 5 fcercon •' Qn ! g  ̂ : Vatra-Moldovitei

. s iU n o , . « ««z<W
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Fig. 7. — Vorniceni-Tulova (sec. X II-X IV ) : 1 (lamă de cuţit), 5 (vîrf de săgeată) ;
2. Structură martensitică de revenire constatată la lama de cuţit de la Vorniceni ;
3. Structură ferito-perlitică (martensită, lucrată în tehnica foiţelor suprapuse) 
constatată la v îrfu l de săgeată de la Vorniceni ; 6, 7 probe paleobotanice prove

nite de la Fundu Herţei (sec. IX-XI, grîu în amestec cu orz şi mei).



Fig. 8. — Vatra-Moldoviţei (sec. X III-X IV ), 1 (coif metalic încrustat cu decor au
rit) ; Coşna-Floreni (sec. X III-X IV ), 2 (topor) ; Liteni (sec. X IV ), 3 (topor) ; Po- 
jorîta (sec. X I-X II), 4 (pinten) ; Suceava (sec. IX-X), 5 (topor de luptă) ; Liteni- 

Fălticeni (sec. X I-XII), 6 (topor de luptă).





Fig. 10. Pleşeşti (sec. X I-XII), 1 (topor de luptă) ; .RădăşenN(sec. X III-X IV ), 2 
(vîrf de lance) ; Cîmpulung (sec. XIV-XV), 3, (pinten) ; Ostra (sec. X IV), 4 (cap 
de buzdugan) ; Cîmpulung Moldovenesc (sec. X III-XIV), 5 (topor) ; Cîrlibaba (sec. 
XIII-XIV), 6 (cămaşă de zale) ; Gemenea (sec. X III-XIV), 7 (potcoavă) ; Valea 
Putnei (sec. X I-XII), 8 (pinten) ; Pîrae (sec. X III-XIV), 9 (scară de sa) ; Vatra- 
Moldoviţei (sec. X III-X IV ), 10 (scară de sa) ; Sadova (sec X II-X III), 11 (zăbală)



5
Fig. l i .  — Cruciuliţe de tip relicvar (1, 3) din bronz, din secolele XII-XIV , pro
venind din localităţi neidentificate din nordul Moldovei ; Coşna-Floreni (sec. X-XI),
2 (capac cu cădelniţă) ; Plăvălari (sec. X III-XIV), 4 (amnar) ; Suceava (sec.

XI-XII), 5 (coasă de tip scurt).



i7

Fig. 12. — Fragmente ceramice : 1-6, Suceava-Drumul National (sec. IX ) ; 7, 8, 9, 
Vorniceni-Tulova (sec. X I-X II) ; 10, Fundu Hertei (sec. IX-XI) ; 11-13, Vorniceni- 
Tulova (sec. X III-X IV ) ; 14, 15, Lunca-Dorohoi (sec. X III-X IV ) ; 16-18, Suceava 

sec. X III-X IV ) ; 19, Rădăuţi (sec. X III-X IV ).



ă
p;g ]3 __ Fragmente ceramice : 1, 3-10 de la Vorniceni-Tulova (sec. X I- X II) ,

g- ' 2, Preuteşti (sec. X III-X IV ).
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Fig. 14. — Bloc-diagramă : partea centrală a podişului Sucevei cu urme de cultură 
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G O R S îiN A  DE OS ÎN  M O LD O VA  
ÎN  SECOLELE XV-XVil! *

Proprietarii de oi din Moldova, localnici şi străini, 
deopotrivă, care îşi hrăneau turmele pe păşunile ţării, erau obligaţi să 
plătească domniei anumite dări, percepute iniţial în natură, iar mai 
tîrziu şi în bani : gorştină, sulgiu, folărit, „dijma stînelor44, unt „dom
nesc şi împărătesc44, seu „domnesc şi împărătesc44 şi în unele cazuri, în 
secolul al XVIII-lea, şi cuniţă. Avîndu-se în vedere ponderea creşterii 
ovinelor în ansamblul economiei, aceste obligaţii fiscale au constituit o 
însemnată sursă de venituri pentru domnii moldoveni. în  rîndurile de 
faţă vom face referiri numai asupra gorştinei —  principala dare pe 
oi, în Moldova, în timpul orînduirii feudale, urmînd ca celelalte obli
gaţii fiscale amintite mai sus să fie abordate într-un alt articol.

Caracteristică celor trei provincii istorice româneşti, această dare s-a 
numit în Moldova „gorştină44 sau „goştină44, în Ţara Românească „vamă44, 
„oierit44, şi de asemenea, „gorştină44 sau „goştină44, iar în Transilvania .,qu- 
inquagessima ovium44, transformată, ulterior, în „vigesimă44 şi chiar în „de
cimă44. Dacă num irile transilvănene au un înţeles clar, ilustrînd fără 
echivoc, cel puţin pe plan teoretic, cuantumul dării, în schimb, cele de 
gorştină şi goştină utilizate în Moldova şi Ţara Românească, au o eti
mologie ambiguă şi un conţinut puţin definit. Cercetătorii, încercînd 
să pătrundă sensul lingvistic şi istoric al celor doi termeni, au căutat 
originea lor în limbile slavă, latină şi germană. în  ceea ce ne priveşte, 
opinăm pentru originea slavă a cuvintelor gorştină şi goştină 1. în ac
cepţiunea iniţială, gorştină a însemnat, probabil, darea plătită de pro
prietarii de oi pentru turmele ce le duceau la păscut în munţi (gora =  
munte). A. Cazacu, analizînd sursele de venituri ale domniei, arăta că 
gorştină era o dare ce se percepea pe „oile şi porcii ce pasc în munţi

M IH A I LAZĂR

* După predarea manuscrisului la tipografie, am intrat în posesia unor informaţii 
inedite despre goştină, în măsură să sublinieze şi în cîteva cazuri chiar să 
nuanţeze unele aprecieri cuprinse în studiul de faţă. Majoritatea concluziilor îşi 
păstrează însă pe deplin valabilitatea.

1 Vezi : Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al lim bii române, ed. a 9-a, Edi
tura „Scrisul românesc14, Craiova, p. 280 ; Dorin Gămulescu, Dicţionar sîrbo-croat- 
român, Bucureşti, 1970 ; Gh. Bolocan, Dicţionar bulgar-român, Editura ştiinţifică, 

Bucureşti, 1972 ; Dicţionar român-ucroinean, Editura didactică şi pedagogică, Bucu
reşti, 1964 ; Alexandru Constantinescu, Dările în secolele X IV -XV I în  ţările ro
mâne, în „Studii şi articole de istorie11, X X II I ,  1973, p. 113-114.



244 M IH A I LAZĂR

şi dealuri, deci pe turmele transhumante" 2. Cuvîntul goştină a pătruns 
în lexicul românesc cu sensul originar de taxă plătită de oierii străini 
pentru păşunatul turmelor lor pe pămîntul Moldovei (gost =  oaspe ; 
goştină =  de oaspe) 3. Conţinutul celor doi termeni s-a lărgit mai tîrziu 
desemnînd darea percepută de domni pe oile de pe întreg teritoriul 
ţării.

Gorştină sau goştină s-a numit, de asemenea, şi darea pe porci, care 
a avut însă, paralel, şi denumirea de desetină. Avîndu-se în vedere fap
tul că termenul de gorştină are o sferă mai cuprinzătoare şi exprimă 
mai bine conţinutul dării, îl vom prefera în studiul de faţă celui de 
goştină ,deşi, principial, ambii au desemnat, la un anumit moment, una 
şi aceeaşi obligaţie fiscală.

Materialul informativ de care dispunem, deşi cantitativ este relativ 
bogat, nu conţine, însă, date suficiente, în măsură să ne conducă la sta
bilirea, cu precizie, a evoluţiei cuantumului gorştinei. Informaţiile do
cumentare sînt destul de laconice, iar cele oferite de cronicari au adesea 
un caracter contradictoriu. Istoricii care au tratat, chiar şi în treacăt, 
această obligaţie fiscală, ca dealtfel şi altele, au acuzat mereu lipsa de 
consistenţă a izvoarelor, făcînd, cum era şi firesc în asemenea condi
ţii, doar aprecieri de ordin general.

Domnitorul, în calitate de şef al aparatului fiscal, putea pretinde 
dări de la toţi locuitorii ţării. Unii istorici au considerat, însă, că dato
rită specificului materiei impozabile, dările pe animalele domestice nu 
au avut acelaşi coeficient de impunere ca cele pe produsele cerealiere, 
în această viziune s-a afirmat că gorştină ar putea indica existenţa sis
temului de plată sub forma zeciuielii numai în cazul perceperii ei pe 
porci, animale ce se caracterizau printr-o prolificitate deosebită. în  pri
vinţa gorştinei de oi, majoritatea cercetătorilor sînt de părere că această 
obligaţie fiscală avea un alt criteriu de impunere decît gorştină de porci, 
în susţinerea ideii de mai sus au fost invocate două argumente : prolifi
citatea scăzută a ovinelor faţă de porcine şi faptul că populaţia româ
nească din Transilvania a fost impusă la o dare mică, numită „quin- 
quagessima ovium“. Trebuie să avem, însă. în vedere că „quinquagesşima 
ovium“, înţeleasă în etimologia strictă, era o denumire improprie deoarece, 
în loc de o oaie din cincizeci de oi, se dădeau practic, o oaie, o mioară şi 
un m ie l/|. în acelaşi timp, cuantumul dării a sporit necontenit prin m ă
suri fiscale spoliatoare, ajungîndu-se la instituirea vigesimei 5, iar în final 
a decimei(i. Contrar unor puncte de vedere exprimate pînă acum în isto
riografia noastră, credem că regula generală de impunere a claselor nepri

2 Valeria Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Româ
nească şi Moldova (sec. X IV-XVII), Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 363.

3 Alexandru Constantinescu, loc. cit., p. 114.
4 Istoria României, voi. II, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 90.
5 Şt. Pascu, I. Ionaşcu, C. Cihodaru, Gh. Georgescu-Buzău, Istoria medie a 

României, partea în tîi (sec. al X-lea — sfîrşitul sec. al XVI-lea), Editura didac
tică şi pedagogică, Bucureşti, 1966, p. 137.

6 C. C. Giurescu, Organizarea financiară a Ţării Româneşti în  epoca lui
Mircea cel Bătrîn, în  „Academia Rom ână11, Mem. Secţ. Ist., seria II I , tom. V II, Mem.
1, Bucureşti, 1927, p. 19-21 ; C. C. Giurescu, D inu C. Giurescu, Istoria românilor,
voi. II, Editura ştiinţifică .şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 49.
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vilegiate la gorştină (fie ea de oi sau ;de porci) era sistemul zeciuielii. 
La început, cînd gorştină se percepea în natură (dijmuire), cuantumul 
era fixat pentru contribuabilii de rînd la o oaie din zece oi. Treptat sis
temul de plată în natură a făcut loc celui în bani, ceea ce a determinat 
transformarea gorştinei din dijmă în impozit. Datorită unor împrejurări 
economico-sociale şi politice deosebite, domnii nu au fost în măsură 
să perceapă gorştină în cuantum de 1/10 din veniturile turmelor decît 
o perioadă limitată de timp. Prin diferite măsuri ei au acordat nepri
vilegiaţilor un regim fiscal mai favorabil.

Pentru Moldova, primele detalii privind perceperea gorştinei de oi 
sub forma zeciuielii le avem din timpul domniei lui Miron Barnovschi. 
Dăruind mănăstirii Uspenia din Iaşi, închinată la Sf. Mormînt de la Ieru
salim, satul Toporăuţi din ţinutul Cernăuţi, Miron Barnovschi dăruia, 
totodată, mănăstirii şi zeciuiala din 1500 de oi ale ţăranilor din sat : „o 
mie cinci sute oi ţărăneşti, care fac o sută şi cincizeci oi domneşti^ 7. în 
continuare, documentul preciza că dacă locuitorii satului posedau mai 
mult de 1500 de oi urma „să li se ia gorştină după dreptate cum se ia şi 
de la alt pămînt“ 8. Acest regim fiscal fixat satului Toporăuţi este con
firmat de mai multe ori în secolele X V II-X V III9, aplicîndu-se tempo
rar şi satului Şipote de pe Miletin 10. Din cuprinsul documentelor se con
stată că vecinii mănăstirilor, ca şi „altă ţară“ — în sensul de categorii 
sociale neprivilegiate — dădeau gorştină către domnie din zece oi, o oaie. 
Interpretînd mecanic aceste scutiri de zeciuiala către domnie, P. P. Pa
naitescu trăgea concluzia simplistă că oile domneşti ar fi valorat de zece 
ori mai mult decît cele ţărăneşti M. Despre perceperea gorştinei de oi 
sub forma zeciuielii ne vorbelşte şi Dimitrie Cantemir 12. După părerea 
marelui învăţat, domnie strîngea drept zeciuială numai din ocolul Cîmpu- 
lungului Moldovenesc 24.000 de o<i pe an, ceea de însemna că ţăranii din 
ocol posedau cel puţin 240.000 de oi 1:l  Pe aceeaşi linie, misionarul

7 Documenta Romaniae Historica, A Moldova, voi. X IX  (1626-1628), Editura 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 352 (în continuare se va cita :DRH, A).

8 Ibidem ; Arh. St. Bucureşti, M-rea Barnovschi, 1/4, 5, 7, II / l.
9 T. Balan, Documente bucovinene, voi. I (1507-1653), Cernăuţi, 1933,' p. 98. La 

12.XII.1627, de Miron Barnovschi (DRH, A, voi. X IX , p. 363 şi 365) ; la 25.V III.1633 
de către Moise Movilă, cînd satul este complet scutit de gorştină de oi şi de porci 
(DRH, A, X X I, p. 446) ; la 4.IV.1652 de către Vasile Lupu, satul revenind la ve
chea scutire „cu nartu de sub Miron Barnovschi (Paul Mihailovici, Documente 
moldoveneşti găsite la Constantinopol, Iaşi, 1933, nr. 281) ; la 2.II .1700 (T. Balan, 
op. cit., voi. i l  (1519-1662), Cernăuţi, 1934, p. 82) şi la 15.11.1700 (Ibidem, voi. I, 
p. 199) de Antioh Cantemir ; la 30.XI.1703, de către Mihai Racoviţă (Ibidem, voi.
I, p. 199) ; la 26.XII.1710, de D. Cantemir (Ibidem, voi. III, p. 159).

10 La 12.XII.1627 Miron Barnovschi dăruia mănăstirii zeciuiala din oi „cu nartu 
din acest sat : „şi iarăşi am iertat din, satul Şipote 300 de oi ţărăneşti, care fac
30 de oi domneşti44 (DRH, A, voi. X IX , p. 363). Arh. St. Bucureşti, M-rea Barnovschi, 
1/15 ; Informaţii privind gorştină ca zeciuială găsim şi pentru satele Răchiţeni, Te- 
meşeni şi Iugani ale mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi (Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 
628, f. 673) şi Hlincea, al mănăstirii cu acelaşi nume (Ibidem, f. 3-4 şi 19-20).

11 Valeria Costăchel şi colab., op. cit., p. 23.
12 Descrierea Moldovei, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 263. 

Textul latin al lucrării ne indică expresia : „decima oviumu (Ibidem, p. 262).
13 Ibidem , p. 265.
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italian Niccolo Barsi afirma că locuitorii ţării erau obligaţi faţă de dom
nie cu zeciuiala din toate animalele i4.
Boierii şi mănăstirile, excepţie făcînd marii dregătorii şi prelaţi, dădeau 
gorştină de oi „boiereşte14, adică plăteau un leu pentru zece o i15. Siste
mele de impunere fiscală „ţărăneşte", „mazileşte" şi „boiereşte" nu trebuie 
considerate ca fiind stafoilite între nişte coordonate fixe. în  funcţie de ne
voile curţii domneşti, de cerinţele turcilor şi de puterea economică a con
tribuabililor, domnii au putut aplica un tratament fiscal diferenţiat 
recurgînd la inovaţii, de multe ori ingenioase privind sistemul de im 
punere şi percepere al gorştinei. Dacă la început darea se strîngea în 
natură, cu timpul s-a p lătit şi în bani. Acest lucru ne oferă posibilitatea 
să constatăm, mai uşor, cuantumul gorştinei „ţărăneşti" şi a celei „bo
iereşti". La 20 ianuarie 1732, Grigore al II-lea Ghica, văzînd nemulţu
mirile „prostimii" care pînă atunci plătise „gorştină de 15 oi doi lei, 
că cu asupreală le-au fost foarte", a hotărît şi i-a aşezat „să deie gor
ştină de dzece bucate un leu" 1C. Domnul a dat dispoziţie dregătorilor 
săi să aplice acest regim ele plată tuturor locuitorilor l\

Sistemul de impunere fiscală în perioada feudală avea la bază cri
terii privind clasa socială, veniturile agricole, dar mai cu seamă numărul 
de animale domestice existente în gospodăriile impozabile :ls. Dacă la în 
ceput cuantumul birului fixat prin cislă avea la bază numărul animalelor 
mari „de jug", cu timpul această practică s-a extins şi asupra animalelor 
mici : oi, capre şi porci. Despre socotirea oilor la operaţia de cisluire ne 
oferă indicii „catastihul" de gorştină alcătuit în anul 1591 în timpul dom
niei lui Petru Şchiopu 19. „Catastihul" face precizarea la fiecare ţinut în 
parte cîte oi „a găsit cisla". La 1623, Ştefan Tomşa poruncea unui bir- 
nic „să plătească cislă cum va avea bucate şi va fi scris la îndrepţieri" 2,). 
La jumătatea secolului al XVIII-lea greutatea dării pe oi a provocat mari 
nemulţumiri în rîndul populaţiei. Locuitorii ţinutului Orhei se plîn- 
geau în 1741 vel vornicului Costachi Piazul, revendicînd „să se schimbe 
orînduiala căt pentru oi, stupi să nu se pue la cislă, avînd bucatele 
aceste dejde lor osăbită" 21. Constantin Mavrocordat dispunea în acel an, 
să nu se mai socotească oile şi stupii la „cislă" -2. O plîngere asemănă

14 Călători străini despre ţările române, voi. V, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 
1973, p. 80.

15 D. Cantemir afirma că boierii plăteau gorştină num ai în prim ul an al unei 
domnii noi (Descrierea Moldovei, p. 263). Mazilii plăteau „mazileşte11 (Arh. St. Iaşi, 
p. 322 '107).

16 Teodor Codrescu, Uricariul, voi. I, ediţia I-a, Bucureşti, 1852, p. 358-359 (se 
va cita : Uricariul).

17 Ibidem.
18 N. Grigoraş, Im unităţile  şi privilegiile fiscale în Moldova (de la întemeie

rea statului şi p înă în secolul al XVIII-lea), în „Revista de istorie11, tom. 27, 1974, 
nr. 1, p. 55 ; Valeria Costăchel şi colab. op. cit., p. 363 şi 375.

19. Documente privind istoria României, seria A, Moldova, veacul X V I, voi. 
IV  (1591-1600), Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1952, p. 19-27 (se va cita : 
D IR. A).

20 Valeria Costăchel şi colab., op. cit., p. 378.
21 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. VI, Bucu

reşti, 1904, p. 314 (se va cita: Studii şi documente).
22 Ibidem.
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toare adresaseră domniei şi locuitorii ţinutului Soroca. De această dată, 
Constantin Mavrocordat poruncea vel căpitanului de Soroca să acorde 
scutire la „cislă“ numai pentru stupi, urmînd ca oile, cine va avea „să 
se pue 30 oi drept o vacă, adică cîte un ban de oaie ... şi aşa să urmează 
să să cisluiască“ 23. Despre socotirea animalelor mari şi mici la „cislă“, 
în urma reformei lui Constantin Mavrocordat, ne informează şi cronica
rul Enachi Kogălniceanu 24.

Stabilirea gorştinei se făcea de către gorştinari în prezenţa vornicu
lui, vătămanului şi a preotului satului. Fiecare ocol deţinea „table 
de gorştine“ în care se înregistrau oile aflate în proprietatea contribua
bililor şi cuantumul gorştinei 25. Darea se strîngea, de regulă, în două 
rate 26, fixate în lunile de toamnă, iar pentru a constata dacă contribua
bilii au declarat toate oile, gorştinarii organizau „cercături“ 27. Contribua
bililor rămaşi datori li se luau oi, fixîndu-se la un leu preţul o ii26.

Cînd se deplasau în ocoale şi ţinuturi pentru a-şi duce la îndeplinire 
însărcinările cu caracter fiscal, gorştinarii primeau dispoziţii scrise de la 
domni cu privire la modalităţile de încasare a dării. Ei trebuiau să per
ceapă „gorştină dreaptă46 conform prevederilor aşezămintelor domneşti 
în vigoare, după care urmau să se prezinte la visterie pentru a preda 
sumele încasate. în scopul exercitării cît mai operative şi eficiente a a- 
tribuţiilor, gorştinarii primeau sprijinul şi din partea altor slujbaşi dom
neşti aflaţi în ocoale şi ţinuturi, precum şi a vornicilor şi vătămanilor 
din sate 29. Gorştinarii sînt pomeniţi în documente atît cu ocazia încasării 
dării, cît şi a interzicerii pătrunderii lor în satele scutite de gorştină. Mă
năstirile care deţineau sate scutite de gorştină, iar domnia le 
acordaseră lor venitul, dispuneau de agenţi proprii pentru „gorştinări- 
rea“ locuitorilor din satele respective. Pentru serviciile prestate, gorşti
narii domneşti beneficiau de anumite venituri materiale sau băneşti şi 
de cele mai multe ori erau scutiţi de unele d ă r i D a t o r i t ă  unor împre

23 Ibiclem, p. 696.
24 Constantin Mavrocordat a dispus stabilirea cislei locuitorilor „făcîndu zece 

bucate un capu, fiece bucate şi capul puindu-1 la fiescecare sfertu cîte un ortu 
şi meşteşugul era asemenea, care lucruri ca acestea n-aveau număr“ (Enachi Ko
gălniceanu, Letopisetul Ţării Moldovei de la domnia întîia şi pînă la a patra 
domnie a Ini Constantin Mavrocordat voievod (1733-1774), în Cronicele României 
saa letopiseţele Moldovei şi Valahi ei, editate de M. Kogălniceanu, ediţia a Il-a, 
tom. III, Bucureşti, 1874, p. 203 — se va cita : Cronicele României).

25 La 1742, Const. Mavrocordat trimetea un dregător „să meargă la Constantin 
fici (fiul) Ghiorghii Canano să-l aducă cu tabla de bani gorştini de ocolul Ceremuşu- 
lui de la ţinutul Cernăuţilor44 (N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 407).

26 Ibidem , p. 283, 314, şi 336. Uneori, sumele nu puteau fi împlinite la soro
cul stabilit şi de aceea se întîlnesc „rămăşiţi de gorştină44 în diferite ţinuturi 
(Ibidem , voi. X X II, Bucureşti, 1913, p. 119).

27 Ibidem , voi. VI, p. 334 şi 441.
28 N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 319 şi 330. Dacă facem raportul 

dintre preţul la care era cotată fortuit oaia în asemenea condiţii şi gorştină 
care se dădea, reiese că este vorba de „gorştină ţărănească44.

29 N. Grigoraş, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Con
stantin Mavrocordat, în „Cercetări istorice44, seria nouă, tom. V II, 1976. p. 156.

30 DIR, A, veacul XV II, voi. II (1606-1610), Bucureşti, 1953, p. 291. Din 
veniturile gorştinei de oi, domnul acorda o parte dregătorilor. Potrivit aşezămîn- 
tului lui Matei Ghica din 23.VII.1753, marelui vistier i se cuveneau 1500 lei din
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jurări fortuite, generate de lipsa de numerar a contribuabililor sau de fuga 
acestora ca urmare a exploatării, gorştinarii nu reuşeau, întotdeauna, să 
strîngă dările „de istov". Pentru strîngerea „rămăşiţelor de gorştină" erau 
trimişi „oameni gospod" împuterniciţi să sechestreze vitele celor ce nu-şi 
plătiseră darea31. Animalele adunate în acest mod se vindeau pentru 
obţinerea sumelor necesare sau erau crescute în cîşlele domneşti. În
treaga obşte a satului era solidară, la plata gorştinei. Dacă unii birnici 
fugeau sau nu aveau cu ce să-şi plătească dările, atunci gorştină se îm
plinea de la alţii, urmînd ca obştea să repartizeze datoria pe întregul sat. 
Responsabilitatea membrilor obştei pe linie fiscală a fost un important 
instrument de constrîngere în mîna domniei şi a slujbaşilor ei 32. în de
cembrie 1742, Constantin Mavrocordat solicita lui Ion Neculce o infor
mare asupra modului cum a fost impusă şi percepută de-a lungul timpu
lui gorştină de oi. Peste cîteva zile, Ion Neculce trimitea domnului un 
„Izvod de dăjdii“ cuprinzînd „obiceile şi bune şi proaste, la ce domnu 
or fi eşit" 33 Prin reforma fiscală Constantin Mavrocordat a stabilit a- 
genţilor fiscali un venit provenit din răsură ce se încasa de lai contri
buabili odată cu darea propriu-zisă. Cu toate acestea în ţinuturile în care 
erau trimişi, gorştinarii săvîrşeau abuzuri mari, pretinzînd de la popu
laţie contribuţii suplimentare. Pentru limitarea abuzurilor, Constantin 
Mavrocordat a stabilit în anul 1742 regimul obligaţiilor satelor şi oraşe
lor faţă de dregători în timpul strîngerii dărilor34. Cîmpulungenii obţi
nuseră privilegiul să încaseze singuri darea prin „vătămanul din sat". A- 
cesta trebuia să o predea vornicului cu condiţia să adauge la fiecare galben 
cîte 5 bani pentru cheltuielile zapciilor :ir>.

Dispunem de puţine surse informative pe baza cărora să putem 
stabili cuantumul veniturilor în natură sau în bani dobîndite de domni 
din gorştină. Singurele statistici păstrate pînă astăzi sînt : Catastihul 
amintitor a toată gorştină oilor... din anul 1591 36, Sama de oi din anul

desetină, gorştină şi vădrărit (N. Iorga, Studii şi documente, X X II, p. 13). Condica 
lui Grigore Ghica din 1775 arată că clucerul avea „dijma stînelor de munte11, cîte 
doi galbeni de fiecare stînă (Ibidem, p. 17 şi 29)

31 N. Grigoraş, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui 
Constantin Mavrocordat, în loc. cit., p. 148 şi 155-157 ; Idem, Instituţii feudale 
din Moldova. Organizarea de stat pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucu
reşti, 1971, p. 131.

32 N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 291-292 şi 307. Vezi şi N. Grigoraş,
Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat,
în loc. cit., p. 138-159. C. Cihodaru, Contribuţii la cunoaşterea obştii ţărăneşti în 
Moldova, in Studii şi cercetări ş t i in ţ i f ic e istorie, Iaşi, anul VII, 1956, fasc. I.

33 N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 291-293 şi 307.
34 Ibidem, p. 211 ; Bibi. Acad. Ms. nr. 237, f. 55, 88 şi 552.
35 T. V. Ştefanelli, Documente din vechiul ocol al Cîmpulungului Moldovenesc, 

Bucureşti, 1915, p. 43-44. Gorştină se arenda „strigîndu-se la cochii vechi44 (N. Iorga, 
Studii şi documente, voi. VI, p. 225 şi 279).

36 Titlul complet al documentului este : „Catastih amintitor de toată gorştină
oilor, cîte oi s-au găsit la fiece ţinut şi cîţi gelepi şi casapi le-au luat, fie pe aspri
noi, fie pe vechi“ (DIR, A., veacul XVI, p. 19-27) ; Const. Turcu, Cele mai vechi
statistici moldoveneşti, în „Studiii şi cercetări ştiinţifice44, laşi, istorie, anul VII,
1956 ,fasc. 2, p. 68-88).
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1665 3/, Săniile gorştinilor 38 şi Sămile mănăstirilor de ţară din Moldova?j[), 
ultimele două datînd din timpul lui Constantin Mavrocordat. Pe baza 
puţinelor date oferite de aceste documente dăm mai jos o statistică con-
ţinînd evoluţia 
şi 1742 :

cuantumului gorştinei pe ţinuturi în anii 1591, 1665

Ţinutul G o r ş t i n ă î n  o i s a u  l e i

Anul 1591 Anul 1665 Anul 1742
Observa fii

Adj ud 2.170 oi 1.300 oi * — * Putna

Bîrlad .1.500 oi _ —
Botoşani — .— 850 lei
Cîrligătura 900 oi 400 oi 400 lei
Cernăuţi 2.100 oi 4.400 oi 2.310 lei
Covuriui 2.860 oi 400 oi 130 lei * vezi ţinutul
Dorohoi 3.011 oi 2.000 oi — Hîriău

Fălciu 2.705 oi 1.200 oi 670 lei
Greceni — — 350 lei * Hîriău
Hîriău 2.000 oi 1.300 oi 1.650 lei şi Dorohoi

Hotin 5.901 oi 6.300 oi —
Iaşi 2.700 oi 2.500 oi 1.500 lei
Lăpuşna 2.840 oi 1.250 oi 300 lei
Neamţ 6.361 oi 7.800 oi 3.500 lei
Orhei 4.376 oi 420 oi 1.500 lei
Roman 1.500 oi 1.250 oi 800 lei
Soroca 5.000 oi 3.500 oi 700 lei
Suceava 4.500 oi 8.800 oi 9.000 lei
Tutova 1.890 oi 1.200 oi 1.000 lei
Tecuci 2.100 oi 1.000 oi 350 lei

Trotuş şi Bacău 2.746 oi 2.350 oi 2.400 lei * Bacău
Tigheci 5.000 oi — —
Vaslui 3.510 oi 1.550 oi 1.000 lei

Bîrsanii (ardeleni) — — 5.500 lei

TOTAL: 65.670 oi 48.930 oi 33.760 lei

Dimitrie Cantemir considera că domnia strîngea din zeciuiala pe oi 
„de obicei zece mii de taleri imperiali, dar în primul an de domnie cînd 
şi boierii sînt ţinuţi să plătească zeciuială, douăzeci“ 40.

Din sintetizarea datelor oferite de sămile mănăstirilor de ţară din 
anul 1742, rezultă că acestea plăteau gorştină 500 le i41. Dacă avem în 
vedere că mănăstirile închinate erau obligate să trimită sumele încasate 
din gorştină patriarhiilor de care depindeau, rezultă că, în general, mă
năstirile din Moldova aveau o contribuţie relativ mică la veniturile dom
neşti.

37 N. Iorga, Studii şi documente, voi. IV, p. 268.
38 Ibidem, voi. VI. p. 311.
39 Ion Bogdan, Sămile mănăstirilor de ţară din Moldova pe anul 1742, în 

„Buletinul Comisiei Istorice a României44, I, Bucureşti, 1915, p. 217-279.
40 D. Cantemir, op. cit., p. 263.
41 Ion Bogdan, loc. cit., p. 217-219. în anul 1712, vînzîndu-se «la cochii vechi»

(mezat) slujba gorştinei, mănăstirile fuseseră scutite total de această dare (Arh.
St. Bucureşti,, M-rea Socola, Vl/14).
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Din tabelul prezentat ele noi mai sus se poate observa că cele mai 
multe oi existau în ţinuturile : Suceava, Neamţ, Hotin şi Soroca. în  in
tervalul cuprins între anul 1591 şi pînă la jumătatea secolului al XVIII- 
lea, veniturile realizate clin gorştină au scăzut simţitor/l2. Singurele 
ţinuturi unde se constată o sporire a încasărilor, potrivit statisticii din 
1665, sînt : Suceava, Neamţ, Hotin şi Cernăuţi. în timpul celei de a 
doua domnii a lui Constantin Mavrocordat ponderea gorştinei în ansam
blul veniturilor domniei a scăzut, reprezentând 33.760 lei. Izvorul a- 
cestei stări de lucruri rezidă în intensificarea exploatării otomane cu ur
mări nefaste pe planul dezvoltării şeptelului animal, dar, mai ales, în 
acordarea de scutiri unor categorii sociale foarte diferite şi instituirea 
şi apoi generalizarea sistemului de plată a dărilor prin ruptă.

Evoluţia modului de impunere şi percepere a gorştinei de oi 
privită sub aspectul scăderii ponderii acestei dări în ansafrnblul veni
turilor domniei, decurge din noua politică fiscală a statului feudal faţă 
de unele clase şi categorii sociale. Astfel regula impunerii claselor ne
privilegiate la gorştină „ţărănească64 nu a fost generală. Dacă la început 
erau exceptaţi doar ţăranii din zona de frontieră sau cei cu obligaţii 
speciale/j3, în secolul al XVII-lea, dar mai ales în cel următor, sfera 
categoriilor sociale ce au beneficiat de un regim fiscal privilegiat s-a 
lărgit. Prin sistemul ruptei locuitorii anumitor sate achitau direct viste- 
riei o sumă globală, mai mică decît în cazul impunerii prin cislă. Extin
derea ruptei în domeniul fiscal a determinat reducerea temporară a veni
turilor domniei, dar, în acelaşi timp, a realizat o stabilitate mai mare a 
„bugetului46 statului. Această politică fiscală urmărea refacerea demogra
fică a ţării şi întărirea materială a gospodăriilor locuitorilor din satele 
colonizate. între scutirile de dări de care s-au prevalat sloboziile, gorştină 
de oi şi de porci se întîlneşte cu regularitate. Regimul era aplicat, 
deopotrivă, satelor de pe domeniile mănăstireşti, boiereşti şi domneşti v\

Mănăstirile închinate au avut, la început, privilegii pentru o parte 
din satele ce le deţineau, apoi au fost total scutite de gorştină pentru oile 
şi porcii din proprietatea lor. Confirmînd vechile privilegii acordate de 
Mihai Racoviţă şi Nicolae Mavrocordat, Constantin Mavrocordat, în anul 
1743, „ierta64 mănăstirile închinate : Galata, Barnovschi, Cetăţuia, Sf.

42 Potrivit unor informaţii de epocă, numărul oilor supuse gorştinei ajungea 
înainte de domnia lui Ion Vodă Viteazul la cca. 1.500.000 (Istoria Românie?, voi.
II, p. 831). La 1593, venitul gorştinei era de 150.000 oi (DIR, A , XV II, voi. IV, p. 77). 
Arendind „slujba gorştinei“, domnia obţinuse în anul 1763 suma de 96.085 Iei (da
rea propriu-zisă +  „adăoşagul“), iar în anul 1792, 80.000 lei.

43 La 1727, Grigore al II-lea Ghica tocmea pe vecinii din satele Vicov şi 
Frătăuţi ale mănăstirii Putna să dea gorştină cu rupta 450 lei pe an. Suma tre
buia adunată şi predată de ei fără nici-un amestec din partea gorştinarilor dom
neşti (T. Bălan, op. cit., voi. IV (1720-1745), Cernăuţi, 1938, p. 79). De asemenea, 
„oamenii din Mănceşti“, ţinutul Lăpuşna, potrivit unei „cărţi“ a lui Const. Ma
vrocordat, din 1742, urmau să dea după vechiul lor privilegiu gorştină de 20 de oi 
un leu (N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 371). la 14.VII.1764, Grigore Calli- 
machi întărind un act mai vechi stabilea ca locuitorii din Cîmpulung Rusesc să 
plătească gorştină cu rupta, 300 de berbeci, (T. Bălan, op. cit., voi. V (1745-1760), 
Cernăuţi, 1939, p 8 ; voi. V I (1760-1833), Bucureşti, 1942, p. 34 şi 113).

44 Aproape întotdeauna scutirile de gorştină de oi erau însoţite de scutiri de 
gorştină de porci.
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Sava, Bîrnova, Bistriţa şi Sf. Gheorghe din Galaţi de „toate oile de gor
ştină44 45 şi în plus orînduia sub ascultarea Patriarhiei de la Ierusalim mă
năstirile : Probota, Tazlău, Caşin şi Soveja, acordîndu-le acelaşi regim de 
scutiri46.

Dacă în privinţa gorştinei de porci, mănăstirile de ţară au beneficiat 
de relativ puţine înlesniri, în schimb au primit scutiri „cu nart44 pentru 
un anumit număr de oi. Astfel de scutiri parţiale au avut mănăstirile : 
Doamnei 74 şi Sf. Nicolae din Botoşani48, Pu tna49, Solea50, Horincea51, 
Humor 52 ş.a. Uneori, au fost acordate privilegii de scutire totală de gorşti
nă aşa cum a fost cazul bisericii Sf. Nicolae din Iaşi 53 şi Episcopiei arme
neşti din Suceava 54. De scutiri sau reduceri la plata gorştinei s-au bucu
rat, de asemenea, şi unii boieri 55, mazili 56, negustorii din cîteva oraşe 57,

45 Uricarul, voi. I, p. 54-56. Pentru unele scutiri acordate anterior acestor mă
năstiri vezi : Arh. St. Bucureşti, M-rea Galata, 11/16 ; M-rea Barnovschi, VI/6 ; 
M-rea Cetăţuia, 1/7, III/S ; Ms. nr. 628, f. 6 ; Ms. nr. 645, f. 53.

46 Uricariul, I, p. 57-58; Arh. St. Bucureşti, M-^rea Probota, V II '20, f. 1.
47 La 25.V.1744, se scutea „la vreme gorstinii de oi 300 de oi44 (Uricariul, voi. 

V III, Iaşi, 1886, p. 239).
48 în anii 17ol şi 1752 se acorda scutire pentru „1000 de oi de gorştină" (N. 

Iorga, Studii şi documente, V, Bucureşti, 1903, p. 247-248).
49 La 5.II .1759 se confirma privilegiul din anul 1756, scutindu-se mănăstirea 

de 1000 de oi de gorştină (T. Bălan, op. cit., V, p. 194). La 1664, în vremea lui 
Dabija Vodă, cînd au fost obligate „toate mănăstirile să dea gorştină44, mănăstirea 
Putna a plătit gorştină pentru oile pe care le avea suma de 300 lei (Ibidem, voi.
III, p. 12).

50 Văzînd situaţia grea în care se găsea mănăstirea, Const. Racoviţă Cchan, 
îi acordă unele uşurări la bir şi scutirea de gorştină pentru 100 de oi (T. Bălan, 
op. cit., V, p. .161). La 4.XI.1762, Grigore I. Callimachi o scuteşte de gorştină 
pentru 100 de oi (Ibidem, voi. II, p. 87), iar Grigore Alex. Ghica şi Const. Moruzi, 
îi acordă la 25.VII.1764 şi respectiv 27.VI 1779 scutirea pentru 200 oi (Ib idem ; Arh. 
St. Suceava, Colecţia doc., V/55).

51 Grigore I. Callimachi dispunea la 19.X .1761 scutirea de gorştină pentru 
150 de oi (T. Bălan, op. cit., voi. V, p. 20). O confirmare a scutirii a avut loc la 
9.X I.1764 (Ibidem, voi. VI, p. 93).

52 Mănăstirea era scutită de Grigore Callimachi, la 14 I 1760 de gorştină
pentru 100 oi (N. Iorga, Documente privitoare la fam ilia Callimachi, voi. I, Bucu
reşti, 1902, p. 464). Scutiri cu „nart44 au prim it şi Mitropolia Moldovei (Arh. St. 
Iaşi, Col. „Documente", P. 360/282, p. 458), mănăstirile : Socola (Arh. St. Bucureşti, 
M-rea Socola, VI/14, 23, 32), Dragomirna (T. Bălan, op. cit., V, p. 117), Golia (Arh. 
St. Bucureşti, Ms. 629, f. 530), Trei Ierarhi (Ioan Antonovici, Doc. bîrlădene, III, p. 
297),. Sf. Spiridon (Gh. Ghibănescu, Documente, în „Ioan Neculce44 — Buletinul Mu
zeului municipal Iaşi, 1931, fasc. 9, p. 157, 165, 170-172, 175), episcopia de Roman
<Melchisedec, Cronica Romanului si a episcopiei de Roman, partea a Il-a, Bucu
reşti, 1875, p. 71-72, 81-84) s. a.

53 DRH, A, voi. X X II (1634), Bucureşti, 1974, p. 140.
54 T. Bălan, op. cit., voi. IV, p. 65.
55 Maria Canano, prin hotărîrea lui Ion Th. Calimachi din 1 I I I  1759 nu plă

tea * /oştină pentru 500 de oi (N. Iorga, Studii şi documente, voi. X X I, Bucureşti, 
1911, 142-145). Domeniul familiei Callimachi de la Stănceşti era scutit, de ase*-
menea, de gorştină pentru 500 de oi (A . D. Xenopol, Istoria şi genealogia casei 
Callimachi, Bucureşti, 1897, p. 228). Numai pe 7 luni ale anului 1763, boierii au 
fost: „iertaţi44 de gorştină valorînd 8325 lei (Gh. Ghibănescu, Sama visteriei Mol
dovei din 1763, în Buletinul „Ioan Neculce", 5 (1925), Iaşi, 1926, p. 80).

56 Uricariul, voi. V, p. 248 ; Arh. St. Iaşi, Col. „Documente", P. 322/107.
î>7 Const. Cantemir acorda negustorilor români din Iaşi dreptul de a da gor

ştină boiereşte (Uricariul, voi. II, Iaşi, 1889, p. 35-36). La 1 VI 1742, Const. Ma-
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şavgăii de la ocne 58, reprezentanţi ai clerului 59, meseriaşi00 ş. a.
în Moldova şi Ţara Românească se întîlneau în secolele XV-XVIII 

mulţi oieri transilvăneni care practicau cu regularitate transhumanţa. 
Cunoscuţi îndeosebi sub numele de bîrsani, mocani şi ţuţuieni, ei erau 
obligaţi pe linie fiscală să plătească gorştină de oi, precum plăteau şi 
pămîntenii. Datorită situaţiei speciale pe care o aveau, în calitate de 
străini, cît şi a avantajelor oferite visteriei domneşti, oierii transilvăneni 
au beneficiat de un regim fiscal privilegiat. Pînă în secolul al XVIII-lea 
dispunem de puţine informaţii cu privire la obligaţiile lor faţă de vis- 
teria domnilor moldoveni. în secolul al XVIII-lea, datorită înăspririi fis
calităţii întîlnim o serie de reglementări efectuate de domni, la cererea 
bîrsanilor. Aceste măsuri cu caracter fiscal ne îngăduie să facem unele 
aprecieri privind evoluţia cuantumului gorştinei plătite de oierii arde
leni. Pentru turmele pe care le aduceau la păscut în munţii Moldovei, 
bîrsanii plăteau gorştină „bîrsăneşte“, adică „de dzece bucate un leuw, 
plus un leu şi jumătate de fiecare tîrlă. Bîrsanii cu gospodării în Transil
vania erau scutiţi de dările personale, în schimb, cei „de ţară“, aşezaţi 
la Soveja, Răcoasa, Caşin şi în alte localităţi erau asimilaţi locuitorilor 
din satele de margine plătind dări cu rupta la visterie. Perceperea gor
ştinei se făcea de către „gorştinari bîrsăneşti“, care acţionau sub supra
vegherea celor doi vornici ai lor cu reşedinţa la Soveja şi Caşin. Pînă' la 
1740 bîrsanii plăteau gorştină cîte 6 bani de oaie, deci un leu pentru 
douăzeci de capete, ceea ce reprezenta o înlesnire deosebită01. Constan
tin Mavrocordat, în anul 1741, poruncea „gorştinarilor de bîrsani^ să 
încaseze ,,de dzece bucate un leu“, neţinîndu-se seama de „testamentu- 
rile şi cărţile domneşti... fiind domnie noî“ (i2. Domnul stabilise, tot a- 
tunci, şi o răsură pentru gorştinari de zece bani dintr-un leu °3. Prin a- 
eeastă măsură se aplica bîrsanilor un tratament asemănător locuitorilor 
pămînteni înscrişi la dări „boiereşte'4. în 1742, bîrsanii adresează domnu
lui cererea de a nu mai plăti cîte un leu de stînă cum plăteau pînă a-

vrocordat extindea privilegiul şi pentru negustorii armeni (N. Iorga, Studii şi 
documente, voi. II, p. 367).

58 Prin hrisovul din 1 X II  1741, şavgăii plăteau „gorştină pe oi... pe obi
ceiul lor cîte 6 bani41 (Uricariul, voi. ÎI, p. 154-155). Privilegiul va fi întărit1 de 
Grigore al II-lea Ghica la 29. VI. 1747 (Ibidem, p. 158-159) ; de Const. Racoviţă 
la 1750 (Ibidem, p. 159-160) ; de Scarlat Ghica la! 7. VII. 1757 (Ibidem , p. 162-163) ; 
de Grigore Alex. Ghica la 2. V III. 1765 (Ibidem, p. 167-168) ; de Alex. C. Ma
vrocordat la 5. II. 1783 (Ibidem, p. 168-171) si de Alex. I. Mavrocordat la 2. IX . 1785 
(Ibidem, p. 172-173).

59 La 18. II. 1632 Alexandru Iliaş scutea pe preoţi de toate dările către dom
nie (DRH, A, voi. X X I (1632-1633), Bucureşti, 1971, p. 5). Privilegiul este întărit 
la 12. IX . 1632 (Ibidem, p. 264). Mai tîrziu aceste înlesniri se restrîng numai la 
personalul a cîte unei biserici din principalele oraşe moldovene (N. Iorga, Stu
dii şi documente, VI, p. 427).

60 Grigore al II-lea Ghica dispunea la 12. X I. 1742 ca „12 liude sticlari44 de 
la Călugăra, să dea gorştină cîte 2 parale de oaie „bîrsăneşte44 (N. Iorga, Studii 
şi documente, voi. VI, p. 443).

61 N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 334 şi 440-441 ; voi. X, Bucu
reşti, 1905, p. 359 ; Bibi. Acad.*Ms. nr. 237, f. 407-408.

62 N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 313.
63 Ibidem, p. 340 ; voi. X, p. 361.
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tun ci deoarece dădea gorştină îndoită „ca şi altă ţară44 Constantin Ma
vrocordat aprobă cererea bîrsanilor, poruncind dregătorilor săi să nu 
mai încaseze darea pe stîni 65. Tot în anul 1742 bîrsanii de la Soveja se 
plîngeau că „gorştinarii ce au fost cu gorştină bîrsănească le-au luat 
năpaste 300 oi44 66. Uneori, locuitorii pă.mînteni din unele sate, ca cei din 
Gura Berheciului, obligau pe bîrsănii transhumanţi să-şi treacă oile la 
eisla satuluiC7. Faţă de aceste abuzuri diplomaţia austriacă intervine 
energic şi prin Şt. Raicevich reuşeşte restabilirea vechilor privilegii fis
cale La 1780 cuantumul gorştinei bîrsăneşti se fixase la 10 bani de 
oaie00, iar la 1785 această măsură se întăreşte din nou70. Dacă bîrsanii 
îşi organizau stîni pe pămîntul boierilor şi mănăstirilor urmau să plă
tească pentru aceasta „adetul moşiei44, o dijmă reprezentînd un miel 
de turmă 71. Pentru păscutul turmelor pe locurile „slobode44, libere pen
tru accesul tuturor, oierii străini nu plăteau nici o taxă 7~. In vederea vâ
râtului oilor, bîrsanii luau în arendă de la mănăstiri sau de la boieri te
renuri de păşune pentru care se tocmeau în bani sau în natură.

De scutiri însemnate privind gorştină de oi s-au bucurat de aseme
nea sîrbii şi turcii 1:]. Turcii care veneau în Moldova şi cumpărau oi erau 
scutiţi total de gorştină 7/‘. „Turcii benderlii44, prin faptul că erau şezători, 
li se dădeau peceţi, încasîndu-se gorştină de la ciobani „cîte 6 bani de 
oae, pe oile lor, fără două parale ce-au mai dat la cuniceri44 Tătarii 
din zona celor două ceasuri*, începînd din a doua domnie a lui Mihai 
Racoviţă, au dat gorştină „cîte 2 parale de oaie44 70. In anul 1741 fiind 
însă „domnie noî s-au tămplat de au dat şi ei gorştină ca şi altă ţară, de
10 oi 1 leu44 77. In anul următor, li s-a recunoscut însă vechiul privi
legiu 7S.

Din cele prezentate mai sus se constată că domnii au impus atît ca
tegoriilor sociale din ţară, cît şi străinilor un regim fiscal diferenţiat. 
Dacă pînă în secolul al XVIII-lea convertirea dării în bani echivala, atunci 
cînd se plătea „boiereşte*, cu un leu la zece oi, adică 4 parale (12 bani) de 
oaie, iar „ţărăneşte44 cu doi lei la 15 oi, ajdică 16 bani de oaie, începînd cu 
acest secol situaţia se modifică. Unii domni în funcţie de necesităţi au 
procedat la introducerea de inovaţii în sistemul de impunere şi percepere.

64 Ibidem, voi. V I, p. 334.
65 Ibidem. Contrar dispoziţiei, în acelaşi an, se încasau 12 lei de la tîrlele 

bîrsanilor (Ibidem, p. 401).
66 Ibidem, p. 388.
67 Ibidem, p. 363.
68 Ibidem, voi. X , p. 361-362.
69 Ibidem, p. 361.
70 Eudoxiu H urm uzachi Documente privitoare la istoria românilor, voi. VII, 

Bucureşti, 1876, p. 26-27, 37, 39, 41, 426, 435, 437, 444 şi 448-449).
71 N. Iorga, Studii şi documente, voi. V I, p. 441 ; voi. X , p. 360.
72 Ibidem, voi. VI, p. 313, 333-334, 338-436, 440-441 şi 443.
73 Ibidem , 225.
74 Ibidem ; Bibi. Acad., Ms. nr. 237, f 74, 88, 409, 482 ş. a.
75 N. Iorga, Studii şi documente„ VI, p. 324.
76 Ibidem, p. 358
77.Ibidem.
78 Ibidem, p. 358-359.
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Constantin Mavrocordat prin reforma fiscală a fixat gorştină la 12 ban i7!1. 
Scutind pe boieri pînă la rangul de treti logofăt de gorştină, domnul a- 
plica, totodată, tuturor celorlalte categorii sociale un sistem unic de im
punere la gorştină de oi 80. Ion Mavrocordat introduce pentru prima dată 
în Moldova „gorştină întreită", luind de la contribuabili cîte 11 parale de 
oaieS1. Succesorul său la tron, Constantin Racoviţă aplică aceeaşi poli
tică fiscală provocînd nemulţumiri 82. Matei Ghica, prin hrisovul din 23 
iulie 1753, reduce gorştină la 5 parale de oaie 83. In cea de a doua dom
nie, Constantin Racoviţă a fost nevoit să acorde bejenarilor şi străinilor 
care acceptau să se aşeze în satele Moldovei o nouă reducere, fixînd 
gorştină la numai 2 parale de oaie84. Grigore I. Callimachi, în cea de 
a doua domnie, „au aşezatu dajdea gorştinei cîte 10 bani de oaie"sr>, 
căci — ne spune Ioniţă Canta — în vremea lui Ion Mavrocordat „foarte 
se împuţinase aceste bucate din ţară"8(J. în general, cuantumul gorşti
nei de oi a avut o evoluţie foarte sinuoasă de-a lungul veacurilor. Unii 
domni majorau darea, alţii o reduceau, după cum necesităţile curţii 
sau cererile turcilor o impuneau. Gorştină de oi a fost desfiinţată prin 
Regulamentul organic.

DIE SCHAFSTEUER IN DER MOLDAU IM  15. BIS

ZUM 18. JAHRHUNDERT

Zusammenfassung

Die einheimischen und die fremden Schafshiiter aus der 
Moldau, welche die Weiden des Landes benutzten, waren aus diesem Grunde 
verpflichtet bestimmte Abgaben zu leisten. Anfangs waren es Naturabgaben, 
spăter kamen an ihre Stelle auch Geldgebiihren. Man erwăhnt die Bezeichnun- 
gen fur einige dieser Abgaben : „gorştină41, „sulgiu44, „folărit44, „dijma stînelor44, 
„unt domnesc şi împărătesc14, „seu domnesc şi împărătesc41 u. a.

79 Ibidem , p. 582 ; I. C. Filitti, Despre reforma fiscală a lui Const. Mavrocor
dat, extras din „Analele statistice şi economice44, nr. 5-6, Bucureşti, 1928, p. 4 ; 
N. Iorga şi I. C. Filitti consideră, inexact, că darea era la 16 bani. Pentru 
aceasta vezi : Bibi. Acad., Ms. nr. 237, f. 88.

80 I. C. Filitti, loc. cit., p. 6. într-o poruncă domnească de la începutul celei 
de a doua domnii a lui Constantin Mavrocordat se menţiona că : „S-au dat pe la 
gorştinarii de oi de pe la ţinuturi ca să dia toţi gorştină. de la mari păr la mic, 
din 10 bucate 1 leu, bîrsanii, oamenii de la Greceni, sârbii, cîmpulungenii, vrân
cenii şi alţii oricine se va afla cu oi aice în ţară, toţi să dea ca şi altă ţară, făr 
decît numai turcii să aibă pace44 (N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 311).

81 Ioan Canta, Letopiseţul Ţării Moldovei ele la a doua şi pînă la a patra 
domnie a lui Constantin Mavrocordat voievod (1741-1769), în Cronicele Româ
niei, tom. III, p. 185 ; N. Iorga, Studii şi documente, voi. X X I, p. 127.

82 Enachi Kogălniceanu ne informează că „spătarul Iordache Stavarache a 
scos gorştină întreită cîte 11 parale de oaie44 (Cronicele României, tom. III, p. 219).

83 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, ediţie îngrijită 
de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Editura Academiei, Bucu
reşti, 1965, p. 669.

84 Uricariul, voi. I, p. 352-357.
85 Cronicele României, tom. III, p. 192 ; Arh. St. Iasi, Col. „Documente44, P.

49 a/II.
86 Cronicele României, tom. III, p. 193.
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In der vorliegenden Abhandlung hat der Autor eine Untersuchung der Schaf
steuer, also der wichtigsten Steuer, vorgenommen. Das vorhanden Quellenmate- 
riai ist verhăltnismăBig reich, es anthălt jedoch nur wenige Daten, die mit Ge- 
nauîgkeit auf die Steuereinschătzung die Steuereinnahme und die Steuerzu- 
schlă4'e schlieBen lassen.

Aiifangs wurde die Schafsteuer („gorştină44 oder „goştină44) in Natura gezahlt. 
Fiii* die gewohnlichen Steuerzahler wurde eine Steuerquote berechnet, wonach 
von zehn Schafen eins besteuert wurde. Als man anfing die Zahlungen in Geld 
zu leisten, wurden fur 15 Schafe zwei Lei Steuer angesetzt, wenn es sich um die 
Schafsteuer, die fur die Bauern festgesetzt war, handelte. Die privilegierte Bevol- 
kerungsschicht muBte die Schafsteuer, die fur die Bojaren festgesetzt war, za- 
hlen. Danach kam auf zehn Schafe ein Betrag von einem Leu. Die fremden 
Schafzuchter, insbesondere die Burzenlăndischen aus Sibenburgen, die turkischen 
und die tatarischen, die sich im Land niedergelassen hatten erfreuten sich 
betrachtlichen SteueremăBigungen, da die Herrschaft daran interessiret war, 
daC in die Moldau immer mehr Herden hineingebracht werden. Einige Bojaren, 
etliche Kloster, Steuererheber und Bauern erfreuten sich ebenfalls der Begunsti- 
gungen und sogar der Befreiung von der Schafsteuer.

Die Schafsteuer wurde im Beisein des Statthalters, des Dorfschulzen und des 
Dorfpfarrers festgesetzt. Jede Ortschaft besaB Tabellen, in welche die Anzahl der 
Schafe und die dafur entsprechende Schafsteuer eingetragen wurde. Die Schaf
steuer wurde gewohnlich in Raten gezahlt.

Die Einnahmen der Schafsteur wurden in den Urkunden erwâhnt, wenn es 
sich um das Eintreiben der Steuer handelt aber auch, wenn von dem Verbot 
die Rede ist, in die Dorfer einzudringen, die nicht abgabepflichtig waren. Fur 
die geleisteten Dienste erhielten die Steuereinnehmer materielle Giiter oder Geld 
und oft wurden sie von einigen Steuerpflichten befreit.

Es sind wenige Statistiken der Schafsteuer auf uns gekommen. Die meisten 
stammen aus den Jahren 1591, 1665 und 1742. Anhand dieser Statistiken konnte 
man im groBen das Ansteigen dieser Steuer in der Moldau vom 16. bis zum 18. 
Jh. verfolgen, und man konnte sich von ihrer Bedeutung Rechenschaft geben.



INFORMAŢII NOI PRIVIND EMIGRĂRILE DIN 
BUCOVINA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA

ECATERINA NEGRUŢI

Răpirea Bucovinei, în 1775, de către imperiul aus
triac a însemnat pentru populaţia românească din această provincie în
ceputul unei epoci de suferinţă şi luptă grea pentru menţinerea dreptu
rilor şi libertăţilor, pentru păstrarea fiinţei naţionale.

Atitudinea noii administraţii, faţă de populaţia românească a stîrnit 
nemulţumiri profunde în rîndul tuturor păturilor sociale şi protestele 
împotriva ei aveau să se manifeste, mai ales, prin emigrări masive 
în Moldova.

Problema emigrării bucovinenilor în Moldova în ultimele decenii 
ale secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului următor a 
făcut obiectul mai multor 'studii,între care menţionăm ca remarcabile 
pe cele ale istoricului Ion I. Nistor 1, Studiile publicate, pînă în prezent, 
în această direcţie, s-au bazat, în special, pe informaţii străine, cele mai 
multe provenind din arhivele vieneze. Materiale noi, din arhivele româ
neşti, pot, însă, întregi şTlumina aspecte deosebite privind acest trist^ 
episod din istoria patriei şi ele sînt cu atît mai importante cu cît au
o încărcătură emoţională care lipseşte rapoartelor oficiale ale adminis
traţiei austriece. între aceste materiale din arhivele româneşti, un loc 
special îl ocupă conscripţiile efectuate, periodic, în satele Bucovinei, 
în aceste conscripţii populaţia era înregistrată pe case _şL.familii, cu in
dicarea numelui fiecărui membru al familiilor, vîrsta, sexul, ocupaţia 
şi observaţii diverse privind schimbările survenite în situaţia persoa
nelor înregistrate. Din puţinele conscripţii care ni s-au păstrat, cele ale 
satelor Negostina (1815-1816 şi 1827), Bălăceana (1843 şi 1853) şi Părhă- 
uţi (1846-1848), oferă unele informaţii interesante privind emigrarea 
locuitorilor acestor sate în Moldova. Aceste conscripţii se află în păstra
rea Arhivelor Statului din Suceava.

1 I. I. Nistor, Românii şi Rutenii în Bucovina, Bucureşti, 1915 ; Der Naţio
nale Kampf in der Bukowina mit besonderer Beriicksichtigung der Rumănen und 
Ruthenen, Bucureşti, 1919 ; Un nou val de emigranţi bucovineni în Moldova, în 
„Codrul Cosminuluiu, Cernăuţi, 1940, voi. X  (1936-1939), p. 519-520 ; O răscoală 
în Bucovina la 1805, in „Codrul Cosminului“, voi. X, p. 482-483 ; împăratul Iosif 
al II-lea despre emigrările din Bucovina şi despre o epistolă pastorală a epis
copului Dosoftei Herescu, în „Codrul Cosminului“, voi. V III (1933-1934), p. 488- 
490 ; Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina 1774-1857, Bucu
reşti, 1916.
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Multiplele cauze care au determinat migraţia bucovinenilor în  Mol
dova sînt cunoscute. După 1775, condiţiile de viaţă au devenit din ce 
în ce mai grele. Trecerea moşiilor mănăstireşti sub administraţia sta
tului a dus la înlocuirea arendaşilor cu oameni care, în dorinţa de a 
(introduce o cultură intensivă, au nesocotit drepturile consuetudinare 
ale ţăranilor clăcaşi, rupînd Jd i u s c  c u  trecutul, cu tradiţia. Obligaţiile 
noi, mai apăsătoare, impuse de aceşti arendaşi, ca şi de stăpînii moşiilor 
în noile condiţii, au determinat pe numeroşi ţărani români să-şi pără
sească satele2. Emigrarea din Bucovina era facilitată şi de faptul că 
Ţaranii, lipsiţi de pămînt, puteau uşor să-şi părăsească casele sărăcă
cioase, trecînd cu vitele în Moldova, unde aveau rude şi cunoscuţi, 
într-o descriere a consilierului guberniei Ainzer se arată că în cursul 
verii şi al toamnei „ţăranul zile întregi nu se mai abate pe acasă şi, 
fiind colibele izolate şi departe una de alta, se întîmplă prea adesea 
că ţăranul, după ce şi-a strîns şi şi-a vîndut recolta, să-şi mîie pe ascuns 
şi neobservat de nimeni vitele peste cordonul deschis pretutindeni şi 
să treacă însuşi în Moldova, părăsind coliba pe care şi-o poate clădi 
foarte lesne şi dincolo. Pe lîngă acestea moldoveanul mai are dincolo 
cunoscuţi, neamuri şi confesionali şi, de aiceea, el trece dincolo, la cel 
mai mic incident, precum şi la schimbare şi înnoire care nu-i după 
placul său. El emigrează deci cu atît mai uşor, cu cît el nu lasă nimic 
în urma sa şi nici n-are după ce să-i pară rău“ 3.

Lipsa de pămînt, starea înapoiată a gospodăriilor ţărăneşti, schim
bările datorate noii administraţii, recrutările pentru armata austriacă, 
la care se adăugau anii de secetă, şi foamete,  au contribuit, în  mare 
măsură, la emigrarea ţăranilor. I. I. Nistor referindu-se la cauzele emi
grărilor remarca următoarele : sporirea „îndatoririlor faţă de propri
etari, încercarea de a aplica normele rusticale din Galiţia şi faţă de 
bucovineni, călcarea obiceiului pămîntului, înăsprirea condiţiilor de trai 
prin concurenţa braţelor de muncă importate din Galiţia, asprimea stă- 
pînirii străine, precum şi favorizarea coloniştilor străini pe socoteala 
indigenilor, erau pentru românii bucovineni motive destul de vajnice 
pentru a-i determina să-şi aprindă casele şi să treacă cu averea lor; 
mişcătoare peste cordon, în Moldova, unde condiţiunile de trai erau 
mai prielnice şi mai slobode. Astfel, s-a produs, în urma anexării o 
mare mişcare de emigrare din Bucovina în  Moldova; care a durat mai 
multe decenii şi n-a putut fi stăvilită prin nici o normă administra
tivă 4.

Proporţia emigrărilor ţăranilor români a fost, în adevăr, impresio
nantă şi faptul că ele s-au produs la scurt interval după anexarea Bucovi
nei şi după părăsirea acesteia de cea mai mare parte din boierii care 
au preferat să trăiască în Moldova este şi o dovadă a unui protest 
de masă al românilor împotriva anexării. De exemplu, din noiembrie

2 Pentru înrăutăţirea situaţiei ţăranilor din Bucovina vezi N. Grămadă, Să
tenii şi stăpînii în Bucovina între 1775 şi 1848, Cernăuţi, p. 11-13 şi urm.

3 I. I. Nistor, Românii şi Rutenii în Bucovina, p. 122.
4 Idem, Un capitol din viaţa culturală a românilor d in Bucovina 1774-1857, 

p. 14.
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1785 pînă în aprilie 1786 au părăsit Bucovina, după rapoartele ofi
ciale, 6937 suflete. într-un raport din 13 septembrie 1786 se menţiona 
că rămăseseră 277 case părăsite şi anume : 127 în districtul Sucevei, 
118 în  cel al Şiretului, 30 în districtul V ijniţa şi 2 în cel al Cernăuţu- 
lui De la 1 noiembrie 1786 pînă la 1 iulie 1787 (deci în curs de nouă 
luni) au emigrat, numai de pe moşiile mănăştireşti, 221 familii sau 
1024 suflete într-un document din 1787 se arăta că fuseseră 10 case 
clin satul Horodnic, 10 din Neguleasa, 9 din Sf. Ilie, 6 din Prevoroch'i, 
6 din Sf. Onufrei. în  anii următori emigrarea s-a accentuat şi mai mult. 
între 1789 şi 1790 se menţiona emigrarea a circa 14 717 suflete în Mol
dova. De exemplu, numai din satul Sf. Ilie, de lîngă Suceava, emi
graseră în Moldova 66 familii cu 152 suflete1. La începutul secolului 
al XlX-lea procesul de emigrare continuă. în  1804 au părăsit satul To
porăuţi 40 fam ilii de rom ân i; ele „aprinseseră casele, sfărîmairă gardu
rile şi retezară pomii de prin pomete şi luară lumea în cap spre a se 
refugia în Moldova, fiindcă nu mai puteau suporta stoarcerile şi asu
pririle proprietarului satului de atunci"8. în  1805, din cauza expirării 
privilegiilor şi scutirilor acordate de Austria, Bucovinei, după răpire, 
mai ales cele de impozite şi recrutare, un nou val de emigrări au loc 
în Moldova. în  iulie 1805 un număr de 3000 fam ilii au plecat din Bucovi
na 9. La 17 aprilie 1806, agentul francez la Iaşi, Perant, raporta că emi
grările din Bucovina continuă şi că în curs de un an refugiaţii, cu fa
miliile, uneltele agricole şi animalele lor, ar fi atins cifra de 10 000 şi 
numărul acestora pare să crească. El afirma că „un popor care pro
voacă astfel de dificultăţi conducerii cu siguranţă nu este feric it"10.

în  deceniul următor, au loc emigrări din cauza atît a exploatării 
crunte a arendaşilor şi stăpînilor de moşii şi a slujbaşilor, înţeleşi cu 
arendaşii, cît şi datorită recrutărilor pentru alcătuirea unor batalioane 
destinate războaielor napoleoniene. Consilierul aulic de război din V i
ena aprecia că numai în anul 1815 ţara ar fi fost părăsită de 16 000 

locuitori11. Numeroşi ţărani au plecat atunci din satele : Iacobeni, Lu- 

caviţa, Hliboca, (Adîncata), Mărăţei, Bosancea, Udeşti, Negostina, Corbu 
etc.

Astfel, în conscripţia satului Negostina erau înscrise în anii 1815- 
1816 un număr de 85 de case locuite de 91 de familii, cu un total de 

479 suflete. în  1815-1816 şi-au părăsit casele 13 familii, deci 14% din 
totalul fam iliilor ce locuiau în sat. La data efectuării conscripţiei, se 
constata, în afara acestor 13 familii, şi alte 8 familii, plecate mai îna

5 Idem, Românii şi Rutenii în Bucovina, p. 120-121.
6 Ibidem, p. 122.

7 Ibidem, p. 125.
8 Ibidem, p. 128.
9 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. XV I, Bucu

reşti, 1912, nr. 1581, p. 685.
10 Ibidem, nr. 1607, p. 710, cf. I. I. Nistor, O răscoală în Bucovina la 1805, 

în loc. cit., p. 83.
11 I .1. Nistor, Românii şi Rutenii în  Bucovina, p. 129.
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inte. Deci, în curs de cîţiva ani (probabil între 1812-1816) au părăsit 
satul 21 fam ilii (aproape 22% din numărul celor existente).

Conscripţia indică numele celor plecaţi, vîrsta, de multe ori data 
plecării şi situaţia în care se găseau casele părăsite. La multe case se 
face menţiunea că sînt deşarte sau pustii. De exemplu, la nr. 10 : „casă 
deşartă, aici au şezut Ioan Botarciuc cari s-au dus în Moldova" ; la 
nr. 52, Gh. Costiniuc „s-au dus cu totu-lui tot în ţara Moldovei" ; la 
nr. 54, Miron Frasin a plecat în Moldova „şi au ars casa", la nr. 85 
casa „s-au risipit, aici au şezut... ce s-au dus în Moldova" etc.

Majoritatea celor emigraţi a părăsit satul în timpul nopţii. La fa
m iliile care au plecat din sat în 1815-1816 se indică şi numele membri
lor de familie şi vîrsta lor. Urmărind aceste date constatăm că, spre 
deosebire de regula generală a emigrării persoanelor singure, sau a 
tinerilor căsătoriţi fără copii, cei plecaţi din Negostina aveau o familie 
numeroasă. Iată de exemplu structura celor 13 fam ilii emigrate în Mol
dova în 1815 şi 1816 :

Nr. fam iliilor Nr. membrilor de familie

2 9

2 7

2 6

1 5

1 4

2 oO

3 i

13 62 TOTAL

Din tabelul de mai sus se desprinde că circa 62% din familiile 

care au trecut în Moldova aveau copii Datorită acestui fapt, media 

de vîrstă a capilor de familie emigraţi era mai mare decît cea obiş

nuită. iar numărul celor nevîrstnici era important, ridicîndu-se la jum ă

tate din emigranţi. Erau fam ilii care treceau peste graniţă cu copii 

abia născuţi sau numai de cîteva luni. De asemenea, spre deosebire 

de majoritatea emigrărilor peste hotai'e, numărul femeilor plecate din 

Negostina era important, el fiind egal cu acel al bărbaţilor. Singura 

persoană, cap de familie, de peste 60 de ani, care a trecut în Moldova 

în noaptea de 13 spre 14 septembrie 1816 era o femeie de 61 de ani, 
însoţită de 7 copii, între 25 şi 13 ani J:î.

12 Aceeaşi situaţie se constată şi în ceea ce priveşte bucovinenii din satele 
Corbu, Valea Jidovului şi altele care au trecut graniţa pe la Prisăcani, între 7 
aprilie şi 1 mai 1852, şi anume: 8 capi de familie din care 1 burlac şi 2 fam ilii 
fără copii, restul fam iliilor avînd între 3 si 6' copii (Arh. St. Iasi, tr. 1768, op. 2017, 
nr. 795, f. 43-44).

13 Arh. St. Suceava, Colecţia parohii, Negostina, nr. 25 din 1816.
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Vîrsta emigranţilor din satid Negostina din anii 1815-1816

Vîrsta :

S
e
x
u
l

0-1 2-5 ! 6-10
1

1
11-20 21-30 31r40

|
41-50 '51-60

l1
Peste 60 Total

M 4 6 4 3 8 3 2 1 31

F 2 5 2 11 5 3 2 — 1 31

Total 6 11 6 14 13 6 4 1 1 62

Evident, emigrarea bucovinenilor în Moldova prezenta caractere spe
cifice, datorită, mai ales, faptului că aceasta se făcea într-o ţară care 
nu era străină, într-o ţară unde emigranţii aveau rude, cunoscuţi, iar 
condiţiile de viaţă le erau perfect cunoscute. După-JLO de ani de_ ocupaţie 
străină, românii din Bucovina nu se obişnuiseră cu noua stare de lu
cruri, mulţi dintre cei care nu apucaseră administraţia moldovenească 
preferau totuşi să treacă între fraţii din Moldova^JUnii dintre ei lăsau 
casele pustii, alţii le dădeau foc, dar foarte mulţi lăsau casele părăsite 
rude : părinţi, fraţi, surori sau neamuri mai îndepărtate. în unele case 
libere s-au instalat alte familii. De exemplu, în casa cu nr. 10 a venit
o familie de români din Novoseliza. în altă-jcasă o familie de evrei, 
în alta o familie de ruteni. în anii următori populaţia satului Negos
tina crescuse, cu toată emigrarea importantă din anii 1815-1816. în 
1825 s-au înregistrat 95 de case şi 139 de familii cu 664 suflete, deci 
populaţia sporise în 10 ani cu circa 40%. Un exod de familii româneşti, 
din satul Negostina în Moldova, ca cel din anii 1815-1816 nu a mai 
avut loc14. Conscripţia satului din 1825-1826 indică un număr foarte 
mic de persoane plecate în Moldova, numai patru tineri (3 bărbaţi şi
o fată), în schimb se înregistrează o familie (soţ, soţie şi 4 copii) care 
revenea din Moldova 13. Şi în anul următor satul Negostina a fost pă
răsit de cîţiva tineri, între 18 şi 30 ani, fără familii.

Conscripţiile mai tîrzii ale satelor Bălăceana şi Părhăuţi înregis
trează, şi ele, numeroşi emigranţi. în 1830, la satul Bălăceana se con
semna plecarea a şase familii în Moldova, capii de familie avînd între 
15 şi 49 ani; parte dintre aceste familii s-au stabilit în Botoşani lG. în 
1843 se menţionează 4 indivizi, între 29 şi 35 de ani, plecaţi din sat, 
iar conscripţia din 1853 înregistrează un număr de peste 22 persoane 
din Bălăceana fugite în Moldova, majoritatea tineri, fără familii, între 
care şi multe fete care s-au căsătorit în Moldova 17. în conscripţia satu
lui Părhăuţi din 1864 sînt trecute 14 persoane (5 femei şi 9 bărbaţi) 
emigrate în Moldova, aproape 2%  din totalul locuitorilor de atunci ai 
satului. Emigranţii din acest sat aveau vîrsta între 17 şi 32 de ani

14 Idem, Mitropolia Sucevei, Diverse, nr. 477 din 1827.
15 Ibidem , nr. 467 din 1826 (conscripţia Negostina).
16 Ibidem, nr. 519 din 1830 (conscripţia Bălăceana).
17 Ibidem, nr. 1 din 1843 ; nr. 2 din 1853.
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(cu excepţia unei femei de 62 ani însoţită de un fiu şi o fiică), vîrsta 
obişnuită în cazul migrărilor 18.

Informaţiile pe care le dau conscripţiile satelor din Bucovina sînt 
deosebit de importante nu numai din punct de vedere istoric, dar şi 
demografic, atît în ceea ce priveşte familiile emigrate cît şi cele rămase 
în satele respective.

Majoritatea satelor din nordul Moldovei erau pline de bucovineni 
sau „corduneni", cum le spuneau moldovenii oamenilor veniţi de din
colo de cordonul stabilit la graniţă de autorităţile austriece. Aceşti cor- 
duneni sînt menţionaţi în judeţele Suceava, Herţa, Botoşani, Dorohoi 
(de exemplu pe moşia Flămînda), Neamţ şi chiar mai în sud, în Roman, 
Fălciu, Iaşi etc 10. In ţinutul Roman, la începutul secolului al XlX-lea, 
era un sat numit Cordureni, iar mai trîziu Cordun 20.

Măsurile luate la frontiere de ocîrmuirea austriacă pentru a stăvili 
emigrarea, anchetele făcute la faţa locului, intervenţiile pe lîngă domnii 
Moldovei de a nu primi bejenari şi dezertori din Bucovina şi a-i extrăda 
pe cei găsiţi 21 nu au dat rezultatele aşteptate de autorităţile austriece. 
Marea majoritate a ţăranilor emigraţi au rămas în Moldova, unde au 
găsit condiţii de trai mai prielnice decît în Bucovina.

Referindu-se la aceste migraţiuni, marele nostru poet M. Eminescu 
observa că ele au constituit în viaţa poporului român „temelia unei 
epoci". Emigranţii din Moldova, Muntenia, Bucovina, Basarabia, Olte
nia, Dobrogea „nu se aşează- decît între români ori în satul aşezat nu- 
maidecît lîngă cel din urmă sat românesc". Acest fapt era pentru 
M. Eminescu dovada că în acele împrejurări „migraţiunea era o tre
buinţă socială, că românii nu migrau de bună voie, ci erau siliţi să 
migreze" 22.

Acest proces de emigrare masivă din Bucovina nu a dus la scăde
rea populaţiei, dimpotrivă, numărul locuitorilor a crescut în mod con
siderabil la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a seco- 

. lului al XlX-lea. Astfel, la 1774 erau număraţi 71 750 locuitori, iar 12 
ani mai tîrziu (1786) 135 494 locuitori. în anii'următori sporul fete şi 
mai considerabil. Acest fenomen este urmarea, pe de o parte, a spo
rului natural remarcabil al populaţiei bucovinene, caracteristic, de alt
fel, pentru toate provinciile româneşti de atunci, şi, pe de altă parte, 
a imigrărilor masive care au avut loc în Bucovina dinspre Galiţia, 
Ucraina şi Transilvania. Locul lăsat de românii bucovineni emigranţi în 
Moldova a fost umplut de colonişti germani şi mai ales ruteni. Este 
perioada cînd multe sate româneşti încep să se rutenizeze2;s. Cu toate 
acestea, elementul românesc continuă' să fie predominant, datorită atît

18 Ibidem , nr. 183 din 1846 (conscripţia Părhăuţi).
19 Vezi Arh. St. Iaşi, tr. 1768, op. 2017, nr. 795, f. 43-44. In 1803 în ţinutul Iaşi 

erau 30 „bejenari ot Cordun“ (Uricaruî, voi. V III, p. 360).
20 Uricarul, voi. V II, p. 284.
21 E. Hurmuzaki, op. cit., voi. X IX , 2, nr. 396, p. 298, nr. 398, p. 299 şi urm. ; 

voi. XX , 1, nr. 172, p. 154 şi nr. 154, p. 142 şi urm.
22 M. Eminescu, Bucovina şi Basarabia, Bucureşti, 1941, p. 112-113.
23 I. I. Nistor, Românii şi Rutenii tn Bucovina, p. 119.



EM IGRĂRILE D IN  BUCOVINA IN SECOLUL X IX 263

sporului natural al populaţiei româneşti cît şi imigrării în Bucovina a 
românilor din Transilvania şi Moldova. Astfel, în 1781-1782, s-au sta
bilit în Bucovina circa J24 000 de familii de transilvăneni emigraţi din 
Bistriţa-Năsăud şi circa " 6000 familii (sau 30 000 suflete) din Moldova. 
Un alt val de emigrare din Moldova a avut loc între 1788-1792, cînd 
din Bucovina au plecat 21 034 locuitori, iar din Moldova au venit 9790 
oameni Aplicarea Regulamentului Organic, în 1832, a adus în Bucovina 
alţi locuitori din Moldova. De altfel şi mulţi bucovineni se reîntorceau în 
satele lor, fie că nu se puteau adapta condiţiilor din Moldova, fie că 
erau emigranţi sezonieri care treceau în Moldova numai după cîştig 
şi se întorceau toamna şi iarna tîrziu la vetrele lor din Bucovina, după 
ce autorităţile îi trecuseră între migranţii definitivi.

în  secolul al XVIII-lea, ca şi în secolul al XlX-lea, între aceste 
provincii a avut loc un schimb permanent de populaţie, la care s-a 
adăugat o pendulare continuă a lucrătorilor agricoli din Bucovina în 
Moldova, factori deosebit de importanţi în menţinerea conştiinţei na- 

'ţionale a românilor din Bucovina.

NOUVELLES DONNfiES SUR LES EMIGRAŢIONS 
DE BUCOVINE DANS LA PREMIERE MOITIE 
DU XlX-e SIECLE

R e  s u m e

L ’ Annexion de la pârtie nordique de la Moldavie â Tem- 
pire des habsburges en 1774-1775, la politique de denationalisation promoue par 
la Cour de Vienne, raccroissement et Tamplification de l ’exploitation sociale 
et naţionale de la population de ce territoire, ont determine une courageuse et 
permanente opposition des roumains d ’ici. Ce mouvement protestataire a connu 
des divers formes : le refus de p'reter le sermert de fidelite et de se soumettre 
aux organes administratifs de l’empire ; la fuite en montagnes et meme l ’orga- 
nisation de certaines revoltes. Mais les mecontentements par rapport â la domi- 
nation des habsburges se sont manifestes en outre, et par des massives emigrations 
en Moldavie — aspect que l ’auteur analyse en detail, pour les annees 1800-1850, 
conformement aux certaines informations d’archive pas cherchees jusqu’â present.

En revelant ce proces des emigrations de Bucovine en Moldavie, l ’şuteur sou
ligne, en meme temps, l ’accroissement numerique de la population sur le territoire 

'  de la Bucovine, par suite de la colonisation avec des allemands et notamment 
avec des ruthenes de Galicie. En meme temps on met en evidence le fait que 
Pelement roumain a continue d’etre preponderant en Bucovine, ta n t. grâce â Tac- 
cro’issement naturel de la population, que â rim igration ici, 'des rouains. de 
Transylvanie et de Moldavie.

24 Ibidem, p. 99-105.
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„A fi român şi a nu cunoaşte istoria şi 
geografia României, forţele sale productive, 
starea sa economică, avuţii’e naturale cu 
care este înzestrată, este a dovedi o indife
renţă pentru cca mai sfîntâ dintre datoriile 
unui adevărat cetăţean".

P. S. AURELI AN

i

Amploarea dată, în u ltim ul timp, activităţii miniere 
din judeţul Suceava reclamă cunoaşterea trecutului din acest important 
domeniu, studierea şi folosirea experienţei şi rezultatelor cercetării mi- 
niei’e întreprinse de-a lungul celor două secole de neîntreruptă acti
vitate.

M ărturii despre m ineritul de altădată se pot găsi in toponimie, în 
urmele vechilor lucrări miniere, în documentele îngălbenite de vreme, 
în relatările şi scrierile unor călători ce-au străbătut aceste meleaguri 
sau în legendele şi mărturiile oamenilor acestor locuri încărcate de 
istorie.

Locuri cu denumiri ca : Dealul Negru, Puciosul, Arseneasa, Valea 
Fierului, Părîul Aramei, Bistriţa Aurie 1, ş. a. sînt cunoscute în toponi
mia văii Moldovei, a Bistriţei sau Dornei.

Exploatările miniere cunoscute şi apreciate în trecut, vestitele „băi“ 
de aur şi argint existente în Valea Moldovei, au împrumutat numele lor 
unor localităţi cum ar fi Benia, comuna Breaza. Se pare că menţiunea 
din analele oraşului austriac Schemnitz, unul din cele mai vechi centre 
miniere din Europa, care amintesc despre străvechea m ină de argint din 
Valea Moldovei, la satul Benia se referă 2. însăşi numele capitalei Mol
dovei —  Baia —  s-ar trage de la „baia" sau mina din imediata apro
piere, mină care a fost exploatată secole de-a rîndul 3. în  sprijinul afir-

1 Ing. Prelici Epam inonda, Ceva despre subsolul bucovinean, în  „Calendarul
— „Glasul Bucovinei11 pe anul 1921, Cernăuţi, p. 133 afirm ă că „epitetul de aurie 
dat Bistriţei are motivarea în  faptul că în nisipurile ei se găsesc firicele de 
aur ce au fost exploatate din vechime şi p înă la jumătatea sec. al X IX- lea“.

2 I. D îrdală, D in  istoricul m ineritu lu i d in judeţul Suceava, în „Revista mi- 
nelor“, Anul X X I, nr. 4, Bucureşti 1970, p. 169.

3 Constantin C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene d in  sec. al
X-lea p înă la m ijlocul sec. al XV-lea, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967, p. 182.
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maţiei de mai sus vine şi documentul din 1448 aprilie 23 prin care Petru 
voievod dăruieşte lui Mihai logofătul un loc de moară la Baia ; în do
cument se pomeneşte şi de un loc de stupă 4 pe care C. C. Giurescu îl
identifică, cu un şteamp pentru sfărîmat minereul 5.

Călători străini, care au străbătut aceste locuri —  Hat|uet din
Niiremberg sau baronul de Bois le Compte —  au pomenit, în lucrările 
lor, despre bogăţiile subsolului moldovean 6, considerîndu-1 ca „un nou

istoriografia privitoare la minerit şi care face referiri la bogăţiile 
subsolului bucovinean şi exploatarea mineralelor utile este relativ să
racă ; unele dintre lucrările de strictă specialitate8 analizează exploa
tările, compoziţia chimică a minereurilor în raport cu rentabilitatea 
fructificării lor în scop industria l; alte lucrări se referă la istoricul m i
neritului şi importanţa lu i pentru dezvoltarea economico-socială a re
giunii

Toate lucrările care se referă la începuturile m ineritului bucovinean 
plasează această activitate ca începînd cu anul 1784_cînd un consorţiu 
de boieri exploatau_o mină de fier lingă'Tacobeni10. în  comunicările 
statistice ale Ministerului de Comerţ austriac din 1854 se spune că pe 
baza minereului de mangan extras din mina Arşiţa de lîngă Iacobeni 
„s-au construit, în anul J1784. primele cuptoare înalte pentru producerea

4 M ihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, 
Ed. „Viaţa Românească41, Iaşi, 1932, voi. II, p. 314 ; DRH  voi. I, p. 395-397, nu 
face nici o precizare.

5 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 187, 188 ; vezi şi M. Kogălniceanu, 
Ştefan cel Mare în tîrgul Băei, în Opere, tom. I, Scrieri istorice, Ed. A. Oţetea, 
Bucureşti, 1946, p. 656-666, „ în  1854 M. Kogălniceanu scrie de „băile44 de aur şi 
argint, datînd din epoca romană, care ar fi fost exploatate pînă în a doua j u 
mătate a sec. al XVII-lea44 ; Constantin Turcu, Vechi încercări de exploatare m in i
eră în Moldova, în  „Studii şi cercetări ştiinţifice41 — istorie, Iaşi, Anul V III, 
fasc. 2, p. 307.

6 Ing. M. Piaseski, Din trecutul m ineritului Moldovei, în „Revista minelor11 
Anul X X II , 1971, nr. 4, p. 210.

7 Eudoxiu Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, voi. X IX  
partea I, p. 65.

8 Din acest punct de vedere sînt de remarcat următoarele studii : Ing. Bruno 
Walter, Die Erzlagerstătten der siidlichen Bukowina, 1876 ; Ing. R. Mogiiniki, 
Manganerlagerstătten der siidlichen Bukowina, 1917 ; Ing. dr. H. Quirin, Die 
Manganerzvorkommen in der Kristalliner Schiefern der bukowinischen Waldkarpa- 
ten, Berlin, 1922 ; Ing. Gh. Lupu, Studiu asupra manganezului, Bucureşti, 1929.

9 P. S. Aurelian, Bucovina descriere economică, Bucureşti, 1876 ; Ing. Prelici 
Epaminonda, op. c it .; C. Botez, D. Botescu, G. Irimescu, Exploatările miniere din 
bazinul Vatra Dornei în tim pul celui de al doilea război mondial, în „Analele 
ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza44 din Iaşi, 1966, p. 105-130 ; I. Dîrdală, 
op c it.; V. Potorac, Industria minieră din judeţul Suceava, în „Revista de sta
tistică44, Bucureşti, anul X X I, nr. 1, ianuarie 1972, p. 59-61 ; Ing. P. Zămîrcă, 
ing. E. Antonesi, ing. M. Leonte, ing. V. Iacoban, Probleme de perspectivă ale 
Combinatulvi m inier Suceava, în „Revista minelor44, anul X X IV , nr. 7, Bucu
reşti 1973, p. 305-308.

10 P. S. Aurelian, op. cit., p. 59, vezi şi Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul
aulic de război, P. XV/36, f. 1, din care rezultă că la data de 24 martie 1784 
Corporaţia anonimă de fier din Iacobeni cerea Administraţiei militare a Bucovi
nei cedarea unui teren pentru a aduce 200 noi fam ilii de colonişti pentru lucru.
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fierului" 11. In lucrarea monografică Tratate istorice şi notiţe privitoare I 
la comuna Iacobeni se afirmă că „în anul 1782 se formă o societate/ 
de notabilităţi din ţară, care puse în exploatare băile de fier din Iaco-/ 
beni ; primul conducător tehnic montan a fost Iohann Paul Hoffmann 
adus din Banat" 12.

Un document recent descoperit în Arhivele sucevene confirmă a- 
ceastă dată, constatînd că !„încă din anul 1782 zăcămintele minerale 
din regiune au creat condiţii favorabile înfiinţării unei fabrici de fier 
în Iacobeni" 13.

Dacă aceasta este situaţia industriei miniere presupunem că explo
rarea şî extracţia minereului s-au făcut anterior acestei date. în acest 
context apare justificafă menţiunea facuta de Nicolae Maghiar şi Ştefan 
Olteanu că „încă înainte de 1770 un asa numit .■consortiu‘l ,_moMQvean 
a exploatat zăcămintele de fier, limonit, de la Arşiţa—Iacobeni şi de 
lîngă Vatra Dornei" 1/1 şi ,cu atît mai justificată aprecierea prof. I. Dîr- 
dală că „în anul 1777 s-a trecut la cercetarea subsolului regiunii, ,des- 
coperindu-se zăcăminte de fero-mangan la Iacobeni" 15, dar aceste afir
maţii nu sînt susţinute şi de documente, i Totuşi, pe baza documentelor 
existente putem afirma, cu certitudine, că încă înainte de 1782 boga
tele zăcăminte manganifere din regiune — văile Bistriţei, Dornei şi 
Moldovei au creat condiţii favorabile exploatării lor şi înfiinţării unoij 
instalaţii pentru producerea fierului la Iacobeni. însă, „din cauza con
diţiilor grele, rudimentare de extracţie şi afînare, a lipsei de muncitori 
calificaţi, a drumurilor rele, precum şi a lipsei de capital şi a neîntre
ruptelor războaie, ..întreprinderile montanistice" 16 nu s-au putut men- 
ţine şi dezvolta, desfiinţîndu-se în anul 1795. în anul următor, 1796, a- 
ceste întreprinderi — „fabrica" de fier şi terenurile miniere, împreună 
cu toate drepturile cîştigate de predecesori au fost achiziţionate de so
litarul antreprenor Anton Manz dp Mariensee cu suma de 300.000 flo
rini 17.

Marele industriaş styrian, sprijinit de stat, se ocupă intens de ex
ploatarea fierului, plumbului şi argintului, iar din anul—1824-şi cu pro
ducerea cuprului. Văzînd că locuitorii autohtoni nu mai sînt receptivi 
la activitatea minieră, preferind să fie lăsaţi „a trăi la locul lor" 18, Manz 

.aduce băieşi_străiniţ-tocmai din comitatul Zips, şi-i colonizează:în ţinut. 
Aşa"sl înfiinţează coloniile de băieşi „ţipţeri" la Iacobeni în anul 1784,

11 Statische Mitteilungen des k. k. Handelsministerium, II, Jahrgang I, 
Wien, 1854, p. 78, conf. Bruno Walter, Die Erzlagerstătten der siidlichen Bucowina, 
în „Jahrbuch der Geologie11, K A. Wien, 1876.

12 Arh. St. Suceava, fond Şcoala generală Iacobeni, dosar 1/1925, f. 3
13 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1861,

f. 1.
14 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria înineritului din România, 

Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 183.
15 I. Dîrdală, op. cit., p. 169.
16 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1861, f. 1.
17 Ibidem , „Se spune că Manz a împrumutat cei 300000 florini de la prin

cipele de Lichtenstein cu care a pus temelia înfloritoarei sale industrii miniere 
de mai tîrziu14.

18 T. Balan, Noi documente cîmpulungenet Cernăuţi, 1929, p. 51, 52.
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Cîrii,haba.-.(Mariensee) în anul 1797. Fundul Moldovei (Handal), Pojorîta 
(Louisenthal) în anul 1805, Vatra Moldoviţei (Freudenthal) în anul 1809, 
Bucşoaia în anul 1810, Vama, Prisaca Dornei (Eisenau), ş. a. Desigur, a- 
ceastă colonizare, existentă deja în concepţia politicii de stat austriece, 
era menită a aduce nu numai servicii economice Cămării imperiale, ci 
şi servicii în acţiunea de „culturalizare" a noii provincii alipite, dîn- 
du-le acestora chiar denumirea de Kulturtrăger, adică „pioni culturali" 
ai imperiului.

Concomitent cu exploatările din locurile cunoscute, specialiştii lui 
Manz, aduşi din vestita localitate minieră Schemnitz, ingineri „specia
lişti de talia lui Mehesch" 19, fac mari şi întinse lucrări de explorare, de 
stabilire şi evaluare a minereurilor utile. în  anul 1797 ei descoperă pe 
versantul sud-estic al muntelui Fluturica o regiune extrem de bogată 
în galenă argintiferă. limonită şi magnetită. în acelaşi an, deschid. trei 
mine liTRusaia, Valea StînePşP'Cirlfbaba. Mina de la Cîrlibaba "*ă fost
exploatată pîna.în jurul anului 1860. în cei 63 de ani de activitate a
dat o producţie excelentă concretizată în 2.804.480 kg. plumb şi 10.000 
kg argint în_valoare de 1.362.000 florini, cu un beneficiu de 87.156 JTo- 
r in i20. Acest cîştig a permis achiziţionarea zăcămintelor cuprifere din 
Fundul Moldoveî7-ă-celor~situate între Cîmpulung şi Iacobeni, împreună 
cu „uzina de topit aramă din Pojorîta" 21, precum şi executarea unor 
importante investiţii în industria fipm h ii, in explorarea şi exploatarea 
min5TeuluL.de fiaiLMiru-bazinuL D om elor şi_Valea, Păltiniş. După anul 
1800 au fost puse în exploatare şi alte perimetre la Valea Stînei, Valea 
Putnei şi în special la Fundul Moldovei — mina Dreifaltigkeit (Sf. 
Treime). Această mină cu un filon de 1-2 m calcopirită pură, urmărit
prin trei galerii, a stat în exploatare aproape 50 de ani (1805-1854) a-
ducînd beneficii deosebit de substanţiale.

Reconfortant de observat însă este procedeul folosit de înaintaşi 
la topirea şi rafinarea metalelor — îndeosebi a cuprului şi plumbului. 
Cercetările în teren au stabilit că minereul extras, transportat la insta
laţia de topire, era introdus în cuptoare în care se făcea foc cu căr
buni ; arderea fiind întreţinută continuu ziua şi noaptea pînă ce mine
reul se topea şi curgea într-o groapă săpată în pămînt. După răcire me
talul era spart în bucăţi, scos afară şi aşezat în cuptoare în straturi
succesive cu lemne de plop sau salcie. Operaţia se repeta de 5-6 ori pen
tru separarea tuturor impurităţilor. Apoi produsul obţinut se mai topea 
de două ori în cuptoare înalte (furnale) şi de-abia în final metalele erau 
pure, adică rafinate. Materialul astfel obţinut era transformat, în uzi
nele proprii, în produse destinate consumului 22.

| în  stadiul cercetării actuale, nu se cunoaşte, cu precizie, gama de 
produse ale forjelor şi „uzinelor" de la Iacobeni, totuşi se poate afirma 
că acestea produceau şi livrau : pluguri, sape, hîrleţe, ceaune, plite, gră-

19 Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 183.
20 Bruno Walter, op. cit., p. 59.
21 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1803, f. 1.
22 Ing. V. Iacoban, manuscris, f. 8.
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tare de rafinat minereuri, ciocane de forjă, precum şi toate sorturile 
de bandaje de fier şi chiar piese de schimb pentru maşini.

Prin continua dezvoltare a instalaţiilor miniere, construirea de fur
nale pentru topit fier, plumb, argint sau aramă, de cuptoare de afînare 
a minereurilor, a unor ciocane (malaxoare) de pisat minereuri, forje, 
conducte de apă pentru răcire sau producerea forţei motrice necesare 
foalelor de ventilaţie a furnalelor, ş. a. s-a ajuns să se creeze, la mijlocul 
deceniului al treilea al secolului XlX-lea, o adevărată industrie meta
lurgică. „Prin ridicarea ei continuă a reuşit să plătească vechile datorii 23 
şi să o transmită (prin vînzare) nepotului său Vincenz Manz, liberă de 
orice sarcini, cu un stoc de bare de metal de 30.000 q şi un oarecare 
capital disponibil44 2*.

Vincenz Manz. preia în anul 1827 întreaga industrie minieră com
pusă din mine de fier, plumb, cupru şi argint, două furnale înalte de 
topit fier în Iacobeni, două furnale mijlocii pentru topit plumb şi argint 
în Cirlibaba, şapte cuptoare de afînare, trei ciocane de pisat minereu, trei 
forje, un stoc de bare de m£tal de 30.000 q, 225 case pentru colonişti, 
două conducte de apă, cinci mile de drumuri, ş. a. în anul 1827, între-ţ 
prinderile miniere, în care lucrau 227 muncitori, aveau o producţie a- 
nuală de 8.600 q fier brut, 4.800 q fier de forjă, 805 q plumb şi 929 kg 
argint în valoare totală de 27.000 florin i25.

Noul proprietar, tînăr, energic şi cu vederi largi a hotărît „să trans
forme această proprietate într-un mare complex industrial44 2r\ Astfel că, 
în această perioadă se continuă cu mai multă energie lucrările de pros
pectare a minereurilor utile. In 1830 sînt descoperite noi rezerve de 
plumb şi argint la Cîrlibaba, trecîndu-se acum de la zăcămîntul vechi 
la zăcămîntul nou ; se fac prospecţiuni în continuare în Valea Păltiniş, 
în Valea Ciura, Chilia, înălţarea Domnului, în Valea Putnei şi Fundul 
Moldovei, la Colaca Nouă. Pentru mărirea randamentului minei ColacsP 
Nouă, de exemplu se introduce, în anul 1850, o maşină cu aburi de 12 
C.P. necesară evacuării apei din mină şi transportului pe puţ, fiind 
„prima maşină de forţă introdusă în exploatarea minieră din Buco-^ 
vina“ 27. Exploatarea zăcămintului de calcopirită din Dealul Negru de 

"la 1830 pînă în 1854 a adus un venit curat de 47.125 florini anual28.

Pentru prosperarea în continuare a industriei miniere Vincenz Manz j 
face mari cheltuieli pentru aducerea şi plata specialiştilor, absolvenţi 
ai Academiei miniere din Schemnitz, construieşte furnale noi, măreşte 
şi îmbunătăţeşte capacitatea vechilor furnale „Margareta44 şi „Iosif44 din 
Iacobeni, dotează atelierele cu strunguri, bancuri de lucru, maşini de;. 
găurit şi ascuţit, construieşte o fierărie proprie, ridică activitatea aces-5 
tora pînă la rangul de „uzină pentru construcţia de maşini44 (Maschinen-

23 Arh. vSt. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1861, f. 1.
24 Ibidem.
25 Ibidem,
26 Ibidem.
27 Bruno Walter, op. cit., p. 65.
28 Ing. Prelici Epaminonda, op. cit., p. 136.
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werkstătte)29; achiziţionează noi terenuri miniere iar pgntrxuasigurarea 
necesarului.-de-că^hun-e—̂ nangaU—Bentru^ium ileT arendează pădurile de 
pe versantul sting al Bistriţei —  die la confluenta cu Doina şi pînă a-
proage_.de.izvoarele ei ; în 1839 măreşte şi capacitatea forjelor de la
Vatra Moldo viţei (Freudenthal) făcîndu-le cu şase focare ; construieşte 
case de locuit, drumuri de acces, ţine o evidenţă contabilă riguroasă. 
„Toate acestea au adus industria minieră printre ramurile de frunte" 30.

Paralel cu exploatarea şi prelucrarea minereurilor de pe Valea Bis
triţei Aurii şi valea superioară a Moldovei cu dezvoltarea centrului Ia
cobeni —  se dezvoltă „încă din anul 1801 o activitate minieră şi pe va
lea Suhei" 31 şi a Moldovei în aval de Cîmpulung. Minereurile bogate în 
fier determină construirea în anul 1822 a unui furnal înalt şi a unei tur
nătorii de fier în Stulpicani proprietatea lui Carol Kalita 32 ; a unui fur
nal în Vama (Prisaca Dornei) proprietatea lui Wolf Kleinberg precum 
şi a două laminoare la Bucşoaia şi la Valea Stînii 33.

Interesul pentru dezvoltarea unei economii bazate pe exploatarea 
bogăţiilor subsolului din regiune era unanim. însuşi domnul Moldovei 
Mihail Sturza se interesează de exploatarea „metalului din m unte"34. 
în  anul 1835 domnul Moldovei împrumută răzeşilor dorneni 4.000 gal
beni în schimbul învoirii de a fi lăsat să extragă metale din munţii Păl
tiniş şi Şarul Dornei 35.

Bogatele zăcăminte miniere descoperite, mai ales pe moşia Negri- 
şoara—Broşteni, proprietatea logofătului Costache Conachi l-au deter
minat pe Carol Mihalic de Hodocin — inginer montanist, bun cunoscă
tor al rezultatelor fabricii de fier din Iacobeni-Bucovina, să stăruie pe 
lîngă proprietar ca acesta să ceară de la domnul Mihail Sturza un pri
vilegiu pentru a înfiinţa o fabrică, cu cuptoare şi maşini pentru „sleire" 
de fier „şi dreptul de a aduce 60 familii de mineri străini" 36.

La 21 februarie 1844 anaforaua domnească apreciind că „această 
întreprindere este una din cele mai priincioase pentru ţară", acordă „în
lesniri cu scutire de bir pentru numărul pomenit de oameni, ce va aduce 
de peste hotare" 37.

Lucrările începute, încă din anul 1843, merg încet. Se întîmpină 
greutăţi în aducerea minereului de la Dîrmoxa la Negrişoara. Jalba a- 
dresată domniei de către Costache Conachi precizează că „i se închide 
drumul pentru carăle ce cărau piatră de fier şi pietre mari pentru formă" 
de păzitorii vistiernicului Alecu Balş, că i se „fură mulţime' de fierării", 
ba mai mult, lăcuitorii de pe Broşteni, proprietatea lui A. Balş, „au ră- 
sipit un cuptori întreg de cărămidă de şi-au făcut sobe". Necontenitele 
„împotriviri şi smintiri, spune o jalbă din 28 ianuarie  ̂1846, fac că oa,-

29 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1861, f. 3.
30 Ibidem.
31 P. S. Aurelian, op. cit., p. 60.
32 Arh. St. Suceava, fondul bisericesc, dosar 1/1931, f. 5.
33 Ing. V. Iacoban, op. cit.y f. 3.
34 Arh. St. Iaşi, Documente, P. 426/119, f. 1.
35 Ibidem.
36 Arh. St. Iaşi, fond Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 1158/1844, f. 1.
37 Ibidem , f. 2.
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menii să întorc de unde au venit neprimindu-să a trăi în supărare66 38. 
După cum se ştie fabrica nu s-a terminat, mai „erau de trebuinţă cel 
mult 500 de galbeni şi vreme de două luni66 39. Greutăţile întîmpinate 
în construcţie şi aprovizionare datorită „scopurilor egoistice a unor oa
meni, au împiedicat sfîrşirea acestei falbriciu /l0. Moartea proprietarului 
a pus capăt nobilei intenţii. Această floare a industriei Moldovei a tre
buit să se ofilească.

în stadiul actual al cercetărilor putem răspunde şi la întrebarea de 
unde s-au adus „utilajul46 şi lucrătorii ? Răspunsul ni-1 dă chiar ingi
nerul constructor, Carol Mihailic de Hodocin, în articolul „Descrierea si
noptică a mineralelor din munţii Moldovei66 în care precizează că „din cei 
1425 galbeni şi un leu pe care subscrisul i-am primit în total spre înfiin
ţarea unei fabrici mici de fier s-au adus o mulţime de lucrători din 
Bucovina şi Transilvania precum şi toate materialurile trebuitoare, şi din 
recvizite de fier peste 12.000 ocă, s-au adus de la Iacobeni66 /fl.

pCurba ascendentă a industriei miniere bucovinene, însă, urcă pînă 
spre mijlocul secolului al XlX-lea. în anul 1853 fabricile de fier de la 
Iacobeni şi de aramă de la Pojorîta produceau „26.223 q sau 1.109.812 
ocăHcfe fier şi 2.321 q sau 102.000 ocă de aramă în valoare de 454.958 
florini sau 3.412.185 lei6642. Comentînd acest rezultat ing. Hodocin apre
ciază că „au rămas proprietarului 156.958 florini, adică 1.177.165 lei 
cîştig curat, iar amploiaţilor 298.000 florini, adică 2.225.009 lei cîştig. La 
această întreprindere lucrau 4J500_şuflete“

Intre timp, extinderea stabilimentelor miniere a ajuns punctul cul
minant. în anul 1858 cuprindea aproape 100 de obiective între care „3

38 Arh. St. Suceava, fond Prefectura judeţului Baia, dosar 6/1833, f. 8.
39 Carol Mi hal ic de Hodocin. Descrierea sinoptică a minereurilor din munţii

Mo/dQi?gŢr^îr~^oiletonul Zimbrului44, nr. 19 din 29 mai 1855, Iaşi, p. 145 ; Lu- 
crâfe foarte valoroasă prin bogăţia de informaţii ce cuprinde despre existenţa 
minereurilor utile existente de-a lungul văii Bistriţei şi împrejurimi. Astfel, 
ing. C. M. Hodocin arată că se găseşte fierpiatră cremenoasă de culoare neagră, 
magnetică, dispusă în pături regulate şi groase în munţii Broşteni, la Dîrmoxa 
şi în valea Negrişoarei ; fierpiatră de culoare roşie cremenoasă pe muntele Ra- 
rău ; mangăn oxid pe dealul Boambei, lingă Şarul Dornei ; aramă neagră com
pusă din ărgin£7"~fier şi pucioasă, se găseşte IrT straturi compacte în întreaga 
regiune ce se întinde din dealul Ursului, Valea Holdiţei, pe costişa de nord a 
dealului Tonei pînă în Pîrîul Aramei ; plumb piatră, cu argint se găseşte la 
piciorul sudic al muntelui Toance, în satul Chirii, care formează două straturi 
de metal foarte importante ce continuă straturile de metal din Bucovina, care 
încă de 50 de ani se extrage ; pucioasă cu arsenic_ se găseşte Ia poale le  Ca rp a - 
tului Călimanj în satul Şarul Dornei, avmd însuşire pentnT.vopsirea postavuri- 
lorr~vopsele pentru __£Ugavi, ş. a. ; cărbuni de pămînt se găsesc în mai multe 
locuri şi anume lîngă Baia, Sasca, Fîntîna Mare, Şoldăneşti, lîngă Făltice&i ; 
cărbune de^jmmiTjJ^ i v p c h e a - K 4 a  t e^nai^)tmă-r se gă-
seşle Trf~ăpropiere de rîul Bistriţa, pe moşia _HangiL-şi---înr-satul ■ Şargu. Formaţia 
de J'CaTt5Tme"'^'^paminf~'străbate munţii din Vrancea, la Cbmăneşti şi pînă în 
Bucovina ; precum şi formaţiunea de sare din Valea Sării în Vrancea, pe la 
Grozăşti, Ocna, Bălţăteşti, Slatina peste Cacica şi Solea pînă în Galiţia.

40 Ibidem .
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
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furnale înalte de topit fier în Iacobeni, 2 furnale de topit argint şi plumb 
în Cîrlibaba, 8 furnale de topit şi rafinat cupru în Pojorîta, 11 cuptoare 
de afînare a fierului în Iacobeni şi împrejurimi,, 10 cuptoare 
de afînare în Prisaca Dornei (Eisenauj, 10 lîngă Vatra Moldoviţei 
(Freudenthal), una uzină de construcţii de maşini în Iacobeni, 7 ateliere 
pentru producerea ciocanelor, 7 covăcii pentru pus potcoave, una forjă 
pentru cuie, 2 lăcătuşerii, 10 ateliere pentru produs şpiţuri (piconuri), 16 

ateliere pentru producerea de grătare pentru reducerea minereurilor, 5 

mori pentru pisat minereu, 8 magazii pentru mărfuri şi provizii, 2 case 

pentru administraţie, 60 case pentru funcţionari, 5 biserici, 8 şcoli, 2 far

macii, 807 case pentru colonişti, 10 haituri, 25 poduri, 14 conducte de 
apă, 44 mile drumuri“ 44. Către mijlocul deceniului VI atît cauze interne, 
dar şi importante cauze externe duc la şubrezirea edificiului atît de in
vulnerabil pînă acum j

între cauzele decăderii industriei miniere — un loc principal îl o- 
cupă : 1. epuizarea rezervelor cu conţinut bogat în substanţe utile : 
cupru, plumb, argint ; 2. investirea de capitaluri mari în stabilimente 
pentru producerea de fier după sisteme învechite, precum şi cauze de 
ordin politic ; 3. efectele staţionării în incinta întreprinderilor miniere 
a armatei austriece în cursul anilor 1848-1849 „cînd confuzia provocată 
de revoluţia din Transilvania care a trecut şi hotarele Bucovinei a trans
format colonia minieră într-o arenă a nenumăratelor armate^ /l5. Excesul 
de zel în aprovizionarea, transportul şi întreţinerea armatelor, făcut de 
proprietara dus la neglijarea activităţii de investiţii, de producţie, precum 
şi ele aprovizionare a furnalelor cu minereu. Astfel că „anul 1850 găseşte 
uzina fără nici un fel de rezerve de minereu scos, cu mijloacele de 
transport distruse, fără capital de rulment şi împovărată cu datorii** 4G. 
Doi ani mai tîrziu, în 1852, s-a ajuns la ipotecarea întregii întreprinderi.

TSituaţia din anii 1848-1849 s-a repetat şi în anii 1853-1855, cu oca
zia războiului Crimeii, cînd un corp de observaţie austriac a fost plasat 
din nou în această regiune. O cauză cu urmări directe asupra întreprin
derii a fost şi „desrădicarea boerescului“ în urmai revoluţiei de la 1848. 
Desfiinţarea zilelor de clacă precum şi a echivalentului în bani datorat 
proprietăţii de către ţăranii existenţi pe moşiile lui Manz /l7 (ţăranii erau 
folosiţi la tăiatul lemnelor, la transportul minereului cu carele, la lucrări 
necalificate, ş. a.) a produs o fisură adînc resimţită în beneficiile între
prinderilor bazate pe relaţii feudale.

între cauzele externe — concurenţa făcută de produsele metalurgice 
din vest — sileziene îndeosebi — este cea mai importantă. „Dacă. indus
tria bucovineană n-a ajuns la gradul de înflorire dorit, constată P. S. Au
relian în anul 1876, cauza este concurenţa interioară, căci, după cum se 
ştie, alte ţări ale coroanei austriece sînt foarte înaintate în industrie şi

44 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1861, f. 3.
45 Ibidem , f. 2.
46 Ibidem.
47 Ibidem , secţia 6/2, dosar 59/1861, f. 33.
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contra acestora nu se poate lua nici o măsură protectoare44 /l8. Această 
concurenţă s-a făcut simţită, mai intens, după punerea în funcţiune a 
căii ferate Lemberg — Cernăuţi — Iţcani — Roman. Intre cauzele ex
terne, un loc la fel de important, îl ocupă şi pierderea, după anul 1853, 
a debuşeului ţărilor române, unde de acum „încep a-şi desface mărfurile 
aici speculanţii francezi şi englezi44 /l9.

Pentru salvarea industriei de la faliment, se fac mari împrumuturi 
în special de la Fondul bisericesc. In 1859, ţinîndu-se seama de activul 
de peste cinci milioane şi jumătate florini, se aprobă, „un nou împrumut 
de 525.000 florini echivalent cu 26.500.000 coroane44 a). Dar împrumuturile 
„nu şi-au găsit întrebuinţarea corespunzătoare44 51 neputînd contribui la 
redresarea întreprinderii. în loc să prospere, industria minieră plăteşte 
tributul reduselor investiţii făcute în ultimii ani pentru prospectarea 
şi descoperirea de noi zăcăminte ; înfruntă creşterea simţitoare a costu
lui vieţii, creşterea preţului muncii, a materialelor cît şi a procentelor îm
prumuturilor făcute. Astfel că, la începutul deceniului al VH-lea, bilan
ţului uzinelor de fier, care demult nu mai era activ, i se alătură şi veni
tul scăzut al uzinelor de cupru, după' cum „mina din Cîrlibaba încetase 
să mai producă rentabil de mai bine de 20 de ani44 52.

Cu hotărîrea Judecătoriei pricinilor miniere (Landesberggerichts) din 
Cernăuţi nr. 10.217 din 31 decembrie 1858 se numeşte o comisie de eva
luare a acestor mine şi instalaţii compusă din I. Rakwicz, comisar gu
vernamental, Fridrich Mialovicz, comisarul minelor din Cacica şi pro
prietarul uzinei de fier din Bucşoaia, Iulius Kalita. în februarie 1859 lu
crările de evaluare sînt gata. Activul şi pasivul întreprinderilor, fiind 
evaluat la 5.532.463 florini şi 13 coroane, echivalent cu 311.947.780 co
roane. în anul 1862 s-a deschis procedura de faliment care durează a- 
proape 10 ani.

f ^ După un deceniu de inactivitate, în care timp valoarea lor scade con
tinuu, la 16 decembrie 1869 instalaţiile miniere şi minele de fier şi cu
pru răspîndite pe un areal de ,2.000 ha în munţii din jurul Pojorîtei, Fun
dul Moldovei, Colacai, Arşiţa, pe muntele Runc, în Vatra-Domei, Vama, 
Valea Stînii ş. a. „sînt achiziţionate de Fondul bisericesc cu infima sumă 
de 600.000 coroane44 53, fiind „creditorul cu o sumă mai mare de un mi
lion de lei44

în urma falimentului lui Manz n-au mai rămas în exploatare decît 
furnalele de fier din Vama ale lui Wolf Kleinberg şi a lui Carol Kalita 
din Stulpicani.

Documentele evidenţiază faptul că, în afara terenurilor miniere cum
părate, Fondul bisericesc ^ jabtinut, în anul 1871, un permis general 
de explorare (Schurfbewiligungp™, care îi dădea dreptul să exploateze

48 P. S. Aurelian, op. cit.y f. 59.
49 Arh. St. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 2/5, dosar 4/1825, f. 2.
50 Ibiclem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 I. Nistor, Istoria Fondului bisericesc, Cernăuţi, 1921, p. 51.
54 P. S. Aurelian, op. cit.f p. 60.
55 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 3/1931, f. £).
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şi să valorifice bogăţiile subsolului din judeţele Cîmpulung, Rădăuţi şi 
Suceava. Reînnoit an de an, permisul a fost valabil pînă la 8 iunie 1924, 
cînd este suspendat de noua lege a minelor României. *— -------

Odată cu preluarea minelor Fondul bisericesc promite şi reluarea 
exploatărilor. Dar ele se fac anevoie. în  anul ,1874, de exemplu, se fac 
exploatări de fier la suprafaţă „din păraie", obţinîndu-se o cantitate de 
920 tone minereu de fier cu un conţinut de 18%, „prin prăjire şi lesivare 
s-a ajuns să se obţină minereu de fier de cca. 23% şi care furniza obiecte 
turnate de o calitate excelentă"50). Cu toate acestea industria minieră 
din Bucovina, concurată de uzinele Witkowitz, nu s-a mai putut ridica 
la nivelul de altădată. Fierul şi produsele turnate în uzinele din Iaco
beni, ş. a. conţineau un procentaj mai mare de sulf şi fosfor fiind cali
tativ inferioare.

Ocuparea forţei de muncă în ramurile minieră, metalurgie şi pre
lucrarea metalelor, la 31 decembrie 1900, în regiunea de interes a Fon
dului bisericesc, rezultă din tabloul de mai jos :
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Grupa IV Exploatare minieră şi metalurgie

1. Cîmpulung Total 2 13 174 42 1 232 428 16 676 6
din care
bărbaţi 2 13 172 38 — 225 127 3 355 6

2. Gura Humorului Total 1 8 71 2> _ 82 258 9 349 79
bărbaţi 1 8 71 2 — 82 83 — 165 79

3. Rădăuţi Total — — — — — — _ _ ____
bărbaţi

4. Suceava Total — — 2 — — 2 6 — 8 —
bărbaţi — — 2 —■ — 2 2 — 4 —

T ot a 1 : Total 3 21 247 44 1 316 692 19 1033 85
bărbaţi 3 21 245 40 — 309 212 3 524 85

Grupa VI Prelucrarea metalelor

1. Cîmpulung Total 73 1 137 1 5 217 382 16 615 7
bărbaţi 73 1 137 1 3 215 127 — 342 7

2. Gura Humorului Total 86 -- 111 - 4 201 279 5 485 67
bărbaţi 83 -- 111 -— 2 196 92 — 288 51

3. Rădăuţi Total 96 :1 161 7 18 283 516 8 807 51
bărbaţi 96 1 160 7 15 279 181 — 460 40

4. Suceava Total 67 :2 132 1 — 202 258 3 463 34
bărbaţi 61 :2 129 1 — 193 83 — 276 26

T ot a 1 : Total 322 -4 541 9 27 903 1435 32 2370 159
bărbaţi 313 -1 537 9 20 883 483 — 1366 124

56 Bruno Walter, op. cit., p. 78.
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Înţelegînd că sforţările de-a învinge concurenţa marilor uzine me
talurgice clin vest n-are sorţi de izbîndă, Fondul bisericesc a oprit ex
ploatarea furnalelor din Iacobeni iar minele ce pînă atunci extrăgeau mi
nereuri de fier, le „întocmeşte pentru extragere de manganez44 57. Această 
schimbare a intervenit „tocmai la punctul critic cînd începuse a se cu
noaşte marea influenţă a manganului asupra însuşirii fierului44 5S, pentru 
obţinerea oţelurilor fine.

Deschizîndu-se noua perspectivă, Fondul bisericesc o fructifică. Pe 
măsură ce obţine date din prospecţiuni despre noi zăcăminte de mangan 
şi fier le „acoperă cu cercuri de explorare44 Astfel că, pe tot parcursul 
ultimelor decenii ale sec. al XlX-lea şi primele decenii ale sec. al XX- 
lea, găsim prezent Fondul bisericesc în toată regiunea cuprinsă în a- 
probarea primită în anul 1871, prin 828 cercuri de explorare, pentru 
care plăteşte, la 20 februarie 1922, 9.936 lei taxe miniere de recunoaş
tere G0.

în stadiul actual de cercetare nu putem înţelege cum era ocupată forţa 
de muncă feminină, care după datele statistice de mai sus, era masiv fo
losită 6A.

în anul 1906 se infiltrează în zonă un nou * explorator, Iulius 
Şchiber, care obţine un perimetru de explorare numit „Oiţa“ ~cTâr 
care din lipsă de capital nu-1 va pune în exploatare decît în anul 1938 62.

. Exploatările Fondului bisericesc însă au fost concentrate numai în două 
perimetre, „Terezia44 — Vatra Dornei şi „Arşiţa44 — Iacobeni cu re
zerve bogate şi cu o concentraţie a minereului de mangan de peste 

132%. Producţia de minereu a crescut continuu, ajungînd în preajma a- 
nului 1914, pînă la 10.000 tone anual. în timpul războiului însă, dato
rită marilor cerinţe de fero-mangan, producţia a crescut considerabil. 
„Începînd din octombrie 1915 şi pînă la 1 noiembrie 1918 s-au livrat din 
Iacobeni şi Vatra-Dornei uzinelor metalurgice din Cehoslovacia, Transil
vania precum şi oţelăriilor de pe malul Rinului, 129.348 tone de man
gan44 G3.

Paralel cu exploatarea minereului de mangan s-au făcut exploatări 
şi de pirită. De altfel, minereurile de pirită şi calcopirită au fost ex
ploatate, continuu, din anul 1799 şi pînă în 1898. De la această dată 
şi pînă în preajma războiului a fost exploatată numai pirita ce fusese 
lăsată de exploatatorii anteriori ca material fără valoare ; minereul fiind 
livrat fabricilor de acid sulfuric din vest. Din anul 1903 pînă în 1914 
s-au livrat, de exemplu, acestor fabrici în total 103.530 tone mine
reu de p irită6'1. în anii 1910-1914, exploatările de pirită de la Fundul

57 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 4/1931, f. 1.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Anton Zachar, Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzog- 

tums Bukowina, voi. X II, partea I, Cernăuţi, 1908, p. 12, 13, 16, 17.
62 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dosar 4/1938, f. 36.
63 Ing. Prelici Epaminonda, op. cit., p. 138. Vezi şi I. Dîrdală, op. cit., p. 170, 

care se cifra la 12 934 vagoane.
64 Ibidem.
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Moldovei au fost arendate unei societăţi ungureşti „Oberungarische Sch- 
wefelkies Bergbau geselschaft" din Budapesta °5, care exploatează pînă la 
începutul primului război mondial, cu mare succes.

Calamităţile primului război mondial au fost adine resimţite de in 
dustria minieră bucovineană. Teatrul operaţiunilor militare situîndu-se 
în această zonă, pe văile Bistriţei şi Moldovei, au provocat „degradarea 
totală a instalaţiilor, a furnalelor şi separaţiunii mecanice şi de concen
trare a minereurilor, puţurile au fost inundate iar galeriile prăbuşite" 0fi, 
întreaga industrie adusă la cota zero.

După război, viaţa şi-a reluat cursul, cu mai multă vigoare. Rănile 
războiului, pagubele şi distrugerile provocate trebuiau înlăturate, se 
impunea creată o bază economică unică ce urma să dea soliditate edi
ficiului naţional realizat, acum, după secole de neîntrerupte sacrificii. 
Provinciile erau chemate la realizarea acestei baze şi Bucovina şi-a 
adus contribuţia la împlinirea patrioticei opţiuni.

AUS DER GESCHICHTE DES BERGBAUS 
DER BUKOW INA

Zusemmenj assung

Die Besetzung des Norden der Moldau, im  Oktober 1774 von 
Osterreich, trug dazu bei, dass, dieses Teritorium fruhzeitiger in der okonomi- 
schen europăischen Kreis eintrat. Obwohl man dier Bergwerke noch viei vor 
diesem Datum kannte, findet die Forderung des Eisens und des Kupfers, sowie 
auch ihre Bearbeitung jetzt eine grosse Entwicklung, so dass man bis zur Hălfte 
des XlX-ten Jh. zu der Schaffung einer wahren Industrie gelangte.

Angefangen m it der zweiten Hălfte des XlX-ten Jh., dank der irrationel- 
len Forderung — der Versiegung der bekanntesten Rohstoffe, der Investierung 
des Kapitals iiberschrittene Anlagen, die unrentierbar waren, sowie die Konkurenz 
der erhaltenen Erzeugnise m it denen der westlichen Industrie gerade nach 
der Instandsetzung der Eisenbahnlinie Lemberg-Czernowitz-Iţcani-Roman. verfiel 
die Bergbauindustrie Bukowinas.

Nach dem Jahre 1870 bis 1918 beschrănkte sich der neue Besitzer, din ortho- 
doxe Kirche der Bukowina, nur auf die Forderung und Abfuhrung des Mangan 
— und Pyritrohstoffe, ohne die lokale Huttenindustrie beizubehalten und zu 
entwickeln.

AII dieses wurde in dieser Arbeit bewiesen, auf Grund einer reichen Doku- 
mentierung in der Mehrheit unverăndert, existierend bei der Filiale des sta- 
atlichen Archives von Suceava.

65 Arh. St. Suceava, Fondul bisericesc, dosar 260/1941, f. 204.
66 Ibidem, dosar 4/1931, f. 3.
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rinţa deşi n-a realizat unificarea organizaţiilor socialist-regionale, dele
gaţii n-au avut un astfel de mandat, a fost totuşi „preludiul unificării 
mişcării socialiste din întreaga Românie44, că de atunci delegaţii din 
toate provinciile „şi-au luat angajamentul de a lucra pentru unifi
care^ m. Delegatul bucovinean la conferinţă, dr. I. Pistiner, după ce îşi 
arată mulţumirea pentru bunul sfîrşit al lucrărilor acesteia ,„vede că po
sibilitatea unei conlucrări rodnice există cu prisosinţă46. In acelaşi timp 
el exprimă bucuria „că a venit în mijlocul muncitorimii conştiente din 
vechiul regat şi va pleca în Bucovina cu amintiri frumoase44 găsind aici 
un puternic partid revoluţionar l7. în încheiere, I. Pistiner spunea că 
numai „strîns uniţi vom duce lupta înainte pentru atingerea ţelului fi
nal, iar încordările noastre vor fi încununate de succes. Termină stri- 
gînd : Trăiască socialismul revoluţionar44 18.

Contribuţia Conferinţei din mai 1919 la închegarea unităţii miş
cării socialiste din România a fost pe larg comentată de publicistica 
muncitorească şi socialistă din ţara noastră. „Dacă ne gîndim acum
— scria „Socialismul44 — că unirea adevărată nu este numai unirea te
ritoriilor sau a averilor, ci unirea sufletelor şi aspiraţiilor spre acelaşi 
ideal şi dacă ne întrebăm cine face, cine cimentează cu sufletul unirea 
României Mari, cine mai are de acum un ideal, vedem că nu aceea care 
cu neruşinare şi pe nedrept se laudă cu aceasta — burghezia naţio
nală — , ci proletariatul României Mari reprezentat prin partidele so
cialiste, unite prin doctrină şi tactică comună, cimentate în dezbateri şi 
lupta comună4419. La rîndul său, „Calendarul muncii44 arăta că această 
reuniune „s-a ocupat de organizarea mişcării şi a votat programul parti
dului, pe baza căruia s-a făcut prima unire între partidul nostru (din 
România veche — n. n.) şi cel din Ardeal şi Bucovina, deschizînd dru
mul unificării complete pe care urmează s-o realizeze un apropiat Con
gres general. După această Conferinţă mişcarea socialistă luă un avint 
şi mai mare44 20. Organul de presă al social-democraţiei bucovinene „Vre
mea nouă44, după ce constată că „acţiunea comună a întregului proleta
riat fiind absolut necesară44, a evidenţiat însemnătatea Conferinţei din 
mai 1919, care a adoptat un program comun menit „să servească de bază 
pentru unificarea partidelor socialiste şi social-democrate din vechiul 
regat, Ardeal, Banat şi Bucovina44 21.

Unitatea de acţiune a organizaţiilor socialiste regionale, ale cărei 
baze au fost puse la Conferinţa din mai 1919, s-a manifestat cu deose
bită pregnanţă la Congresul extraordinar al Partidului Socialist din 
România, desfăşurat la Bucureşti în zilele de 13 şi 14 octombrie 1919. 
La lucrările lui au participat 165 de delegaţi, care reprezentau organi
zaţiile socialiste din România veche, Transilvania, Banat şi Bucovina.

16 „Socialismul11, nr. 202 din 24 septembrie 1919.
17 „Socialismul41, nr. 97 din 30 mai 1919.
18 „Socialismul44, nr. 94 din 27 mai 1919.
19 „Socialismul44, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
20 „Calendarul pe anul 1920“, Bucureşti, Cercul de editură socialistă, 1919, 

p. 56.
21 „Vremea nouă“, nr. 38 din 15 februarie 1920.
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Congresul a adoptat o hotărîre privind tactica mişcării socialiste faţă 
de alegerile parlamentare din noiembrie 1919. Rezoluţia votată în una
nimitate de congres, în numele celor 148.500 de membri 22, prevedea ob
ţinerea de la alegeri şi organizare, la 3 noiembrie 1919, a unei greve ge
nerale demonstrative de protest împotriva terorii electorale, pentru drep
turi şi libertăţi cetăţeneşti. In cadrul congresului a fost exprimaţi şi 
punctul de vedere al Partidului Social-Democrat din România. „Noi, nu 
ne-am gîndit la abţinere — spunea George Grigorovici. însă ca socia
lişti conştienţi şi disciplinaţi, ne-am alăturat acestei hotărîri... Am lăsat 
toate la o parte şi pentru a desăvîrşi unirea proletariatului, ne abţinem, 
în faţa burgheziei trebuie să fim uniţi. Rezoluţia noastră, asupra căreia 
am căzut cu toţi de acord, este un ultimatum adresat burgheziei şi oli
garhiei de la noi... Sîntem socialişti, am fost şi vom rămîne revoluţio
nari şi vom şti să ne facem datoria“ 23. Rezultă astfel faptul că nu nu
mai din punct de vedere programatic, dar şi tactic, mişcarea socialistă 
din România acţiona de acum în mod unitar. Această unitate de vederi 
într-o chestiune de importanţa aceleia ce s-a dezbătut, arăta că unitatea 
socialistă era virtual efectuată. Relevînd acest element esenţial, ziarul 
„Socialismul" scria că cele trei partide acţionînd unite „au căzut de 
acord, pînă acum asupra Declaraţiei de principii, asupra programului 
şi acum în urmă şi asupra unei chestiuni de amănunt, dar de o impor
tanţă covîrşitoare pentru ţara românească, o chestiune de tactică în faţa 
unor împrejurări cu totul speciale şi extraordinare : alegerile". Ziarul, 
în continuare, îşi punea întrebarea : „Ce reiese din aceste fapte şi acte 
ale celor trei partide socialiste ? Reiese că socialismul în România Mare 
este de acum unitar şi nu mai rămîne de îndeplinit decît o singură 
formă, fără prea mare importanţă, pe care totuşi trebuie să ne grăbim 
cu toţii s-o îndeplinim" Era vorba de convocarea Congi’esului general 
al mişcării socialiste care să consfinţească această unitate.

Congresul extraordinar din octombrie 1919 a adoptat şi unele ma
suri pe linia desăvîrşirii unificării organizatorice a mişcării socialiste. 
Astfel, Congresul hotărăşte lărgirea Comitetului Executiv al Partidului 
Socialist din România veche, nucleul în jurul căruia se concentra pro
cesul de unificare a mişcării socialiste, prin alegerea în acest organ su
prem de conducere a patru reprezentanţi din Ardeal şi Banat şi doi din 
Bucovina 25.Prin această măsură s-a întărit şi mai mult unitatea de ac
ţiune a mişcării socialiste din România, fapt apreciat şi de delegatul so- 
cial-democraţiei bucovinene la mitingul din Bucureşti, organizat cu pri
lejul închiderii lucrărilor Congresului. „Astăzi — spunea el — am făcut 
aici România Mare socialistă. Nu este altă scăpare decît strînsa unire 
a întregii muncitorimi şi ne alăturăm la rezoluţia Congresului de astăzi 
ca să audă toată clasa stăpînitoare, pînă la rege, că sîntem hotărîţi de 
luptă“ 2C.

22 „Socialismul11, nr. 223 din 16 octombrie 1919.
23 „Socialismul11, nr. 223 din 16 octombrie 1919.
24 Ibidem, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
25 Gheorghe Unc, op. cit., p. 69.
26 „Socialismul", nr. 223 din 16 octombrie 1919.



PARTICIPAREA FEMEILOR D IN  B U C O V IN A  LA 
LUPTA PENTRU ÎNFĂPTUIREA Şl APĂRAREA 
INDEPENDENTEI SI UNITĂTII STATULUI 
R O M ÂN

ELISABETA IO N IŢ Ă

Întorcînd în veacuri filele istoriei patriei, nu rare 
sînt menţionările cu privire la contribuţia adusă de femei, la fapte şi 
evenimente de înaltă pilduire pentru generaţiile tuturor timpurilor. Is
toria citează multe situaţii cînd fiice ale păm întu lu i românesc n-au 
precupeţit nimic, dăruindu-şi şi viaţa pentru patrie, atunci cînd a fost 
nevoie, comportarea lor demnă trezind şi astăzi admiraţie. în  lupta 
permanentă şi consecventă dusă de poporul român pentru dreptate 
socială şi libertate, pentru progres şi civilizaţie, pentru apărarea fiinţei 
naţionale şi neatîrnare, femeile de pe toate meleagurile strămoşeşti, 
prin întreaga lor comportare au înscris o m inunată pagină de înaltă 
conştiinţă patriotică, de un nemărginit devotament şi spirit de sacri
ficiu, în istoria neamului nostru.

Cu agerimea, cu înflăcărarea inim ii, cu vrednicia m îinilor, femeile 
din Bucovina, alături de celelalte suraite de pe toate plaiurile păm în
tului românesc, au participat la lupta pentru înfăptuirea şi apărarea 
independenţei şi unităţii naţionale, înalte idealuri ale poporului nostru, 
ce vin din veacuri într-o neîntreruptă continuitate şi vor rămîne, peste 
timp, pentru poporul român.

Cucerirea independenţei absolute de stat a României, proclamată 
la 9 mai 1877 şi înfăptu ită prin greul tribut de sînge vărsat de ostaşii 
români pe cîmpul de bătălie, a constituit o strălucită încununare a lup
telor purtate de masele largi de pe întreg teritoriul ţării pentru afir
marea fiinţei naţionale, împotriva exploatării şi asupririi, a domina
ţiei străine. De la bun început, în toată ţara, a existat preocuparea 
pentru constituirea unor comitete care să organizeze strîngerea de ma
teriale necesare ajutorării armatei. în  Transilvania şi Bucovina, cu tot 
regimul de oprimare exercitat de autorităţile austro-ungare, femeile 
române au format asemenea comitete. Prin aceste acţiuni de solidari

tate cu lupta împotriva dominaţiei otomane, pentru cucerirea indepen

denţei de stat, exprimau, totodată, şi hotărîrea lor de a se înlătura 
dominaţia străină şi din aceste străvechi provincii româneşti şi să se 
realizeze astfel unitatea statală a întregului popor român. „Dar nici 

femeile române din Bucovina nu se lăsară mai prejos —  va remarca 

posteritatea —  în  dorinţa lor de a contribui şi dînsele la opera de asis
tenţă pentru soldaţii români, femeile bucovinene formară două comitete



ELISABETA IONIŢÂ

de ajutorare, unul la Cernăuţi, sub conducerea Nataliei Hurmuzachi 
şi altul, la Suceava, în frunte cu Elena Popovici Logotheti. Şi făceau 
parte din aceste comitete —  se spune mai departe —  şi multe femei 
din popor care se întreceau în rîvna lor de a aduna scamă şi bandaje 
pentru răniţii noştri" 1. Meritorie este activitatea acestor femei, „do
rind din suflet a veni în sprijin armatei române", cum declarau, care, 
cu toate măsurile aspre luate de autorităţile habsburgice nu şi-au pre
cupeţit efortul, atitudinea lor simbolizind „destrămarea unui trecut de 
robie şi urzire a firelor de mîndrie şi libertate naţională" 2.

Comitete de femei în scopul ajutorării soldaţilor români s-au con
stituit şi în alte localităţi. Înscriindu-şi preocupările pe aceleaşi coordo
nate ale marii cauze naţionale, femeile din Fălticeni în procesul verbal 
încheiat în mai 1877, cu ocazia unirii într-un comitet, mărturiseau că 
scopul hotărîrii lor era de „a provoca facerea obiectelor necesare pen
tru pansamente precum bandaje, scame, lenjerie, etc. şi de a deschide 
liste de subscripţiuni şi a face orice va găsi de cuviinţă pentru adu
narea de bani în folosul victimelor războiului" preşedintă fiind aleasă 
Ana Botez.

Despre cît de rodnică a fost străduinţa femeilor de pe aceste me
leaguri, găsim în presa timpului şi în documentele de arhivă, numeroase 
referiri. Liste de subscripţiuni cu banii adunaţi, menţionîndu-se şi nu
mele donatoarelor, au fost publicate în ziarele „Românul", „Curierul", 
„România liberă", în revista „Familia", precizîndu-se că „încă din luna 
mai (1877 — n. a.) au început să facă colecte în ajutorul răniţilor 
români" /l.

Fără a putea considera epuizat subiectul cu privire la contribuţia 
adusă în 1877 de femeile de pe aceste străvechi plaiuri româneşti, 
trebuie arătat că, prezenţa lor a fost puternic ancorată şi în deceniile 
următoare în înflăcărata activitate ce s-a purtat pentru încununarea 
luptei seculare a românilor de o parte şi alta a Carpaţilor, prin făurirea 
statului naţional unitar român.

Purtătoare ale înaltelor aspiraţii ale revoluţionarelor de la 1848, 
ale militantelor pentru Unirea Principatelor în 1859 şi ale luptătoa
relor pentru cucerirea neatîrnării la 1877, în anul 1918, în mod plenar, 
femeile au fost alături şi şi-au adus întreaga contribuţie la înfăptu
irea marelui act al Unirii.

în anii 1916-1918, anii grelei lupte duse de poporul nostru, de 
adinei suferinţi şi pierderi pricinuite ţării de război, dan luminată de 
înaltul ideal al Unirii tuturor străvechilor provincii româneşti între 
graniţele unicei patrii, România, muncitori, ţărani, intelectuali, elevi, 
militari femei şi bărbaţi, români din Transilvania şi Bucovina sub cele 
mai variate forme au protestat împotriva măsurilor reacţionare luate

1 I. Nistor, Răsunetul războiului din 1877 în Bucovina şi Basarabia , Cultura 
Naţională, Bucureşti, 1927, p. 6-7.

2. Ibidem.
3 „Românul41, 18 mai 1877.
4 Pagini din lupta poporului român pentru independenţă naţională , 1877-1878, 

Ed. politică, Bucureşti, 1967, p. 129.
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de statul dualist austro-ungar. Acţiunile lor de fraternizare cu lupta 
celor de dincoace de Carpaţi s-a integrat în plenara aspiraţie a poporu
lui român pentru înfăptuirea idealului naţional. „Numai atunci se va 
stîrpi războiul şi răutatea în lume — se arată în apelul „Către fraţii 
bucovineni", în vara anului 1917 — cînd nici un popor nu va mai 
rîvni la ţara şi la bunurile altuia, ci va avea putinţă să se îngrijească 
de gospodăria sa, după putinţele sale", cînd „fiecare naţie o să-şi aibă 
ţara sa, unde să trăiască liberă şi să se conducă după limba, legea şi 
obiceiurile sale" 5.

în aceşti ani femeile, din orice loc al păm întului românesc, s-au 
dovedit a fi nu numai un sprijin de nădejde în lupta tovarăşilor lor 
de viaţă, dar ele însele şi-au strîns rîndurile sub faldurile tricolorului,
pentru apărarea şi împlinirea lui. Muncitoare, sătence, intelectuale, soţii
ale unor personalităţi politice şi militare, femei de diverse condiţii 
sociale, au luat parte la lupta pe care o ducea poporul nostru pentru 
zdrobirea şi alungarea celor care ne călcaseră glia, pentru înlăturarea 
dominaţiei străine şi făurirea statului naţional unitar român. Sînt cunos
cute manifestaţii ale femeilor care au împletit revendicările economice 
şi politice cu lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale şi statale, ac
ţiuni care s-au desfăşurat în importante centre din întreaga ţară, aşa 
cum au fost cele din primăvara anului 1918 la Timişoara, Arad, Ora
dea, Suceava şi în alte locuri.

în anul 1918, prin hotărîrea maselor largi populare din străvechile 
teritorii româneşti aflate sub stăpînire străină, prin deplina voinţă a 
întregului nostru popor, s-a făurit statul naţional unitar român. în 
perioada pregătitoare istoricelor momente culminate cu Marea Adunare 
de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, femeile au participat cu tot 
elanul. Apariţia ziarului „Glasul Bucovinei" în octombrie 1918 a fost 
salutată şi de femei care, prin scrisorile 0 trimise la redacţia cotidianu
lui, apreciau rolul pe care-1 avea în pregătirea legitimului act al unirii 
Bucovinei cu Patria mamă.

Trebuie amintit, în acelaşi context, şi rolul pe care l-a avut „Socie
tatea .fem eilor. române din Bucovina" condusă de Elena Popovici Lo- 
gotheti, care a desfăşurat o vie activitate în această perioadă, inte- 
grîndu-se în larga mişcare naţională pentru înfăptuirea unităţii statale.

La 1 decembrie 1918, în mulţimea celor peste 100 000 de oameni 
veniţi în cetatea lui Mihai cel Viteaz din toată Transilvania, precum 
şi din întreaga ţară, puteau fi văzute şi numeroase femei, multe în
costume naţionale, care n-au pregetat, cu toate greutăţile drumului şi
ale timpului, să vină cu inima bătînd de bucurie la Marea Adunare 
a poporului nostru. „Alături de ţărani frumoşi, gătiţi de sărbătoare -— 
relatau ziarele în acele zile — am văzut domnişoare svelte, subţirele
cu obrajii îmbujoraţi de entuziasm... unele în porturi săteşti păşind 
cu îndrăzneală şi însufleţire pe tacturile marşurilor noastre iub ite '".

5 „România Mare“, 20 iulie 1917.
6 „Glasul Bucovinei14, 4 noiembrie 1918.
7 „Unirea1*, 7 decembrie, 1918.
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Momentul de esenţă al Măritei adunări l-a constituit Rezoluţia (ie 
unire, supusă spre aprobare celor prezenţi. In citirea paragrafului care 
prevedea acordarea dreptului de vot femeilor — aliniat dovedind carac
terul progresist, democratic al importantului act —  în sală s-a strigat 
„Trăiască femeile ! Trăiască !“, însoţit de puternice aclamaţii. Inclu
derea acestui punct, cum se ştie, a fost salutată de cercuri largi care-şi 
dădeau seama că în noua etapă în care intra ţara în urma actului 
Unirii, era nevoie de realizarea unor transformări democratice. Refe- 
rindu-se la însemnătatea hotărîi'ii adoptate la Alba Iulia, ziarul „So
cialismul", organul Partidului Socialist din România, în articolul „Uni
rea", arăta printre altele : „Noul stat român s-a alcătuit pe bazele celor 
mai largi democraţii şi ca sistem politic— electoral a introdus votul 
universal, egal, direct, secret, în mod proporţional pentru ambele sexe 
în vîrstă de 21 de ani, atît pentru Parlament cît şi pentru judeţe şi 
comune. Deci femeilor li s-a acordat dreptul de vot egal cu al băr
baţilor".

Făurirea statului naţional unitar român a marcat, cum era şi fi
resc, începerea unei etape noi şi în afirmarea mişcării feminine în 
ţara noastră, care, cu însufleţire şi putere de muncă izvorîte din alese 
sentimente de dragoste de patrie, s-a consacrat activităţii de consoli
dare a unirii şi a unităţii statului naţional român, progresului societă
ţii româneşti. „Zilele acestea de mari schimbări în Europa, de fericite 
schimbări pentru neamul românesc, pentru ţara noastră, cer ca fiecare 
român să ajute prin muncă cinstită şi dezinteresată la înjghebarea noii 
rînduieli în ţară —  se arată în apelul lansat de femeile bucovinene, 
la puţine zile după desfăşurarea actului unirii la Alba Iulia. —  In tot 
decursul zilelor negre, de asprime, au ştiut femeile române... să-şi în
deplinească pe tăcute, fără vîlvă misiunea lor, păstrînd în familie gra
iul nostru dulce, sădind în inimile copiilor dragostea, dorul de muncă 
şi nădejdea în viitorul de aur al acestui neam. Viitorul a ajuns pre
zent. De aur poate numai să rămîie dacă toţi ne vom. pune la muncă 
fiecare la locul potrivit. Şi noi femeile române avem partea noastră, 
nu tocmai mică, la munca aceasta şi o vom presta numai atunci dacă 
vom. şti să concentrăm şi să organizăm toate forţele noastre de muncă !" s.

Mărturisind hotărîrea de a fi de folos ţării, mişcarea de femei în 
perioada interbelică a desfăşurat o bogată activitate. Pe lîngă organi
zaţiile create anterior care au fost prezente şi în aceşti ani, s-au pus 
bazele altora, noi, ce şi-au spus cuvîntul şi au luat parte la marile 
probleme care au frămîntat societatea românească în anii dintre cele 
două războaie mondiale, societăţi care au avut un program de acţiune 
progresist, burghezo-democratic, cuprinzînd un număr foarte mare de 
membre din rîndul diverselor categorii sociale.

în  mişcarea de femei din ţara noastră în această perioadă, se de
taşează, cu pregnanţă, activitatea organizaţiilor create, îndrumate şi in
fluenţate de Partidul Comunist Român, precum şi cele ale mişcării so
cialiste, asociaţii legale sau ilegale, care s-au situat pe poziţiile cele

8 „Glasul Bucovinei*, 26 decembrie 1918.
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mai înaintate ale luptei poporului nostru pentru progres social şi naţi
onal, pentru cucerirea unor vitale î'evendicări politice şi economice, pen
tru apărarea libertăţilor şi drepturilor democratice.

Permanent, dar mai ales în deceniul patru, în faţa creşterii perico
lu lui fascismului şi al războiului, în faţa tendinţelor revanşarde şi re
vizioniste ale unor state fasciste, femeile din patria noastră, din orice 
colţ al ţării, s-au integrat în marea şi hotărîta luptă a întregului popor 
pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale.

Consultînd presa şi documentele timpului se găsesc numeroase măr
turii în acest sens : „Datoria fiecărui om care ţine la demnitatea sa este 
de a-şi apăra onoarea, iar datoria fiecărui popor care se respectă este 
de a-şi apăra ţara. Venim şi noi femeile să facem dovada lum ii că nu 
mai admitem nici un fel de dominaţie străină şi că dorim să trăim şi 
să muncim pe acest păm înt udat de sîngele moşilor şi strămoşilor noş
tri. Din acest păm înt sfînt al ţării noastre nici cînd nu vom da nici 
un petec cîtă! vreme în această ţară va trăi un suflet de român" 9, de
clara preşedinta Reuniunii Femeilor Române din Oradea la marea de
monstraţie antirevizionistă, care a avut loc în localitate în 1932.

Ca în atîtea locuri din ţară şi pe meleaguri bucovinene în acţiu
nile protestatare care au avut loc, femeile au fost prezente, manifes- 
tînd o atitudine hotărîtă de înfierare a oricărei tendinţe politice de 
atentare la independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei. Astfel, 
Apelul societăţilor culturale şi profesionale româneşti din Bucovina, de 
chemare la marea întrunire naţională din 11 dec. 1932 împotriva agi
taţiilor revizioniste, a fost semnat şi de numeroase societăţi feminine 
printre care : „Societatea femeilor române din Bucovina", ;„Reuniunea 
femeilor române", „Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a 
femeii", „Cercul de gospodine" etc 10.

în moţiunea adoptată la adunare —  semnată şi de femei care au 
ţinut, ca şi prin acest mod, să-şi spună hotărît cuvîntul —  se arată 
cu claritate : „Adunarea are convingerea nestrămutată că orice guvern 
român al României, precum şi în trecut aşa şi în viitor, va şti să gă
sească cele mai potrivite căi şi mijloace pentru apărarea, cu orice preţ, 
a integrităţii hotarelor, întemeindu-se pe încrederea desăvîrşită în pa
triotismul şi spiritul de jertfă a poporului român pentru viitorul ei" ll .

Participînd plenar la realizările României socialiste, mărturisind 
prin fapte năzuinţa de ridicare a patriei pe cele mai înalte trepte de 
progres şi civilizaţie, femeile se dovedesc astăzi a fi demne urmaşe a 
tuturor acelora, a căror trăire este încrustată în fiecare filă din istoria 
ţării româneşti. „Putem spune cu mîndrie că orînduirea socialistă, a 
asigurat descătuşarea şi afirmarea tot mai puternică a energiilor crea
toare ale femeilor în toate domeniile —  subliniază tovai'ăşul Nicolae 
Ceauşescu —  ceea ce demonstrează cu putere că numai în condiţiile 

cînd poporul devine stăpîn pe destinele sale, cînd este lichidată orîn-

9 A. Ganea, Un sfert de veac, 1914-1939, Ed. R. F. R., Oradea, 1939, p. 55.
.10 „Glasul Bucovinei44, 11 decembrie 1932.
11 Idem, 13 decembrie 1932.
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duirea împărţită în clase antagoniste se crează condiţii pentru adevă
rata egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul, pentru participarea ac
tivă a femeilor la conducerea întregii societăţi. Partidul şi statul nos
tru au dat şi o înaltă apreciere rolului important al femeilor în dez
voltarea patriei noastre, în edificarea societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate, în ridicarea gradului de civilizaţie, bunăstare şi fericire a 
întregului nostru popor“ ,;2.

LA PARTICIPATION DES FEMMES DE BUCOVINE A 
LA LUTTE POUR L ’ACCOMPLISSEMENT ET LA 
DEFENSE DE LTNDEPENDANCE ET DE L ’UNIT'S DE 
L ’ETAT ROUM AIN

R e s u m e

L ’auter presente les plus significatifs aspects et actions 
entreprises par les femmes roumaines de Bucovine en moments d’une parti cu- 
liere importance pour l ’histoire de la nation roumaine. On expose succinctement 
leur contribution â l ’organisation des comites departamentaux d ’appui et de col- 
lection d’argent, de medicaments et de bandages pour les militaires roumains 
blesses sur les champs de bataille pour la conquete de Tindependance d’etat de 
Roumanie.

Pendant la premiere guerre mondiale les femmes de Bucovine eurent un 
important apport â la lutte pour l ’independance et l ’unite naţionale, â Taccom- 
plissement du reve d’or des generations de devanciers — l ’etat naţional roumain 
unitaire.

On presente la lutte menee par les femmes de cette pârtie du pays, dirigees 
par le Parti Communiste Roumain, pour la sauvegarde des interets vitaux du peu
ple, contre le fascisme et le danger de guerre, pour liberte sociale et naţionale, 
la contribution â l ’edification de la societe socialiste multformement developpee.

12 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste m u lti
lateral dezvoltate, voi. 16, Bucureşti, 1979, p. 103-104.



CONTRIBUŢIA SOCIALIŞTILOR BUCOVINENI 
LA UNIFICAREA MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI 
Şl CREAREA PARTIDULUI REVOLUŢIONAR UNIC, 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

PETRU RUSŞINDILAR

Făurirea statului naţional unitar român în 1918 a 
determinat intrarea ţării noastre într-o nouă etapă a dezvoltării sale, 
creînd premise pentru dezvoltarea mai intensă a forţelor de pro
ducţie, pentru accelerarea progresului economic şi cultural al României, 
în acelaşi timp, aceasta a avut ca urmare creşterea forţelor proleta
riatului, ale mişcării muncitoreşti, revoluţionare, intensificarea luptei 
democratice 1.

în acest context, se poate aprecia, cu deplin temei, că Unirea din 
1918 a însemnat şi un nou capitol în istoria mişcării muncitoreşti din 
ţara noastră. în  primul rînd, s-au creat condiţii pentru contopirea pe 
scară naţională a mişcării muncitoreşti, conferindu-i-se o nouă dimen
siune de dezvoltare şi manifestare potrivit prefacerilor profunde care 
aveau loc în structura economică şi social-politică a României. în al 
doilea rînd, în cursul acestui proces se modifică situaţia numerică şi 
componenţa clasei muncitoare prin sporirea ponderii proletariatului de 
fabrică, principalul element al mişcării muncitoreşti, revoluţionare. 
Creşterea numerică şi întărirea politico-organizatorică a organizaţiilor 
proletariatului din ţara noastră au sporit capacitatea lui de-a se situa 
în avangarda mişcării progresiste şi democratice. „Socialismul din Româ
nia — preciza organul oficial de presă al mişcării muncitoreşti din ţara 
noastră —  se găseşte a doua zi după înfăptuirea unirii teritoriale a 
ţării cu forţe extraordinar de sporite, închegînd numericeşte cel; mai 
puternic partid socialist din sud-estul Europei"

Creşterea vertiginoasă a organizaţiilor politice şi profesionale ale 
clasei muncitoare constituie o trăsătură caracteristică a avîntului re
voluţionar din România în perioada imediat următoare primului război 
mondial. Cu toate că războiul determinase un regres în organizarea cla
sei muncitoare din Bucovina prin destrămarea a numeroase organizaţii:1,

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste m ul
tilateral dezvoltate, voi. 17, Bucueşti, Editura politică, 1979, p. 279.

2 „Socialismul44, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
3 Timp de patru ani (1914-1918), Bucovina a suportat alternativ, de trei ori 

tăvălugul trupelor ruseşti şi apoi al celor austro-ungare şi germane. De aceea se 
poate spune că acest teritoriu a suportat şase invazii duşmane.
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în perioada 1918-1920 s-au depus eforturi susţinute pentru refacerea lor.
După război asistăm în Bucovina la o creştere bruscă a valului mun

citoresc revoluţionar, la un proces nemaiîntîlnit de efervescenţă şi radi
calizare. In aceste împrejurări, problemele reorganizării mişcării mun
citoreşti din această provincie au fost discutate de conducerea partidu
lui „cu un grup de muncitori social-democraţi“ încă în cursul lunii de
cembrie 1918, cu care prilej s-a luat şi hotărîrea de a se reedita un 
organ de presă al mişcării socialiste din Bucovina \ Activul de bază al 
Partidului Social-Democrat a căzut de acord ca în procesul de reorga
nizare a mişcării muncitoreşti să se evite în această provincie tot „ce 
ar putea stingheri înfăptuirea idealului naţional, unirea ţărilor româneu r\ 
Aveau loc însufleţite adunări pentru reconstituirea organizaţiilor mun
citoreşti pe ramuri de producţie. Amintim întrunirile muncitorilor din 
sindicatele industriei lemnului şi metalurgiei, poştei şi telecomunica
ţiilor, ale ceferiştilor, croitorilor, cizmarilor şi ale altor categorii de oa
meni ai muncii, întruniri la care s-au dezbătut, pe lîngă aspectele or
ganizatorice ale mişcării, şi o serie de probleme economice şi politice 
la ordinea zilei In decurs de numai un an şi şase luni numărul mem
brilor de sindicat a crescut în Bucovina cu circa 10.000 7.

Participarea activă a socialiştilor la înfăptuirea visului de veacuri 
al poporului român, făurirea statului naţional unitar, a fost însoţită, 
imediat după unire, de apelul Partidului Socialist din România Veche 
către „toate forţele proletare şi socialiste din Bucovina şi Transilvania, 
pentru unificarea lor, formînd un singur bloc socialist, un singur partid 
proletar, care să ducă înainte lupta clasei muncitoare din noua Româ
nie, spre realizarea idealului ei socialist de dezrobire de sub apăsarea 
burghezo-capitalistă. România nouă de astăzi, trebuie să devină Româ
nia socialistă de mîine“ 8. Iniţiaitiva asumată de Partidul Socialist din 
România Veche pe linia înmănunchierii tuturor organizaţiilor regionale 
socialiste într-un singur şi puternic partid al clasei muncitoare din 
România a avut un puternic răsunet în întreaga ţară. Se ştie că în primii 
ani după formarea statului naţional unitar, în România acţionau mai 
multe organizaţii şi grupări socialiste : Partidul socialist din vechea 
Românie, Partidul social-democrat din Transilvania şi Banat şi Parti
dul social-democrat din Bucovina9. Cu toate acestea — scria ziarul 
„Socialismul^ — „puncte de contact şi unificare nu a fost greu de găsit 
întrucît toate organizaţiile, din noile teritorii ca şi din vechiul regat, 
stau pe baza aceloraşi principii fundamentale, ale luptei de clasă şi in
ternaţionalismului 10. De asemenea, evocînd vechile legături frăţeşti exis

4 „Glasul Bucovinei41, nr. 37 din 28 decembrie 1918.
5 Ibidem.
6 Presa muncitorească şi socialistă. Volumul al III-lea (1917-1921), Partea I, 

(septembrie 1917—iunie 1919), Bucureşti, Editura politică, 1971, p. 183.
7 „Socialismul44, nr. 204 din 4 septembrie 1920; Arhivele Statului Suceava,

Fondul Prefecturii judeţului Rădăuţi, Dosar nr. 6/1920, fila, 7, 16.
8 „Socialismul44, nr. 37 din 17 februarie 1919.
9 Gheorghe Une, Unificarea organizatorică a mişcării socialiste din România

în anii 1918-1921, în „Anale de istorie44, nr. 6/1974, p. 64.
10 „Socialismul44, nr. 12 din 19 ianuarie 1920.
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tente între ele, acelaşi ziar sublinia : „Cele trei mari partide socialiste 
din România mărită, cel transilvănean, cel bucovinean şi al nostru din 
ţara veche... nu sînt străine unele de altele. Sînt numai trei surori care 
se adună azi, prin forţa istoriei, într-o singură casă, spre a conlucra 
şi mai cu spor pentru binele poporului acestei case, după cum şi îna
inte au lucrat în acelaşi scop pentru poporul în mijlocul căruia s-au 
aflat. Unitatea lor de azi e deci firească. Ea decurge din unitatea de 
erî şi se contopeşte în unitatea generală" ll.

Apelul care chema la unificarea mişcării muncitoreşti şi crearea 
unui singur partid politic al clasei muncitoare a avut ecou şi în rîn- 
durile social-democraţiei bucovinene. „Noi, social-democraţii români din 
Bucovina, dorim să luăm parte la un partid social-democrat român cu 
organe conduse după programul social-democrat... Ce e menit să ne 
lege şi să întărească mişcarea — arăta George Grigorovici — este pro
gramul mişcării ieşit din hotărîrile Congresului socialist al ţărilor unite 
româneşti. Asupra acestui program să insistăm"

Forumul care urma să consfinţească unificarea organizatorică a miş
cării socialiste trebuia să fie Congresul general al partidelor socialiste 
din toate provinciile, menit să înarmeze partidul unic cu un singur pro
gram şi statut. Un pas important în realizarea acestui obiectiv l-a re
prezentat Conferinţa mişcării socialiste din 23-26 mai 1919 de la Bucu
reşti, la care au participat delegaţi de pe întreg teritoriul ţării, adică 
şi din Transilvania, Banat şi Bucovina. Pentru prima dată după desă
vârşirea unităţii statale s-au întîlnit la o reuniune oficială reprezentanţi 
ai tuturor organizaţiilor din România, închegînd astfel o puternică ar
mată de peste 120.000 de muncitori organizaţi în care, afirmau ei, stă 
puterea şi speranţa victoriei proletariatului român 13. „Şi nici nu se pu
tea altfel. Partidul socialist, armata conştientă a proletariatului, nu putea 
să tindă decît a-şi îngroşa rîndurile mai cu seamă acum cînd luptele se 
prevăd mai aprige" 1‘. Semnificaţia Conferinţei din mai 1919 constă în 
aceea că a adoptat un program politic şi electoral unic, obligatoriu pen
tru întreaga mişcare socialistă din ţara noastră, marcînd o verigă esen
ţială pe linia unificării la nivelul naţional a organizaţiilor socialiste re
gionale. „Dacă noi am dorit unificarea — consemna ziarul „Socialis
mul" — n-am înţeles că aceasta se face în orice condiţiuni. Partidul 
Socialist din România a ajuns în urma multor discuţii şi cercetări să-şi 
formuleze principiile într-o Declaraţie (programul partidului —  n. n.) 
care pentru noi trebuie să servească drept bază a unificării forţelor 
socialiste" 1S. Aceasta a determinat de fapt unitatea de vederi şi de ac
ţiune a mişcării socialiste din România. Documentele adoptate în una
nimitate de Conferinţă au fost emanaţia reprezentanţilor organizaţiilor 
socialiste de pe întreg teritoriul ţării, ceea ce valida că mişcarea munci
torească din România începuse deja să acţioneze în mod unitar. Confe-

11 „Socialismul11, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
12 „Socialismul11, nr. 60 din 30 martie 1919.
13 „Socialismul11, nr. 97 din 30 mai 1919.
14 „Socialismul11, nr. 96 din 29 mai 1919.
15 „Socialismul11, nr. 202 din 24 septembrie 1919.
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L'inţa deşi n-a realizat unificarea organizaţiilor socialist-regionale, dele
gaţii n-au avut un astfel de mandat, a fost totuşi „preludiul unificării 
mişcării socialiste din întreaga Românie", că de atunci delegaţii din 
toate provinciile „şi-au luat angajamentul de a lucra pentru un ifi
care" 15. Delegatul bucovinean la conferinţă, dr. I. Pistiner, după ce îşi 
arată mulţumirea pentru bunul sfîrşit al lucrărilor acesteia „vede că po
sibilitatea unei conlucrări rodnice există cu prisosinţă". în  acelaşi timp 
el exprimă bucuria „că a venit în mijlocul muncitorim ii conştiente din 
vechiul regat şi va pleca în Bucovina cu am intiri frumoase" găsind aici 
un puternic partid revoluţionar 17. în  încheiere, I. Pistiner spunea că 
numai „strîns uniţi vom duce lupta înainte pentru atingerea ţelului fi
nal, iar încordările noastre vor fi încununate de succes. Termină stri- 
gînd : Trăiască socialismul revoluţionar" 18.

Contribuţia Conferinţei din mai 1919 la închegarea unităţii miş
cării socialiste din România a fost pe larg comentată de publicistica 
muncitorească şi socialistă din ţara noastră. „Dacă ne gîndim acum
— scria „Socialismul" —  că unirea adevărată nu este numai unirea te
ritoriilor sau a averilor, ci unirea sufletelor şi aspiraţiilor spre acelaşi 
ideal şi dacă ne întrebăm cine face, cine cimentează cu sufletul unirea 
României Mari, cine mai are de acum un ideal, vedem că nu aceea care 
cu neruşinare şi pe nedrept se laudă cu aceasta —  burghezia naţio
nală — , ci proletariatul României Mari reprezentat prin partidele so
cialiste, unite prin doctrină şi tactică comună, cimentate în dezbateri şi 
lupta comună" 19. La rîndul său, „Calendarul muncii" arăta că această 
reuniune „s-a ocupat de organizarea mişcării şi a votat programul parti
dului, pe baza căruia s-a făcut prima unire între partidul nostru (din 
România veche —  n. n.) şi cel din Ardeal şi Bucovina, deschizînd dru
mul unificării complete pe care urmează s-o realizeze un apropiat Con
gres general. După această Conferinţă mişcarea socialistă luă un avînt 
şi mai mare" 20. Organul de presă al social-democraţiei bucovinene „Vre
mea nouă", după ce constată că „acţiunea comună a întregului proleta
riat fiind absolut necesară", a evidenţiat însemnătatea Conferinţei din 
mai 1919, care a adoptat un program comun menit „să servească de bază 
pentru unificarea partidelor socialiste şi social-democrate din vechiul 
regat, Axxleal, Banat şi Bucovina" 21.

Unitatea de acţiune a organizaţiilor socialiste regionale, ale cărei' 
baze au fost puse la Conferinţa din mai 1919, s-a manifestat cu deose
bită pregnanţă la Congresul extraordinar al Partidului Socialist din 
România, desfăşurat la Bucureşti în zilele de 13 şi 14 octombrie 1919. 
La lucrările lu i au participat 165 de delegaţi, care reprezentau organi
zaţiile socialiste din România veche, Transilvania, Banat şi Bucovina.

16 „Socialismul11, nr. 202 din 24 septembrie 1919.
17 „Socialismul44, nr. 97 din 30 mai 1919.
18 „Socialismul44, nr. 94 din 27 mai 1919.
19 „Socialismul44, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
20 „Calendarul pe anul 1920“, Bucureşti, Cercul de editură socialistă, 1919, 

p. 56.
21 „Vremea nouă44, nr. 38 din 15 februarie 1920.
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Congresul a adoptat o hotărîre privind tactica mişcării socialiste faţă 
de alegerile parlamentare din noiembrie 1919. Rezoluţia votată în una
nimitate de congres, în numele celor 148.500 de membri 22, prevedea ob
ţinerea de la alegeri şi organizare, la 3 noiembrie 1919, a unei greve ge
nerale demonstrative de protest împotriva terorii electorale, pentru drep
turi şi libertăţi cetăţeneşti. în cadrul congresului a fost exprimaţi şi 
punctul de vedere al Partidului Social-Democrat din România. „Noi, nu 
ne-am gîndit la abţinere — spunea George Grigorovici. însă ca socia
lişti conştienţi şi disciplinaţi, ne-am alăturat acestei hotărîri... Am lăsat 
toate la o parte şi pentru a desăvîrşi unirea proletariatului, ne abţinem, 
în faţa burgheziei trebuie să fim uniţi. Rezoluţia noastră, asupra căreia 
am căzut cu toţi de acord, este un ultimatum adresat burgheziei şi oli
garhiei de la noi... Sîntem socialişti, am fost şi vom rămîne revoluţio
nari şi vom şti să ne facem datoria" 23. Rezultă astfel faptul că nu nu
mai din punct de vedere programatic, dar şi tactic, mişcarea socialistă 
din România acţiona de acum în mod unitar. Această unitate de vederi 
într-o chestiune de importanţa aceleia ce s-a dezbătut, arăta că unitatea 
socialistă era virtual efectuată. Relevînd acest element esenţial, ziarul 
..Socialismul" scria că cele trei partide acţionînd unite „au căzut de 
acord, pînă acum asupra Declaraţiei de principii, asupra programului 
şi acum în urmă şi asupra unei chestiuni de amănunt, dar de o impor
tanţă covîrşitoare pentru ţara românească, o chestiune de tactică în faţa 
unor împrejurări cu totul speciale şi extraordinare : alegerile". Ziarul, 
în continuare, îşi punea întrebarea : „Ce reiese din aceste fapte şi acte 
ale celor trei partide socialiste ? Reiese că socialismul în România Mare 
este de acum unitar şi nu mai rămîne de îndeplinit decît o singură 
formă, fără prea mare importanţă, pe care totuşi trebuie să ne grăbim 
cu toţii s-o îndeplinim" 2/'. Era vorba de convocarea Congresului general 
al mişcării socialiste care să consfinţească această unitate.

Congresul extraordinar din octombrie 1919 a adoptat şi unele ma
suri pe linia desăvîrşirii unificării organizatorice a mişcării socialiste. 
Astfel, Congresul hotărăşte lărgirea Comitetului Executiv al Partidului 
Socialist din România veche, nucleul în jurul căruia se concentra pro
cesul de unificare a mişcării socialiste, prin alegerea în acest organ su
prem de conducere a patru reprezentanţi din Ardeal şi Banat şi doi din 
Bucovina 25.Prin această măsură s-a întărit şi mai mult unitatea de ac
ţiune a mişcării socialiste din România, fapt apreciat şi de delegatul so
cial-democraţiei bucovinene la mitingul din Bucureşti, organizat cu pri
lejul închiderii lucrărilor Congresului. „Astăzi — spunea el — am făcut 
aici România Mare socialistă. Nu este altă scăpare decît strînsa unire 
a întregii muncitorimi şi ne alăturăm la rezoluţia Congresului de astăzi 
ca să audă toată clasa stăpînitoare, pînă la rege, că sîntem hotărîţi de 
luptă" 2(i.

22 „Socialismul11, nr. 223 din 16 octombrie 1919.
23 „Socialismul11, nr. 223 din 16 octombrie 1919.
24 Ibidem, nr. 228 din 20 octombrie 1919.
25 Gheorghe Unc, op. cit., p. 69.
26 „Socialismul", nr. 223 din 16 octombrie 1919.
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în  spiritul hotărârilor Congresului extraordinar al Partidului socia
list, conducerea Partidului Social-Democrat din Bucovina a publicat la 
31 octombrie 1919 un comunicat prin care aducea la cunoştinţa opiniei 
publice că îşi retrage toate candidaturile pentru alegeri 27. „Să arătăm 
burgheziei —  sublinia George Grigorovici —  că solidaritatea şi puterea 
proletariatului român nu stă în fraze. Principiul care ne-a călăuzit este 
de a arăta că reprezentăm şi noi o forţă de care trebuie să se ţină 
seama. Nu luăm parte la alegeri pentru a putea lupta pentru alegeri 
bune“ 28.

Următorul pas pe linia unificării este făcut la Conferinţa de la Iaşi 
a organizaţiilor socialiste, din 7-8 decembrie 1919, care a hotărît forma
rea Consiliului general al partidului, organ reprezentativ al întregii m iş
cări socialiste din România, constituit din reprezentanţi ai tuturor or
ganizaţiilor socialiste. Din partea organizaţiilor social-democrate din 
Bucovina, în Consiliul general au fost desemnaţi dr. Iacob Pistiner şi 
Romulus Dan 2!). în  vechiul statut al partidului acest organism nu era 
prevăzut ..el fiind impus numai în urma marei dezvoltări a partidului 
şi mai ales a unificării lui cu partidele socialiste din noile provincii:!0. 
Partidul socialist devenise un partid politic de masă, fiind singurul din
tre toate partidele politice din România care la acea dată avea organizaţii 
în întreaga ţară.

Prin crearea Consiliului general — evidenţia ziarul „Socialismul" —  
„mişcarea socialistă nu va putea decît să câştige în tărie şi unitate ; iar 
prin faptul că membrii acestui Consiliu sînt aleşii regiunilor, se capătă 
o garanţie mai mult că hotărîrile luate să nu exprime părerile unui grup 
restrâns şi unei localităţi, ci părerile întregii mişcări din ţară" 31.

Pregătirea şi convocarea congresului de unificare a organizaţiilor 
muncitoreşti, care avea menirea să încununeze transformarea partidului 
socialist în partid comunist, constituia în vara anului 1920, în perioada 
de plin avînt revoluţionar, obiectivul major al mişcării socialiste de pe 
întreg teritoriul României întregite. S-a apreciat însă că în prealabil 
este necesară • organizarea conferinţelor regionale, unde să se dezbată, 
la faţa locului, toate problemele aflate la ordinea zilei, urmând ca apoi 
Congresul general să le dea forma definitivă şi să proclame, în de
plină cunoştinţă de cauză, unificarea:!2. în  spiritul acestei hotărâri s-au 
convocat conferinţele regionale socialiste care au avut o importanţă deo
sebită in direcţia unificării organizatorice şi politice a mişcării munci
toreşti din România. în  acest cadru, in zilele de 7 şi 8 septembrie 1920, 
s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Partidului Social-Democrat din Bu
covina, la care au participat 110 delegaţi. Au luat parte şi reprezentanţi

27 „Socialismul11, nr. 243 din 7 noiembrie 1919.
28 „Socialismul14, nr. 223 din 16 octombrie 1919.
29 Gheorghe Unc, op. cit., p. 70.
30 „Socialismul44, nr. 20 din 2 februarie 1920.
31 „Socialismul44, nr. 20 din 2 februarie 1920.
32 Gheorghe Unc, op. cit., p. 71 ; vezi şi I. Cicală, Mişcarea muncitorească 

şi socialistă din Transilvania 1901-1921, Bucureşti, Editura politică, 1976, p. 
263-278.
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ai organizaţiilor muncitoreşti din România veche, Transilvania şi Banat, 
în urma dezbaterilor, în care s-a exprimat voinţa pentru păstrarea şi 
realizarea unităţii politice şi organizatorice a clasei muncitoare din ţara 
noastră, s-a adoptat în unanimitate următoarea rezoluţie : „1. Confe
rinţa Partidului Social-Democrat din Bucovina afirmă voinţa organi
zaţiei bucovinene de a intra în cel mai strîns contact cu toate partidele 
socialiste ale României Mari, spre a accelera fondarea unui partid so
cialist unitar în România Mare. Dacă din motive însemnate de natură 
principială sau tactică, nu se poate ajunge la o contopire desăvîrşită a 
tuturor partidelor şi organizaţiilor politice care stau pe punctul de ve
dere al luptei de clasă şi urmăresc înfăptuirea socialismului, atunci to
tuşi trebuie găsită o formă care să asigure o colaborare în toate proble
mele zilei şi să evite lupta între fraţi, astfel încît să stea în faţa
burgheziei frontul unit al proletariatului revoluţionar şi conştient de
clasă ; 2. Această unitate a proletariatului, precum şi unificarea mişcă
rii muncitoreşti sînt cu atît mai necesare, cu cît lupta de clasă a s u fe 
rit o mare ascuţire în Europa care se află acum în epoca revoluţiei 
sociale^ 33. Concomitent, s-a desfăşurat şi Conferinţa sindicatelor din Bu
covina, în cadrul căreia s-a subliniat că unificarea sindicatelor „este
imperios necesară44 şi că „unite vor reprezenta o forţă de un sfert de 
milion de muncitori organizaţi44 34. La încheierea Conferinţei sindicate
lor s-au votat mai multe rezoluţii : una prin care se adresa un salut pro
letariatului din România Mare ; alta prin care era salutată muncitori
mea organizată din statele fostei monarhii habsburgice cu care clasa 
muncitoare din Bucovina a dus lupte comune ; iar printr-o altă rezo
luţie se adresa un fierbinte salut proletariatului revoluţionar din Ru
sia. „Sîntem convinşi că proletariatul rus — se arăta în acest document 
de solidaritate — va duce biruitor la sfîrşit lupta sa eroică, cum sîntem 
convinşi că socialismul va deveni realitate în toate ţările prin metodele 
de luptă hotărîte de însăşi masele muncitoare din aceste ţări44 35.

Urmînd pilda Partidului socialist, şi avînd sprijinul acestuia, s-a 
accentuat şi procesul de unificare pe scară naţională a organizaţiilor de 
tineret. Astfel, Conferinţa cercurilor tineretului socialist, ţinută la Bucu
reşti în zilele de 10-12 august 1919, a împuternicit Comitetul Central 
să-şi intensifice contactele cu organizaţiile de tineret din Transilvania, 
Banat şi Bucovina. Acţiunea de refacere a organizaţiilor de tineret din 
Bucovina, începută imediat după terminarea primului război mondial, 
s-a încheiat la 6 septembrie 1920 prin constituirea Uniunii Tineretului 
Socialist din această provincie. în rezoluţia adoptată cu acest prilej se 
arată că tinerii socialişti bucovineni luptă pentru traducerea în fapt a 
programului Partidului social-democrat şi a celorlalte organizaţii mun
citoreşti 30. La scurt timp de la creare, Uniunea Tineretului din Buco

33 „Vremea nouău, nr. 67 din 12 septembrie 1920.
34 *Socialismulu, nr. 204 din 4 septembrie 1920.
35 „Socialismul11, nr. 204 din 4 septembrie 1920.
36 Ibidem.
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vina a intrat în legătură cu Mişcarea Tineretului Socialist din România 
Veche în vederea unificării mişcării pe plan naţional 37.

Cele spuse mai sus nu înseamnă că mişcarea socialistă din Buco
vina ar fi fost pusă la adăpost de lipsuri, confuzii sau limite. Sîntem 
departe de a considera că în raport cu repere consecvent revoluţionare, 
nu întîlnim unele deosebiri care menţin, în ultimă instanţă, mişcarea 
socialistă din Bucovina în cadrul structurii social-democrate, aşa cum se 
configurase la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. Existau însă şi germenii unor noi impulsuri sau, poate mai 
exact, efortul continuu, frămîntarea profundă, pentru a valida ceea ce 
era socotit trainic, rezistent în principiile şi metodele de acţiune ale 
socialismului românesc, aşa cum se constituise şi evoluase în decursul 
deceniilor anterioare.

Acţionînd însă unitar, pe baza unui program comun, organizaţiile 
muncitoreşti din România s-au afirmat cu şi mai multă tărie pe scena 
vieţii politice româneşti. în acest spirit, se cuvine subliniat că unifi
carea organizatorică a mişcării muncitoreşti şi socialiste a consolidat 
unitatea naţional-statală a poporului nostru şi prin aceasta socialiştii 
„au fost cei clintii care s-au pus pe baza stării de fapt a unirii, con- 
clamnînd politica regională a partidelor burgheze*4 Partidul revolu
ţionar, care urma să se constituie la marele congres din mai 1921, avea 
să fie un partid al întregii clase muncitoare din România şi nu o frac
ţiune a mişcării socialiste din ţara noastră.

Desigur, în cuprinsul socialismului românesc au existat diferenţe 
de vederi şi tendinţe de ordine doctrinar sau vizînd practica socială, 
au avut loc confruntări şi dispute. Dar mişcarea socialistă din ţara noas
tră a reuşit să evite sciziunile, să păstreze unite rîndurile proletariatu
lui, să nu fărâmiţeze forţele sale. Poate că cercetarea istorică nu a evi
denţiat suficient, pînă acum, tradiţiile de unitate, manifestate cu atîta 
putere în mişcarea socialistă din România şi hrănite din adînca convin
gere a importanţei sale pentru cauza proletariatului, rolul deosebit pe 
care aceasta a avut-o în perioada marii opţiuni pentru crearea Parti
dului Comunist Român, opţiune care a înmănunchiat aproape totalita
tea forţelor de bază ale mişcării socialiste din ţara noastră. „Intrînd în 
drena luptelor sociale împotriva regimului burghezo-moşieresc — subli
ma tovarăşul Nicolae Ceauşescu — , clasa muncitoare a simţit încă de la 
început nevoia de a-şi strînge rîndurile şi de a acţiona unită pentru 
îndeplinirea misiunii istorice ce-i revenea în crearea noului destin al 
poporului român 3Î).

în ciuda unor evidente scăderi şi limite ale social-democraţiei bu- 
covinene, ea a fost o mare mişcare, pătrunsă de înaltele principii şi idea
luri ale proletariatului din ţara noastră, de curaj şi conştiinţă civică. A 
fost o mişcare a demnităţii şi superiorităţii morale, a slujirii intereselor 
maselor muncitoare. Aceasta explică de ce procesul de călire şi matu-

37 „Tineretul socialist11, nr. 33 şi 34 din 20 septembrie şi 5 octombrie 1920.
38 „Socialismul14, nr. 1 din 2 ianuarie 1920.
39 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste m ul

tilateral dezvoltate. Voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 160.
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rizare revoluţionară a mişcării socialiste clin Bucovina s-a amplificat 
în anii 1918-1921, urmînd o linie ascendentă. Dacă anterior problema 
revoluţiei sociale era apreciată ca o chestiune de perspectivă îndepărtatei, 
acum părerile se schimbă ; sub impresia luptelor purtate, a situaţiei 
generale europene, ideea de revoluţie socială este pusă în termeni de 
acţiune. Astfel, cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 1920 în Bucovina 
G. Grigorovici spunea ; în condiţiile în care clasa muncitoare din multe 
ţări din Europa se pregăteşte să cucerească „puterea politică s-a ajuns de 
fapt în epoca istorică cînd muncitorimea conştientă, socialistă, trece de 
la vorbe la fapte" '',0.

în  acelaşi spirit, Iacob Pistiner, preciza : „Sînt convins că mo
mentul în care proletariatul va cuceri şi la noi puterea politică e a- 
proape", iar „socializarea nu poate veni decît prin dictatura proleta
riatului. Deoarece această socializare nu se poate face decît încetul cu 
încetul, dictatura proletariatului va trebui să troneze ani de-a rîndul" /|1. 
Pentru a realiza acest salt calitativ —  sublinia organul de presă al Par
tidului Social-Democrat din Bucovina —  n-avem decît să ne am intim 
exemplul bolşevicilor ruşi a căror activitate e în fond şi ea o încercare 
de a înfăptu i idealul socialist in mod conştient" /|2. Transformările cali
tative survenite în modul de a gîndi şi acţiona al socialiştilor bucovineni 
au fost semnificativ evidenţiate şi în raportul prezentat la Conferinţa 
Partidului Social-Democrat din septembrie 1920, în care se face urmă
toarea apreciere : „Fundamentul socialismului ştiinţific e doctrina des
pre lupta de clasă care nu ne spune numai că istoria tuturor timpuri
lor a fost istoria luptelor de clasă, ci şi că libertatea clasei muncitoare 
nu poate fi decît opera acelei clase înseşi. De aici rezultă că socialismul 
aşa num it reformist sau revizionist nu este cel adevărat întrucît aşteaptă 
libertatea proletariatului din colaborarea clasei burgheze"/|3.

într-o ascuţită confruntare cu tendinţe adverse, în mişcarea socia
listă din Bucovina, ca şi pe plan naţional, îşi croieşte drum curentul do
minant, care înţelege că împrejurările istorice favorizează şi impun nu 
o simplă readaptare a metodelor tradiţionale ale social-democraţiei, nu o 
redresare doctrinară sau politică, ci o totală transformare care să aibă 
drept moment esenţial ruptura definitivă cu practica şi teoria opor
tunistă, indiferent ce forme ar îmbrăca. în  acest cadru, evoluţia miş
cării muncitoreşti din Bucovina, lupta Partidului Social-Democrat pen
tru eliberarea naţională şi socială a maselor populare din această pro
vincie, situarea socialiştilor de aici, mai ales în anii .1918-1920, pe o 

poziţie intransigentă de combatere a reformismului şi oportunismului 
constituie o contribuţie de preţ la lupta întregii mişcări muncitoreşti 
din ţara noastră pentru realizarea acelui salt calitativ exprimat în 
transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Semni
ficativ în acest sens este faptul că saltul calitativ înregistrat în evolu-

40 „Vremea nouă“, nr. 49 din 9 mai 1920.
41 „Socialismul1*, nr. 93 din 31 mai 1919.
42 „Vremea nouă“, nr. 78 din 28 noiembrie 1920.
43 „Vremea nouă11, nr. 67 din 12 septembrie 1920.
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Veche în vederea unificării mişcării pe plan naţional 37.

Cele spuse mai sus nu înseamnă că mişcarea socialistă din Buco
vina ar fi fost pusă la adăpost de lipsuri, confuzii sau limite. Sîntem 
departe de a considera că în raport cu repere consecvent revoluţionare, 
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XX-lea. Existau însă şi germenii unor noi impulsuri sau, poate mai 
exact, efortul continuu, frămîntarea profundă, pentru a valida ceea ce 
era socotit trainic, rezistent în principiile şi metodele de acţiune ale 
socialismului românesc, aşa cum se constituise şi evoluase în decursul 
deceniilor anterioare.

Acţionînd însă unitar, pe baza unui program comun, organizaţiile 
muncitoreşti din România s-au afirmat cu şi mai multă tărie pe scena 
vieţii politice româneşti. In acest spirit, se cuvine subliniat că unifi
carea organizatorică a mişcării muncitoreşti şi socialiste a consolidat 
unitatea naţional-statală a poporului nostru şi prin aceasta socialiştii 
„au fost cei dintîi care s-au pus pe baza stării de fapt a unirii, con- 
clamnînd politica regională a partidelor burgheze"^. Partidul revolu
ţionar, care urma să se constituie la marele congres din mai 1921, avea 
să fie un partid al întregii clase muncitoare din România şi nu o frac
ţiune a mişcării socialiste din ţara noastră.

Desigur, în cuprinsul socialismului românesc au existat diferenţe 
de vederi şi tendinţe de ordine doctrinar sau vizînd practica socială, 
au avut loc confruntări şi dispute. Dar mişcarea socialistă clin ţara noas
tră a reuşit să evite sciziunile, să păstreze unite rîndurile proletariatu
lui, să nu fărâmiţeze forţele sale. Poate că cercetarea istorică nu a evi
denţiat suficient, pînă acum, tradiţiile de unitate, manifestate cu atîta 
putere în mişcarea socialistă din România şi hrănite din adînca convin
gere a importanţei sale pentru cauza proletariatului, rolul deosebit pe 
care aceasta a avut-o în perioada marii opţiuni pentru crearea Parti
dului Comunist Român, opţiune care a înmănunchiat aproape totalita
tea forţelor de bază ale mişcării socialiste din ţara noastră. „Intrînd în 
drena luptelor sociale împotriva regimului burghezo-moşieresc — subli
nia tovarăşul Nicolae Ceauşescu — , clasa muncitoare a simţit încă de la 
ii'.ceput nevoia de a-şi strînge rîndurile şi de a acţiona unită pentru 
îndeplinirea misiunii istorice ce-i revenea în crearea noului destin al 
poporului român :i!l.

în ciuda unor evidente scăderi şi limite ale social-democraţiei bu- 
covinene. ea a fost o mare mişcare, pătrunsă de înaltele principii şi idea
luri ale proletariatului din ţara noastră, de curaj şi conştiinţă civică. A 
fost o mişcare a demnităţii şi superiorităţii morale, a slujirii intereselor 
maselor muncitoare. Aceasta explică de ce procesul de călire şi matu-

37 „Tineretul socialist11, nr. 33 şi 34 din 20 septembrie şi 5 octombric 1920.
38 „Socialismul", nr. 1 din 2 ianuarie 1920.
39 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul

tilateral dezvoltate. Voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 160.
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rizare revoluţionară a mişcării socialiste din Bucovina s-a amplificat 
în anii 1918-1921, urmând o linie ascendentă. Dacă anterior problema 
revoluţiei sociale era apreciată ca o chestiune de perspectivă îndepărtată, 
acum părerile se schimbă ; sub impresia luptelor purtate, a situaţiei 
generale europene, ideea de revoluţie socială este pusă în termeni de 
acţiune. Astfel, cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 1920 în Bucovina 
G. Grigorovici spunea ; în condiţiile în care clasa muncitoare din multe 
ţări din Europa se pregăteşte să cucerească „puterea politică s-a ajuns de 
fapt în epoca istorică cînd muncitorimea conştientă, socialistă, trece de 
la vorbe la fapte"

în  acelaşi spirit, Iacob Pistiner, preciza : „Sînt convins că mo
mentul în care proletariatul va cuceri şi la noi puterea politică e a- 
proape", iar „socializarea nu poate veni decît prin dictatura proleta
riatului. Deoarece această socializare nu se poate face decît încetul cu 
încetul, dictatura proletariatului va trebui să troneze ani de-a rîndul" ,‘l. 
Pentru a realiza acest salt calitativ —  sublinia organul de presă al Par
tidului Soeial-Democrat din Bucovina —  n-avem decît să ne amintim 
exemplul bolşevicilor ruşi a căror activitate e în fond şi ea o încercare 
de a înfăptui idealul socialist în mod conşt ien t"Transformăr i le  cali
tative survenite în modul de a gîndi şi acţiona al socialiştilor bucovineni 
au fost semnificativ evidenţiate şi în raportul prezentat la Conferinţa 
Partidului Social-Democrat din septembrie 1920, în care se face urmă
toarea apreciere : „Fundamentul socialismului ştiinţific e doctrina des
pre lupta de clasă care nu ne spune numai că istoria tuturor timpuri
lor a fost istoria luptelor de clasă, ci şi că libertatea clasei muncitoare 
nu poate fi decît opera acelei clase înseşi. De aici rezultă că socialismul 
aşa numit reformist sau revizionist nu este cel adevărat întrucît aşteaptă 
libertatea proletariatului din colaborarea clasei burgheze"/l3.

într-o ascuţită confruntare cu tendinţe adverse, în mişcarea socia
listă din Bucovina, ca şi pe plan naţional, îşi croieşte drum curentul do
minant, care înţelege că împrejurările istorice favorizează şi impun nu 
o simplă readaptare a metodelor tradiţionale ale social-democraţiei, nu o 
redresare doctrinară sau politică, ci o totală transformare care să aibă 
drept moment esenţial ruptura definitivă cu practica şi teoria opor
tunistă, indiferent ce forme ar îmbrăca. în  acest cadru, evoluţia miş
cării muncitoreşti din Bucovina, lupta Partidului Social-Democrat pen
tru eliberarea naţională şi socială a maselor populare din această pro
vincie, situarea socialiştilor de aici, mai ales în anii .1918-3920, pe o 
poziţie intransigentă de combatere a reformismului şi oportunismului 
constituie o contribuţie de preţ la lupta întregii mişcări muncitoreşti 
din ţara noastră pentru realizarea acelui salt calitativ exprimat în 
transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Semni
ficativ în acest sens este faptul că saltul calitativ înregistrat în evolu-

40 „Vremea nouă", nr. 49 din 9 mai 1920.
41 „Socialismul*1, nr. 93 din 31 mai 1919.
42 „Vremea nouă“, nr. 78 din 28 noiembrie 1920.
43 „Vremea nouă**, nr. 67 din 12 septembrie 1920.
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ţia mişcării muncitoreşti s-a realizat prin activitatea proprie, conştientă 
a întregii clase muncitoare din România, partidul de tip nou, revoluţio
nar, fiind astfel o creaţie a poporului român.

Formarea Partidului Comunist Român nu a constituit o simplă 
schimbare de nume, un demers periferic, exterior ; ea a însemnat un 
proces adînc de restructurare a mişcării muncitoreşti din ţara noastră. 
Aşa cum se subliniază în Programul Partidului Comunist Român, trans
formarea, în mai 1921, a Partidului Socialist în Partidul Comunist Ro
mân, „a marcat o etapă nouă, superioară, atît pe plan politic şi ideo
logic, cît şi organizatoric în mişcarea revoluţionară din România, în dez
voltarea detaşamentului de avangardă al clasei muncitoare, a dat un 
nou şi puternic avînt luptelor politice şi sociale desfăşurate de masele 
largi populare din ţara noastră44 /t4.

Făurirea Partidului Comunist Român izvorăşte, desigur, din cerin
ţele întregii dezvoltări a mişcării muncitoreşti din ţara noastră. Trebuie 
să spunem însă că elaborarea unei strategii de stînga, ca restructurare 
radicală a mişcării muncitoreşti, nu înlătura totuşi problema continui
tăţii, a raportului dintre experienţa istorică dobîndită de mişcare sub 
aspect ideologic, organizatoric şi politic, şi elementul nou, dinamizator, 
generat de ansamblul condiţiilor obiective şi subiective apărute după 
război. Găsim în acest sens deplin valabilă, şi pentru 1921, inspirata 
expresie care însoţea în 1910 Programul Partidului Social-Democrat din 
România : „Răsare azi noul partid... Vrednic vlăstar al vechii rădăcini 
socialiste pe care nimic n-a putut-o distruge şi considerînd ca patrimo
niu legitim al său, pe lîngă adevărurile socialismului ştiinţific, tradi- 
ţiunile şi întreaga literatură socialistă română44 /iri. Dar crearea Partidului 
Comunist Român exprimă o nouă treaptă a acestor cerinţe şi tocmai de 
aceea le întruchipează mai autentic, mai profund, mai adecvat. Din pă
cate însă „o parte a membrilor partidului social-democrat nu a urmat 
hotărîrea adoptată de Congresul din 1921, constituindu-se într-un partid 
social-democrat separat, ceea ce a produs sciziunea politică în rîndul 
clasei muncitoare din România44 46.

Viaţa a demonstrat că făurirea Partidului Comunist Român a con
stituit un moment de răscruce în istoria patriei şi a mişcării munci
toreşti din ţara noastră. Prin aceasta s-a ridicat pe o treaptă superioară 
lupta pentru libertate şi dreptate socială, împotriva exploatării şi asu
pririi, pentru apărarea şi întărirea independenţei şi suveranităţii na
ţionale, luptă care a culminat cu biruinţa proletariatului şi naşterea 
României socialiste.

încă din primele momente ale existenţei sale, Partidul Comunist 
Român înfruntă împotrivirea înverşunată a regimului burghezo-moşie-

44 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Bucureşti, Editura 
politică, 1975, p. 40.

45 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910-1915, Bucu
reşti, 1968, p. 18-19.

46 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate. Voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 275.
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resc, desfăşurînclu-şi activitatea în condiţii dintre cele mai grele. în 1924, 
la numai trei ani de la crearea sa, Partidul Comunist Român este de
clarat ilegal. Nevoit să activeze timp de două decenii în ilegalitate, Par
tidul Comunist Român, folosind cele mai diverse forme şi metode de 
luptă, a fost în permanenţă organizatorul şi conducătorul clasei mun
citoare, al oamenilor muncii.

întreaga activitate desfăşurată de Partidul Comunist Român în cei 
60 de ani de existenţă validează raţiunea istorică a făuririi partidului 
de tip nou, capacitatea sa de a-şi exercita rolul de stat major al miş
cării revoluţionare şi democratice din România, de a conduce procesul 
de înnoire a ţării pe calea socialismului victorios. Partidul Comunist 
Român şi-a afirmat prezenţa activă în toate mişcările sociale şi politice 
care angajau interesele maselor muncitoare, dovedindu-se un promotor 
consecvent al acestora. El a întruchipat năzuinţele vitale ale luptei ma
selor largi populare pentru instaurarea unui regim cu adevărat demo
cratic, pentru libertate şi progres social.

Desigur, drumul istoric străbătut de Partidul Comunist Român nu 
a fost nici uşor, nici simplu. în activitatea sa au existat împrejurări 
dificile, perioade de mare complexitate datorate atît condiţiilor interne 
cît şi internaţionale în care şi-a desfăşurat acţiunea. Cu atît mai mult 
se impune atenţiei faptul că partidul comunist s-a aflat la înălţimea si
tuaţiei şi a menirii sale, a fost nervul vital al forţelor progresului toc
mai în momentele decisive care au jalonat istoria noastră naţională. 
Este suficient să amintim eroicele lupte ale muncitorilor ceferişti şi pe
trolişti din 1933 sau epopeea luptei antifasciste din ţara noastră, a cărei 
conducere a fost asumată de comunişti cu toată convingerea, cu toată 
fermitatea şi patosul lor revoluţionar. Erau în această luptă, dusă sub 
semnul înfăptuirii unei politici de largi alianţe şi al restabilirii unităţii 
muncitoreşti, o adîncă înţelegere a imperativelor vremii şi un profund 
sentiment de răspundere faţă de destinele ţării şi ale poporului român.

Justeţea strategiei şi tacticii Partidului Comunist Român, capacita
tea sa de a deschide un nou curs de dezvoltare istorică a ţării şi-au 
găsit o expresie strălucită în victoria revoluţiei de eliberare socială şi 
naţională, antifasciste şi antiimperialiste, din august 1944, condusă şi 
organizată de Partidul Comunist Român. Izbînda din august 1944 mar
chează un început de epocă nouă în istoria poporului nostru, epoca unor 
profunde transformări revoluţionare, democratice în societatea româ
nească, care avea să deschidă calea trecerii la construcţia socialismului 
în România.

Noua etapă de dezvoltare a procesului revoluţionar şi a societăţii 
româneşti în ansamblu a ridicat ca sarcină istorică majoră realizarea 
deplinei unităţi politice, ideologice şi organizatorice a clasei muncitoare. 
Crearea partidului unic al clasei muncitoare, în februarie 1948, prin uni
ficarea Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat, pe 
baza ideologiei revoluţionare, a materialismului dialectic şi istoric, a 
reprezentat un act cu adîncă semnificaţie în istoria mişcării noastre 
muncitoreşti ; recuperarea unităţii, spre care a năzuit permanent tot ce 
avea mai bun mişcarea muncitorească dintre cele două războaie mon
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diale, a însemnat o achiziţie de cea mai mare importanţă, un moment 
obiectiv necesar în dezvoltarea cu succes a revoluţiei şi a operei de con
strucţie a socialismului în România.

Se cuvine subliniat faptul că în anii construcţiei socialiste unitatea 
clasei muncitoare, a întregului popor român a căpătat un conţinut nou 
şi o formă nouă, ca urmare a marilor prefaceri istorice pe care le-a 
adus după sine efortul de transformare revoluţionară a societăţii ro
mâneşti. Unităţii statale i s-a adăugat, consolidînd-o, unitatea moral- 
politică a poporului, clădită pe raporturile social-economice noi instau
rate în aceşti ani, pe omogenizarea crescîndă a societăţii, pe deplina 
egalitate în drepturi a tuturor cetăţenilor patriei, fără deosebire de 
naţionalitate. Coeziunea indestructibilă a societăţii noastre se întăreşte 
în continuare prin politica ştiinţifică promovată de forţa conducătoare 
a naţiunii române, Partidul Comunist Român, de secretarul său general, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în a cărui operă, în al cărui gînd şi faptă 
sînt întruchipate, la cota cea mai înaltă, interesele şi năzuinţele supreme 
ale naţiunii, marile virtuţi pe care românii şi le-au şlefuit într-o istorie 
eroică şi glorioasă, aşa cum au fost plenar şi strălucit evidenţiate de 
cei peste 16 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
eveniment politic de excepţională însemnătate pentru perfecţionarea 
multilaterală a vieţii economice şi sociale, pentru luminosul şi demnul 
destin al patriei noastre socialiste.

Unit în cuget şi simţiri, poporul român păşeşte astăzi cu încredere 
nestrămutată sub steagul partidului spre ziua de mîine, înfăptuind Pro
gramul partidului, hotărîrile celui de-al Xll-lea Congres, făurind patriei 
viitorul măreţ pe care îl merită, pe măsura marelui ei trecut —  viitorul 
comunist.

LA CONTRIBUTION DES SOCIALISTES DE BUCOVINE 
A L ’UNIFICATION DU MOUVEMENT OUVRIER ET LA 
CREATION DU PARTI RfiVOLUTIONNAIRE UNIQUE,
LE PARTI COMMUNISTE ROUMAIN

Re  s u m e

L ’Union de 1918 a signifie egalement un nouveau chapitre 
dans l’histoire du mouvement ouvrier de notre pays. Furent crees des conditions 
pour la fusion — â l ’echelle naţionale — du mouvement ouvrier, oonferant â ce- 
lui-ci une nouvelle dimension de developpement et de manifestition conforme 
aux profondes transformations qu’avaient lieu dans la structure economique 
et social-politique de la Roumanie.

L’appel du Parti socialiste de l ’ancienne Roumanie vers toutes les forces pro- 
letaires et socialistes de Transylvanie et de Bucovine, pour leur unification, 
formant un seul bloc socialiste, un seul parti proletaire, qui puisse mener en 
avant la lutte de la classe ouvriere, a trouve un fort echo dans les rangs du 
mouvement ouvrier de Bucovine.

La fondation du Parti Communiste Roumain a constitue un moment crucial 
dans l ’histoire de la patrie et du mouvement ouvrfier de chez nous. On a eleve 
ainsi sur une echelle superieure la lutte pour liberte et justice sociale, contre 
Texploitation et Toppression, pour la defense et la consolidation de l ’indepen- 
dance et de la souverainete naţionale, lutte qui a culmine avec la victoire du 
proletariat et la naissance de la Roumanie socialiste.



C O N T R IB U Ţ IA  JU D E JU LU I SU C EA VA  
LA SPRIJINIREA R Ă Z B O IU L U I ANTIHITLERIST

SEVASTIŢA IRIMESCU

Revoluţia de eliberare naţională şi socială antifas
cistă şi antiimperialistă a poporului român, din august 1944, a repre
zentat corolarul luptelor şi eforturilor tuturor forţelor patriotice şi 
democratice naţionale, unite pe platforma comună a înlăturării dicta
turii antonesciene, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste şi 
alăturarea ţării noastre coaliţiei antihitleriste.

Participarea României la războiul antihitlerist, începută odată cu 
revoluţia de eliberare naţională şi socială de la 23 August 1944, era o 
sarcină primordială, de interes naţional, a cărei rezolvare cerea mobili
zarea tuturor forţelor şi resurselor ţării. De mersul victorios al luptei 
pe front erau strîns legate interese arzătoare ale poporului român ca 
eliberarea întregului teritoriu al ţării de sub jugul fascist şi consolidarea 
independenţei naţionale.

Pentru rezolvarea acestei sarcini, Partidul Comunist Român s-a 
adresat tuturor forţelor patriotice lansînd înflăcărate apeluri, chemînd 
masele populare la luptă pentru lichidarea rămăşiţelor fasciste din in
terior, democratizarea ţării şi participarea activă la război alături de 
Uniunea Sovietică şi de celelalte puteri din coaliţia antihitleristă.

La chemarea Partidului Comunist Român „Totul pentru front, to
tul pentru victorie44 în jurul clasei muncitoare s-au unit toate forţele 
patriotice, hotărîte să sprijine, cu tot elanul, lupta împotriva Germaniei 
fasciste. Muncitorii, ţăranii, meseriaşii, intelectualii şi-au mobilizat toate 
puterile, au acceptat cu bărbăţie orice consecinţe pentru a asigura resur
sele şi mijloacele necesare frontului.

La această chemare au răspuns mii de cetăţeni din judeţul Suceava 
care au luptat, cu arma în mînă, pentru zdrobirea definitivă a armate
lor fasciste. Aproape că nu există localitate care să nu fi avut luptători 
pe frontul antihitlerist. Pe baza calculelor făcute, departe de a fi com
plete, în războiul antihitlerist au participat din judeţul Baia 1.049 m i
litari, Suceava 1.988 militari, Rădăuţi 955 militari, Gura Humorului 563 
militari, Vatra Dornei 181 militari ş. a. 1.

Dacă avem în vedere luptele Regimentului 3 grăniceri şi al Bata
lionului 1 din Regimentul 6 grăniceri, care, prin acţiunile desfăşurate

1 V. G. Ionescu, P. Rusşindilar, G. Ostafi, M. Iacobescu, Ţara de Sus în clo
cotul revoluţiei, Suceava, 1972, p. 112.
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împreună cu unităţile Corpului 50 al armatei sovietice ce operau în te
ritoriul judeţului Baia şi Cîmpulung, chiar din 24 august 1944, este şi 
mai evidentă contribuţia hotărîtoare a locuitorilor de pe meleagurile 
sucevene asupra mersului general al operaţiunilor militare pentru for
ţarea Carpaţilor pe linia Mălini—Cîmpulung Moldovenesc 2.

In luptele purtate împotriva armatelor fasciste în lunile august-sep- 
tembrie 1944, au fost eliberate de la inamic Obcina Voroneţ, Voroneţ, 
Măciesul, Slătioara, Cîmpulung Moldovenesc, Valea Putnei, Cîrlibaba şi 
înălţimile 913, 949, şi 1361 3.

în aceste lupte populaţia din comunele Drăceni, Stulpicani, Doro- 
teia, Frasin, Capu-Cîmpului, Vama ş. a. „s-a ridicat ca un singur om 

în ajutorul unităţilor româneşti şi sovietice punînd la dispoziţia armatei 
tot ceea ce este necesar pentru a se realiza o colaborare efectivă şi 
strînsă, pentru a se naşte o Românie nouă, fericită, eliberată de sub 
fascişti44 4. Locuitorii din toate localităţile au ajutat armata română, fur- 
nizîndu-i informaţii preţioase despre inamic, au călăuzit unităţile m ili
tare şi uneori au salvat de la distrugere mijloace de comunicaţie. în 
acest sens este demnă de subliniat fapta patriotică a unor tineri din 
comuna Vama care au salvat unul din cele mai importante poduri de 
cale ferată aflat în această zonă

Luptele eroice din nordul Moldovei, fac parte integrantă din „e- 
popeea încrustată cu jertfă şi sînge de întregul popor din tot cuprinsul 
ţării pentru salvarea ţării de sub pericolul fascist44 G. La Bucureşti, ca 
şi în alte localităţi de pe tot cuprinsul ţării, ori pe plaiurile sucevene 
în Valea Suhei, la Mălini, Drăceni, Valea Seacă, în munţii Stînişoarei, pe 
Obcina Voroneţului, în depresiunea Domelor sau pe Mestecăniş, „rea
lităţile istorice au impus şi au reliefat, cu o forţă uriaşă, că fiecare ro
mân este un soldat şi că fiecare român luptă acolo unde se află, pe 
viaţă şi pe_ moarte, împotriva cotropitorilor pentru asigurarea viitorului 
României44 1. De înfrîngerea hitlerismului erau legate cele mai arzătoare 
interese ale poporului român : eliberarea întregului teritoriu al patriei 
de sub fascism, apărarea şi dezvoltarea cuceririlor obţinute de masele 
populare prin revoluţia de eliberare naţională şi socială de la 23 Au
gust 1944, lichidarea organizaţiilor fasciste din interior; democratiza
rea vieţii publice, consolidarea independenţei şi suveranităţii ţării.

Pentru rezolvarea acestora Partidul Comunist Român a chemat for
ţele patriotice si democratice să sprijine, cu tot elanul, mai întîi, lupta 
împotriva Germaniei fasciste. La chemarea partidului muncitorii, ţăranii, 
intelectualii şi-au mobilizat toate forţele pentru a asigura resursele şi 
mijloacele necesare frontului. Cauza dreaptă a războiului antihitlerist a

2 N. Teodorescu, Pe văile Mălini şi Suha, în „Armata română In războiul 
antihitlerist44, Bucureşti, 1965, p. 138.

3 Ibidem , p. 136-137.
4 Arh. St Suceava, fond Prefectura jud. Suceava, dosar 24/1944, f. 8.
5 N. Teodorescu, op. cit., p. 138.
6 V. G. Ionescu, P. Russindilar, G. Ostafi, M. Iacobescu, op. cit., p. 59 ; vezi

si E. Bantea, C. Nicolae, Gh. Zaharia, August 1944 — mai 1945, Bucureşti 1969,
p. 41-43.

7 Ibidem.



CONTRIBUŢIA JUDEŢULUI SUCEAVA LA RĂZBOIUL ANTIHITLERIST 299

constituit izvorul de bază al faptelor eroice săvîrşite de ostaşi în lupte, 
al patriotismului înalt de care au dat dovadă oamenii muncii în sus
ţinerea materială şi morală a frontului.

Încadrîndu-se în efortul general de refacerea reţelelor de transport 
care aveau menirea să asigure transportarea la timp pe front a trupe
lor, armamentului, muniţiilor, alimentelor şi menţinerea unei legături 
permanente între front şi spatele frontului — muncitorii din judeţul Su
ceava au executat lucrări de refacerea şi întreţinerea liniilor şi podu
rilor C.F.R. Cu sprijinul minerilor din Vatra Dornei, muncitorii îm
preună cu ţăranii din localităţile apropiate au lucrat săptămîni în şir 
pentru refacerea podurilor, liniilor, gărilor din localităţile : Dolhasca, 
Vereşti, Iţcani, Dorneşti 8 şi a tunelului Mestecăniş.

Muncind fără preget, muncitorii ceferişti, într-un timp extrem de 
scurt, au refăcut nodurile de cale ferată, au reconstruit atelierele, po
durile şi tunelurile distruse de nazişti, restabilind circulaţia pe calea fe
rată destinată atît pentru transportul armatei, al materiilor prime ne
cesare întreprinderilor care lucrau pentru front cît şi pentru aprovi
zionarea populaţiei civile 9. Prin mari eforturi transporturile noastre pe 
calea ferată au fost puse în stare de funcţiune nu numai pentru a asigura 
nevoile frontului, ci şi pentru a crea condiţii care să ducă la o norma
lizare a circulaţiei feroviare.

Patriotismul de care au dat dovadă muncitorii în sprijinirea războiu
lui antihitlerist s-a materializat şi în eforturile depuse de unităţile de 
drumuri pentru a asigura pe toată durata războiului, deplasările trupe
lor şi executarea aprovizionărilor si evacuărilor necesare asigurării ma
teriale a unităţilor.

Ele au executat lucrări de refacerea podurilor „Bucătarul44 pe dru
mul judeţean 17 Cîmpulung în valoare de 144.000 lei 10. „Molid44 în va
loare de 237.000 lei u , .„Fundul Moldovei44 în valoare de 25.800 le i12, a 
podului de pe drumul judeţean Cîmpulung-Sadova în valoare de 640.337 
le i13, „Cîmpulung-Stulpicani-Frasin44 în valoare de 550.000 lei 14 şi altele 
a căror valoare se ridică la 15.000.000 le i15.

Pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a frontului şi a popu
laţiei civile o deosebită importanţă a avut-o refacerea întreprinderilor 
care suferiseră avarii în timpul luptelor, înfrîngerea sabotajului, reac- 
ţiunii şi ridicarea producţiei. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, orga
nizaţiile de partid şi sindicatele au desfăşurat o largă muncă de orga
nizare şi de creştere permanentă a producţiei în interesul clasei munci
toare, a frontului antihitlerist, a poporului român.

8 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul general administrativ Suceava, dos. 
24/1945, f. 57.

9 Idem, f. 23.
10 Arh. St. Suceava, fond Prefectura judeţului Cîmpulung, dos. 59/19/45, f. 1.
11 Idem.
12 Idem, f. 5.
13 Idem, f. 17.
14 Idem, f. 20.
15 Idem, f. 1.
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Semnificativă în acest sens este acţiunea muncitorilor de la Socie
tatea minieră „Manganul44 din Vatra Dornei care au trecut la executa
rea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a minelor „Pietrele arse44 10 
deoarece societatea „Manganul44 n-a dat „nici un semn de viaţă pentru 
a extrage cîtuşi de puţin minereu care este atît de preţios pentru refa
cerea ţării şi susţinerea războiului antihitlerist. Noi, muncitorii, care am 
lucrat la 15-20 ani aici ne-am dat seama de această bogăţie naţională 
şi după mai multe intervenţii făcute prin sindicatul minier am început 
lucrul şi prin toate forţele noastre muncitoreşti am extras 230 tone 
minereuri44 l7. Intrigaţi de lipsa de interes a patronului, muncitorii m i
nieri de la minele Iacobeni au constituit o cooperativă muncitorească de 
exploatare minieră şi au trecut imediat la exploatarea manganului „atît 
de necesar refacerii ţării... a căilor ferate şi a parcului de material ru
lant44 18. Muncitorii minieri îndrumaţi de organizaţia de partid „însufle
ţiţi de cel mai înalt patriotism44 au început exploatarea manganului pen
tru refacerea ţării şi grăbirea victoriei i0. în front comun cu întreaga 
muncitorime, minierii din Bazinul Domelor au dovedit devotament şi 
dragoste fierbinte faţă de patrie, repunînd în scurt timp în funcţiune 
instalaţiile şi minele de mangan distruse de armata germană în retra
gere, pentru a aproviziona cu materia primă necesară întreprinderile din 
restul ţării care lucrau pentru aprovizionarea frontului.

încă din luna septembrie 1944, cu mari sacrificii, muncitorii de la 
fabrica „Fuiorul44 din Iţcani pun în funcţiune acest obiectiv industrial 
care lucra pentru aprovizionarea armatei şi a populaţiei civile 20. Tot în 
acelaşi scop se pune în funcţiune abatorul Burdujeni, fabrica de ulei 
Iţcani, cele trei tăbăcării din judeţul Baia 21, tăbăcăria „Drach44 din Ră
dăuţi 22, fabrica de mezeluri din Şiret 2:î.

în afara eforturilor în producţie masele populare din judeţul Su
ceava, mobilizate şi de prefectura judeţului prin apelul „să muncim din 
răsputeri cu toţii laolaltă pentru a executa fără şovăire dispoziţiunile 
primite pentru sprijinirea armatelor române care luptă alături de ar
mata sovietică pentru alungarea şi stărpirea definitivă a nemţilor de pe 
teritoriul României44 2/|, au aprovizionat armata română şi sovietică în 
trecere prin judeţul nostru, numai în luna' octombrie 1944, cu 4 va
goane grîu, 1 vagon ovăz, 2 vagoane orz, 2 vagoane făină integrală pen
tru fabricarea pîinii ş. a. Primăria comunei Vama a colectat fructe şi 
le-a predat armatei române valorînd 413.750 lei şi alimente în valoare

16 Arh. St. Suceava, fondul bisericesc, dos. 506/1940, f. 106.
17 Ibidem.
18 Idem, f. 312.
19 „Scînteia^ nr. 212 din 29 aprilie 1945.
20 Arh. St. Suceava, fond Prefectura judeţului Suceava, dos. 45/1944, f. 395.
21 Idem, f. 43.
22 Idem, f. 48
23 Ibidem.
24 Idem, dos. 24/1944, f. 8.
25 Idem, dos. 45/1944, f. 5-6.
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de 4.233 lei 2C. Primăria comunei Bălcăuţi a sprijinit armata cu cereale 
în valoare de 1.200.000 le i27,

în condiţii extrem de grele, cu o mare parte din gospodării dis
truse de război sau jefuite de hitlerişti, lipsite de inventar agricol, ţă
rănimea a efectuat lucrările agricole din toamna anului 1944 şi a mai 
pus la dispoziţia armatei 306.429 kg grîu, 654.544 kg secară, 396.003 kg 
orz, 100.540 kg ovăz, 1.063.360 kg cartofi, 3.992 vite, 8.613 oi, 2.978 
porci, 15.458 păsări28, fiind convinsă de necesitatea continuării luptei 
,,pentru curăţirea ţării de hitlerişti şi înfrîngerea definitivă a Germaniei 
hitleriste, pentru formarea unei Românii libere, independente şi cu a- 
devărat democratice44 2!).

Frontul a fost susţinut, de asemenea, cu importante cantităţi de 
combustibil. Numai în primăvara anului 1945, Primăria oraşului Su
ceava, din rezervele proprii a pus la dispoziţia armatei 5.000 1 moto
rină, 400 1 ulei, iar judeţul 700 vagoane lemne -*0.

Eforturi susţinute a depus populaţia judeţului aprovizionînd fron
tul antihitlerist cu materiale de construcţie, lemn, var, nisip, ciment ne
cesare armatei pentru fortificaţii militare. Astfel, judeţul Cîmpulung a 
pus la dispoziţia armatei în acest scop 621 m c lemn de construcţie şi 
2.445 m c scînduri:îl.

In tot cursul războiului antihitlerist organizaţiile P.C.R. din această 
parte a pămîntului românesc, au mobilizat toate forţele populare şi la 
alte acţiuni pentru sprijinirea frontului antihitlerist, pentru mărirea pro
ducţiei, pentru reclădirea ţării. Astfel, muncitorii şi ceilalţi salariaţi ai 
întreprinderilor din judeţele Suceava, Baia, Rădăuţi, Cîmpulung Moldo
venesc au efectuat zeci de mii de ore de muncă voluntară, au donat o 
parte din salariul lor în sprijinul frontului 32. în acelaşi timp au colec
tat şi trimis pe front mii de pachete cu diferite articole de îmbrăcăminte, 
ţigări, alimente, medicamente ş. a.

Eforturile pline de abnegaţie ale clasei muncitoare în lupta pentru 
sprijinirea frontului au influenţat puternic şi ţărănimea care, pe lîngă 
masa mare de luptători pe front pe care au dat-o, a desfăşurat o luptă 
activă pentru asigurarea frontului cu alimente şi furaje, a participat 
alături de muncitori la repararea căilor ferate, a drumurilor, a podurilor, 
a ajutat muncitorii unor întreprinderi în readucerea utilajelor disper
sate în diferite localităţi şi, în special, a asigurat transportul de muniţie, 
alimente, furaje cu căruţele proprii, ajungînd cu ele pînă în apropiere 
de liniile frontului sau la cea mai apropiată gară. Din multitudinea do
cumentelor care atestă acest lucru e suficient să menţionăm doar cîteva 
exemple grăitoare : locuitorii din comuna Marginea „cu 50 de căruţe au 
transportat fînul necesar pentru aprovizionarea frontului din această lo

26 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 111/1944, f. 116.
27 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 1/1944, f. 4.
28 Ibidem.
29 „Clopotul11 Botoşani din 30 noiembrie 1944.
30 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Suceava, dos. 45/1944, f. 184.
31 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 59/1945, f. 56.
32 Traian Gîrba, Judeţul Suceava în contextul istoriei României, în „Anale 

de istorie", anul X X IV  nr. 5/1978, p. 122.
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calitate pînă la gara Rădăuţi33. Populaţia din jurul oraşului Suceava 
în număr de 1.733 oameni, cu 353 căruţe, au efectuat diferite transpor
turi de alimente, furaje, muniţii la gara Burdujeni 34. Locuitorii din co
muna Gălăneşti au pus la dispoziţia armatei 20 căruţe cu 60 de oameni 
care au transportat cereale la gara Dorneşti 3n.

în  afara eforturilor pline de abnegaţie ale clasei muncitoare, ale 
ţărănimii pentru susţinerea frontului antihitlerist, în perioada concen
trării armatelor române şi sovietice în judeţul nostru, în lunile august- 
septembrie 1944 populaţia judeţului Suceava „a sprijinit şi incartiruirea 
armatei, punîndu-i la dispoziţie edificiile publice cele mai corespunză
toare, dotate cu cele necesare prin contributia populaţiei ca : hotelul 
„Traian“ din Vatra Dornei care ulterior a fost transformat în spital 
m ilitar36, edificiile şcolare din judeţul Cîmpulung şi clădirea „Dom 
Polski" din oraşul Suceava Dentru conferinţe militare si alte activităti 
cu caracter militar 37

Pe baza calculelor făcute, încă incomplete, efortul economic şi fi
nanciar al judeţului Suceava în războiul antihitlerist pentru aprovizi
onarea şi înzestrarea trupelor române cu cele necesare, construcţii, pres
taţii etc. se ridică la 7 860 700 lei în iudetul Suceava38 şi 12 227 163 lei 
în judeţul Rădăuţi 39.

Dragostea faţă de patrie a însufleţit şi pe intelectuali care, răs- 
punzînd apelului Partidului Comunist Român au pus capacitatea şi 
cunoştinţele lor în slujba cauzei nobile a susţinerii războiului antihit
lerist. Aceasta a determinat ca mulţi medici să se înroleze voluntari în 
formaţiile sanitare ale armatei noastre. Este semnificativ faptul, în 
acest sens, că în oraşul Suceava din cei şase medici existenţi, cinci de
serveau spitalul m ilitar/l0, care funcţiona în cele două edificii şcolare 
ta Liceul de fete şi Liceul de băieţi din Suceava41. Pentru acelaşi
scop au servit şi edificiile liceelor din Cîmpulung şi Vatra Dornei. Do
tarea acestor spitale militare s-a făcut cu sprijinul populaţiei locale
care a donat „500 cerceafuri, 500 perine, 30 plapume, 200 paturi, ali
mente, săpun, medicamente şi alte materiale sanitare42.

Medicii şi sanitarii de aici au dat dovadă de un înalt patriotism, 
Uicrînd zi şi noapte, uneori cu mijloace improvizate, pentru a putea face 
faţă cerinţelor frontului. Prin munca lor neobosită medicii şi-au adus 
o contribuţie directă la înfrîngerea cotropitorilor fascişti prin menţi
nerea capacităţii de luptă a unităţilor redînd frontului un procent mare 
de răniţi şi prin ridicarea moralului ostaşilor43.

33 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 5/1945, f. 1.
34 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Suceava, dos. 45/1944, f. 202.
35 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 5/1945, f. 2.
36 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dos. 59/1945, f. 8.
37 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Suceava, dos. 45/1944, f. 260.
38 Idem, dos. 20/1945, f. 61-62.
39 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dos. 81/1945, f. 79.
40 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Suceava, dos. 45/1944, f. 233.
41 Idem, f. 6.
42 Ibidem.
43 D. Ţuţu, Despre contribuţia m ilitară şi economică a României la războiul 

antihitlerist, în „Studii Revista de istorie*1, nr. 3/1965, p. 541.
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Judeţul nostru şi-a adus o contribuţie importantă, larg recunoscută, 
la istorica victorie asupra fascismului de la 9 Mai 1945, victorie care a 
fost sărbătorită la Suceava şi Rădăuţi „in dangătul clopotelor şi sune
tul sirenelor. Pai'că toată neliniştea ce s-a aşternut pe sufletele tuturor 
în anii erînceni ai războiului s-a ridicat în această zi de sărbătoare" Vl.

în  toată perioada războiului împotriva Germaniei fasciste, armata 
română a avut sprijinul larg din partea întregului popor, care, învin- 
gînd greutăţi de tot felul, a susţinut cu hotărîre şi dîrzenie eforturile 
de război ale ţării.

Pentru ducerea războiului antihitlerist, în faţa poporului stăteau 
sarcini nu numai de a mări producţia în toate unităţile industriale exis
tente şi în agricultură, dar şi de a reface şi repune în funcţiune între
prinderile avariate sau distruse de război. în  acelaşi timp, poporul tre
buia să achite obligaţiile care decurgeau din convenţia de armistiţiu 
încheiată de România cu Naţiunile Unite în septembrie 1944.

Asemenea condiţii au impus poporului român uriaşe eforturi pen
tru susţinerea frontului, clepunînd o asiduă şi o eroică muncă, înfrîn- 
gînd, cu dîrzenie, toate privaţiunile de ordin material care-i stăteau în 
faţă. Înfruntînd cu un m inunat spirit de sacrificiu condiţiile deosebit 
de grele, ruina economică provocată de război şi sabotajul reacţiunii, 
poporul nostru a răspuns cu înflăcărare chemării partidului .,Totul pen
tru front, totul pentru victorie", punînd întreaga economie naţională 
în slujba nevoilor frontului, asigurîndu-se aprovizionarea trupelor pen
tru desăvârşirea eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia fascistă 
şi continuarea bătăliilor pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Aus
triei, pînă la încheierea victorioasă a războiului 'l'\

Patriotismul înflăcărat de care au dat dovadă oamenii muncii in 
sprijinirea frontului a fost unul dintre factorii puternici care au con
tribuit la menţinerea moralului trupelor pe front, la asigurarea suc
ceselor în luptă. La rîndul lor, victoriile obţinute pe front au însufleţit 
lupta revoluţionară a maselor pentru reconstrucţia economică, democra
tizarea ţării şi al altor profunde transformări social-revoluţionare şi 
politice în România.

In aceste împrejurări s-a demonstrat că politica Partidului Comu
nist Român corespunde, pe deplin, năzuinţelor şi intereselor vitale ale 
întregului nostru popor. Partidul şi-a dovedit tăria şi capacitatea de 
organizare şi unire a tuturor forţelor democratice şi patriotice în lupta 
pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste şi asigurarea dezvoltării 
libere, independente şi democratice a ţă r i i/,(i.

Războiul antihitlerist, început odată cu revoluţia de eliberare na
ţională şi socială de la 23 August 1944, precum şi victoria de la 9 Mai

44 „Clopotul1' Botoşani din 10 mai 1945.
45 M. Muşat, V. Smîrcea, Rădăcinile istorice ale revoluţiei de eliberare na

ţională şi socială antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, in ...Anale de 
istorie* nr. 3/1979, p. 28.

46. Programul Partidu lui Comunist Iiomân de făurire a societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism, Bucureşti, 1975, 
p. 50.
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1945, au marcat o cotitură hotărîtoare în destinele poporului nostru, 
în îndelungata sa luptă pentru eliberarea naţională şi socială, pentru 
înfăptuirea de adînci transformări revoluţionare şi clădirea unei Ro
mânii noi.

LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA 
A L ’APPUI DE LA GUERRE ANTIHITLERlENNE

Re sume

Dans l ’article presente, l ’auteur part du fait que les even- 
nements d’aout 1944, organises et conduits '.par le Parti Communiste Roumain 
ont marque un tournant decisif dans les destins du notre peuple, dans sa lon- 
gue lutte pour liberation naţionale et sociale, pour l ’achevement des profondes 
transformations revolutionnaires et la construction d’une nouvelle Roumanie.

Un important lieu est accorde â la presentation de l ’effort economique et 
militaire du departement de Suceava pour le soutien du front antihitlerien, en 
soulignant que des unites de l ’armee roumaine du nord de la Moldavie ont 
commence depuis 24 aout 1944 encore, a cooperţer avec les unites de l ’Armee 
sovietique, contribuant â la defaite de l ’Allemagne hitlerienne sur la ligne M ălini 
— Cîmpulung Moldovenesc. On presente de suite l ’effort fait par toutes les 
categories sociales au service de la noble cause de l ’aneantissement du, fascisme. 
Les masses de gens ayant dans les premiers rangs la classe ouvriere, ont repondu 
avec enthousiasme â l ’appel du parti — „Tout por; le front, tout pour la vio- 
toire“, ont tendu leur efforts pour le i'edressement economique, pour soutenir 
avec toutes les forces le front antihitlerien. Les travailleurs ont lutte energiqu- 
ement pour la reconstruction de voies de communication, assurant, par leur tra- 
vail h£roîque Tapprovisionnement du front.

La paysannerie animee par la juste cause de la lutte, vaincant des grandes 
difficultes, a fourni des efforts pour rapprovisionnement du front avec des gran
des quantites die cereales et un grand nombre de betail. En meme temps, la 
paysannerie a participe avec de propres moyens â Porganisation du transport 
des munitions et des autres produits necessaires au front, appuyant ainsi la 
lutte pour la defaite du fascisme.

Les masses populaires du departement de Suceava mobilisees par le Parti 
Comuniste Roumain, ont prouve leur ardent patriotisme, Tarnour de liberte et 
de progres, offrant sans hesitation, pour les soldats qui luttaient sur le front, 
toutes les ressources 6conomiques pour l ’assurance de la liberte et de l ’indepen- 
dance de notre pays.



DIN ISTORIA CULTURII SUCEVENE

CARTEA V E C H E R O M Â N E A S C A  D IN  JU D EŢU L  
S U C E A V A

OLIM PIA MITRIC

Zonă cu bogate tradiţii cultural-artistice care se 
circumscrie şi celebrelor monumente cu frescă, ecou al peisajului şi rea
lităţilor locale din acea epocă, Suceava a ocupat în răstimp de două 
secole (XV-XVI) un loc de frunte în istoria Moldovei.

Atinge apogeul dezvoltării sale în timpul lui Ştefan cel Mare, 
cînd viaţa materială şi spirituală era într-o stare înfloritoare. Primele 
anale şi cronici moldoveneşti apar aici în această perioadă *, iar cele mai 
importante şcoli de caligrafi, copişti şi miniaturişti s-au dezvoltat, lăsînd 
la o parte mănăstirea Neamţ, pe lîngă mănăstirile Putna, Moldoviţa, Suce- 
viţa. Numai din vremea domniei lui Ştefan cel Mare se cunosc 40 de 
manuscrise 2, admirabile monumente de artă grafică şi activitate spirituală.

Una din cele mai însemnate şcoli de miniaturişti avea să înfiinţeze 
Anastasie Crimca la Mănăstirea Dragomirna, devenind el însuşi repre
zentantul cel mai strălucit al acesteia. Miniaturile ce împodobesc cele
9 manuscrise cunoscute pînă acum, reţin atenţia specialiştilor şi ama
torilor de artă din întreaga lume găsindu-şi un loc de onoare în plas
tica naţională şi universală.

Alături de manuscrisele care au avut o foarte mare căutare şi o 
bogată circulaţie, textele tipărite au avut şi ele o foarte largă răspîndire, 
mănăstirile şi bisericile constituind şi un prilej permanent de circulaţie 
a vechilor cărţi româneşti necesare oficierii cultului religios dar şi pentru 
lectură, pentru satisfacerea unor nevoi spirituale mai largi.

Cercetările noastre privind cartea românească veche din judeţul Su
ceava au înregistrat un număr de 1718 exemplare3 ce provin din 17 cen
tre din ţară şi 20 din afara graniţelor ţăr ii/*. După cum uşor se poate 
observa din tabela B, frecvenţa cea mai mare o au cărţile imprimate în 
tipografiile din Moldova — de la Iaşi şi Neamţ.

1 P. P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1965, p. 22.

2 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 20-21.

3 Numărul include şi tipăriturile ale căror loc de apariţie (272) sau an şi
loc de apariţie (232) urmează a fi identificate.

4 Vezi tabelele A şi B cu repartiţia fondului de carte după categoria de
deţinători şi locul de apariţie.
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Din motive încă necunoscute, în Suceava n-a existat o activitate 
tipografică. In B. R. V., voi. IV 5, apar menţionate două cărţi, care 
s-ar fi tipărit aici : o .„Evanghelie^ din 1649 în limba armenească şi 
un „Minologhion-Octoih“ apărut în 1726, în româneşte dar neputin- 
clu-se demonstra documentar, faptul rămîne neconvingător.

O activitate destul de bogată, potrivit unui calcul al cărţilor tipă
rite, au avut tipografiile din Rădăuţi şi Cernăuţi. Cu concursul, pro
babil, al domnitorului Constantin Mavrocordat în anul 1744, episcopul 
Varlaam înfiinţează Tipografia episcopiei Rădăuţilor(i. Din cele cunos
cute pînă acum, aici s-au tipărit în numai doi ani (1744-1746) cinci 
cărţi : „Catavasier“, „Antologhion“, „Ceaslov“, „Liturghie a Sf. Ioan 
Gură de Aur“ şi „Ceaslov^ între anii 1804-1823, la Cernăuţi au apă
rut 18 titluri de cărţi şi publicaţii : 9 cărţi, 8 calendare şi o Pastoral- 
nică scrisoare8, unele din ele avînd o frecvenţă destul de mare în 
zonă.

Cele mai vechi tipărituri româneşti din judeţ datează din sec. al 
XVII-lea, secol care însemnează triumful limbii române literare, trans
formarea culturii noastre în cultură naţională. Dintre cele 60 de tipă
rituri existente, menţionăm pe cele ce s-au bucurat de mare populari
tate, unele din ele reprezentînd o adevărată valoare literară.

Importantă contribuţie în opera de traducere şi tipărire a cărţilor 
româneşti a avut în această perioadă mitropolitul Varlaam al Moldovei 
cu a sa „Carte românească de învăţătură duminecelor preste an“ apă
rută în 1643, prima carte tipărită în Moldova (7 exemplare). Cunoscută 
şi sub denumirea de ..Cazania lui Varlaamu va fi reeditată în anul 1699 
la Bălifrad sub numele de „Chiriacodromion“ sau „Evanghelia învăţă
toare pentru folosul şi luminarea neamului nostru românesc4", datorită 
nevoii stringente a unei astfel de cărţi în limba română (un singur 
exemplar).

Dintre cărţile româneşti apărute în Transilvania merită a fi reţi
nute două exemplare din Noul Testament tipărit la Alba-Iulia în 1648, 
prin grija mitropolitului Simion Ştefan, care susţine necesitatea folo
sirii unei limbi înţelese de tot poporul. Circulaţia acestui text se explică 
nu numai prin valoare deosebită a ideilor din Predoslovia către cititor 
dar şi prin calitatea deosebită a cărţii.

Din operele mitropolitului Dosoftei reţinem faimoasa „Psăltire a 
svîntului proroc David“, tipărită în anul 1673 la Uniev şi cunoscută

5 Dan Simonescu, Bibliografia românească veche (1508-1830), tom. IV, Adăo
giri şi îndreptări, Editura Socec, Bucureşti, 1944, p. 24 şi 51.

6 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei ele Rădăuţi, Ed. fondului religionar gr. 
or. al Bucovinei, Cernăuţi — Viena, 1912, p. 130.

7 Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, (1508-1830), 
tom. II, 1716-1808, Bucureşti, Editura Socec, 1910, p. 79, 85, 57, 87 ; Dan Simo
nescu, lucr. cit. p. 58.

8 După Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, lucr. cit. ; Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi 
Dan Simonescu, Bibliografia româească veche, (1508-1830), tom. III, 1809-1830, 
Bucureşti, Editura Socec, 1936, Dan Simionescu, lucr. cit. ; Daniela Poenaru. Con
tribuţii la Bibliografia românească veche, Muzeul judeţean Dîmboviţa, Tîrgo- 
vişte, 1973.
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sub titlul „Psaltirea în versuri", prima operă de amploare în literatura 
română, în care se face simţită influenţa poeziei populare. De fapt, 
cu această a sa operă „pre versuri tocmi ta în cinci ai foarte cu osîrdie 
mare" întemeiază limbajjul poetic românesc (două exemplare) ; „Psaltirea 
de-nţeles a svîntului împărat proroc David", ediţie bilingvă cunoscută, mai 
ales sub titlul „Psaltirea slavo-română" şi destinată să facă „de-nţeles 
textul psalmilor", imprimată în noua tipografie a Mitropoliei din Iaşi 
(un singur exemplar) ; primul volum din „Viaţa şi petreacerea svi- 
ţilor", carte de bază necesară oficierii serviciului religios, tipărit în 
1682 (un singur exemplar).

Prezentă este (în trei exemplare) şi prima traducere integrală a 
Bibliei numită „Biblia lui Şerban" tipărită în Bucureşti în 1688, consi
derată „sinteza operei cărturarilor români din mai multe secole (...), 
monument de seamă al literaturii noastre vechi, similar în literatura 
germană „Bibliei" traduse de Luther 9.

Ar mai fi de adăugat cele patru Evanghelii apărute în 1682, la 
Bucureşti, ce marchează un moment important în acţiunea de introducere 
a limbii române în biserică, pînă la apariţia celebrei „Biblii de la Bucu
reşti" ; de asemenea „Divanul sau gîlceava înţeleptului cu lumea sau 
giudeţul sufletului cu trupul" (un exemplaii*), operă de tinereţe a eru
ditului Dimitrie Cantemir tipărită la Iaşi în 1698, cu care face începu
tul cărţii ştiinţifice şi literare „întîiul eseu din literatura noastră, compus 
după modelul dialogurilor platoniciene" 10.

Comparativ cu epoca precedentă, în secolul al XVIII-lea activita
tea tipografică este într-o evidentă creştere prin funcţionarea, aproape 
neîntreruptă, a tipografiilor din Bucureşti, Rîmnic, Iaşi, Buzău, Blaj

Astfel, din prima jumătate a secolului al XVIII-lea s-au înregis
trat 122 tipărituri venite din : Ţara Românească — 79 (Rîmnic, Bucu
reşti, Buzâu, Tîrgovişte) faţă de 39 tipărite în Moldova (Iaşi, Rădăuţi), un 
exemplar de la Blaj şi 3 în centre din afara teritoriilor româneşti.

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea numărul tipăriturilor 
moldoveneşti şi transilvane creşte într-un ritm destul de ridicat depă- 
şindu-se producţia munteană : 361 tipărituri provenite din Moldova ; 
156 (Iaşi), 151 din Ţara Românească (Rîmnic, Bucureşti, Buzău), 32 din 
Transilvania (Blaj, Sibiu), 1 din Timişoara, 21 apărute în afara graniţelor 
noastre (Buda, Lvov, Dubăsari, Veneţia, Lipsea, Petersburg, Viena).

Cartea religioasă este încă predominantă, dar ea s-a dezvoltat pen
tru binele limbii şi al culturii noastre. Acum s-au imprimat pentru 
prima oară în limba română, la Rîmnic, Mineele în 12 volume (1776), 
completîndu-se în felul acesta scrierile necesare oficierii fiecărei săr
bători în limba noastră 12, iar la Blaj apare în 1795 o nouă tălmăcire 
a Bibliei de Samuil Micu într-o exprimare limpede apropiată de graiul 
poporului.

9 Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini pînă la 1830, Ed. ştiin
ţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 176.

10 Ibidem , p. 275.
11 Mircea Tomescu, lucr. cit., p. 86
12 Ibidem , p. 93.
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Paralel, reprezentanţii Şcolii ardelene desfăşoară o activitate bo
gată de emancipare politică şi culturală, de ilum inare a maselor prin 
diversificarea activităţii tipografice, prin tipărirea de noi cărţi, care 
ies din sfera strimtă a activităţii bisericeşti. în  acest sens, semnalăm 
prezenţa primei tipărituri cu caracter economic din Transilvania 13 „Eco
nomia stupilor44, Viena, 1785, a unor manuale şcolare, gramatici prac
tice : Radu Tempea „Gramatica românească44. Sibiu, 1797, Dim itrie Eus- 
tatievici „Scurt izvocl pentru scrisori44, Sibiu, 1792, Amfilohie Hotinul 
„De obşte geografie44, Iaşi, 1795 ş.a.

Cel mai mare num ăr de cărţi datează din 1800-1830 (693) din care 
401 exemplare imprimate în Moldova (Neamţ, Iaşi), 59 în Transilvania 
(Sibiu, Blaj, Alba-Iulia, Cluj). 54 în Ţara Românească (Bucureşti, Rîmnic, 
Căldăruşani), iar 179 în localităţile Buda, Viena, Veneţia, Petersburg, Mos
cova, Movilău.

Prin lichidarea monopolului bisericesc asupra tiparului, cartea laică 
dobîndeşte noi sfere de manifestare, contribuind, alături de şcoală, presă, 
teatru la formarea conştiinţei naţionale, desăvîrşind procesul unităţii 
culturale. Sfera preocupărilor culturale se lărgeşte, creşte gustul de 
lectură, cartea circulă mai intens şi este mai căutată de cititori, ceea 
ce duce la înmulţirea exemplarelor tipărite. Numeroase sînt exemplele 
de cărţi cu schimbări mari în conţinutul lor : cărţi de drept („Adunarea 
cuprinzătoare în scurt din cărţile împărăteştilor pravile44, Iaşi, 1814, 
„Condica criminalicească44, partea I şi II, Iaşi, 1826, „Cartea de pravilă44, 
partea I şi II, Cernăuţi, P. Eckardt, 1807, „Dorinţele supuşilor către 
monarhul lor44, Buda, 1806), cărţi variate ca tematică şi apropiate de 
gustul oamenilor („Întîmplările războiului francezilor44, Buda, 1814, 
„Prescurtarea istoriei universale44, Bucureşti, 1827, „Calendariu pe mai 
multe planete44, 1816, „Teoreticon44, carte ele muzică, Viena, 1823, „ în 
văţături pentru creşterea fiilor44, Buda, 1809, „Carte de leacuri tradusă 
din limba leşească44, Iaşi, 1806, „Alfavita sufletească44, Sibiu, 1805, „Oglin
da sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti44, Bucureşti, 1829) ; gramatici 
(„Gramatica daco-romano sive valachica44, Viena, 1826) ; cărţi de eco
nomie („Povăţuire către economia de cîmp44, Buda, 1806, „Carte de 
mînă pentru economie44, Buda, 1805).

Prezentarea în ordine cronologică a cărţii vechi româneşti existente 
în judeţul Suceava, ne-a permis o incursiune în evoluţia tiparului ro
mânesc, începînd cu anul 1643, prin participarea unor ctitori ai cul
turii noastre la înfiinţarea tipografiilor, prin eforturile cărturarilor noş

tri pentru formarea unei limbi literare unitare.

Desigur, că o cercetare mai amănunţită a fondului de carte din lo

calităţile noastre ar scoate la iveală noi exemplare precum şi preţioase 

clate cu privire la circulaţia cărţilor, care a contribuit la menţinerea unui 
climat cultural asemănător în toate cele trei ţări româneşti, la o con

tinuitate în activitatea tipografică prin munca desfăşurată de tipografii 
ce deseori circulau dintr-o provincie în alta.

13 Ibidem, p. 111
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REPARTIŢIA FONDULUI DE CARTE VECHE ROMÂNEASCA 
DIN JUDEŢUL SUCEAVA

A. După categoria de deţinători

Sec.
Unităţi de cult : 

Parohii Mănăstiri
j Muzee, Şcoli, 
i Particulari

Total

XVII 18 36 6 60

Prima jumătate a sec. XV III 94 86 6 186

A doua jumătate a sec. XV III 324 185 36 545

începutul sec. X IX  (pină la 1830) 469 182 44 695

Total 905 489 92 1486

B. După locul de apariţie

Nr.
crt.

Locul 
de apariţie Sec. XVII Prima jumătate 

a sec. XV III

A doua jumătate a sec. 
XV III — începutul sec. 

X IX  (pînă la 1830)
Total

0 1 2 3 4 5 6

1. Iaşi 13 33 156 141 343
2. Neamţ 242 242

3. Rîmnic 42 145 4 191
4. Buda 3 127 130

5. Bucureşti 10 29 4 49 92

6. Blaj 1 26 26 53

7. Sibiu 6 25 31

8. Viena 10 21 31

9. Cernăuţi 15 15
10. Moscova 14 14
11. Buzău 1 6 2 9
12. Petersburg 2 6 8
13. Bălgrad 4 2 6
14. Rădăuţi 6 6
15. Movilău 5 5
16. Veneţia 2 3 5
17. Snagov 4 4
18. Chişinău 3 3
19. Londra 2 2
20. Roma 2 2
21. Snagov 2 2
22. Tîrgovişte 2 2
23. Uniev 2 2
24. Cluj 2 2
25. Oradea Mare 2 2
26. Lipsea 1 1
27. Timişoara 1 1
28. Odessa 1 1
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0 1 2 3 4 5 6

29. Lvov 1 1
30. Frankfurt 1 1

31. Ofen 1 1

32. Dubăsari 1 1

33. Paris 1 1

34. Căldăruşani' 1 1

35. Braşov 1 1

36. Ansbach 1 1

37. Arad 1 1

T o t a l 38 122 361 693 1214

DAS ALTE RUMANISCHE BUCH DES KREISES 
SUCEAVA

Zusammenfassung

In diesem Artikel trăgt der Verfasser chronologisch, das 
alte rumănische Buch aus dem Kreis Suceava anfănglich im Jahre 1643 vor, 
Jahr aus dem das ălteste gedruckte Buch stammt, bis 1830.

Die Forschungen haben eine Zahl von 1718 Stucken registriert (die Zahl 
enthălt auch die gedruckten Schriften derer Entstehungsplatz — 272 und Entsteh- 
ungsjahr — 232 identfiziert werden muss) die aus 17 Druckzentren des Landes 
und 20 ausserhalb der Grenzen unseres Landes stammen.

Die Tabellen A und B zeigen die Repartisierung des ganzen Buchstappels 
nach der Kategorie der Buchhalter und nach dem Entdeckungsplatz.
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ŞTEFAN I.EMNY

Tentativa, ca cea de faţă, de a cuprinde, în cnip 
sintetic, întreaga activitate tipografică de la mijlocul veacului al XVIII- 
lea din Rădăuţi ar putea să pară superfluă pentru simplul motiv că 
tipărirea cărţilor în centrul cultural din Ţara de Sus nu impresionează 
sub raport cantitativ şi nu reprezintă mai mult decît un episod efemer 
în viaţa culturală a oraşului. Mai precis, este vorba de cinci cărţi, apă
rute într-un răstimp de trei ani (1744-1746), la care studiul nostru nu-şi 
propune să aducă completări faţă de descrierea oferită de Bibliografia 
veche româneascăJ şi de completările ulterioare ale acesteia2. Dacă 
ne încumetăm totuşi la o asemenea lucrare o facem din convingerea că 
modesta activitate tipografică din nordul Moldovei a fost vitregită pînă 
acum de un interes prea larg, în ciuda semnificaţiilor sale în peisajul 
culturii româneşti din veacul al XVIII-lea. Cele cîteva studii pe care 
le-am consultat pornesc dintr-o curiozitate generală pentru trecutul 
activităţii tipografice româneşti şi, cum era de aşteptat atenţia lor a 
zăbovit asupra centrelor cu o însemnătate cu totul deosebită. Ceea ce 
nu înseamnă că tipografia rădăuţeană a fost cu totul ocolită în şirul 
acestor preocupări. în acest sens, ni se pare remarcabil faptul că cea 
mai veche referire la activitatea tipografică din Rădăuţi o întîlnim  în
tr-o lucrare de pionierat datorată lui Vasile Popp3. în rest, celelalte 
lucrări nu depăşesc prea mult stadiul cu totul general al problemei, 
pornind de la aceleaşi surse de in fo rm a ţ iiD e  amintit în acest context

1 Ion Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, tom. II, 1716-1808, 
Bucureşti, 1910 ; Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi Dan Simonescu, Bibliografia ro
mânească veche, tom. IV, Adăugiri şi îndreptări, Bucureşti, 1944 (se vor abrevia, 
in continuare, BRV, II, respectiv, III, IV).

2 Daniela Poenaru, Contribuţii la bibliografia românească veche, Tîrgovişte, 
Muzeul judeţean Dîmboviţa, 1973 ; Cartea veche românească în colecţiile Bibli
otecii Centrale Universitare Bucureşti. Prefaţă de Virgil Cândea, Bucureşti, 1972 ; 
Martin Bodinger, Catalogul cărţilor rare şi preţioase, voi. III, Cartea româ
nească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din laşi, Iaşi Bibli
oteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu11, 1976 (multipl.).

3 Vasile Popp, Disertaţie despre tipografiile româneşti..., Sibiu, 1838 p. 99.
4 George Ionescu, Călăuza tipografului..., Bucureşti, 1906, p. 111-112 ; Isto

ria României, voi. II I, Bucureşti, Editura Academiei, 1964, p. 533 ; T. G. Bulat, 
„Tiparniţele“ moldoveneşti de carte bisericească de la mitropolitul Varlaam la 
mitropolitul Veniamin Costache (1641-1802), în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 
XLVII, nr. 5-6, mai-iun. 1971, p. 349-361, etc.
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cartea lui Mircea Tomescu căruia îi revine meritul de a fi încadrat 
în chip armonios tipografia rădăuţeană în evoluţia tiparului pe pămîn
tul românesc5 sau lucrarea lui P. Rezuş6, consacrată, în întregime, 
acestui centru, deşi, în spaţiul ei restrîns, nici aceasta nu-şi propunea 
să aducă informaţii şi interpretări noi.

Numărul restrîns al izvoarelor a împiedicat, în chip obiectiv, orice 
efort de întregire a activităţii tipografice în chestiune. Cu aceleaşi ne
ajunsuri s-a întîlnit şi studiul nostru, fără să le poată depăşi. In schimb, 
ne-am propus să insistăm asupra unei laturi ignorate pînă acum în cer
cetarea activităţii tipografiei din Rădăuţi : semnificaţiile acestui cen
tru tipografic în peisajul întregii culturi româneşti.

După cum bine se ştie, veacul al XVIII-lea a adus o proZiferare 
a centrelor tipografice, în acord cu mutaţiile la nivelul întregii socie
tăţi şi cu cerinţele crescînde de carte şi de învăţătură. Dacă în Transil
vania şi în Ţara Românească asistăm la o adevărată emulaţie a pro
ducţiei de carte şi la o sporire considerabilă a centrelor tipografice, în 
Moldova, laşul continuă să monopolizeze întreaga activitate tipogra
fică, producţia manuscrisă păstrîndu-şi în continuare amploarea de odi
nioară. Doar tipografia de la Rădăuţi venea să învioreze, pentru puţină 
vreme, această îndeletnicire, reprezentînd ceea ce s-ar putea numi, pe 
drept cuvînt, al doilea centru tipografic din cuprinsul Moldovei, de-a 
lungul veacului XVIII. Un motiv în plus de a i se evidenţia însemnă
tatea de ordin cultural.

Data înfiinţării ei a lăsat loc deschis mai multor opinii. în timp 
ce Vasile Popp opta pentru 1744 (anul în care ieşise de sub teascurile 
ei prima carte), unul din cei ce s-au ocupat, la modul diletant, de is
toria activităţii tipografice, George Ionescu, plasa începuturile tipogra
fiei în 1736, momentul în care ierodiaconul Iosif ar fi venit, după 
opinia sa, la Rădăuţi, de la Mănăstirea Neamţ7. La rîndul său, P. Re
zuş adera şi el la punctul de vedere mai vechi al lui Vasile Popp, pre- 
cizînd însă că anul respectiv (1744) indică probabil o reînfiinţare sau
o restaurare a tipografiei şi, prin urmare, ea datează dintr-o perioadă 
mai veche. Lucrările din urmă, mai puţin preocupate de această nuanţă 
cronologică, au acceptat şi ele anul 1744, fără alte rezerve.

Şi în privinţa celui ce-a înfiinţat această tipografie există unele 
neclarităţi. După o apreciere mai veche şi pripită a lui N. Iorga, „pa
tronul44 tipografiei ar fi fost Constantin Mavrocordat8. Cei mai mulţi 
autori, însă, începînd cu Dimitrie Dan °, i-o atribuie lui Varlaam, epis
copul de Rădăuţi (1734-1745).

în fine, au existat discuţii contradictorii şi asupra felului în care 
această tipografie şi-a încetat activitatea, chiar dacă toţi au plasat

5 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918, 
Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968, p. 98-99.

6 P. Rezuş, Vechea tipografie din Rădăuţi, în Mitropolia Moldovei şi Suce
vei, XXXV, nr 5-6, mai-iun. 1959, p. 298-302.

7 Pentru toţi autorii menţionaţi în continuare vezi supra.
8 N. Iorga, Geschichte des rumănischen Volkes, Gotha, II, p. 138.
9 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi..., Viena, 1912, p. 112.
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acest moment în împrejurările create de urcarea lui Iacob Putneanul 
pe scaunul mitropolitan. După M. Tomescu, activitatea tipografiei a 
încetat în 1746 (anul cînd apare ultima carte) iar materialul ei a fost 
„transferat14 în 1755 la tipografia Mitropoliei, reorganizată în acel an, 
în timp ce P. Rezuş considera că la data instalării sale ca mitropolit 
(1750), Iacob a adus în Iaşi, împreună cu cei doi meşteri, şi materialul 
tipografic de la Rădăuţi.

Este, desigur, greu de lămurit cu precizie asemenea date în lipsa 
altor informaţii decît acelea folosite de toţi cei ce s-au ocupat pînă 
acum de această tipografie. Revăzîndu-le se cuvin, totuşi cîteva pre
cizări.

împrejurările în care a fost posibilă înfiinţarea tipografiei de la 
Rădăuţi poartă amprenta eforturilor „luministe44 ale lui Constantin Ma
vrocordat, domnul căruia îi datorăm amplul program de reformare so
cială a ţărilor române. După domnia din Ţara Românească, unde acti
vitatea tipografică se bucura de o anumită înflorire, Constantin Mavro
cordat venea în Moldova într-o perioadă de criză în tipărirea cărţilor. 
De aceea, domnul ,,poruncit-au de au adus şi cărţi pe-nţeles din Ţara 
Românească", cerînd totodată episcopilor „să facă tipografie fiecare la 
eparhia lui ca să se tipărească cărţi pe-nţeles“ L0. în  aceste condiţii apă
rea la Iaşi, în 1742, un Hrisov al lui Constantin Mavrocordat şi o 
Psaltire (1743), iar, după mazilirea domnului (29 iun. 1743) şi în timpul 
succesorului şi fratelui acestuia, Ioan Nicolae Mavrocordat ", apărea un 

Catavasier.

Judecind după primul ei produs tipărit, tipografia de la Rădăuţi 
funcţiona aşadar, din 1744, dar organizarea ei a cerut timp mai dina
inte, ea fiind posibilă sub auspiciile favorabile ale domniei lui Constantin 
Mavrocordat. Apar însă alte neclarităţi în ceea ce priveşte precizările 
tipografice din pagina de titlu a Catavasierului („în tipografia cea noao 
a sfintei Episcopii44) şi a altor scrieri ulterioare (Ceaslov, 1745 : „întru 
a sa clin nou făcută tipografie din Rădăuţi44). Cărţile apărute la Iaşi, 
spre exemplu, în altă etapă (aceea a reorganizării tipografiei sub Iacob II) 
au şi ele asemenea precizări12, cunoscîndu-se însă cu certitudine exis
tenţa acestei tipografii dintr-o perioadă mult anterioară. E de presupus, 
prin urmare, ca tipografia din Rădăuţi să dateze dintr-o perioadă mai 
veche ? în  lipsa altor informaţii, un răspuns afirmativ ni se pare puţin 

plauzibil. S-ar putea ca precizarea din Catavasier despre „tipografia 

cea nouă44 să nu desemneze neapărat existenţa alteia, anterioară, ci să 

evidenţieze tocmai noutatea instituţiei. în  acest caz, cealaltă precizare, 
făcută în Ceaslovul din 1745 („tipografia din nou făcută44) ar defini

10 «Pseudo» Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţărei Moldovei. 1733-1774, în 
M ihail Kogălniceanu, Cronicele României, voi. II I , Bucureşti, 1874, p. 203.

11 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, voi. III, partea I, ediţia II, Bucu
reşti, 1944, p. 261-262.

12 Critil şi Andronius, Iaşi, 1794, în tipografia „cea din nou făcută'1, Litur
ghia, Iaşi, 1794, în tipografia „cea din nou făcută1' ; Ceaslov, Iaşi, 1797, în tipo
grafia „din nou făcută".
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reorganizarea de scurtă durată imprimată tipografiei prin venirea in 
locul episcopului Varlaam a fostului arhimandrit de la Putna, Iacov.

La fel de sumare sînt informaţiile cu referire la cel de care .se 
leagă în mod direct organizarea tipografiei, episcopul Varlaam, şi ele 
nu se referă la personalitatea sa culturală 13. Nici despre Nichifor Pe- 
loponesianul, mitropolitul din acea perioadă care a „blagoslovit1* tipă
riturile de la Rădăuţi, n-avem ştiri mai multe care să-i reliefeze însem
nătatea. Era, după aprecierea lui N. Iorga, „cel dinţii străin care purta 
cîrja de arhierarh al Moldovei“ (1740-1750), despre care „nu se putea 
spune că a fost un rău cîrmuitor“ 14. Datele se îmbogăţesc, fără a fi 
însă mai concludente, atunci cînd este vorba de Iacob Putneanul 1’. 
Venind în 1745 la Rădăuţi, viitorul mitropolit a impulsionat activitatea 
culturală din acest centru, organizînd în 1747 o şcoală şi dirijînd-o, în 
continuare, pe aceea de la P u tna16. Surprinzător, tocmai din acest 
an, tipografia pare să-şi fi încetat activitatea. Motivele nu se cunosc. 
Putem bănui însă că dificultăţile acestei încercări de început erau prea 
mari pentru a putea fi depăşite, cu atît mai mult şi centrul tipografic 
mitropolitan parcurgea o etapă ele stagnare, înviorată abia la sfîrşitul 
deceniului al V-lea, prin venirea meşterului tipograf Duca Sotiriovici 
din Thasos. în  situaţia existentă, cel care s-a dovedit ulterior mînat de 
mari aspiraţii culturale, a preferat să-şi amîne proiectele pentru a aş
tepta o ocazie mai favorabilă pe care a reprezentat-o abia înscăunarea 
sa ca mitropolit. într-adevăr, după această dată, activitatea tipografică 
din capitala Moldovei parcurgea o perioadă de înviorare la care a con
tribuit, într-un fel, şi tipografia de la Rădăuţi. Legăturile dintre cele 
două centre tipografice pot fi întrucîtva întregite de unele constatări 
ce se desprind clin analiza comparativă a cărţilor tipărite. Se ştie că încă 
din primul an în care tipografia de la Rădăuţi şi-a încetat activitatea, 
meşterii ei erau deja prezenţi în alte localităţi : Ia Bucureşti, unde Barbu 
Bucureştianul tipărea o Liturghie 1", şi la Buzău, unde Sandu sin Irîmie 
scotea un Molitvenic J8. Abia din 1755, acesta din urmă apărea în Iaşi 
unde contribuia la tipărirea unui şir de cărţi19. Studiind însă ornamen
tele cărţilor tipărite de cei doi constatăm cîteva elemente comune cu 
cele apărute la Rădăuţi ceea ce ne îngăduie să considerăm că meşterii 
au luat cu sine, împărţind, şi o bună parte din materialul tipografic, 
între Ceaslovul de la Rădăuţi şi cel de la Bucureşti, ca să ne oprim

13 N. Iorga, Studii şi documente, cu jirivire la Istoria românilor, Bucureşti, 
voi. II, 1901, p. 89, 114 ; Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. IV, Cernăuţi, 
1938, p. 158, 184, 201. In 1745 Varlaam a părăsit scaunul episcopal, retrăgîndu-se 
la Mănăstirea Neamţ ; Dimitrie Dan, op. cit.

14 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, voi. II, 1909, p. 85.
15 Ibidem, p. 90-91 şi, mai recent, Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Suce

vei, în  slujba ortodoxiei româneşti, a năzuinţelor de unitate naţională şi de 
afirmare a culturii române. Iacob Putneanul, 1719-1778, Mănăstirea Neamţ, J978.

16 Ştefan Ştefănescu, Şcoala greco-slavo-românească de la mănăstirea Putna, 
în Revista de pedagogie, XV, 1966, nr. 6, p. 24.

17 BRV, II, p. 98 şi Daniela Poenaru, op. cit., p. 192, nr. 254.
18 Ibidem, p. 101.
19 Antologhion, Iaşi, 1755 ; Apostol, Iaşi, 1756, ş. a.
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asupra unui singur exemplu, există puţine identităţi de iniţiale şi cîteva 
asemănări de frontispicii 20. Asemenea identităţi sînt cu mult mai con
cludente între cărţile apărute la Rădăuţi şi tipăriturile ieşene21. Ele 
probează un fapt deosebit de interesant şi definitoriu pentru întreaga 
viaţă tipografică a veacului al XVIII-lea : mişcarea neîntreruptă de 
meşteri, mişcare de natură să contribuie la intensificarea unităţii cul
turale între cele trei ţări române. Deşi scurtă ca timp, activitatea ti
pografică din Rădăuţi s-a încadrat în acest „circuit" cultural, contribu
ind în chip nemijlocit la impunerea unor noi motive de artă tipogra
fică. Filonul acestor motive pare a-şi avea originea în arta tipografică 
ieşeană, cum lasă să se înţeleagă din ornamentele şi mai ales din in i
ţialele Antologhionului şi Octoihului, ambele apărute la Iaşi, în 1726. 
Putem vorbi, pornind de aici, şi de o anumită difuzare, prin interme
diul episodului tipografic rădăuţean, a unor elemente specifice artei 
tipografice moldoveneşti în întregul spaţiu naţional. Ar rămînea în acest 
caz de verificat în ce a constat contribuţia tipografului Sandu la reor
ganizarea tipografiei de la Blaj, ştiut fiind că în 1776 el tipărea acolo 
o Evanghelie.

Putem, aşadar, considera că tipografia de la Rădăuţi şi-a încetat 
activitatea pînă la sfîrşitul lui 1746, dar meşterii şi materialul ei tipo
grafic s-au „transferat" în activitatea; altor centre tipografice din ţară. 
Cum am mai arătat, nu se pot stabili motivele precise ale încetării 
acestei activităţi. Cert este că fenomenul de fluctuaţie a meşterilor ti
pografi era un fenomen propriu epocii respective şi abia mitropolitul 
Veniamin Costache avea să ia unele măsuri pentru îngrădirea lu i22. 
Solicitările de altă parte, mai imperative, dorinţa lucrătorilor de a do- 
bîndi alte avantaje, dar în special lipsa unei politici culturale energice 
din partea domniei au favorizat risipirea atît de repede a tipografiei 
de la Rădăuţi.

Importanţa ei are însă semnificaţii mai largi ce depăşesc pe acelea 
desprinse clin precizările mărunte de mai înainte. Se cuvine, de aceea, 
să stăruim pe mai'ginea lor.

Cu toate limitele despre care vorbeam, activitatea tipografică din 
Rădăuţi, a fost reclamată de „programul cultural-bisericesc" al unui 
domn cu vederi „luminate" aşa cum era Constantin Mavrocordat23. 
Acest program reprezenta o primă etapă din acţiunea lentă de cultu

20 Vezi, spre exemplu, iniţiala D la p. 55, 134, în Ceaslovul de la Rădăuţi,
şi Ia p. 2, în Ceaslovul de la Bucureşti.

21 Comparînd Ceaslovul de la Rădăuţi, 1745 cu Antologhionul de la Iaşi,
1755, observăm identitatea unui frontispiciu cu motive florale, avînd în mijloc 
într-un oval crucea, la p. 25, 54, 136, 195, ediţia de la Rădăuţi, 1745, şi, res
pectiv, la p. 361, ediţia de la Iaşi, 1755, a vignetei cu cap de animal, încadrată
de motive florale, la p. 134 (Rădăuţi), şi, respectiv, 361 (Iaşi) şi a mai multor 
iniţiale : M (la p. 42, 47, 65, ed. de la Rădăuţi ; p, 81 v., 112, Iaşi), £  (la p. 39, 
ed. Rădăuţi, 64, Iaşi).

22 E vorba de hrisovul lui Al. Moruzi, de la 15 febr. 1804, inspirat de fapt de 
Veniamin Costache, în C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 
Iaşi, 1888, p. 44-45.

23 N. Iorga, op. cit.
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ralizare a maselor, avînd ca prim obiectiv instruirea corespunzătoare 
a clerului de rînd. Lui îi erau destinate, în forme „pre scurt" şi „de- 
nţeles" cărţile cuprinzînd canonizările cultului ortodox. Singura cale 
accesibilă instruirii teologice era în limba română şi promovarea ei în 
cultură devenea cu atît mai posibilă în condiţiile unui adevărat curent 
românesc contra celui grecesc, deosebit de puternic în Moldova tocmai 
cînd un curent în sens contrar triumfa, în acelaşi timp, în Ţara Româ
nească 2/*. Vederile înaintate ale lu i Constantin Mavrocordat, domnul care 
cerea ispravnicilor săi, să-şi redacteze scrisorile în română şi nu în gre
ceşte au stimulat acest proces, dar forţele sale vitale se găsesc în  primul 
rînd în mijlocul cărturarilor pămînteni, între care un rol însemnat au 
avut conducătorii bisericeşti, mai ales cei ridicaţi din rîndurile de jos 
ale societăţii, din cadrul ţărănimii. Centrele bisericeşti tradiţionale 
(Putna, Mănăstirea Neamţ, Rădăuţi, etc.) au polarizat elementele cele 
mai active ale acestui proces prin însăşi poziţia lor tradiţională în rela
ţiile lor cu ortodoxismul bizantin care s-a infiltrat mai puternic în 
locurile înalte ale conducerii din preajma Mitropoliei. Din acest motiv, 
o tipografie ca cea de la Rădăuţi găsise condiţii mai prielnice într-alt 
centru tradiţional decît cel de la Iaşi unde activitatea tipografică avea 
de altfel tradiţii frumoase. în  momentul în care curentul românesc tri
umfase şi în cetatea bisericească a Moldovei prin alegerea lui Iacob Put
neanul ca m itropolit în locul grecului Nichifor Peloponesianul, aspiraţiile 
de cultură şi tipărirea de carte aveau să găsească condiţiile favorabile 
chiar în capitală.

Merită reflectat şi asupra rostului pe care l-a avut tipografia cîe 
la Rădăuţi în stimularea conştiinţei unităţii de neam. Cu numai un 
secol mai înainte patriarhul Constantinopolului, Chirii Lucaris, definea 
acest sentiment prin „legătura de sînge şi iubire, care, deşi intr-ascuns, 
dar în felul cel mai strîns leagă pe românii transilvăneni cu locuitorii 
Ţării Româneşti şi Moldovei25w. încercările de atragere confesională a 
românilor de către stăpânirea habsburgîcă aveau să afecteze, cum era 
de presupus, însăşi unitatea lor de gîndire şi simţire, ceea ce a deter
minat şi din partea domnilor vecini riposta „dacă nu cu armele, măcar 
cu ascunse înteţiri 2(i. Promovarea ortodoxismului în Transilvania deve
nise astfel linia de conduită politică a domnilor pămînteni pînă la în 
ceputul „epocii" fanariote, după această dată. activitatea lor fiind con
tinuată prin acţiunile culturale gîndite de cărturarii români clerici sau 
laici. în  acest context se încadrează activitatea lor desfăşurată de epis
copii de Rădăuţi şi Roman pentru sprijinirea culturală şi materială a 
românilor din Maramureş şi de pe versantul vestic al Carpaţilor răsări- 
teni -1. Situaţia devenise deosebit de gravă mai ales pentru românii din 
Maramureş care, rămaşi din 1740 fără episcop, prin moartea lu i Doisof- 

tei, au avut de rezistat împotriva presiunilor crescînde ale Curţii de îa

24 Ibidem, p. 90-91.
25 Teoctist, op. cit., p. 16.
26 Ibidem.
27 Mircea Păcurariu, Legăturile Bisericii Ortodoxe d in  Transilvana cu Ţara 

Românească şi Moldova in secolele XV II-XV III, Sibiu, 1968, p. 67.
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Viena decisă să-i determine la uniaţie. O tipografie spre hotarele tran
silvănene ale Moldovei avea, aşadar, nu doar semnificaţii confesionale, 
ci prin acestea, politice. Prezenţa masivă a cărţilor româneşti în bise
ricile din Maramureş, din care multe apărute în această vreme la Ră
dăuţi 2s, justifică această concluzie, dar mai concludentă este chiar de
cizia luată de stăpânirea habsburgică de a opri intrarea cărţilor ortodoxe 
în Transilvania, ca şi celelalte măsuri de presiune împotriva călugărilor 
„aţîţători de tulburări" veniţi de peste m un ţi29. Se aveau în vedere 
astfel implicaţiile de ordin naţional generate de legăturile confesionale 
cu românii din afara hotarelor Imperiului.

Un rol important la înţelegerea contribuţiei tipografiei de la Ră
dăuţi, în ceea ce priveşte dezvoltarea legăturilor între românii din cele 
trei ţări, l-au avut meşterii tipografi care au lucrat în ea. Despre nici- 
unul n-avem menţiuni anterioare perioadei cînd au activat la Rădăuţi. 
Sandu sin Irimie care realizase o remarcabilă operă artistică prin tipă
rirea Ceaslovului din 1745 semnase „ot Iaşi", inclicîndu-şi astfel obîrşia. 
Ulterior acestei etape îl găsim la Buzău30, apoi, pentru mai multă 
vreme la Iaşi 31, şi, probabil la Blaj 32. Barbu Bucureştianul, preţuit la 
Rădăuţi ca un „meşter mare" 33 se remarca, apoi, în capitala Ţării Ro
mâneşti, unde-1 vedem nu o dată semnînd versuri la stema ţării sau 
adăugind notiţe tipografice ce vădeau conştiinţa sa profesională :Vt. Unele 
documente ni-1 înfăţişează în tocmelile sale cu Mitropolia Ţării Româ
neşti pentru tipărirea de cărţi, evidenţiind un om întreprinzător şi ac
tiv 3i>. Grigore Stan a venit, cum lasă să se înţeleagă cognomenul său 
(„Braşoveanul") din Ardeal. După activitatea desfăşurată la Rădăuţi îl 
în tî In im de cele mai multe ori alături de Sandu sin Irimie, la Ia ş i3fi. 
De la mănăstirea Neamţ era ierodiaconul Iosif, menţionat şi el între 
tipografii Ceaslovului din 1745.

Nu poate fi lipsit de interes faptul că în centrul cultural din nor
dul Moldovei se întîlneau pentru a conlucra la tipărirea, de cărţi un 
ieşean, un braşovean şi un bucureştean. Fenomenul nu este, desigur, 
singurul de acest fel în cursul veacului al XVIII-lea dar el certifică, 
încă odată, relaţiile asidue dintre slujitorii cei mai direcţi ai difuzării 
culturii în ţările române, lucrătorii tipografi, fapt de natură să stimuleze 
unitatea de acţiune şi de gîndire în plan cultural.

23 Ioan Birlca, însemnări din bisericile Maramureşului..., Bucureşti, 1909, 
semnalează Ceasoslovul din 1745 la Săcel, p. 160, Săpînţa, p. 170, Vişău de Sus,
p. 213, Vinţeşti, p. 61, Deseşti, p. 85, Borşa, p. 29, la Ieud, p. 120; Ceasoslovul din
174  ̂ la Bacicoiel, p. 10, Antologhionul din 1745, la Deseşti, p. 85, Catavasierul din 
1744, la Biserica Albă, p. 28.

29 Teoctist, op. cit., p. 19.
30 BRV, II, p. 101.
31 BRV, II, p. 126-7, 132, 133, 146, 160, 164, 172, 203.
32 BRV, II, p. 214.
33 BRV, II, p. 85 , nr. 241.
34 BRV, II, p. 98, 113, 126, 136 ; IV, p. 68-69.
35 I. Tanoviceanu, Documente, în Arhiva, Iaşi, V III, nr. 11-12, nov.-dec. 1897, 

p. 709-712.
36 BRV, II, p. 126, 127, 132, 139, 142, 249.
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în fine, cărţile apărute în tipografia de la Rădăuţi reprezintă în 
sine valori de ordin confesional şi cultural. Menite să răspundă cerin
ţelor de cultură amintite ele au avut o destinaţie socială mai largă, 
înţelegîndu-se aici clerul ştiutor de carte din straturile de jos. Dedicaţia 
Catavasierului din 1744 Cătră pravoslavnicul norod al Ţărei Moldove
neşti (una dintre multele dedicaţii de acest fel) poate căpăta astfel şi 
acest înţeles : „O, pravoslavnic norod, limbă rum(â)nească, / păzită de 
D(u)mnezeu, ţară creştinească", „Că iată, s-au tipărit, .spre al vostru 
folos / Car(t)ea cu nevoinţă, din grecie s-au scos" 31. Nu poate fi igno
rată nici valoarea religioasă a acestor scrieri într-o vreme în care 
cultura nu putea fi concepută în afara gîndirii tradiţionale, ortodoxe. 
Astfel, lui N. Iorga nu-i scăpa faptul că la Rădăuţi a apărut „cea dinţii 
liturghie românească care a văzut lumina în Moldova" 38.

în lumina semnificaţiilor amintite, centrul tipografic din nordul 
Moldovei încetează să mai reprezinte doar un episod în eforturile de 
răspîndire a tiparului pe teritoriul românesc. împrejurările care i-au 
favorizat apariţia şi scurta sa activitate sub semnul nevoii arzătoare de 
cultură şi a unităţii spirituale a românilor, ceea ce înnobilează tradiţiile 
acestui centru cultural, îmbogăţind, totodată, orizontul manifestărilor 
culturale româneşti din veacul al XVIII-lea.
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DIE BUCHDRUCKEREI VON RADAUTZ. 
EIN RUMĂNISCHES KULTURZENTRUM 
DES XVIII-TEN JAHRHUNDERTS

Z n s a m  vi e n ţ a s s u n g

In dieser Arbeit, schlăgt der Verfasser sich selber vor, 
indem er einige Informationen wiedernimmt die schon im Umgang sind, die 
kulturellen Bedeutungen der Aktivităt der Buchdruckerei von Radautz, im kul-

37 BRV, IV, p. 240.
38 N. Iorga, op. cit., p. 240.
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tur-geschichtlichen Zusammenhang des rumănischen Volkes zu unterstreichen. Da- 
rum zeigt er die Rolle der Umstănde, die den Umfang der Druckaktivităt im 
XVII-ten Jh. ausprăgten (der ortodoxe Iluminismus unter anderem, oder das um- 
fangreiche Program der Reformierung der rumănischen Lănder, eingefuhrt von 
Constantin Mavrocordat).

Gleichfalls, legt man in der Arbeit einen aussergewohnlichen Akzent auf die 
Rolle der Buchdruckerei von Radautz, neben anderen Bruchdruckereien von dem 
rumănischen Teritorium, um die Mitte des XVIII-ten Jh., in der Festigung der 
kulturellen Einheiten aller Rumănen.

Die hauptsăchlichen Beweise, die zur Unterstiitzung dieser Theorie gebracht 
wurden, sin die de Bucherverbreitung (die von Rădautz sind am meisten in Sieben- 
burgen aufgefunden worden), die Wanderung der Buchdrucker von einer Buch
druckerei zur anderen, der Umlauf der tipografischen Materialien (Buchstaben, 
Gravierungen u. a.).
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TRAIAN  CANTEMIR

Literatura Bucovinei de pînă la „Unirea cea mare" 
n-a excelat prin talente deosebite şi opere de înaltă ţinută artistică. 
Scriitorii din epoca dominaţiei austriece au semnat, în genere, lucrări 
modeste. Scrisul lor nu s-a ridicat în zonele superioare ale artei cuvân
tului, deoarece condiţiile istorico-naţionale în care au trăit nu le-au per
mis a stărui întru rafinarea expresiei. Ţinuţi la distanţă de eferves
cenţa culturală din Ţară, ei s-au lim itat la posibilităţile expresive ale 
ariei lor dialectale. Din cauza aceasta între limba scriitorilor bucovineni 
şi a celor de dincolo de hotarele Imperiului Habsburgic are loc un ine
vitabil decalaj. Acesta se exteriorizează nu numai prin termeni de cir
culaţie regională, ci şi prin neologisme de provenienţă germană. Feno
menul e normal, avîndu-se în vedere că scriitorii bucovineni au venit 
în contact cu cultura germană încă de pe băncile şcolii. în  condiţiile 
subliniate nu-i de mirare că unii dintre ei folosesc limba germană nu 
numai în relaţiile lor sociale, ci şi în corespondenţa cu propria familie. 
Ciprian Porumbescu scrie de la Viena părintelui său Iraclie nu o dată 
în limba lui Goethe. Consecinţa e că limba română suferă de influenţa 
limbii germane nu numai din punct de vedere lexical, ci şi al construc
ţiei gramaticale.

Alterarea survenită e observată de Dimitrie Petrino care, în studiul 
său, intitulat Puţine cuvinte despre coruperea lim bii române în Buco
vina, Cernăuţi, 1869, ia atitudine împotriva formelor gramaticale inco
recte. Deşi studiul apare la un an de la publicarea cunoscutului articol 
al lu i Maiorescu Limba română în jurnalele din Austria, 1868, el e to
tuşi binevenit, pentru că reia problema limbii literare, analizînd-o din 
punct de vedere strict regional. T. Maiorescu intenţionase să se preocupe 
în lucrarea menţionată nu numai de Banat şi Transilvania, ci şi de Bu
covina, căci, printre publicaţiile pe care le acuză că introduc „constru- 
ciuni false de cuvinte, stil greoi, antiroman şi mai întîi de toate O; mon
struoasă germanizare în expresii" citează şi Foaia Societăţii din Cer
năuţi.

Cu toate acestea în  cuprinsul articolului mentorul Junim ii nu ape
lează la Foaia Societăţii din Bucovina, pentru a demonstra „lipsa de 
conştiinţă a răului" ce-1 comit ziariştii români din Imperiul Habsbur
gic, decît de trei ori. înseamnă că intervenţia lu i Dim itrie Petrino e jus
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tificată. Justificarea o confirmă nu numai ziaristica obişnuită, ci însăşi 
literatura, pentru că există suficienţi scriitori bucovineni care au un 
stil chinuit, împovărat de fraze contorsionate şi de cuvinte ce aşteaptă 
să li se explice sensul în subsol. Referindu-ne la Transilvania, nici Sla
vici şi nici Agîrbiceanu, care au activat parţial în epoca stăpînirii aus
triece, n-au izbutit să se sustragă unor asemenea deficienţe. Desigur, 
proza lor, ca de altfel întreaga proză literară de dincolo de Carpaţi, 
se situează mult deasupra articolelor de ziar. Totuşi ea nu urcă la alti
tudinea posibilităţilor reale ale scriitorilor, pentru că acestora le lipsesc 
mijloacele expresive necesare. Situaţia ar fi fost cu totul alta, dacă ar 
fi existat legături normale între zonele de sub dominaţia austriacă şi Ţara 
liberă şi dacă influenţa limbii germane nu s-ar fi exercitat cu atîta 
pregnanţă asupra populaţiei şcolare şi a aparatului administrativ.

Deşi literatura Bucovinei n-are culmi de epatante realizări artis
tice, ea a jucat totuşi un rol important în viaţa autohtonilor. Aşa cum 
remarcă Gr. Nandriş în prefaţa la Antologia scrisului bucovinean, alcă
tuită de C. Loghin în 1938, ea a servit drept hrană sufletească şi armă 
de apărare generaţiilor dinainte de războiul întregirii naţionale14. Ţinînd 
trează conştiinţa poporului, a militat activ pentru unificarea tuturor ro
mânilor. în condiţiile vremurilor de atunci, literatura Bucovinei a fost 
făclia la lumina căreia s-a întreţinut nădejdea vremurilor de mai bine.

Din toate genurile literare cultivate de scriitorii bucovineni locul 
prim, în promovarea sentimentelor naţionale, îi revine poeziei. Începînd 
cu Silvestru Morariu-Andrievici şi terminînd cu Vasile Gherasim ver
surile, publicate mai mult în ziare, reviste, calendare şi anuare ale li
ceelor, decît în volume, evocă nu numai figuri de eroi legendari, ci şi 
faptele lor de arme. Cel care inaugurează şirul portretelor istorice şi re
învie timpuri trecute este Vasile Bumbac. Epopeea sa Dragoşiada (frag
ment), reface condiţiile în care a avut loc descălecatul Moldovei şi in
sistă asupra proiectelor de centralizare a statului schiţate de voievod.

Autorul se opreşte asupra lui Dragoş, deoarece în fiinţa sa distinge 
atît calităţi de strateg, cît şi de om politic. De un asemenea erau avea 
atunci nevoie Bucovina ca să-şi recapete libertatea. Pentru a se ajunge 
la reintegrarea ei, V. Bumbac cere în plus conaţionalilor să fie uniţi, 
pentru că numai coeziunea lor este chezăşia împlinirilor viitoare. Consi- 
derind-o condiţie esenţială în materializarea aspiraţiilor de unificare, o 
plasează în fruntea epopeii :

Ferice de acela ce pentru a sa moşie 
Ca preţ îşi pune viaţa în lupta din cîmpie,
Dar mai ferice este acela ce-n război
Sub steagul său uneşte bărbaţi voinici ca voi,
Voinici care se-nchină la glasul ce le zice :
„Fărtaţi, unire numai şi patria-i ferice*.
Să fim deci totdeauna precum am fost uniţi,
Căci numai prin unire vom fi nebiruiţi !
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Şi cînd va cere timpul, sub flamura străbună 
Vom sfărîma cătuşa ce-ar vrea ca să ne-o pună l.

Scrisă în versuri pline, fluente, care sintetizează experienţa prozo
dică a unor înaintaşi ca Gr. Alexandrescu, Bolintineanu, Alecsandri, e- 
popeea este una din cele mai realizate lucrări de asemenea gen din li
teratura noastră. Regretabil că V. Bumbac n-a perseverat în elaborarea 
ei pînă la capăt, mulţumindu-se numai cu primele două cînturi. Redac
tate la Viena, ele amintesc de celelalte epopei istorice româneşti, neter
minate nici acestea, Traianida, Negriada, Ştefaniada, Mihaida, specifice 
ca fond epocii noastre romantice. Dragoşiada aparţine şi ea aceluiaşi 
curent literar ca şi epopeile cătate cu distincţia că în  Bucovina curentul 
se manifestă ceva mai tîrziu, el nefiind decît ecoul mişcării literare din 
Ţară. In condiţiile acestor diferenţe de timp nu numai epopeea este 

forma litarară pe care o îmbracă dorinţa de eliberare a Bucovinei, ci şi 
imaginea ruinelor. Dacă poeţii munteni, Cârlova, Alexandrescu, Eliade 
Rădulescu evocă în versuri de un cald patriotism „monumentul slăvit" 
al cetăţii Tîrgoviştei, închinîndu-i poezii ca Ruinele Tîrgoviştei, Adio la 
Tîrgovişte, O noapte pe ruinele Tîrgoviştei, iar cei moldoveni, cum e M. 
Cuciureanu şi A. Hrisoverghi, proslăvesc timpurile de glorie ale cetăţii 
Neamţului, era firesc ca şi bucovinenii să le urmeze exemplu. Aceasta 
cu atît mai m ult cu cit pe orizontul de miazăzi al oraşului Suceava se 
profilează impunător şi masiv conturul Cetăţii de Scalun a lui Ştefan cel 
Mare. Intitulîndu-şi poezia O dimineaţă pe ruinele Sucevei, Vasile Bum 
bac continuă motivul romantic al predecesorilor în forme şi viziune pro
prii. Versurile sale largi, ample, rezumă domnia marelui voievod, slă- 
vindu-i victoriile :

De-aici marele Ştefan străfulgera odată 
Comanda vitejească şi-ndată-1 auzeau 
Carpaţii şi cîmpia, Moldova fu sculată 
Şi-ndată generalii oştiri îi aduceau.
Atunci Ştefan în fruntea falangelor române 
întîm pina cu braţul pe ai săi duşmani cumpliţi,
A sale avangarde prin oardele păgîne 
Trecînd, cădeau vrăjmaşii în pulbere zdrobiţi 2.

Situîndu-se ca realizare sub nivelul epopeii, O dimineaţă pe ruinele 
Sucevei n-are tonalitatea elegiacă a poeziei luii Cârlova şi nici predispo
ziţia pentru meditaţia Ruinelor lu i Volney. Mobilizatoare şi optimistă, 
ea prezintă chipul încercatului voievod ca pe un simbol al libertăţii şi 
integrităţii teritoriale a Moldovei. Fiind elaborată în anul unirii celor 

două principate, lucrarea atrage atenţia asupra caracterului parţial al 
acestei uniri. In  final, autorul se ridică împotriva acelor care degra
dează construcţia clădindu-şi din materialul dislocat din ziduri locuinţe 
şi hoteluri, cum procedează Ladwiger :

1 C. Loghin, Ardologia scrisului bucovinean pină la Unire, voi. I, Poezia, Edi
tura „Mitropolitul Silvestru11, Cernăuţi, 1938, p. 44.

2 Ib idem , p. 25.
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Iar braţele acelea să fie afurisite
Ce-ar mai clinti vreo piatră din voi, străvechi pereţi !

Monumentul trebuie conservat nu numai ca obiect de mîndrie na
ţională, ci şi ca argument istoric la stabilirea unor realităţi trecute.

Suceava apare des şi în poezia lui T. Robeanu. Maniera în care 
autorul prezintă cetatea şi oraşul medieval este cea a creionării dia
fane. Dispensîndu-se de latura militantă a poeziei lui V. Bumbac, ver
surile lui T. Robeanu evocă vremurile de altă dată în culori moi, pier
dute parcă în ceaţa amintirilor. Potolite şi melodioase, ele nu contu
rează figuri de voievozi şi de boieri războinici, ci schiţează crîmpeie din 
viaţa sentimentală a odraslelor domneşti sau a oştenilor tineri. în Cîn- 
tec vechi construcţia e brodată pe un subiect simplu care aminteşte vag 
de Călin. File ele poveste a lui Eminescu, căci şi aici ca şi în poemul 
citat intervine aceeaşi eroină botticelliană în aceleaşi împrejurări noc
turne :

La prag luna ţine strajă, 
înlăuntru doarme-n vrajă 
Fata cea de voevod 
Cu păr galben pus în nod 3.

Scena se petrece în cetatea din Suceava pe care poetul o readuce 
în memorie prin intermediul unui tablou de noapte paşnică :

La Suceava în cetate 
Ceas de miazănoapte bate,
Păzitorii cîntă-n uliţi 
Răzimaţi în albe suliţi.

La Suceava în cetate 
Ceas de miazănoapte bate,
Zidul vechi adînc răsună 
„Noapte bună, noapte bună !“

în atmosfera de baladă a poeziei In bolta de la „Craiul Negru“, 
Suceava revine iarăşi. Lucrarea a fost publicată în Convorbiri literare 
din 1893 şi e de extracţie folclorică. Autorul s-a servit ca izvor ele inspi

raţie de ciclul Novăceştilor, de care se foloseşte ulterior şi Şt. O. Iosif 

în poezia cu titlul apropiat NovăceşMi. In bolta de la „Craiul Negru“ e 

o creaţie de multă sensibilitate poetică. Discreţia personajelor le con
feră un aer de distincţie :

Suceava e avută-n turnuri 
Ca muntele bogat în stînci,
Ea are strade glorioase 
Şi are pivniţe adînc i.

3 Ibidem , p. 65.
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în bolta de la „Craiul Negru“,
Acolo vinu-i minunat,
Acolo trei voinici aseară 
într -un ungher s-au aşezat...

Cu poezia în  bolta de la „Craiul Negru“ nu se epuizează şirul crea
ţiilor lui T. Robeanu care ancorează în trecutul nostru medieval. Deşi 
ele nu recurg la exaltări romantice ca poeziile lui V. Bumbac, finalitatea 
lor e aceeaşi. Dacă metoda1 de lucru diferă, faptul se datoreşte structurii 
sufleteşti a poetului. Spre deosebii'e de V. Bumbac, T. Robeanu e un 
meditativ şi nu un avîntat mesianic.

Şi poezia lui Temistocle Bocancea, neadunată în volum, se preocupă 
de fosta capitală a Moldovei. Sonetul Suceava, pe care i-1 închină, are 
o construcţie frazeologică greoaie, determinată în parte de rigorile poe
ziei cu formă fixă. Lucrarea conţine regretul după zilele de glorie ale 
cetăţii care a fost cîndva inima ţării :

Pierdută-n negura uitării vaste 
Visează de trecutul său Suceava,
Cînd izbucnea adesea-n sînu-i lava 
De lupte, pentru mulţi duşmani nefaste/*.

Suceava este apoi cîntată în versurile stilate ale lui Gheorghe 
Voevidca, unul din cei mai talentaţi scriitori bucovineni de pînă la 
Unire. De structură elevată, dispunînd de un registru eufonic bogat, 
Suceava. Clopote de sărbătoare se remarcă printr-un manierism simbo
list de efect. Distanţîndu-se de înaintaşi prin noutatea formei, Gh. Voe
vidca rămîne totuşi tributar tematicii naţionale, căci la aceasta îl obligă 
nu numai tradiţia instaurată, ci şi conştiinţa lui de intelectual buco
vinean. Cu toate că poezia Suceava. Clopote de sărbătoare se impune 
printr-o coloristică aprinsă şi prin elemente auditive de adîncă rezonanţă, 
specifice transcrierii inefabilului, autorul nu întrebuinţează particula

rităţile acestea în definirea eului propriu, ci le îmbină cu vechiul nos
tru fond istoric, dînd curentului străin o nouă dimensiune :

Şi clopotele de aramă
Necurmat
Bat şi chiamă —
Cu inimi uriaşe bat —
Şi cu sonore gesturi sparg 
Larg
Zările senine —
Şi clopotele, clopotele...
Cu inimile dîrzului norod 
Cad în genunchi să se închine 
Umbrei marelui voievod.

(Din voi. Turnuri)

4 Ibidem, p. 96.
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Ceilalţi poeţi bucovineni, deşi nu abordează tema cetăţii Suceava, 
rămîn totuşi în perimetrul ei prin asociere, căci evocă figura domni
torului Ştefan care a stăpînit-o. Adrian Forgaci, vorbind de victoriile 
repurtate de conducătorul Moldovei în Codrii Cosminului, -consideră mo
mentele acelea decisive pentru libertatea ţării drept sursele morale cele 
mai de preţ pentru rezistenţa poporului împotriva vitregiei vremurilor, 
încrezător în destinele neamului, autorul speră că norii asupririi vor 
dispare curînd, lăsînd în urma lor cerul senin al speranţelor împlinite. 
Poezia Cosminul5, în care retorismul constituie nota dominantă a lu
crării, începe cu rememorarea voievodului moldovean :

Prin pădurea-ntunecată 
Trece vremea înapoi 
Şi aevea şi deodată 
Iese Ştefan din zăvoi...

Figura lui Ştefan cel Mare nu lipseşte nici din lirica lui Gavril 
Rotică. în universul tristeţilor rurale din poeziile lui, înţeleptul voievod 
urcă pînă la apoteozări de zeitate dacă. Pentru bardul Bucovinei, cum 
îl numeşte Eugen Lovinescu, conducătorul Moldovei continuă şi azi să 
fie ocrotitorul poporului oprimat. Purtînd amprenta solidarităţii naţio
nale şi a mesianismului liricii lui Octavian Goga, versurile lui G. Rotică 
nu aenunţă suferinţele ţăranilor de pe ogoare opiniei publice luată ca 
autoritate supremă, ci slăvitului domn care le-a fost cîrmuitor şi părinte :

Dar astăzi să ne vezi, Stăpîne,
Ce-am fost nu mai sîntem,
Din truda vremurilor bătrîne 
Nimic nu mai avem.

Ruga răzeşilor 
Din voi. Poezii

Cu G. Rotică, literatura Bucovinei se îndreaptă spre alte orizonturi 
poetice. Părăsind înaripările romantismului prelungit, lirica Ţării de Sus 
nu insistă asupra integrării Bucovinei în hotarele politice -ale României 
numai pentru a satisface un orgoliu naţional şi a repara o flagrantă 
nedreptate istorică, ci şi pentru motive de ordin social-economic. Cum 
componenţa demografică a regiunii se schimbă mereu în detrimentul ro
mânilor şi cum ea atrage după sine consecinţe materiale care dezavan
tajează populaţia autohtonă, în sînul acesteia încep să apară regretabile 
semne de dezagregare a unităţii naţionale. G. Rotică le înfierează în 
poezii ca Ura, subliniind că românilor le-a fost pînă acum străin mărul 
discordiei. Sub imperiul unor astfel de observaţii creaţiile isale capătă 
coloratură accentuat realistă.

Reflectări ale situaţiei rurale precaire pot fi surprinse nu numai în 
versurile lui G. Rotică, ci şi în acelea ale lui Ion Cocîrlă-Leandru dispă
rut în legendă. Unicul său volum lăsat posterităţii poartă titlul Jalea 
satelor, 1911. Şi el stă sub influenţa liricii cîntăreţului „pătimirii noas

5 Ibidem , p. 137.
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tre“ ca şi o bună parte clin lucrările celorlalţi poeţi bucovineni de di
nainte de primul război mondial. în atmosfera apăsătoare a acestui vo
lum împovărat de tînguiri îndurerate străfulgeră uneori şi tendinţe de 
răsturnare a situaţiilor existente, căci răbdarea nedreptăţilor suportate 
a ajuns cotele maxime :

Să mă pun pe-un roib călare,
Roib neîntrecut în goană,
Unei oşti române-n frunte,
Foaie verde sînziană !

Să pornesc de la Suceava 
Să fac ordine în ţară,
Sub tăiuşul spadei mele 
Toată lifta rea să piară !

Cînd privesc pămîntul ţării 
Din voi. Jalea satelor

Mai aproape de forma protestatară a lui Octavian Goga se situează 
literatura lui Vasile Huţan, care condamnă nu numai oprimarea exer
citată de aparatul administrativ al Imperiului Habsburgic asupra frac
ţiunii nordice de români, ci şi mijloacele de care se foloseşte aceasta 
pentru a-i ţine la distanţă de cei din Ţara liberă. Versurile lui Vasile 
Huţan sînt tipice pentru literatura regiunii din epoca respectivă. Ele 
sintetizează drama spirituală a unei întregi generaţii de scriitori buco
vineni care s-au făcut ecoul cunoscutelor realităţi istorice de la începu
tul secolului al XX-lea. Chiar dacă esteticeşte nu satisfac întotdeauna 
aşteptările, în condiţiile vremurilor de atunci finalitatea lor le atenuează 
deficienţele. Puse în serviciul cauzei naţionale, creaţiile bucovinene de
monstrează din nou legătura indisolubilă dintre literatura noastră şi 
epocile evolutive ale poporului. Cum nota dominantă a liricii lui V. Hu
ţan este o apăsătoare indispoziţie sufletească, provenită de pe urma 
opresiunii străine, versurile lui abordează uneori un pesimism dezar
mant :

Dar nori vrăjmaşi aduşi de vînt 
Plutesc la noi în ţară...
Ochi plînşi aşteaptă în zădar
O rază să răsară....

înstrăinarea noastră 
Din voi. Din Ţara Fagilor

Poezii care militează pentru unificarea naţională utilizînd alte mo
dalităţi decît cele trecute în revistă semnează şi ceilalţi lirici ai timpu
lui. Printre aceştia un loc aparte îl deţine S. Morariu-Andrievici care 
recomandă fiului său să-şi iubească ţara „ca pe o fecioară44 şi să consi
dere pe orice român ca fiinţa cea mai apropiată 6. învăţăturile pe care

6 Ibidem, p. 9.
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le dă m itropolitul bucovinean tînărului descendent au incontestabile a- 
cliacenţe cu învăţăturile lu i Neagoe Basarab către fiu l său Teodosie, care 
e axată tot pe iubirea de ţară.

Distanţîndu-se de formulările grandilocvente ale romantismului, D i
mitrie Petrino apreciază că e mai practic pentru ilustrarea necesităţii 
de unificare a Bucovinei să cobori în realitatea brută şi să demonstrezi 
negru pe alb situaţia intolerabilă în care au ajuns autohtonii, decît să 
perorezi patetic fără argumentări convingătoare. De aceea versurile lui 
merg direct la ţintă, semnalând neajunsurile de care suferă populaţia 
românească. Unul din lungul şir de rele asupra căruia se opreşte cu 
insistenţă este procesul de deznaţionalizare la care e supusă partea de-
trunchiată a Moldovei. îngrijorat de consecinţele ei nefaste, autorul o
demască în poezia La morm întul lu i Grigore Ghica v o d ă1.

Cu aceeaşi ocazie a comemorării centenarului morţii domnitorului 
moldovean decapitat de turci pentru că s-a opus cedării Bucovinei, Con
stantin Morariu se plînge că :

De-un veac sîntem lipsiţi de soare,
De-un veac barbarul grai ne doare...

Stejarii 8

Versurile fac aluzie la limba germană devenită limba oficială. Dîn- 
clu-şi seama de condiţiile grele în care vieţuiesc românii din Bucovina, 
Constantin Berariu se întreabă alarmat „Unde-s piepturile viteze, unde-i 
falnica putere ?“ 0 a Moldovei care să-i repună în  drepturi şi să le re
facă hotarele încălcate de duşmani. Ca şi alţi confraţi în ale scrisului, 
nici el n-are încredere în viitorul luminos al Bucovinei.

Aceeaşi atitudine demobilizantă se manifestă şi în versurile lu i Se- 
verin Beuca-Costineanu. După! poetul cîmpulungea|n „cei făr de nădejde, 
desmoşteniţi de soarte“ 10 n-au şansele unei redresări social-economice, 
pentru că împrejurările istorice nu le sînt favorabile. Pesimismul său e 
o trăsătură comună majorităţii scriitorilor bucovineni de la începutul 
secolului al XX-lea. Ea nu este rezultatul unei atitudini romantice, ci 
a unei scrutări realiste a situaţiei politice care nu prevestea lumină-n 
zori.

în  această atmosferă sufocantă, de lirism deprimant, o notă de în 
credere în destinele neamului aduce poezia lui Vasile Calmuţchi. Re- 
luînd problema înstrăinării păm întului strămoşesc, el speră în forţele 
latente ale poporului, în m inunile răsvrătirii lu i :

Am să scap iubita ţară 
De duşmanul rău

Cosaşid 11

G. Rotică, Vasile Calmuţchi, Ion Cocîrlă-Leandru, V. Huţan, Sever 
Beuca-Costineanu sînt nume cunoscute nu numai de Istoria literaturii din

7 Ibiclem, p. 19.
8 Ibidem , p. 57.
9 Ibidem , p. 83.

10 Ibidem , p. 131.
11 Ibidem, p. 103.
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Bucovina a lui C. Loghin, ci şi de cea a lui Eugen Lovinescu 12. întru- 
cît istoricul literar bucureştean îi trece pe toţi cei citaţi la capitolul 
neosemănătorismului, e cazul să se remarce că încadrarea nu este jus
tificată, întrucît versurile lor n-au nimic idilic în cuprinsul lor, ci, dim
potrivă, reflectă realităţi dure.

Proza bucovineană e mai săracă decît poezia. E o realitate recu
noscută şi în cuprinsul altor literaturi. Cu toate acestea, suficiente pa
gini dezbat aceeaşi tematică. Unele dintre ele reconstituie trecutul istoric. 
Altele înfăţişează crîmpeie din viaţa mizeră a prezentului. Din prima 
categorie face parte reuşita povestire a lui Iraclie Porumbescu intitu
lată Zece zile ele haiducie. Lucrarea nu e dedicată în întregime vremu
rilor istorice. Cele cîteva fragmente care apelează la trecut amintesc de 
descălicatul lui Dragoş. Deşi rememorarea e limitată, Iraclie Porumbescu 
nu pierde ocazia să dea frîu liber sentimentelor sale naţionale prezen- 
tîndu-1 pe Dragoş ca pe unul din domnitorii de importanţă deosebită 
pentru existenţa Moldovei. Venind „de dincolo de munţi, notează auto
rul, de la Maramureş încoace, ca să se aşeze cu o mulţime de oameni 
aicea, adică în Moldova 13, deschide principatului român drum de glorie 
secole de-a rîndul. La un moment dat însă strălucirea Moldovei intră 
în umbră şi Bucovina este desprinsă din hotarele străvechi ale ţării. Din 
libertatea de altă dată a românilor rămaşi în partea nordică n-a mai 
rămas decît amintirea. Punînd în contrast cele două situaţii spirituale, 
Iraclie Porumbescu face dovada apartenenţei sale la romantism, nu nu
mai prin utilizarea modalităţii specifice curentului, ci şi prin atitudinea 
sa ideologică proprie timpului.

Cel care dă amploare trecutului istoric este Emanoil Grigorovitza. 
Scriitor cu multă sensibilitate sufletească, este important nu numai pen
tru că inaugurează epoca de maturizare a nuvelisticii româneşti, ci şi 
pentru că e unul din primii noştri romancieri de profil istoric. Cele 
două romane ale lui : Schitul Cerebucului şi Piatra Muierii se reîntorc 
în trecut, reliefînd eroismul generaţiilor anterioare, spiritul lor de jertfă, 
dragostea lor de ţară. Deşi lucrările nu-şi ordonează materialul faptic 
după canoanele clasice ale structurii epice, ci lasă evenimentele să curgă 
liber, fără o intervenţie prestabilită, ele atrag totuşi atenţia prin atmos
fera evocativă în care sînt învăluite. Apropiindu-se de maniera de lucru 
a lui Sadoveanu, nu dispun de pluralitatea resurselor stilistice ale maes
trului şi nici de predispoziţia lui pentru detaliile care reconstituie trecu
tul. Fiind expresia literară a sentimentelor sale naţionale, meritul lor 
principal e că au ţinut trează conştiinţa apartenenţei românilor buco
vineni.

Aceeaşi intenţie poate fi identificată şi în volumul De la hotare. E 
subintitulat Istorii moldoveneşti. Dimensiunile povestirilor fiind mai re
duse, construcţiile sînt mai proporţionate, mai reuşite. Momentele grele 
prin care trece ţara la anumite răscruci ale istoriei au caracter simbolic.

12 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, voi. III, Editura „An
cora11, S, Benvenisti & Co., Bucureşti, p. 79 şi urm.

13 C. Loghin, Antologia scrisului bucovinean, voi. II, p. 12.
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Celelalte volume ale lui Em. Grigorovitza : Cucoana Raluca şi Du
duia Pulheria, cuprind nuvele şi schiţe. Deşi înfăţişează viaţa diurnă a 
românilor înstrăinaţi, converg şi ele spre aceeaşi finalitate. în sprijinul 
revendicărilor ridicate, scriitorul ne aduce nu numai argumente istorice, 
ci şi zguduitoare probe de oprimare a populaţiei autohtone. Una dintre 
ele este armata. Cum Imperiul Habsburgic duce războaie continuie de 
expansiune, românii sînt întotdeauna pionii primei lin ii a frontului. 
Constituind cunoscutul Regiment 41, participă la cele mai cumplite mă
celuri din cîte a cunoscut istoria. „Căsăpia cea mai straşnică a fost, însă 
la Konigrătz sau Sadova, cum îi spune satului aceluia nenorocit de lingă 
Elba“ unde, precizează autorul în schiţa Căprarul Bicu „numai puţini au 
avut parte să se vadă* întorşi acasă. Cei ce revin însă sînt mutilaţi fizic 
ca eroul din Căprarul Bicu sau dereglaţi mintal ca cel din schiţa îm 
păratul de la Igeşti.

In volumul Suflete stinghere al lui Liviu Marian decorul se schimbă. 
Pe fundalul oraşului de provincie se profilează figurile unor oameni mă
runţi, ducînd o viaţă umilă, cenuşie. Datorită durerilor înăbuşite pe 
care aceştia le suportă, schiţele sînt temperate, lipsite de nerv drama
tic. Incapabili să facă gesturi largi, să susţină confruntări făţişe, eroii 
lui Liviu Marian se complac într-o izolare bolnăvicioasă. Peste întregul 
volum pluteşte un aer de adîncă nemulţumire. Provocat de stările exis
tente, personajele schiţelor lui Liviu Marian renunţă la orice veleităţi. 
Este efectul dominaţiei străine care a ştiut să le taie avîntul spre înăl
ţimi, reducîndu-le la numitorul comun al subordonării.

împotriva acestei apatii inoperante se ridică pana lui Mihai Teli- 
man, care, într-o schiţă de multă causticitate satirică, Moartea lui. Dule, 
reproşează românilor că „în loc să-şi strîngă rîndurile spre comună apă- 
rare“ şi să-şi păstreze demnitatea de naţiune cu descendenţă nobilă, se 
lasă pradă desnădejdii.

Pe lîngă diversitatea speciilor epice care s-au pus în serviciul înal
tei cauze naţionale, proza bucovineană dispune şi de preţioase amintiri 
care reconstituie trecutul apropiat al Bucovinei. Informaţiile se referă 
atît la latura demografică a provinciei, la cea social-economică, precum 
şi la formele de manifestare cultural artistice de pe vremi. Două sînt lu
crările care se reliefează din acest punct de vedere : Cum a fost odată, 
de Em. Grigorovitza şi Ce-a fost odată de Leca Morariu. Titlurile sînt 
aproape identice. Conţinutul, în linii mari, la fel. Volumul lui Em. Gri
gorovitza e însă mai suculent, mai bogat în detalii cuprinzînd largi arii 
de activitate umană. Cel al lui Leca Morariu se referă la domenii lim i
tate. Privindu-le prin prisma omului de ştiinţă, autorul adună date pen
tru a le urmări evoluţia şi a emite aprecieri în legătură cu rolul pe care 
l-au jucat în contextul cultural al timpului. în studierea lor se simte 
aceeaşi dragoste de glia strămoşească şi de popor, ca şi în toată litera
tura Bucovinei. Cum amintirile lui Leca Morariu conţin în afară de la
tura afectivă şi una documentară, valoarea lor creşte incontestabil. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît informaţiile oferite nu aparţin istoriei 
propriu-zise, ci unor îndeletniciri străvechi cum e aceea a turnării clo
potelor bisericeşti. Este o meserie care a cunoscut înflorire şi pe vremea
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lui Ştefan cel Mare, căci Buga, vestitul clopot de la Mănăstirea Putna, 
cîntat în versuri de Constantin Berariu 1/1 a fost făcut ca dar locaşului 
de închinare de slăvitul voievod.

Motivul clopotelor abordat de Constantin Berariu şi de Leca Mo- 
rariu demonstrează marea varietate de subiecte tratate de literatura 
Bucovinei pentru a susţine nu numai permanenţa românilor pe aceste 
meleaguri mirifice, ci şi dreptul la o viaţă liberă, superioară, desfăşu
rată între hotarele întregite ale Ţării.

LES ASPIRATIONS D ’UNITE NAŢIONALE CHEZ 
LES ECRIVAINS DE BUCOVINE JUSQU’EN 1918

Re s u m  e

Dans l ’article on montre que grâce aux conditions socia-
les-historiques connues, la litterature de la Bucovine, jusqu’â l ’Union de 1918 n-a
pas excelle par des talents particuliers et par des oeuvres d’haute valeur artisti- 
que. Mais Ies ecrivains de ce territoire ont le merite d’avoir milite, avec perseve- 
rance, pour la defense et la promotion des valeurs de la langue et de la culture 
naţionale, pour la propagation des aspirations nationales de l ’incessante lutte 
de liberation des roumains de sous la domination des habsburges et l’union avec 
la Roumanie.

De cette perspective sont analysees des oeuvres litteraires de Dimitrie Pe-
trino, Vasile Bumbac, Teodor Robeanu (George Popovici), Temistocle Bocancea,
George Voevidca, Gavril Rotică, Ion Cocîrlă-Leandru, Vasile Huţan, etc. Ces nom- 
mes ont une resonance insuffisamment connue, ou modeste. Mais ils ont le me
rite, non tant d’avoir laisse des valeurs esthetiques, que notamment, d’avoir pro
page, dans le domaine culturel, Ies ideals de liberte et d’unite naţionale.

14 Ibidem, voi. I, p. 81.



C O L A B O R A T O R I B U C O V IN E N I  
LA REVISTA „F A M IL IA "

i

EUGEN DIM ITRIU

Una dintre publicaţiile periodice cu largă răspândire 
în trecut, a fost „Familia" lui Iosif Vulcan. Apărută un timp la Pesta 
(1865-1880), apoi la Oradea (1880-1906) x, revista aborda cele mai va
riate aspecte ale vieţii din toate ţinuturile locuite de români, menţi- 
nînd trează conştiinţa unităţii naţionale şi a latinităţii noastre. Probleme 
de ordin social, cultural, economic sau ştiinţific, au fost tratate de con
deieri cu autoritate în cultura românească. Aici a debutat Mihai Emi
nescu. întîlnim  de asemenea semnăturile lui V. Alecsandri, B. P. Hasdeu, 
G. Dem. Teodorescu, B. Şt. Delavrancea, P. Ispirescu sau Duiliu Zam- 
firescu.

Un merit deosebit în permanenta apariţie a revistei, revine lui Io- 
sif Vulcan, autor a numeroase nuvele, romane, piese de teatru şi poezii. 
El a condus „o revistă de familie, menită să ducă razele culturii române 
şi gustul literaturii naţionale în toate familiile româneşti, scăpîndu-le 
astfel —  măcar o parte din ele —  din ghiarele literaturilor străine"2. 
Iar N. Iorga, referindu-se la cărturarul ardelean, scria că „a ţinut le
gătură cu centrul firesc al culturii neamului, România, despre care 
niciodată n-a vorbit de rău" 3.

în  perioada stăpânirii habsburgice, reprezentanţii spiritualităţii ro
mâneşti au menţinut î’elaţii strînse, pentru a contracara ofensiva de 
deznaţionalizare dusă cu o perseverenţă diabolică de imperiu. în  seco
lul al XVIII-lea mulţi ardeleni şi-au găsit adăpost în Bucovina. Din 
ţara liberă au fost aduse manuale pentru şcolile româneşti ; mai tîrziu, 
unii ziarişti transilvăneni au trecut munţii, spre a se pune în slujba 
gazetelor româneşti din provincia răpită la 1774. Iar George Bariţiu se 
referă cu simpatie, „în semn de suvenire şi recunoştinţă la cele ce ni 
s-au făcut nouă din Bucovina în 1848/49 şi mai tîrziu"

într-o vreme cînd românii bucovineni nu aveau nici o gazetă a lor, 
scriitorii de aici şi-au trimis creaţiile la periodice ardelene. îl amintim

1 Intre cele două războaie mondiale reapare cu intermitenţă (1926-1929 ; 
1934-1940 ; 1944), iar din 1965 apare o nouă serie, la Oradea.

2 George Tofan : Colaboratori bucovineni ai „Familiei", în „Junimea literară11, 
Cernăuţi, IV, 1907, Nr. 10-11, p. 229-233.

3 „Floarea Darurilor11, voi. II, nr. 24.
4 Momente istorice, I, „Familia11, X X V II, Nr. 17-1891, p. 193-196.
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din nou pe George Tofan, care scria : „...din mulţimea acestor încer
cări (...) se ridică articole de informaţie, cronicile despre diferitele ma
nifestări naţionale din această ţară, cari ni sînt de mare folos la recon
struirea unei părţi a istoriei timpurilor acelora lipsite de orişice alte 
însemnări *. Revista „Familia* are meritul de-a fi polarizat forţele spi
rituale româneşti din toate provinciile vechii Dacii, contribuind astfel 
la promovarea şi dezvoltarea culturii naţionale. în  paginile ei întîlnim  
condeieri bucovineni de prestigiu, alături de alţii mai puţin cunoscuţi, 
dar al căror suflet a vibrat cu aceeaşi intensitate pentru cauza româ
nească. Ne vom ocupa, în lucrarea de faţă, de Eugen d’Albon, Ion Bum
bac, Vasile Bumbac, Dimitrie Dan, Vasile Loichiţă, Averchie Macovei, 
Simion Florea Marian, Aurel Morariu şi Constantin Morariu.

★

EUGEN d ’ALBON a luat parte activă la viaţa culturală a românilor 
din capitala Bucovinei. E prezent în paginile revistei lui Vulcan cu poezii 
originale (Mormintul copilei5, V isul(i, grupajul de versuri Cu voi m-aş 
duce..., Vezi tu..., La î n t o a r c e r e I n  m un ţi8, Sufletul maicei°, N ia 10', 
în care evocă în accente pline de tristeţe, dragostea pentru iubita sau 
mama pierdută, ori pentru frumuseţile naturii :

„N-auzi tu spre seară mîndrul cimpoi,
Tu caută-1 iubită numai la noi,
La noi în munţii cei veşnici“

(In munţi)

A publicat traduceri din literatura germană —  poezii după H. Heine 
(Din colecţiunea mea „Poeţi germani") n . în  nuvela Eugenia 12 redă as
pecte ale războiului franco-prusac din 1870-1871 şi durerea pricinuită 
eroului principal, Zizin, de dragostea! neîmplinită pentru tînăra franceză 
Eugenia. în  Epistole din Bucovina13, abordează, între altele, problema 
naţionalităţilor, deosebit de acută în această provincie, în care habsburgii 
urmăreau, prin imigrări forţate, dispariţia elementului românesc majo
ritar.

Poeziile şi proza lui d’Albon nu sînt de natură să-i asigure un loc 
de frunte în istoria literaturii române din Bucovina. Meritul său este 
de-a fi întreţinut viu sentimentul naţional, cînd absolutismul imperial 
se dovedea activ în germanizarea provinciei rupte din trupul Moldovei.

* G. Tofan, lucr. cit.
5 Nr. 5 — 1876, p. 49.
6 Nr. 9 — 1876, p. 100.
7 Nr. 24 — 1876, p. 278.
8 Nr. 34 — 1876, p. 399.
9 Nr. 44 — 1876, p. 520.
10 Nr. 4 — 1878, p. 21.
11 Nr. 19 — 1877, p. 218.
12 Nr. 50 — 1877, p. 591-592 (I) si Nr. 51 — 1877, p. 602-603 (II).
13 Nr. 22 — 1876, p. 262-263.
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*

La 1843, vedea lumina zilei în Costîna (jud. Suceava), ION b u m b a c . 

Protagonist al ideilor latiniste, s-a ocupat mult de istoria limbii şi lite
raturii române. Profesor şi publicist, animator al vieţii culturale în pro
vincia natală, este întemeietorul societăţilor „Concordia* şi „Armonia", 
de asemenea secretar al „Societăţii pentru cultura şi literatura română 
în Bucovina". Editează revista „Aurora". Il întîlnim în „Familia", cu 
poezia Dimineaţa anului 1640 14, care poartă data de 22 octombrie 1876 
şi a fost scrisă la Viena. Trimiţînd-o la redacţie, Ion Bumbac a adresat 
şi o scrisoare, în care explică geneza poeziei. Arată că se ocupă în spe
cial de literatura română, din care l-au încîntat unele fenomene : „...aşa 
de exemplu, măreţul pas naţional al contemporanilor Domni români 
Vasile Lupu şi Matei Basarab, care convocară, în coînţelegere cu mitro
politul Varlaam, la anul 1640, un sinod general şi decretară introduce
rea limbii române în şcoală, biserică şi administraţiunea română". Poezia 
este dedicată societăţii „Arboroasa".

Numele lui Ion Bumbac revine în revistă într-o scurtă n o tă15, prin 
care se arată că profesorul de la Cernăuţi a publicat o scriere în limba 
germană, intitulată Principiile noii ortografii. Pe 11 pagini, autorul pre
zintă principiile ortografiei adoptate de Academia Română din Bucu
reşti.

★

v a s i l e  BUMBAC a fost profesor de filologie clasică la gimnaziul 
greco-oriental din Suceava. S-a născut tot la Costîna, fiind frate cu Ion 
Bumbac. Poet şi prieten cu Eminescu, publică în „Familia" poezia 
„Umbrei măreţe a bar.(onului) Eudoxiu Hurmuzachi“ IG. Scrise la Viena 
şi purtînd data de 20 februarie 1874, versurile sînt trimise familiei Hur- 
muzachi, în numele societăţii „România Jună", în semn de condoleanţă 
pentru moartea lui Eudoxiu. Poezia are un motto din Horaţiu şi începe 
cu un tablou plin de tristeţe pentru pierderea drepturilor străbune în 
Bucovina, unde dreptatea se vindea pe bani şi oamenii erau neputincioşi. 
Dar, cum în vatra stinsă se mai găseşte o scînteie care să reaprindă 
focul, tot aşa renăscură virtutea şi spiritul de luptă pentru neam, prin 
apariţia familiei Hurmuzachi. Arhaismele folosite de Bumbac îngreuează 
înţelegerea şi diminuează fiorul poetic. Autorul plăteşte tribut şi im 
provizaţiei ocazionale.

De o surprinzătoare muzicalitate sînt versurile din Dealul Costi- 
n e i{7. Redăm la întîmplare două strofe :

„Leagănul prunciei mele 
Are-n faţ-un deal măreţ,

14 Nr. 43 — 1876, p. 508-509.
15 Nr. 25 — 1884, p. 303.
16 Nr. 9 — 1874, p. 97-98.
17 Nr. 23 — 1890, p. 272.
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Frăţior din alte dăţi 
Cînd zburam ca păsărele 
Peste el cu alţi băieţi.

Dar plecînd apoi prin lume,
Mult prin lume petrecui,
Şi tînjiam de dorul lui,
Dorul dealului anume 
De sub creasta codrului".

Două sentimente se desprind clar din versurile lui Vasile Bumbac : nos
talgia omului înstrăinat pentru locurile copilăriei şi tristeţea ce-o aşează 
în suflet scurgerea ireversibilă a timpului.

Poezia La Suceava 18, scrisă în metru antic, evocă măreţia de altă 
dată a oraşului în care au strălucit figurile legendare ale lui Alexandru 
cel Bun şi Ştefan cel Mare. Tîrgul din vremea sa, i se pare dezolant. 
O cale a renaşterii o oferă şcolile ce ar putea face din Suceava un cuib 
de lumină. Poezia a fost scrisă în septembrie 1895.

Colaborarea la revistă continuă cu o evocare intitulată Epaminonda 
Bucevschi (1843-1891) 19. Articolul fusese trimis „Familiei" încă din 1880, 
dar a fost publicat abia peste 11 ani, cu prilejul morţii pictorului la 
Cernăuţi, în 13 februarie 1891. Rîndurile pe care Bumbac le închină 
prietenului dispărut (românul Bucescu), impresionează prin sinceritate 
şi căldură. Condamnă pe samsarii speculanţi din Viena, care au cumpă
rat pe preţuri derizorii, opere ale artistului strîmtorat materialiceşte, 
pentru a le vinde cu cîştiguri fabuloase în Anglia, Belgia, Olanda şi A- 
merica. De numele lui Epaminonda Bucevschi se leagă pictarea unor bi
serici din Bucovina şi mai ales „sujetele istorice şi naţionale".

O notiţă din 1888 la rubrica „Literatură şi artă", anunţa în „Fami
lia", sub titlul Aeneida lui Virgil în româneşte20, traducerea cîntului 
IV de către V. Bumbac, publicată în Programul (Anuarul, n. n.) pe 1887 
al gimnaziului greco-oriental din Suceava.

*

La 8/20 octombrie 1856, a văzut lumina zilei la Suceava, istoricul şi 
folcloristul d im i t r i e  d a n .  Prieten intim cu S. FI. Marian, dovedeşte 
pricepere şi talent în prezentarea naturii. Sub pana lui, peisajul ca
pătă viaţă, locurile vizitate îşi dezvăluie frumuseţea. în  bucata O 
escursiune în munţii Bucovinei — Izvorul şi cataractele rîulid Su
ceava 21, autorul urmăreşte formarea rîului în satul Izvor. Descrierea 
este atît de sugestivă, încît un pictor ar putea transpune pe pînză acest 
colţ de natură, fără să-l fi văzut. Reproducem un fragment : „...Apa se 
prăbuşeşte într-o prăpastie fără fund şi spumegă, albindu-se. De aici,

18 Nr. 33 — 1896, p. 388.
19 Nr. 6 — 1891, p. 62.
20 Nr. 4 — 1888, p. 45.
21 Nr. 48 — 1879, p. 324.
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Suceava cade într-o prăpastie şi mai adincă, stîmind valuri mari. Vuietul 
apei se aude departe în jur. Din fundul prăpastiei iese ostenită, spre a 
porni încet la vale...".

O nouă colaborare la „Familia", se intitulează O primblare la Ceah
lău 22. După ce a trecut prin Baia — „martor de vechie glorie stră
bună", pe la mănăstirea Slatina, apoi la Neamţ şi schiturile ascunse prin 
munţi, autorul străbate cu un prieten al său codrii seculari, pentru a xirca 
pe Ceahlău. Dimineaţa l-a prins în satul Călugăreni. Iată cum i-apare 
muntele, sub impresia puternicei emoţii ce-i produce peisajul : „Soa
rele (...) se sculase din culcuşul său ascuns prin fundul văilor şi sculin- 
du-se aprinsese surul Ceahlău, aşa că-ţi vinia a crede că vezi Vezuviul 
arzînd. Stîncile urieşului munte păreau că varsă scîntei de foc ce le 
credeam drept scîntee iscate de lovirea armelor oţelite a nişte zmei 
rivali din poveste...". Sînt impresii ieşite de sub pana unui condeier în
zestrat. Ele reuşesc să ne mişte şi azi, prin sinceritatea emoţiei trăite de 
autor.

*

în Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918)23, Const. Lo- 
ghin aminteşte printre colaboratorii revistei „Junimea literară", o serie 
de scriitori transilvăneni care şi-au făcut studiile la Cernăuţi : Vasile 
Loichiţă (s. n.), I. Broşu, Horia Petra Petrescu ş. a.

Bucovinean prin adopţiune VASILE l o i c h i ţ A  e prezent în paginile 
„Familiei", cu versuri originale şi traduceri din limba germană. Poezia 
M-apropii dornic...2'1, scrisă la Dragomirna în 1905, zugrăveşte nostalgia 
după timpul care a trecut. Poetul îşi găseşte refugiu prielnic pentru 
meditaţie, în mijlocul naturii prietene :

„M-apropii dornic iar de lunca cu mesteceni de argint 
Şi cu cărăruşe multe împletite-n labirint".

Amintirea primei iubiri, trezeşte un puternic ecou în sufletul său :

„Şi am venit să pribegesc pe cărarea cu aluni,
Unde luna-ntîia dată ne-mpleti două cununi".

Tot la Dragomirna scrie poezia Şi dor de viaţă m-a cuprins 25. Ea oglin
deşte dorinţa aprinsă de-a trăi, înţelegerea sensului existenţei. îndră
gostit de cîntece şi de stele, poetul hălăduia pe potecile cunoscute :

„Şi rostul vieţii l-am simţit 
Fermecător de dulce,
Cînd lacrima îmi miruia 
Pleoapa să se culce".

22 Nr. 21 — 1884, p. 254-255.
23 Tip. „Mitropolitul Silvestru**, Cernăuţi, 1926, p. 223.
24 Nr. 10 — 1906, p. 114.
25 Nr. 14 — 1906, p. 162.
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Cunoscător temeinic al limbii şi literaturii germane, Vasile Loichiţă 
ne dă unele traduceri, care prin reuşită, pot sta alături de originalele 
germane. Amintim în acest sens poezia Trecut (de Lenau)2G, din care 
reproducem o strofă :

„...Norii lini ai serii, zboară 
Spre potopul blînd de lună, 
împletind din tuberoze 
Zilei stinse o cunună".

Tot la Dragomirna, tălmăceşte în 1905, din P. R. Rosegger, Inima ni-e 
ca şi-o harfă... 21. Poetul compară inima cu o harfă cu două strune. Una 
cîntă bucuria de-a trăi, iar cealaltă durerea pentru timpul care trece 
implacabil, apropiindu-ne de ţărmul nefiinţei :

„Astăzi cîntece de nuntă,
Mîine stihuri de-ngropare".

Seria traducerilor se încheie cu poezia Iubire de cerşetor -8, de Theodor 
Storm :

„Sărman sînt eu, trudit şi vai,
Din cuceriri nimic nu am".

*

a v e r c h ie  m a c o v e i  este un nume care se impune prin varietatea 
articolelor, prin frecvenţa colaborărilor şi mai ales prin competenţa tra
tării subiectelor. Const. Loghin -9 îl citează alături de T. V. Ştefanelli, 
susţinînd partea literară (nuvele şi schiţe) la „Revista politică" din Su
ceava. Din păcate, se cunosc prea puţine date biografice despre acest 
scriitor bucovinean. S-a născut prin 1856 şi a murit în 20 septembrie 
1914. Articolele publicate în „Familia", ne dezvăluie preocupări lite
rare, filozofice, sociale, economice, istorice, iar informaţia este a unui 
erudit.

IONICĂ GRU l (AM INTIRI D IN  COPILĂRIE) 30 descrie cîinoşenia ve

chilului Grui, aflat în slujba boierului Stroici care-şi petrecea vremea 
mai mult la Cernăuţi. Venit sărac lipit în satul C., nu se ştie de unde, 
vechilul a trăit la început de mila! oamenilor, dar curînd şi-a dat arama 
pe faţă, jecmănindu-i pe săteni. Întîmplările acestea s-au petrecut de 
mult şi autorul ironizează ambiţia vechilului care se socotea superior se
menilor săi, numai pentru că îşi cîştigase un „von" înaintea numelui.

O altă creaţie literară în proză este Prima serată31, cu subtitlul —  
Studiu de viaţă. Victor, eroul principal, urmăreşte doar ascensiunea 
în societate şi, trecînd peste obiecţiunile soţiei sale Iulita, stabileşte

26 Nr. 8 — 1906, p. 90.
27 Nr. 9 — 1906, p. 102.
28 Nr. 18 — 1906, p. 210.
29 op. cit., p. 156.
30 Nr. 10 — 1884, p. 110-111.
31 Nr. 23 — 1887, p. 266-268.
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singur data seratei şi numărul invitaţilor la ei acasă. îi spune acesteia 
cu seninătate, că dacă s-ar fi opus, ar fi divorţat de ea. Autorul se 
dovedeşte un cunoscător al psihologiei umane, iar dialogul decurge 
firesc.

Istoria amuletelor 32 ne dezvăluie originea asiatică a acestora. Auto
rul face o amplă incursiune în antichitate, urmărind folosirea amulete
lor sau talismanelor la caldeeni, fenicieni, egipteni, greci, romani şi 
evrei. Credinţa că ele au o putere magică, că apără de boli şi primejdii 
pe cei ce le poartă, ţine de superstiţie şi autorul o condamnă cu hotă- 
rîre. în cele din urmă, amuletele şi talismanele au pătruns în lumea 
creştină.

în două numere consecutive din „Familia" ;î3, corespondentul bucovi
nean abordează Ordaliile sau judecăţile dumnezeeşti şi duelid (după 
doctor H. Lanckhardt şi Heinrich Stabitzer). Dînd denumirea latină — 
„Ordalium" şi cea anglo-saxonă — „Ordal", ni se spune că e vorbai de 
nişte oracole care erau întrebate dacă cel acuzat este sau nu vinovat. 
Pus să pătimească, acuzatul avea dreptate dacă încercarea se încheia 
în favoarea lui. Fenomenul e analizat la diverse popoare. Averchie Ma- 
covei este obiectiv cînd afirmă că „nu Dumnezeu hotărăşte totdeauna, 
ci forţa fizică, îndemînarea sau un noroc orb". Aceste probe contrazi
ceau cele mai elementare reguli ale fizicii : să ţii mîna în foc şi să 
nu ardă ; să scoţi un inel cu mîna dintr-o găleată cu apă clocotită şi 
să nu te frigi. Iată practici stupide ale unei epoci retrograde.

Seria colaborărilor continuă cu articolul Despre vegetarianism (După 
M. Wellmer) 3'*. Autorul îl citează chiar de la început pe Schopenhauer : 
„Omul nu mai pricepe limba naturii, căci e prea simplă". Referindu-se 
la aşa zişii apostoli ai moderaţiunii, care încă cu 40-50 de ani în urmă 
cutreierau statele din Occident, îndemnînd populaţia săracă de la oraşe 
şi sate să se abţină de la băuturi alcoolice, autorul ne spune că săracii 
erau dispuşi să-i asculte, dacă predicatorii abstinenţi le-ar fi dat zilnic 
fripturile de pe masa lor... Citînd cuvintele unui vegetarian că „cel mai 
avut va fi în viitor acela căruia îi va trebui mai puţin", A. Macovei 
le consideră o parafrazare a unei vechi sentinţe platoniene : „A avea 
trebuinţă de puţin, ne face mai asemenea zeilor". Medicina modernă a 
stabilit nevoia acută de proteine de origine animală pentru organism, 
încît zelul celor care pledau în trecut pentru vegetarianism, plătea tri
butul cunoştinţelor limitate în epocă. în  fine, se evocă numele unor 
personalităţi celebre, care s-au opus consumului de carne : Pitagora, 
Buddha, Iiesiod, Milton, Shelley, Voltaire şi Lamartine.

Anul 1887 este deosebit de fecund. Averchie Macovei publică un 
studiu în două părţi, intitulat Visul unei regine — Schiţă istorică35. 
Evocă splendorile anticei Alexandrii, unde „se aflau astronomi, matema
ticieni, artişti, se întretăia gustul estetic al grecilor cu luxul rafinat al 
romanilor". Pe aici treceau trei sferturi din bogăţiile lumii, încît Roma

32 Nr. 51-1885, p. 608-611.
33 Nr. 8 — 1886, p. 89-90 si Nr. 9 — 1886, p. 100-102.
34 Nr. 17 — 1886, p. 202-203 si Nr. 18 — 1886, p. 214-215.
35 Nr. 1 — 1887, p. 7-8 ; Nr. 2 — 1887, p. 16-18.
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nu se putea măsura cu vechea Alexandrie. Tema principală se referă 
la luptele pentru tron ale Cleopatrei, regina Egiptului, acum alungată 
din ţară. A petrecut la Roma, în apropierea lui Cezar, îndrăgostit ne
buneşte de cea mai frumoasă femeie din antichitate. După asasinarea 
acestuia în senat, Cleopatra se va sinucide, pentru a nu-i da lui Marc 
Antoniu posibilitatea s-o umilească, înhămînd-o la carul său de triumf.

Comprimarea:3{i, noua sa colaborare, e străbătută de o ironie expli
cabilă acum un veac, dar care azi nu mai rezistă unei analize obiective. 
Autorul ia în derîdere reducerea ca volum a alimentelor (apăruseră 
conservele). Chiar Alexis Carrel sublinia în perioada interbelică:J7, ten
dinţa omului modern de-a se îndepărta de natură. Dar lumea s-a în 
mulţit, iar mijloacele de transport trebuie folosite cit mai judicios. 
Chimia alimentară a ajuns intr-un stadiu de dezvoltare, cînd poate 
stabili cu precizie nocivitatea unor alimente şi forma în care pot fi 
conservate.

Comprimarea —  continuă Averchie Macovei — , a cuprins şi do
meniul spiritual. Citează legenda principelui oriental care a cerut unui 
înţelept să sintetizeze cărţile din biblioteca sa, ce formau 100 sarcini 
de cămilă, încît a ajuns la  un singur volum. ,jCurînd —  scrie autorul —  
va putea cita orişicine începutul monologului lui Faust :

Habe nun ach ! Philosophie,
Juristerei und Medizin 
Und leider ! auch Thelogie,
Durchaus studirt...“*

Acum un veac, activitatea editorială era incomparabil mai mică!. A 
citi în zilele noastre tot ce se tipăreşte, este un lucru imposibil. De 
aceea intervin enciclopediile, compendiile etc., care permit o informare 
rapidă în domeniul ce ne interesează.

Originea şi fiinţa nihilismului in Rusia — studiu istoric (extras 
din foile contimporane) :i8, se bazează pe cercetarea amănunţită a căr
ţilor şi revistelor apărute în ultim ii 9 ani asupra acestui fenomen. în 
Rusia —  e de părere autorul —  nihilismul n-are caracterul unei dez
binări între păturile de sus şi cele de jos. Nihilistul „se recrutează atît din 
membrii aristocraţiei înalte, cît şi din fiii şi fiicele preoţilor, ţăranilor 
dezrobiţi (...). Aici nu se luptă păturile sociale într-olaltă, ci indivizii 
se ridică contra instituţiunilor. Societatea se luptă contra statului". 
Averchie Macovei conduce cu multă competenţă firul expunerii sale. 
Ne familiarizează cu trăsăturile specifice ale sufletului slav, unde fa
talismul şi romantismul stau alături de energia şi realismul cel mai

36 Nr. 13 — 1887, p. 148-150.
37 In lucrarea Omul fiin ţă necunoscută, Bucureşti, Ed. Cugetarea, 1938.
* „Am studiat cu rîvnă, ah ! filozofia,
Din scoarţă-n scoarţă, dreptul, medicina 
Şi din păcate chiar teologia,
Arzînd de zel...“
38 Nr. 26 — 1887, p. 306-307 ; Nr. 27 — 1887, p. 318-319 ; Nr. 28 — 1887, 

p. 328-330 ; Nr. 29 — 1887.
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dur. „Antipatia societăţii contra regimului politic e izvorul mişcării 
nihilistice“ (...), iar în încheiere autorul face cîteva aprecieri pe care 
le considerăm juste : „...fiindcă un cazaic se pare a fi mai scump ţarului 
decît o mie de tineri doritori de progres, atît pe cale politică cît şi spi
rituală, de aceea a pierdut nihilistul respectul faţă de instituţiuni...“

De pe întinderile nesfîrşite ale Rusiei, autorul îşi poartă cititorii 
spre oraşul dogilor. Publică în două numere consecutive, o schiţă isto- 
rică-culturală intitulată Consiliul celor trei din Veneţia39. După inchi
ziţia spaniolă, nu se cunoaşte o instituţie mai crudă. Ştiri mai precise 
provin de la începutul secolului al XlV-lea. Cei decapitaţi sau spînzuraţi 
în faţa palatului dogilor, au îngrozit societatea epocii. A. Macovei ne 
informează că judecăţile aveau loc în palatul dogilor, la etajul doi, 
într-o cameră mică, unde o lampă din tavan lumina doar pe acuzat, în 
timp ce inchizitorii (cu măşti) rămîneau în întuneric. Plafonul era aco
perit cu picturi de Tintoretto, reprezentînd cele trei virtuţi teologice, 
„o ironie muşcătoare asupra acestor trei oligarchi poftitori de domnie, 
clesfrînaţi şi lacomi, care judecau acolo în întuneric^.

La 12 mai 1797, Napoleon zdrobea republica. Închisorile inchizi
ţiei au fost distruse, iar în locul lor s-a pus o tăbliţă pe care scria : 
„Temniţei barbarismului aristocratic a Consiliului celor trei, desfiinţată 
prin administraţia comună provizorică din Veneţia în anul I al liber
tăţii italiene, 25 mai 1797“.

Plăceri negative 40 este titlul unui articol care ne îndeamnă la me
ditaţie. împărţindu-le în pozitive şi negative, autorul ne dă exemple de 
plăceri din ultima categorie : dacă ne-am fi născut acum 800 de ani, 
cînd oamenii nu cunoşteau petrolul, cînd însăşi regina Franţei avea 
doar două cămăşi, cînd nu existau căi ferate, telefon, am fi * avut o 
viaţă demnă de compătimire. Ne bucurăm că ne-am născut în ţara 
noastră, unde vorbim dulcea limbă românească, că n-am fost printre 
victimele cutremurelor din Spania şi Chios.

în două numere consecutive, publică articolul Cruţarea41, termen 
folosit în epocă, pentru ceea ce noi înţelegem azi economie. Conside- 
rînd-o necesară, A. Macovei constată că ea preocupă mai mult pe bo
gaţi (Zgîrcenia apare oriunde se încearcă economisirea cu orice preţ). 
Relevă dărnicia săracilor, care spre deosebire de cei bogaţi, cred pe 
cei săraci.

Ne informează în alt articol, Paradisul pierdut şi reaflat/l2, despre 
concluziile diferite la care ajung M. Engel şi William F. Warren (pre
şedintele Universităţii din Boston) asupra acestei chestiuni care a fră- 
mîntat pe cercetători în epocă (1886) : unde a fost edenul pământesc ?.

39 Nr. 31 — 1887, p. 364-367 ; Nr. 32 — 1887, p. 381-382.
40 Nr. 35, — 1887, p. 415-416.
41 Nr. 36 — 1887, p. 427 ; Nr. 37 — 1887, p. 436-438.
42 Nr. 40 — 1887, p. 475.
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„Tu te duci în ţări străine 
Şi mă laşi aici pe mine 
Fără vreun pic de sfat 
Să vărs lacrimi ne-ncetatu.

Flăcăul e convins că va izbîndi să-şi croiască un rost printre străini. 
Dar depărtarea îl macină. El le spune apelor, cu durere :

„Sună Someşul vuieşte,
Dorul maicii mă topeşte.
Bate vîntul iarba culcă,
Dorul maicii mă usucă“.

Sub titlul Datinele poporului român 50, Marian ne înfăţişează unele 
obiceiuri din Bucovina şi jocurile mai cunoscute. Astfel, Berea, repre
zintă obiceiul flăcăilor cle-a se întllni cu cîteva zile înainte de Crăciun, 
stabilind cum să petreacă de sărbători. Cel mai în vîrstă şi mai în 
cinste, le spune prietenilor : „fiţi cuminţi, liniştiţi, ca să nu vă faceţi 
de ruşine înaintea străinilor, care, după cum vă este cunoscut, tot 
pasul ni-1 urmăresc, socotind că numai ei sînt ce sînt, ear noi... şi voesc
ca să ne strice obiceiul !...“ Ceilalţi răspund într-un glas : „Unire să
fie onoarea vom păstra-o !“. Doi flăcăi, numiţi colceri sau vătaji, se 
vor îngriji de băutură şi de colaci, pe care-i vor aduce fetele la Bere. 
Alţi doi-trei tineri, numiţi chiemători, vor merge pe la casele fetelor 
pentru a le invita la joc. In fine, unii se ocupă de lăutari, păstrînd şi
ordinea în odaia unde va avea loc petrecerea.

Folcloristul constată cu părere de rău că tineretul român din Buco
vina uită jocurile naţionale, umblînd tot mai mult după cele străine. 
Astfel, cei care locuiesc în apropierea oraşelor, preferă polca, valsul, 
mazur-polca, tramblante etc. Enumeră apoi jocurile româneşti : hora 
(cel mai vechi dans românesc, simbol al unirii), arcanul, corăbeasca, 
ursăreasca, cioful, ţiitura, ardeleneasca, braşoveanca, hora lui Cuza, hora 
lui Hurmuzachi 51, nevestuica, vergelul 52.

Descîntecele ocupă un loc de seamă între colaborările lui S. FI. 
Marian. Astfel întoarcerea descrie credinţa poporului că unele babe 
răutăcioase umblă pe la ocoalele oamenilor, cu capul gol, cu doniţa 
într-o mină şi strecurătoarea în alta. Spunînd anumite vrăji, iau lap
tele vacii. Pentru întoarcerea laptelui, se foloseşte un descîntec, care 
se repetă pînă la 9 ori.

50 Nr. 37 — 1870, p. 433-436 şi Nr. 38 — 1870, p. 445-448.
51 Compusă de românii din Cimpulung-Moldovenesc în cinstea lui Eudoxiu 

Hurmuzachi, în primul an cînd a fost ales deputat de Cîmpulung.
52 Ce-şi are originea la romani. E sărbătoarea cînd în antichitate, se alegea 

o „virgo vestalis“ : fecioarele stau în cerc şi se învîrteau în jurul ponteficelui. 
La românii bucovineni, feciorii aleg un conducător (rege), care la rîndu-i alege
o regină. Fetele nu aduc atîtea daruri flăcăilor, ca la Bere.

53 Nr. 31 — 1873, p. 357-362.
54 Nr. 20 — 1882, p. 239-241.
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O suită de Descîntece din Bucovina descrie întreg ritualul pentru 
vindecarea De spăriat54, De spaimă55, De samca56 ( de răul copiilor, 
n. n.), De aruncătură57 (cînd cineva se îmbolnăveşte greu, stă supărat, 
îi vine dor de ducă, sau e stăpînit de alte gînduri rele. Cauza ar fi 
vreo vrăjitoare sau vreun duşman care-a aruncat în cale farmece şi 
respectivul călcînd pe ele, s-a îmbolnăvit), De ceas rău™. Deosebit de 
frumos ni se pare descintecul De spăriet ',9, cules de folclorist de la 
Anisia Flore din Ilişeşti. Reproducem un fragment :

„Tu Buză Neagră,
Poneagră !
La N. nu te du,
Ci tu mi te du, 
în dealul Galileului,
C-acolo te-aşteaptă :
Ciute cu ciutoaie,
Cerbi cu cerboaie 
La muls aplecate,
La coarne legănate,
Bine ospătate"

Întîlnim de asemenea Proverbe poporale româneG0. într-o scrisoare 
adresată revistei „Familia", Marian arată că după ce a citit volumul 
lui G. Dem. Teodorescu —  Cercetări asupra proverbelor române, — s-a 
hotărît să trimită şi el cîteva proverbe, cu explicarea originii lor şi a 
împrejurărilor în care ele au apărut. Dintre acestea, amintim : a da 
pielea popii; dai colac şi luminare (cu sensul lărgit că nu mai ai nă
dejde să capeţi înapoi ce-ai împrumutat) ; peste colac şi pupăză (unul 
care dă cu împrumut ceva, nu primeşte înapoi, ba, mai pierde şi alt
ceva) ; cit ai scăpăra dintr-un amnar (într-o clipită) ; posteşte lunile 
(se spune despre unul care nu prea are ce mînca).

în şase numere din „Familia" C1, ne sînt descrise preocupările ţăra
nului român pentru socotirea timpului şi mersul vremii. Articolele au 
apărut sub titlul generic Calendarul poporului — credinţe, datine şi 
moravuri române. în partea introductivă, Marian scrie că neavînd un 
grad de cultură ridicat şi cărţi de astronomie sau calendare pe care să 
le folosească, ţăranul român se bazează pe experienţă în timp. Astfel 
încearcă să-şi salveze semănăturile. Cele mai bune barometre sînt pentru 
el păsările şi insectele, animalele, plantele şi mineralele, soarele, luna 
şi stelele, alături de alte semne. Ţăranul îşi făcea calendarul, cu 12 
felii de ceapă (cîte una pentru fiecare lună), punînd sare pînă la jumă

55 Nr. 21 — 1882, p. 255-256.
56 Nr. 22 — 1882, p. 267-268.
57 Nr. 23 — 1882, p. 279-281.
58 Nr. 24 — 1882, p. 291-292.
59 Nr. 20 — 1882, p. 239-241.
60 Nr. 37 — 1877, p. 433.
61 Nr. 41 — 1877, p. 481 ; Nr. 42 — 1877, p. 496-498 ; Nr. 43 — 1877, p. 505-508 ; 

Nr. 44 — 1877, p. 518-521 ; Nr. 45 — 1877, p. 532 ; Nr. 46 — 1877, p. 543-546.
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tate pe ele. A doua zi, cele care aveau mai multă apă, erau socotite că 
vor fi luni ploioase. S. FI. Marian găseşte obiceiul şi la românii din 
Transilvania, citîndu-1 în acest sens pe Wilhelm Schm idt,i2. Referîn- 
du-se la împărţirea anului în anotimpuri, luni, săptămîni, zile şi ore, 
redă din colecţiile sale cimilituri ca aceasta : „Am un copaciu cu 12 
ramuri, în fiecare ramură cîte 4 cuiburi, în fiecare cuib cîte 7 ouă, în 
fiecare ou cîte 24 de pui". Se referă apoi la începutul şi durata fiecă
rui anotimp. Sînt interesante şi semnele anotimpurilor. Astfel, cînd 
grangurii cară corcoduşe în copaci desfrunziţi, e semn că se apropie 
iamă friguroasă.

Nu mulţi cunosc numirile populare ale lunilor. Foarte informat, 
Marian citează diverşi folclorişti, făcînd totodată referiri şi la denu
miri romane. Pentru martie de pildă, „Germenar“ 63. Face precizarea 
că în limba latină „Ceres" s-a num it şi „Geres" şi înseamnă sămînţă. 
Din Geres s-a format germen (sămînţă fructiferă), devenind Gerrnenar 
la poporul nostru.

Folcloristul se opreşte apoi asupra semnelor lunii, (de ex., dacă în 
octombrie cade brumă multă şi zăpadă, în ianuarie vom avea vreme 
călduţă) ; enumeră zilele săptămînii, cu originea numelui lor ; insistă 
asupra împărţirii zilei, asupra împărţirii nopţii (pentru miezul nopţii 
se mai spune „la cîntători" ; la romani acest timp se numea „gallitium). 
Un spaţiu larg îl ocupă sărbătorile (hotărîrea acestora, numirea dată). 
Descrie rolul semnelor: generale (încotro tună primăvara prima dată, 
anul viitor va fi belşug) ; de ploaie (cînd cucoşii cîntă devreme în cul
cuşul lor ; dacă albinele se hrănesc în apropierea stupilor şi nu zboară 
departe) ; de vreme bună (cînd rîndunelele zboară sus şi se joacă ; 
cînd cucoşii cîntă mult) ; de vînturi şi furtuni (cînd te ustură urechile) ; 
de frig şi omăt (va ninge dacă vrăbiile ciripesc multe laolaltă ; dacă 
sturzul ciripeşte tare).

în încheierea celor 6 articole intitulate Calendarul poporului, Ma
rian susţine că majoritatea semnelor pe care le-a descris, sînt confir
mate de fizică, astronomie şi istoria naturală (de ex., cînd albinele nu 
zboară departe, ele simt aburii din aer, care le umezesc şi le îngre
unează aripile). Ne aminteşte apoi că e vorba şi de semne tradiţio
nale, rămăşiţe de credinţe, care ţin de mitologie.

O nouă serie de articole, descriind datine şi credinţe române, se 
intitulează Boii 6/‘. Folcloristul arată că avem datoria să scoatem 3a 
lumină întreg tezaurul poporului român. îl citează pe dr. Greg. Silasi, 
care spune : „De multe ori o singură singurică numire e în stare să 
facă multă lum ină în ştiin ţă"63. Autorul sucevean mărturiseşte lai rîn-

62 Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumănen Sieben- 
biirgens, Hermcinnstadt, 1866’, p. 5.

63 După Damaschin T. Bojincă, Anticele Românilor, partea a Il-a, Buda, 
1833, p. 183.

64 Nr. 68 — 1873, p. 435-436 ; Nr. 70 — 1878, p. 445-447 ; Nr. 72 — 1878, p. 
457-459 ; Nr. 74 — 1878, p. 470-473 ; Nr. 76 — 1878, p. 483-485 ; Nr. 78 — 1878,
p. 495-497.

65 Adaus la num irile romane de vite, „Şiezătoarea", An. IV, Budapesta, 1878, 
Nr. 10, p. 74.
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du-i : „Scopul nostru (...) a fost de-a scrie cîte un studiu separat asupra 
tuturor vitelor domestice, în care să se cuprindă nu numai numirile aces
tora, dar şi toate datinele şi credinţele cîte le au Românii despre dîn- 
sele". Românii din Bucovina dau numele boilor după zilele, după timpul, 
după locul unde se fată ; apoi după culoarea părului, după făptura 
corpului, a capului a coarnelor, după unele flori : Duman sau Dumănel, 
pentru un bou fătat dumineca ; Mărtinoiu — fătat marţi ; Merean — 
fătat miercuri ; Sîmbolean — fătat sîmbătă ; Diorilă sau Dioreanu — 
fătat în zori de zi ; Vălean —  fătat într-o vale ; Ocoleau —  într-un 
ocol, Cimpan sau Cîmpean — într-un cîmp ; Păclurean —  în pădure ; 
Tolocan —  pe imaş etc. Denumirile româneşti de vite se întîlnesc 
şi în urâturile de Anul Nou, atît în Bucovina, cît şi în celelalte pro
vincii româneşti.

în suita de articole intitulate Boii, folcloristul dă peste 100 de 
denumiri şi e convins că există şi altele, pe unde n-a avut ocazia să 
călătorească. Condamnă articolul lui Ilie P op fi6, învăţător în Somcuta 
Mare, care n-a dat de „nici un izvor". Pop „s-a cam pripit" — scrie 
Marian şi aduce ca ai'gumente, articolul lui Ion Io n 07 cu denumiri ro
mâneşti de vite şi cai de prin părţile Oraviţei şi Vîrşeţului, de asemenea 
articolul lui Simion Dragomir68, conţinînd foarte numeroase nume. Mai 
mult, folcloristul bucovinean a auzit altele, date boilor, pe cînd era 
elev la gimnaziile din Năsăud şi Beiuş. în fine, arată că dr. Silaşi ci
tează ,i0 o lucrare a lui I. K riza70, care cuprinde nume de cai şi boi 
împrumutate de secuii din Transilvania, de la români. Nemţii şi ru
tenii din Bucovina, scrie Marian, folosesc de asemenea nume de 
vite, împrumutate de la români.

Cercetînd folclorul —  recomandă autorul —  vom şti să facem faţă 
întrebărilor —  uneori răutăcioase — puse de străini. „Fie din lene, fie 
din ignoranţă, nu coborîm în căsuţele ţăranilor români, păstrători ai 
unui adevărat tezaur spiritual, ca să notăm toate datinele şi credinţele, 
poeziile, poveştile, anecdotele, cimiliturile, proverbele, mitologia, bo
tanica. Toate acestea trebuie scoase din noianul pieirii".

în paginile revistei „Familia", S. FI. Marian a publicat numeroase 
fragmente din ceea ce avea să constituie opera capitală a vieţii sale 
şi la care a lucrat 37 de ani : Botanica poporană română. Din păcate, 
n-a apucat să tipărească integral cele 12 volume în care sînt incluse 
legende despre plante, de pe cuprinsul întregii Dacii. în  afară de pro- 
pria-i strădanie, uriaşă, i-au pus la dispoziţie material, Artur Gorovei, 
Mihai Lupescu, Teodor Bălăşel, I. Pop-Reteganul, Tudor Pamfile, pen
tru a cita doar cîţiva din numeroşii folclorişti convinşi de importanţa 
lucrării la care se angajase Marian şi hotărî ţi să-i dea concursul.

Cicoarea71 e una din plantele descrise, cu legendele care circulă 
despre ea pe întreg teritoriul românesc. în Transilvania se spune că la

66 Publicat în „Şiezătoarea“, Anul IV, Nr. 6, P- 44.
67 Idem, Nr. 7 (13 mai , 1875.
68 Ibidem, Nr. 8 (3 iunie) 1875.
69 Ibidem, Nr. 10, p. 74-75.
70 Vadrozsok, Szekely nepkoltesi gyujtemeny, Kolozsvărtt, 1863.
71 Nr. 83 — 1881, p. 584-586.
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început nu a fost floare, ci o zînă frumoasă — zîna florilor — , care 
se plimba dimineaţa, strîngea rouă într-un pahar şi-şi spăla faţa, ca 
să fie mereu tînără şi frumoasă. Soarele a trimis doi Luceferi s-o pe- 
ţească în numele lui. A fost refuzat, pentru că e mereu plecat de acasă ;

„Ziua pe sate .
Şi noaptea pe ape...“

Mînios, acesta a transformat-o în cicoare. Legenda 72 se încheie astfel :
„Lăsaţi-mi-o-n pace,
Căci eu o voi preface 
Floare de Cicoare 
Cu ochii după soare.
Cînd voi răsări,
Ea s-o-nveseli;
Cînd voi asînţi,
Ea s-o ofeli ;
Cînd voi scăpăta 
Ea s-o aduna !...“

Fetele din Bucovina care doresc să se mărite, invocă cicoarea, ca 
să grăbească evenimentul. Ele iau pîine şi sare în noaptea spre Sînziene 
şi se duc la locul unde ştiu că se află planta înflorită. O sapă şi zic :

„Floricică de cicoare,
Eu îmi voiesc măritare,
Căci acum îs fată mare !“

O scot din păm înt şi pun în loc bunurile aduse, spunînd :

„Eu te dăruiesc cu pîine şi cu sare,
Iar tu scumpa mea floare
Mă dăruieşte-n scurtă vreme cu măritare !“.

Se întorc acasă cu floarea, păzindu-se să nu le vadă cineva şi fără 
să privească îndărăt. O fierb şi fac „lăutoare de măritat", cu care se 
spală pe cap.

Marian arată şi bolile pentru care-i indicată cicoarea; speciile, de
numirea în latină şi germană.

Ospitaliera revistă orădeană i-a publicat şi alte părţi din Botanica 
poporană română. Deoarece Cicoarea este concludentă pentru modul 
cum înţelege folcloristul bucovinean să prezinte materialul şi cum spa
ţiul nu ne permite mai mult, ne vom mărgini doar să enumei'ăm spe
ciile botanice pe care le-a pub licat: Carpănul 1:\ M acu l7/', P iperîu l75, 
Slăbănogul Rostopasca ‘ ‘, Lemnul Domnului 78, S p inzu l7!l, Măsălariul 80,

72 Menţionată de S. FI. Marian, a apărut în „Albina P indu lu i“, Bucureşti, 
1870, 1 ianuarie, p 15.

73 Nr. 4 — 1883, p. 42-43.
74 Nr. 4 — 1883, p. 75-78.
75 Nr. 9 — 1883, p. 100-103.
76 Nr. 47 — 1884, p. 560-562.
77 Nr. 48 — 1884, p. 572-574.
78 Nr. 52 — 1884, p. 622-623.
79 N r. 6 —  1885, p. 63-66.
80 Nr. 18 — 1885, p. 211.
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Coada şoarecului81, Ferica (Feriga, n. n .)82, Ruşinea fetelor83, Cinepa8/', 
Fierea pămîntului 8r’.

Moartea prematură a lud Simion Florea Marian a însemnat o grea 
lovitură pentru folcloristica română. Ecourile tristului eveniment, în 
epocă, nu lasă nici o îndoială că dispariţia sa a fost sincer regretată, de 
români şi de specialiştii din străinătate. Bogdan Petriceicu Haşdeu îl con
sidera în 1881, „singurul etnograf român, dar un etnograf în adevăratul 
sens al cuvîntului, care să fi răzbit în toate unghiuleţele, fie cît de 
ascunse, din traiul, din cugetul, din simţul poporului român". O des
criere sinceră, deosebit de frumoasă, ni s-a părut cea făcută de pro
fesorul Const. Loghin : ,,S. FI. Marian a căutat să prindă toate mani
festările artistice din viaţa ţăranului. El i-a prins clipele de durere şi 
bucurie, a plîns cu doinele lui, a jucat cu horele lui, s-a înveselit cu 
chiuiturile lui, a rîs cu satirele lui, s-a înfiorat de poveştile lui, s-a cutre
murat de puterea vrăjilor lui, s-a desfătat la frumuseţea naturii încon
jurătoare, a urmărit cu atenţie ciripitul păsărilor, a ascultat cu price
pere bîzîitul gîndacilor, s-a aplecat cu smerenie la şoaptele florilor, cu 
un cuvînt, el l-a însoţit pe ţăran de la naştere pînă la înmormîntare 
în toate rosturile poetice ale vieţii lui bogate în peripeţii. în opera sa 
vastă ţăranul român îşi vede chipul aidoma ca într-o oglindă"8(!. La 
rîndul său, Ovidiu Bîrlea vede în operele lui Marian „o robusteţe de 
invidiat şi o putere de muncă rar întîlnită, iar onestitatea cu care au 
fost lucrate le conferă o durabilitate ce pare a creşte cu trecerea timpu
lui" 87. într-o lucrare recent apărută88, autorii acesteia, Mircea Popa şi 
Valentin Taşcu arată că : „De o egală atenţie se bucură în paginile 
„Familiei" folclorul românesc (...). în activitatea sa Iosif Vulcan este 
competent susţinut de doi din cei mai însemnaţi folclorişti ai timpului, 
Simion FI. Marian (subl. n.) şi Athanasie M. Marienescu.

★

întîlnim în revista de la Ora,dea şi numele lui AUREL MORARIU, 

autorul volumului Bucovina (1774-1914) *. Frate cu Leca şi Victor Mo
rariu, publică o Baladă ce ne dezvăluie un condeier subtil, superior 
înaintaşilor prin limba evoluată, prin frumuseţea imaginilor poetice. 
Comparaţiile surprind prin prospeţime : zîna aveai „ochi negri şi adînci 
ca noaptea“. Noaptea e învrăjbită cu căldura şi lumina soarelui. Con
trastai e menit să exprime mai plastic fiorul întunericului de toamnă,

81 Nr. 20 — 185, p. 233-234.
82 Nr. 22 — 1885, p. 256-258.
83 Nr. 24 — 1885, p. 280.
84 Nr 27 — 1885, p. 316-318 ; Nr. 28 — 1885, p. 328-330 ; Nr. 29 — 1885, 

p. 340-343 ; Nr. 30 — 1885, p. 352-355 ; Nr. 31 — 1885, p. 364-366.
85 Nr. 41 — 1885, p. 484-486.
86 op. cit., p. 132.
87 Istoria folcloristicii româneşti, E.E.R., Bucureşti, 1974, p. 232.
88 Istoria presei literare româneşti din Transilvania, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

1980, p. 108.
* Tip. „Lupta“, N. Stroilă, Bucureşti, f. a., p. 145.
89 Nr. 14 — 1906.
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cînd podoaba frunzelor a căzut. Balada are ca temă dragostea dintre 
un tînăr şi o fată, în vremuri de demult. Iată un fragment :

„...Şi limpede aud suspinul firii 
Ce codrul despoiat, al toamnei fluer, 
în  lungi cadenţe-1 spune omenirii...
Prin stuhul lacului străbate-un şuer —
De după nori s-arată iarăşi luna...

Şi-atunci-în pata albă de lumină,
Ce joacă sfiicios pe-al apei val,
S-arat-a apei şi a nopţii zînă —
Ş-uşor plutind s-apropie de mal.

De factură romantică, balada stă sub semnul influenţei eminesciene.

★

Pe CONSTANTIN MORARIU , Const. Loghin îl numeşte „incorigibil 
fanatic al binelui şi frumosului"90. Născut la 5 mai 1854 în Mitocul 
Dragomirnei, a cultivat poezia încă din vremea studenţiei la Cernăuţi, 
dînd şi notabile traduceri din poeţii germani91. Modele i-au fost — 
pentru creaţia originală — Vasile Bumbac şi Dimitrie Petrino.

E prezent la „Familia" cu poezia Doi ochi 92, avînd ca temă iubirea. 
Ros de îndoieli, se întreabă cît va dura această iubire într-o viaţă atât 
de efemeră, pe pămîntul plin de chin şi suferinţe. Publică apoi Doine 
de amor 93, închinate domnişoarei E. P. (?). Poetul cîntă dragostea care-1 
însufleţeşte, încît e gata să înfrunte senin moartea, cît timp flacăra 
caldă a iubirii îi va stăpîni inima. Un nenorocit94 —  versuri — , abor
dează o temă filozofică. Poetul se consideră nefericit, după ce l-au 
părăsit doi prieteni pe care i-a iubit — speranţa şi norocul. în  cele 
5 strofe ale poeziei Primăvara95, străbate bucuria pentru întoarcerea 
naturii la viaţă : florile multicolore, strălucirea soarelui, cîntecul cu
cului, toate umplu de bucurie sufletele oamenilor.

Dacă primele poezii sînt mai puţin realizate pe plan artistic (versu
rile şchioapătă uneori prin anumite lungimi), ultima (Primăvara) are 
versul scurt, echilibrat, reuşind să ne transmită fiorul poetic.

Ne vom opri mai mult asupra unor corespondenţe intitulate Din 
Bucovina şi publicate la rubrica „Salon". P rim a(J<i, constituie bilanţul 
celor 100 de ani de stăpânire habsburgică în Bucovina. Analizînd cifrele 
din lucrarea lui M iculicz97, după care la 1775 existau aici 75 000 locu
itori, Constantin Morariu crede că „e o eroare de presă, sau un mister 
politic". Autorul consideră că două cauze au dus la reducerea continuă

90 op. cit., p. 140
91 Versuri originale si traduceri, Cernăuţi, 1924.
92 Nr. 19 — 1876, p. 220.
93 Nr. 50 — 1876, p. 592-593.
94 Nr. 12 — 1878, p. 69.
95 Nr. 36 — 1879, p. 238-239.
96 Nr. 12 — 1877, p 143.
97 Kulturzustănde im  Herzogthume Bukowina..., Cernăuţi, 1875.
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a elementului românesc în Bucovina : 1) imigrarea neîntreruptă a stră
inilor, care puneau mîna pe posesiunile populaţiei autohtone şi 2) asu
prirea românilor (...) fapt care i-au adus într-o jalnică stare de mizerie. 
Dintre toate racilele, alcoolismul are pentru ei cele mai nefaste urmări.

A doua corespondenţă, intitulată tot Din Bucovina;)H, se referă la 
scrisoarea pe care C. Morariu o trimite în 4 aprilie 1877 la redacţia 
„Familiei", cu rugămintea de a se publica unele capitole din statutele 
societăţii şcolare „Dragoş". înfiinţată de Constantin Tarangul la Vo
lovăţ, lîngă Rădăuţi. Scopul este primirea de donaţii (cărţi, îmbrăcă
minte şi bani) care să permită elevilor români săraci, să-şi continue 
studiile în şcolile înalte. Astfel —  scrie autorul — , „poporul nostru 
în vreo cîteva decenii s-ar mîntui, s-ar emancipa din mîinile faraonilor 
egipteni". Orice donaţie, ar urma să fie adresată societăţii „Arboroasa".

Deosebit de interesantă ni se pare corespondenţa De la societatea 
„Arboroasa“ " .  Semnată de Ciprian Porumbescu şi C. Morariu, aceasta 
a fost trimisă revistei în 18 aprilie 1877. Autorii aduc la cunoştinţă 
marelui public că într-o şedinţă a societăţii academice „Arboroasa", 
s-a citit articolul Universităţile Austriei propriu zise, publicat în „Fa
milia". Ei se miră că nu se face nici o menţiune despre studenţii ro
mâni. Singura sursă era raportul societăţii „România Jună" din Viena, 
care pentru anul 1874/75 dădea 92 studenţi români la Viena. Dar mai 
studiau alţii la Graz, Cernăuţi şi Praga.

Autorii scrisorii îşi propun să caute cu asiduitate cîţi studenţi ro
mâni se află în ţara liberă, la universităţile din Bucureşti şi Iaşi, la 
Cluj, Praga, Cernăuţi, Paris, Bruxelles, Roma, Zurich, Graz, pentru a 
se şti pe ce forţe intelectuale se poate baza poporul român. în  cadrul 
şedinţei din Cernăuţi a societăţii „Arboroasa", s-a propus ca aceasta 
să ia legătura cu celelalte societăţi academice din Austria, alegîndu-se 
„România Jună" din Viena, ca centru pentru adunarea datelor. în  par
tea ultimă a scrisorii se publică apelul semnat de Ciprian Porumbescu 
ca preşedinte al „Arboroasei" şi C. Morariu ca secretar, adresat tuturor 
societăţilor academice, de-a se trimite cifrele exacte, la „România Jună" 
în Viena.

Tot la rubrica „Salon", Constantin Morariu semnează o corespon
denţă intitulată Un concert românesc clin Bucovina 10°. Autorul relatează 
despre şedinţa socială care a avut loc în 12/24 aprilie 1877 sub auspi
ciile societăţii „Arboroasa", la hotelul „La prinţul de coroană al Aus
triei". Asistenţa extrem de numeroasă, cuprindea români şi alte naţio
nalităţi. în  calitate de preşedinte, Ciprian Porumbescu a arătat scopul 
reuniunilor sociale române. S-a cîntat „Deşteaptă-te române", apoi a 
urmat o frumoasă serbare, în care creaţia muzicală a lui Porumbescu 
a fost mult aplaudată. Constantin Morariu redă impresia sinceră şi 
puternică ce i-a produs serbarea, profesorului dr. Vrobel, titularul 
catedrei de filozofie la Universitatea din Cernăuţi : „Dieser Abend wird

ţ)8 Nr. 14 — 1877, p. 166-167.
99 Nr. 16 — 1877, p. 190.
100 Nr. 17 — 1877, p. 201-202.
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fur mein ganzes Leben eine der angenehmsten Reminiscenzen sein (...) 
und ich kann nichts anderes, als nur dem Vereine „Arboroasa" ein 
herzliches „v iva t! crescat! floreat ! zurufen" 101.

♦

Cei 9 bucovineni evocaţi în lucr«rea de faţă, au abordat în paginile 
„Familiei" —  aşa cum am văzut — , teme extrem de variate, iar im 
portanţa lor pentru cultura provinciei şi pentru spaţiul carpato-dună- 
rean este bine înţeles inegală. Dar aceşti condeieri au meritul de-a fi 
luptat pentru afirmarea spiritualităţii româneşti, împotriva deznaţiona
lizării urmărite de stăpînirea habsburgică. Ei au intuit obiectivele ma
jore —  nemărturisite ostentativ, din motive lesne de înţeles — , pe care 
şi le-a fixat „Familia" încă de la începutul apariţiei sale : lupta pentru 
cîştigarea drepturilor politice şi sociale ale românilor din Imperiul aus- 
tro-ungar, pentru unitate culturală la scara întregii Dacii. Este tocmai 
ceea ce au putut exprima deschis, abia la 23 februarie 1874, redactorii 
„Orientului Latin" 102 din Braşov : „De nu vom lupta toţi pentru unele 
şi aceleaşi principii şi aspiraţiuni, luptînd singuratici vom fi toţi în
vinşi".

Date fiind condiţiile grele în care au trebuit să trăiască, să lucreze 
şi să scrie, colaboratorii bucovineni ne apar în retrospectiva unui secol, 
ca făclieri ai unui neam care voia să supravieţuliască vitregiilor impuse 
de o stăpînire haină.

COLLABORATEURS DE BUCOVINE A LA REVUE
„FAM ILIA11

I
R e s u m e

L ’auteur se propose de presenter dans cet article. Ies col- 
laborations de 9 personnalites de Bucovine, â la revue „Familia". II s’agit de: 
Eugen d’Albon, Ion Bumbac, Vasile Bumbac, Dimitrie Dan, Vasile Loichiţă, Aver
chie Macovei, Simion Florea Marian, Aurel Morariu et Constantin Morariu. On 
souligne egalement le fait qu’â cette publication ont collabor6 Ies plus grands 
ecrivains du peuple roumain, le but etant de maintenir vive l ’idee de la conscience 
naţionale et de notre latinite.

Les ecrivains de Bucovine ont su contrecarrer l ’oeuvre de denationalisation 
des roumains, suivie par l ’empire des habsburges. Ils ont contribue au maintien 
de la langue et a l ’education de l ’element autochtone. Leurs nombreuses col- 
laborations constituent aujourd’hui une precieuse source d’information sur la vie 
culturelle du siecle passe dans cette province occupee en 1774.

Iosif Vulcan, l ’editeur de la revue transylvaine, a le merite d’avoir compris 
la necessite de transformer le publication dans une tribune de lutte pour Funite 
spirituelle des roumains vivants sur le territoire de l ’ancienne Dacie. A. cette 
lutte, les ecrivains de Bucovine eurent une contribution remarcable.

101 „Această seară va fi pentru întreaga mea viaţă una din cele mai plăcute 
am intiri (...) şi nu pot ura altceva societăţii „Arboroasa“, decît un cordial : vivat ! 
crescat ! floreat !“.

102 Bisăptămlnal politic, literar, social şi economic, sub redacţia lui Teofil 
Frîncu, cu colaborarea lui I. A. Lăpădat ; proprietar şi editor, Aron Densuşianu.
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EMILIAN DAN PETROVICI

In urma războiului ruso-turc din 1768-1774, trupele 
imperiale habsburgice au ocupat partea de nord a Moldovei, iar Poarta 
Otomană a consimţit să cedeze, prin convenţia din 7 mai 1775, acest 
teritoriu — numit ulterior Bucovina — care va rămîne în cadrul monar
hiei habsburgice pînă în 1918. Supuşi unei permanente politici de dez
naţionalizare şi menţinuţi într-o stare de inferioritate pe plan economic, 
cultural şi politic, românii bucovineni au luptat să-şi menţină entitatea 
naţională şi să se afirme în domeniile vieţii publice.

în condiţiile istorice concrete din a doua jumătate a secolului al 
XlX-lea, de intensificare a îngrădirii libertăţilor popoarelor subjugate 
de habsburgi şi de deznaţionalizare forţată şi sistematică, românii şi-au 
concentrat energia de luptă pe terenul vieţii cultural-naţionale. Ei îşi 
crează după 1860, instituţii şi aşezăminte cultural-naţionale proprii, care, 
treptat, au devenit adevărate fortăreţe ale vieţii naţionale româneşti. A- 
cordînd o mare atenţie învăţămîntului, limbii şi literaturii române, isto
riei naţionale, societăţile culturale au urmărit educarea tineretului în 
spiritul idealurilor naţionale, pregătind astfel o generaţie animată cte 
profunde sentimente patriotice, care şi-a adus o contribuţie însemnată 
la înfăptuirea unităţii politice a poporului român.

După 1861, pe arena vieţii cultural-politice îşi face apariţia prima 
generaţie de tineri crescută, de Aron Pumnul, în spiritul ideilor naţio
nale. înfiinţarea unor gimnazii româneşti în Transilvania şi Bucovina 
(după 1864), a determinat trimiterea multor tineri la Viena, pentru a se 
pregăti ca profesori. Trăind într-un mediu străin, studenţii români au 
simţit nevoia să se organizeze pe baze naţionale.

în 1864, studenţii români din Viena înfiinţează „Societatea literară 
şi ştiinţifică^, iar în 1867, „Societatea academică Romănia“ l. Alecu Hur
muzachi a contribuit la apropierea membrilor acestor societăţi studen
ţeşti, care se vor uni la 8 aprilie 1871, în „Societatea academică social- 
literară România Jună“.

Cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la terminarea mănăstirii Putna, 
în 1870, studenţii bucovineni Petre Piteiu, Gheorghe Băleanu şi Emi- 
lian Cobuz, lansează o chemare către toţi studenţii români din patrie 
şi din străinătate, să participe la această aniversare pentru a întări spe

1 I. Grămadă, Societatea academică social-literară „România Jună“ din Viena 
(1871-1918), Arad, 1912, p. 1 şi urm.
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ranţele bucovinenilor într-un viitor comun al tuturor românilor2. Ape
lul a avut un mare răsunet în rînduriie studenţilor români aflaţi la 
Viena. Deoarece, existau atunci două societăţi studenţeşti, cărora le era 
interzis să se ocupe de probleme naţional-politice, s-a hotărît alegerea 
unui comitet central, condus de Nicolae Teclu, care să acţioneze pentru 
realizarea serbării proiectate. Comitetul a adresat, prin ziarul „Traian" 
din Bucureşti, un călduros apel către studenţii şi intelectualii români din 
ţară şi străinătate. în  chemare se arăta, că' ideea serbării nu aparţine 
„junimii academice", ci „ea purcede din conştiinţa naţională română. Na
ţiunea română voieşte cultură şi cultura ei trebuie să fie una, omogenă 
la Prut şi Someş, omogenă în sînul Cax-paţilor cărunţi şi pe malurile Du
nării bătrîne" :i. La apelul studenţilor români din Viena, au răjspuns cu 
însufleţire cetăţeni şi instituţii publice din ţară, astfel încît, în scurt 
timp, s-a strîns un fond de peste 10.000 de coroane iar noi contribuţii 
băneşti continuau să sosească comitetului din Viena. A fost comandată 
o urnă din argint, pentru a fi aşezată pe mormîntul voievodului, cuprin- 
zînd pămînt din toate provinciile româneşti

Mihai Eminescu era de părere că prin această manifestare „se va 
ridica simţul naţional" şi studenţii veniţi la Putna, din toate colţurile 
ţării, „vor contribui la deşteptarea şi mărirea neamului lor în provinciile 
româneşti" 3.

Deoarece, în 1870 nu s-a putut realiza aniversarea festivă, în iunie 
1871, comitetul de organizare — prin Vasile Bumbac — adresează 
un nou apel către tinerimea română, de a participa la adunarea de la 
Putna f>. A fost lansat un concurs pentru discursul omagial, juriu l con
dus de Titu Maiorescu, alegîndu-1 pe cel trimis de A. D. Xenopol, stu
dent la Berlin. A fost ales un comitet, care a plecat în Bucovina, pentru 
a organiza festivităţile, alcătuit din : Ion Slavici, Mihai Eminescu, Tu- 
dor V. Ştefanelli, Pamfil Dan, Ştefan Cocinschi şi Vasile Morariu.

Unii din „bătrînii patrioţi" bucovineni, dintr-o exagerată prudenţă 
politică, au adoptat o atitudine rezervată faţă de serbarea de la Putna, 
gîndindu-se că entuziasmul naţional, avîntat, al tinerilor studenţi va su
păra autorităţile, care ar fi avut un motiv să înăsprească situaţia româ
nilor din provincie ; numai Ion G. Sbiera a participat, la Putna, ca re
prezentant al Academiei Române. De asemenea, Alecu Hurmuzachi —  li
nul din marii inspiratori ai serbării —  murise în martie 1871, lăsînd

2 I. Nistor, Istoria Bucovinei, manuscris în arhiva Muzeului judeţean Suceava,
p. 238. Despre serbarea de la Putna şi iniţiatorii ei au scris numeroşi autori :
T. V. Ştefanelli, I. Slavici, G. Dem. Teodorescu, I. I. Grămadă, Teodor Balan,
Leca Morariu etc. Despre iniţiatorul serbării, părerile sînt diferite. T. V. Ştefanelli 
(Amintiri despre Eminescu, în volumul Emincscu şi Bucovina, Cernăuţi, 1943, p. 
68) atribuie ideea organizării, lu i Mihai Eminescu ; Ion Slavici (Am intiri, Bucu
reşti, 1924, p. 45) susţine că propunerea a fost făcută de dr. Aronovici, din Bo
toşani, iar Eminescu a avut numai ideea organizării congresului studenţesc.

3 I. Grămadă, op. cit., p. 35.
4 Pe urnă se găseste următoarea inscripţie : EROULUI. ÎNVINGĂTORULUI. 

APERATORIULUI. ESIST1NTIEI. ROMANE. SCUTULUI. CREŞTINATATII. LUI. 
STEFANU. CELU. MARE. JUNIMEA. ROMANA. ACADEMICA. MDCCCLXX.

5 T. V. Ştefanelli, op. cit., p. 122.
6 T. Balan, Serbarea de la Putna — 1871, Cernăuţi, 1932, p. 122-124.
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un mare gol în rîndurile luptătorilor pentru drepturile naţionale ale 
românilor bucovineni 7.

Serbarea de la Putna, desfăşurată în zilele de 13/26-15/28 august 
1871, a prilejuit întîlnirea într-un grandios pelerinaj la mormîntul ma
relui erou, a peste trei mii de români care trăiau despărţiţi de graniţe 
nefireşti. Evocînd trecutul glorios al poporului, personificat în figura 
lui Ştefan cel Mare, A. D. Xenopol îşi exprima speranţa împlinirii idea
lului de unitate naţională : „Pe mormîntul lui Ştefan cel Mare, pe astă 
amintire comună tuturor, venim noi, deci, astăzi, cu credinţa într-un 
viitor com un"8. Manifestarea omagială s-a încheiat într-un entuziasm 
general, cei prezenţi prinzîndu-se în „hora detrunchiaţilor", cîntată „Da
ciei întregi", de Ciprian Porumbescu.

După festivităţi, tinerii veniţi la Putna s-au întrunit în primul con
gres studenţesc naţional. Conştienţi de faptul că atunci „...cînd s-a tre
zit şi în sufletele românilor conştiinţa naţională şi mîndria de neam, am 
găsit teritoriul nostru sfîşiat şi sufletele părăginite din pricina diferite
lor culturi străine" 9, studenţii au discutat modul de organizare, căile şi 
mijloacele de acţiune prin care ei pot contribui la înfăptuirea unităţii 
cultural-naţionale. în  urma unor vii dezbateri, s-a cristalizat un pro
gram de acţiune, care reflecta hotărîrea studenţilor de a contribui, mai 
intens, la lupta de afirmare naţională a românilor subjugaţi.

în acest scop, studenţimea română îşi propunea să se grupeze în so
cietăţi academice, care să menţină legături permanente, organizînd ac
ţiuni în comun şi întîlnindu-se, periodic, în congrese. Societăţile studen
ţeşti trebuiau să se îngrijească de editarea unor publicaţii literar-ştiin- 
ţifice.

Studenţimea trebuia să devină nucleul în jurul căruia să se ralieze 
întreaga intelectualitate, în activitatea de răspîndire a culturii în rîndul 
poporului român. Pentru a combate cosmopolitismul în cultură, era ne
cesar ca tineretul studios să-şi însuşească „...cugetarea originală româ
nească, de la popor, în loc de a cugeta după calapod strălin" 10.

Activitatea societăţilor studenţeşti urma să fie diversificată, acordîn- 
du-se atenţie ridicării economice a poporului. în  acest scop era necesar 
să se organizeze conferinţe, să se editeze publicaţii şi broşuri cu conţi
nut economic, urmărindu-se formarea unei pături de meseriaşi şi comer
cianţi români.

Serbarea de la Putna a constituit un prilej de manifestare gran
dioasă a conştiinţei naţionale, a credinţei într-un viitor comun, impulsio- 
nînd lupta pentru emancipare şi unitate naţională a românilor. Tineretul 
dădea dovada hotărîrii lui de a lupta pe toate căile, nu numai pe cele 
legale, pentru realizarea unităţii cultural-politice româneşti. Deşteptarea 
conştiinţei naţionale şi manifestarea ei, deschisă, la Putna, a pus pe gîn- 
duri autorităţile habsburgice, care vor începe să adopte unele măsuri

7 I. Nistor, op. cit., p. 239.
8 T. Balan, op. cit., p. 141.
9 I. Grămadă, op. cit., p. 63.

10 Ibidem, p. 66.
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pentru înăbuşirea „mişcării daco-române“, susţinută ele „românii tineri", 
care erau socotiţi „ultranaţionali" 11.

Societatea academică „România Jună" a organizat şi alte acţiuni la 
scara întregii naţiuni române : serbarea de la Putna din 1904, jubileul 
de 40 de ani de la Viena (1912), congrese studenţeşti în România. în  pe
rioada 1871-1911, în cadrul acestei societăţi au activat 1761 de membri, 
din care 530 au fost studenţi bucovineni. în  acest centru de unire a în 
tregii studenţimi române, tinerii au legat prietenii trainice, au cultivat 
o viaţă socială în spirit naţional, formîndu-se şi crescînd „...acele carac
tere ferme, energiile necesare pentru lupta de emancipare a unui po
por" J-, Reveniţi în ţinuturile natale, tinerii intelectuali vor desfăşura o 
bogată activitate în direcţia afirmării în viaţa social-economică şi poli
tică a românilor din teritoriile subjugate de străini.

Din iniţiativa lui Tudor V. Ştefanelli, (revenit de la Viena, unde ac
tivase intens la „România Jună"), studenţii români de la Cernăuţi s-au 
organizat, la 10 22 decembrie 1875, în Societatea academică „Arboroasa 
Aceasta îşi propunea să contribuie la „perfecţionarea reciprocă a mem
brilor săi în domeniul literar-naţional“, să dezvolte „...spiritul social" 
şi să ajute pe studenţii lipsiţi de posibilităţi materiale KJ. în conducerea 
societăţii au activat studenţii : Gherasim Buliga, Ciprian Porumbescu, 
Ion Topală, Zaharia Voronca, Gh. Popescu şi Ilarie Onciul. în  primul 
an de activitate societatea avea 44 de membri (din cei 54 de studenţi 
români de la universitate). T. V. Ştefanelli arăta într-un articol că, 
scopul „ Arbor oasei" trebuie să fie şi cel „...de a dezvolta şi întări indi
vidualitatea naţională",/l. Aspiraţiile naţionale ale membrilor ei, erau 
exprimate în crezul că, ....tot românul cu in im ă doreşte din adîncul su
fletului său a vedea crescînd bărbaţi serioşi, cu ştiinţă şi virtute, care 
vor fi în stare să ridice prestigiul poporului român clin Bucovina", iar 
refrenul Imnului festiv (text de T. V. Ştefanelli şi muzica de Ciprian 
Porumbescu) repeta insistent îndemnul : „uniţi să fiţi în cugete" l,r'. Mem
brii societăţii purtau la ocaziile festive, o panglică tricoloră şi un chipiu 
roşu.

Societatea organiza conferinţe (pe teme de literatură şi istorie na
ţională), serate literar-muzicale (avea un cor şi o orchestră, cu un bogat 
repertoriu de cîntece naţionale), petreceri şi excursii. întrunirile „Ar- 
boroasei" atrăgeau tot mai mult publicul, contribuind la cimentarea 
societăţii româneşti, la trezirea interesului pentru cultura naţională. So
cietatea şi-a creat o bibliotecă şi un cabinet de lectură, unde se găseau

11 I. Nistor, Răsunetul războiului din 1877 în Bucovina, Bucureşti, 1927, Aca
demia Română. Mem. secţ. istorice, seria II I , tom. V II, mem. 9, p. 346.

12 Raportul anual al Societăţii Academice social-literare „România Jună“ din 
Viena, 1906, p. 13.

13 I. G. Sbierea, Familia Sbierea, după tracliţiune şi istorie şi Am intiri din 
viaţa autorului, Cernăuţi, 1899, p. 381.

14 Romulus Cândea, Arborosenii. Trădători austrieci şi naţionalişti români, 
Cernăuţi, 1937, p. 22.

15 T. V. Şefanelli, Societatea Academică „Arboroasa“, în „Calendariul pe anul 
18771’, Cernăuţi, p. 112-113 ; vezi şi Nicolae Ursulescu, Tudor V. Ştefanelli, Suceava, 
Anuarul Muzeului judeţean, IV, 1977, p. 281-282.
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peste 30 de reviste şi ziare din România şi Transilvania. Ea întreţinea 
o corespondenţă permanentă cu societăţile studenţilor români din Viena, 
Budapesta, Paris, Miinchen, Iaşi şi ale elevilor de la gimnaziile din 
Gherla şi Blaj.

In  1877, societatea propune „României June" o acţiune de depistare 
a tuturor studenţilor români, aflaţi la studii în străinătate, pentru a şti 
„...de ce puteri avem să dispunem în această luptă înverşunată pentru 
existenţă naţională" 1(i.

A flînd din presă că parlamentul român hotărîse să acorde suma 
de 1.000 lei societăţilor cultural-naţionale din teritoriile subjugate, „Ar- 
boroasa" îşi exprimă într-o scrisoare, aprobarea sa faţă de interesul ce-1 
poartă „...cătră fraţii de trunchiaţi de la comuna lor madcă", afirm înd 
că şi noua societate are nevoie de sprijin. ..Arboroasa" a prim it suma 
de 250 lei, pentru care a mulţum it, public, în presă 17.

Rom ânii bucovineni urmăreau cu simţăminte frăţeşti desfăşurarea 
evenimentelor din războiul neatîrnării, din 1877. Deasupra hotarelor 
nedrepte, ce brăzdau vremelnic păm întul românesc, plana ideea de so
lidaritate a neamului, unit prin aceleaşi tradiţii politice şi culturale, 

dobîndite cu atîta greutate în decursul unui trecut de luptă şi suferinţă. 
Studenţii de la Universitatea din Cernăuţi, mobilizaţi de „Arboroasa", 
au organizat o colectă pentru ajutorarea tinerilor care voiau să treacă 
clandestin graniţa, cu scopul de a se înrola voluntari în armata română. 
A lături de celelalte societăţi culturale, studenţii au sprijin it cele două 
comitete de femei —  de la Cernăuţi (condus de Natalia Hurmuzachi) şi 
de la Suceava (în frunte cu Elena Popovici-Logotheti) —  care au colectat 
bani, scamă şi bandaje, pentru armata rom ână18.

La 1 octombrie 1877 se împlineau o sută de ani de la moartea nă- 
praznică a lui Grigore Alexandru Ghica, voievodul care se opusese ane
xării Bucovinei, de către habsburgi. La Iaşi s-au făcut mari pregătiri, 
pentru comemorarea acestei zile. Comitetul „Arboroasei" a hotărît —  Ia 

propunerea lu i Zaharia Voronca —  să trim ită o telegramă de condo
leanţe 1<J. Consulul austriac de la Iaşi a informat m inisterul de externe din 
Viena de acest incident, trimiţîndu-i şi textul luat din ziarele româneşti. 
Guvernatorul Bucovinei, Alesany, primi ordin să deschidă o anchetă. A 
fost făcută o descindere în localul societăţii, în urma căreia au fost 
confiscate arhiva şi averea acesteia. La 11 noiembrie, societatea „Ar
boroasa" este desfiinţată de autorităţi, pe motiv că şi-a depăşit cadrul 
de activitate, fixat prin statutele ei. Membrii comitetului —  Zaharia Vo

ronca, Constantin Morariu, Oreste Popescul, Eugen Siretean —  au fost 
arestaţi în seara zilei de 15 noiembrie ; Ciprian Porumbescu a fost şi

16 Raportul societăţii „Jun im ea“ pe an ii 1908-1926, Cernăuţi, 1926, p. 3.
17 T. Balan, Procesul Arboroasei (1875-1878), Cernăuţi, 1937, p. 37-38.
18 1. Nistor, op. cit., p. 348-349 şi I. D îrdală, Conştiinţa naţională a românilor 

bucovineni, «Anuaru l Institutu lu i de istorie si arheologie „A D. Xenopol1'», Iasi, 
tom. X II ,  1975, p. 182.

19 T. Balan, op. cit., p. 41. Textul telegramei era următorul : „Primăriei Iassy : 
Arboroasa societatea jun im ii române din partea detrunchiată a vechiei Moldovei 
aduce condoleanţa membrilor sei pentru Domnitorul decapitat. Comitetul'1.
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el arestat la Stupea şi trimis din post în post, la Cernăuţi. Studenţii a- 
restaţi au suportat regimul aspru al temniţei, timp de 11 săptămîni, 
stînd închişi la un loc cu deţinuţi de drept comun.

Fig. 1. — Comitetul Societăţii „Arboroasa“, întemniţat de autorităţile
habsburgice.

Procesul s-a desfăşurat timp de trei zile (1-3 februarie 1878) în faţa 
unei asistenţe numeroase, alcătuită din intelectuali şi studenţi. El a fost 
urmărit cu deosebită atenţie de toţi românii, deoarece era privit ca un 
proces politic înscenat de autorităţile habsburgice întregului neam ro
mânesc din Bucovina, reprezentat prin conducătorii arestaţi ai studen
ţilor români din Cernăuţi.20 Desfăşurarea procesului, prin atitudinea 
dîrză a studenţilor acuzaţi şi afirmarea deschisă a solidarităţii naţionale, 
a fost un prilej de demascare a politicii germanizatoare duse de habs- 
burgi în teritoriile subjugate. Priviţi ca „trădători44 de oficialităţile im 
periale, aceşti tineri „...au fost, de fapt, trădători ai cauzei austriece şi 
mărturisitori ai unităţii sufleteşti a românilor, care trebuia să preceadă 
pe cea definitivă, politică^ 21. Achitarea „arborosenilor“ a fost primită cu 
o vie satisfacţie ele intelectualitatea românească. Studenţii implicaţi în 
proces au avut de suportat unele pedepse, date de comisia de disciplină 
a senatului universităţii ; Zaharia Voronca a fost eliminat tlimjp de două 
semestre, iar ceilalţi au fost mutaţi.

20 I. Dugan, Istoricul Societăţii Academice Române „Junimea“ din Cernăuţi, 
partea î-a, Arboroasa (1875-1877), Bucureşti, 1930, p. 28.

21 R. Cândea, op. cit., p. 30.
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Făclia naţională aprinsă de „arboroseni" în 1875, va fi dusă mai 
departe de societatea academică „Junimea*, întemeiată, la 7 decembrie 
1878, de foştii membri ai societăţii desfiinţate de autorităţi. Ea i-a pre
luat fondurile, statutul, imnul festiv şi deviza, continuînd şi dezvoltând

idealurile naţionale proclamate de „Arboroasa" 22. Primul comitet al „Ju
nimii" era format din : Dimitrie Onciul — preşedinte, Ştefan Cocinschi, 
Ciprian Porumbescu, Theodor Bujor şi Metodiu Luţia — membri.

Activitatea societăţii s-a desfăşurat în cadrul unor secţii, înfiinţate 
în decursul anilor : literară (1878), muzicală (1901), teatrală (1905),
juridico-economică (1907) şi sportivă (1914). Membrii societăţii erau îm
părţiţi în mai multe categorii : onorari, fondatori, sprijinitori, emeritaţi 
şi ordinari. Statutele societăţii au fost schimbate în 1894 şi 1907, fiind 
adaptate noilor cerinţe ale luptei de emancipare naţională a românilor 
bucovineni.

După terminarea studiilor, foştii membri continuau să facă parte din 
societate, ca membrir emigranţi, participînd, ma,i departe la activitatea
_____________ (£ i ̂c\ 4-̂

22 Raportul Societăţii Academice komăne „Junimea“ din Cernăuţi asupra a- 
nilor administrativi 1908/1909—1925/1926, Cernăuţi, 1926, p. 14.
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„Junimii44. In aprilie 1911 a fost creat „Clubul membrilor emeritaţi ai 
societăţii44, din iniţiativa lui T. V. Ştefanelli, el fiind ales şi preşedinte 23. 
Acest club avea menirea de a păstra o legătură strînsă şi a stabili ra
porturi frăţeşti, între foştii „junimeni44 şi membrii activi, contribuind 
la progresul material şi spiritual al societăţii studenţeşti.

Dintre preşedinţii „Junimii44, care s-au remarcat prin activitatea lor 
susţinută, în slujba afirmării românilor în viaţa social-politică şi cultu
rală a Bucovinei, amintim pe : George Popovici (1883), Alexandru Hur
muzachi (1888), Iorgu Toma (1893), Dorimedont Popovici (1894), Ion I. 
Nistor (1898), Aurel Morariu (1908).

Societatea a editat, de la înfiinţare şi pînă în 1903, un raport anual 
în care erau prezentate, în partea generală, principalele acţiuni reali
zate în anul respectiv, iar, în parteş specială, activitatea secţiilor, si
tuaţia bibliotecii şi cabinetului de lectură, bugetul şi un tabel cu toţi 
membrii societăţii. Ca semne distinctive, membrii „Junim ii44 purtau la 
piept o panglică tricoloră şi o insignă, în mijlocul căreia erau gravate 
cuvintele : „Vivat, crescat, floreat Junimea44 ; societatea avea un imn 
şi un steag tricolor.

în 1894 este introdus examenul regulamentar, pentru tinerii care 
doreau să devină membri ai „Junimii44. Acest examen cerea atît cunoaş
terea statutului societăţii, cît şi temeinice cunoştinţe din istoria şi lite
ratura naţională 2\ Prin această iniţiativă societatea a urmărit să com
pleteze lacunele din cultura studenţilor români care, absolvind licee 
străine, aveau cunoştinţe temeinice despre istoria universală şi litera
tura germană, dar foarte puţine despre literatura şi istoria românilor. 
Examenul regulamentar şi activităţile din cadrul comisiei literare a so
cietăţii aveau şi menirea de a compensa ignorarea limbii, literaturii şi 
istoriei române în cadrul universităţii germane din Cernăuţi.

Ca şi celelalte societăţi naţionale, „Junimea44 şi-a propus să ridice 
poporul prin cultură. într-un raport anual se arăta că „societatea a lu
crat în prima linie pe terenul naţional-literar, recunoscînd că toată pro
păşirea şi toată dezvoltarea omenirii atîrnă de cultură şi cultura este 
unicul mijloc, este arma cea mai puternică prin care o naţiune poate a- 
junge la roadele civilizaţiunii şi la un progres în toate domeniile 
vieţii44 25.

Societatea avea un cabinet de lectură (creat în 1881) şi o bibliotecă, 
care va deveni cea mai bogată bibliotecă românească din Bucovina 2,j.

Unele secţii — literară, muzicală, de teatru — organizau acţiuni 
culturale (serate literar-muzicale, conferinţe cu teme istorice şi literare, 
concerte, spectacole dramatice) în Cernăuţi şi alte localităţi din Buco

23 Ibidem, p. 33.
24 Ibidem, p. 21.
25 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1888-1889, Cernăuţi, 1889, p. 6.
26 Biblioteca societăţii s-a îmbogăţit, mai ales, prin donaţii ale unor persona

lităţi culturale şi instituţii publice din România. Gh. Sion donează în 1881 două
sute de cărţi, Titu Maiorescu dăruieşte bani şi unele publicaţii ale Academiei.
Nicolae Iorga a donat numeroase lucrări de istorie şi colecţii de reviste. Academia
Română a trimis, gratuit, societăţilor culturale din monarhia habsburgică, toate lu
crările editate de ea, după 1884.
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vina. Societatea avea cor, formaţii de teatru şi dansuri naţionale, or
chestră, care îşi aduceau o importantă contribuţie la reuşita acţiunilor 
culturale iniţiate de studenţi 27.

în cadrul seratelor literar-muzicale, erau prezentate lucrări origi
nale ale membrilor societăţii (Gheorghe Popovici, C. Isopescu, V. Bum
bac), care erau discutate, cele mai bune fiind premiate din fondurile 
„Junimii46 şi publicate in reviste („Gazeta Bucovinei66, „Convorbiri lite
rare66, „Junimea literară66 28). La aceste întîlniri erau prezentate şi con
ferinţe pe teme de literatură şi istorie naţională (poemul „Luceafărul66 de 
M. Eminescu, poezia lui Octavian Goga, „Anul 1848 în Bucovina66, „U- 
nirea Principatelor Române66...).

într-un cadru festiv a fost omagiată, în 1900, comemorarea morţii 
tragice a lui Mihai Viteazul, voievodul care realizase prima unire poli
tică a românilor29. După 1900, vor fi organizate şezători literare pu
blice în diferite localităţi, cu participarea unor scriitori din România.

în 1907, „Junimea66 a sărbătorit trei decenii de activitate rodnică, 
de slujire permanentă a intereselor naţionale ale românilor bucovineni. 
La festivităţile organizate cu acest prilej, au participat reprezentanţi ai 
studenţilor din Bucureşti, Iaşi, Viena şi Budapesta şi ai presei din pa
trie : Simion Mehedinţi („Convorbiri literare66), Constantin Stere („Viaţa 
românească66), Dimitrie Anghel, Şt. O. Iosif, M. Sadoveanu („Sămănăto- 
rul“), Nicolae Iorga („Neamul românesc64), Alexandru Florescu — secre
tarul „Ligii culturale66. A venit în Bucovina şi Dimitrie Onciul, primul 
preşedinte al „Junimii66. Nicolae Iorga sublinia, în discursul său, ideea 
că unitatea culturală a românilor, trebuie să fie o premisă a realizării 
unităţii politice. Scriitorii prezenţi au citit din operele lor şi a fost pre
zentată, în premieră, drama „Zorile66 de Şt. O. Iosif30. „Junimea66 a or
ganizat şezători literare, în cadrul cărora au fost omagiaţi marii noştri 
scriitori M. Eminescu (1909) 31 şi Ion Creangă (1910)32. La aceste ac
ţiuni au participat şi scriitori români invitaţi de Societatea pentru 
cultură.

Promovarea limbii şi literaturii române, stimularea literaturii ori
ginale, au constituit o preocupare permanentă a societăţii. In acest scop, 
„Junimea66 a desfăşurat o intensă activitate publicistică. în ianuarie 
1892, apare revista litografiată „Tinerimea roimână66, care va fi apoi ti-

27 Corul a fost înfiinţat de Ciprian Porumbescu în 1879; echipa de dansuri 
activa în 1883, iar după 1901, şi-au început activitatea orchestra şi formaţia de 
teatru.

28 Deşteptarea, an II, nr. 21, 1894, Cernăuţi, p. 162.
29 Raportul societăţii „ Junimea“  pe anii 1908/1909— 1925/1926, Cernăuţi, 1926, 

p .  6 .

30 I. Grămadă, In jurul serbărilor „ J u n im i i* în „Junimea literară44, an V, 
Cernăuţi, 1908, nr. 7-8, p. 154.

31 Comemorarea lui Eminescu, în „Junimea literară44, an. VI, 1909, Cernăuţi, 
nr. 7-8, p. 155.

32 Cuvîntarea d-lui M. Sadoveanu, în „Junimea literară44, Cernăuţi, 1910, nr.
1, p. 4. Cu acest prilej. M. Sadoveanu sublinia unitatea tuturor românilor : 
„...Sintem fraţi prin trecutul care ne leagă şi fraţi vom rămîne în speranţa că ne 
vom uni tot mai mult în aceeaşi cultură cu adevărat naţională, cu adevărat ro
mânească44.
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părită sub denumirea de „încercări literare". Ea a apărut lunar, timp 
de un an, avînd colaborarea lui Constantin Berariu, Ştefan Bodnărescu, 
Constantin Isopescu şi a lţii33.

în şedinţele comisiei literare, s-a născut ideea editării unei reviste
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Fig. 3. — Pagina de titlu a periodicului editat de Socie
tatea „Junimea44.

literare, necesară înviorării mişcării culturale clin Bucovina. Hotărirea 
luată de comitetul societăţii, în noiembrie 1903, se realizează în ianua
rie 1904, cînd, la Cernăuţi, apare primul număr al „Junimii literare", re
dactată de Ion Nistor, George Tofan şi Victor Morariu34. In scurt timp, 
noua revistă lunară, şi-a cîştigat frumoase aprecieri ale cititorilor şi ale 
altor reviste literare româneşti. In octombrie 1905 redacţia revistei se 
mută la Suceava, revenind la Cernăuţi, în ianuarie 1908. „Junimea lite
rară" a avut o apariţie îndelungată, fiind editată pînă în 1939 (cu o în
trerupere în perioada 1914-1923). Prin editarea acestei reviste — care 
va deveni un adevărat organ de presă al societăţii „Junimea" — se ur
mărea restabilirea legăturilor culturale cu celelalte teritorii româneşti 
şi trezirea în rîndurile românilor bucovineni, a interesului şi dragostei 
faţă de literatura, ştiinţa şi arta naţională 35.

33 I. G. Sbiera, op. cit., p. 385.
34 Raportul societăţii „ Junimea“ pe anii 1903-1904, Cernăuţi, 1904, p. 9.
35 G. Tofan, După zece ani, în „Junimea literară11, an X I, Cernăuţi, 1914, nr. 

1-3, p. 4 şi M. Iacobescu, Ion I. Nistor, Suceava. Anuarul Muzeului judeţean, IV,
1977, p. 266-267.
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Ion Nistor schiţa, în articolul-program, scopurile noii reviste, care 
îşi propunea să se ancoreze în realitatea trecută şi prezentă a poporu
lui român, să-i servească interesele majore şi să-i păstreze integritatea 
spirituală. „Junimea literară" năzuia „...să devină centrul stabil în jurul 
căruia să se grupeze toţi literaţii din ţară, care ar voi să contribuie la 
realizarea măreţei opere pe care ne-am propus-o" 36. In paginile revistei 
au colaborat intelectuali bucovineni — Simeon Florea Marian, Vasile 
Bumbac, T. V. Ştefanelli, C. Morariu, Dimitrie Dan, Gh. Rotică, Ion Gră
madă, Leca Morariu, Sextil Puşcariu — şi numeroşi scriitori şi istorici 
din ţară — N. Iorga, V. Pârvan, Al. Vlahuţă, Cincinat Pavelescu.

„Junimea literară" s-a situat pe o poziţie proprie, evitînd legarea 
de un anumit curent literar. Noua revistă se prezenta ca expresia unei 
grupări, în jurul ideii naţionale, care avea să-i determine întreaga 
activitate 37.

Conţinutul revistei era divers. Alături de creaţiile literare, erau pu
blicate studii şi articole istorice, recenzii ale unor lucrări de literatură, 
istorie românească şi străină, articole de răspîndire a ştiinţei38. Se re
marcă studiile istorice ale lui I. Nistor şi T. V. Ştefanelli, care, aducînd 
argumente temeinice, combăteau afirmaţiile tendenţioase ale unor isto
rici străini, privitoare la istoria românilor39. în  1911, revista a prezentat, 
într-un număr omagial, viaţa şi opera marelui istoric N. Iorga, luptător 
neobosit pentru înfăptuirea unităţii depline a românilor /l°.

Pe lîngă preocupările literare, revista a promovat în paginile ei şi 
idei politice, militînd pentru realizarea unităţii naţionale, remarcîndu-se, 
în acest sens, activitatea lui I. Nistor, G. Popovici, G. Tofan şi Filaret 
Doboş. Aceasta a atras atenţia autorităţilor, cenzura oficială luînd mă
suri împotriva revistei/l1. în 1912, I. Nistor şi Sextil Puşcariu doreau 
să reorganizeze revista, acordînd o pondere mai mare părţii politice, 
pentru a sprijini mai intens lupta naţională a românilor din Buco
vina /l2.

Revista „Junimea literară" a desfăşurat o bogată activitate de cul
turalizare a poporului, prin organizarea unor conferinţe, congrese cul
turale şi serbări comemorative. Cu sprijinul membrilor societăţii „Ju
nimea", conducerea revistei a realizat reuşite serate literar-muzicale, îm
binate cu declamări şi cu reprezentarea unor bucăţi de teatru43.

Continuînd o veche tradiţie studenţească, „Junimea" a editat şi 
unele reviste umoristice : „Broscoiul" (1879-1881, redactată de Grigore

36 „Junimea l i t e r a r ă an. I, nr. 1, Cernăuţi, 1904, p. 3.
37 I. Nistor, Istoria Bucovinei, manuscris, p. 340.
38 Traian Cantemir, Principiile ideologice ale revistei „Junimea l i t e r a r ă în 

„Studii şi cercetări ştiinţifice11, Bacău, 1970, p. 333.
39 I. Nistor, Ideea latinităţii în istoria română, în „Junimea literară11, nr. 4, 

1906 ; Legăturile noastre cu Ardealul, în „Junimea literară41, 1914, nr. 1-3, p. 12, etc.
40 Junimea literară, an 8, Cernăuţi, 1911, nr. 7-9.
41 Chiar la începutul apariţiei revistei, numărul doi din 1904, a fost confiscat 

de autorităţi, iar ediţia a doua a fost retipărită cu spaţii albe.
42 Sextil Puşcariu, Cîteva scrisori, în volumul „Omagiul lui I. Nistor (1912- 

1937)“, Cernăuţi, 1937, p. 11.
43 G. Tofan, Seratele literar-muzicale, în „Junimea literară44, nr. 2, Suceava, 

1905, p. 81.
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Onciul), „Urzica" (1881-1882), „Cociorva" (1880), „Cociorva nouă liberă" 
(1881 — Ştefan Popescu), „Vulpoiul" (1899 — V. Morariu) şi „Racu" 
(1899 —  Arcadie Dugan) v‘. Aceste reviste umoristice apăreau ocazional.

Societatea „Junimea" a luat atitudine faţă de orice problemă majoră, 
a vieţii cultural-naţionale. Astfel, în 1883 şi 1884, ea a protestat ener
gic (prin adunări, redactarea unui manifest şi memorii) contra intenţiei 
guvernului imperial, de a muta facultatea de filozofie a universităţii, 
la Brun, în Moravia 45.

Studenţii români au fost solidari, în acţiunea desfăşurată în vederea 
înfiinţării unei catedre de istorie a românilor, la universitate. Sprijiniţi 
şi îndrumaţi de profesorul Sextil Puşcariu (titularul catedrei de limba 
şi literatura română), studenţii au cerut în adunări repetate şi energice, 
în memorii documentate, introducerea istoriei naţionalew. Autorităţile 
vor îndeplini, parţial, acest deziderat, în 1912, cînd a fost înfiinţată ca
tedra de istorie sud-est europeană, în cadrul căreia Ion Nistor va acorda 
o mare pondere predării istoriei românilor.

în  1906, George Tofan propune organizarea unor cursuri universi
tare de vară în România, cu scopul de a întări legăturile culturale, de 
a cunoaşte mai bine literatura şi istoria naţională. Această idee, expusă 
într-un articol din „Junimea literară", va fi receptată de N. Iorga, care, 
în iulie 1908, inaugurează cursurile de vară de la Vălenii de Munte, la 
care vor participa numeroşi intelectuali bucovineni 'll.

Studenţii de la „Junimea" au combătut tendinţa de a considera cul
tura un privilegiu al vîrfurilor unei naţiuni, fiind convinşi că este de 
datoria lor să activeze în direcţia ridicării nivelului de cultură al poporu
lui, contribuind la emanciparea naţională a românilor bucovineni. în 
tr-un raport anual se afirma cu tărie acest scop : „Voim să-i mijlocim 
şi poporului nostru foloasele progresului şi ale înaintării culturale, pen
tru că voim să-l vedem înălţat la o treaptă mai înaltă de cultură şi la 
o bunăstare materială" 48.

în 1892 încep legăturile cu lumea satelor, care se vor amplifica în 
perioada următoare, mai ales după 1905, cînd „Junimea" se va întî}ni pe 
acest teren de activitate, cu societatea „Dacia" /|!l. Conştienţi că sînt „le
gaţi cu toate fibrele inim ii" de poporul care le-a dat naştere, studenţii 
junimişti au desfăşurat o bogată activitate cultural-naţională în rîndurile 
ţăranilor şi meseriaşilor români. Ei au contribuit la crearea unor cabi
nete de lectură şi bănci populare la sate, sprijinind activitatea lui Grigore

44 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1908/9— 1925/6, Cernăuţi, 1926, p. 88.
45 Al. Procopovici, Societatea academică „Junimea", în „Românii din B u c o 

vina", Cernăuţi, 1907, p. 117.
46 Sextil Puşcariu, op. cit., p. V, 1, 3, 8.
47 G. Tofan, Cursuri universitare feriale, în „Junimea literară11, an I I I ,  S u 

ceava, 1906, nr. 8-9, 134-135 şi G. Rotică, Cursuri pentru sufletul românesc, în
„Junimea literară11, 1906, nr. 9-10, p. 194.

48 Raportul societăiţii „Junimea“ pe anii 1888-1889, Cernăuţi, 1889, p. 6.
49 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1908/9-1925/6, Cernăuţi, 1926, p. 20.

In 1892, G. Filimon şi Şt. Bodnărescu au reprezentat societatea „Junimea", la
inaugurarea Societăţii plugarilor români din Stroeşti (judeţul Suceava). In  a n i i
următori, la activităţile şi acţiunile festive ale societăţii „Junimea" sînt prezenţi 
şi unii membri ai cabinetelor de lectură de la sate.
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Filimon, de ridicare economică a ţărănimii. în acelaşi scop, a fost înfiin
ţată- secţia juridico-economică ; au fost prezentate conferinţe cu conţi
nut naţional, economic, cultural şi istoric ; a fost creată o echipă de tea
tru (condusă de Ştefan Berariu) care efectua turnee la sate 50. Grupuri de

Fig. 4. — Scenă din spectacolul prezentat de Societatea „Junimea44 (1913).

studenţi şi intelectuali din sate, organizau duminica petreceri populare, 
precedate de programe cultural-educative, alcătuite din conferinţe, pre
zentarea unor piese de teatru, declamări şi piese corale naţionale, cîn- 
tate de ţărani.

Societatea a reeditat, în noiembrie 1906, gazeta pentru popor „Deş
teptarea44, redactată de I. Grămadă, ajutat de Romulus Cânclea, A. Moî- 
dovan, C. Corneanu şi V. Grecu 5i.

Pentru a păstra legătura cu celelalte centre şi pentru a întări spiri
tul de solidaritate naţională, studenţii de la „Junimea44 (apoi şi cei ele la 
alte societăţi), organizau anual serate distractive în diferite oraşe din

50 Al. Procopovici, op. cit., p. 119 şi M. Iacobescu, George Popovici (1863-1905), 
Suceava. Anuarul Muzeului judeţean, nr. VI-VII, 1980, p. 544-545.

51 Raportul societăţii „Junimea" pe anii 1908/9-192516, Cernăuţi, 1926, p. 29.
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Bucovina. Aceste petrecei’i, însoţite de un program cultural-artistic bo
gat, au creat posibilitatea întîlnirii intelectualilor, care aveau, astfel, pri
lejul de a discuta, a se cunoaşte şi a lega noi prietenii. Fondurile reali
zate la aceste serate, erau folosite pentru sprijinirea şcolilor şi cabinetelor 
de lectură săteşti, elevilor şi studenţilor săraci.

Societatea „Junimea" a întreţinut legături strînse cu celelalte so
cietăţi culturale româneşti din Bucovina —  „Societatea pentru cultură şi 
literatura poporului român" (creată în 1862), „Şcoala română" (1883 — 
Suceava), „Societatea doamnelor române" (1881) — sprijinind activitatea 
acestora, colaborînd la organizarea unor acţiuni şi fiind ajutate material 
cu bani, cărţi, reviste şi burse.

„Junimea" a înfiinţat societatea de cîntare „Armonia" din Cer
năuţi, în 1881, care va fi condusă de „junimeni" activi şi „emeritaţi" 52. 
Ea a sprijinit, în organizarea unor acţiuni culturale, şi alte societăţi : 
„Societatea mazililor şi răzeşilor români" (1900), „Societatea meseria
şilor români" (1907), „Clubul român" (1900 —  Rădăuţi). Societatea „Ju
nimea" a stabilit legături cu peste 25 de societăţi studenţeşti din Româ
nia şi principalele centre universitare europene 53.

Serbările jubiliare ale „Junim ii" din 1904 şi 1908, au fost prilejuri 
de întîlnire şi întărire a legăturilor dintre intelectualii bucovineni şi cei 
din patrie. Studenţii au sprijinit „Liga culturală" în organizarea serbării 
de la Putna din 16 iulie 1904, prilejuită de comemorarea a 400 de ani 
de la moartea lui Ştefan cel Mare, festivitate care a constituit un nou 
„moment de cutremurare a conştiinţei naţionale"54. Cu acest prilej, ei 
au distribuit cele 500 de exemplare din „Istoria lui Ştefan cel Mare pen
tru poporul român" de N. Iorga, trimise gratuit de Spiru Haret, ministrul 
culturii şi instrucţiunii publice

Reprezentanţii „Junim ii" au participat la numeroase manifestări cul
tural-naţionale organizate în Regat şi Transilvania : sărbătorirea a 40 de 
ani de activitate a lui Iosif Vulcan, redactorul revistei „Familia" (Oradea, 
februarie 1904) 5G, festivităţile de la Sibiu (august 1906)57, serbările de 
la Ruginoasa şi Iaş-i organizate de „Liga culturală" (ianuarie 1909)58, 
semicentenarul „Astrei" (Blaj, 25 august 1911) 5!).

Excursiile organizate de societăţile culturale au contribuit la întări
rea legăturilor naţionale fireşti, între românii bucovineni şi cei din pa
trie. O excursie care a lăsat amintiri de neuitat în inimile numeroşilor 
bucovineni (studenţi, profesori, ţărani), a fost cea din 1908, la Iaşi. Cu

52 Ibiclem, p. 72.
53 Ibidem, p. 67-70.
54 Vasile Netea, C. Gh. Marinescu, Liga culturală şi unirea Transilvaniei cu 

România, Ed. Junimea, Iaşi, 1978, p. 206-207.
55 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1903-1904, Cernăuţi, 1904, p. 9.
56 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1908/9-1925/6, Cernăuţi, 1926, p. 28.
57 „Junimea literară", an. I, 1904, Cernăuţi, nr. 7-8, p. 128.
58 Idem, an VI, 1909, Cernăuţi, nr. 2, p. 21.
59 V. Netea, C. Gh. Marinescu, op. cit., p. 222.
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acest prilej, Nicolae Iorga le-a prezentat expoziţia istorică organizată 
de „Liga culturală" ţinînd o veritabilă lecţie de istoria neamului60.

Activitatea cultural-naţională a societăţilor studenţeşti din Buco
vina ,a fost sprijinită de instituţii şi societăţi culturale din patrie
— „Transilvania", „Liga culturală", „Academia Română" —  prin acor
darea unor ajutoare în bani, burse, lucrări de literatură şi istorie română, 
ziare şi reviste 0l.

Studenţii bucovineni au menţinut legături permanente cu „Asociaţia 
generală a studenţilor din România", participînd la toate congresele a- 
nuale ale acesteia. în 1882, cu ocazia congresului desfăşurat la Buzău, a 
fost creată „Asociaţia generală a studenţilor români din ţară şi de peste 
hotare" tJ2. Prezenţa la aceste congrese, a studenţilor din teritoriile vre
melnic subjugate, era o nouă dovadă a hotărîrii tineretului studenţesc 
de a-şi uni forţele în lupta pentru realizarea idealurilor de libertate 
şi unitate naţională ale poporului nostru.

Participarea la congrese şi acţiuni studenţeşti în România, a unor 
reprezentanţi ai studenţimii bucovinene s-a făcut, deseori, în pofida unor 
măsuri represive luate de autorităţile habsburgice. în  1894, studenţii care 
participaseră la congresul de la Constanţa, unde şi-au manifestat spriji
nul faţă de mişcarea memorandistă, au fost urmăriţi de poliţia austriacă, 
unii dintre ei, Eusebie Paşcan şi Petre Ionescu, fiind nevoiţi să rămînă 
în România 63.

In acelaşi an, societăţile studenţeşti din Bucovina şi-au trimis repre
zentanţi —  Leonida Bodnărescu, Alecu Popovici, Constantin Onciul —  la 
procesul memorandiştilor de la Cluj afirmîndu-şi cu tărie solidaritatea 
cu lupta naţională a românilor din Transilvania M.

Societatea „Junimea" s-a situat pe o poziţie combativă faţă de au
torităţile habsburgice. Astfel, în anii 1899-1900, ea a condus campania de 
apărare a tricolorului, membrii ei arborînd, ostentativ, cocarda tricoloră 
în toate ocaziile.

Studenţii din Cernăuţi, în frunte cu junimiştii au protestat în anul 
1900, contra germanismului profesorilor de la Universitatea din Cernăuţi.

în  1908, cînd lui Nicolae Iorga i s-a interzis intrarea în Bucovina, 
studenţii protestează energic, iar „Junimea" îl alege membru de onoare, 
manifestîndu-şi deschis respectul şi admiraţia faţă de activitatea desfă
şurată pentru realizarea unităţii culturale şi politice a tuturor româ
nilor

60 „Buciumul", Cîmpulung-Moldovenesc, an. I, 1908, nr. 6, p. 63.
61 V. Curticăpeanu, Societatea „Transilvania“ din Bucureşti pentru sprijinirea 

studenţilor şi elevilor meseriaşi din Austro-U ngaria, în „Studii. Revistă de is
torie", tom. 19, 1966, nr. 1, p. 101 şi 111. în  1883, un asemenea ajutor, de 400 de 
lei, a primti şi studentul Lazăr Vieol, membru al „Junim ii".

62 V. Netea, C. Gh. Marinescu, op. cit., p. 41-42.
63 I. Nistor, op. cit., p. 326.
64 Leonida Bodnărescu, Bucovineni la Procesul Memorandumului, în „Făt-Fru-

mos“, an. XV II, 1942, nr. 3, Cernăuţi, p. 72; I. Cocuz, Ecoul procesului Memo- 
randum-ului în Bucovina, în „Muzeul naţional11, IV/1978, Bucureşti p. 635-638.

65 Raportul societăţii „Junimea“ pe anii 1908(9-1925/6, Cernăuţi, 1926, p. 30.
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Activitatea naţională a „Junimii" este întreruptă de izbucnirea pri
mului război mondial. Mulţi membri activi şi emeritaţi ai societăţii au 
trecut în ţara liberă, lucrînd cu abnegaţie pentru informarea opiniei pu
blice despre suferinţele fraţilor aflaţi în Bucovina subjugată. In această 
direcţie, s-a remarcat activitatea lui Ion Nistor, George Tofan, Iorgu 
Toma, Emilian Sluşanschi, Emil Cotos, care vor activa în cadrul „Ligii 
pentru unitatea politică a tuturor românilor", „Cercul bucovinenilor şi 
transilvănenilor din Bucureşti"G(i şi „Asociaţia bucovineană", partici- 
pîncl la diferite acţiuni care urmăreau grăbirea intrării României în 
î'ăzboi, pentru împlinirea măreţului ideal al unirii °7. Trecerea acestor băr
baţi prin şcoala „Junimii", i-a format ca px*opagandişti fervenţi ai ideii 
de unitate naţională.

în timpul primului război mondial, numeroşi junimişti au luptat 
în armata română (Traian Popovici — preşedintele societăţii în 1914, 
Euse-bie Popovici, Eugen Mîrza, etc.), unii dintre ei pecetluind cu sîngele 
lor întregirea patriei (Ion Grămadă, Lascăr Luţia, Teodor Turtureanu, 
Iustin Breabăn, Nicolae Ciubotariu).

„Junimea" a fost un aşezămînt de educaţie al tineretului studen
ţesc român, în spiritul idealurilor naţionale. Din rîndurile societăţii au 
răsărit luptători vrednici pentru drepturile naţionale, contribuind prin 
activitatea lor neobosită la păstrarea caracterului românesc al acestui 
teritoriu şi la revenirea lui firească în hotarele patriei.

în decursul timpului, la Cernăuţi au activat şi alte societăţi stu
denţeşti întemeiate de grupuri de studenţi care au părăsit, din diferite 
motive, societatea „Junimea".

în  anul 1880, Ştefan Cocinschi cu un grup de junimişti, întemeiază 
„întrunirea academică BUCOVINA", care va activa cu unele întreruperi 
(1883-1888, 1897-1902). Crearea noii societăţi urmărea să combată ten
dinţa unor studenţi români de a participa la societăţile studenţeşti 
străine, atraşi de organizarea fastuoasă a acestora. Aşezînd la baza ac
tivităţii ei „iubirea de neam", „Bucovina“ avea ca scop : ..perfecţionarea 
reciprocă a membrilor pe teren naţional-literar, dezvoltarea spiritului so
cial, cultivarea colegialităţii studenţeşti, promovarea intereselor acade
mice şi cultivarea corpului prin exerciţii gimnastice"e8. Societatea se 
autodefinea, ca fiind, „conservativă", aceasta oglindindu-se în denumi
rile adoptate de membrii ei („vulpani", „seniori"...), în regulamentul de 
primire (după un semestru de pregătire şi un examen practic, puteai 
deveni membru activ), purtarea unor însemne speciale (chipiu roşu ; 
cocardă tricoloră), practicarea sportului (scrima). Societatea avea, în anul 
1909, 30 de membri activi şi 41 emeritaţi, care dispuneau de o biblio
tecă şi un cabinet de lectură C9.

66 C. Nuţu, România în anii neutralităţii (1914-1916), Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 
1972, p. 175.

67 T. Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul pri
mului război mondial (1914-1918), Cernăuţi, 1923, p. 185-187.

68 E. Tudan, întrunirea academică română „Bucovina", în volumul „Românii 
din Bucovina (1775-1906)“, Cernăuţi, 1906, p. 123.

69 G. Tofan, Viaţa românească în Bucovina, Societăţi studenţeşti, în „Viaţa 
Românească11, voi. X I, 1909, Iaşi, nr. 12, p. 440.
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Membrii societăţii organizau întîlniri publice în Cernăuţi şi în alte 
localităţi, colaborîncl şi la acţiunile cultural-naţionale iniţiate de cele
lalte societăţi româneşti. „Bucovina“ a editat un „Almanach literar", 
din care au apărut două numere (în anii 1903 şi 1905).

în  noiembrie 1884, studenţii români de la Facultatea de teologie s-au 
organizat în societatea „Academia ortodoxă“, care pe lîngă programul 
ei special, va iniţia şi acţiuni culturale 70. Ea organizează serbări, excursii, 
colaborîncl, în acest sens, cu celelalte societăţi studenţeşti.

Studentul Victor Zaharescu s-a îngrijit de editarea unor broşuri, care 
au format „Biblioteca poporală bucovineană" (1886-1892). Acestea, îm
preună cu „Calindarul poporului bucovinean", erau răspîndite gratuit 
în rîndurile sătenilor 71. Studenţii scoteau ocazional şi o revistă umoris
tică, „Săpunul" (apărută din 1902).

La 21 mai 1905, un grup de studenţi în frunte cu Liviu Marian pă
răsesc „Junimea", înfiinţînd o nouă societate academică, „Dacia“. Mem
brii acesteia proveneau, în majoritate, din foştii elevi ai claselor paralele 
româneşti de la gimnaziul din Suceava şi fiind fii de ţărani, doreau să 
activeze mai intens în lumea satelor. Societatea „Dacia" îşi propunea să 
urmărească în activitatea ei, „cultivarea simţului naţional, perfecţionarea 
pe tărîm literar, răspîndirea culturii în popor, creşterea spiritului de so
cietate, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor români de la uni
versitate şi ajutorarea celor lipsiţi de mijloace materiale" T1.

Pe lingă activităţile legate de preocupările studenţeşti, societatea şi-a 
înscris în program, obligaţia membrilor săi de a răspîndi cultura în rîn
durile ţăranilor şi meseriaşilor rom âni7:i.

Activînd cu elan tineresc, studenţii de la „Dacia" au avut realizări 
importante, în ridicarea cultural-economică a poporului. Ea a organizat 
cursuri serale pentru meseriaşii din suburbiile oraşului Cernăuţi, unde 
se predau cunoştinţe de citit, calcul, muzică, istoria românilor ; aceste 
cursuri au fost organizate pe două grupe (analfabeţi şi ştiutori de carte), 
timp de trei luni, de două ori pe săptămînă. „Dacia" a întreţinut un ser
viciu gratuit de informaţie şi asistenţă juridică, pentru ţăranii care ve
neau cu diferite probleme la Cernăuţi.

Membrii societăţii —  alături de „Junimea" şi „Societatea pentru 
cultură" — au dus o campanie susţinută pentru înfiinţarea cabinetelor 
de lectură şi a caselor naţionale la sate, cărora le-au donat numeroase 
cărţi, ziare şi reviste. Societatea a sprijinit activitatea cabinetelor de 
lectură, organizînd petreceri populare, precedate de conferinţe şi pro
grame culturale (piese de teatru scurte, cu subiecte naţionale şi de com
batere a unor racile din viaţa satului).

70 E. Jancovschi, Societatea academică „Academia ortodoxă", în volumul „Ro
mânii din Bucovina1', Cernăuţi, 1906, p. 120.

71 C. Loghin, La 80 de ani — istoric şi realizări. Societatea pentru cultura 
şi literatura română în Bucovina (1862-1942), Cernăuţi, 1943, p. 180.

72 F. Doboş, Societatea academică „Dacia", în volumul „Românii din Buco- 
vina“, Cernăuţi, 1906, p. 125.

73 G. Tofan, op. cit., p. 440.



370 EMILIAN DAN PETROVICI

„Dacia" a editat o bibliotecă populară, în format mic (în cadrul că
reia au apărut numeroase broşuri cu subiecte economice, culturale, po
litice) şi un foarte reuşit „Calendar al copiilor" (1909-1914), care cuprin
dea poezii patriotice, poveşti, povestiri istorice, portretele voievozilor 
români şi sfaturi educative Prin conţinutul lor, aceste calendare anuale

urmăreau să cultive în rîndul copiilor, dragostea faţă de limba şi tradi
ţiile strămoşeşti, cunoaşterea istoriei naţionale, a creaţiilor marilor noştri 
povestitori. Intr-un asemenea calendar literar, era făcută o scurtă pre
zentare a originii latine a limbii şi poporului român, fiind evocată lupta 
pentru libertate naţională a poporului nostru în timpul marilor voievozi. 
Micii şcolari erau îndemnaţi să nu uite că „...limba românească pe care o 
vorbesc e cea mai frumoasă limbă şi-i mare ruşine pentru acela care să 
leapădă de dînsa" 75. Acţiunile care urmăreau educarea naţională a ti
neretului erau de mare importanţă, deoarece tînăra generaţie creştea

74 C. Loghin, op. cit., p. 193.
75 Ce trebuie să ştie şcolarul român, în „Calendarul copiilor pe anul 1909“, 

Cernăuţi, p. 16-17.
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intr-un mediu de cultură străină, ce urmărea să-i formeze ca buni supuşi 
ai monarhiei habsburgice.

Societatea „Dacia" şi-a mobilizat toate forţele, în acţiunea de în
fiinţare a societăţilor de arcaşi la sate. Arcăşiile populare erau menite 
să apere interesele populaţiei româneşti, mai ales în satele mixte, unde 
rutenii aveau organizaţii paramilitare („Sicz"), înarmate şi subvenţio
nate de statul habsburgic 7ti.

Societatea ..Dacia" face un apel către intelectualii satelor, să orga
nizeze tineretul în arcăşii, cu scopul „de a strînge la un loc tineretul, 
de a-1 face atent asupra pericolelor care-1 ameninţă din toate părţile, de 
a-1 fortifica fiziceşte şi moralminte" 77. Studenţii au tipărit un regula
ment de organizare al arcăşiilor, în care erau precizate scopul, mijloacele 
pentru realizarea lui şi însemnele acestor societăţi. Scopul arcăşiilor era 
„stingerea incendiilor, dezvoltarea fizică prin gimnastică şi atletică, pre
cum şi dezvoltarea culturală şi socială a membrilor" 78. Arcăşiile orga
nizau, pe lingă pregătirea fizică, şi acţiuni culturale, cum ar fi : serbări, 
cursuri de alfabetizare şi conferinţe folositoare pe lîngă cabinetele de 
lectură. La acţiunile arcăşeşti era arborat steagul tricolor, iar membrii 
purtau un brîu tricolor în diagonală. Sprijinită intens de studenţi şi de 
„Societatea pentru cultură", acţiunea de înfiinţare a arcăşiilor populare 
dă rezultate bune ; pînă în 1914, au fost create peste o sută de arcăşii, 
care aveau o organizare şi conducere unitară (societatea „Dacia").

Prin ceremonii, crearea bibliotecilor şi cabinetelor de lectură, prin 
conferinţele şi serbările organizate în casele naţionale, tinerii au fost 

crescuţi în dragostea faţă de limba, tradiţiile şi gloria strămoşească. Ei 
vedeau în acţiunile arcăşeşti, o pregătire în vederea realizării unor idea
luri mai înalte decît simplele acţiuni prevăzute în regulament. De formă, 
arcăşiile, pentru a fi acceptate de autorităţi, au fost iniţiate ca nişte 
societăţi de pregătire a tinerilor pentru stingerea incendiilor, în realitate, 

ele aveau „...să aprindă şi să întreţină focul sfînt al iubirii de neam" 79.

Studenţii de la „Dacia" şi-au adus o contribuţie importantă, la în
fiinţarea „Reuniunii meseriaşilor români" (creată la Cernăuţi, în 1907), 
organizînd unele acţiuni culturale, în colaborare cu membi'ii acesteia80.

Societatea „Dacia" a organizat numeroase excursii. în  1906, cu oca
zia deschiderii expoziţiei generale de la Bucureşti, societatea a îndem
nat să participe şi a condus două mii de ţărani, care au fost primiţi cu 
deosebită căldură şi care s-au întors cu amintiri de neu itat81.

76 E. Prokopowitsch, Die rumănische Nationalbewegung in der Bukowina und 
der Dako-Romanismus, Graz-Koln, 1965, p. 86-87.

77 Regulament pentru înfiinţarea şi conducerea societăţii de „Arcaş", Cer
năuţi, 1906, p. 5.

78 Ibidem, p. 12 şi urm.
79 F. Doboş, Arcaşii. G înduri şi fapte din Ţara de Sus, Cernăuţi, 1940, p. 104.
80 A. Morariu, Istoricul Societăţii meseriaşilor, comercianţilor şi industriaşi

lor români din Moldova de Sus, Cernăuţi, 1932, p. 5-6.
81 C. Loghin, op. cit., p. 237.
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Din anul 1909, la Cernăuţi a mai activat şi societatea studenţească 
„Moldova", înfiinţată de un grup de tineri, care au părăsit societatea 
„Bucovina* 8-.

Existenţa mai multor societăţi ale studenţilor români la Cernăuţi, nu 
a însemnat o fărîmiţare de forţe, ci o diversificare a energiilor tinere
tului studios, în direcţii diferite de acţiune, în vederea realizării unui 
ţel comun : menţinerea caracterului etnic şi afirmarea naţională a popu
laţiei româneşti, autohtone, în viaţa economică şi cultural-politică a Bu
covinei. Chiar şi acele societăţi („Bucovina", ,,Moldova“), care au adop
tat, în exterior, anumite forme străine (uniforme, insigne, ceremonii fas
tuoase .denumiri speciale pentru membrii lor), au făcut-o din dorinţa 
de a atrage şi în acest mod pe studenţii români, care, tentaţi de aseme
nea străluciri, ar fi putut fi ademeniţi în societăţile academice străine 8;!.

Societăţile academice româneşti au colaborat, în activitatea cultu- 
ral-naţională şi în acţiunea de promovare a intereselor studenţilor ro
mâni de la Universitatea din Cernăuţi. Legăturile dintre ele se vor ma
terializa, pe plan organizatoric, prin unirea lor în „delegaţiuni“ (care 
au funcţionat între 1908-1914), ca for suprem pentru reprezentarea în
tregii studenţimi române.

Activitatea societăţilor studenţeşti încetează în 1914, datorită mă
surilor luate de autorităţile austro-ungare, la începutul primului război 
mondial, fiind î'eactivate în anul 1919.

Animaţi de profunde sentimente şi idealuri naţionale, prin comba
tivitatea, elanul şi energia tinerească cu care au organizat diverse ac
ţiuni, prin atitudinea demnă şi protestatară faţă de autorităţi, studenţii 
au adus un suflu nou în mişcarea naţională a românilor din Bucovina.

Activitatea societăţilor studenţeşti nu s-a limitat numai la domeniul 
cultural-naţional. Ele au sprijinit activitatea politică a tinerilor intelec
tuali, grupaţi în jurul societăţii „Concordia*8/\ care va deveni nucleul 
Partidului Naţional Român din Bucovina8r>. Studenţii au sprijinit noua 
orientare politică, care-şi propunea să se bazeze mai mult pe popor, a- 
trăgînd masele la viaţa politică şi organizînd acţiuni mai hotărîte pen
tru promovarea intereselor naţionale româneşti.

Ideile naţionale promovate de societăţile studenţeşti au avut un 
larg ecou în rîndul maselor populare, forţa de înrîurire â acestora dato- 
rîndu-se faptului că studenţii proveneau din rîndurile poporului, îi cu
noşteau viaţa şi au găsit forme adecvate pentru a i se adresa.

Activitatea societăţilor studenţeşti s-a încadrat în larga mişcare cul- 
tural-naţională, ele constituind puternice forme ale luptei de emanci
pare socială şi naţională a românilor bucovineni.

82 Genealogia societăţilor academice româneşti din Cernăuţi, în „Raportul 
societăţii „Junimea11 pe anii 1908/9-1925/6“, Cernăuţi, 1926, p. 69 şi 71.

83 Hans Prelitsch, Student in Czernowitz. Die Korporationen an der Czernowitzer 
Umversităt, Munchen, 1961, p. 18-20. La universitatea din Cernăuţi au activat, 
în perioada 1875-1918, 19 asemenea societăţi academice, una germană numindu-se 
la început „Dacia !“...

84 E. Prokopowitsch, op. cit., p. 46-48 şi I. G. Sbiera, op. cit., p. 334.
35 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina (1775-1918), Cernăuţi, 

1926, p .155 şi 205.
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Activitatea cultural-naţională de la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi 
primele decenii ale secolului al XX-lea, desfăşurată în jurul ideii de uni
tate şi luînd forme variate şi complexe, a constituit unul din factorii 
de mare importanţă în procesul de realizare a unităţii politice.

Prin răspîndirea ideologiei naţionale în rîndul maselor, prin forma
rea unei generaţii de intelectuali animată de profunde idealuri patrio
tice, prin legăturile permanente cu societăţile similare din ţară, socie
tăţile studenţeşti din Bucovina au impulsionat lupta pentru unitate na
ţională, aducîndu-şi o însemnată contribuţie la măreţul act al revenirii 
acestui străvechi ţinut românesc, în 1918, în hotarele fireşti ale patriei 
întregite.

LES SOCl£T£S ACADfiMIQUES ROUMAINES DE 
BUCOVINE — FORMES DE LA LUTTE 
D’EMANCIPATION SOCIALE ET NAŢIONALE

Re s u m e

Cet article presente synthetiquement l ’activite des societes 
des etudiants roumains de l ’Universite de Cernăuţi, depuis leur fondation et jus- 
qu’en 1918.

Les societes academiques roumaines ont deploye une intense activite culturelle- 
nationale, m ilitant en permanence pour Temancipation economique et cultu- 
relle-politique des roumains, trouves sous la domination temporaire de la mo- 
narchie des Habsburges.

Par la propagation de l ’ideologie naţionale dans les rangs du peuple, par 
l’atitude combative vis-â-vis des autorit(§s et la defense des droits des roumains, 
par le developpement d’une jeune generation animee de profonds ideals patrio
tiques, les societes academiques roumaines de Bucovine ont impulsione la lutte 
pour l’unite naţionale, en contribuant au retour de cette tres ancienne terre rou
maine — en 1918 — dans les frontieres de la patrie.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — Le comite de la Societe „Arboroasa44, mis sous les verrous par les 
autorites hasburges.

Fig. 2. — L ’etudiant Dimitrie Onciul, le premier president de la societe „Ju
nimea* (1878-1879).

Fig. 3. — La page de titre du periodique edite par la societe „Junimea41. 
Fig. 4. — Scene du spectacle presente par la societe „Junimea41 en 1913. 
Fig. 5. — Liviu Marian, le premier president de la societe „Dacie14 (1905).
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„REVISTA ILU STR A TĂ " -  P R O P A G A T O A R E  A 
IS T O R IE I Ş l C U L T U R II B U C O V IN E N E

l a z A r  u r e c h e

Efervescenţa politică şi culturală ce caracteriza 
Transilvania la sfîrşitul secolului al XlX-lea a avut o puternică influ
enţă şi asupra publicisticii româneşti, devenită, încă cu o jumătate de veac 
în urmă, un instrument important al luptei de emancipare naţională 
şi culturală a românilor de sub dominaţia străină.

în  această perioadă se constată o diversificare a presei româneşti 
din Transilvania, diversificare simţită cu pregnanţă şi în partea nord- 
estică a acesteia, unde se observă trecerea accentuată de la o presă 
de specialitate la una mai accesibilă publicului, de la reviste cu profil 
pedagogic la publicaţii literare K

în  ultimul deceniu al veacului trecut, viaţa culturală din ţinutul 
Bistriţei se afla într-un vădit progres, oraşul de reşedinţă al fostului 
comitat Bistriţa-Năsăud devenind, astfel, unul dintre centrele ele seamă 
ale luptei româneşti pentru Unirea clin 1918. Este momentul cînd apar 
primele publicaţii româneşti clin oraşul Bistriţa, la graniţa dintre cele 
două veacuri, consemnînd şi un eveniment fără precedent în istoria 
presei : apariţia unei reviste literare la sat — „Revista ilustrată" -.

în  primul an de apariţie (1898), redacţia revistei se afla la Reteag, 
iar administraţia la Şoimuş —  două sate situate la peste 50 km unul 
de altul —  partea tehnică a publicaţiei executîndu-se la Bistriţa. Cei 
care s-au îngrijit de apariţia revistei au fost folcloristul Ion Pop Rete- 
ganul (redactor responsabil) şi preotul Ioan Baciu (editor);i. De istoria 
scurtă a acestei reviste —  care a apărut între anii 1898-1902 —  este 
legată şi înfiinţarea, în anul 1900, a primei tipografii româneşti din

1 Toate publicaţiile apărute pînă în deceniul 9 al veacului trecut au avut un
profil pedagogic, ele fiind editate de către profesorii năsăudeni. Enumerăm pe 
cele mai importante dintre acestea : „Magazinu Pedagogicu“ (1867), „Reportu
anuale despre gimnasiulu românu greco-catolicu din Naseudu" (1867), „Şcoala 
practică11 (1876), „Şcoala română" (1876). Pentru detalii vezi Teodor Tanco, Virtus 
Romana Rediviva, voi. II, Bistriţa, 1974, p. 13-38.

2 Ibidem, p. 45
3 La sfîrşitul anului I, Ion Pop Reteganul s-a retras — din motive necunoscute 

— de la conducerea „Revistei ilustrate", responsabilitatea de „proprietar şi re
dactor" asumîndu-.şi-o Ioan Baciu din Şoimuş, unde se va stabili şi redacţia (Vezi 
„Revista ilustrată", an I, nr. 12, Şoimuş-Reteag, 1898, p. 221). La 1 august 1901, 
Ioan Baciu — „fiind morbulent" — îşi vesteşte demisia conducerii revistei, noul 
proprietar şi editor devenind Georgiu M. Ungureanu, iar redactor responsabil 
P. Şimon (Idem, an IV, nr. 15, Bistriţa,1901).
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nord-estul Transilvaniei : „Tipografia Baciu* clin satul Ş o i m u ş u n a  
dintre cele mai mici localităţi de pe valea Şieului.

Pe prima filă a revistei, articolul Onorat public cetitoriu, semnat de 
Ioan Baciu şi Ion Pop Reteganul, ne dezvăluie programul publicaţiei, 
program izvorît dintr-o datorie „faţă de neamul nostru“, căruia îi va 
„întinde... un mijloc de instrucţie şi educaţie*, publicînd, unele articole 
cu caracter moralizator, literatură originală, populară şi clasică, recen
zii etc.

în  cei 5 ani de existenţă, „Revista ilustrată* a publicat în pagi
nile sale unele bucăţi literare, studii ştiinţifice, numeroase articole de 
popularizare şi de informare, multe dintre ele valoroase prin atitudinea 
lor înaintată în domeniul literar, folcloric, istoric şi educativ. Un merit 
însemnat în menţinerea revistei la un nivel ridicat revine, în primul 
rînd, lui Ion Pop Reteganul — redactorul responsabil din primul an 
şi colaboratorul din anii următori — şi unor personalităţi consacrate în 
cultura românească : G. Coşbuc, S. FI. Marian, Nerva Hodoş, O. Goga.

Apariţia revistei a fost salutată cu bucurie nu numai de periodi
cele româneşti din Transilvania, ci şi de cele de peste munţi. Aşa, bună
oară, la nici două luni de la apariţia primului număr, periodicul bucu- 
reştean „Foaia pentru toţi* aprecia că, prin frumuseţea ei, „Revista 
ilustrată* întrece orice s-a făcut pe acest tărîm*, avînd ilustraţii „exe
cutate admirabil* 5, iar „Deşteptarea* din Cernăuţi îndemna cititorii „mai 
şcoliţi* şi cabinetele de lectură să se aboneze la această „foaie*, care 
conţine „bucăţi pline de învăţăminte*(i. îndemnul „Deşteptării* a fost 
urmat de un însemnat număr de intelectuali bucovineni, care, prin 
mari eforturi, au reuşit —  aşa cum rezultă, dealtfel, şi din corespondenţa 
redacţiei „Revistei ilustrate* — să-şi procure colecţia completă a aces
tei publicaţii. Printre abonaţii bucovineni ai revistei întîlnim  intelec
tuali de la oraşe şi de la sate : I. G. Sbiera (Cernăuţi) ', S. FI. Marian 
(Suceava)s, Gavril Bărănoiu (Valea Seacă)!), Constantin Voronca (Noua 
Suliţă) in, Nicolae Sbiera (Botoşana) 11 şi Constantin Pans (Suceava) 12. 
Faptul că revista a fost solicitată şi de unii intelectuali din România 
explică, într-un fel, valoarea articolelor publicate în paginile sale.

„Revista ilustrată* nu a fost o revistă regională. Deşi cultivă 
cu predilecţie aspecte ale istoriei şi culturii transilvănene, se eviden
ţiază, însă, un efort constant de a prezenta cititorilor ei — în măsura 
mijloacelor de care a dispus — istoria şi cultura întregului neam româ
nesc, militînd necontenit pentru unitatea lui culturală. în acest cadru 
nu scapă nici popularizarea trecutului istoric şi cultural al Bucovinei,

4 Idem, an III, nr. 1, Şoimuş, .1900, p. 20.
5 Vezi „Foaia pentru toţi“, nr. 12, Bucureşti, 1898, p. 135.
o „Deşteptarea", an VI, nr. 5, Cernăuţi, 1898.
7 Vezi „Revista ilustrată11, an II, nr. 3, Şoimuş, 1899, p. 48 ; idem, an IV, nr. 8,

p. 64.
8 Idem, an I, nr. 3-4, p. 62.
5 Idem, an IV, nr. 2, p. 16.
10 Idem, nr. 4 ,p. 32.
11 Idem, an II, nr. 1, p. 16.12 Idem, an I, nr. 5-6, p. 120.
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teritoriu răpit samavolnic din trupul Moldovei în anul 1775. Dar, cum 
era şi firesc, — revista nefiind de specialitate — nu ne putem aştepta 
la contribuţii de prim rang. Materialul istoriografie este inegal, avînd 
un profil variat, constînd din notiţe bibliografice şi recenzii, articole 
de popularizare, prezentarea biografiilor unor personalităţi şi studii.

Seria unor astfel de materiale este deschisă cu studiul Ceva des
pre Bucovina, semnat de Ion Pop Reteganul 13. Este un studiu de sin
teză, avînd menirea de a iniţia pe cititor în cunoaşterea trecutului is
toric- al acestei provincii româneşti, dîndu-i o îndrumare generală asu
pra . situaţiei sale politice, demografice, sociale, economice şi culturale.

După o scurtă prezentare a istoriei naţionale pînă la întemeierea 
statelor feudale româneşti, autorul arată că, pînă în anul 1774, partea 
de nord a Moldovei, numită apoi Bucovina, a făcut parte din trupul 
acestei provincii, pentru ca, în 1775, să fie anexată, prin uneltiri şi 
forţă, de Imperiul habsburgic. Folosindu-se de date statistice, el arată 
că, în momentul anexării, teritoriul răpit avea un profund caracter 
românesc, majoritatea covîrşitoare a populaţiei constituind-o românii. 
Apoi, sînt evidenţiate efectele negative aie administraţiei galiţiene 
(1786-1848), perioadă în care românii bucovineni au fost supuşi unei 
sistematice şi crude politici de deznaţionalizare.

Perioada ulterioră revoluţiei de la 1848-1849 este prezentată ca o 
etapă de mari realizări politice şi culturale. Statutul de ducat autonom 
al Bucovinei, obţinut prin lupta acerbă! a populaţiei româneşti, a dat un 
puternic avînt luptei de eliberare socială şi naţională. In acest context, 
mişcarea culturală naţională a renăscut şi s-a amplificat, autorul tre- 
cînd în revistă personalităţile bucovinene care s-au afirmat pe acest 
tărîm : fraţii Eudoxiu, George şi Alexandru Hurmuzaki, Aron Pumnul, 
Dimitrie Petrino, S. FI. Marian, I. G. Sbiera, fraţii Vasile şi Ioan Bumbac, 
Ciprian Porumbescu, Constantin Morariu, Th. V. Ştefanelli, Dimitrie 
Onciul, Dimitrie Dan, Eusebie Popovici şi alţii.

Referindu-se la ziarul „Deşteptarea", el conchide că periodicul cer- 
năuţean a făcut un mare „serviciu deşteptării naţionale în pătura popo
rului de jos“, fiind de părere că apariţia lui în fiecare săptămînă 1/1 
„ar face şi mai mare serviciu sfintei cauze naţionale" l5.

în finalul articolului său, Ion Pop Reteganul afirmă că românii din 
Bucovina trebuie să-şi intensifice lupta pînă la scuturarea definitivă 
a jugului străin, fapt ce ar duce — în condiţiile în care succeselor lor
li se vor adăuga succesele tuturor românilor din monarhia austro-un- 
gară — la realizarea unităţii naţionale româneşti.

13 Vezi idem, nr. 7, p. 122-124.
14 Pînă în anul 1900 ziarul „Deşteptarea44 a apărut de două ori pe lună. 

începînd cu 22 aprilie 1900 el apare odată pe săptămînă, iar din 2 septembrie, 
aceiaşi an, apare de două ori pe săptămînă cu titlul „Foaia partidului poporal 
naţional44. Pentru detalii vezi Ioan Cocuz, Contribuţii la istoricul presei româneşti 
din Bucovina, (1820-1918), în Suceava.Anuarul Muzeului judeţean, voi. V, Suceava,
1978. p. 332.

15 Vezi „Revista ilustrată41, an I, nr. 7, p. 124.
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O completare a trecutului istoric al Bucovinei s-a realizat şi prin 
prezentarea, în cadrul revistei, a biografiilor lui Silvestru Morariu-Ân- 
drievici şi Constantin Morariu-Andrievici.

Sub titlul Dr. Silvestra Morariu-Andrieviciu (1818-1895) — articol 
anonim —  se face o iscusită schiţă biografică a marelui prelat bucovi
nean 1Ci. Articolul evidenţiază meritele şi eforturile sale depuse pentru 
emanciparea bisericii ortodoxe române din Bucovina, activitatea didac
tică şi publicistică a acestuia.

O altă schiţă biografică interesantă reliefează personalitatea peda- 
gogului-patriot Constantin Morariu-Andrievici (1835-1875) 17, a cărui acti
vitate este indisolubil legată de înfiinţarea —  prin sacrificiile materiale 
ale obştei româneşti —  a gimnaziului sucevean (1860), de sporirea nu
mărului de ore de limbă română ş̂i de înfiinţarea bibliotecii româneşti 
de la această instituţie.

O altă formă de propagare a istoriei şi culturii bucovinene în rîn
durile „Revistei ilustrate* a fost aceea a prezentării şi recenzării unor 
cărţi editate de bucovineni. De o atenţie aparte s-au bucurat studiile 
lu i I. G. Sbiera, un corespondent constant al periodicului transilvănean.

Prima dintre lucrările sale, prezentată şi recomandată de către re
dacţie „tuturor românilor*, este Mişcări culturale şi literare la Românii 
din stînga Dunării în restimp de la 1504-1714 (Cernăuţi, 1897),8. în 
două numere ale revistei, Ion Pop Reteganul face, „cu permisiunea auto
rului*, o amplă şi tematică prezentare a lucrării Familia Sbiera, după 
tradiţiuni şi istorie şi Amintiri din viaţa autorului (Cernăuţi 1898) ,!l.

Pentru a convinge cititorii „de însemnătatea opului şi de neobosita 
muncă a demnului autor*, Reteganul reproduce cîteva pasaje din lu
crare, iar apoi, trece în revistă conţinutul problemelor tratate de autor. 
Stăruie, îndeosebi, asupra reliefării personalităţii culturale şi didactice 
a lui I. G. Sbiera, reuşind un iscusit portret în cuvinte, unde se pe
rindă ca într-o frescă întreaga lui viaţă cu realizările sale. Sînt evi
denţiate meritele lui Sbiera în redactarea „Foii Societăţii pentru lite
ratura şi cultura română în Bucovina*, în traducerea unor cărţi din 
germană în română şi din română în germană, în final prezentînd bibli
ografia selectivă a condeiului său truditor în domeniul ştiinţific şi lite
rar. Şi, pentru ca imaginea despre el şi familia sa să fie întregită, revista 
reproduce 7 fotografii de familie.

în cadrul rubricii .„Bibliografie*, redacţia „Revistei ilustrate* sem
nalează apariţia a încă două cărţi scrise de bucovineni : Sărbătorile la 
Români. Voi .11. Păresemile (Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1899) de S. FI. Marian 20 şi Scrierile lui Iraclie Porumbescu, editate de

16 Idem, p. 125-127.
17 Vezi Constantin Morariu-Anclrieviciu (1835-1875), în „Revista ilustrată1', a n i, 

nr.9, p. 162-163.
18 „Revista ilustrată11, an I, nr. 3-4, p. 78.
19 Vezi Ion Pop Reteganul, Dr. Ioan G. Sbiera, în „Revista ilustrată", an II, 

nr. 5, p. 74-77 ; nr. 6, p. 86-87.
20 Idem, an III, nr. 5-6, p. 59.
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Leonida Bodnărescu21. Tot în aceeaşi rubrică este anunţată apariţia 
publicaţiei agricole „Gazeta poporului14 22, al cărui program este amplu 
difuzat prin intermediul „Revistei ilustrate4123.

Alături de transilvăneni. în coloanele „Revistei ilustrate" întîlnim 
şi numele unor colaboratori din vechea Românie şi din celelalte teri
torii româneşti aflate sub dominaţie străină. Printre aceştia figurează 
şi două nume din Bucovina : S. FI. Marian şi Elena Voronca 2/‘.

S. FI. Marian publică aici două articole : Crînyoaşa (Din datinele 
românilor despre insecte) 25 şi Conechifteriţci (Din datinele şi credinţele 
românilor despre insecte) 2(5. Apariţia primului articol este însoţită de 
un scurt, dar patetic comentariu asupra meritelor folcloristice ale auto
rului, redacţia simţindu-se onorată de a-1 avea printre colaboratorii 
revistei.

Prin publicarea articolului de popularizare, a biografiilor, a noti
ţelor bibliografice şi a recenziilor la care ne-am referit mai sus, „Re
vista ilustrată" a căutat să ofere cititorilor de rînd o imagine cît mai 
amplă despre trecutul istoric şi cultural al acestui teritoriu românesc. 
Ele sînt călăuzite de ideea dezvăluirii trecutului istoric al întregului 
teritoriu românesc, fiind prezentate ca pilde de năzuinţe, de eforturi 
şi suferinţe şi, mai ales, realizări pentru viitorime. Dar, din păcate, pe 
parcursul ultimilor 2 ani, numărul acestor materiale istoriografice se 
micşorează continuu.De fapt, este o scădere treptată a revistei, care va 
duce la apusul ei la sfîrşitul anului 1902.

„REVISTA ILUSTRATA" („LA REVUE ILLUSTREE") — 
PROPAGRATICE DE L ’HISTOIRE ET DE LA CULTURE 
DE BUCOVINE

Re sume

Apres une succinte prcsentation de l ’apparition et du 
programe de la „Revue illustree44 (1898-1902) — la premiere revue litteraire parue â 
la campagne (Şoimuş et Reteag) — villages du departement de Bistriţa-Năsăud, 
l ’auteur met en evidence le role de cette publication dans la propagation de l ’his- 
toire et de la culture des Roumains de Bucovine, territoire abusivement usurpe 
du corps du pays par l ’Empire autrichien en 1775.

Sont presentes et analyses des materiaux historiographiques concernant le 
passe hi stor ique de la Bucovine publies dans Ies pages de cette revue, materiaux 
qui consistent en etudes, biographies de grandes personnalites de Bucovine, notes 
bibliographiques et critiques, qui prises ensemble, ont constitue un moyen efficace 
dans la connaissance de l ’histoire et de la culture de cette province roumaine.

21 Idem, an I ,nr. 8, p. 160.
22 Pentru detalii vezi Ioan Cocuz, op. cit., p. 333.
23 „Revista ilustrată14, an II, nr. 1, p. 15.
24 Colaborarea Elenei Voronca se rezumă la publicarea unei singure poezii : 

„Nu-mi huiţi la cap...44 („Revista ilustrată44, an I, nr. 9, p. 161).
25 Vezi idem, nr. 3-4, p. 62.
26 Idem, nr. 7, p. 135-136.
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O completare a trecutului istoric al Bucovinei s-a realizat şi prin 
prezentarea, in cadrul revistei, a biografiilor lui Silvestru Morariu-Ân- 
drievici şi Constantin Morariu-Andrievici.

Sub titlul Dr. Silvestru Morariu-Andrieviciu (1818-1895) — articol 
anonim —  se face o iscusită schiţă biografică a marelui prelat bucovi
nean 1G. Articolul evidenţiază meritele şi eforturile sale depuse pentru 
emanciparea bisericii ortodoxe române din Bucovina, activitatea didac
tică şi publicistică a acestuia.

O altă schiţă biografică interesantă reliefează personalitatea peda- 
gogului-patriot Constantin Morariu-Andrievici (1835-1875) 17, a cărui acti
vitate este indisolubil legată de înfiinţarea —  prin sacrificiile materiale 
ale obştei româneşti —  a gimnaziului sucevean (1860), de sporirea nu
mărului de ore de limbă română ş̂i de înfiinţarea bibliotecii româneşti 
de la această instituţie.

O altă formă de propagare a istoriei şi culturii bucovinene în rîn- 
durile „Revistei ilustrate" a fost aceea a prezentării şi recenzării unor 
cărţi editate de bucovineni. De o atenţie aparte s-au bucurat studiile 
lu i I. G. Sbiera, un corespondent constant al periodicului transilvănean.

Prima dintre lucrările sale, prezentată şi recomandată de către re
dacţie „tuturor românilor", este Mişcări culturale şi literare la Românii 
din stingă Dunării în restimp de la 1504-1714 (Cernăuţi, 1897) 18.' în 
două numere ale revistei, Ion Pop Reteganul face, „cu permisiunea auto
rului", o amplă şi tematică prezentare a lucrării Familia Sbiera, după 
tradiţiuni şi istorie şi Amintiri din viaţa autorului (Cernăuţi 1898) 19.

Pentru a convinge cititorii „de însemnătatea opului şi de neobosita 
muncă a demnului autor", Reteganul reproduce cîteva pasaje din lu
crare, iar apoi, trece în revistă conţinutul problemelor tratate de autor. 
Stăruie, îndeosebi, asupra reliefării personalităţii culturale şi didactice 
a lui I. G. Sbiera, reuşind un iscusit portret în cuvinte, unde se pe
rindă ca într-o frescă întreaga lui viaţă cu realizările sale. Sînt evi
denţiate meritele lui Sbiera în redactarea „Foii Societăţii pentru lite
ratura şi cultura română în Bucovina", în traducerea unor cărţi din 
germană în română şi din română în germană, în final prezentînd bibli
ografia selectivă a condeiului său truditor în domeniul ştiinţific şi lite
rar. Şi, pentru ca imaginea despre el şi familia sa să fie întregită, revista 
reproduce 7 fotografii de familie.

în  cadrul rubricii .„Bibliografie", redacţia „Revistei ilustrate" sem
nalează apariţia a încă două cărţi scrise de bucovineni : Sărbătorile la 
Români. Voi .11. Păresemile (Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1899) de S. FI. Marian 20 şi Scrierile lui Iraclie Porumbescu, editate de

16 Idem, p. 125-127.
17 Vezi Constantin Morariu-Andrieviciu (1835-1875), în „Revista ilustrată", an I, 

nr.9, p. 162-163.
18 „Revista ilustrată11, an I, nr. 3-4, p. 78.
19 Vezi Ion Pop Reteganul, Dr. Ioan G. Sbiera, în „Revista ilustrată11, an II, 

nr. 5, p. 74-77 ; nr. 6, p. 86-87.
20 Idem, an II I , nr. 5-6, p. 59.
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Leonida Bodnărescu2t. Tot în aceeaşi rubrică este anunţată apariţia 
publicaţiei agricole „Gazeta poporului14 22, al cărui program este amplu 
difuzat prin intermediul „Revistei ilustrate14 23.

Alături de transilvăneni. în coloanele „Revistei ilustrate" întîlnim 
şi numele unor colaboratori din vechea Românie şi din celelalte teri
torii româneşti aflate sub dominaţie străină. Printre aceştia figurează 
şi două nume din Bucovina : S. FI. Marian şi Elena Voronca Vi.

S. FI. Marian publică aici două articole : Crinyoaşa (Din datinele 
românilor despre insecte)25 şi Conechifteriţa (Din datinele şi credinţele 
românilor despre insecte)2fi. Apariţia primului articol este însoţită de 
un scurt, dar patetic comentariu asupra meritelor folcloristice ale auto
rului, redacţia simţindu-se onorată de a-1 avea printre colaboratorii 
revistei.

Prin publicarea articolului de popularizare, a biografiilor, a noti
ţelor bibliografice şi a recenziilor la care ne-am referit mai sus, „Re
vista ilustrată" a căutat să ofere cititorilor de rînd o imagine cît mai 
amplă despre trecutul istoric şi cultural al acestui teritoriu românesc. 
Ele sînt călăuzite de ideea dezvăluirii trecutului istoric al întregului 
teritoriu românesc, fiind prezentate ca pilde de năzuinţe, de eforturi 
şi suferinţe şi, mai ales, realizări pentru viitorime. Dar, din păcate, pe 
parcursul ultimilor 2 ani, numărul acestor materiale istoriografice se 
micşorează continuu.De fapt, este o scădere treptată a revistei, care va 
duce la apusul ei la sfîrşitul anului 1902.

„REVISTA ILUSTRATA11 („LA REVUE ILLUSTREE11) — 
PROPAGRATICE DE L ’HISTOIRE ET DE LA CULTURE 
DE BUCOVINE

Re sume

Apres une succinte presentation de l ’apparition et du 
programe de la „Revue illustree* (1898-1902) — la premiere revue litteraire parue â 
la carnpagne (Şoimuş et Reteag) — villages du departement de Bistriţa-Năsăud, 
l ’auteur met en evidence le role de cette publication dans la propagation de l ’his- 
toire et de la culture des Roumains de Bucovine, territoire abusivement usurpe 
du corps du pays par l ’Empire autrichien en 1775.

Sont presentes et analyses des materiaux historiographiques concernant le 
passe historique de la Bucovine publies dans les pages de cette revue, materiaux 
qui consistent en etudes, biographies de grandes personnalites de Bucovine, notes 
bibliographiques et critiques, qui prises ensemble, ont constitue un moyen efficace 
dans ia connaissance de l ’histoire et de la culture de cette province roumaine.

21 Idem, an I ,nr. 8, p. 160.
22 Pentru detalii vezi Ioan Cocuz, op. cit., p. 333.
23 „Revista ilustrată14, an II, nr. 1, p. 15.
24 Colaborarea Elenei Voronca se rezumă la publicarea unei singure poezii : 

„Nu-mi huiţi la cap...“ („Revista ilustrată14, an I, nr. 9, p. 161).
25 Vezi idem, nr. 3-4, p. 62.
26 Idem, nr. 7, p. 135-136.
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ADRIAN  COClRŢA

Oraşul Fălticeni se bucură de privilegiul unic de a 
fi adăpostit anii de şcoală, tinereţea şi maturitatea lui Mihail Sado- 
veanu.

Scriitorul a trăit în acest loc, cu unele întreruperi, aproape trei 
decenii : ultima decadă a secolului trecut şi primele două decade ale se
colului nostru. După cum ne spune biografa sa Profira Sadoveanu, ele
vul a fost adus la Fălticeni în august 1891 l.

Ne întrebăm acum pentru ce avocatul Alexandru Sadoveanu 2 şi-a 
adus copilul la şcoala din Fălticeni cînd ar fi fost mai uşor să-l trimită 
la Roman —  localitate cu care avea legătură directă de cale ferată ? Se 
poate să fi avut „Conu Alecu“ unele relaţii de prietenie în capitala ju 

1 Profira Sadoveanu, Viaţa lui Mihail Sadoveanu, Editura Tineretului, Bucu
reşti, 1957, p. 85.

2 In fondul documentar al „Galeriei oamenilor de seamă44, Ia numărul de in 
ventar 148 este înregistrată cererea avocatului Alexandru Sadoveanu către di
recţiunea Şcolii primare nr. 2 din Fălticeni, pentru înscrierea fiu lu i său „în clasa 
ce va merita44 :

„Domnule Director, Subsemnatul Al. Sadoveanu, de profesiune advocat, do
m iciliat în comuna Paşcani, respectuos vă rog, să bine voiţi a înscrie, în clasa 
ce va merita după examen conf. regulamentului pe copilul meu M ihai Sado
veanu pentru care vă presint aci anexat : actul de nascere, propus sub formă 
de atestaţie din partea a cinci marturi din comuna Paşcani şi legalizat de jude
cătoria ocolului Paşcani, sub No 558 din 1 septembrie ; actul de vaccină din 
1887 Iunie 10 şi certificatul de absolvire a patru clase rurale eliberat de învăţă
torul comunei Paşcani. Prim iţi, vă rog, D*e Director asigurarea deosebitei mele 
consideraţiuni.

Al. Sadoveanu 1891, August 25
P. S. propun ca corespondente pe Dl. Leon Cracalescu cu domiciliul în Fălticeni, 
de profesiune funccionar.

1891 Aug. 25 
Leon Cracalescu

Dsaie Diui Director al şcolei primare de băeţi No 2 Fălticeni44.
Deşi nu avem certitudinea că ne aflăm  în faţa unui document inedit, se im 

pun totuşi cîteva constatări : scrisul acestei cereri este altul decît cel al semnă
turii petiţionarului. Rezoluţia directorului şcolii datează tot din 25 august şi a 
fost semnată indescifrabil. Leon Cracalescu, în seama căruia a fost lăsat copilul, 
fusese sergent major sau vagmistru în armată, iar la acea dată îndeplinea funcţia 
de subcomisar de poliţie, de unde şi „de profesiune funccionar44 din cererea avo
catului. Semnătura sa apare în două locuri : sub post>-scriptum şi pe colţul din 
stînga sus, unde se menţionează că au fost primite „actele presantate afară de 
certif. şc. din Paşcani44.
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deţului3 din acea vreme, dar credem că liniştea tîrgului şi prestigiul 
şcolii/l fălticenene îi ofereau avocatului o serioasă garanţie pentru stu
diile fiului său.

Pentru că şcoala 5 de la Paşcani era etichetată „rurală44, la Fălticeni 
elevul Sadoveanu a trebuit să repete clasa a IV-a primară cu învăţăto
rul Gheorghe ŞoldănescuG — fratele pictorului Ştefan Şoldănescu. Do
cumente şcolare păstrate pînă astăzi la Muzeul din Fălticeni relevă fap
tul că Gheorghe Şoldănescu, examinîndu-şi elevul din materiile clasei 
a IlI-a, îl plasează cam pe aceleaşi poziţii de apreciere cu Mihai Bu
suioc, iar la istorie îl notează cu 9 în loc de 7 cît avusese la şcoala din 
Paşcani. Rezultatul verificării a fost consemnat în următorul proces- 
verbal 7, fără să se specifice ziua cînd a avut loc examinarea :

3 Tîrgul Fălticeni era în acea vreme capitala noului ţinut Suceava format 
după anexarea de către habsburgi (1774) a zonei de nord a Moldovei care va primi 
de aici înainte numele de Bucovina.

4 învăţămîntul fălticenean se înscria pe linia unei vechi tradiţii : prima 
şcoală publică fusese înfiinţată în 1842 de către Neofit Scriban — luminat căr
turar, orator şi patriot al timpului său. Pînă la data cînd Sadoveanu este adus 
la Fălticeni, printre absolvenţii acestei şcoli se numărau Nicu Gane, Gheorghe 
Rojniţă (care a devenit, mai tîrziu, primul profesor de igienă al Facultăţii de 
medicină din Iaşi), filologul Alxandru Lambrior, poetul şi arheologul Nicolae 
Beldiceanu, pictorul Ştefan Şoldănescu, folcloriştii Artur Gorovei şi G. T. Kiri- 
leanu ş. a. Vezi Serafim Ionescu, O serbare, Fălticeni, 1912, p. 60-70, unde se 
menţionează că Mihail Sadoveanu a funcţionat, pentru o scurtă perioadă de timp, 
ca suplinitor la Şcoala nr. 1 de băieţi din Fălticeni. „La Galeria oamenilor de 
seamă44 se păstrează un document nepus în circulaţie pînă acum, care probează 
temeinicia afirmaţiei lui Serafim Ionescu. l l reproducem în continuare :

„ADEVERINŢA

încredinţez că am primit de la di Director al Şcoalei No 1 bt. din Folticeni suma 
de Lei 81,40 adică optzeci şi unu lei, patruzeci bani drept plată pentru 23 zile 
din luna Ianuarie 1903, ca suplinitor al dlui institutor G. G. Ionescu, socotit 60% 
din salariul acestuia. Pentru care am dat aceasta.

Mihai Sadoveanu 1903, Ianuarie în 31 zile11
Institutorul pe care l-a suplinit Sadoveanu nu era altul decît poetul George Tu- 
toveanu care în perioada 1 aprilie 1900—1 septembrie 1903 a funcţionat la Făl
ticeni. întîlnirea dintre cei doi scriitori a avut drept urmare alcătuirea primului 
cenaclu literar la Fălticeni precum şi închegarea unei prietenii durabile.

5 La absolvirea şcolii primare din Paşcani, învăţătorul Mihai Busuioc i-a 
eliberat elevului Sadoveanu un certificat şcolar, publicat de Profira Sadoveanu 
în op. cit., p. 101. Documentul original se păstrează în fondul documentar al „Ga
leriei oamenilor de seamăw.

6 învăţătorul care a urmat lui Mihai Busuioc era absolvent a şapte clase 
de seminar şi audiase timp de un an cursurile Facultăţii de ştiinţe din Iaşi. în 
anul şcolar 1875-1876 a predat matematica la Gimnaziui „Alecu Doniciu (cf. „A- 
nuarul festiv cu ocazia serbării semicentenarului11, Fălticeni, 1921, p. 85). In. mor 
nografia Folticeni — cercetări istorice asupra oraşului, Fălticeni, 1938, p. 240, 
Artur Gorovei a scris despre Gheorghe Şoldănescu că „a fost un vizionar, care a 
dus o viaţă fantastică, din care cauză a trăit neînţeles de mulţime. A  scris ver
suri, din care unele au fost tipărite în „Gazeta de Folticeni44. Mai tîrziu între 
Sadoveanu şi Şoldănescu s-a înfiripat o prietenie bazată pe „patima44 lor co
mună — pescuitul şi vînătoarea.

7 Acest proces-verbal a fost scris de către învătătorul examinator pe versoul
cererii avocatului Alexandru Sadoveanu. Documentul, avînd o dublă valoare, face
parte din zestrea de documente a „Galeriei oamenilor de seamă44, cu nr. de inv. 148.
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„PROCES-VERBAL NR. 10, 1891, AUGUST

Elevul Sadoveanu Al. Mihai, absolvent a patru clase rurale din comuna Paşcani, 
supus fiind examenului de clasa ce va merita a obţinut notele următoare ale cla
sei a [Il-a :

Din Lectura şi Sc. Naturale .......................................... 8
„ Gramatică şi Compoziţie ......................................  8
„ Religie .......................................................................... 8
„ Aritmetică ..................................................................8
„ Desemn ...................................................................... 7
„ Istoria Ţ e r e i ..................................................................9
„ Poesie .......................................................................... 7
„ Geografie ...................................................................... 8
„ C a lig r a f ie ...................................................................... 7

Răspunzînd satisfăcător din objectele cl. a IlI-a se consideră promovat în cl. a iV-a.

Instit. cl. III şi IV Gh. Şoldănescu“

la clasa a IV-a primară la Fălticeni Sadoveanu înregistrează un suc
ces detaşat faţă de Paşcani ; fostul şcolar al „Domnului Trandafir44 nu 
mai are nici o medie 7, iar la sfîrşitul anului, din cei 21 de elevi, se 
clasează al doilea (fără să putem şti cine a luat premiul I), după cum 
rezultă din certificatul şcolar8 eliberat de către conducerea Şcolii ge
nerale 9 nr. 2.

în această perioadă Sadoveanu locuia în gazdă la Leon Cracalescu, 
pe stracla Română nr. 1186 (astăzi strada 1 Mai). însoţit de acesta, Sa
doveanu a păşit, stăpînit de o firească emoţie, treptele Gimnaziului 
„Alecu Donici44 în toamna anului 1892 :

„în Gimnaziul Alecu Donici din Folticeni am intrat cu obişnuita 
mea sfială. Mă aflam într-o şcoală nouă, despre care fusesem încre
dinţat că e plină de greutăţi şi năcazuri. Venisem în pustiul unui oraş 
(căci pentru mine tîrguşorul Folticeni era un oraş) populat de dihănii 
(căci oamenii străini nu erau altceva pentru mine) ; tatăl meu mă aşe
zase la o gazdă, care-mi impunea o disciplină severă. Vagabondările 
mele erau întrerupte44 l0. în „Anii de ucenicie44 şcolăria propriu-zisă de 
la „Alecu Donici44 ocupă loc puţin (numai capitolul V intitulat „Primele 
îndemnuri44). Dar legătura scriitorului cu timpul petrecut în gimnaziu este 
prezentă şi în memorialistică şi în alte scrieri sadoveniene, dintre care

8 Vezi Constantin Mitru„ AsjJecte din viaţa şi opera lui Mihail Sadoveanu,
E.S.P.L.A., Bucureşti, 1958, f. p. Acest certificat, care îl arată pe Sadoveanu cla
sificat al doilea, prezintă anumite predilecţii declarate ale elevului : notele cele 
mai mari sînt la Poezie, Istoria naţională, Lectură, Religie, Geografie, urmind apoi 
Gramatica şi Compoziţia. Purtarea a fost apreciată cu nota 8, iar silinţa şi atenţia 
sînt fără nici un „foarte“. Directorul şcolii era G. I. Ştefănescu. (C. Mitru prezintă 
acest certificat ca fiind eliberat de şcoala din Paşcani. Mai tîrziu — în Sado
veanu despre Sadoveanu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1977, face cuvenita rectificare).

9 Şcoala generală nr. 2 a fost înfiinţată în anul 1873, ca sucursală a şcolii
nr. 1 ; cursurile s-au deschis la 21 februarie 1873. De-a lungul timpului a func
ţionat în diferite localuri şi credem că elevul Sadoveanu a urmat clasa a IV-a 
primară în casa Rudincăi Apostoliu pe uliţa Boian, astăzi strada Ion Dra-
goslav.

.10 Mihail Sadoveanu, Anii de ucenicie, Editura Cartea Românească, Bucu
reşti, 1944, p. 48.
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„Nada Florilor" cuprinde în cea mai mare parte evenimente trăite la 
şcoala din Fălticeni precum şi alte reminiscenţe biografice.

Clasa I de gimnaziu (1892-1893) număra 55 de elevi dintre care 
trei au devenit scriitori : M. Sadoveanu, E. Lovinescu şi Ion Dragoslav ; 
clasa a Il-a (1893-1894) a fost mai restrînsă din punct de vedere nume
ric (numai 35 elevi), iar clasa a IlI-a (1894-1895) a numărat doar 22 de 
elevi dintre care opt proveneau din seriile anterioare ale gimnaziului. 
Sînt cifre care măsoară într-un anume fel exigenţa profesorilor acestei 
şcoli.

Pentru M. Sadoveanu anul şcolar 1894-1895 a coincis cu „evada
rea" din partea de sus a tîrgului, locuită de oameni aşezaţi, spre iaz, la 
chitaristul Anghel Balica —  gazdă ce-i convenea de minune pentru că 
aici nu se mai vorbea de vreo constrîngere. „De un timp evadasem de la 
prima mea gazdă, care nu-mi dădea libertatea de care aveam nevoie. 
Mă aşezasem la nişte oameni care habar n ’aveau ce făceam şi nici nu-i 
interesa chestiile de învăţămînt" 11. Pătrunderea prea adîncă în tainele 
bălţilor a fost urmată de repetarea clasei a IlI-a alături de alţi doi prie
teni : Gheoi'ghe Bîlu şi Petruţă Văsescu. „Catalogul anului 1894-1895 
avea să-i aducă (elevului Sadoveanu, n. n.) 3,38 la Matematică, 3,63 la 
Elină şi 3,75 la Latină rl.

După ce avocatul Alexandru Sadoveanu a aflat neorînduielile săvîr- 
şite la Fălticeni, prin toamna lui 1895 „fiul pierdut s-a întors la rîn- 
duiala oamenilor aşezaţi" 13, adică la cei de pe uliţele cu livezi şi pri
săci. „Reluînd c-o pasiune potolită pescuitul cu undiţa, am adaos pescui
tului şi preocupările mai puţin romantice ale cărţii" J/*. Revanşa a fost 
într-adevăr strălucită ; în anii şcolari următori (clasa a IlI-a repetată, 
1895-1896 şi clasa a IV-a, 1896-1897) elevul se reabilitează şi obţine la 
finele fiecărui an premiul I.

Este interesant să observăm cum variază în această perioadă în 
scrierea numelui elevului în matricolele 13 gimnaziului „Alecu Donici" : 

în clasa I —  Sadoveanu M. Ursaki ; situaţia rămîne, în această privinţă, 
neschimbată şi în clasa a Il-a ; în clasa a IlI-a îl găsim înscris Sado
veanu U. M., iar in clasele a IlI-a, repetată, şi a IV-a —  Sadoveanu M i

hai. Deci timp de doi ani elevul a purtat integral numele de familie al 
mamei adăugat la cel al tatălui, într-un an s-a intercalat numai in i
ţiala numelui de familie al mamei, iar în ultim ii doi ani numele Ursaki 
a dispărut din matricole.

în  „Anii de ucenicie" Sadoveanu prezintă siluetele unor profesori 
de la „Alecu Donici", mediul şcolăresc cu jocurile de primăvară, vară 

sau toamnă şi cu necazurile inerente. Şcoala în amintirile scriitorului 
trece dincolo de relatarea unor fapte mărunte, Sadoveanu fiind preocu

11 Ibidem , p. 51.

12 Savin Bratu, Sadoveanu, Editura pentru literatură. Bucureşti, 1963, p. 63.
13 M ihail Sadoveanu, op. cit., p. 52.
14 Ibidem , p. 52.
15 Savin Bratu, op. cit., p. 30.
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pat să fixeze personalitatea şi metodele unor dascăli 1G. Profesorii re
marcaţi la Fălticeni sînt, deopotrivă, oameni modeşti şi cărturari distinşi 
care s-au impus amintirii prin munca lor stăruitoare şi nicidecum pe 
baza ciudăţeniilor. Impresia bună pe care scriitorul a păstrat-o despre 
unii profesori de la gimnaziu este cu atît mai demnă de relevat cu cît 
indică rolul acestora în formaţia spirituală a elevului Sadoveanu. „S-a 
mai întîmplat să am în gimnaziul de la Fălticeni doi profesori eminenţi. 
Pe cel de franceză1, domnul Stino, l-am pomenit. Celălalt era Neculai Â- 
postol, de română4417. N. Apostol a fost şi primul său îndrumător lite
rar, titlu la care avea să-l adauge mai tîrziu, la gimnaziul din Roman,

16 Constantin Mitru în volumul Sadoveanu despre Sadoveanu, Editura Mi-
nerva, Bucureşti, 1977, p. 65, afirmă : „în ce priveşte imaginea profesorilor, cei 
mai mulţi parcă s-au şters din memorie. Nu le găsim numele pomenit niciodată, 
deşi unii s-ar putea să figureze sub masca unor personagii din însemnările lui 
Neculai Manea, din Nada florilor şi din alte scrieri al căror loc de acţiune este 
Fălticeniul [...] Frecvenţi amintiţi sînt cei ce i-au fost profesori în toate clasele 
gimnaziale: Vasile Lovinescu, directorul, la istorie ; Gh. Stino, la franceză ; Gh. 
Ciolac, la matematică11. Din „Anuarul festiv al gimnaziului Alecu Donici, cu oca
zia serbării semicentenarului44, Folticeni, 1921, p. 82-86 i-am identificat şi pe cei
lalţi profesori care au fost „amestecaţi14 în şcolăria lui Sadoveanu la Fălticeni, 
cei care nu au reuşit să se impună amintirii scriitorului nici prin calităţile, dar 
nici prin defectele lor. Credem că au fost daţi uitării şi din cauza prea deselor 
schimbări care interveneau pe parcursul anilor şcolari. Urmărind „tabloul'4 pro
fesorilor care au funcţionat la acest gimnaziu în perioada care ne interesează 
(1892-1897) constatăm următoarele : la limba latină elevul a avut trei profesori : 
preotul Iordăchescu (clasa I şi a Il-a), Al. Rocneanu (clasa a IlI-a) şi T. Nicodim 
(clasele a IlI-a repetată şi a IV-a) ; orele de geografie au fost împărţite între 
profesori pînă în 1893, iar în anii următori disciplina a revenit, pe rînd, lui Ioan 
Gherman (clasa a Il-a), I. Constantinescu (clasele a IlI-a şi a IlI-a repetată) şi 
Nicolae Apostol (clasa a IV-a) ; doi dintre aceştia îi vor fi şi profesori de română :
I. Gherman (clasele I—a IlI-a) şi N. Apostol (clasele a IlI-a repetată şi a IVra) ; 
se pare că la ştiinţele naturii Sadoveanu a avut cei mai mulţi profesori : Gr. Bîr- 
jovanu (clasa î), Henţiescu (clasele a Il-a şi a IlI-a), D. Cernătescu (clasa a IlI-a 
repetată) şi Gh. Ciolac (clasa a IV-a) ; religia a fost împărţită între preotul V. Mo- 
vilescu (clasele I—a IlI-a) şi V. Rădianu, prototipul nefericitului erou din însem
nările lui Neculai Manea, în clasele a IlI-a repetată şi a IV-a ; urmează disci
plinele la care profesorii au rămas aceeaşi pe toată durata studiilor sale gim
naziale : I. Filip, la muzică şi N. Drăguşeanu, la desen-caligrafie şi la gimnastică. 
„Anuarul* nu-1 menţionează nicăieri pe profesorul de elină, disciplină pe care
Sadoveanu începe s-o înveţe din clasa a IlI-a de gimnaziu. Dar din amintirile
unor foşti elevi ai acestei şcoli reiese că Gh. Stino preda franceza şi greaca.

17 M ihail Sadoveanu, op. cit., p. 53. Precizăm că Gh. Stino, fiu l institutorului 
Ion Stino, s-a născut la 15 septembrie 1866. Şi-a început învăţătura în oraşul 
natal — Fălticeni — ca elev al Şcolii Domneşti pe care a absolvit-o în 1878. S-a 
înscris apoi la gimnaziul „Alecu Donici“, iar după 1882 a urmat cursurile Liceu
lui Naţional din Iaşi. Ga student al Facultăţii de litere din Bucureşti, Stino a avut 
posibilitatea să audieze cursurile lui Titu Maiorescu, Al. Odobescu, B. P. Haşdeu, 
Lazăr Şăineanu ş. a. în  anul 1888 a fost num it profesor de franceză la gimnaziul 
din Fălticeni. Atunci cînd Sadoveanu — elev în clasa I de gimnaziu — l-a cu
noscut pe Stino, profesorul era în plină tinereţe, de 26 de ani, abia absolvent 
al facultăţii de litere. Mult mai tîrziu scriitorul îi va consacra în Anii de ucenicie 
pagini pline de recunoştinţă şi veneraţie, iar în anul 1955, pe un volum de opere 
dăruit fiului profesorului, Sadoveanu avea să aştearnă următoarele rînduri : „Lui 
Aurel Stino, în amintirea tatălui său Gh. Stino, care a fost unul dintre cei mai 
valoroşi profesori pe care i-am cunoscut44. Gh. Stino s-a stins din viaţă în anul 
1951, la vîrsta de 85 ani.
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şi pe Cezar Petrescu. în  „Anii de ucenicie** scriitorul precizează cum 
a ancorat pe ţărmul prozei, fapt petrecut în ultimul an de gimnaziu. Pri
mele încercări i-au fost arătate profesorului de română care l-a sfătuit 
să scrie cît doreşte, dacă simte acest îndemn, însă de tipărit să nu se 
gîndească decît ..mult mai tîrziu* 18.

Din tot ce a scris Sadoveanu ca elev la Fălticeni ne-a rămas foarte 
puţin. Este cunoscută soarta primului său roman „Flarea Corbeanu, 
haiducul* 19 care, încăpînd în mîinile lui Gh. Stino, s-a rătăcit prin ser
tarele cancelariei. Profesorul de franceză avea o adevărată oroare pentru 
literatura naivă şi mai ales pentru povestirile cu haiduci. Totuşi, întîm- 
plarea a făcut să se păstreze o teză la limba română 20. Compunerea în
săşi este o povestire, constituind prin verva şi întorsăturile frazei un 
serios indiciu asupra calităţilor literare ale elevului. Profesorul dăduse 
la teză subiectul O scrisoare familiară — Un amic către alt amic. Nimic 
nu ne apare forţat sau de circumstanţă în scrisoarea-teză ; totul decurge 
normal şi „corespondentul* reuşeşte să transmită numai în cîteva pagini 
un volum mare de informaţii, de gînduri, atitudini şi stări afective. Scri
soarea, pe care N. Apostol a însemnat doar două mici greşeli (un cuvînt 
repetat din neatenţia elevului şi altul înlocuit pentru că aşa a găsit 
de cuviinţă profesorul) este străbătută de la început pînă la sfîrşit de o 
undă de umor. Din rîndurile adresate prietenului Costică răzbat anu
mite trăsături biografice, predilecţii personale precum şi atmosfera din 
Gimnaziul „Alecu Donici*. Se desprind apoi amănunte legate de starea 
sănătăţii şi de vigoarea fizică (elevul Sadoveanu cel neînvins la trîntă 
şi-a păstrat poziţia primă în clasă, fiind ameninţat doar o singură clipă 
de noul venit Titus Bălănescu) :

„în privinţa sănătăţii cred că nu mai am nevoie să-ţi spun. Sînt 
acelaşi ca totdeauna : voinic cît un tun, slavă Domnului. Să nu cumva 
să-ţi treacă prin gînd că am mai dat înapoi de astăvară ; tot aşa sînt. 
Şi ca să te încredinţezi, îţi voi arăta puterea mea în vacanţie : am să-ţi 
trag o trîntă dnd ne-om duce prin lunca Şiretului, să-ţi meargă pe
ticele*.

18 Ibidem , p. 56. Elevul j i u  a rezistat tentaţiei de a-şi vedea tipărite primele 
încercări literare, pe care le-a trimis în aprilie 1897 revistei umoristice „Dracul44 
din Bucureşti. (Vezi : Savin Bratu, op. cit., p. 99 ; Constantin Ciopraga, Mihail 
Sadoveanu, Editura Tineretului, Bucureşti, 1966, p. 17).

19 Intîmplarea care a privat literatura română de primul manuscris sado- 
venian a fost evocată în Anii de ucenicie: „încă din clasa a Il-a de gimnaziu 
începusem a scrie şi a ilustra, pentru mine şi pentru doi-trei prietini, un roman 
haiducesc în mai multe tomuri. Sc chema Florea Corbeanu, haiducul (s. n.) [...] 
Haiducul meu erou şi-a isprăvit cariera în mîinile domnului Stino care, confiscîn- 
du-mi-1, m ’a privit cu m ilă44. Această „chestiune didactică şi în acelaşi timp 
literară44 a fost analizată din unghiul de vedere al criticii literare de către Mihai 
Gafiţa — el însuşi absolvent al şcolii prin care trecuse Sadoveanu la Fălticeni. 
(Vezi Mihai Gafiţa, Flautul lui Marsias — schiţe literare, Editura Cartea Româ
nească, Bucureşti, 1977, p. 408).

20 Teza se păstrează la „Galeria oamenilor de seamă44 ; ea a fost publicată
de Profira Sadoveanu, op. cit., p. 156. Confruntarea manuscrisului cu textul tipă
rit a scos în evidenţă o greşeală de tipar (voinic cît un taur44 în loc de „voinic
cît un tun44 cum scrisese elevul), care s-a strecurat şi în lucrarea lui Constantin
Mitru, Sadoveanu despre Sadoveanu, p. 85.
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Reţinem din acest fragment şi gândurile şcolarului zburînd spre 
cealaltă „împărăţie" din lunca Şiretului. Urmează o succintă dar preg
nantă prezentare a examenelor din luna mai, faţă de care temeinica pre
gătire îl făcea să fie optimist.

„Dragă prietene, cam greu la deal ! Acu-i urgisita lună de mai, şi 
ne frige cu lecţiile şi cu tezele, căci moşu Examen bate ameninţător la 
poarta gimnaziului. Dar eu, unul, tot nu mă tem, fiindcă mă prepar 
totdeauna şi nici nu-mi pasă de Nastasă."

Atmosfera specifică examenelor este zugrăvită cu un umor ce ne 
aminteşte de TYăsnea cel greu de cap al Iui Ion Creangă, care ostenea 
învăţînd gramatică pe haturile de la Folticenii-Vechi :

„Numai să te faci tu prin clasă pe la noi, ş-apoi să vezi ce turnul 
Babilonului... Nu se mai aude nici în cer, nici în pămînt. Toţi îşi bodo
gănesc lecţiile de frica tezelor, căci acu-i acu. Acuma se alege untul, 
cum ne zice cîte un domn profesor".

Surprindem şi un moment psihologic în gestul de destindere a ele
vilor ce sînt în măsură să trateze subiectul pe măsura exigenţei profe
sorilor, precum şi în cel de adîncă îngrijorare care-i stăpîneşte pe neştiu
tori : „Apoi cînd s-a dat materia tezei, pe unii îi auzi răsuflînd uşuraţi, 
pe alţii din greu şi cu ciudă, mă rog, după cum le-a căzut teza la inimă". 
Scrisoarea-teză abundă în expresii pitoreşti şi plastice, semnificativă fiind 
şi minima întrebuinţare a neologismelor; Optimismul robust străbate 
această primă proză sadoveniană cunoscută. Nu se putea ca profeso
rul de română să nu fi comentat în cancelarie teza cu nota zece a fos
tului repetent clin clasa a IlI-a.

Profira Sadoveanu îl prezintă pe N. Apostol drept „un om de su
flet ş-un dascăl deosebit" -l care poposise la gimnaziul din Fălticeni la 
timpul cel mai potrivit 22, cînd şcolarul avea mai multă nevoie de o în
drumare literară, iar Mihail Sadoveanu îi va recunoaşte meritele în 
„Anii ele ucenicie" : „Neculai Apostol, profesorul de română, lăsase la

21 Profira Sadoveanu, op. cit., p. 154.
22 Nicolae Apostol s-a născut la 6 decembrie 1862 în comuna Bozieni din 

judeţul Neamţ. In anul 1890 a absolvit cursurile Facultăţii de litere din Iaşi, iar 
în 1895 a reuşit la examenul pentru definitivarea în învăţămînt. A  fost un timp 
profesor la Liceul Naţional din Iaşi (printre colegii de cancelarie se numără V. 
Burlă, Al. Philippide, I. Pop Florantin şi fălticenenii P. Fîntînaru şi Ştefan Şol- 
dănescu) şi la gimnaziul din Călăraşi. D in „Anuarul Gimnaziului Alecu Donici.. 
reiese că N. Apostol a venit la Fălticeni prin concurs, funcţionînd la această 
şcoală în perioada 1895-1898 ; a fost deci profesorul lui Sadoveanu vreme de doi 
ani — timp suficient pentru a-şi cunoaşte şi îndruma elevul. (Vezi şi nota 16). 
Acest dascăl cu merite deosebite a fost şi membru al „Societăţii literare şi ştiin
ţifice" din Iaşi, desfăşurînd o activitate publicistică pe care nu o putem urmări 
în totalitate (în revista „Arhiva11 a publicat articolul Noul sistem de ortografie a 
domnului Tiktin, iar în „Convorbiri literare11, X X X II , p. 753 a scris despre Gra
matica română de I. Găvănescu şi Lupu Antonescu). In  Studii şi documente li
terare, voi. X , p. 18-27, I. E. Torouţiu a publicat scrisorile lui N. Apostol către 
Nicolae Iorga precum şi o comunicare pentru „Neamul Românesc11. Epistolele, 
în număr de opt, datează din perioada 1903-1912 (cîteva dintre ele nu sînt datate), 
iar formulele de adresare vorbesc de la sine despre intimitatea profesorului cu 
ilustrul istoric.
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o parte gramatica uscată a programului şi ne atrăsese spre frumuseţile 
literaturii, aducîndu-ne la cunoaştere îndeosebi pe Eminescu^ 23.

Am putea afirma în încheiere că epoca şcolăriei fălticenene (1891- 
1897) a însemnat pentru Mihail Sadoveanu prima cunoaştere şi primii 
fiori ai scrisului, primele lumini ale cunoaşterii oamenilor. La semicen
tenarul naşterii sale scriitorul va mărturisi :

„La Fălticeni am băut apa vie a sufletului nostru românesc pe care 
n-am uitat-o nici pînă azi. în ea se va răsfrînge pînă la moarte toată 
taina sufletului meu [...] împrejurările şi pitorescul locurilor, munţii, a- 
pele, natura încîntătoare şi poporul — toate au creat ceea ce dumnea
voastră sărbătoriţi azi“ 24.

Oraşul căruia Mihail Sadoveanu i-a dăruit definitiva consacrare în 
literatură25 a devenit în zilele noastre un loc de pelerinaj.

De fapt, la Fălticeni totul aminteşte pe Sadoveanu şcolarul, pe Sa
doveanu scriitorul, pe Sadoveanu omul.

MIHAIL SADOVEANU, ELEVE A FĂLTICENI 

Re sume

En employant en general des donnees connues, mais en 
meme temps des documents originaux, parmi lesquels quelques-uns inedits, sont 
abrites par „La Galerie des gens illustres41, l ’auteur de l ’article presente la periode 
vecue par 1’eleve Sadoveanu â Fălticeni — etape avec des profondes et decisives 
implications dans la formation de Pecrivain.

L ’auteur a fait appel aux ecrits sadoveniens qui evoquent les annees du debut 
(Le Royaume des fleurs, Les annees d’apprentisage), aux etudes critiques signees 
par des exegetes prestigieux de Poeuvre de Sadoveanu (Profira Sadoveanu, Con
stantin Ciopraga, Constantin Mitru, Savin Bratu) et â quelques donnees et histoi- 
res d'intere t local.

Par l ’evocation des moments significatifs de la vie de Peleve Sadoveanu, 
Pauteur de l ’article apporte un hommage au centenaire de la naissance de 
Pecrivain.

23 Mihail Sadoveanu, op. cit., p. 54.
24 Sărbătorirea scriitorului la Fălticeni cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de 

ani a fost semnalată, într-un succint reportaj, de ziarul ieşean „Lumeaw din 17 
noiembrie 1930.

25 De atmosfera de la Fălticeni se leagă Crîşma lui Moş Precu, Dumbrava 
minunată, împărăţia apelor, Oameni şi locuri, Un instigator, Anii de ucenicie, 
Locul unde nu s-a întîmplat nimic ş. a.



CONTRIBUŢII LA ISTORICUL PRESEI ROMÂNEŞTI 
DSN BUCOVINA (1918-1944)

II

IOAN V. coeuz

Continuăm prezentarea periodicelor romaneşti apă
rute în Bucovina după 1918, pînă în anul 1944. Prima parte a acestui 
material a apărut în SUCEAVA — Anuarul Muzeului judeţean, volu
mul VI-VII, 1979-1980.

ANUL 1920

SILVICULTORUL. Organul „Societăţii forestierilor şi pădurarilor din 
Bucovina44. Vatra Dornei-Rădăuţi. 1920 ? —  iunie 1938 ? Revistă lunară 
profesională. Redactată de un comitet. Responsabil Vasile Grigorovici. 
Tipografia „Unirea44 Vatra Dornei.

Incepînd cu nr. 7-8/iulie-august 1936, organul „Asociaţiei Personalului Inferior Sil- 
vic11. APIS Bucovina. Incepînd cu nr. 2-3|/februarie-martie 1936 redactor Ilie No- 
sievici. Redacţia şi administraţia se mută la Rădăuţi. Tipografia „Arta“, Rădăuţi.

ANUL 1921

ARCHIVA GRAFICA. Revistă pentru dezvoltarea artelor grafice mo
derne. Cernăuţi, Bucureşti, Craiova. 1 februarie 1921—martie/aprilie
1927. Apare lunar. Editor-proprietar Casa grafică de agentură şi comi
sion „Unirea44. Tipografia M. Ebner, Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie, mai) 1923 schimbă titlul în GRAFICA RO
MÂNA — Revistă pentru dezvoltarea artelor grafice române. Incepînd cu nr. 
8-9/septembrie-octombrie 1921, administraţia şi redacţia se mută la Bucureşti. în- 
cepînd cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie, mai) 1923, redacţia şi administraţia se mută 
la Craiova. Incepînd cu nr. 3/1 aprilie 1921, editor-proprietar şi redactor respon
sabil Marcel Romanescu. Incepînd cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie, mai) 1923, apare 
sub conducerea unui comitet de direcţie : Em. Tătărescu, Gh. Vasilescu, L. Sa- 
mitca, V. Molin. Prim-redactor Virgil Molin. Tiparul la editura „Scrisul româ- 
nesc44, Craiova. Incepînd cu nr. 5'/X iunie 1921, tipografia Hornic & Birnbaum, 
Cernăuţi.

ŞCOALA. Organul ,,Asociaţiei corpului didactic român clin Bucovina44, 
Cernăuţi, 1 aprilie 1921— 1 şi 15 decembrie 1922. Apare de două ori pe 
lună. Redactor responsabil Nicolae Simionovici. Tipografia Universităţii 
(Robert Briil), Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 11/1 iunie 1922, schimbă subtitlul în Organul „Asociaţiei corpului 
didactic primar român din Bucovina41. Sub conducerea unui comitet de redacţie.

Reapariţia revistei noastre,

Una din multiplele preocupări ale comitetului central al „Asociaţiei corpului di
dactic român din Bucovina44 a fost şi reînvierea revistei Şcoala... Fără să exage
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răm, putem afirma că reapariţia revistei a fost aşteptată cu interes viu de către 
întreaga învăţătorime română din Bucovina şi de către intelectualii conştienţi de 
însemnătatea învăţăm întului primar în aceste timpuri de mari prefaceri în orga
nismul societăţilor româneşti.

Astfel a aşteptat fiecare învăţător şi învăţătoare reapariţia acestei reviste, care 
pînă la cele dintîi bubuituri de tunuri din 1914, a tras o brazdă însemnată în 
ogorul culturii naţionale. Condusă de regretatul George Tofan, ea a ţinut trează 
credinţa în idealul nostru naţional, a cărui realizare era aşa de aproape... Astfel 
ni-e dat să continuăm drumul început, dar întrerupt în cursul războiului.

Aşteptăm ca în jurul stindardului nostru să se adune toată suflarea învăţătorească 
pentru a salva avutul cel mai scump al unui popor care năzuieşte spre cultură : 
şcoala.

Dînd informaţiile necesare şi o orientare sigură în toate chestiunile profesionale, 
şcolare şi culturale, revista va contribui la educarea acelui spirit sănătos de soli
daritate, care i-a călăuzit şi pe antecesorii noştri. Astfel, ea va deveni o armă 
puternică, cu ajutorul căreia vom putea apăra drepturile şcoalei şi a învăţăto- 
rim ii“.

ANUL 1922

CUVlNTUL ŢĂRĂNIMII. Cernăuţi. 12 februarie 1922— 23 decembrie
1928. Apare săptămînal. Editor cir. Aurel Hutu. Redactor responsabil Di- 
mitrie Sidoriuc. Tipografia „Eminescu44 Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 2/19 februarie 1922, poartă subtilul „Gazetă săptămînală a Parti
dului Ţărănesc44. Nu mai apare ca editor dr. Aurel Hutu. începînd cu nr. 25/29 iu 
nie 1924, schimbă subtitlul în „Gazetă săptămînală a Partidului Naţional-Ţără- 
nesc4\ Incepînd cu nr. 26j/6 iulie 1924, revine la subtitlul „Gazetă săptămînală a 
Partidului Ţărănesc44. începînd cu nr. 43/31 octombrie 1926, schimbă subtitlul în 
„Gazeta Partidului Naţional-Ţărănesc44. Incepînd cu nr. 1/1 ianuarie 1927, schimbă 
subtitlul în „Organ al Partidului Naţional Ţărănesc44. Incepînd cu nr. 4/12 mar
tie 1922, redactor responsabil Nistor I. Fetilă. începînd cu nr. 31-32/8 aprilie 1923 
redactor responsabil Constantin Crauciuc. începînd cu nr. 34/29 aprilie 1923, re
dactor responsabil Nistor I. Fetilă. începînd cu nr. 13/30 martie 1924, redactor res
ponsabil Dim Rusu. începînd cu nr. 39/18 aprilie 1926, redactor responsabil Ion 
Iacoban. începînd cu nr. 40;/t16 mai 1926, redactor responsabil Nistor Fetilă. În
cepînd cu nr. 44/14 noiembrie 1926, redactor responsabil Ion Iacoban. începînd cu 
nr. 7/20 februarie 1927, redactor responsabil Ion Dominte. începînd cu nr. 31-32/8 
aprilie 1923, tiparul la „Astra44. Institutul de Arte Grafice şi Editură, Cernăuţi. în 
cepînd cu nr. 20/6 iulie 1924, tipografia „Eminescu44 Cernăuţi. Incepînd cu nr. 
39/18 aprilie 1926, tipografia „Hornik & Birnbaum44 Cernăuţi. începînd cu nr. 1/1 
ianuarie 1927, tipografia Mitropolitul Silaestru, Cernăuţi.

ANUL 1923

JOCURI ARITMETICE, un album aritmetic pentru copii. Cernăuţi.
1923-1932 ? Publicaţie periodică. Editor Carol Nappe. Tipografia J. Te- 
nenbaum, Cernăuţi.
Am văzut numai nr. 2/1923, 2 b/1927 cu titlul ALBUM ARITMETIC — pentru spi
ritul şi inima copilului, nr. 4/1931, nr. 5/1932, nr. 6/1932, toate în editura autoru
lui Carol Nappe, Cernăuţi.

ANUL 1924

HACU. Cernăuţi. 1924-1931. Apare cînd poate. Fondator Sol. Redactor 
şef Mombo. Preţul unui număr după învoială ! Pentru idioţi... gratis ! 
Redacţia şi administraţia „Junimea44 Cernăuţi.
Este o revisăt satirică scrisă de mînă şi desenată, apoi multiplicată mecanic.
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FREAMĂTUL. Revistă social-politică-literară. Cîmpulung. 1 septembrie
1924— 1 octombrie 1924 ? Apare lunar. Director Aurel Hutu. Tipografia 
„Şcoala Română", Cîmpulung Moldovenesc.

CODRUL COSMINULUI. Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă. Cer
năuţi. 1924-1939. Apare anual. Director Ion I. Nistor membru al Aca
demiei Române, profesor universitar. Secretar Vasile Grecu, profesor 
universitar. Tiparul la Institutul de Arte Grafice şi Editură .,Glasul Bu
covinei", Cernăuţi.

ANUL 1926

LIBERTATEA POPORULUI. Organ politic săptămînal. Bucureşti, Sto- 
rojineţ. 1-7 august 1926— 9 decembrie 1937. Apare săptămînal. Director- 
proprietar I. C. Dragomirescu. Prim redactor Teodor Ruptureanu.

Este organul Partidului Poporului. Incepînd cu nr. G/,18 septembrie 1928, redac
ţia şi administraţia se mută la Storojineţ (Bucovina). Apare sub direcţia d-lui
i. C. Dragomirescu, vicepreşedinte al organizaţiei judeţului Storojineţ. Nu indică 
tipografia. Incepînd cu nr. 1-2̂ 23 iunie 1929, tiparul la întreprinderile de Arte 
Grafice „îndreptarea11, Bucureşti.

ANUL 1927

VOINŢA ŞCOALEI. Revistă didactică. Cernăuţi, ianuarie 1927-1943. A- 
pare lunar, afară de lunile iulie şi august. Director Nicolae Simionovici. 
Tipografia „Mitropolitului Silvestru", Cernăuţi.

REVISTA FILOLOGICA. Organ al Cercului de studii filologice de pe 
lîngă Facultatea de Filozofie şi Litere din Cernăuţi. Februarie, iunie 
1927—octombrie 1928 ? Apare de trei ori pe an (februarie, iunie, octom
brie). Director Al. Procopovici. Tiparul la Institutul de Arte Grafice şi 
Editură „Glasul Bucovinei", Cernăuţi.

CURIERUL SURDO-MUŢILOR. Organul surdo-muţilor din Moldova de 
Sus. Cernăuţi, aprilie, mai, iunie 1927— octombrie 1927/martie 1928. A- 
pare trimestrial. Editor, proprietar şi redactor responsabil Teodot Cer- 
năuţean. Tipografia „Mercur", Cernăuţi.

CÎRLIGAŞUL. Cernăuţi. 6 decembrie 1927— ? „Cîrligaşul" se împarte 
gratuit la cei săraci... cu Duhul. Ctitor Cijic. Redactori Gugu şi Toniu- 
niuliucu. Conducător dr. Cravată.

Este o revistă satirică scrisă de mînă, şi desenată, apoi multiplicată mecanic. Se 
pare că redactor responsabil a fost un oarecare Petcu. Am văzut un singur număr.

ANUL 1930

MUNCA INTELECTUALA. Solia Moldovei de Sus. Ziar literar şi artistic. 
Cernăuţi. 2 februarie 1930— 16 martie 1930 ? Apare săptămînal. Director 
Eugen Liteanu. Redactor Valerian D. Cudla. Tipografia M. Ebner. Cer
năuţi.

Incepînd cu nr. 3/,16 martie 1930 nu mai poartă subtitlu. Tipografia „Mitropoli
tul Silvestru41 Cernăuţi, incepînd cu nr. 2/;l6 februarie 1930 secretar de redacţie 
Juliu Plumbeanu. Tipografia „Mercur44, Cernăuţi. Nu am văzut decît trei numere.
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REVISTA BIRTAŞILOR. Organul oficial al corporaţiilor birtaşilor bu
covineni. Cernăuţi. 25 februarie .1930— 12 februarie 1931 ? Apare neregu
lat. Director şi redactor responsabil Hermann Ruff. Tipografia A. Hor- 
nik, Cernăuţi.

Apare în limbile română şi germană. Nr. 1-2/12 februarie 1931, tipografia „Mercur11 
Cernăuţi.

ANUL 1931

REVISTA PĂDURILOR Fondului Bisericesc Ort. Rom. al Bucovinei. Or
gan de publicitate al Societăţilor Inginerilor Silvici din Ad-ţia Fondului 
Bisericesc Ort. Rom., Cernăuţi. Rădăuţi. Ianuarie, februarie 1931-1933,
1934. Apare lunar sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Redactor res
ponsabil N. Paşcovici, inginer silvic. Tipografia „Arta" Rădăuţi.

începînd cu nr. 3-6/martie-iunie 1931 îşi schimbă titlul în CO DR II BUCOVINEI. 
Organ de publicitate al Societăţii Inginerilor Silvici din Ad-ţia Fondului Bise
ricesc Ort. Rom., Cernăuţi. Redacţia Şcoala Silvică Rădăuţi. Apare sub îngrijirea 
unui comitet. Redactor responsabil M. Paşoovici. In  ianuarie 1932 apare un su
pliment cuprinzînd Darea de seamă asupra Adunării generale extraordinare a 
Societăţii Inginerilor Silvici din Ad-ţia Fondului Bisericesc Ort. Rom. al Bucovinei, 
din 23 ianuarie 1932. Tiparul la Institutul de Arte Grafice „Glasul Bucovinei11, 
Cernăuţi. începînd cu anul II I, 1932-1933 apare o dată pe an.

LUMEA NOASTRĂ. Revistă editată de profesorii Institutului de orbi şi 
surdo-muţi „Regina Maria" din Cernăuţi şi Comitetul şcolar de pe lîngă 
această şcoală. Cernăuţi, mai 1931— martie/aprilie 1932. Apare lunar cu 
excepţia lunilor iulie şi august. Redactor responsabil Dimitrie Rusceac. 
Tiparul la Imprimeria Institutului de orbi şi surdo-muţi din Cernăuţi.

INFORMATORUL BUCOVINEI. Ziar politic independent. Cernăuţi. 30 
august 1931— 25 octombrie 1931 ? Apare săptămînal. Redactor respon
sabil George A. Vasiliu. Tipografia „Mercur" Cernăuţi.

REVISTA ASOCIAŢIEI CORPULUI DIDACTIC MEDICO-PEDAGOGIC 
DIN ROMÂNIA. Cernăuţi. Septembrie 1931— septembrie/decembrie 1936. 
Apare lunar cu excepţia lunilor iulie şi august. Redactor responsabil 
Dimitrie Rusceac. Tiparul la Institutul de orbi şi surdo-muţi „Regina 
Maria", Cernăuţi.

începînd cu nr. 1-3/ianuarie-martie 1932, redactor responsabil Ion Guga. începînd 
cu nr. 7-8/septembrie-octombrie 1932, redactor responsabil Francisc Marcinovschi. 
Începînd cu nr. 5-6/mai-iunie 1933, redactor responsabil Napoleon Scalat. înce- 
pîncl cu nr ,3-6/martie-iunie 1934, redactor responsabil D. D. Scorpan.

ÎNDRUMAREA. Gazetă independentă. Rădăuţi. 2 octombrie 1931— 15 a- 
prilie 1933. Apare lunar. Redactor responsabil A. Cernovschi. Tiparul la 
Tipografia „Arta" Rădăuţi.

începînd cu nr. 3/1 noiembrie 1931, girant responsabil I. Leontovici. începînd cu 
nr. 4/4 decembrie 1931, director A. Cernovschi. Tipografia „Unirea“ Rădăuţi. în 
cepînd cu nr. 5/29 iulie 1932, poartă subtitlul „Gazetă independentă politico-lite- 
rară“. Tipografia „Arta" Rădăuţi. începînd cu nr. 6/4 septembrie 1932, subtitlul 
„Gazetă independentă". începînd cu nr. 7//7 octombrie 1932, tipografia „Unirea" 
Rădăuţi. începînd cu nr. 8/12 decembrie 1932 schimbă subtitlul „Ziar literar-poli- 
tic". Începînd cu nr. 10/6 martie 1933, poartă subtitlul „Gazetă literar-culturală". 
Tipografia „Arta" Rădăuţi.
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IZBÎNDA LUM IN II. Organ învăţătoresc independent. Storojineţ. 22 oc
tombrie 1931— 31 decembrie 1932. Apare săptăminal. Director T. Zegrea. 
Tipografia „Faust“ Storojineţ.

CURIERUL PROVINCIAL BUCOVINEAN. Foaie săptămînală indepen
dentă. Storojineţ. 23 octombrie 1931— 8 noiembrie 1931. Apare săptă
mânal. Redactor responsabil Radu T. Cancer. Tipografia Zimmet, Sto

rojineţ.

Numărul 1 apare în limba română şi germană. începînd cu n r  2 ediţia în  limba 
română este dublată, în limba germană. Pentru ediţia germană redactor respon
sabil Alfred Sperber.

CRAINICUL BUCOVINEI. Ziar politic independent. Cernăuţi. 30 octom
brie 1931— 6 martie 1932. Apare săptămiînal. Redactor responsabil I. Teo- 
doreanu. Tipografia „Mercur“ Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 7/13 decembrie 1931, redactor responsabil Gh. A. Vasiliu.

ÎNDRUMAREA NOUA. Gazetă independentă. Rădăuţi. 23 decembrie 
1931— 16 septembrie 1932. Apare de două ori pe lună. Redactor respon
sabil P. Julinschi. Tipografia „Arta“ Rădăuţi.

REVISTA DE PEDAGOGIE. Organ al Institutului şi Seminarului Peda
gogic Universitar Cernăuţi. Cernăuţi. 1931-1932 ? Apare în patru caiete 
trimestriale. Director C. Narly, profesor universitar. Tiparul la Insti
tutul de arte grafice „Bucovina", I. E. Torouţiu, Bucureşti.

In anul 1931 a apărut un singur volum, iar în anul 1932 Caietul I-II şi III-IV. 
Caietul I—II, tiparul la Institutul de arte grafice „Văcăreşti11, Bucureşti. Caietul III- 
IV, tiparul la tipografia „Mitropolitul Silvestru11, Cernăuţi.

GAZETA GOSPODARILOR. Cernăuţi. 1931-1932. Apare lunar. Respon
sabil Iakob Rosenstok. Tipografia „Eminescu“ Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 1/1 aprilie 1932 poartă subtitlul Revistă lunară independentă. Nu 
am văzut decît 2 numere. Primul, din anul 1931, fără dată de apariţie, purtînd 
menţiunea Ediţia de propagandă. A l doilea num ăr — aprilie 1932.

ANUL 1932

LEGIUITORUL ROMÂN — revistă săptămînală conţinînd toate legile, re
gulamentele, deciziunile ministeriale de interes general. Cernăuţi. 19 
martie 1932 —  26 martie 1932 ? Apare săptămînal. Redactor A. Kupfer- 
schmiedt. Tipografia „Arta“ (F. Weiner-Ernst). Cernăuţi.

Am văzut numai 2 numere.

IN PREAJM A GÎNDULUI. Revistă de cultură generală. Cernăuţi, noiem
brie 1932 —  mai/iunie 1933. Apare lunar sub conducerea unui comitet. 
Tiparul la Tipografia Bernhard Fleischer, Şiret.

Începînd cu num ărul 13, decembrie 1932—ianuarie 1933, schimbă subtitlul în 
„Revistă de cultură11. Tipografia Carol Lenţer, Şiret. începînd cu nr. 2/februarie 
1933, redactor responsabil Aurel Fortuna. Incepînd cu. nr. 3-4/martie aprilie 1933, 
schimbă subtitlul în „Revistă de studii, ştiinţă şi literatură*1. Director Jean Po- 
honţu. Redactori C. V .  Ţicaliuc, George G. Crep, V. Popovici-Spad. Redactorul- 
responsabil Aurel Fortuna. începînd cu nr. 7-8/iulie-august 1933, schimbă titlu l 
în ORIZONT. Literatură-Critică-Ştiinţă.
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ANUL 1933

PAGINI JURIDICE. Doctrină-Jurisprudenţă-Legislaţie. Cernăuţi. 15 iunie 
1933 — 15 mai 1940. Apare lunar. Comitetul de redacţie ; Camil Ionescu
— prim preşedinte, Nicolae Pelin, Anton Iliese, Dr. Nicu Popescu — 
preşedinte de secţie, Gheorghe Gh. Panu — prim procuror Tribunal 
Cernăuţi. Secretar Constantin D. Tuşinschi. Cu concursul domnilor Ilie 
Ţabrea, Al. Popîrlan, magistraţi-asistenţi cu gradul de pnm-preşedinţi 
de tribunal la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tipografia „Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 1/15 iulie 1936, nu mai apare Nicu Popescu în comitetul de re
dacţie, iar Constantin D. Tuşinschi nu mai este menţionat ca secretar, ci numai 
în comitetul de redacţie. Incepînd cu nr. 1/15 iulie 1937 nu mai apare în comi
tetul de redacţie Nicolae Pelin. Incepînd cu nr. 4/15 noiembrie 1937, Gheorghe 
Gh. Panu nu mai apare în comitetul de redacţie. Incepînd cu nr. 10/15 mai 
1938, Camil Ionescu nu mai apare în comitetul de redacţie. Redactori şi pro
prietari responsabili Anton Iliese şi Constantin D. Tuşinschi.

SFETNICUL PLLTGARULUI. Revistă lunară independentă. Cernăuţi, iulie 
1933 — octombrie 1933. Apare lunar. Director şi redactor responsabil 
D. C. Petzi.

Nu indică tipografia. Am văzut numai numerele pe lunile iulie, septembrie şi oc
tombrie 1933.

GAZETA ILUSTRATĂ — TRIICOLORUL. Organul de publicitate al 
societăţii populare „Triicolorul44. Rădăuţi. 15 august 1933 — septembrie
1935. Apare neregulat. Redacţia, administraţia şi direcţia ; Comitetul 
Central al Societăţii populare Triicolorul, Rădăuţi (Bucovina). Tipografia 
Văd. Blondovschi. Rădăuţi.

Incepînd cu nr. 14 septembrie 1934, tiparul la Tipografia „Arta“ Rădăuţi. 

ANUL 1934

SUCEAVA. Gazetă de îndrumare cultural-naţională, educaţie cetăţenească 
şi informaţii. Suceava. 6 decembrie 1934 — 25 decembrie 1937. Apare 
săptămînal. Fără redactor responsabil, fiecare articol fiind semnat. Ti
pografia „Scoalelor44, Suceava.

Incepînd cu nr. 2/13 decembrie 1943, redactori Şt. Pavelescu, Gh. Maxim, Em. 
Ionescu. Incepînd cu nr. 20/1 decembrie 1935, schimbă subtitlul în „Gazetă bilu
nară de informaţii şi îndrumare naţională44. Redactori adm : Sp. Morariu, Gh.
Maxim. Nu mai figurează, ca redactori Şt. Pavelescu şi Em. Ionescu. Incepînd 
cu nr. 22/1 ianuarie 1936, redactor Gheorghe Maxim. Tiparul la „Tipografia Ro
mână44, fostă „Şcoala română44, Suceava. Incepînd cu nr. 36/9 aprilie 1937, schimbă 
subtitlul în „Gazetă de îndrumare economică, naţional-culturală şi de informaţii44. 
Redactor Ştefan Pavelescu. Apare lunar. Redactor responsabil Spiridon Morariu. 
Tipografia „Română44, Suceava.

CERNĂUŢI MEDICAL. Revistă lunară de medicină generală. Cernăuţi, 
noiembrie 1934 — martie, aprilie 1940. Fondator medic general docent 
dr. Gheorghe Pârvulescu. Tipografia şi Litografia Emil Canarschi.
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ANUL 1935

GÎNDIREA ECONOMICA. Economie-Finanţe-Critică. Cernăuţi, martie 
1935 — mai, iunie 1935. Apare lunar. Director Leon Proca. Tipografia M i
tropolitul Silvestru, Cernăuţi.

ASOCIAREA. Foaia profesioniştilor şi pensionarilor creştini din jude
ţul Storojineţ. Storojineţ. martie 1935 —  martie 1936. Director T. Ze- 
grea. „Tipografia Muncitorilor", Cernăuţi.

începînd cu nr. 2 aprilie 1935, tipografia „Litera11, Cernăuţi. începînd cu nr. 
3/ianuarie 1936, schimbă subtitlul în „Foaia iudeţului Storojineţ (Organ patrio- 
tic-naţional-profesional-economic-cooperatist)11. Tipografia „Lippa11 Storojineţ. în 
cepînd cu nr. 4/februarie 1936, „Organ patriotic-naţional-economic-cooperatist11.

PEEGATIREA PROFESIONALĂ a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din 
Inspectoratul Regional (Cernăuţi). Cernăuţi, aprilie 1935 —  ?. Apare lunar 
într-un număr limitat de exemplare numai pentru uzul funcţionarilor 
Regiunii. Fascicola I. Sub direcţiunea Inspectoratului Regiunii. Tipo
grafia „Bucur Orendovici", Suceava.

CUVINTE NOUA. Revistă literară ştiinţifică şi folclorică a liceului „Di
mitrie Cantemir", Cozmeni, judeţul Cernăuţi. Cozmeni. noâemb'rie-de- 
cembrie 1935 — septembrie, octombrie 1937. Apare o dată la două luni. 
Sub supravegherea profesorului Ioan Gh. Niculescu. Tipografia Kramer
& Solzman, Cozmeni.

începînd cu nr. 1-2/septembrie-octombrie 1937, Organul „Societăţii pentru cultura 
şi literatura română în Bucovina11, secţia Cozmeni. Serie nouă.

ANUL 1936

VRAJA CEREMUŞULUI. Revistă culturală. Vijniţa-Storojineţ. februarie
1938 — mai/iunie 1936. Apare lunar. Director Eugen Tiron. Tiparul la 
Tipografia şi legătoria Şcoalei de arte şi meserii gr. II, Roman.

VOCEA DORNELOR. Ziar săptămînal independent. Vatra Dornei. 10 
m ai 1936-1 decembrie 1936 ?. Apare duminica. Director Vasile Grigoro- 
vici. Responsabil Vasile Grigorovici. Tipografia „Unirea" Vatra Dornei.

Nr. 9/1 decembrie 1936 are subtitlul schimbat în „Organ bilunar independent11.

OCOLUL SILVIC, din Administraţia Fondului bis. ort. rom. Bucovina. 
Organ profesional, august/septembrie 1936 —  ianuarie/iunie 1939. Apare 
lunar. Rădăuţi. Redactor responsabil ing. N. Paşcovici. Tipografia „Arta" 
Rădăuţi.

ANUL 1938

REVISTA DOMNIŢA ILEANA. Revistă culturală a societăţii „Domniţa 
Ileana" de la liceul ortodox clasa 8 A, apărută cu ocazia serbării de 
fine de an. Cernăuţi. 15 iunie 1938. Ocazional. Tiparul la Institutul de 
arte grafice „Mercur" Cernăuţi.

MONITORUL ŢINUTULUI SUCEAVA. Cernăuţi. 15 septembrie 1938 — 
15 septembi’ie 1940. Apare bilunar. Tiparul la Monitorul Oficial şi Im 
primeriile Statului — Imprimeria Centrală.
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Incepînd cu nr. 17/15 septembrie 1939, tiparul la tipografiile „Glasul Bucovinei'1 
şi „Mitropolitul Silvestru11, Cernăuţi. Incepînd cu nr. 13/1 septembrie 1940, redacţia 
şi administraţia se mută la Vatra Dornei. Tipografia „Şcoala Rom ână11 Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

ANUL 1939

SUCEAVA. Organ zilnic al Ţinutului Suceava, răspînditor de graiu, sim 

ţire, faptă de gînd românesc. Cernăuţi. 1 ianuarie 1939 — 30 decembrie
1939 ?. Apare zilnic. Director Romulus Cândea. Tipografia „Mitropoli
tul Silvestru" Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 95/28 aprilie 1939, redactor responsabil Ion Humencu.

ORIZONT. Cernăuţi, martie 1939 —  martie 1940. Apare lunar. Director şi 
proprietar Octav Rusu. Tipografia Steiner, Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 2/iulie 1939, Tipografia „Credinţa Ortodoxă11, Cernăuţi. Incepînd 
cu nr. 3/octombrie 1939, secretar de redacţie V irgiliu Ioan Ionescu. începînd cu 
nr. 4/1939, V irgiliu Ioan Ionescu nu mai figurează ca secretar de redacţie. Ti
pografia „Mitropolitul Silvestru11, Cernăuţi.

MIORIŢA. Revista literară a străjerilor din Cernăuţi. Cernăuţi. 15 sep
tembrie 1939 —  15 noiembrie 1939 ?. Apare bilunar. Sub conducerea 
unui comitet compus din Bănăţeanu T., Deculescu F., Neagu N., Tăutu N. 
Tipografia „Viaţa străjerească", Cernăuţi.

ANUL 1940

MUGURI. Revista Societăţii literaro-ştiinţifice „Bogdan-Dragoş" Rădăuţi. 
Rădăuţi, februarie 1940 —  aprilie 1940. Âpare lunar. Redactori D. Vicol 
şi A. Cucu. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

GRA IU  BUCOVINEAN. Revistă literar-ştiinţifică din Storojineţ. Storoji
neţ. mai 1940. Apare lunar. Director responsabil profesor Manoil Haivas 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

A apărut un singur număr.

ANUL 1941

BULETINUL ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE A BUCOVINEI. Cer
năuţi. 1 septembrie 1941 —  15 iunie 1942 ?. Apare de două ori pe lună, 
sub îngrijirea serviciului de presă şi Propagandă. Tipografia „Bucovina", 
Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 2/1 octombrie 1941, schimbă titlul în M ONITORUL OFIC IAL AL 
BUCOVINEI.începînd cu nr. 7-8/ianuarie 1942, tipografia „Glasul Bucovinei11, Cer
năuţi. Incepînd cu nr. 12/15 martie 1942, apare cu un supliment (Supliment la 
Monitorul Oficial al Bucovinei).

ANUL 1942

SĂNÂTATEA SATELOR. Revistă pentru răspîndirea cunoştinţelor fo

lositoare. Cernăuţi. 25 iunie 1942 —  25 decembrie 1943. Apare lunar. 
Publicată de către Tipografia şi editura „Bucovina", Cernăuţi.

începînd cu nr. 2/25 iulie 1942, Tipografia Societăţii Naţionale de Editură şi 
Arte Grafice „Dacia Traiană11, sucursala Cernăuţi. începînd cu nr. 5/25 octombrie 
1942, director dr. Octavian Lupu.
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BULETINUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI. Săptămînal de luptă şi 
informaţie economică. Cernăuţi. 16 august 1942 — 21 octombrie 1942 ?. 
Apare săptămînal Director C. Bivolaru. Prim-redactor V. Porumbiţă. Ti
pografia Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice „Dacia Tra- 
iană", sucursala Cernăuţi.

începînd cu nr. 6/13 septembrie 1942, apare sub conducerea unui comitet de 
redacţie.

CĂMINUL NOSTRU, Artă, ştiinţă şi economie în cămin. Cernăuţi, de
cembrie 1942 — aprilie 1943 ?. Apare trimestrial. Revistă, de îndrumări 
artistice, ştiinţifice şi economice în cămin, editat de Şcoala de Gospo
dărie urbană Cernăuţi, d-na prof. Areta Bâcu. Tipografia „Mitropoli
tului Silvestru", Cernăuţi.

BUCOVINA LITERARA. Supliment săptămînal. Cernăuţi. Apare cu con
cursul Societăţii Scriitorilor Bucovineni. An II, nr. 31/26 octombrie
1942 — 27 februarie 1944.

începînd cu nr. 38/21 februarie 1943, supliment al ziarului „Bucovina14. Tipografia 
Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană“, Cernăuţi. înce
pînd cu nr. 42/21 martie 1943, Supliment duminical al ziarului „Bucovina11. în 
cepînd cu nr. 52/30 mai 1943, Supliment literar al ziarului „Bucovina11. începînd 
cu nr. 57/4 iulie 1943, prim redactor George Drumur.

PRIMĂVERI. Revista elevelor Şcoalei normale de fete Cernăuţi. Cernăuţi 
1942-1943 ?. Nu menţionează periodicitatea. Preşedintă de onoare d-na 
Stela Popescu profesoară. Comitetul de eleve ; Preşedintă Lucreţia Cloco
tici. Membre ; Âglaia Lateş, Alex. Cuciureanu, Aurora Cuciureanu, Corne
lia Tegzeşiu, Elena Manoliu, Aurelia Sireteanu, Natalia Cojocaru. Tipogra
fia ,,'Metropolitul Silvestru", Cernăuţi.

REVISTA ARON PUMNUL, a elevilor liceului teoretic de băieţi „Aron 
Pumnul" din Cernăuţi. Cernăuţi. 1942-1943. Apare trimestrial. Tipo
grafia „Glasul Bucovinei", Cernăuţi.

începînd cu nr. 2/1942, apare semestrial.

REVISTA ELENA DOAMNA, publicată de elevele Liceului Ortodox de 
fete „Elena Doamna", Cernăuţi. Cernăuţi. 1942-1943/1944. Apare tri
mestrial. Tipografia „Glasul Bucovinei", Cernăuţi.

ANUL 1943

BUCOVINA MEDICALA. Cernăuţi, ianuarie 1943 — august/decembrie
1943 ?. Apare lunar. Director dr. I. Nandriş. Secretar ele redacţie dr. 
I. Găină. Comitetul de redacţie ; dr. I. Bruja, dr. I. Bulbuca, dr. Cardaş, 
dr. M. Cilievici, dr. Constantinescu, di-. Şt. Drăguşan, dr. V. Geargescu, 
dr. T. Hnideli, dr. Gh. ! Ioaneţi,, dr. C. Iubaş, dr. Josan, dr. 'E. Iso- 
pescu, dr. O. Lupu, dr. M. Maxim, dr. C. Mihăescu, dr. I. Morăreanu, 
dr. Astra Nandriş, dr. D. Petrovan, dr. I. Petrescu, dr. E. Petreanu, 
dr. A. Petriceanu, dr. T. Răileanu, dr. O. Sicorschi-Ionescu, dr. D' Sto
lerii, dr. Gr. Ursache, dr. Alex. Vranceanu, dr. Gr. Tabacaru, dr. I. Te- 
leman, dr. L. Ţurcan, Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.



398 IO AN  V. COCUZ

BUCOVINA FORESTIERA. Pădure. Vînat. Pescuit. Revistă pentru stu
dierea bogăţiilor naturale ale Bucovinei. Cernăuţi, ianuarie/martie 1943 —• 
aprilie/iunie 1943 ?. Apare trimestrial. Comitetul de redacţie : director 
ing. Ilie Dan, redactor ing. Ştefan Gârbu, membri : ing. Aurel Volos- 
ciuc, ing. Ioan Rotan. Secretar de redacţie ing. Teodosie Botezat. Nu 
indică tipografia.

GAZETA INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI DIN BUCOVINA, Publicaţie 
oficială a Asociaţiei Generale a Industriaşilor şi Comercianţilor din 
Bucovina. Cernăuţi. 1 mai 1943 —  25 decembrie 1943. Apare de trei 
ori pe lună sub îngrijirea unui comitet de direcţie. Tipografia Societăţii 
de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană“, Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 3/30 mai 1943, director dr. V. Noveanu, secretar de redacţie ing 
D. Popescu.

ROATA PLUGARILOR STOROJINEŢENI. Organ al Camerei Agricole 
a judeţului Storojineţ. Storojineţ. octombrie 1943 —  februarie/martie 
1944. Apare lunar. Comitetul de redacţie : ing. Şerban Flondor, ing agr. 
insp. Dumitru Ralea, dr. Teodor Sînu, ing. silvic Gh. Protopopescu. Se
cretar de redacţie ing. I. Resmeriţă. Tipografia „Glasul Bucovinei", Cer
năuţi.

începînd cu nr. 3-4/decembrie 1943 — ianuarie 1944, apare ca secretar de redacţie 
şi Vasile I. Bota. La subtitlu se adaugă — în colaborare cu secţia locală „Iancu 
Flondor11 a Societăţii pentru cultură din Bucovina.

ANUL 1944

REVISTA M AZIL ILOR ŞI RĂZEŞILOR. Organ de luptă şi afirmare ro
mânească. Cernăuţi, ianuarie 1944. Apare lunar. Proprietar Societatea 
Mazililor şi Răzeşilor. Secretar de redacţie Vasile Vitencu. Tipografia 
„Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

Se pare că a apărut un singur număr.

CONTRIBUTIONS A L ’IIISTOIRE DE LA PRESSE 
ROUM AINE DE BUCOVINE (1918-1944). II

Re sume

L ’auteur presente clironologiquement les publications rou
maines parue en Bucovine entre les deux guerres mondiales, continuant l ’en- 
treprise du volume SUCEAVA — ANUARUL MUZEULUI JUDEŢEAN, voi. VI-VII. 
Comme jusqu’â present, lâ  ou il considere necessaire, l ’auteur fait des succinctes 
crayonnoges sur les conditions sociales-economiques et politiques dans lesquelles 
parurent les respectives publications.



„UN VIS ÎNTRERUPT" -  NICOLAE LABIŞ

(RĂSFOIND MANUSCRISELE POETULUI) 

IV

NICOLAE CÂRLAN

Conştiinţa artistică a unui poet, factura lirismului 
său, pot fi, dacă nu determinate, în orice caz explicate, aproximate şi 
prin explorarea universului său spiritual, avînd în vedere că experienţa 
acumulată prin cunoaştere, alături de cea provenită din continua prac
tică a creaţiei, se grefează pe calităţile personale, native ale artistului 
creator, orientîndu-le, potenţîndu-le, amplificîndu-le valenţele. Abordînd 
activitatea de creaţie şi din perspectiva unei investigaţii care ţine de 
„arheologia literară44 (prin sondări într-un spaţiu care, fără a ne ajuta 
neapărat în surprinderea modului de funcţionare a mecanismului ce 
guvernează actul de creaţie, şi-a dat într-o anumită măsură concursul 
la orientarea tematică, la realizarea unei anume configuraţii calitative 
a operei), trebuie să ţină seama, fie şi numai pentru a evita eşuarea în 
factoiogie măruntă, de unele elemente dominante cu reflexe detectabile, 
într-un fel sau altul, în operă. Observaţia este valabilă cu atît mai mult cu 
cit se aplică unui poet în formare sau, în orice caz, unui poet tînăr, care, 
chiar dacă „pe deplin exprimat" \ mai are de parcurs încă multe trepte 
pe drumul anevoios al experienţei creatoare pentru a căpăta o perso
nalitate artistică atît de pregnantă, încît — dincolo de propria-i creaţie
— o tălmăcire, să devină, sub înrîurirea talentului său, o creaţie ca şi 
originală (ca în cazul tălmăcirilor realizate de Tudor Arghezi, Alexandru 
Philippide), cu timbrul personal adică, fără însă — şi aici avem de-a face 
cu un paradox aparent — a contrazice sau a face irecognoscibil origi
nalul. Cum observa Nicolae Iorga, pentru a atinge o astfel de perfor
manţă „se răscoleşte tot vocabularul, se cioplesc cuvinte pentru a le 
da o nouă strălucire, se încearcă toate- resursele sintaxei pentru a se 
ajunge la o noţiune cît mai exactă a modelului44 2. Este, prin urmare, 
de la sine înţeles că un atare tip de activitate se cere efectuat, spre 
a întruni parametrii calitativi necesari, de un artist al cuvântului cu în
delungată experienţă de creaţie, dar, în acelaşi timp, ea constituie şi 
un mijloc de ucenicie îndeosebi pentru un scriitor în formare. După

1 George Călinescu — Nicolae Labiş, în Literatura nouă (ediţie îngrijită şi 
prefaţată de Al. Piru), Craiova, Ed. Scrisul românesc, 1972, p. 97.

2 Stil şi traduceri, „Ramuri41, Craiova, X X I (1925), p. 35 ; Apud Sevilla Rădu- 
canu — Stăruitoarea prezenţă a unei personalităţi lirice, prefaţă la „Nikolaus Le- 
nau — Glasul vîntului, antologie bilingvă, alcătuită şi prefaţată de ...“, Timişoara, 
Ed. Facla, p. 36.
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cum se vede, am anticipat deja „definirea" (numirea) unora dintre acele 
„elemente dominante" care dau fermitate conformaţiei spirituale a unui 
poet : este vorba de modalitatea cea mai activă de lecturare a unui text 
dintr-o altă limbă decît cea maternă — traducerea 3.

Ca orice poet autentic, Nicolae Labiş nu putea să contrazică re
gula, ba, dimpotrivă, el şi-a dat seama, la o vârstă la care cei mai mulţi 
nu se pot definitiv sustrage ispitelor şi plăcerilor copilăriei, că una 
dintre modalităţile devenirii sale ca poet, poate cea mai eficientă, o 
reprezintă frecventarea şi a unor scriitori din alte spaţii lingvistice nu 
numai prin lecturi, oricît de intense, ci şi prin traduceai personale.

Primele preocupări, intense altfel, de traducător ale lui Nicolae Labiş, 
rămase între manuscrise, datează din vremea şcolăriei sale la Fălticeni. 
Pînă în prezent nu se cunoaşte dacă tenacele traducător şi-a publicat 
undeva, fie şi o mică parte a rezultatelor activităţii sale din această 
vreme. Aceste preocupări se reduc, e adevărat, la o singură operă, a 
scriitorului rus P. P. Erşov — Căluţul cocoşat. Dosarul acestei traduceri 
conţine patru caiete, treisprezece foi de caiet volante scrise de mînă, 
cu cerneală sau cu creion şi un manuscris dactilografiat, cu următo
rul titlu : „Piotrî Pavlovici Erşov — Căluţul cocoşat. Tălmăcire în ver
suri (de) Nicolae Labiş (şi) Litvinenco Teodor". Acest din urmă ma
nuscris cuprinde un fel de notă explicativă „Despre povestirea „Călu
ţul cocoşatş i autorul ei (Prefaţă la volumul din limba rusă), 1 p., par
tea 1(15 p.) şi partea a Il-a a povestirii (16 p.). La sfîrşitul părţii întîi 
apare specificarea : „decembrie 1950". Evident, avem în faţă primele 
două treimi ale traducerii basmului lui Erşov în forma socotită de autori 
definitivă. Dar pînă aici s-a ajuns prin travaliul cuprins în cele patru 
caiete şi în foile volante amintite mai sus. Să revenim puţin asupra 
acestora. Mai întîi e de presupus că, dată fiind forma îngrijită a textului, 
fluenţa versificaţiei, etc., aceste caiete conţin tot o formă cu tendinţă 
definitivă a traducerii, transcrisă de pe cine ştie ce alte ciorne care nu 
s-au mai păstrat. Doar pentru partea I există două variante (una pro
zaică, scrisă aproape în întregime de altcineva, şi alta prelucrată artis
tic), în două caiete diferite. în  toate aceste caiete apare —  nu foarte 
adesea —  o corectură cu creion roşu, care în al II-lea caiet este o sin
gură dată semnată cu iniţialele „V. P." Este posibil să fie vorba despre 
Vasile Popa, profesorul de română a lui Labiş la Liceul „Nicu Gane"

3 Aici e de operat o distincţie între traducerea literală, mecanică şi traduce
rea literară, artistică, definibilă ca o transpunere a unui text (beletristic) din
tr-o limbă în alta, prin găsirea echivalenţelor expresive adecvate, proprii limbii 
în care se traduce, fără a se trăda, pe cît posibil, nici o clipă spiritul textului origi
nar atît sub aspectul fondului de idei şi sentimente pe care le vehiculează cît 
şi sub acela al înfăţişării sale formale. Dacă prima modalitate de traducere echi
valează, în ultimă instanţă, cu o lectură, cea de a doua poate fi asimilată actului 
de creaţie, implicînd nu numai cunoaşterea pînă în structura de profunzime 
a celor două limbi, necesară, în definitiv, pentru orice tip de traducere, ci şi 
capacitatea de a da textului tradus o conformaţie care să-l facă pe cititor să rea
lizeze, pe cît e cu putinţă, starea de spirit şi simţire a lecturii ca şi cum aceasta 
s-ar produce în limba în care a fost iniţial conceput textul literar.
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din Fălticeni (şi el cu preocupări de poet, folclorist şi istoric literar4), 
care i-a dirijat competent şi cu tact paşii tînărului poet pe drumurile 
mirifice dar atît de întortochiate ale creaţiei poetice. La sfirşitul celui 
de al II-lea caiet( care conţine prima parte prelucrată a poveştii lui 
Erşov) traducătorul face următoarele

ÎNSEMNĂRI

Am hotărît să fac lucrarea de faţă cu ajutorul tov. Litvinenco T.
Pînă în prezent am făcut transpunerea în versuri a primei părţi.
Am început să lucrez efectiv la 13 dec. 1950.
Am terminat prima parte azi 25 dec. 1950. Aceasta e prima ver

siune. O voi mai ciopli.
„Prin muncă, înainte !".

Nicolae Labiş.

Şi totuşi „prima versiune" nu e aceasta, ci aceea care se află în 
primul caiet unde găsim intercalate două caligrafii —  una a lui Labiş, 
iar a doua, probabil, a lu i Litvinenco T. Aceasta e versiunea brută, sau 
ce am num it la început „traducere literală, mecanică". De altfel pe 
coperta acestui caiet apare o notă a lui Nicolae Labiş, care dovedeşte, 
încă o dată, că acest caiet conţine o versiune anterioară celei din caietul 
al II-lea, şi anume : „Vreau să fac cu ajutorul tovarăşului profesor Lit
vinenco o traducere. Voi izbuti ? Vreau să sper. La muncă deci, către 
victorie ! Nicolae".

Traducerea părţii a Il-a a poveştii lui Erşov a fost lucrată la în 
ceputul anului 1951, căci în finalul caietului al III-lea dăm iarăşi peste 
o însemnare : „sfîrşitul părţii a doua. 3 I 1951 —  3 I I  1951. Nicolae 
Labiş. Mi-a mai rămas o parte. O voi găti. Nicolae". în  fine, la sfîrşi
tul celui de al IV-lea caiet citim : „Sfîrşitul părţii a treia. Sfîrşitul bas
mului. 26-111-1951. Nicolae Labiş". Aşadar de la îndoielile şi speranţele 
începutului şi pînă la „strigătul de izbîndă" al finalizării n-au durat 
decît trei luni şi treisprezece zile, ceea ce însemnează totuşi un maraton 
destul de rapid avînd în vedere că Labiş, ca elev, avea de îndeplinit 
şi sarcini şcolare destul de pretenţioase într-un liceu de prestigiul şi 
exigenţa celui pe care îl frecventa el.

Cum avem deja tipărită traducerea basmului lui P. Erşov, în  ver
siunea lui Vladimir C o lin5 ne gîndim că n-ar fi lipsit de importanţă

4 între altele sînt de remarcat următoarele cărţi apărute sub semnătura sau 
îngrijirea lui V. G. Popa :

a) Ghici ciupercă ce-i, (versuri pentru copii), Bucureşti, Ed. tineretului, 1958 ;
b) Folclor fălticenean (cîntece şi strigături), Material cules de..., orînduire şi 

prefaţă de Vasile Adăscăliţei, Suceava, 1974 ;
c) Fata noastră (pentru nişte copii), Bucureşti, Ed. Litera, 1976.

Acestora ar trebui să le adăugăm  numeroase note, articole, recenzii, etc. publicate 
de-a lungul tim pului prin diverse ziare şi reviste precum şi o serie de studii şi 
contribuţii de istorie literară şi folclor rămase în manuscris.

5 Coeditare: Moscova, Editura Progress — Bucureşti, Editura Ion Creangă, 
1979. De fapt aceasta ar fi ediţia a IlI-a a traducerii, căci V ladim ir Colin a pur 
blicat-o prima dată în 1948 (Bucureşti, Editura Cioflec), iar a doua oară în  1954 
la Editura tineretului (Bucureşti).
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dacă cititorul interesat ar putea compara această versiune cu cea sem
nată de Labiş şi Litvinenco în 1950-1951, dar aceasta a rămas nepubli
cată. Că Labiş era urmărit de gîndul publicării acestei traduceri o do
vedeşte proiectul de copertă închipuit de el, proiect păstrat între manus
crise. E de presupus de asemenea că s-au făcut şi demersuri în această 
direcţie din moment ce din dactilograma executată a rămas între ma
nuscrise un exemplar secund, incomplet însă (lipseşte partea a IlI-a, 
ultima).

Dar dacă „dosarul14 Căluţul cocoşat a rămas fără ecou publicistic, 
aceasta nu înseamnă că activitatea de traducător a lui Nicolae Labiş 
trebuie considerată în totalitate necunoscută, întrucît a fost pusă în 
circulaţie chiar de poet, încă de prin 1952. Din cîte ştim pînă în pre
zent, cîteva traduceri din Nikolaus Lenau 0 au fost publicate de Nicolae 
Labiş în „laşul nou“ ', de unde Sevilla Răducanu a colectat două piese
— Jîobert şi invalidul şi La patria mea —  pentru antologia bilingvă 
apărută sub îngrijirea sa8. Pentru poezia Dorinţă autoarea ediţiei a 
preferat o tălmăcire a lu i Ioan Alexandru —  „text inedit 1965“ — deşi 
ar fi putut apela tot la serviciile lu i Nicolae Labiş, căruia revista „Fa
milia" !) i-a tipărit postum un grupaj de „tălmăciri inedite* cuprinzînd 
pe Nikolaus Lenau cu La patria mea şi Dorinţă, pe Theophil Gauthier cu 
Caravana şi pe A. S. Puşkin cu Drum de iarnă şi Zi de iarnă.

în  afară de aceste traduceri, puse în circulaţie prin intermediul 
presei literare şi a antologiei menţionate, în manuscrisele poetului au 
mai rămas şi alte încercări de traduceri răspîndite în diverse caiete Jn 
sau pe foi volante. Se constată, din lectura acestor manuscrise, că o anu
mită preferinţă manifesta Nicolae Labiş prin 1952 pentru poezia lui 
Nikolaus Lenau, căci e de presupus că nu numai Dorinţa, adnotată de 
traducător în manuscris („traducere, 28 oct. ’52“), ci şi celelalte tra
duceri din Lenau datează din aceeaşi perioadă, mai cu seamă că Mişka 
la Mureş sau Mişca de pe Mureş (titlu la care se opreşte Nicolae Labiş),

6 Poet austriac de limbă germană, născut pe meleaguri româneşti, în  locali
tatea Ciata — azi Lenauheim — judeţul Timiş.

7 Sevilla Răducanu (vezi nota 8) notează la poezia Robert şi in v a lid u l: ,,Alte 
traduceri: laşul nou, A lmanah literar al Uniunii scriitorilor din R.P.R., Filiala 
Iaşi, (1952), p. 136-138“ iar la poezia La patria mea dă ca sursă : laşul nou, IV  
(1052), nr. 3, p. 139-140. De menţionat că tot in „laşul nou“, V, nr. 2/1953, p. 16, 
Labiş semnează versiunea românească a poeziei Eroul sovietic, aparţinînd cole
gului său de la şcoala de literatură, Imre Portic (poet român de lim bă maghiară, 
a cărui stea a apus foarte repede fără să lase vreo urmă de lum ină.

8 Nicolaus Lenau — Glasul vîntului, antologie bilingvă, alcătuită şi prefaţată 
de Sevilla Răducanu (Timişoara), Editura Facla, 1975.

9 Seria a V-a, anul 2 (102), nr. 8 (12), august 1966, p. 17.
10 Pe unul din aceste caiete, rămas neîntrebuinţat, Labiş notează: „Tradu

ceri. Aceasta este ocupaţia mea ideală pentru Bucureşti11. In acelaşi caiet, pe u l
tima copertă, în interior, găsim o însemnare fără vreo legătură cu activitatea de 
traducător pe care însă o transcriem pentru semnificaţiile ei autobiografice : „Iu
besc locurile pe care odinioară le-am umplut eu şi cei ce-mi erau dragi sau urîţi, 
colbul pe care l-am frăm întat sub tălpi, cerul, pămîntul, copacii şi toate cele 
dimprejur pe care, le-am văzut, le-am simţit, diluaţi în ele şi totuşi atît de în 
chegaţi. Acum, cînd sînt singur şi sufletul meu, topit în toate, e singur, iubesc 
tot atîta locurile pe care le-am umplut odinioară. N. Labiş“.
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din care avem o parte (266 din 290 versuri) a traducerii literale făcută 
de un anume Ştefan Şiclodi, cu toată scrupulozitatea (paralel cu textul 
este redată schema prozodică a originalului, iar în subsol se explică 
nuanţele semantice mai subtile tale unor vocabule din text) datează 
din toamna anului 1952, cum o atestă corespondenţa ce însoţeşte cîteo- 
dată, traducerile lui „moş Şiclodi“. Din această corespondenţă rezultă că 
la 20 septembrie 1952 Labiş primea de la Ştefan Şiclodi, odată cu 
cîntul al III-lea, strofa a IlI-a din cîntul al II-lea al poemului, strofă 
care i-a „scăpat“ lui Şiclodi în corespondenţa anterioară, ceea ce în
seamnă că traducerea la Mişca... începuse înainte. Nu ştim prea multe 
despre felul cum îi mergea lucrul lui Nicolae Labiş, însă Ştefan Şiclodi 
ajunsese, în noiembrie, la cîntul IV :

8. X I. 52

Dragă Nicolae,

Am primit scrisoarea matale din 3. X I. crt. şi, profitînd de ziua liberă de 
astăzi ţi-am tradus cîntul IV din Mişka. Cred că este mai bine să scrii „Mişka“ 
decît „Mişca“, deoarece cu c prea seamănă cu „mişca“ de la „mişcare11. Am să 
caut ca în cursul săptămînii viitoare să mai traduc şi restul, depinde cum voi 
avea timp.

Te sărută cu toată dragostea 
Moş Şiclodi

N. B. Să confirmi primirea.

într-adevăr Şiclodi se ţine de cuvînt şi corespondenţa din „Iaşi, 
15 noiembrie 1952“ aduce pe masa de lucru a tînărului traducător cîn
tul VI, ultimul, cu o notă în care se precizează că „poemul are 290 
versuri“ şi i se comunică lui Labiş tarifele traducerilor de poezie, ierar
hizate pe trei categorii, specificîndu-se că „aşa s-a plătit la nr. 3 al 
Alm(anahului) I(aşul) N(ou)“.

Din acest poem nu deţinem, în adaptarea poetică a lui Nicolae Labiş, 
decît o parte din cîntul al II-lea pe care o reproducem (pentru a pune 
în evidenţă travaliul lui Nicolae Labiş), atît în versiunea prozaică a 
lui Ştefan Şiclodi, cît şi în aceea a poetului de la Mălini :

Mişca cîntă la un dans de nuntă 
Chiote de veselie 1, pinteni, pahare, viori 
Răsună sălbatec2 împreună*'1 
Şi dansatorii se amestecă vijelios 
în  jurul mirilor, vapoare 5 incendiatoare c, 

gonite de furtună 
Pe marea plăcerii, în flăcări luminoase.
Struguri, cari ale verii raze şi arşiţă 
Le-au supt în sîngele lor 
Varsă cerul prim it7 la rîndul lor 
In ale maghiarilor membre.
Femei, strălucind în bustul tinereţii,
Zboară prin sală în dans rapid
Şi în zborul privirilor luminoase de dragoste8
Se aprind lJ destinele cele mai fericite.

Notele lui Ştefan Şiclodi sînt următoarele : „1. exact =  rîsetele petrecerii ; 
2. impetuos, vijelios ; 3. zgomot format din amestecul rîsetelor de veselie, zăngă- 
nitul pintenilor la dans, ciocnirea paharelor şi cîntul viorilor ; 4. dansatorii, pere-
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chile ţîşnesc unii lîngă alţii din toate părţile ; 5. ca nişte vapoare ; 6. cuvîntul 
german „Brander44 =  cel cu incendiu, un incendiator, purtător de foc, vapor de 
unde un foc pregătit a fost aruncat pe vapoarele vrăjmaşe spre a le incendia, 
cu focul „plăcerii44 ; 7. cerul sub formă de raze şi arşiţă ; 8. iau fiinţă ca un
foc ce se aprinde ; 9. şi 10, rimele însemnate cu roşu de la cele două versuri din
urmă rimează între ele, nu rimează cu primele două rime însemnate cu roşu 
la începutul strofei44.

Din acelaşi cînt reproducem şi strofa a IlI-a. finală trimisa ulterior :

Hai ! muzică ! cum domneşte arcuşul Mişkii !
In beţie e trasă fiecare inimă 
Fiecare picătură de vin pare să sune 2,
Fiecare ochiu frumos (pare) să cînte tare3,
Deşi mireasa e deja dezvoalată4, 
încă trei zile şi trei nopţi 
Nunta se va serba înainte 
De către neamul viguros la bucurie 5.

Notele lui Ştefan Şiclodi : „1. Vraja muzicii lui Mişka cuprinde toate inimile ;
2. pare să cînte ; 3. nu în sens de puternic, ci „auzibil44 ; 4. actul nunţii este 
consumat ; 5. neam rezistent la petrecere.44

Tot acest material brut capătă la Nicolae Labiş, prin prelucrare 
artistică (facilitată de scrupulozitatea traducerii lui Şiclodi), următoarea 
înfăţişare :

MIŞCA DE PE MUREŞ

— II —

Nicolaus Lenau

La nuntă Mişka-şi pişcă struna 
Cupe, pinteni, rîset ca furtuna 
Poartă-n dans perechi-perechi sonor,
Flăcări — dansatorii se perindă —
Luntrii de piraţi ce-ar vrea s-aprindă 
Marea-n jur cu vîlvătaia lor.

Vinul roş ce-ntr-însul soare-a strîns 
Din ciorchin şi-n teasc l-a prins 
Fumegă-n potire-arome tari,
Aprinzîndu-i pe maghiari .—
Unduiesc femei la dans semeţe,
Arde trecătoarea tinereţe 
Şi din ochii galeşi ca-n pahare 
Fericirea gîlgîie — se pare.

Eh, arcuş ! cu calda-ţi melodie 
Mişca inimi leagănă-n beţie 
Orice strop de vin să sune pare,
Ochii-ngînă şopote sprinţare 
S-a dezbobotat mireasa 
Dar trei nopţi la chef pe şleau
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Mai cinsti-vor tămîioasa 
Cei ce nu se clatină cînd beau 1

Colaborarea cu Ştefan Şiclodi nu s-a încheiat aici. Fără a-i putea 
urmări, din lipsă ele documente, evoluţia în anii următori (1953 şi 1954) 
vom constata că în 1955, la 26 martie, o nouă scrisoare, de data aceasta 
cu destinaţia Bucureşti, „redacţia revistei Viaţa românească“ îi este 
expediată lui Nicolae Labiş, de acelaşi „moş Şiclodi“ tot din Iaşi :

îţi trimit alăturat traducerea din Schiller, pe care ai vrut să o ai matale. 
Te rog să ai o mare grijă să nu se simtă nimic aspru sau forţat la versificare, 
căci Schiller este un versificator desăvîrşit...

Dacă vrei să mai versifici ceva din Schiller pînă la 9 mai cînd se împlinesc 
150 ani de la moartea lui, atunci te rog interesează-te la Universitate la un pro
fesor important (germanist) care să-ţi indice din timp ce anume ar fi cazul să 
traducem. Dar te rog fii cît mai urgent, ca traducerea mea s-o poţi avea 
în timp util.

Te îmbrăţişează cu toată dragostea 
Moş Şiclodi

Urmează pe p. 3-4 traducerea poeziei Rămas bun lui Hector, de Friedrich 
Schiller însoţită de note explicative şi de scheme şi indicaţii prozodice. 
Nu ştim dacă Labiş va fi valorificat această traducere şi nici dacă şi-a 
extins preocupările de traducător la alţi poeţi germani. Este probabil că 
da. în orice caz, faptul că autorul Luptei cu inerţia a frecventat litera
tura germană ca cititor nu poate fi pus la îndoială şi cînd George Că- 
linescu afirma că „în Lupta cu inerţia sînt proiecte de compoziţie de tip 
dantesc şi poeme mai scurte în care, în urina lecturilor, poetul încearcă
o ingenuitate nouă de ordinul inefabiltdui oarecum premeditat, după for
mula Holderlin“ 12 (s. n.) fără discuţie că intuise cu precizie unele simi
litudini datorate influenţelor (involuntare) venite pe calea lecturii, şi nu 
numai unor identităţi de sensibilitate sau unor „afinităţi elective". Fără 
a examina acum ca într-o „prospectare geologică" poezia lui Nicolae 
Labiş, vom afirma totuşi că, după opinia noastră, „schimbarea la faţă" a 
poeziei sale, vizibilă în volumul Lupta cu inerţia şi sesizată de mai toţi 
cercetătorii, este determinată nu numai de necesitatea depăşirii unei 
experienţe încheiate prin volumul Primele iubiri, de nevoia devorantă 
pentru Nicolae Labiş, resimţită şi trăită de el cu atîta acuitate, de a 
parcurge cît mai repede alte şi alte experienţe, ci şi de unele sugestii, 
influenţe, conştientizate sau nu, venite pe calea lecturii. Sobrietatea, 
concentrarea, tensiunea lirică, dominarea şi strunirea severă a verbului 
şi a impetuosului efluviu sentimental, semne evidente ale maturizării 
poetice, vin, fără îndoială, şi din cunoaşterea unor experienţe creatoare 
de mare prestigiu din lirica universală cu care Nicolae Labiş încearcă 
să-şi „măsoare" forţele de pe poziţia, deloc comodă, a timpului său.

Referindu-se la artiştii cuvîntului din afara spaţiului românesc, în
tre purtătorii unor astfel de experienţe va trebui să-i enumerăm şi pe cei

11 întregul poem a fost publicat în traducerea lui Nicolae Labiş şi Ştefan 
Siklody în laşul nou, Almanah literar [...], filiala Iaşi, nr. 3-4, 1953, p. 78-87.

12 Op. cit., p. 100.
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incluşi de Labiş însuşi în cunoscutul său ,„Panteon“ : Rimbaud şi Vil- 
lon 13, cărora trebuie neapărat să le adăugăm pe Serghei Esenin 14, ma
rea sa preferinţă şi perpetuu emul, apoi pe deja amintiţii Friedrich 
Schiller, Nicolaus Lenau, Theophil Gauthier, A. S. Puşkin, pe Dante 
Alighieri (indicat sugestiv de George Călinescu în citatul de mai sus), 
dar şi pe Charles Baudelaire din care, în perioada bucureşteană, inten
ţiona să realizeze, probabil, o antologie reprezentativă de tălmăciri. De 
data aceasta, confruntarea forţelor urma să se producă direct, fără in
termediar. Din proiectele acestei intenţii se păstrează, între manuscri
sele pe care le deţinem, două încercări de tălmăcire a piesei Au lecteur, 
pe care Labiş o intitulează Cititorului şi alte trei încercări pentru piesa 
Harmonie du soir, titlu tradus de Labiş : Armonie de seară. Pe aversul 
foii cu prima versiune a piesei Cititorului, Labiş a tradus astfel dedi
caţia cu care Baudelaire a ţinut să-şi deschidă volumul Florile răului : 

„Desăvîrşitului poet, iscusitului vrăjitor al graiului francez, mult iu
bitului şi preţuitului meu învăţător şi prieten Theophile (sic !) Gautier 
cu simţămintele celei mai adînci umilinţe îi închin aceste flori bolnave. 
C. B “.

Consideraţii mai exacte în legătură cu datarea acestor manuscrise 
e riscant a se avansa căci ele nu conţin nici un indiciu cronologic, iar o 
analiză grafologică, cu rezultate totuşi aproximative, nu ne este la în- 
demînă. în orice caz, încercările de a traduce din Baudelaire pot fi puse 
în legătură cu poemul Albatrosul ucis (1956), splendidă şi orgolioasă re
plică dată de tînărul poet Labiş celebrului Albatros baudelairean, dacă 
nu cumva Nicolae Labiş va fi început elaborarea poemului său maft de
vreme. Cîteva amănunte de natură ortografică ne-ar putea determina să 
datăm aceste manuscrise în prima decadă a anului 1954, cînd s-a aplicat 
reforma ortografică, întrucît, renunţînd la utilizarea lui „â“, Labiş nu

13 In legătură cu „magistrul Francois14 e de precizat că Labiş şi-a manifes
tat preferinţa şi simpatia faţă de personalitatea şi opera acestuia traducînd şi cu
noscutul „Catren“ scris de Francois Villon pentru spînzurarea sa :

Eu sînt Francois-n Paris născut 
Ceru-n Pontoise mi-a aşternut.
Afla-va-n ştreang dovleacu-mi slut 
Cît cîntăreşte-al meu şezut.

„Tradus a doua oară de Nicolae Labiş în 1 august 1953“. Este pînă acum sin
gura dovadă că Labiş a continuat să traducă din poezia universală şi în pe
rioada dintre anii 1952 şi 1955. Numele lui Villon revine şi altă dată, într-o eboşă 
cu titlul Cîntec de cioban :

Către paşti, cînd vin în sat la denie,
Se închină lumea la amvon.
Mi-a zis popa : semeni la sluţenie 
Numai cu-n franţuz poet : Villon.

14 Forţa de subjugare a liricii eseniene apare şi ea, în manuscrise, expri
mată fără echivoc :

Sînt îmbătat, o salcie plecată,
Ca de alcool de versul lui Serghei.
Bun, rău, pe mine orice vers mă-mbată,
De-i frămîntat şi are şi idei.
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renunţă totuşi la apostrof şi ia utilizarea lu i „s" în poziţie iniţială urmat 
de o consoană sonoră (el scrie, spre exemplu, ,,sbor“). Să fie vorba 
aici de un fel de inerţie ortografică manifestată pînă mai tîrziu ? Pare 
greu de admis, cu atît mai mult cu cît automatismul ortografic se ma
nifestă la o vîrstă înaintată. Prin urmare, aceste încercări nu pot fi pla
sate în timp decît pe la sfîrşitul anului 1955 şi începutul lui 1956. Cum 
am precizat deja, aceste ciorne nu conţin decît rezultatul parţial al tra
ducerii, forma definitivă nemaifiind realizată sau aflîndu-se între ma
nuscrise rătăcite, cine ştie pe unde. Pentru ca cititorul să-şi poată face 
o idee cît de cît adecvată în legătură cu capacitatea lui Labiş de a găsi 
în limba proprie echivalenţe pertinente pentru expresia poetică dintr-o 
altă limbă şi pentru a-i înlesni comparaţiile cu alte tălmăciri dar şi cu 
poemele originale, socotim necesar a reproduce cîte o variantă (pe cea 
mai „lucrată") din cele două piese amintite :

CITITORULUI

Ne viespuiesc în suflet, în trup ne plămădesc,
Prostie şi greşeală, păcate şi măscări,
Şi noi hrănim amabili prea blînde remuşcări 
Precum băieţi în zdrenţe păduchi-şi ghiftuiesc.

Căinţele ni-s laşe, păcatul ni-i semeţ 
Ehei, şi cum ştim cere plata grasă, noi !
Rîzîncl iar batem calea bihlită cu noroi 
Crezînd că ştergem vina cu lacrimi fără .preţ.

Pe-un umăr, la ureche, stă Scaraoţchi roş 
Plăcut cădelniţîncl sufletul ce tresare 
Şi ca pe-un scump metal cu clocot de căldare 
Voinţa ne desface în aburi mari şi groşi.

Cu o gură de hrubă flămîndă ce pupă şi mănîncă 
Sînul martirizat de un antic... *
Noi dorim să ne stoarcem tare, ca pe-o portocală veche 
în zborul fugar al unei plăceri ascunse.

a r m o n i i : d e  s e a r a

E ora cînd, vibrînd pe lujerii subţiri,
Ca smirna pe cărbuni, ard florile-n nectar ;
Miresme şi şoptiri se-nvîrt pe-al serii clar ;
Vals trist şi o duioasă-mbătare în rotiri.

Ca smirna pe cărbuni ard florile-n nectar ;
Vioara se-nfioară ca inima-n izbiri
Vals trist şi o duioasă-mbătare în rotiri !
Frumos şi trist e cerul ca un mare altar.
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Vioara se-nfioară ca un piept la loviri,
Piept duios ce urăşte infinitul stelar !
Frumos şi trist e cerul ca un mare altar ; 
Soarele s-a-nchegat în sîngele-i... *

Piept duios ce urăşte infin itu l stelar,
Din luminosu-i ieri culege-al dîrei fir !
Soarele s-a-nchegat in sîngele-i...
Tu mai luceşti în mine precum un rug barbar.

(* Punctele de suspensie marchează lipsa din manuscris a unui cuvînt sau a 
unei sintagme — n. n., N. C.).

Traducerea literală (nereprodusă aici) a poemului Cititorului se 
caracterizează printr-un scris în general lipsit de sincope şi intervenţii 
ulterioare, ceea ce înseamnă că limba franceză (obiect pentru care, la 
Fălticeni, l-a avut dascăl pe Aurel George Stino l5, publicist ale cărui 
eseuri au fost găzduite de reviste prestigioase nu numai de la noi, ci şi 
de pe alte meridiane ale globului) îi era destul de familiară poetului şi 
aceasta i-a permis să facă o „transcriere" a textului francez în româ
neşte destul de cursiv şi exact. Cea de a doua variantă în care versiu
nea prozaică este surprinsă de cititor, în procesul convertirii artistice pe 
o anumită treaptă din drumul spre repoetizare, denotă, după cum se vede 
şi în reproducerea fotografică, un travaliu intens de reelaborare poetică. 
Observaţii similare se pot face şi în cazul poemului Armonie de seară 
cu deosebirea că aici avem de-a face cu trei versiuni : prima —  tra
ducerea prozaică —  este tot „transcriere" cursivă a textului francez în 
româneşte, a doua —  o încercare de retranspunere în cod poetic —  cu
prinde doar primele două strofe, strofa întîi prezentînd ştersături şi 
scrieri suprapuse şi, în fine, a treia versiune în care intervenţiile ulte
rioare şi ultima strofă sînt scrise cu creion negru.

Aceasta ar fi, din cele cîte cunoaştem pînă acum, activitatea de 
traducător a lui Nicolae Labiş. E mult ? E puţin ? Este în măsură să-i 
confere poetului un loc între traducătorii români de literatură univer
sală ? A reuşit autorul prin traducerile sale, să contribuie la sporirea 
capacităţii expresive a limbii româneşti ? Etc., etc. Sînt întrebări care, 
în cazul lui Nicolae Labiş, nu prezintă), după părerea noastră, vreo im 
portanţă deosebită, chiar dacă răspunsurile ar fi, în felul lor, pozitive. 
Adevărata semnificaţie a tălmăcirilor lui Nicolae Labiş, izbutite sau nu, 
finalizate sau abandonate în stadiu de proiect, puse în circulaţie prin 
publicistică sau rămase între manuscrise, constă, credem noi, în faptul 
că ele documentează despre preocupările şi activitatea spirituală a poe

15 De la Aurel George Stino au rămas multe articole, note, cronici, studii 
referitoare la cultura românească sau la cea universală răspîndite prin publicaţii 
româneşti sau străine. In  1974 i-a apărut volumul intitulat In  grădina liniştii — a- 
mintiri şi scrisori, ediţie îngrijită de Grigore Ilisei, Iaşi, Editura Junimea.
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tului, permiţîndu-ne să-i surprindem în fermecătoarea lor dinamică atît 
de rapidă şi plină de cutezanţă, mai exact, liniile portretului interior, 
preferinţele, fineţea gustului estetic, setea neostoită de cunoaştere şi 
perfecţionare, simţul valorii, toate acestea sînt, d£ fapt, semnele indu
bitabile ale unui spirit modern, dotat cu antene de selecţie dintre cele 
mai sigure, care, conştient fiind de gravitatea misiunii ce-i revine, îşi 
pregăteşte cu tenacitate înfrigurată, întregul arsenal de instrumente ne
cesare pentru a-şi îndeplini, exemplar, această misiune asumată parcă 
sub zodia plină de cutezanţă dar şi de riscuri a „liliacului timpuriu44, 
simbol, dincolo de alura acuzat narativă a poemului cu acest titlu, simi
lar celui al „albatrosului ucis". Indiferent dacă sub unul sau altul din 
aceste simboluri se poate întrezări sentimentul morţii pretimpurii, sem
nificative ni se par deschiderile optimiste ale ambelor poeme, căci cu
tezanţa „liliacului timpuriu" (care, asemenea melcului din poemul lui 
Ion Barbu, s-a lăsat momit de aparenţă) „mai poate înflori şi a doua 
oară" în vreme ce „războinicul furtunii", răpus de stihiile dezlănţuite 
?trăs£rînge-n ochiu-i stins un nou urcuş". Oricît de supărătoare ar părea 
pentru unii interpretarea „biografică" a acestei simbolistici, un lucru 
rămîne clar şi anume : prin împlinirile dar, in aceeaşi măsură, şi prin 
proiectele sale rămase neîmplinite, Nicolae Labiş ni se înfăţişează tutu
ror ca un vizionar plin de cutezanţă, care, pricepîndu-şi vremea, a in
tuit, a înţeles, poate prea repede, sensul viitorului pe care a crezut că-1 
poate apropia sau converti în prezent. Ca slujitor al cuvîntului, i-a fost 
clar că nu te poţi cantona într-un singur domeniu (cel al creaţiei poe
tice), ci, pentru a te realiza ^plenar, trebuie să te manifeşti (chiar dacă 
inegal) în toate modalităţile de fiinţare ale artei cuvîntului : teatru, 
proză, critică literară, traduceri.

Dacă toate aceste piese de laborator (prezentate în „Anuarul" nostru, 
din 1977 încoace 16) nu ar avea altă semnificaţie decît pe aceea de a dez
vălui cuantumul unui travaliu greu de imaginat pentru un creator cu o 
existenţă (fizică) atît de scurtă, socotim că tot ar fi cel puţin suficient 
spre a evidenţia faptul că poezia lui Nicolae Labiş, mai ales aceea ză
mislită sub zodia perenităţii (menită să învingă „veşnicii şi genună"), 
nu este doar expresia unui reflex determinat in exclusivitate de acele 
calităţi native deosebite pe care le numim vocaţie, inspiraţie, talent, 
genialitate. Este indubitabil că poetul a fost, cu prisosinţă, înzestrat cu 
astfel de haruri, dar el a înţeles, in acelaşi timp, că spre a le converti 
în fapt, trebuie să le conjuge cu harul muncii creatoare, fără de care de
venirea şi rezistenţa durabilă nu pot fi concepute. Ceea ce, în defi
nitiv, reprezintă tot un semn al celor aleşi. Cel mai încărcat de nobleţe 
şi de rodnicie !

N. B. între timp, cercetarea manuscriselor lui Nicolae Labiş, aflate în co
lecţiile Muzeului judeţean Suceava, s-a soldat cu depistarea altor încercări de 
(sau asimilabile la) dramaturgie, proză, critică literară, traduceri (tălmăciri), pe 
care le menţionăm aici, după cum urmează :

16 4/1977, p. 221-235 ; V/1978, p. 435-457 ; VI-VII/1979-1980, p. 437-454.
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A. DRAMATURGIE  

(v. Suceava, Anuarul Muzeului judeţean, 4/1977, p. 221-235) :
1. Ion Capră, actul V, tabloul I, ms. olograf, cerneală albastră, 2 f. ceiet de 

dictando (372 p. text), nedatat ;
2. Feţele, ms. olograf, creion negru, 1 f. caiet dictando (V/2 p. text), nedatat ;

B. PROZĂ

(v. Suceava, Anuarul Muzeului judeţean, V/1978) ;
1. Ileana Vierului a intrat în partid, schiţă, ms. olograf, cerneală albastră,

9 f. caiet de aritmetică (17 p. text), datat „aprilie44 (1951 ?).
2. In  cinstea partidului, trei variante, ms. olograf, cerneală albastră, ne

datate :

a) prima varianta (subintitulată „povestire41), 11 f. caiet neliniat (19 p. text) ;
b) varianta a doua (avînd şi un al doilea titlu : In  cinstea zilei de 8 Mai — po-- 

vestire), 8 f. caiet neliniat (13 p. text), nedatat;
c) varianta a treia (subintitulată „schiţă44), 6 f. caiet neliniat (9 p. text), datat 

„april 951, Fălticeni44 ;

3. Nuţu învăţase măscării (probabil o parte care, împreună cu altele neelabo
rate, s-ar fi articulat cu fragmentul de proză pe care l-am intitulat [„...Prieteni 
la cataramă...44], ms. olograf, cerneală albastră, 2 f. caiet de dictando (4 p. text), 
nedatat.

4. Casa lui Ion Capră — povestire, ms. olograf, cerneală albastră, 3 f. (2V2 p. 
text), într-un caiet neliniat cu versuri, note de curs, ciorne de corespondenţă care 
datează din august-noiembrie 1953 * ;

C. CRITICĂ LITERALĂ**

(v. Suceava, Anuarul Muzeului judeţean, VI-VII /1979-1980, p. 437-454) :
1. Ultimul din Udeghe, de A. Fadeev, recenzie, 1951, două variante :
a) prima variantă, păstrată fragmentar (supraintitulată O carte despre prima 

auroră în Răsăritul îndepărtat), 2 f. registru liniat (2 p. text) ;
b) a doua variantă (supraintitulată Fresca naşterii noului în Orientul înde- 

părtat), 4 f. registru liniat (4 p. text) ;

D. TRADUCERI

(v. studiul de mai sus)
1. Pantelei Mateev — Statuia Păcii, ms. dactilografiat, 2 f. hîrtie ministerială 

(2 p. text), nedatat ;
2. Pantelei Mateev — Mama, ms. dactilografiat, 2 f. hîrtie ministerială (2 p. 

text), nedatat.

* La toate acestea se adaugă o „nuvelă44 (!) intitulată Cărări către victorie, 
aflată în posesia prof. Clement Antonovici care o comentează în comunicarea Un 
caiet inedit al lui Nicolae Labiş, publicată în culegerea de Comunicări şi referate 
metodico-ştiinţifice (p. 193-199), tipărită la Suceava sub egida Inspectoratului şco
lar judeţean, Casei corpului didactic şi a filialei locale a Societăţii de ştiinţe fi
lologice, în anul 1980.

** Referitor la textele de critică literară concepute de Nicolae Labiş se im 
pun următoarele rectificări :

1. Textul intitulat în ms. Clasicism şi originalitate a fost publicat sub titlul 
Personalitatea unui poet în „Gazeta literară44, II, nr. 34 din 25 august 1955, p. 2 ;

2. Textul Discuţie între tineri a fost publicat în „Gazeta literară44, III, nr. 39 
din 27 septembrie 1956, p. 5.
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1. Foaia de titlu a tălm ăcirii Căluţul cocoşat (manuscris).

Căluţul cocoşat, proiectul copertei imaginat de Nicolae Labiş.
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a patria mea de Nikolaus Lenau în tălmăcirea 
lui Nicolae Labiş, pagină de manuscris.
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Mişca de pe Mureş, dactilogramă (cîntul al II-lea).



Manuscrisul proiectului de tălmăcire a poemului 
Cititorului (Au lecteur, de Charles Baudelaire).
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0. Armonie de seară (Harmonie de soir, de Charles 
Baudelaire), încercare de traducere, de Nicolae 

Labiş. Pagină de manuscris.
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„UN RfiVE INTERROMPUu — NICOLAE LABIŞ
(En feuilletant les manuscrits du poete)

IV

R e su ra  e

Apres que, dans les trois etudes anterieures l ’auteur a 
presente les essais de theâtre, de prose et de critique litteraire laisses par N i
colae Labiş, dans 1’article ci-dessus il insiste sur l ’activite de critique litteraire 
du poete de Mălini. Sont ainsi presentes, en ordre chronologique, les essais reussis 
(publies ou pas publies jusqu’â present), ou restes en stade de projet. Dans l ’etude 
sont abordees les traductions de la literature russe (P. P. Erşov, A. S. Puşkin), 
francaise (Frangois Villon, Theophile Gautier, Charles Baudelaire) et allemande 
(Nikolaus Lenau, Friedrich Schiller).

L ’auteur de l ’article considere que la signification de ces traductions ne 
consiste pas, premierement, dans leur valeur intrinseque, mais dans le fait qu’elles 
contiennent des aspects essentiels de l ’activite spirituelle du poete. Elles nous 
permettent en meme temps de surprendre, plus exact, chez le poete, les lignes 
du portrait interieur, la finesse du gout esthetique, l ’infatigable deşir de con- 
naissance et de perfectionnement, le sens de la valeur — indubitables signes d’un 
esprit moderne, dote avec des criteres de selection d’entre les meilleurs.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. I. — Le feuille de titre de la traduction Căluţul cocoşat (manuscrit).
Fig. 2. — Căluţul cocoşat, le project de la couverture conţu par Nicolae Labiş.
Fig. 3 — Mişca de pc Mureş manuscrit dactilographie (2-eme chant).
Fig. 4. — La patria mea, par Nicolaus Lenau — traduite par Nicolae Labiş. Page 

de manuscrit.
Fig. 5. — Le manuscrit du projet de traduction du poeme Cititorului (Au lecteur, 

par Charles Baudelaire).
Fig. 6. — Armonie de seară (Harmonie de soir, par Charles Baudelaire), essai 

de traduction, par Nicolae Labiş. Page de manuscrit.



3REMIE FĂRTĂIŞ -  RAPSOD AMERICAN  
D IN  BUCOVINA

GRETCHEN B U EH LER*

Puţini oameni mai ştiu astăzi doine româno-ameri- 
cane, dar şi mai puţini le cintă (s-ar părea că nimeni nu le mai creează). 
Doar nostalgia îi mai determină şi inspiră acum pe românii din Ame
rica să cînte doinele lor vechi. însă, încă din primele zile ale lor acolo 
(marile im igrări avînd loc, cum se ştie, după 1880 şi pînă în primele 
două decade ale acestui secol), obiceiul de a-şi cînta necazurile a func
ţionat pe plan general ca un remediu popular, individual, spre a uşura 
conflictele provocate de situaţiile noi şi străine, de confruntările în 
muncă şi în traiul zilnic. Cîntînd, românul îşi alina dorul de ţara în 
depărtată şi de cei dragi rămaşi acolo, uitînd problemele prezentului şi 
nesiguranţa viitorului. Deci prima perioadă de aşezare a românilor în 
America, care pentru noii emigranţi reprezenta vremuri grele, a fost şi 
un timp şi un prilej de cîntare.

între cîntăreţi, care au fost destul de midţi, după cum atestă presa 
vremii, Iremie Fărtăiş (Remy Fortais) este un rapsod excepţional. 
Descoperit de curînd, el aparţine generaţiilor de români ajunşi în Ame
rica înainte de primul război mondial. Fiu de ţărani, cu şase clase de 
şcoală, a plecat din Zăhăreşti (Suceava) în 1912, la vîrsta de 19 ani, în 
Canasla, unde locuieşte cu familia, în Windsor, Ontario. Nu a avut oca

* „Cercetătoarea americană Gretchen Buehler, aflată acum in România in 
cadrul schimburilor culturale între Statele Unite şi România — doctor în roma
nistică la University of Pensyivania, 1966 cu teza : A n Examination of the De- 
bate on the Romanian Phonemic System — a fost profesoară de română şi 
franceză la Indiana University, 1966-1974. Dintre lucrările sale m enţionăm : B i
bliografia presei româno-americane din S.U.A. şi Canada 1900-1976, în colaborare 
cu Mircea Avram şi Elena Dunăreanu, prefaţă de prof. dr. V irgil Cândea, în 
curs de apariţie în cadrul bibliotecii „Astra“ din Sibiu ; Vechi cîntări româneşti 
şi înregistrări magnetofonice, cu un studiu introductiv şi note de G. B., foto- 
grafiî de Sylvia Baia ; Eliade Covalschi — „Cîntarea Americii, Impresiile 
unui român în  America (1913-1920), proză, poezii, însemnări", cu introducere, note, 
bibliografie, glosar româno-american, ilustraţii şi cu o prefaţă de acad. Şerban 
Cioculescu, în pregătire la Editura Junimea ; Vaida-Receanul — „D-ale noastre 
din America, poezii şi proză inspirate din viaţa românilor ajunşi în  America 
culegere cu o introducere, note şi comentarii, glosar şi indice ; Peripeţiile româ
nilor in America, oglindite în iiteratura lor, 1905-1925, antologie cu o prefaţă, 
note critice, glosar, indice şi bibliografii. In  paralel G. B. pregăteşte o seric 
de studii despre diverse aspecte literare ale relaţiilor româno-americane“.

George Munten 
(Apud „România literară11, X II I ,  3/17 ianuarie 1980)
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zia de atunci să se întoarcă în România, ci a rămas în Canada cu ne
vasta, cu cei 10 copii şi 20 de nepoţi. Timp de 68 de ani, fără alt contact 
direct cu surse folclorice româneşti, ci, păstrînd o amplă zestre culturală 
moştenită, poate, mai ales de la mama lui („Dragul mamei pui străin, 
cînd ase ţi-i mai urît, să cînţi o cîntare, că tu o să cînţi în viaţa ta !“ 
i-ar fi spus mama la plecare) el a tot cîntat doinele româno-americane, 
pe care le-a cules (muzical elaborate şi împodobite personal, după stilul 
regiunii de acasă), ca şi alte vechi balade şi cîntări aduse de peste ocean 
sau auzite de la alţi români-americani. Cum zice el „tineretul ista (de 
azi) n-are durere de inimă ca să cînte, dar noi am lăsat părinţi, copii, 
fraţi să venim aici (în America) şi am avut ce să cîntăm“. S-ar putea 
astfel ca el să fie ultim ul exponent viu al vechilor doine româno-ameri
cane, amintindu-şi, îmbogăţind şi păstrînd aproape trei sferturi de secol 
un semnificativ patrimoniu poetic muzical românesc în America, unde 
este, întocmai ca şi alţii, de dinaintea lui, ca şi necunoscut, deşi nici un 
alt român-american nu are un repertoriu atît de variat şi bogat. Înce
pînd cu partea oarecum autobiografică, implicată în repertoriul lui (re
produs fragmentar după pronunţarea sa în grad moldovenescJ) care 
cuprinde o mulţime de doine roinăno-americane (Plecat-am, Doamne, 
de-acasă, / în piept cu inima arsă, / ...iar Dumnezeu ne-au ajutat, / de-am 
ieşit la uscat, / cu străinii mîna-am dat, / iar străinii ne-au întrebat, / că 
noi la ei ce-am căutat, / dară noi am lăcrămat. / Şi de lucru c-am în 
trebat, / dar lucru nouă că ne-au dat, / că pentr-un dalăr şi cinzăci, / lu 
cram nopţi şi dzile întregi, / iar pentru doi şi jumătate, / rădicat-am fer 
pi spate. / Zăce dalări dam pe mîncare, / dacă vrem. să fiu mai tare. / Zece 
dalări dam pe bere, / dacă vrem să am putere. / Zece dalări pe dur- 
mit, / dacă vream să fiu hodihnit / . . . / ;  Foaie verde de-un pelin, / mulţi 
îs voinici pin străini, / şi doruri de-acasă le vin, / dar se văd că-s tot 
străini. / Pe malul Americii / şed voinicii seliacii 2, / şi unde doi-trei se 
întîlnesc, / tot de dor că îşi povestesc, /  dar ne întîlneam şi noi trei- 
patru, / ne întrebam unul pe altul, /• —  Şi de unde eşti tu, măi frate ? / — 
Da’s din lume de departe. / —  Cînd mergi acasă, măi, frate ? / —  Ştie 
Dumnezeu, măi, frate, / şi căci bani văd că nu-mi pot face, / ...), conti
nuă cu cîntări de despărţire, înstrăinare şi jale (Dragul maicii, pui 
străin, / dacă-i trece de la Berlin, / scrie tu la maică-ta / o iubită căr
ticea, măi / ...; Foaie verde, foaie lată, / dulce maica m-aşteaptă, / tot 
cu apă răce-n vasă, / şi cu prînzu cald pe masă / ...; Am fost şi eu 
odată / copil ca toţi copiii. / Maică-mea cîntată / era de bucurie, / iar 
tatăl meu / cu munca se ocupa mereu. / Dar creşte odată pruncul, f să 
scap şi eu de greu. / Speranţa lor cea mare, / un vis trădător, / căci am

1 Folosesc cuvîntul moldovenesc ca termen tehnic lingvistic care se referă 
la un grai al unor vorbitori de dacoromână, aflători în Bucovina şi Moldova 
(pentru clasificarea şi întinderea geografică a acestor graiuri, vezi Ion Coteanu, 
Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1961).

2 Referinţele la mal şi seliacii, „săteni44 din bulg., ar indica o origină lingvis
tică dialectală muntenească a acestui text deosebit. (Graiul muntenesc se întinde 
pînă la Marea Neagră, pînă în regiunea Dobrogea). Dar într-o altă interpretare, 
seliacii ar fi forma lui I. F., dialectală, pentru săracii.
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crescut mare, / dar nu la vatra lor. / Cînd eram de şcoală, / la străini 
m-au dat, / să mă-nveţe carte, / să fiu dişteptat. / Prin străini im- 
blat-am, / chiar şi în alte ţări, / a venit şi timpul, / să trec peste mări. / 
Străinii mi-au fost tată, / străinii m-au crescut. / Străin am fost odată, / 
străin şi astăzi sînt. / Ma|ică-mi-au dus dorul J cu ea în mormînt, / iar 
tatăl mieu şi astăzi / zace lăcrămând / ; Eu-s pe deal, mîndra-i pe vale, / 
busuioc mândru răsare, J busuioc moldovenesc, / mîndră, de cîn’te do
resc, o, / două vorbe să-ţi vorbesc, / dup’ace’mă dispărţesc. /Eu mă dis- 
părţesc cu jale, / ca şi luna dintre stele. / Trece timpul şuierând, / îmi 
rămîne mândra plîngînd / ... Mări, noaptea eu nu dorm, /tot mă învîrt 
şi mă întorn, / ca peştili în apă lină, / ca omu-n ţară străină, / ... ; Mîn- 
cat îs, Doamne, de rele, / ca holda de păsărele, / şi mîncat-îs de străini, / 
ca holda de boi bătrîni / ...; Jele-i, Doamne, jele-i, / jele-i ,cui-i jele, / jele 
inimioarei mele, / că tinereţea-mi trece, / eu îmbătrânesc, / cu mîndra nu 
mă-ntîlnesc, / cu mîndra, cu draga, J cu băieţâi mei, / ce i-am lesat m i
titei, / mititei, sărmanii, / şi fără de tată, / şi numai c-o biată mamă, /), 
cu cîntece de război şi cătănie (Pe cel deal, pe ce cărar', / merge-un că
pitan călar’, I căpitanu şuierând, / âar fecâorii toţi plingînd, / da’ ce plîn- 
geţi, feciorilor, / căci voi bine-aţi ştiut, / căci cu mine mîn-aţi dat, / şi-n 
cătane v-am luat, / că la cătană aşa e dată, / şi moară moarte Împuş
cată, / făr’ de lumină de ceară, / făr’ de om dintr-a lui ţară, / ... ; Seară 
bună, mîndro, bună, / iastă-i seara de pe urmă / ... că eu mă duc mîn- 
dro-n cătane, / tu remâi şi spală-mi haine, / ... ; Trei gutii, tri alămii, / 
puiu saţii, tu remii, / ... căci de-mi îmbli la Vaslui, / să-mbrac haina 
statului, / şi arma-mpăratului, / mai in jos di la Galaţi, / c-acolo sin- 
tem chemaţâ, / o mie şi doi soldaţi, / ş-o sută de vânători, / toţi frumoşi 
ca nişte flori, / ... ; Acum. ceasul bate unul, / eu mă duc, mă duc (re
fren), / mă duc unde bate tunul, /' .../ acum ceasul bate două, / ... / mi s-o 
rupt inima-n două, / ... / tri, / ... j  las soţie-me, las copiii, / ... / —  pa
tru, / ... / rămîi, mamă, rămâi, tată, / ... / —  cinci, / ... / poate nu mai vin 
pe-aici, j  ... I —  şase, / ... / poate nu mai vin p-acasă, j  ... 'J — şepte, 
/ ... / sînt voinic dar sînge rece, / ... / — opt, / ... / poate nu mai vin de
loc, /'... / — nouă, / ... / s-o-nceput o luptă nouă, / ... / — zece, / ... / ini- 
mioara-n mine-i rece, / ... / acum ceasul s-o stricat, / ... / te-am iubit şi 
te-am lesat, / ... / te-am iubit ca pre-o cucoană, / te-am lesat ca pre-o 
vădană. / ... /; ...Căpitani Pavele, [ unde-mi duci catanele ? / ...împărate, 
măiestate, /fă pace, nu te mai bate, / că de cînd bătăluieşti 3, / mulţi voi
nici mai prăpădeşti, / şi neveste văduveşti, j/ şi copii mai sărăceşti. /)... 
cu cîntece de leagăn (Somnu mi-i şi m-aş culca, / N-ai'e cin’mă le
găna, / lui, lui lui...), de dragoste şi dor (Când eram copilă, / nu ştiam ni- 
mică, / mult trăiam mai bine / şi mai fericit. / Doruri mari şi chinuri 
grele / la inimă nu le-aveam, / dară pe tine, băiete, / nu te cunoş

3 în versiunea lui I. F., verbul bătăluieşti îmbogăţeşte strofa rimatic şi mor
fologic. în  textele româneşti consultate, nu există decît trei verbe rimate (pră
pădeşti, văduveşti, sărăceşti), pe cînd în textul lui, folosirea acestui verb aminteşte 
cumva verbul latin battuo, cu infix — u —, şi în acelaşi timp verbele populare 
româno-americane cu sufix în — (ăl)ui, deci adăugind textului românesc urme 
din trecut şi o nuanţă contemporană a acestui cîntec circulant.
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team. / ... ; Auzi, mamă, clinii bait, / intră peţitorii-n sat, / (refren : hai 
di ti cîda, etc.) auzi, mamă, cîinii latră / peţitorii pe la poartă, / ... ; Foaie 
verde de pe rit, / bade, tare te-am dorit, / şi tu deloc că n-ai venit, / ... ; 
Floricică, floricică, / un ’te duci tu, Ionică ? /' Dar eu mă du’ la ibov
nică. / Nu te duce Ionică, / că Prutu-i mare, luntra-i mică / ... ; Foaie 
verde, lemn vărgat, / eu treceam pe lingă un sat. / Zise mîndra c-am 
fost beat. / —  Of, mândruţă, n-am fost beat, / dar am fost amoredzat, / 
c-o mîndră cu alt bărbat, / ... ; Foaie verde de-alună, / mă' duceam sara 
pe lună, / să-mi găsesc o floricică, / care mult inima-mi strică, / ; Iu- 
îjeşte, iubeşte, dragă copiliţă, / dar să bagi de samă pe cine iubeşti, / ... ; 
Cîi e ţara ungurească, ,/ nu-i ca fata românească, / e înaltă şi fru
moasă, / şi la trup îi sănătoasă, / ... ; Elenuţă di la grîu, / cu catrinţa 
ousă-n brîu, / cu cămaşa albeoară, cu săcerea subsăoară, / ...) şi altele. 
Vin la rînd romanţe (S-au dus al (sic) mea iubită, / s-au dus şi m-au le- 
sat, / cu inima zdrobită, / şi plină de hamor (sic), / ...), cîntări bahice 
(Astăzi e cu soare, / mîine-i sărbătoare, / hai la vin, / haideţi să ne roz- 
malim 4, / haidi, fraţi, la vin, / ...), balade (Pe sub deal, pe sub pădure, / 
merge-o nevastă-n lume, / e fugită de la bărbat, / cu pruncu nebote
zat, / ... bine vorba n-a sfîrşit, / hoţi în cale îi au ieşit, / ... ; Drăgul mai
cii Vălenaş, / demineaţa te sculaşi / pe ochişori te spălai, / la icoane te-n- 
chinâi, pe feriastră căutai, / şi afară că ieşiai, / că pe murg încălicai, / 
la şepte mînclre că plecai. / mîndrile cînd te videau, / după masă te pu
neau,' ;/i şi pe masă-ţi aducea / o găină aurită J pe dinăuntru otrăvită, / ...
—  Aşterni-mi, măicuţă-n pat, / că mîndrile m-au gătat. / Cînd era la 
mieză-noapte, / Vălenaş trăge di moarte, / cînd era la cîntători, / Văle
naş plin de sudori, / cînd era la zîuşoară, / Vălenaş su* pînzăşoară. / 
Şepte clopote trăgea, / şepte mînclre mi-1 'boceau. / Maică-sa c-aşe zi
cea, / —  tăceţi, mînclre, nu-1 bociţi, că voi mi l-aţi mîntuit. / Groap’ 
adlncă i-au sepat, / Pe Vălenaş l-au îngropat. /), cintece de stea, colinde, 
cîntări bisericeşti, blesteme etc., toate constituind un mod viu de supra
vieţuire şi îmbogăţire a patrimoniului folcloric românesc în America, o 
ilustrare a devenirii acestuia prin vreme.

Originalitatea lui I. Fărtăiş —  care amplifică însemnătatea lirică 
a repertoriului —  se exprimă clar mai cu seamă în aspectele muzicale 
ale textelor, cînd improvizează triluri, salturi de ton etc. încheierea lui 
preferată e o rapidă săritură de octavă în glissando, pe ultima silabă 
a textului, urmată de o bruscă ocluziune palatală şi datează din primele 
lui zile în America, (explică el). Melodiile, de asemenea, ar fi ale lui în 
unele cazuri (I. F. are încă, la 87 de ani, o voce pură de tenor, pe care
o modulează plăcut şi cu subtilitate artistică).

O deosebită semnificaţie au textele lui I. Fărtăiş pentru folclorişti şi 
filologi, scriitori şi istorici interesaţi de transmiterea, transpunerea şi 
păstrarea culturii româneşti în medii străine, ca şi de valorile acesteia 
în sine. Mai departe, cîntările lui oferă cu precădere specialiştilor o rară 
ocazie să examineze, din multiple puncte de vedere, unele hotăritoare 
probleme tehnice de critică textuală a literaturii populare. Cu toate

4 Verbul lui I. F. a se rozmali pare a fi original.
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că textele respective sînt cunoscute prin circulaţia lor şi în România 
şi în America (unde, în presa româno-americană de epocă, au fost pu
blicate unele similare), importanţa lor este revelată prin valoarea lor 
ca mostre încă vii, care ar indica unele răspunsuri esenţiale referitoare 
la : îmbinarea şi asimilarea elementelor împrumutate şi altoite de la 
un cîntăreţ la altul, cu mutarea geografică a textelor şi prin variaţiile 
regionale ; pătrunderea textelor culte în rnediul popular clin străinătate 
(unde erau puţine cărţi româneşti) ; adaptarea textelor vechi din Româ
nia la situaţii noi din America. Ţinînd seama şi de toate datele lingvis
tice la fel de importante (trăsăturile arhaice, regionale, amestecul de 
limbi neînrudite), s-ar putea stabili răspîndirea şi întinderea textelor in 
spaţiu şi timp, datîndu-le şi fixîndu-le mişcarea geografică şi culturală. 
Prin stabilirea punctelor spaţiale şi temporale de contact cultural, se 
iveşte o schiţare a profilului mecanismelor funcţionale de înlocuire (ca 
sistem al pieselor de schimb) acestor texte populare circulante. Repere ar 
putea fi socotite culegerile din România, anterioare primelor semnalări 
ale unor texte româneşti în America 5, stadiul actual al acestor produc
ţii, în măsura în care sînt ele depistate şi publicate. Cele trei momente 
cronologice (care pot fi completate cu unul „martor14, adică stadiul 
actual al respectivelor teme şi motive în ţara lor de obîrşie) pot duce la 
clarificări importante în sensul celor enunţate mai sus sau în alte di
recţii. I. Fărtăiş a păstrat cîntările altora, fidel „originalului", cum le-a 
auzit (lucrînd în Canada la „maină“ (mină) şi în pădure în anii 1914-17). 
Talentul lu i de a recepţiona cu precizie, fără modificări de seamă, i-a 
facilitat posibilitatea să ajungă la un repertoriu colorat şi foarte util 
nouă pentru perspectiva istorică ce ne-o demonstrează acum. Graiul lui 
moldovean-canadian se aude şi în cîntări ardelene, bănăţene sau do
brogene (marcate de vocabular românesc regional).

Alte diverse elemente străine caracterizează limba lui, nu numai 
cele engleze şi franceze din „Canada44 şi „Măntrial44 —  cum pronunţă 
el cu accent local —  ci şi, cum este de aşteptat, cele nemţeşti din Aus- 
tria-Ungaria. Spre exemplu, înainte să plece cu „trinu, schnellzug, şi 
şifă (vapor) spre America, în drum a dormit o noapte „într-un ditch 
(şanţ) tare spurcat şi dirty (murdar) : „Am fost murdari peste tît, peste 
papuci, trebuie să ne clean-uim, să ne curăţim... O dat Dumnezeu c-am 
trecut apa şi am ajuns la Halifax. Ş-acolo am vădzut băneane, da’ nu 
ştiam ce-i aceea baneci... Am muşcat, am azvîrlit în garbage, (la gunoi). 
Tomatoes (roşii), tot ase, nu ne-au plăcut... Un frate ni-o cumpărat nişte 
overăll (engl. overalls, salopetă, bliji) şi o vorbit cu unu-n sap (engl. 
shop 'atelier de lucru’) să mă ieie-n lucru. Am înşeput la lucru în- 
sipiar (iniţial) cu dzeee ţents la ceas... îm i părea că-i mult... şi un an de 
dzîle a mei ochi nu s-o mai uscat. Fort (mereu) plîngeam, şi audziam în 

urechile mele fort glasul mamei mele cum o cîntat tot drumu p înă la 
Iţcani... Cînd am început la lucru acolo la blekşmit (engl. blacksmith,

5 Vezi în acest sens şi articolele mele Literatura în  primele periodice româ
neşti din America, „România literară44, XIII, nr. 3 (17 ian. 1980), p. 20-21 şi 
Literature in the first Romanian periodicals of America , „Romanian Review44, 
nr. 4, 1980.
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’fierar’), era cald şi asudat şi eu plingeam steady, (engl. mereu’, în conti
nuare) cu lacrimi de oci steady, dar ei nu cunoştea că eu-s asudat ase, 
şi auzeam fort glasul mamei în urechi steady... şi tot glasu-i steady în 
capu mneu era".

O doină română americană a lui I. Fărtăiş (text românesc adaptat 
la realităţile de dincolo de „balta atlantică", după expresia lu i Eliade 
Covalschi, scriitor român-american, auzit de I. Fărtăiş probabil de 
la bănăţeni ori ardeleni) este următoareaf> : Foaie verde fir de vie, / 
tuturor li pare bine / dacă văd că vara vine, / dar eu în America, măi, / 
nu ştiu ce îi vara, măi, / că n-aştipt cu bucurie / vie vara ori nu vie, / 
că ştiu că n-am să mă duc, măi, / să ţîn coamele la plug, măi, / nici 
să înjug boii la jug, măi, / am să-mi ieu o ţîr’ de pită, / şi-am să plec 
eu la fabrică, / suspin’ cu dor şi jale, / blestemîn’ zilili mele. / Toată 
lumea şede-n umbră, / noi lucrăm în cea fabrică, / trupul nostru ni-1 
asudă, / cămaşa mi-i toată udă. / Eu car fierul cu găleata / cum să 
poartă vin şi apă. / Fieru-i cald şi greu de tot, / lucrez toată ziua, foc. / 
Binele fuge de mine, / răul înapoi îm i vine, / binele de mine fuge, / 
răul dinapoi m-ajunge. / Dar mi-i dor, de ce mi-i dor, măi, / de frunzuca 
de bujor, măi, ,/ de apa de la izvor, măi, / şî de glas de păsărele, / şi 
de buze-ţi supţirele. / De-ar da Dumnezeu un ceas, / şi să-mi ieu un 
bun rămas / de la fabricile toate, / care sînt toate afumate, / şi să scăp 
de înstrăinătate 7.

Cîntece româneşti de cătănie şi război similare acestuia au fost 
publicate, de pildă, în Folclor în Moldova, Texte alese din colecţii ine
dite, voi. I I  (1969), p. 162, şi de C. Mohanu, Fîntîna Dorului, Poezii 
populare din Ţara Loviştei (Folclor din Oltenia şi Muntenia, Texte 
alese din colecţii inedite, VI, (1975), p. 341. Iar strofa despre bine şi 
rău, des întîlnită în alte cîntări, se află în aceleaşi volume (Moldova, 
p. 229, Ţara Loviştei, p. 433, 434, 437), ca şi în Folclor din Suceava, 
cîntece populare culese de George Muntean de la Varvara Muntean, 
1959, în Bătrîneasca, doine, bocete, cîntece şi jocuri din ţinutul Rădă
uţilor, culegere şi studiu de Florin Bucescu, Silvia Ciubotaru şi Viorel 
Bîrleanu, 1979 etc. în  America, la fel au circulat texte asemănătoare. 
Unul, intitulat Viaţa unui june în America, de I(ancu) Roman, publicat 
în ziarul său din New York Românul din America II, 32 (13 V III 1910), 
p. 9, a fost republicat în cartea sa Cum să scriem carte celor ele acasă ? 
(New York, 1910). A lt vers, similar, Scrisoare în poezie, a fost scris 
de Ilie Socală din Seitin şi a apărut tot în Românul din America II, 
(24 IX  1910), p. 5. O variantă interesantă a textului, Poezie din Montana, 
de Ioan Bozdog Simu din Poiana, aflător în Cascade, Montana, publi
cată în Românul din America II, 46 (12 X I 1910), p. 10, relevă aspecte 
pastorale : ...Tuturor le pare bine, / dacă văd că vara vine, / numai eu 
prin Montana, / nu mai ştiu ce e vara. / Nici n-aştept cu bucurie, / 
vie, vie, ori nu vie, / că ştiu că n-o să mă trag, / pe la umbruţa de

6 Cf. şi textele din articolul lui Adrian Fochi, Contribuţii la cercetarea cîn- 
tecului muncitoresc, în „Revista de folclor11, V, 34, 1960, 77-97.

7 Acest cuvînt român'ti-ameriean nostim, înstrăinătate, este des folosit de I. F. 
(Pare a fi un amalgam de cuvintele standard româneşti, înstrăinare şi străinătate).
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fag. / Şi ştiu că n-o să mă duc, / cu oile să le m u lg8 / Nici nu merg 
la apă bună, / că am sărată destulă. / Nici dumineca la joc. / Stau pe 
ici ca şi pe foc. / Oile nu le-nsămnez, / Că mi-s negre cînd le văz, / 
Că-s ca stelele de multe, / toate-s băle, toate-s şute. / Făr’ iau puşca şi 
doi cîni, / cîmpurile cu grădini, / tot cioban şi azi şi mine, / îmi petrec 
a mele zile. / Dar las vremuri să mă bată / şi soarele să mă ardă, / că 
pîn nu ştiam amaru, / nu am cunoscut dolaru. / Nu ştiu eu am făcut 
rău’ / ori m-a bătut Dumnezeu. / Nu ştiu eu am făcut rele, / ori mă bat 
faptele mele. / îm i pare n-aş fi de mult, / şi prea multe-am petrecut.

Multe din celelalte cîntări ale lui I. Fărtăiş au fost identificate în 
toată România şi semnalate de Eminescu, Alecsandri, S. FI. Marian, 
Rlaga, M. Gaster, T. Papahagi, N. şi O. Densuşianu, Tudor Pamfile, Ion 
Bîrlea, George Pitiş, Bela Bartok, Adrian Fochi, Gh. Vrabie şi alţii, 
în America au fost publicate cîteva texte similare în presă (mai ales 
cîntări de înstrăinare), şi, mai recent, în cărţi de cîntece (mai ales co
linde), dar cîntările lui vechi sînt încă necunoscute acolo. între aces
tea este vechea baladă care începe cu „Vineri maica m-au născut, 
sîmbătă m-au botezat, / duminică m-o însurat,..." — cunoscută în Ro
mânia sub numele de Uncheşelul, Dragnea, Soacra rea sau Moşneag 
bătrîn / Moş bătrîn<J. Poate i-ar interesa pe cititorii români să afle în ce 
formă ajunge azi în depărtata Americă o veche şi mult răspîndită baladă 
românească. Textul lu i I. Fărtăiş cu sfîrşitul personalizat, continuă : „luni 
cu puica m-am plimbat, / marţi la mas-am hospătat, / miercuri-n ordin 
mi-au picat, / mi-au picat un ordin mare, / m-am sculat di la mîncare. / 
Puşca-n mînă că mi-au dat, / să slujăsc pe-un împărat, / nouă ani şi 
nouă luni, / şi cîţiva săptămîni. / Dar nici cinci ani n-am împlenit. / 
Mîndra mi s-a logodit, / iar eu cînd am audzît, / la maior am alergat. /
— Mă rog, domnule maior, / să-mi dai drumu de vizie, / că să mărit-a 
mea soţie. / Drumu acasă că mi-au dat, / eu pe murg am ’călicat, / şi 
spre casă c-am plecat. / Iar mergînd pe-un drumuşor, / mă întîlneam 
c-un moş bătrîn. / — Bună ziua, moş cu barbă. / Mulţămesc, soldată 
dragă. / —  Moşule, te-aş întreba, /  este nunt’ jîn sat, ori ba ? / Ba, să 
mărită noră-mia. / —  Moşule, da’ cine-o ia ? / —  Feciorul lu ’ Vizădea. /
— Sui, moşule, pe murgul meu, / căci tu eşti tătucul meu, / şi eu sînt fi
ciorul tău. / Şi pe murg am ’călicat, / şi spre casă c-am plecat. / La 
poartă, cînd am ajuns, / murgul cînd au rîntedzat. / Poarta-n tri s-au 
despicat, / toţi nuntaşii s-au sculat. / —  Da’ staţi nuntaşi, nu vă sculaţi, 
/ că nu sînteţi de vinovaţi, / ci numai mireasa să-mi daţi. / Miresucă, 
miresea, / eu ţîie ţ-am spus ase, / cînd de-acasă am plecat, / fuşte albe 
să nu porţi, / să nu fii dragă la toţi, / să porţi numai vişinie, / să-mi
fii dragă numai mie, / să-i fii dragă lu ’ Irimie".

în America I. Fărtăiş face cinste neamului său, păstrînd şi valorifi- 
cînd comori lirice din vechea cultură românească, însumînd altele mai

8 Mai toţi ciobanii români din America, poeţi şi cîntăreţi, se plîng în textele
lor populare că, spre deosebire de obiceiurile locurilor de baştină ale lor, oile
nu prea se mulgeau în Montana, ci erau sacrificate pentru carnea şi blana lor.

9 O amplă expunere a acestei fam ilii de texte se află în Gh. Vrabie, Balada 
populară română, Bucureşti, Ed. Academiei, 1966, p. 468-472.
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noi, de dragul frumosului şi al poporului român. De aceea, aflînd des
pre existenţa acestui rapsod, m-am dus la el, am înregistrat pe bandă 
convorbiri, povestiri şi cîntări ale lui, le-am sistematizat şi sper să 
le public într-o carte, ca un omagiu adus oamenilor de factura lui I. F„ 
ca o expresie a legăturilor încă nu îndeajuns studiate dintre popoarele 
român şi american, dintre culturile lor.

IREM IE FÂRTAlS — AN AMERICAN RHAPSODE 
FROM BUCOVINA

S u m m a r y

The lyric folk „Rumanian American doina11 appears to 
be nonproductive currently, thus merely a relic of the early period of mass 
Rumanian American immigration (1880-1925). One living authcntic performer — 
perhaps the last — of these is the recently discovered yet relatively unknown 
folk singer from Bucovina, Iremie Fărtăiş (born 1893 in Zăhăreşti, Suceava, 
residing in Windsor, Ontario, Canada), who has been gathering and singing texts 
in America since 1912. In addition to these, he also remembers songs from his 
childhood in Bucovina wich he himself brought to America. I. F. ’s remarkable 
repertory (Rumanian American doine, songs of parting and alienism, war and 
army songs, lullabies, songs of Iove longing, „romances“, drinking songs ballads, 
carols, church songs, curses, etc.) is comprised of rare, old texts, of importance as 
historical literary documents, displaying linguistic, social, ethnic diversity and 
carols, church songs, curses, etc.) is comprised of rare, old text, of importance 
change, which thus span centuries continents, and cultures. For Iove of beauty 
and artistic truth, with deep sentiment for his Rumanian heritage, I. F. has 
enriched and preserved a Rumanian lyric endowment to American culture, the- 
reby strengthening common ties which have bound these two nations.



ARTA C O N T E M P O R A N Ă  DE FO R  D IN  JU D E JU L  
S U C E A V A  -  SC U LP TU R A  Şl P IC TU R A  
M O N U M E N T A L Ă

M ARINA ILEANA SABADOS

A-şi pune problema artei de for, sub aspectele sale 
esenţiale — concepţie, realizare, menire — constituie o îndatorire cetă
ţenească a oricărui artist sau istoric de artă, o implicare directă şi con
ştientă în procesul de culturalizare obştească, o implicare plenară în 
contemporaneitate.

Această referire la arta de for, presupune, în prealabil, o delimi
tare gJară a cîmpului său de manifestare, precum şi definirea accepţiilor 
posibile, atribuite noţiunii, atît indivizibil, cît şi în relaţie cu operele de 
a r d i n  sălile de muzeu şi expoziţii.

Destinată spaţiului urban \ concepută în relaţie cu acesta, arta de 
for este rezultatul comenzii sociale a cărei mentalitate o reflectă în 
timp. Funcţiile sale — memorialistică, educativ-patriotică, simbolic-sem- 
nificativă şi decorativă — vizează acele laturi ale conştiinţei maselor, 
implicate unui orizont civic elevat spiritualiceşte.

Atît arta de for, cît şi arta din spaţiile închise — muzee, expoziţii
— au menirea de a îmbogăţi universul cultural-spiritual al poporului. 
Dincolo de acest aspect, cele două categorii artistice încep să se deose
bească. Astfel, dacă arta de for este concepută pentru spaţiile libere 
ale unui sistem urbanistic, în perfectă corelare cu arhitectura pe care 
vine să o articuleze în structurile sale intime, operele de artă destinate 
muzeelor şi expoziţiilor trăiesc indiferent de spaţiul de expunere, prin 
propria lor individualitate. în  primul caz. opera de artă este un semn 
al epocii istorice care a creat-o şi are caracter simbolic cu valoare de 
emblemă ; în cel de-al doilea caz, factorul subiectiv — individualitatea 
artistului — este mult mai puternic, reuşind uneori să depăşească chiar 
epoca istorică. Forma de reprezentare constituie un alt element al dife
renţierii, căci dacă arta de for presupune un înalt grad de generalizare 
şi esenţializare, arta din muzee şi expoziţii propune o viziune detaliată 
asupra realităţii, fiindu-i permisă o mai largă diversificare de idei şi 
forme. De aceea, o sculptură concepută pentru o piaţă publică, ruptă

1 Prin extensie, sînt cuprinse în această categorie lucrări de artă monumen
tală comandate pentru mediul rural ; înainte de 1944 ele se datorau unor socie
tăţi culturale cu caracter obştesc şi aveau aproape întotdeauna funcţie memoria- 
listic-educativă; păstrînd încă şi azi, în majoritatea cazurilor, această funcţie, 
lucrările de artă monumentală din mediul rural se încadrează amplului proces 
de estompare a diferenţelor dintre sat şi oraş, perspectivă generoasă a partidului.
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de mediul ei spre a fi expusă într-o sală de expoziţii, pierde conţinutul 
semnificativ, rezistînd doar prin latura sa estetică datorată măiestriei 
artistului. Tot astfel, o lucrare de sculptură scoasă din atelier, ori din- 
tr-un muzeu şi amplasată întîmplător într-o piaţă publică, este stin
gheră, fără legătură cu structurile arhitectonice ori cu semnificaţia lo
cului în care i s-a impus să existe.

Participînd intim la viaţa publică a cetăţii, arta de for se insinuează 
în conştiinţa maselor de oameni, contribuind în mod direct la educarea 
patriotică, culturală şi estetică a omului contemporan.

★
★ *

începuturile artei de for în ţara noastră, sînt legate în mod sem
nificativ de avînturile revoluţionare ale epocii paşoptiste care a adus 
Pe prim plan în conştiinţa poporului, figuri şi momente glorioase ale 
istoriei şi culturii sale. Au rămas, din nefericire, doar la faza de proiect,
o statuie ecvestră a voievodului Ştefan cel Mare, imaginată de Gheor- 
ghe Asachi pentru laşul primei jumătăţi a secolului al XlX-lea şi o 
statuie a cărturarului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţămîntului 
superior în limba română, propunere venită din partea profesorilor Co
legiului Sf. Sava din Bucureşti, în 1946 şi la care Cezar Bolliac alătură 
ideea ridicării a încă două monumente statuare în cinstea voievodului 
Mihai Viteazul şi a lui Tudor Vlad|imirescu. O altă dovadă a importanţei 
ce se acorda în acele vremuri efervescente, artei de for, ca mesager al 
idealurilor revoluţionare, o constituie reprezentarea alegorică a „Româ
niei eliberate44, sculptură de proporţii monumentale, al cărui autor a 
rămas necunoscut, ridicată în zilele revoluţiei din 1848, în curtea Vor- 
niciei de la Bucureşti 2.

Vreme de mai bine de un secol, de acum înainte, arta de for în 
România îşi va căuta adevărata personalitate, ceea ce înseamnă parcur
gerea drumului de la reprezentările izolate în contextul urbanistic, la
o comunitate de reprezentări simbolistice în strînsă corelaţie cu ambien
tul. Va prima, în continuare, funcţia memorialistic-educativă a artei de 
for, care nu are legătură cu spaţiul de expunere clecît în măsura în 
care personajul sau momentul istoric simbolizat relaţionează amintirea 
lor de locul respectiv. Sculptori ca Ion Georgescu, Wladimir Hegel, Fre- 
deric Storck şi-au legat numele de monumente reprezentative din Bucu
reşti sau Iaşi. Un loc aparte în cadrul artei de for din prima jumătate 
a secolului al XX-lea îl ocupă, în ordine cronologică, statuia monumen
tală „Gigantul44 de Dimitrie Paciurea şi complexul din oraşul Tîrgu-Jiu 
realizat de Constantin Brâncuşi. Opera lui Paciurea a fost destinată, de 
la început, parcului numit azi al „Libertăţii44 din Bucureşti. Expusă în 
acest spaţiu de largă respiraţie, statuia Gigantului44 revela aspiraţia 
umană spre libertate, într-o dezlănţuire frenetică a tuturor forţelor.

2 Lucrarea, după cum relatează presa vremii, a fost distrusă în acelaşi an din 
porunca reacţiunii. Ea poate fi identificată cu statuia — redată parţial — din a- 
cuarela lui Theodor Aman „Dezrobirea ţiganilor44 (v. G. Oprescu, Sculptura sta
tuară românească, E.S.P.L.A., 1954, p. 35-36 şi reproducere fotografică la p. 34).
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Marea lucrare a lu i Brâncuşi, compusă din „Masa Tăcerii", „Poarta Săru
tului", „Coloana Infinitului", este prima încercare, strălucit reuşită, de 
a modula spaţiul ambiental al oraşului, de a-1 încărca de semnificaţiile 
sublimate ale spiritului uman, în general, şi naţional, în special. Este, 
poate, cea mai elocventă mostră a ceea ce definisem la început ca „artă 
de for", cu excepţia faptului că, în acest caz, geniul artistului face ca 
opera să aibă în acelaşi timp caracter naţional şi universal şi o inves
teşte cu valoarea atemporalităţii.

Transformările fundamentale intervenite în ţara noastră după 23 
August 1944, s-au reflectat cu prisosinţă în creaţia artistică, şi, cu atît 
mai mult, în cazul artei de for, căci, aşa cum se sublinia într-un arti- 
col-dezbatere, „...logica istoriei pretinde ca o societate socialistă, o orîn- 
duire socială nouă, esenţialmente creatoare, să-şi elaboreze propriile-i 
valori figurative, iconografia şi simbolurile colective"3. în  conferinţe, 
în cadrul forurilor conducătoare ale culturii, ori în paginile revfstelor 
de specialitate („Arta Plastică", „Contemporanul" etc.) s-au dezbătut, 
cu deplină seriozitate, scopul şi posibilităţile de realizare ale unei arte 
de for, esenţialmente revoluţionare. S-a arătat astfel, că arta monumen
tală (deci şi arta de for) nu presupune soluţii pur decorative, ocolind 
finalitatea educativă, ci transmite un mesaj de idei, prin intermediul 
imaginilor. „Importanţa artei monumentale —  se spune într-un raport 
la o astfel de conferinţă —  decurge şi din faptul că ea vine în con
tact direct, nemijlocit, cu mase mari de oameni, fiind legată organic 
de arhitectură şi urbanistică"4. S-a discutat foarte mult asupra impor
tanţei ce trebuie acordată, în acest sens, conlucrării dintre arhitecţi şi 
artiştii plastici. O concretizare a noilor idei ce se vehiculează în epoca 
contemporană, în ceea ce priveşte arta de for, o constituie ansamblurile 
complexe de arhitectură, sculptură şi pictură monumentală de pe litoral, 
ori din unele centre urbane ca Bucureşti, Galaţi, Focşani, Constanţa, 
Craiova, Tîrgu-Mureş etc.

Viitorul artei de for trebuie să reflecteze aplicarea principiului co
ordonării acesteia în spaţiul urban : „Este prima necesitate a artei 
citadine spre a se înfiinţa tipologic, aceea de a asuma proiectarea unui 
mediu structurat, el însuşi operă nu de artizanală pavoazare a spaţiu
lui, ci de articulare arhitectonică" 5. Fiind o artă publică în sensul cel 
mai larg al cuvîntului, arta de for are sarcina de a lupta împotriva unei 
greşite înţelegeri a libertăţii gustului care favorizează deseori impos
tura, kitsch-ul. Ea are sacra menire de a conferi oraşului viitorului, 
omogenitate artistică şi unitate stilistică în care să reflecteze unitatea 
ideologică, aşa cum au reuşit cîndva cetatea clasică grecească sau ce
tatea italiană din timpul Renaşterii.

3 Funcţia de monument, în „Arta“, nr. 4-5, 1973, p. 14.
4 V. Arta monumentală (Text prescurtat al referatului prezentat de Jules 

Perahim, vicepreşedinte al Consiliului Artelor Plastice din C.S.C.A., în cadrul 
plenarei lărgite din 10 iulie 1963, a Consiliului Artelor Plastice), în „Arta Plas
tică*, nr. 7, 1963, p. 362.

5 Anca Arghir, Patrimoniu. Un mod posibil de a pune problemele, în  „Arta 
’74“, an X X I, nr. 2, 1974, p. 2.
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Sculptura monumentală contemporană clin judeţul Suceava

Situaţia artei de for, înainte de 1944, pe teritoriul întregii ţări, se 
reflectă şi la nivelul judeţului Suceava, cu atît mai mult cu cît pînă 
în 1918, partea nordică a zonei se aflase sub ocupaţia austriacă °. Sin
gurul exemplar de artă de for, care se păstrează din timpul austriecilor, 
de altfel şi cel mai vechi clin judeţul iSucava, este o piesă cu funcţie 
decorativă, o fîntînă arteziană, realizată în centrul oraşului Cîmpulung 
Moldovenesc. Celelalte lucrări care se încadrează categoriei „artă! de 
for", puţine la număr şi dispersate în localităţi urbane şi rurale, sînt 
sculpturi ce au prin excelenţă funcţie memorialist-educativă. Ele se 
datorează iniţiativei unor societăţi culturale şi sînt, în general, finan
ţate prin subscripţii publice. Cele mai multe sînt busturi realizate în 
formula clasică, cu puţine date de interpretare; o singură lucrare — 
„Monumentul grănicerilor" de la Fălticeni —  presupune un efort de 
compoziţie mai deosebit. Piesele impresionează mai puţin prin valoarea 
lor artistică, latură secundară în acest caz, şi mai mult prin semnificaţia 
cultural-patriotică cu care sînt investite şi care, de fapt, a stat la baza 
comenzii sociale. Desigur vor mai fi fost proiecte de monumente pe 
care, însă, lipsa unor comenzi certe le-a sortit anonimatului.

în condiţiile mai sus arătate, arta de for de pe teritoriul judeţului 
Suceava şi-a creat antecedentele şi baza necesară dezvoltării ei ulte
rioare.

Marea amploare urbanistică ce caracterizează perioada ele după 1960, 
clar mai ales după 1965, în municipiul Suceava şi în celelalte oraşe ale 
judeţului, ilustrînd efortul depus în emanciparea multilaterală a aces
tei zone, a creat cîmp liber dezvoltării unei arhitecturi moderne căreia

i se cerea, în mocl particular, să îmbine noile valenţe funcţional-estetke, 
cu cele ale unei bogate moşteniri, veche de şase secole.

în  aceste condiţii devenea imperios necesară o artă de for unitar 
alcătuită, care să poarte, cu valoare ele emblemă, insemnele unei glori
oase istorii, fiind în acelaşi timp, mesagera simbolurilor noii lumi în 
devenire.

6 Lucrările cuprinse în categoria „artă de for“ dinainte de 1944, aflate pe 
teritoriul judeţului Suceava, sînt în număr de 12 şi anume : 3 sculpturi în oraşul 
Suceava — bustul lui Ciprian Porumbescu de Ion Cârdei, 1933 ; bustul lui Si- 
mion Florea Marian de Gheorghe Bilan, 1935 ; bustul lui Ştefan cel Mare de 
Gheorghe Bilan, 1937 ; 3 sculpturi în Fălticeni — bustul maiorului Nicolae Ioan 
de Mărie Costescu Mihăiescu, 1922 ; Monumentul grănicerilor de Theodor Burcă, 
1922 ; bustul dr. Gabriel Tatos de R. T. Hette, 1932 ; la Vatra-Dornei un basso- 
relief cu bustul primarului Vasile Diac, realizat în primul sfert al sec. al XX-lea 
în holul primăriei oraşului; cîte un bust în localităţile rurale Stupea (azi com. 
C. Porumbescu), Mălini, Putna, Baia — reprezentînd respectiv pe Ciprian Po
rumbescu, (de Gh. Bilan, 1932), Vasile Lovinescu (de R. T. Hette, 1932 ?), Mihai 
Eminescu (de Oscar Han, 1926) şi Nicolai Stoleriu (de Dimitrie Loghin, 1934) • de 
asemenea, menţionăm cea mai veche piesă de artă de for din judeţul Suceava : 
fîntîna arteziană de la Cîmpulung Moldovenesc, lucrare din sec. al XlX-lea, rea
lizată probabil de un sculptor sau atelier vienez în stilul caracteristic epocii 
(neoclasic).
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Acumularea în timp şi disparat, a lucrărilor de sculptură monumen
tală care urmau să fie amplasate în pieţe şi grădini publice din oraşele 
judeţului Suceava, a făcut ca arta de for comandată pînă în prezent 
pe acest teritoriu să nu fie omogenă, iar în ceea ce priveşte funcţia 
îndeplinită, să fie în mare parte unilaterală. Ne aflăm, încă, departe de 
idealul artei de for ca emblemă a cetăţii, dar ceea ce s-a realizat pînă 
în prezent constituie o realitate imposibil de negat şi ea oferă cîşti- 
gurile unei experienţe parţial împlinite.

Majoritatea lucrărilor de sculptură monumentală destinate oraşelor 
Ţării de Sus îndeplinesc funcţia memorialistic-educativă. Se încearcă 
chiar, realizarea unui ansamblu unitar, din acest punct de vedere, cum 
este cel din parcul Vatra-Dornei — ansamblu alcătuit, de altfel, în 
timp— şi compus din busturi ale unor personalităţi istorice sau literar- 
artistice ale României : Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Alecu 
Russo, Eminescu, Caragiale, Sadoveanu, Ciprian Porumbescu şi Enescu. 
Primele lucrări care au alcătuit ansamblul, au fost busturile lui Mihai 
Eminescu şi I. L. Caragiale, executate de sculptorul Theodor Ionescu 
în 1958 7. Preocuparea pentru latura mnemotehnică a reprezentării, con
feră lucrărilor un caracter accentuat documentar. Acestora două, le 
urmează în 1964 busturile lui Ciprian Porumbescu de Iulia Oniţă, George 
Enescu de Ion Irimescu şi Mihail Sadoveanu de Ion Vlad, lucrări dintre 
care, cel mai reprezentativ, sub aspectul realizării artistice, se dove
deşte a fi bustul lui George Enescu : tratarea simultană a tehnicilor — 
ronde-bosse şi basso-relielf — trecerile discrete de la un plan la altul, 
în cazul figurii, sugerînd spiritualitatea personajului, tratarea geome- 
trizantă a corpului în volume mari, sintetice — toate acestea concură 
ia expresivitatea operei de artă (Fig. 1). în 1973 ansamblul de sculpturi 
din parcul staţiunii Vatra-Dornei era completat prin triada paşoptistă : 
Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Alecu Russo, executate de Ion 
Buzdugan, Al. Gheorghiţă şi respectiv, Dimitrie Căileanu, lucrări care 
depăşesc cu greu stadiul reprezentării mnemotehnice, rămînînd, în con
text, oarecum decorative.

Preocuparea aceasta pentru redarea unor personalităţi, care, în ca
zul ansamblului de la Vatra-Dornei, nu a excelat în intenţii prea bine 
definite, se va continua în timp, totdeodată cu precizarea necesităţilor 
de prim ordin legate de istoria şi cultura locurilor.

Printre primele lucrări de sculptură monumentală care au fost 
comandate pentru Suceava în deceniul al şaselea, a fost, cum era şi 
firesc, o statuie a voievodului Ştefan cel Mare, figură proeminentă a 
istoriei, simbol al înaltelor năzuinţe ale poporului român. Statuia, de 
factură, intr-adevăr, monumentală (cca 4 m înălţime) a fost realizată 
de doi sculptori moldoveni, Eftimie Bârleanu şi Vasile Florea, în anul 
1958 şi reprezenta pentru Suceava, la acea epocă, o lucrare impozantă,

.7 Bustul lui I. L. Caragiale nu este nici semnat, nici datat, dar prin analogii 
stilistice şi tehnice cu bustul lui Mihai Eminescu, semnat Th. Ionescu şi datat 
1358 — similitudini în ceea ce priveşte calitatea materialului, modalitatea de fin i
saj, caractere stilistice — atribuim şi bustul lui Caragiale aceluiaşi artist, datîn- 
du-1 aproximativ în aceeaşi epocă.
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dominînd prin înălţimea şi prestanţa personajului, micul scuar aflat în 
faţa secţiei de Ştiinţe naturale a Muzeului judeţean Suceava, de pe strada 
Ştefan cel Mare. In urma unor recente schimbări intervenite, statuia 
a fost mutată în curtea liceului militar din Cîmpulung Moldovenesc, în

Fig. 1. — „George Enescu“ de Ion Fig. 2. — „Ştefan cel Mare" de
Irimescu (Vatra-Dornei). Eftimie Bârleanu (Suceava).

timp ce la Suceava, în vecinătatea Cetăţii de Scaun, era ridicată sta
tuia ecvestră a domnitorului Ştefan cel Mare (1977), operă a aceluiaşi 
sculptor, Eftimie Bârleanu (Fig. 2). Lucrarea se încadrează tradiţiei 
clasice a genului, căutînd să impresioneze în primul rînd prin monu
mentalitate (înălţimea totală a sculpturii, inclusiv soclul, este de 23 m.). 
la aceasta contribuind, în bună parte, şi spaţiul de larg respiro al am
plasării, care face ca statuia să poată fi văzută din centrul oraşului 
Suceava.

Tot în oraşul Suceava se mai află statuia domnitorului Petru I 
Muşat şi bustul voievodului Petru Rareş, personalităţi de vază ale is
toriei Sucevei, a căror prezenţă în spaţiul artei de for a oraşului era 
indispensabilă. Statuia lui Petru I Muşat, opera sculptorului Paul Va- 
silescu (1976), tinde spre reprezentarea simbolică a personajului, inves- 
tindu-1 cu semnificaţii mai largi decît cele legate strict de persoana 
voievodului. Ea evocă în acelaşi timp, o idee generoasă, pe care gestica 
eroului reprezentat o subliniază şi anume, legătura intimă popor-isto- 
rie-glie (Fig. 3). Este interesant cum figura acestui voievod, imagine 
care nu s-a păstrat în documentele epocii, apare familiară publicului
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larg, realitate pe care o explică însuşi sculptorul cînd spune : „Impor
tant (...) este să adaugi la datele personajului pe acelea care s-au înti
părit în conştiinţa oamenilor44 8.

In centrul oaşului Cîmpulung Moldovenesc a fost înălţată compo-

Fig. 3. — „Petru I Muşat“ 
de Paul Vasilescu 

(Suceava).

ziţia statuară „Dragoş şi Zimbrul44, realizată de sculptorul Ion Jalea în 
1978. Pornind de la legendă, trecerea în miezul istoriei — începuturile 
statului moldovenesc — se face pe nesimţite, astfel încît, ca şi în cazul 
statuii lui Petru Muşat, lucrarea se încarcă de semnificaţii simbolice. 
Aceste valenţe, ca şi monumentalitatea compoziţiei, fac să se treacă cu 
vederea anumite scăderi de ordin artistic (mişcarea mîinii lui Dragoş 
nu are forţă, partea stîngă a compoziţiei este mult mai puţin dinamică 
decît partea dreaptă, ceea ce rupe unitatea generală).

în acelaşi context în care ne referim la reprezentarea — în cadrul 
artei de for din judeţul Suceava — a unor personalităţi istorice direct

8 V. articol-dezbatere „Funcţia de monument11, în „Arta ’73“, nr. 4-5, 1973, 
p. 14-15.
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legate de acest teritoriu, o menţiune trebuie făcută la bustul lui Emil 
Bodnăraş, fiu al acestor locuri, personalitate revoluţionară de dinainte şi 
de după Eliberare. în  memoria sa, consătenii au ridicat acest bust, în 
chiar satul natal — Iaslovăţ — în curtea căminului cultural.

Fără a se impune prin semnificaţii deosebite, în oraşul Suceava se 
repetă triada paşoptistă —  Kogălniceanu, Negri, Russo — care, de 
această dată, nu mai beneficiază de contextul ansamblului de la Vatra- 
Domei şi nici nu aduce, din punct de vedere artistic, date noi de in
terpretare (sculptor Gheorghe Covalschi, anul 1973), rezistînd în final 
printr-o anume vocaţie decorativă, susţinută de spaţiul agreabil : parc.

Dezavantajul total de spaţiul ambiental (plasat la cîţiva meitri de 
magazinul universal „Bucovina") şi din capul locului, impropriu zonei 
cu care nu reuşeşte să lege nici o relaţie semnificativă, este grupul 
statuar „Familia Brîncoveanu“, realizat de Sântha Ginete (1978). Lu
crarea se salvează prin calităţi artistice de ordinul compoziţiei, al tra
tării volumetrice în consens cu mesajul transmis, care, din păcate, nu 
are legătură cu ambianţa —  prim deziderat al artei de for.

Memoria recunoscătoare a urmaşilor a închinat monumente nu nu
mai ctitorilor istoriei Ţării de Sus, dar şi celor ai culturii şi artei de 
pe aceste locuri. Lui Ciprian Porumbescu, primul muzician modern de 
renume naţional, i-au fost dedicate două monumente statuare, în chiar 
satul natal — Stupea (azi comuna Ciprian Porumbescu). Primul, aflat 
în curtea Casei memoriale, aparţine sculptorului Naum Corcescu şi da
tează probabil din 1957 9 : cel de-al doilea, este o statuie monumentală 
(înălţimea : 3,40 m.) realizată de Dimitrie Căileanu în 1978, fiind des
tinată spaţiului din faţa Muzeului memorial Ciprian Porumbescu. Amîn- 
două lucrările dovedesc efortul interpretării personalităţii muzicianului 
român, lucrarea mai recentă reuşind să fie mai convingătoare, dato
rită elementelor de stilizare a datelor fizionomice.

La Mălini, în curtea Casei memoriale Nicolae Labiş, dăinuie în 
linişte meditativă, bustul tînărului poet dispărut atît de dramatic. Me
ritul lucrării lui Emil Ruşi este acela de a fi conlucrat cu spaţiul, 
sugerînd în final impresia de reculegere.

Busturile oamenilor de cultură Nicu Gane şi Eudoxiu Hurmuzachi, 
aşezate în curţile unor importante licee de care li se leagă numele — 
Liceul „Nicu Gane“ din Fălticeni şi Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Rădăuţi — capătă un profund sens educativ. Dincolo de această sem
nificaţie, bustul lui Nicu Gane, operă a sculptorului Ion Irimescu, are 
meritul de a esenţializa trăsăturile personajului, căutînd dincolo de 
aparenţe, spiritul omului.

Oraşul Fălticeni, de care se leagă o bună parte din viaţa scriito
rului Mihail Sadoveanu a închinat memoriei maestrului o monumentală 
statuie, realizată de un artist al locurilor — Ion Irimescu (1977). Situ
ată în centrul oraşului, beneficiind de lărgimea pieţii, statuia lui M i
hail Sadoveanu crează impresia că personalitatea scriitorului se insi

9 V. „Arta Plastică11, nr. 1, 1957 — ilustraţie.
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nuează în viaţa cotidiană a cetăţii şi a oamenilor, dînd în continuare, 
culoare locală unei atmosfere deja încărcată de atîtea semnificaţii cul
turale (Fig. 4).

*

★ ★

Aşa cum arătam la început, arta de for trebuie să fie purtătoarea 
unor idealuri complexe, reflectînd o întreagă ideologie. O artă de for 
care este caracterizată doar de funcţia memorialistic-educativă, ce-i drept,

Fig. 4. — „Mihail Sadoveanu11 de Fig. 5. — „Mama şi şcolarul" de
Ion Irimescu (Fălticeni). Ion Jalea (Suceava).

mai la-ndemlnă, deoarece nu necesită o imaginaţie deosebită cu vele
ităţi de structurare a configuraţiei urbane, este unilaterală, monotonă 
şi, deci, neinteresantă în ansamblu. De aceea trebuiesc diversificate 
formele de reprezentare ale artei monumentale şi dat frîu liber ima
ginaţiei constructive care are ca scop generos, îmbogăţirea vieţii spi
rituale a maselor. Lucrările monumentale cu funcţie simbolic-decorativă 
pot ritma spaţiile libere ale arhitectonicei urbane sau pot înnobila prin 
prezenţa lor, parcurile şi grădinile oraşelor.

în  judeţul Suceava, încercările în acest sens sînt mai timide şi 
destul de tardive.

Grupul statuar „Constructorul" realizat de sculptorul Petru Balogh 
în 1963 şi expus vederii trecătorilor în curtea Grupului şcolar „Cons
tructorul" din oraşul Suceava, este o lucrare tipică artei de for cu sem
nificaţii simbolic-decorative. Compusă din două feţe sculptate în planuri
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plate (cvasi-rondebosse) cu goluri corespunzînd, de la o faţă la cea
laltă, ceea ce asigură unitatea compoziţiei, lucrarea reprezintă, pe fiecare 
faţă, cîte doi muncitori lucrînd, dispuşi în ritm sincopat unul faţă de 
celălalt. Tratarea materialului în volume geometrizate, planuri nete, 
cu treceri brusce la 90°, tendinţa aceasta vizibilă spre sinteza forme
lor, fac ca ideea să se contureze clar şi să intre în relaţie vitală cu 
spaţiul căruia i-a fost destinată lucrarea.

Acelaşi deziderat pe care-1 îndeplineşte sculptura înainte prezen
tată —  şi anume concordanţa idee-formă-spaţiu —  este urmărit şi în 
cazul lucrării intitulate „Avînt" aflată în faţa liceului „Petru Rareş" 
din Suceava şi executată de sculptorii Ernest Kasnovschi şi Elena Ma- 
rinescu Kasnovschi. Avem de-a face cu o reprezentare alegorică a aspi
raţiei spre elansare : o tînără femeie sprijinită pe gamba piciorului 
drept, celălalt picior fiind întins în continuarea torsului şi a corpului, 
pe direcţia oblică. în  acest caz, sinteza formelor nu a ales formula cea 
mai adecvată, baza prea masivă a compoziţiei contrastînd discordant 
cu fragilitatea părţii superioare.

Două alte lucrări din aceeaşi categorie a artei de for, din oraşul 
Suceava, accentuînd însă mai mult latura decorativă decît pe cea sim- 
bolic-semnificativă, sînt sculpturile „Aruncătorul de ciocan", aflată în 
parcul Institutului de învăţămînt superior şi „Mama şi şcolarul" (Fig. 5) 
din curtea Şcolii generale nr. 3, ambele, opere ale sculptorului Ion Jalea. 
Preocuparea pentru redarea elementelor de ordin exterior —  detalii 
anatomice, fizionomice, vestimentare —  distrage atenţia de la ideea 

generală şi face ca sculpturile, lucrări mai puţin reprezentative ale 
maestrului, să conlucreze cu spaţiul mai curînd în sensul ornării acestuia.

Alte două sculpturi adecvate spaţiului căruia i-au fost destinate, 
sînt statuile „Maternitate" de Ilica Veturia, aflată în curtea Spitalului 
maternităţii din Fălticeni şi „Orfeu" de Maria Creţu Medeleni, dispusă 
în parcul oraşului Rădăuţi. Fără a ridica pretenţii artistice deosebite, 
lucrările trăiesc cu naturaleţe atmosfera ambianţei ce le înconjoară, a- 
ducînd un plus de frumuseţe şi atracţie locului.

în încheierea prezentării sculpturii monumentale din judeţul Su
ceava, ne vom referi la cinci piese care, fie că sînt expuse în locuri 
inadecvate dar provizorii, fie că nu li s-a acordat spaţiul optim, nu-şi 
pot exercita funcţia cu care au fost investite ca opere ale artei de for. 
Statuia „Muncitorul forestier" de Gh. Covalschi, lucrare cu certe cali
tăţi artistice —  monumentalitate, sinteza formelor şi volumelor —  zace 
„ascunsă" în grădina unităţii forestiere Iacobeni, unde publicul nu are 
acces, deşi s-ar putea găsi un loc în vastele spaţii verzi ale localităţii 
Vatra-Dornei.

Trei sculpturi : „Maternitate" de Maximilian Schulmann, „Rodul 
pămîntului" de Filofteia Simionescu şi „Smerenie" de Şerban Rusu, 
au fost, parcă, depuse provizoriu în grădinile Casei agronomului din 
comuna Scheia unde, un public foarte restrîns, are posibilitatea să le 
cunoască. Deşi în intenţie, plasarea lucrării „Bucuria vieţii" de Vladi-
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mir Predescu, în scuarul din faţa Policlinicii Suceava, era binevenită, 
dimensiunile piesei nu-i permiteau, de fapt, expunerea ei în acest 
spaţiu care o minimalizează.

Pictura monumentală contemporană din judeţid Suceava

înainte de a prezenta lucrările de pictură monumentală contem
porană din judeţul Suceava, vom face cîteva referiri mai concrete la 
caracterele şi funcţiile picturii monumentale, ca artă de for.

Pictura murală este o artă dependentă, prin excelenţă, de arhitec
tură cu care conlucrează la ordonarea raţională şi sensibilă a spaţiului 
natural, realizîndu-se, în final, sinteza artelor care presupune unita
tea de stil caracteristică unei epoci istorice. Spre deosebire de pictura 
de şevalet, purtătoare a unei viziuni detaliate asupra lumii, pictura 
monumentală aduce în prim plan o viziune amplă, de ansamblu, esen- 
ţializînd datele realităţii. Temele şi subiectele acestui gen de pictură 
trebuie să fie majore şi semnificative pentru epoca în care ea a fost 
creată, iar modalitatea cea mai adecvată de transpunere vizuală a aces
tor teme o constituie simbolurile şi alegoriile de profundă semnificaţie, 
ocolind formulele şi tiparele vidate de sens prin folosirea lor abuzivă. 
Evident, pictura monumentală presupune latura decorativă care este 
implicită, dar la care nu se poate lim ita fără a-şi pierde funcţia de 
artă de for.

Bineînţeles, există o serie de raţiuni de ordin tehnic pe care pictura 
murală nu le poate neglija, cum ar fi funcţia clădirii căreia îi este des
tinată pictura, distanţele de vizibilitate, tonalitatea cromatică generală a 
arhitecturii raportată la tonalitatea mediului, pentru realizarea unei 
armonii desăvîrşite, folosirea tehnicii picturii murale (frescă, mozaic, 
sgraffito etc.) care este cea mai adecvată situaţiei respective şi altele.

*
★ *

în  judeţul Suceava nu s-a întreprins nici o lucrare de amploare 
care să pună in valoare calităţile de artă de for ale picturii monumen
tale. Cele opt lucrări existente, dintre care şapte se găsesc în munici
piul Suceava şi numai una singură în judeţ, sînt izolate în context urba
nistic, poate doar cu excepţia celor patru panouri exterioare care de
corează faţadele blocurilor cu numerele 2, 3, 4, 5 de pe bulevardul
1 Mai din Suceava. Operă a unui colectiv de pictori muralişti, condus 
de Gheorghe Popescu, aceste patru mozaicuri exterioare care au fost 
executate în 1967, odată cu arhitectura, ocupă fiecare în parte, cîte 
o jumătate din faţada blocului, făcînd să contrasteze armonios zonele 
de plin şi gol (loggiile).

Mozaicurile alcătuiesc un ansamblu, nu numai datorită sim ilitudi
nilor legate de forma de reprezentare, dar şi în ceea ce priveşte con
ţinutul lor simbolic, făcînd rapeluri directe la folclorul specific Ţării de 
Sus. O dovadă elocventă o constituie însăşi temele reprezentate : „Mio
riţa", „Primăvara", „Nunta", „Vînătoarea". Se apelează la motive-simbol
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inspirate clin folclor, cum ar fi motivele cosmogonice (soarele, luna, ste
lele), vegetale („pomul vieţii"), zoomorfe (păsări, vânători călare). Prin
cipiile geometrizării şi stilizării motivelor, precum şi principiile ce gu
vernează organizarea compoziţiei —  simetria, alternanţa, repetiţia — 
completează această fecundă inspiraţie din arta populară românească ce

Fig. 6. — „Cîntare
Ţării de Sus“ — Casa
de cultură a sindica

telor (Suceava).

stă la baza creaţiei celor patru mozaicuri de pe bulevardul 1 Mai clin 
Suceava.

Inspiraţia folclorică stă, de asemenea, la baza realizării mozaicului 
„Arcaşii lui Ştefan“, situat pe faţada căminului cultural din comuna 
Putna (1972). Compoziţia decorativă, construită în trapez, este însă, de 
astă dată, mai modestă, mai monotonă, la aceasta contribuind şi stili
zarea, oarecum, mai greoaie.

întorcînclu-ne la oraşul Suceava, menţionăm două lucrări de pictură 
monumentală —  de asemenea, mozaicuri — care prezintă, dincolo de
certe calităţi artistice, o fericită concordanţă cu arhitectura căreia i-au
fost destinate. Primul mozaic, realizat în 1966, decorează un panou 
al faţadei Liceului „Petru Rareş“ şi sugerează, într-o compoziţie meta
forică, elanul, frumuseţea şi optimismul tinereţii. Cealaltă lucrare, „Cîn
tare Ţării de Sus“, dispusă pe o faţadă laterală a Casei de cultură a 
sindicatelor, a fost executată în 1973 de un colectiv mai larg de pic
tori. Adaptat în mod inspirat suprafeţei accidentate a peretelui (două 
uşi, contrafort, reliefuri .în zona cornişei), mozaicul dezvoltă o amplă 
compoziţie nonfigurativă care, relevată de compoziţia cromatică dis
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cretă, apelînd la tonuri estompate — ocru, gri, galben, brun, alb, ne
gru — sugerează cu subtilitate, spiritul ţării Bucovinei. (Fig. 6).

în sfîrşit, o lucrare cu trimiteri directe la arta de for, este mo
zaicul— emblemă închinat judeţului Suceava, panou mural interior 
destinat Consiliului Popular al judeţului Suceava (1971). Compoziţia 
concentrează o serie de imagini cu valoare de simbol : stema judeţului, 
flancată de o parte de grupuri de ţărani încărcaţi cu bogăţiile pămîn
tului şi grup de muncitori în faţa unor construcţii industriale, iar de 
cealaltă parte a stemei, grupuri de oşteni călări, aparţinînd unor epoci 
istorice diferite (antichitate, evul mediu) ; în jumătatea inferioară este 
reprezentată o scenă de luptă între oşteni moldoveni şi turci, desfăşu
rată în faţa Cetăţii de Scaun a Sucevei. Stilizările adaptate tehnicii 
mozaicului, compoziţia echilibrată în ansamblu şi gama cromatică va
riată, în tonalităţi vii, conferă lucrării valori de reprezentare.

★

★ ★

Arta contemporană de for din judeţul Suceava, aşa cum ne apare 
ea în 1980, este rezultatul tatonărilor pe tărîm artistic, care au privit 
întreaga ţară în deceniile al şaselea şi al şaptelea ale acestui secol. 
Căutîndu-şi, la început cu timiditate, apoi cu spirit de discernământ, 
propria personalitate, arta monumentală a acestor locuri a înscris ală
turi de unele încercări mai puţin reuşite, lucrări reprezentative atît pen
tru epoca în care au fost create, cît şi pentru societatea care le-a co
mandat.

Misiunea viitoare a artei de for este aceea de a se integra în urba
nistică, ca o completare spirituală pusă în slujba formării omului nou, 
constructor al socialismului şi al comunismului.

R E P E R T O R I U  

MONUMENTE CONTEMPORANE DE FOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA .yen
A. Sculptură monumentală

S t a t u i
1. ŞTEFAN CEL MARE

Eftimie Bârleanu şi Vasile Florea 1958 
bronz, turnare ; 4x1,67x1,56 m *
Liceul militar „Ştefan cel Mareu Cîmpulung Moldovenesc.

2. MUNCITORUL FORESTIER 
Gh. Covalschi — (1965) **
piatră, şlefuire parţială ; 2,20X1,85X0,98 m 
Vatra-Dornei, U.F.E.T.-Iacobeni.

Dimensiunile se trec în următoarea ordine : înălţime, lăţime, adîncime.
** Din lipsa oricărui indiciu asupra anului de execuţie al lucrării, se trece între 

paranteze, anul achiziţiei ei de către C.J.C.E.S. Suceava.
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3. AVÎNT
Ernest Kasnovschi şi Elena Marinescu Kasnovschi — (1967) 
bronz, turnare ; 1,90X2,50X0,55 m 
Suceava, Liceul „Petru Rares“.

4. ORFEU
Maria Creţu Medeleni — (1972)
piatră, şlefuire parţială ; 1,23X0,38X0,61 m
Rădăuţi, parcul oraşului.

(O  RODUL PÂMÎNTULUI
Filofteia Simionescu •— (1972)
piatră, şlefuire parţia lă; 1,10x1,60x0,60 m
comuna Scheia, Casa agronomului.

/6. SMERENIE 
~ Şerban Rusu — (1972)

-marmură, şlefuire parţială ; 0,65X0,44X0,50 m 
comuna Scheia, Casa agronomului.

7. PETRU I. MUŞAT 
Paul Vasilescu — (1976)
bronz, turnare; 3,62X 1,1(JX1,13 m 
Suceava, Piaţa 23 August.

8. ŞTEFAN CEL MARE
(statuie ecvestră şi două bassoreliefuri pe soclu ; Scenă de luptă şi respectiv, 
scenă la Curtea domnească)
Eftimie Bârleanu — 1977 C P  / f  C*
bronz, turnare şi patinare ; 8X8X2 m (statuia) ;

2,50X6 m (relief I) ;
4 2,3C)X6,i0 m (relief II)

Suceava Parcul Cetătii de *Scaun.
9. M IH A IL  SADOVEANU 

Ion Irimescu — 1977
bronz, turnare; 3,67x1,12x0,78 m

0
Fălticeni, Piaţa 23 August.
ARUNCĂTORUL DE CIOCAN 
Ion Jalea — (1977) 
bronz, turnare ; 2,30X1,34X0,88 m 

^Suceava, parcul Areni.
11. BUCURIA V IEŢ II 

Dimitrie Căilean — (1977)
V ladim ir Predescu ■— (1977)
piatră, şlefuire parţială ; 0,90X0,92X0,46 m 
Suceava, Bd. 1 Mai, în faţa Policlinicii.

12. C IPRIAN  PORUMBESCU 
Dimitrie Căilean — (1977)
bronz, turnare, patinare ; 3,40x0,94x0,77 m 
comuna Ciprian Porumbescu, Muzeul memorial.

B u s t u r i

13. C IPRIAN  PORUMBESCU 
Naum Corcescu — 1957 ? 
marmură ; 1,40x1,10x0,73 m
comuna C. Porumbescu, Casa memorială.

14. M IH A I EMINESCU 
Theodor Ionescu .— 1958
gresie, şlefuire ; 1,22x0,84x0,73 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

15. ION LUCA CARAGIALE 
Theodor Ionescu ? — 1958 ? 
gresie, şlefuire ; 0,90X0,69X0,38 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.
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16. GEORGE ENESCU 
Ion Irimescu — 1964
marmură, finisaj cu „pieptene", meplat (latura stingă) ; 
1,48X0,72X0,57 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

17. C IPRIAN  PORUMBESCU 
Iulia Oniţă — 1964 
piatră ; 1,56X0,69X0,45 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

18. NICOLAE LABIŞ 
Emil Ruşi — 1965 ? 
p iatră; 1,30X1,11X0,74 m 
comuna Mălini, Casa memorială.

19. M IH A IL  SADOVEANU 
Ion Vlad ? — (1965)
piatră, şlefuire parţială ; 1,49X0,86X0,66 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

20. NICU GANE
Ion Irimescu — 1969
bronz, turnare; 1,43x0,98x0,67 m
Fălticeni, curtea Liceului „Nicu Gane“.

21. EUDOXIU  HURM UZACHI 
Marius Butunoiu — 1972 ? 
bronz, turnare; 1,10x1,00x0,43 m 
Rădăuţi, curtea Liceului „E. Hurmuzachi".

22. M IH A IL  KOGĂLNICEANU 
Ion Buzdugan — 1973
bronz, turnare, patinare ; 1,10X0,76X0,54 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

23. COSTACHE NEGRI 
Al. Gheorghiţă — 1973
bronz, turnare; 1,13x0,67x0,54 m 
Vatra-Dornei, parcul staţiunii.

24. ALECU RUSSO 
Dimitrie Căilean — 1973
bronz, turnare; 10,6x0,71x0,52 m

1 staţiunii.

_____ _______________— 1973
Suceava, str. Ştefan cel Mare, în parc, lîngă Consiliul popular municipal,
bronz, turnare; 1,10X0,80X0,50 m

26. ALECU RUSSO 
Gheorghe Covalschi — 1973 
bronz, turnare ; 1,10x0,80x0,50 m
Suceava, str. Ştefan cel Mare, în parc, lîngă Consiliul popular municipal.

27. M IH A IL  KOGĂLNICEANU 
Gheorghe Covalschi — 1973 ? 
bronz, turnare ; 1,10x0,80x0,50 m
Suceava, str. Ştefan cel Mare, în parc, lîngă Consiliul popular municipal.

28. EM IL BODNÂRAŞ
Gh. Rădulescu G ir — 1976 ? 
bronz, turnare ; 1,36X0,86X0,40 m

~ ~ ;iliul popular.

J / f  ,A V

bronz, turnare ; 1,80X1,16X0,57 m 
Suceava, str. Ştefan cel Mare. A X j/
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Grupuri statuare

30. Co n s t r u c t o r u l

Petru Balogh — 1963
piatră, şlefuire; 1,50x0,49x0,31 m
Suceava, Grupul şcolar „Constructorul".

/ 31. MATERNITATE
Maxim ilian Schulmann — (1972)
piatră, şlefuire parţială ; 1,40X0,50X0,64 m
comuna Scheia, Casa agronomului.

32. MATERNITATE 
Ilica Veturia — (1972) 
calcar ; 0,74X1,00X0,43 m 
Fălticeni, Maternitatea.

33. MAMA ŞI ŞCOLARUL 
Ion Jalea — (1977)
bronz, turnare, patinare ; 2,00X1,20X0,82 m 
Suceava, Şcoala generală nr. 3.

34. DRAGOŞ VODĂ ŞI ZIM BRUL 
Ion Jalea — 1978
bronz, turnare ; 4,06X7,00X2,00 m 

~'\ Cîmpulung Moldovenesc, Piaţa 30 Decembrie.
35. 'FAM ILIA BRANCOVEANU 

v-" Sântha Ginete — (1978)
bronz, turnare, patinare; 0,79X0,95X0,47 m
Suceava, str. Ştefan cel Mare, lîngă magazinul universal „Bucovina44.

B. Pictura monumentală

36. PANOU MURAL EXTERIOR
C. Demetrescu şi Vasile Varga -— 1966 
mozaic; 10,00X4,00 m*
Suceava, Liceul „Petru Rares44.

37. M IORIŢA T
Virgil Âlmăşanu, Constantin Crăciun, Nuni Dona, Gh. Popescu, Mircea Velea, 
Istvân Vigh — 1967 
mozaic; 28,05X13,87 m 
Suceava, bd. 1 Mai, nr. 2.

38. PRIM ĂVARA
Virgil Âlmăşanu, Constantin Crăciun, Nuni Dona, Gh. Popescu, Mircea Velea1 
Istvân Vigh — 1967 
mozaic ; 14,20X5,20 m 
Suceava, bd. 1 Mai, nr. 3.

39. NUNTA
Virgil Âlmăşanu, Constantin Crăciun, Nuni Dona, Gh. Popescu, Mircea Velea, 
.Istvân Vigh — 1967 
mozaic; 14,80X5,25 m 
Suceava, bd. 1 Mai, nr. 4.

40. VÎNATOAREA
Virgil Âlmăşanu, Constantin Crăciun, Nuni Dona, Gh. Popescu, Mircea Velea, 

-Istvân Vigh — 1967 
mozaic ; 14,85X5,10 m 
Suceava, bd. 1 Mai, nr. 5.

41. EMBLEMA JUDEŢULUI SUCEAVA 
Gheorghe Popescu — 1971
mozaic ; 8,00X4,00 m
Suceava, Consiliul popular judeţean (panou interior).

* Dimensiunile, în cazul picturii monumentale, se trec în ordinea : înălţime, lă 
ţime.
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42. ARCAŞII LUI ŞTEFAN
Constantin Dipşe şi Istvân Vigh — 1972
mozaic ; 6,70X0,05 m
comuna Putna, căminul cultural.

43. CINTARE ŢARII DE SUS
Constantin Crăciun, C. Berdilă, Paul Gherasim, Mihai Horea, 
Mircea Velea — 1973 
mozaic; 14,12x31,50 m 

' Suceava, Casa de cultură a sindicatelor.

L ’ART CONTEMPORAIN DE FOR DANS 
LE DfiPARTEMENT DE SUCEAVA — LA SCULPTURE 
ET LA PEINTURE MONUMENTALE —

R e s u m e

Au debut de l ’ouvrage on propose la definition de Fart de
for, comme une manifestation artistique destinee â l ’espace urbain et congue en
relation avec celui-ci ; l ’art de for est le resultat de la commande sociale dont 
on reflet la mentalite durant le temps et il a des fonctions de remembrance, 
educative-patriotique, symbolique-significative et decorative.

Apres une breve presentation historique de Tevolution de l ’art de for en 
Roumanie, achevee en precisant son role pour l ’avenir, on passe â Tanalyse des 
oeuvres d’art contemporain de for, dans le d^partement de Suceava.

Dans la premiere pârtie de l ’article on presente la sculpture monumentale. 
On souligne Timportance des oeuvres â fonction de remembrance et educa
tive ; Ies statues monumentales des villes de Suceava, Fălticeni, Cîmpulung Mol
dovenesc, Vatra-Dornei, Rădăuţi ou des villages Iaslovăţ, Ciprian Porumbescu, Mă
lini, sont dediees â des personnalites historiques, culturelles, artistiques de la 
Moldavie de Nord.

On analyse ensuite, Ies statues au role symbolique et decoratif, destinces aux 
parcs et aux jardins des villes ; ces oeuvres d’art on le role de structurer i ’archi-
tecture de la viile, en enrichant son existence.

La deuxieme pârtie de l ’ouvrage presente Ies peintures murales — entiere- 
ment des mosaiques — qui decorent la nouvelle architecture du departement de 
Suceava. On observe, en general, pour le cas de la peinture murale une fe- 
conde inspiration du folklore et de l ’art populaire roumain.

En conclusion, on souligne que la mission prochaine de l ’art de for est celle 
de s’integrer dans Turbanisme, en completant l ’education spirituelle de l’homme 
contemporain.

EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. — „George Enescuu par Ion Irimescu (Vatra-Dornei)
Fig. 2. — „Ştefan cel Maretl par Eftimie Bârleanu (Suceava)

„Petru I Muşatu par Paul Vasilescu (Suceava)
Fig. 4. — „Mihail Sadoveanu11 par Ion Irimescu (Fălticeni)

__Fig^5. — „La mere et l ’ecolier41 par Ion Jalea (Suceava) J
Fig. 67 — „Eloge au „Ţara de Susu (La Moldavie de Nord) — La Maison de Culture 

des Syndicats



DOCUMENTE

N O I DATE P R IV IN D  RELAŢIILE E C O N O M IC E  
D IN T R E  B U C O V IN A  SI T R A N S IL V A N IA  LA SFIR SITUL  
S E C O L U L U I AL X V III-L E A  SI ÎN C E P U T U L  
S E C O L U L U I AL X IX -LE A

MIHAI-ŞTEAFAN CEAUŞU

în cadrul relaţiilor economice ale Bucovinei cu 
Transilvania, comerţul cu sare a ocupat un loc important în perioada 
administraţiei militare a Bucovinei (1774-1786).

în  împrejurările în care în primii ani ai ocupaţiei austriece, pe 
teritoriul Bucovinei nu se afla nici o salină care să producă sare gemă 
sau cristalizată prin fierbere, nevoile populaţiei erau satisfăcute prin 
importarea de sare gemă din Moldova de la salina „Ocna", iar a sării 
cristalizate prin fierbere, din Galiţia 1.

Din această cauză comerţul cu sare, ce putea aduce venituri impor
tante visteriei imperiale, a stat în atenţia Administraţiei militare a Bu
covinei şi mai ales a generalului Karl Freiherr von Enzenberg, guver
natorul militar al noii provincii. în memoriile şi rapoartele sale înain
tate organelor administrative imperiale centrale acesta revine în mai 
multe rînduri asupra aprovizionării Bucovinei cu sare. Astfel, într-un 
memoriu din toamna anului 1779 generalul Enzenberg arăta : „în Bu
covina se foloseşte mai ales sarea gemă şi foarte puţin sarea obţinută 
prin fierbere. Această sare provine de la salina Moldovei, numită „Ocna" 
şi este de aceeaşi calitate ca şi cea transilvăneană" (in der Bukowina 
wird sich das Steinsalzes vorziiglich, und sehr wenig das Sudsalzes be- 
dient. Das Salz kommt aus der Moldauer Salzgrube, Okna genannt, und 
ist von der n :;mlichen Qualităt wie das siebenbi'irgische)2.

Vorbind despre cantităţile de sare necesare acestei provincii, el ra
porta Curţii de la Viena „că Bucovina răscumpără anual cu siguranţă
40.000 chintale * sare gemă din Moldova", (dass die Bukowina jahrlich
40.000 Zentner Steinsalz zuverlăssig aus der Moldau erkauft) cum însă 
„o bucată de sare, ce poate să cîntărească în greutate de 1'/V, chintale, 
costă 2 Guldeni" (ein Stiick Salz, was beilăufig IV4 Zentner in Ge- 
wichte wăgen kann, kostet 2 Gulden), concluzia sa era că „...astfel se 
risipesc anual mai mult de 40.000 guldeni în cazul achiziţionării sării 
geme din Moldova (so werden jăhrlich weit mehr als 40.000 Gulden in 
Folge des Steinsalz-Ankaufes nach der Moldau verschleudert) 3

1 Zieglauer, Geschichtliche Bilcler aus der Bukowina zur Zeit der osterreichi- 
schen Occupation, voi. IX , Cernăuţi, 1902 p. 29.

2 Ibidem, p. 30, 31.
3 Ibidem, p. 31.

* în  Austria un chintal =  100 kg, în Germania =  50 kg.
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Guvernatorul militar al Bucovinei, ca fost comandant, vreme de 15 
ani, al regimentului 2 român de graniţă din Rodna, cunoştea că Transil
vania avea un surplus de sare —  dată fiind şi dezvoltarea puternică ce
o cunoscuse exploatarea sării în această provincie în secolul al XVIII- 
lea /i —  şi cerea forurilor imperiale ca pe viitor sarea să fie adusă 
în Bucovina din' Transilvania şi din Maramureş, arătînd că „importul 
din Moldova poate să fie interzis categoric şi fără formalităţi" (die Ein- 
fuhr aus der Moldau moge glatterclings und ohne Umstande verboten 
werden) 5.

Construirea în această perioadă a unei şosele principale ce lega 
Transilvania de Galiţia prin Bucovina, avea menirea de a uşura mult 
comerţul cu sare între Transilvania şi Bucovina. Totodată o altă faci
litare o constituia faptul că preţul sării importate din Transilvania era 
mai mic decît al celei din Moldova. Astfel, von Enzenberg arăta că 
„la cezaro-crăiescul oficiu minier din Ocna Dej se cumpără 100 de 
funţi ** de sare gemă cu 50 de kreuzer" (bei dem K. K. Grubenamte zu 
Dees-Akna werden 100 Pfund Steinsalz um 50 kreuzer verkauft)(i, iar 
preţul transportului de la Ocna Dejului prin Rodna pînă la Dorna, a- 
junge la 1 florin şi 26 kreuzer pentru un chintal de sare 1.

Aceste proiecte au fost aprobate de forurile imperiale din Viena, 
pentru o perioadă de timp, desfăşurîndu-se un comerţ cu sare destul 
de intens între cele două provincii, existînd chiar proiectul înfiinţării 3a 
Solea a unui depozit pentru sarea transilvăneană. Asupra acestor as
pecte vom mai reveni într-un articol viitor.

La 6 august 1786, în urma decretului împăratului Iosif al II-lea, 
ţara Bucovinei îşi pierdea autonomia sa politică, intrînd sub forma unui 

ţinut politico-administrativ în componenţa Galiţiei. Pierderea autonomiei, 
prin includerea Bucovinei în Galiţia, a schimbat, pentru un timp, desti
nul acestei regiuni. Ca urmare, unele măsuri adoptate anterior de Ad
ministraţia militară a Bucovinei sînt abrogate, între acestea şi impor
tul sării din Transilvania. Astfel, într-o scrisoare din 29 septembrie
1786 adresată Tezaurariatului montanistic şi monetar al Transilvaniei,
Guberniul imperial al acestei provincii arăta că „districtul Bucovi
nei trebuie să se unească prin prea înălţată poruncă, cu Galiţia" (soli 
die Bukowiner Bezirk auf Allerhochsten Befehl mit Gallizien einver- 
leibet)8 şi „prin urmare introducerea afacerilor transporturilor de sare 
către Bucovina se amînă pe perioada unui răstimp", (mithin die Einiei- 

tung des Salz Transportirungs Geschăftes eines Weilen verschoben wer-

4 Pentru dezvoltarea producţiei de sare în această perioadă în Transilvania, 
vezi Al. Neamţu, Exploatarea ocnelor de sare din Turda în sec. al XVIII-lea, în 
„Potaissa“, Studii şi comunicări, Turda 1978, p. 99 şi urm.

5 Zieglauer. op. cit., voi. I, p. 100.
6 Ibidem, p. 101.
7 Ibidem.
8 Arh. St. Cluj, fond Tezaurariatul minier al Transilvaniei, doc. nr. 1842/1786, 

f. 1, vezi anexa nr. 1.
** Un funt este aproximativ o jumătate de kg.
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den) 9. Arătînd că „în aceste împrejurări survenite pentru anul acesta 
s-ar fi renunţat la transportul sării transilvănene în Bucovina" (weil bei 
diesem eintrettenden Umstand es fur heuer von der Abfiirung des Sie- 
benburgischen Salzes nach der Bukowina abz-ukommen h'itten) 10, Gu- 
berniul Transilvaniei scria Tezaurariatului minier al Transilvaniei : 
„se pofteşte prin prezenta Oficiul sării în chestiune din Ocna Dejului 
să înştiinţeze întreprinderile potrivite" 11, (notigen bei dem betreffenden 
Desaknaer Salz Amt zu treffenden Anstalten hiemit benachrichtiget), 
despre această schimbare survenită în comerţul cu sare dintre Bucovina 
şi Transilvania. Cîţiva ani mai tîrziu, în 1791, în urma prospecţiunilor 
făcute, s-a descoperit zăcămîntul de sare de la Cacica, care a fost pus 
apoi în exploatare, producînd sare gemă pentru Bucovina.

Alte două documente pe care le prezentăm vorbesc despre una din 
bogăţiile minerale ale Bucovinei, care atrăsese mult atenţia la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XlX-lea, autorităţilor 
imperiale austriece : aurul.

Acest metal preţios care a fascinat şi a atras întotdeauna omenirea, 
a suscitat atenţia Administraţiei militare a Bucovinei. Guvernatorul m i
litar al noii provincii, Enzenberg, într-un memoriu adresat Consiliului 
Aulic din Viena, scria : „Bistriţa Aurie, care curge închisă între masivi 
muntoşi înalţi pe o distanţă de opt mile, dă aur prin intermediul spă
lării, prin urmare aceşti masivi muntoşi se poate să conţină aur în 
parte" (der goldene Bistritzfluss, so bis acht Meilen zwischen den hoch- 
steai Gebirgen eingesperrt fliesst, gibt Gold mittelst der Waschung, fol- 
glich dise Gebirge zum Theil goldhăltig sein sollen) lli.

Informîndu-se asupra exploatării aurului înainte de ocupaţia aus
triacă, arăta că „în timpurile tîrzii de odinioară, în special pe Bistriţa 
Aurie se spăla mult aur şi ar fi existat chiar şi mine" (dass in sp-iten und 
alten Zeiten besonders an der goldenen Bistritz viei Gold gewaschen 
wurde, und auch sonst Bergwerke bestanden) J:i. Urmele activităţii des
făşurate de spălătorii de aur din trecut erau prezente în anii de după 
1774, întîlnindu-se totodată frecvente cazuri în care spălătorii de aur 
din Transilvania treceau, pe furiş, în Bucovina şi spălau, pe ascuns, au
rul din apa acestui rîu. Ca urmare, guvernatorul Enzenberg propunea
ca această exploatare a aurului, pe Bistriţa Aurie, să fie reluată i'\ prin 
acordarea privilegiului spălării aurului unor întreprinzători.

Sistemul exploatării aurului prin spălare reintrodus în timpul Ad
ministraţiei militare în Bucovina a fost continuat şi după 1786.

Despre exploatarea aurului în Bucovina la începutul secolului al 
XlX-lea ne relatează un raport din 31 august 1800 al Administraţiei
minelor clin Rodna adresat Tezaurariatului montanistic şi monetar al
Transilvaniei : „Cîţiva ţărani împroprietăriţi — scria administratorul

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Zieglauer, op. cit., voi. I, Cernăuţi 1893, p. 101.
13 Ibidem , p. 82.
14 Ibidem.
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minelor clin Rodna — spălători de aur din Bucovina au adus pînă la 
V2 „piset" aur spălat din apa rîului sub formă de pulbere la crăiescul 
oficiul de răscumpărare a aurului de aici" (einige Goldwăscher Neu- 
bauere aus der Bukowina haben bis V2 piset Flusswaschgold in pulve- 
rice în die hiesigen K. Einlosung gebracht)ir>, cerînd cu această ocazie 
prin intermediul Oficiului din Rodna să li se acorde şi lor protecţia a- 
cordată de stat spălătorilor de aur din Transilvania16. în  petiţia lor, 
spălătorii de aur din Iacobeni-Bucovina Vasile Dumitru, Dănilâ Du
mitru şi Lupu Vasile, arătau că au adus acest aur la Administraţia m i
nelor din Rodna spre răscumpărare deoarece „în Iacobeni nu se află nici 
un oficiu minier imperial, unde să-l transforme ei în mod obişnuit, ci 
este doar o corporaţie particulară" (in Iaco'beni kein Konigliches —  Berg
— Amt, wo sie sonsten selbes abzufiiren pflegten, sondern blos ein pri
vat gewerke ist) 17.

Petiţionarii doreau ca pe viitor „să plătească contribuţia în aur şi 
prisosul să-l livreze cezaro-crăiescului oficiu în schimbul cunoscutei 
compensaţii" (die Contribution mit Gold bezahlen, und das erubrigende 
dem K. K. Amte gegen der bekannte Vergiittung abliefern)1S, cerînd ca 
să depindă de Rodna, iar prin acordarea privilegiului spălătorilor de aur 
din Transilvania „să fie eliberaţi de slujbele generale de prisos şi de 
recrutare" (von den allgemeinen ubrigen Diensten und Reckrouttenauf- 
hebungen befreit sein) l!).

Tezaurariatul minier notifica în răspunsul său Administraţiei m i
niere din Rodna că pot să răscumpere aurul adus de spălătorii de aur 
bucovineni, „pentru preţul obişnuit să plătească piseta de aur sub formă 
de pulbere cu 2 florini 44 kreuzer şi „ligato" cu 2 florini 59 kr.“ (fur 
dem gewohnlichen Preis die piset in pulvere mit 2 fl. 44 kr. und ligato 
mit 2 fl. 59 kr. bezahlt werden)20. Se comunica, totodată, petiţionarilor 
că cererea lor de a fi luaţi sub protecţia Tezaurariatului, prin acordarea 
privilegiului spălătorilor de aur din Transilvania, nedepinzînd numai de 
instituţiile administrative transilvănene, a fost trecută Administraţiei 
galiţiene spre aprobare 2I, ca for politico-administrativ superior de care 
depindea Bucovina.

Sistemul acesta de exploatare a aurului prin spălarea aluviunilor de 
pe rîul Bistriţa Aurie, între Iacobeni şi Vatra-Dornei. a dăinuit pînă la 
jumătatea secolului al XlX-lea, cînd devenind nerentabil, datorită pro
ducţiei foarte mici obţinute în raport cu volumul foarte mare de muncă 
depusă, a fost abandonat -2.

Io Arh. St. Cluj, fond Tezaurariatul minier al Transilvaniei, doc. nr. 232,8/1800, 
f. 1, vezi anexa nr. 2.

16 Ibidem.
17 Ibidem , f. 3, vezi anexa nr. 3.
18 Ibidem .
19 Ibidem.
20 Ibidem , f. 5.
21 Ibidem.
22 Adolf Ficker, Statisticiie Monatsschrift, 1897, p. 259 ; Zieglauer, op. cit., voi 

I, p. 82.
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Anexa nr. 1

1780 septembrie 29, Sibiu.
Ordinul Guberniului Transilvaniei către Tezaur ar iatul minier din Sibiu prin 

care i se aduce la cunoştinţă suspendarea, deocamdată, din cauza alipirii Buco
vinei la Galiţia, a transportului sării de la Ocna Dejului spre Bucovina.

An
Dem Loblichen [...]1 Munz und 
Bergwesenschaft [...]2 zu errienere

Nach einer von der Buccoviner Administration unteren 7ten September ge- 
machten Anzeige, soli der Buccoviner Bezirk auf Allerhochsten Befehl mit Galii- 
zien einverleibet, m ithin die Einleitung des Salz Transportirungs Geschăftes eines 
Weilen verschoben werden. Und weil bei diesem eintrettenden den Umstand es 
fur heuer von der Abfurung des Siebenbiirgischen Saltzes nach der Buccovina 
abzukommen hătte, und hievon auch Seiner Excellentz der Herrn Koniglichen 
Commissariaus Graf Adam Telecki verstăndiget worden ist; So wird hievon 
auch zugleichen Ein Loblichen Thesaurariat in Muntz und Bergwesen zur ge- 
hirigen Wissenschaft, und nothigen bei den betreffenden Desaknaeur Saltz Amt 
zu treffenden Anstalten hiemit benachrichtiget.

Vom Koniglichen Siebenbiirgischen Gubernium 
Herrmanstadt den 29*en September 1786 

Johann von Herrmann 
m. p.

(pe versoul actului de aceasi mînă)
8394

An
Ein Loblich Koniglichen Thesaurariat in Munz 

Bergwessen 
Ex offo (ex officio) Herrmanstadt

Traducere

Către

Prea onoratul [cezaro-crăiesc Tezaurariat] monetar şi montanistic spre amintire 

După o comunicare făcută de la Administraţia Bucovinei, inferioară lui 7 sep
tembrie, prin prea înălţată poruncă districtul Bucovinei trebuie să se unească cu 
Galiţia. Prin urmare introducerea afacerilor transporturilor de sare se amînă o 
bucată de timp. Şi pentru că în aceste împrejurări survenite pentru anul acesta 
s-ar fi renunţat ia transportarea sării transilvănene în Bucovina, despre aceasta 
a fost înştiinţat şi excelenţa sa domnul comisar regal contele Adam Telecki. 
Astfel se înştiinţează despre aceasta în acelaşi timp şi Preaînaltul Tezaurariat 
monetar şi montanistic pentru ştiinţa necesară. Se pofteşte prin prezenta Oficiul 
sării din Ocna Dejului în chestiune să înştiinţeze întreprinderile potrivite.

De la Guberniul regal al Transilvaniei 
Sibiu la 29 Sept. 1786 
Johann von Herrmann 

m. p.

(pe versoul actului de aceasi mînă)
8894

Către
Onorabilul Tezaurariat Monetar şi Montanistic regal 
Din oficiu Sibiu.

1, 2 Documentul este deteriorat pe lungime de 10 cm.
Arh. St. Cluj, fond Tezaurariatul minier al Transilvaniei, doc. nr. 1842/1786, 

f. 1, orig, 1b. germană.

Anexa nr. 2

1800 august 31, Rodna.
Raportul administratorului minier Iohan Mehes şi a controlorului de lucrări



446 M IH A I ŞT. CEAUŞU

Johan Mihelyes către Tezaurariatul monetar şi montanistic al Transilvaniei, jori- 
vincl cererea unor spălători de aur din Bucovina de a li se acorda protecţia spă
lătorilor de aur din Transilvania.

Hochobliches K. K. Munz und Bergwesen Thesaurariat 
Einige Goldwâscher Neubauere aus der Bukowina haben bis Vo piset Flusswas- 

chgold in pulverico in die hiesigen K  : Einlosung gebracht, und das hiesige Amt 
ersucht dennen seiben der Schutz dem die Siebenburger Goldwâscher gemiesen 
angediehen zu lassen, da nun dises Begehren den Wirkungs Kreiss des hiesigen 
Amtes uberschreitet, so hat man erwăhnte Goldwâscher an Eine hohe Landes 
Stelle in Miinz und Berg mit ihren Gesuch, so hiemit in der Beilage folget, mit 
deme angewiesen, dass in dessen wie viei Waschgold sie immer auch brăchten, 
man bereit wăre also gleich uni baares Geld einzulosen.

Rodnau den 31t August 1800
Johann Mehes 

m. p.
K. Bergschaffers 
Johann Mihelyes 

m. p.
K. Werks controlor

(pe versoul actului)
ps : (praesentatum) 10 September 1800 

An
Ein Ilochlobliches K. K. Munz und Bergwesen Thesaurariat 
einbegleitet die Reviers Verwaltung de dato Rodnau 3.1*
August 1800
Das Gesuch einigen Bukowiner Goldwâscher 

Traducere

Prea onorat cezaro-crăiesc Tezaurariat monetar şi montanistic

Cîţiva ţărani împroprietăriţi spălători de aur din Bucovina au adus pînă la 
V2 „pisetu (?) aur spfilat din apa rîului sub formă de pulbere la crăiescul oficiu 
de răscumpărare de aici.

Şi oficiu de aici a făcut o cerere a acestora de a li se acorda aceeaşi protec
ţie ca şi spălătorilor de aur din Transilvania ; deoarece aceste cereri depăşesc 
raza de acţiune a oficiului din localitate, astfel s-a înaintat către locul înalt al 
ţării (Tezaurariatul minier) monetar şi montanistic spălătorii de aur cu cererea 
lor, care urmează în anexă, cu propunerea ca în acest timp oricît de mult aur 
spălat ar aduce ei, să fie gata imediat (Oficiul din Rodna) să-l răscumpere cu 
bani peşin.

Rodna la 31 august 1800
Johan Mehes 

m. p.
Administrator minier imperial 

Johann Mihelyes 
m. p.

Controlor imperial al lucrărilor

(pe versoul actului)
predată la 10 sept. 1800

Către

Prea onoratul cezaro-crăiesc Tezaurariat monetar şi montanistic. Introdus 
de Administraţia terenurilor de exploatare. Scris la Rodna la 31 August 1800 

Cerere a cîtorva spălători de aur din Bucovina.

Arh. St. Cluj, fond Tezaurariatul minier al Transilvaniei, doc. nr. 2328/1800, 
f. 1, orig., lb. germ., filigran.
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Anexa nr. 3

1800 august 30, Rodna.

Cererea spălătorilor de aur Vasile Dumitru, Dănilă Dumitru şi Lupu Vasile 
din Iacobeni Bucovina, către Tezaurariatul monetar şi montanistic al Transilva
niei, prin care roagă să li se acorde privilegiu spălătorilor de aur din Transil
vania.

Hochlobliches K. K. Miinz und Bergwesens 
Thesaurariat !

Unterzeichnete sind goldwăscher aus Iacobeni in der Bukowina, und wagen 
hiemit Ein Hochlobliches K. K. Miinz und Bergwesens Thesaurariat, um  nachste- 
hende gnad in aller Unterthănigkeit, zu bitten :

Itens Womit sie das auf den goldenen Bistriza Fiuss findende gold, bei der 
K. K. Bergamte zu Rodnau abfiihren dărfen, um so mehr, alss in Iacobeni kein 
Honigliches=Berg 1=Amt, wo sie sonsten selbes abzufiihren pflegten, sondern 
bios ein privat gewerke ist, und unterzeichneter auch Rodnau nahe ist (sind).

2tens Womit solche dic Contribution mit Gold bezahlen, und das erubrigende 
dem K: K: Amte gegen der bekannten Vergiittung ablieferen.

3tens Womit selbe die Gerechtsame der Siebenburgischen Goldwăscher erhal- 
ten, von den allgemeinen ubrigen Diensten und Reckrouttenaufhebungen befreit 
sein, und durch aus von dem K: K: Bergamte zu Rodnau, abhăngen mogen. Da 
geferţigte alle Menschen mogliche Miihe anwenden wollen, um das hohe Aera- 
rium mit gutem Golde (so wie solche die Probe bereits dem K: K: Amte ge- 
bracht haben) reichlich zu versehen ; So versprechen sich selbe — von der 
Weltbekant K: K: Munz und Bergwesens Thesaurariat uberzeugt, die Gewăhrung 
ihrer unterthânisten Bitte in Ehrfurcht.

Eines Hochlobliches K: K: Munz und Bergwesens Thesaurariat.

Signatum alt Rodnau den 30n August 1800

unterthănigste Knechte 
Waszille Dumitru 

Daniile Dumitru und 
Lupul Waszille 

Goldwăscher aus Iacobeni 
in der Bukowina

(pe versoul actului de aceeaşi mină)
Unterthănigsten Bitte 

An
Ein Hochlobliches K: K: Miinz und Bergwesens Thesaurariat
Der innbenanten 3. Goldwăschere

1 Cuvîntul „BERG“ este scris deasupra rîndului.

Traducere

Prea onorat cezaro-crăiesc Tezaurariat monetar şi montanistic

Subsemnaţii sînt spălători de aur din Iacobeni în Bucovina, şi îndrăznesc 
prin aceasta să roage cu toată supuşenia Prea onoratul cezaro-crăiesc Tezaurariat 
monetar şi montanistic :

1 tîi Aurul găsit de ei pe nîul Bistriţa Aurie, îndrăznesc să-l transporte la 
cezaro-crăiască Administraţie a minelor din Rodna, cu atît mai mult, cu cît în 
Iacobeni nu se află nici un oficiu minier imperial, unde să-l transporte ei în mod 
obişnuit, ci este doar o corporaţie privată, şi subsemnaţii sînt de asemenea a- 
proape de Rodna.

2 iea De asemenea contribuţia să o plătească cu aur şi să livreze prisosul ce- 
zaro-crăiescului oficiu în schimbul cunoscutei compensaţii.
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3lea Să primească acelaşi privilegiu ca al spălătorilor de aur din Transilva
nia, să fie eliberaţi de slujbele generale de prisos şi de recrutare, şi doresc să 
depindă de cezaro-crăiasca Administraţie minieră din Rodna. în  acest caz subsem
naţii vom folosi toată truda omenească, ca să aprovizionăm din belşug înalta Vis- 
terie cu aur bun (ca şi probele ce au fost aduse deja cezaro-crăiescului servi
ciu). Astfel se promite de ei însăşi — spre convingerea renum itului cezaro- 
crăiesc Tezaurariat monetar şi montanistic de a îm plin i preasupusa lor rugă
minte. Cu profund respect.

Prea înaltu lu i cezaro-crăiesc Tezaurariat monetar şi montanistic.
Semnat şi sigilat la Rodna Veche 

la 30 August 1800
prea supuse slugi :

Vasile Dum itru 
D ăn ilă Dum itru 

Lupu Vasile 
Spălători de aur din Iacobeni în 

Bucovina

Arh. St. Cluj, fond Tezaurariatul minier al Transilvaniei, doc. nr. 2328/1800, 
f. 1, orig., lb. germ., filigran.

NEUE DATEN IN  BEZUG AUF D IE  OKONOMISCHEN 
VERHĂLTNISSE ZW ISCHEN DER BU KOW INA 
UND SIEBENBURGEN AM  ENDE DES XVIII-ten Jh.
UND ZU BEGINN DES XlX-ten Jh.

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

In  seinem Artikel macht der Verfasser sich den Vorschlag 
auf Grund einiger Dokumente (die im  Beilag enthalten sind) einige neue Aspekte 
der okonomischen Verhăltnisse zwischen Siebenburgen und der Bukowina Ende 
des XVIII-ten Jh. und zu Beginn des XlX-ten Jh. vorzutragen.

Ein Aspekt ist die Entwicklung des Salzgeschăftes zwischen den beiden Pro- 
vinzen, Ende des XVIII-ten Jh . zur Zeit der M ilităradministration der Bukowina.

Ein anderer Aspekt ist m it der Forderung eines minerallen Schatzes der Bu
kowina verbunden, dem Gold und die Verhăltnisse die m it Siebenburgen fur die 
Forderung dieses edlen Metalls zu Beginn des XlX-ten Jh . abgeschlossen wurden.
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Limba română s-a menţinut in Bucovina, în primele 
decenii după ocupaţie. Se utiliza în instituţiile de stat, justiţie, în şcoală. 
Slujitorii austrieci ai statului erau obligaţi să cunoască limba naţio
nală şi să se folosească de ea în relaţiile cu populaţia autohtonă. Drep
turile românilor de a li se respecta limba, datinile şi obiceiurile izvorau 
din „status-quo“ recunoscut de austrieci prin convenţia de anexare din 
1775 şi garantat de monarhie. în  proclamaţia către popor generalul 
Spleny, primul guvernator m ilitar al Bucovinei, cerea poporenilor „să 
fie cu toţii nădăjduiţi şi încredinţaţi că la toate vor fi supt bună ocro
tire şi apărare spre bună odihnă' şi dreptul lor, cum şi partea biseri
cească vor fi cu toată cinstea şi credinţa lor" 1.

Limba germană nu se introdusese decît în relaţiile dintre institu
ţiile de stat cu organele superioare din Viena, sau Liov. Aceeaşi situa
ţie era şi în biserică. Treptat, însă, limba română a fost îndepărtată şi, 
în locul ei, a fost impusă limba germană. La reinstalarea episcopului de 
Rădăuţi, Dosoftei Herescul, în scaunul episcopal al Bucovinei, pînă şi 
generalul Enzenberg, cel de al doilea guvernator m ilitar al ţinutului, şi-a 
rostit discursul oficial în limba română, dar din toamna anului 1813 cle
rul a fost constrîns să introducă limba germană, în locul celei române 
folosite pînă atunci, în redactarea dărilor de seamă financiare anuale. 
Ştirea ne este confirmată de un ordin circular al episcopului Daniel Vla- 
hovici, din 6 septembrie 1813, pe care îl redăm mai jos.

în  1852 episcopul Eugeniu Hacman, cel de al doilea succesor al lui 
Vlahovici, a luat atitudine şi împotriva introducerii alfabetului latin în 
Bucovina. După revoluţia din 1848 cărturari de frunte ca Aron Pum
nul şi fraţii Hurmuzachi au elaborat aşa zisa „scriere civilă" în care 
înlocuiseră 16 litere din alfabetul cirilic cu litere latine 3.

Scrierea a fost adoptată şi de cler în întocmirea actelor parohiale 
şi în corespondenţa cu episcopia. Iraclie Porumbescu, tatăl compozito
rului, preot în Stupea, şi-a permis, în 1852, să trim ită episcopului un în 
treg raport scris cu litere latine. P lin de mînie, Eugeniu Hacman i-a

1 I. Nistor, Lupta noastră pentru lim bă , în Junimea literară, nr. 4 şi 5, 1913, 
p. 56.

2 Ibidem.
3 Constantin Morariu, Părţi din istoria românilor bucovineni, Cernăuţi, 1893, 

p. 105.
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restituit actul „cu acee însărcinare, cum că ipînă acum încă nici un cir- 
culariu nu s-au slobozit pentru schimbarea literelor şi samavolnicie este 
care o oprim a scrie raporturile şi cele ale slujbei sale cu litere, care 
numai îngreuiază şi nu înlesnesc citirea şi care Ia Consistoriu nu să în
trebuinţează../4 4 şi în mod despotic, printr-un ordin din data de 28 iu
nie 1852, a interzis întregii preoţimi ortodoxe din Bucovina să mai folo
sească alfabetul latin, integral, sau în parte, în întocmirea actelor oficiale 
şi în corespondenţa cu episcopia.

Acţiunea clerului era o continuare a luptei începută cu <cîţiva ani 
în urmă. încă din timpul revoluţiei de la 1848, Eugeniu Hacman intrase 
în conflict cu preoţimea, ‘în urma mişcării democratice declanşate de a- 
ceasta împotriva sistemului său despotic de conducere. Intervenţia inte
lectualităţii şi a boierimii bucovinene în favoarea clerului, a extins acest 
conflict, transformîndu-1 într-o luptă a maselor împotriva capului său bi
sericesc, luptă care, pentru moment, a periclitat chiar funcţia înaltului 
prelat, devenit incapabil să mai facă „faţă situaţiei înalte44 şi să mai exer
cite „o influenţă binefăcătoare4*. Baronul Adalbert Henniger, guvernato
rul Bucovinei, într-un raport către ministrul cultelor din Viena, din 20 
iunie 1850, propune îndepărtarea lui din funcţie de îndată ce se va găsi 
cineva capabil să-l înlocuiască 5. Dar noul regim politic instaurat în mo
narhia austriacă după înăbuşirea revoluţiei de la 1848 s-a temut mai 
mult de mişcările populare şi naţionale clecît de slăbiciunea unui prelat 
neputincios, dar supus regimului.

Redăm în continuare cele două ordine episcopale transcrise în Pro
tocoalele poruncilor din arhiva parohiei Cîmpulung Est, tom. II, anii 
1812-1823 şi tom. IV, anii 1834-1835, ambele nepaginate, primul docu
ment avînd numărul 629 şi al doilea 132.

Nro. 629.

1813 septembrie 6, Cernăuţi. Daniel Vlahovici, episcopul Bucovinei, 
obligă preoţimea, ca începînd cu anul 1813, să întocmească dările de 
seamă financiare în limba germană, nu în limba română ca pînă a- 
tunci.

Sămile asupra veniturilor şi cheltuielilor bisericeşti, care cu sfîrşitul lunii 
octombrie a fiestecăruea an după obicinuită orăndueală pănă acum în limba mol
dovenească sau dat aice la Conzistorium, trebuinţa cere ca de acum înainte în 
limba nemţască să să trimită.

Drept aceasta să poronceşte pre cucernicielor voastre protoprozviteri, şi tutu
ror preoţilor de parohialnice biserici, ca sămile cele ce aveţi să daţi acum la a- 
propiata vade6 cum şi înainte viitori nu în limba moldovenească ce în limba nem
ţască să să facă, adecă ; acolo unde nu vor şti parohii singuri, să facă cu chel- 
tuelele lor, şi a epitropilor, şi aice spre trimitere mai departe să să aducă întralt 
feliu nu vor fi primite aice la Conzistorium.

Cernăuţi, 6 septembrie 1813.
Isaia Băloşescu, arhimandrit.

Daniel Vlahovici, episcop.

4 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1775-1918, Cer
năuţi, 1926, p. 62.

5 T. Bălan. Un conflict al episcopului Hacman cu profesorul Calinciuc (1842- 
1852), în Junimea literară, 1-2, 1924. p. 39-40.

6 Termen, soroc.
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Nro, 132

1852 iunie 16/28. Ordinul circular prin care Eugeniu Hacman, epis
copul Bucovinei interzice clerului român să se folosească de alfabe
tul latin , integral sau în  parte, în actele oficiale şi corespondenţa cu 
episcopia.

Cătră toată a noastră — drept credincioasei Biserici-Cinstită preoţime !
Măcar că biruinţele ce în anul 1848 sau făcut n-au fost atăt de strălucite, şi 

mai că nici un căşlig, ce din trănsăle avea să să nască, pănă acum nu să vede, 
totuşi sânt unii carii cred cum că lepădarea literilor celor pănă acum în scrieri 
cătră Konzistorium întrebuinţate, şi primirea celor latineşti, sau a lor amestecare 
acestora cu cele chiriliceşti este pentru clirosul un căşlig.

Toţi acestii însă să află în adâncă rătăcire, ce uşor ar fi putut cunoaşte a- 
ceala. ce s-ar fi întrebat, oare mie, celui ce sănt un umelit preot, şi am  pre mai 
marii mei, m i se cuvine ceva a lepăda şi a pune în locul lui ceva altă ? Oare eu 
să fiu acela ; şi ce sănt eu în prijm a protostaticului mieu Scaun al Konzistoriu- 
mului ; cel ce ar avea ceva a schimba şi a preface ? şi răspunsul ar* fi fost fără 
de toată bătaea de cap gata ; mie nu mi săî cuvine una ca aceasta şi făcând eu 
aşea, eu mă voi face, înaintea fraţilor mei preoţi de râs, pre mine mă va socoti 
atunce arhiereul meu şi Konzistorium, ca pre unul ce nare nici o stidire7.

Ce însă este bun şi frumos, fără numai a fi cu stidire, a fi cu blîndeţă, 
smerenie, răbdare şi înfrînare, care toate virtuţi trebue cineva mai înainte 
de toate să le aibă, şi apoi să vor socoti de la ori cine, şi înaltele a lui învăţă
turi după un adevărat a lor preţ cătră /aceasta să cuvine mai ales a şti ce să 
află în istoriea bisericească pentru lepădarea literilor latineşti din cărţile bise
riceşti, şi din urmare şi din scrisorile ce ar fi m ai ales de persoanele din tagma 
clirului alcătuite. Această istorie ne arată cum că Sf. biserică în privinţa acestii 
lepădări, sau ţinut după un anume făcut şi întărit canon, carele şi acum trebuie 
să să păzască. Fiind dară, că întrebuinţarea a literilor chiriliceşti în cărţile bise
riceşti easte cu întrebuinţarea lor la aceste scrisori, mai ales la cele ce să alcă
tuiesc prin mănile clirosului străns legată, şi de vreme ce pentru primire în loc 
de aceste altor literi, pînă acum încă nimică dela autoritate bisericească nu sau 
hotărît ; drept aceasta aducem clirosului nostru spre ştiinţă şi urmare, cum să fie 
cine dintrînsul are în scrisorile sale către Konzistorium şi în acele ce priveşte la 
acturile parohialniceşti, să întrebuinţăze, pănă la altă orânduire, litere cele pănă 
acum obicinuite, lăsând supt grea răspundere întrebuinţare a literilor latineşti, 
precum şi ne obicinuită a lor amestecare.

Ce să atinge de ortografie, dorim ca acea cu totul străină, precum şi cuvin
tele străine, să nu să întrebuinţeză.

Evgenie.

DEUX DOCUMENTS INfîDITS SUR L ’INTERDICTION
DE LA LANGUE ROUMAINE
ET DE L ’ALPHABET LATIN DANS CERTAINS TRAVAUX
ET ACTES CLERICAUX EN BUCOVINE

R e  s u n i e

L ’auteur presente deux ordres circulaires de Peveche de 
la Bucovine. Par le premier, date le 6 septembre 1813, l ’eveque Daniel Vlahovici 
oblige le clerge de rediger et presenter â Teveche Ies comptes rendus financiers 
annuels en allemand, pas en roumain, comme jusqu’â cette date. Dans le second, 
date le 28 ju in  1852, Eugeniu Hacman, le quatrieme eveque de la Bucovine apres 
son occupation par 1’Autriche interdit au clerge d ’utiliser l ’alphabet latin dans 
la redaction des actes officiels el dans la correspondance avec Teveche, aussi bien 
que l’utilisation de l ’ortographie introduite par Aron Pumnul.

7 Judecată, înţelegere.
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O culegere de documente privitoare la revoluţia de, 
la 1848 din Bucovina lipseşte pînă la această d a tă2. Realizarea unei 
astfel de lucrări ar oferi cercetătorului un instrument util de lucru, 

care ar permite integrarea în contextul istoriei naţionale şi a revoluţiei 
române din acest teritoriu —  care la 1848 se afla de aproape trei sfer

turi de veac sub stăpînirea habsburgică. S-ar confirma, astfel, şi mai 
deplin, concluzia care a fost deja formulată şi argumentată că, la 1848, 
toţi românii din teritoriile vechii Dacii s-au ridicat la luptă, ca un 
popor unit, deşi nu dispuneau de un cadru statal adecvat. Am avea, 
astfel, posibilitatea să cunoaştem mai complex, cu noi şi semniSficative 
detalii, revoluţia română în unitatea şi diversitatea e i ; am putea, în 
acelaşi timp, să evidenţiem cu şi mai bogate exemple caracterul unitar 
al acestui eveniment crucial, conlucrarea strînsă dintre căpeteniile ro
mâneşti din diferite teritorii, eforturile tuturor românilor şi nădejdea 
lor nestrămutată în idealul făuririi României, ca stat modern, în ciuda 
unor particularităţi, generate de condiţiile concret istorice din diferite 
teritorii, în  pofida exercitării suzeranităţii otomane, a protectoratului rus 
şi a stăpîniri habsburgice.

Dintre actele programatice ale românilor din Bucovina, Petiţia ţării, 
redactată în iunie 1848, a fost tipărită în toamna aceluiaşi an, în gazeta 
„Bucovina"3, apoi, în 1899, în  volumul dedicat lu i Aron Pumnul'*. în  
1848-1849 au mai fost publicate, atît sub forma unor manifeste către 
săteni, cît şi în paginile aceleiaşi gazete din capitala Bucovinei, apelu
rile deputaţilor ţărani, M ihai Bodnărescu, d in Voitinel-Rădăuţi 5 şi Mi- 
ron Ciupîrcă (Ciupercovici) din C îm pu lung6. Aceeaşi gazetă, „Bucovina"

1 Vezi sub acelaşi titlu, documentele ce au fost publicatc de Octav Monoranu, 
Vtihai Iacobescu şi Eugen D im itriu , în  „Suceava", V, 1.978, p. 483-492.

2 Despre revoluţia de la 1848 din Bucovina, vezi M ihai Iacobescu, Revoluţia 
/le la 1848 — moment de răscruce în  istoria românilor d in Bucovina, în ,Suceava" 
V, 1978, p. 13-37.

3 „Bucovina", Cernăuţi, nr. 9/1848, p. 67.
4 I. G. Sbiera, Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi însemnătăţii lui dimpreună 

cu documentele relative la înfiinţarea catedrei de limba şi literatura română 
la g imnaziul superior d in Cernăuţi, 1899, Cernăuţi, p. 96-101.

5 Arh. Muzeului judeţean Suceava, fond 1848 ; „Revista politică", nr. 10 1888, 
p. 8 ; „Suceava", 1978, p. 483-488.

6 „Bucovina", nr. 1/1849 ; nr. 5/1849 şi nr. 10/1849.
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a dat publicităţii şi manifestul lui Anton Kral, deputatul capitalei pro
vinciei Bucovina, deputat care, deşi aparţinea minorităţii germane de 
aici, a împărtăşit întru totul programul românilor, susţinîndu-1 cu multă 
vehemenţă şi explicîndu-şi, public, atitudinea ca o necesitate pentru pro
gresul istoric al acestui teritoriu7. Ba, mai mult încă, Anton Kral cri
tică poziţia unor deputaţi ruteni, care, lăsîndu-se manevraţi de anumite 
cercuri imperiale împotriva românilor, susţineau, fără nici un temei, păs
trarea Bucovinei în cadrul provinciei Galiţia.

Continuînd eforturile noastre în direcţia publicării documentelor Re
voluţiei de 'la 1848 din Bucovina, oferim cititorilor, în rîndurile ce ur
mează, Proiectul de constituţie provincială pentru ducatul Bucovinei, 
din septembrie 1849.

Pentru înţelegerea semnificaţiei acestui document credem necesare 
cîteva precizări. Pe plan naţional, cererea esenţială formulată de ro
mânii din Bucovina — în împrejurările în care nu se putea realiza unirea 
tuturor românilor din teritoriile vechii Dacii, fie chiar şi cu ajutorul Curţii 
din Viena şi în condiţiile în care nu s-a putut admite nici crearea 
unui mare ducat autonom al tuturor românilor aflaţi sub dominaţia 
habsburgică 8 — a fost despărţirea acestui teritoriu de Galiţia, la care 
Bucovina fusese încorporată, în mod arbitrar, în 1786. în Petiţia ţării, 
în intervenţiile deputaţilor români bucovineni în parlament, în memo
riile unor delegaţii ale populaţiei de aici, înaintate la Viena, Kremsier, 
sau la Praga, în anii 1848-1849, precum şi în coloanele gazetei „Buco
vina", s-a cerut, cu insistenţă, recunoaşterea autonomiei şi acordarea 
statutului corespunzător, pentru ca, astfel populaţia să-şi poată con
serva mai bine fiinţa naţională, limba şi cultura, să-şi aleagă din sînul 
său proprii reprezentanţi în organele politice, administrative, judecăto
reşti, în instituţiile culturale, să se poată stăvili imigrările masive ale 
rutenilor şi toate consecinţele nefaste ale deznaţionalizării sistematice 
a acestui străvechi teritoriu românesc.

Sub presiunea revoluţiei, care zguduia întreg imperiul, a fost re
cunoscută egalitatea în drepturi a populaţiilor din imperiu şi s-a elabo
rat Constituţia burghezo-liberală, din martie 1849, care, satisfăcînd o 
bună parte din revendicările popoarelor oprimate, admitea constituirea 
ducatului autonom al Bucovinei.

Prin decretul imperial nr. 1619, din 13 martie 1849, populaţia Bu
covinei era înştiinţată că, potrivit şi art. 1 al Constituţiei de la 4 mar
tie 1849 „ducatul Bucovinei formează o ţară a coroanei" şi 'reprezentan
ţii populaţiei de aici urmează să se întrunească, pentru a elabora 
Proiectul de constituţie şi Legea electorală a Bucovinei. Nesocotind a- 
ceste hotărîri, înaltul funcţionar al imperiului, Eduard Bach, şeful pu
terii administrative, a ticluit singur documentul cerut de Curtea din 
Viena şi — ne informează gazeta „Bucovina" — „au trimis, în cel mai 
mare secret, ministerului, pomenitul proiect", deşi, ca proaspăt numit în

7 „Bucovina44, nr. 10/1849, p. 55.
8 „Bucovina44, 3/1849, p. 14-15 ; Teodor Balan, Eudoxiu Hurmuzachi şi me

moriul românilor ardeleni din luna februarie 1849, Cernăuţi, 1943, p. 1-33.
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funcţie, nu cunoştea adevăratele doleanţe ale populaţiei din aceste terito
riu. Demascînd faptul acesta, publicaţia „Bucovina" scria : „ne este greu 
a descrie mirarea şi indignarea ce au produs această purtare a autori
tăţii noastre publice, chiar în interesele cele mai importante ale naţiei 
noastre44. Analizînd falsul proiect, ce fusese „închipuit şi trimis în cel 
mai mare secret", gazeta românească socotea că o parte inacceptabilă a 
proiectului trimis era prevederea unui număr prea mic de reprezentanţi 
ai oraşelor în viitoarea dietă a tării Bucovina 9.

în  urma protestelor înaintate la Viena de către fruntaşii cercurilor
politice româneşti, la 26 aprilie 1849 Eduard Bach a fost obligat să pu
blice instrucţiunile privitoare la elaborarea proiectului de constituţie şi 
să formeze un comitet de 15 persoane10, care să întocmească documen
tul susamintit, în conformitate cu dorinţele formulate de reprezentanţii 
populaţiei de a ic i ll. Nu putem şti compoziţia socială a membrilor din
acest comitet, dar putem judeca lucrurile după documentul elaborat.

Proiectul de constituţie provincială pentru ducatul Bucovinei a fost 
aprobat şi dat publicităţii în septembrie 1849. Comentîndu-1, gazeta „Bu
covina" îşi informa cititorii că el fusese întocmit de către un „comitet 
numeros", de către „bărbaţi de încredere" şi că .„interesele cele mari 
ale ţării fuseseră luate în socotinţă, cît se putu mai mult", adică atît 
cît au permis limitele legalităţii, în conformitate cu prevederile consti
tuţiei din martie 1849, care fusese elaborată de către un parlament ales 
pe baza votului universal —  şi în care, din partea Bucovinei, participa
seră şapte ţărani şi un intelectual, Anton Kral. Dacă, la prima vedere, 
am fi tentaţi să apreciem acest proiect ca pe un document cu numeroase 
limite, deoarece dieta care urma să fie convocată nu putea ieşi din atri
buţiile ce îi erau lăsate de împărat şi de legislaţia în vigoare, contem
poranii apreciau cu un entuziasm greu de înţeles documentul acesta şi 
presa revoluţionară din capitala provinciei, scria că aplicarea sa inte
grală ar preface ducatul Bucovinei „într-o fîntînă nesfîrşită de bunătăţi, 
pentru prezent şi viitor" 12.

Era justificată o astfel de apreciere a contemporanilor ? Răspunsul 
presupune o apreciere nuanţată şi complexă, în strînsă legătură cu ceea 
ce aducea nou acest proiect faţă de vechiul sistem politic la care fusese 
supusă Bucovina.

Conceput în spiritul constituţiei din 4 martie 1849, care, pornind 
de la principiul recunoaşterii egalităţii în drepturi a popoarelor, promi
tea să favorizeze conservarea individualităţii etnice şi naţionale a aces
tora, acordîndu-le, pentru prima oară, statut de autonomie, documentul 
definea Bucovina provincie imperială, precizînd, în cele 57 de articole, 
modul în care avea să se exercite regimul autonomiei naţionale, în ma
terie legislativă şi executivă. Capitala provinciei devenea oraşul Cer
năuţi, raporturile Bucovinei cu imperiul erau cele izvorîte din consti

tuţie, care garanta şi inviolabilitatea ei teritorială. Pentru prima oară se

9 „Bucovina", nr. 6/1849, p. 55.
10 Supliment la gazeta românească „Bucovina", nr. 10/1849, p. 55-56.
11 „Bucovina", nr. 11/1849, p. 58.
12 „Bucovina", nr. 29/1849, p. 159.
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recunoştea dreptul populaţiei din acest teritoriu de a alege, pe baza vo
tului direct, deputaţi din toate clasele sociale, într-o dietă provincială, în 
seama căreia erau date spre rezolvare toate problemele care interesau 
provincia şi care erau specificate şi în constituţie şi prin legi speciale, 
în  proiect se precizau : componenţa şi atribuţiile dietei provinciale, con
diţiile alegerii deputaţilor, modul de reprezentare a ţărănimii, a marilor 
proprietari, a intelectualităţii, a lucrătorilor din domeniile comerţului şi 
meseriilor, numărul districtelor electorale şi censul stabilit pentru ale
gătorii de la sate şi oraşe (stabilindu-se şi o anume ierarhie, după censul 
fixat oraşelor şi după numărul de deputaţi desemnaţi să repi’ezinte „in
teligenţa" şi industria, comerţul).

Progresul real ce se realiza prin aplicarea acestui proiect rezultă din 
posibilitatea înlocuirii regimului politic birocratic, despotic, arbitrar şi 
corupt, inaccesibil populaţiei româneşti. Nu odată românii din Bucovina 
s-au plîns de şleahta funcţionarilor din Lemberg — capitala provinciei 
multinaţionale, de care a depins, pînă la 1848 şi Bucovina — mai ales 
că, în perioada scursă de la cotropirea acestui teritoriu, 1774 şi pînă la 
1848, din cei 9 căpitani districtuali, care s-au perindat în fruntea admi
nistraţiei, numai doi au fost autohtoni şi români. Un raport întocmit în 
1804 de consilierul de curte, Reichmann, recunoscînd neajunsurile admi
nistraţiei galiţiene în Bucovina, consemna : „De altfel, căpitanul districtual 
se poartă rău faţă de naţiune, nu-şi dă nici cea mai mică osteneală să 
înveţe limba populaţiei şi prin această comportare s-a înstrăinat total 
faţă de locuitori" 13. Cu toate Urnitele generate de condiţiile şi împreju
rările istorice, ale vremii, noul regim politic autonom, preconizat în a- 
cest proiect însemna un incontestabil progres : odată cu trecerea trebu
rilor ţinutale în mîinile Dietei provinciale, erau chemaţi, pentru prima 
oară, în rîndul celor ce urmau să hotărască destinele populaţiei din a- 
cest teritoriu, oameni care vorbeau aceeaşi limbă, aveau aceeaşi cul
tură, aceleaşi datini şi interese naţionale, fiind aleşi astfel : 16 deputaţi 
ai proprietarilor, 16 ai ţăranilor şi alţi 16 ai intelectualilor, lucrătorilor 
din industrie, meserii şi comerţ —  fapt ce permitea o anumită viaţă 
politică proprie, o mai bună apărare a intereselor vitale ale întregii 
populaţii. Faptul că se admitea şi reprezentarea ţăranilor, într-un număr 
egal cu cel al proprietarilor era o consecinţă directă a afirmării ţăi'ă- 
nimii ca o forţă socială importantă în timpul revoluţiei de la 1848, ca
pabilă să intre în viaţa politică spre a-şi formula şi apăra propriile in
terese. De altfel, ca o urmare a aceluiaşi proces, de luptă dîrză a ţără
nimii, cercurile imperiale habsburgice fuseseră nevoite să decreteze des
fiinţarea boierescului u .

Proiectul prevedea, în detaliu, modul de reprezentare a satelor şi a 
tuturor oraşelor (erau enumerate, într-o ordine anume, 8 oraşe), siste
mul de adoptare a deciziilor, de alegere a Comitetului ţării şi compo

13 Erich Prokopowitsch, Die Rumănische Nationdlbeivegung in der Bukowina 
und der Dako-Romanismus, Graz-Koln, 1965, p. 39.

14 Ionel Dîrdală, Desfiinţarea boierescului in ţinutul Sucevei, în „Anuarul Insti
tutului de istorie şi arheologie14 A. D. Xenopol“, t. IX/1972, p. 221-236.
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nenţa, atribuţiile acestuia, ca organ ales al puterii executive şi- adminis
trative provinciale etc.

Este drept că, pe lingă toate aceste elemente noi, de un real progres 
faţă de sistemul existent înainte de 1848, proiectul conţinea şi serioase 
lim'ite, care reflectau poziţia moderată a autorilor, generată şi din obli
gaţia de a respecta legalitatea în vigoare : afirmarea insistentă a cre
dinţei faţă de împărat, numeroasele prerogative de care mai dispunea 
împăratul —  acesta putînd convoca şi închide dieta, avînd iniţiativa 
principală în materie legislativă şi chiar dreptul de a desfiinţa dieta.

Documentul are, totuşi, semnificaţie deosebită deoarece —  deşi res
pins, în urma reintroducerii absolutismului, în decembrie 1851 —  nu a 
rămas un simplu petic de hîrtie, ci, după 12 ani de eforturi stăruitoare 
şi de luptă din partea românilor, în martie 1861, cu mici modificări a 
fost aprobat oficial şi a intrat în vigoare, permiţînd o anumită viaţă 
proprie, în mai mare măsură conformă cu aspiraţiile populaţiei din acest 
teritoriu. în  baza prevederilor sale, în primăvara anului 1861 au avut loc 
alegeri şi regimul autonomiei naţionale astfel conceput, a devenit o rea
litate istorică. Bucovina a căpătat statut separat, drapel şi stemă, iar de
cretul imperial din 9 decembrie 1862 recunoştea că acest teritoriu este 
„parte din vechea Dacie“ şi „diferenţa limbei, a datinilor şi a obiceiu
rilor nu îngăduie contopirea cu Galiţia14 15. Autonomia era cea mai im 
portantă cucerire dobîndită de românii aflaţi sub dependenţa Curţii din 
Viena, favorizînd crearea de şcoli şi instituţii culturale româneşti, apa
riţia unor societăţi care îşi propuneau să apere şi să cultive limba ro
mânească, să dezvolte interesul pentru cultura şi istoria naţională, să 
contribuie la emanciparea socială a populaţiei. Faptul că, în organele 
locale, legislative şi executive ale Bucovinei autonome, populaţia româ
nească, deşi dependentă de imperiul habsburgic pînă la 1918, a deţinut 
majoritatea absolută a locurilor, a avut consecinţe pozitive, pregătind 
actul istoric al unirii cu România.

PROIECT DE CONSTITUŢIE PROVINCIALA PENTRU DUCATUL BUCOVINEI

1. Bucovina este provincie a coroanei imperiului austriac. Cernăuţiul este 
capitala ţării.

2. Hotarele acestui ducat nu se pot strămuta decît numai la o propunere 
a Dietei provinciale sau cu învoirea aceleaşi, prin o lege imperială.

Raportul Bucovinei cu întreaga monarhie este determinat prin constitu
ţia imperiului.

4. Bucovina este reprezentată prin Dietă în acele interese, care, prin Consti
tuţia imperială sau prin legile imperiale sînt declarate de trebi provinciale. O sec
ţie cei puţin de 24 membri, aleasă de această Dietă, din sînul său, ia asupra-şi 
purtarea treburilor ţinutale.

5. Dieta e compusă din 48 membri, care se împart în trei categorii : prima 
categorie numără 16 deputaţi ai comunităţii ţărăneşti16 ; a doua — 16 deputaţi ai

15 „Foaia Societăţii pentru cultura si literatura română în Bucovina11, nr. 
1/1865, p. 75-78.

16 Este semnificativă înscrierea deputaţilor ţărani, a numărului acestora pe 
locul întîi, în enumerarea categoriilor.
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clasei plătitoare de cea mai multă contribuţie (bir), dintre care 2 revin pentru fon
dul relig ionar17, iar 14 pentru provincie ; a treia iarăşi 16 deputaţi, care repre
zintă inteligenţa, comerţul şi alte interese cetăţeneşti. Toţi aceşti deputaţi for
mează numai o adunanţă.

6. Alegerile deputaţilor în Dietă se fac prin vot direct.
7. Dreptul de a alege deputaţi în sate, tîrguri (oraşe) şi cetăţi îl au toţi 

cîţi se bucură de dreptul activ al alegerii în comunităţile lor şi care plătesc con
tribuţie direaptă în comunităţi săteşti cîte 2 fl. 10 k., tîrguri 2 fl. 30 kr., în tlrgul 
Rădăuţi şi în cetăţile Şiret şi Suceava 3 fl., iar în capitala Cernăuţi 4 fl., pe fie
care an. Dreptul de a alege deputaţi ai inteligenţei îl au toţi oficialii de stat 
care au absolvit studiile academice, preoţii din ierarhia mai înaltă, ofiţerii, cei
lalţi cu un rang de ofiţeri, persoane care au cîştigat vre-un grad academic, avo
caţii, diplomaţii, notarii şi învăţătorii publici, care au absolvit studiile acade
mice. Dreptul de a alege în categoria celor mai mari contribuabili îl au toţi 
cîţi sînt şi în dreptul de alegători activi în vre-o comunitate a ducatului şi p lă 
tesc contribuţie anuală direaptă cel puţin cîte 25 fl. m. k. Dreptul pentru alegerea 
deputaţilor fondului religionariu îl au, pe lîngă membrii actuali ai consistoriului 
din Bucovina, egumenii mănăstirilor Dragomirjna, Putna şi Suceviţa şi toţi pa
rohii rituali gr. p. o. corporaţiile anume, fondul cameral ca proprietariu în Bu
covina deprind al lor drept de alegere prin şefii lor sau prin reprezentanţii le
gali ; minorenii şi cei de supt curatelă prin ai lor epitropi şi curatori, femeile 
prin bărbaţii sau plenipotenţii lor. Categoriile alegative, de care se vor fi ţinînd 
aceste persoane morale şi fizice, se vor defige cu privinţă la gradurile de cens 
primite mai sus.

8. Alegibil în toate categoriile este fiecine, care se bucură de toate drepturile 
civile şi politice şi e supus austriac cel puţin de 5 ani sau născut în ducatul Bu
covinei sau aşezat acolo de 5 ani, cel puţin de 30 de ani ai vîrstei, nepătat, adică 
nu s-au aflat cu ceva crimă sau altă faptă deonestătoare şi în vre o comunitate 
a Bucovinei are dreptul activ la alegere.

9. Pentru alegerea deputaţilor în comunităţile ţărăneşti se vor forma din du
cat 16 districturi alegătoare, fiecare cu o' populaţie de cel puţin 20.000 de lo
cuitori 18.

10. Din cei 16 deputaţi ai celor mai mari contribuabili se vin 2 pentru fon
dul religionar, iar 14 pentru provincie. Contribuienţii cei mari din provincie, în
treprind alegerea întit-o adunare la Cernăuţi ; alegătorii pentru fondul religionar 
aleg asemenea într-o adunare convocată în capitală.

11. Cei 16 deputaţi ai categoriei a IlI-a constau din 6 reprezentanţi ai inte
ligenţei şi din 10 ai industriei, ai comerţului şi ai altor interese cetăţeneşti. Din 
cei 6 reprezentanţi ai inteligenţei, 4 se vin pentru capitala Cernăuţi, iar 2 pentru 
provincie. Purtătorii inteligenţei din Cernăuţi, însemnaţi la art. 7, se aleg într-o 
adunare, cei din provincie iarăşi în una, tot la Cernăuţi. D in cei 10 reprezentanţi 
ai industriei, ai comerţului şi ai altor interese, 5 se v in ’ în Cernăuţi, 1 la Suceava,
1 la Şiret, 1 la Rădăuţi, 1 la Sadagura şi Vijniţa, iar 1 la Cîmpulung şi Gura 
Humorului.

12. Fiecare alegător se poate folosi de al său drept de alegătoriu numai într-o 
adunare electivă a ducatului. Votarea la alegeri după regulă este publică şi din 
grai (art. 8 al Regulamentului de alegeri).

13. Deputaţii se aleg pe trei ani. Aceeaşi, după expirarea mandatului lor, iar 
sînt alegibili. Aleşilor, care se vor fi aflînd într-un post public, nu li se poate 
denega, concedia. Dacă vre-un membru al Dietei primeşte vre-o dregătorie de 
stat cu leafă, atunci trebuie să se supuie la o nouă alegere.

14. Deputaţii celor mai mari contribuabili nu primesc nici o desdăunare, cei 
din celelalte două categorii — de nu locuiesc în Cernăuţi — primesc o desdău
nare pausală, pe care o va defige Dieta.

17 Dr. Aurel Morariu, Problema fondului bisericesc ort-rom. al Bucovinei, în 
voi. Zece ani de la Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1928, p. 117-128.

18 Era un progres faţă de ceea ce se admisese la 1848, la alegerile din iunie, 
cînd o circumscripţie sătească avea 50.000 de locuitori.
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15. Dieta se convoacă de către împăratul, în fiecare an şi încă regulat, în
fiecare noiembrie, pe termen de 6 săptămîni, iar locţiitorul o deschide prin un
cuvînt lămuritor asupra trebilor ducatului. împăratul, la o propunere fondată a 
Dietei, poate prelungi sesiunea. închiderea mai timpurie o poate decreta însăşi 
Dieta, dacă îşi va fi încheiat lucrările sale. Conşederea Dietei este capitala Cer
năuţi.

16. Fiecare deputat, la intrarea sa în Dietă, are să depuie jurăm înt împăratu
lui, cum şi pe Constituţia imperială şi pe cea provincială.

17. Deputaţii pot prim i instrucţiuni, iar hotărîrea este personală.
18. Dieta are dreptul de a cerceta pleniputinţele membrilor săi şi a hotărî 

despre valoarea lor.
19. Dieta îşi denumeşte pe preşedintele şi vicepreşedintele său cu majoritatea

absolută, iar pe doi notari şi pe doi registratori pentru cît va fi sesiunea, prin
majoritate relativă.

20. Locţiitorul ducatului şi comisariu trimis de dînsul au dreptul a lua parte
la dezbaterile Dietei, ei însă au să vie şi cînd ar fi chemaţi la Dietă, spre a da 
cerutele lămuriri, cum a şi împărtăşi acte care ar fi trebuincioase la dezlegarea
vreunei întrebări ; ei pot lua cuvîntul ori şi cînd şi a face propuneri, iar dreptul
la vot îl au numai atunci cînd ei înşişi ar fi deputaţi.

21. Dieta nu poate face nici o hotărîre dacă nu este adunat numărul mem
brilor săi cerut prin Constituţie.

22. Votarea secretă nu se face în Dietă, decît numai la alegerile ce vor fi a se 
intreprinde.

23. Legiuiri se pot face numai prin absoluta majoritate. Cînd voturile
cad în două părţi egale, atunci propoziţia dezbătută se priveşte de lepădată ; însă,
în adunarea anului următor, se poate lua din nou în dezbatere.

24. Şedinţele dietale sînt publice ; totuşi Dieta are dreptul a ţine şedinţe în 
chise, dacă ar cere sau preşedintele sau cel puţin 10 membri.

25. Numai prin deputaţi se pot face rugăminţi la Dietă.

26. Deputăţii nu sînt suferite a intra la Dietă.
27. Nici un deputat nu poate fi tras la răspundere, nici la judecată, afară de 

Dietă, pentru cuvintele şi descoperirea opiniilor sale.

28. Un membru al Dietei, pînă cînd aceasta e adunată, nu se poate lua la
prinsoare, nici a se trage la judecată, decît numai cu învoirea Dietei, afară cînd
ar fi prins în faptă criminală. La cazul din urmă, Dieta trebuie să se înştiinţeze
îndată.

29. Dieta are a-şi regula ea însăşi cursul lucrărilor sale, cum şi a da o in
strucţie pentru Comitetul provincial, intre termenii principiilor definite prin a- 
ceastă constituţie.

30 împăratul proroagă şi închide Dieta, el poate ordina şi desface pre ei ori- 
cînd. La cazul desfacerii trebuie să se concheme alta, în răstimp de şase săptă
mîni. Cînd împăratul ar răposa, Dieta se adună după un timp de o lună.

31. Prin Constituţia imperială sînt stabilite ca trebi ale Dietei provinciale toate 
dispoziţiile privitoare la :

a) Cultura ţării :
— edificiile publice, care se ridică din mijlocul ţării ;
— aşezămintele binefăcătoare ;
— bugetul, rezultat din veniturile ţării, din administraţia averilor ei, din con

tribuţia populaţiei şi din folosirea creditului ţării, precum şi spesele ţării, 
ordinare şi extraordinare ;

b) Dispoziţia din Constituţia imperială, privitoare la :
— treburile comunale ;
— treburile ecleziastice şi scolastice ;
— cărăuşiile publice, întreţinerea şi încartiruirea oştilor ;
c) Dispoziţiile asupra altor trebi, care prin legi imperiale se vor concrede ac

tivităţii provinciale.
Dieta are vot consultativ la numirea locţiitorului, iar guvernul imperial mai 

înaintea deputăţiei aceluiaş are să asculte acel vot. Dacă Dieta nu va fi adunată 
şi pînă la a ei conchiemare ar urma o întîrziere prea mare, atunci acest drept
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îl depride Comitetul ţării, care, la acest caz, are a se întruni cu membrii su
pleanţi.

32. Toate trebile care nu sînt enumerate aici sau prin Constituţie imperială, 
ori prin legi imperiale, nu sînt declarate de trebi provinciale şi se reduc la sfera 
puterii imperiale.

33. Dispoziţii generale îndatoritoare în trebile ţării se pot da numai prin legi 
dietale, cum şi economia ţării a se determina pe fiecare an. Prin legiuita, defigere 
a cugetului se determină mijloacele ţării, care sînt a se întrebui pentru înainta
rea producţiei şi a comunicaţiei, pentru înflorirea artelor şi a ştiinţelor în ţară.

34. împăratul, precum şi Dieta au dreptul a proiecta legi în trebile ţării.
35. Coînvoirea împăratului şi a Dietei se cere la fiecare lege a ţării. Proiec

tele de lege, pe care împăratul sau Dieta le leapădă, nu se mai pot pertracla în 
aceeaşi sesiune.

36. Dacă Dieta nu este adunată şi nici nu s-ar putea conchiema timpuriu şi 
se cer măsuri grabnice, neprevăzute prin lege, a căror întîrziere ar aduce peri
col, atunci împăratul are dreptul a lua dispoziţii trebuincioase sub răspunderea 
ministrului, cu tărie de lege provizorie, însă apoi să se arate Dietei temeiurile 
şi rezultatele şi să se ia învoirea ei după timp. Dacă aceasta nu urmează, atunci 
dispoziţia provizoriu luată îşi pierde valoarea de lege pentru viitor.

37. în  trebile imperiului cîte ating ţara, Dieta este în dreptul său a con suita 
asupra trebuinţelor şi a dorinţelor ţării, a aşterne la împăratul propuneri con
forme şi a trimite către dînsul deputăţii.

38. Este chemarea Dietei a supraveghea executarea legilor ţării ; ea poate 
aduce la cunoştinţa locţiitorului sau a ministerului defectele administraiei şi a 
pretinde înlăturarea lor; dînsa are dreptul a acuza pe locţiitorul la tribunalul im 
periului pentru vătămarea legilor imperiului sau a ţării şi a cere împărtăşirea sen
tinţei asupra acelei acuzări (pîră).

39. Dieta alege din sînul său pe Comitetul ţării, care se compune din un pre
zident, patru membri ordinari şi patru supleanţi, cu majoritate absolută, pe 
timpul cît ţine sesiunea.

40. Prezidiul şi cei patru membri ai Comitetului ţării sînt îndatoriţi a pe
trece cu locuinţa în Cernăuţi. Supleanţii iau parte la comitet cînd membrii sînt 
împiedicaţi sau dacă, în cazuri importante, sînt chiemaţi de către prezident (art. 
31). Acesta şi cei patru trag o leafă, care se va determina de întîia Dietă. Desadu- 
narea supleanţilor se va socoti de la caz la caz, în proporţia lucrării şi a distanţei 
locuinţei lor la Dietă.

41. Dacă se dispune o alegere nouă, atunci Comitetul ţării rămîne în oficiul 
său numai provizoriu, pînă la deschiderea Dietei. Membrii comitetului ce s-a 
desfiinţat se pot alege.

42. Comitetul ţării stă cu locţiitorul şi prin aceasta sau şi nemijlocit (art. 45) 
cu ministru imperial în comunicaţie oficială.

43. Comitetul ţării este responsabil Dietei pentru ale sale lucrări. Dieta are 
dreptul a scoate pe membrii şi a alege alţii, dacă ei n-ar răspunde chiemării lor.

44. Cercul activităţii Comitetului ţării este parte controlorie, parte adminis- 
tratorie, niciodată legiuitiv.

45. Comitetul ţării are a apăra interesele ţării în toate privinţele (art. 31) şi 
trebuinţele sau defectele aflate a le aşterne la cea mai de aproape Dietă.. In 
cazuri extraordinare, Comitetul ţării are dreptul a căuta îndreptar la locţiitoriu 
sau, după împrejurare, la ministeriu imperial, călcări de legile ţării sînt a se 
arăta de către comitet nemijlocit la ministerul imperial, dacă ar fi pericol sau 
întîrziere.

46. Comitetul ţării este însărcinat între termenii Constituţiei imperiale a pune 
în lucrare legile privitoare la :

— şcolile comunale ;
— institutele cîte se vor fi ţinînd din mijloacele ţării, fie acele de ştiinţe, he 

de arte, fie filantropice şi binefăcătoare ;
— fundaţiile ţării, pînă încît suferă documentele fundaţionale ;
— averile ţării, datoriile şi creditele ei.
47. Datorinţa Comitetului ţării este ca să ţie pururea bilanţul lămurit, prin 

inventariu, despre întreaga avere mişcătoare şi nemişcătoare, din ţară. Pe temeiul
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acestei inventării şi al altor socotele, Comitetul proiectează bugetul veniturilor 
şi al speselor, atît pentru scopurile ţării, cît şi pentru trebuinţele Dietei şi le 
propune acesteia, spre primire. Tot el administrează, în conformitate cu legiuiri 
definitive dietale, atît averea ţării, cît şi institutele ţării, fondul domestical şi cel 
economic al Cassei, încît unele documente sau hrisoave fundaţionale nu ar dispune 
altnaintre.

48. Comitetul are să încheie la capătul fiecărui an socotelile de venituri şi
spese, intru toate ramurile administrative, cîte se ţin de Dietă şi să le aştearnă 
la cea mai de aproape Dietă documente. întru asemenea este el îndatorat a da
Dietei un raport acurat al lucrărilor de la cea din urmă Dietă încoace.

49. Comitetul are a sconta de 4 ori pe an casele, cîte stau sub Dietă, iar
documentul de scontare a-1 comunica Dietei, unuia din membrii lui îi va fî 
încrezută coînchiderea casei.

50. Comitetul nu poate trece cu spesele preste suma primită de către Dietă. 
Spre întîmpinarea unor spese extraordinare, neprevăzute de Dietă şi neaparte, 
tot Dieta va da în o dispoziţie Comitetului o sumă hotărîtă, pe lîngă îndatorirea 
a pune socoatele mai tîrziu.

51. Dieta determină numărul şi lefile oficialilor şi ale servitorilor săi. Comi
tetul ţării are dreptul a aplica definitiv pe toţi acei servitori şi oficiali, pe a 
căror denumire nu şi-au rezervat-o Dieta. Potestata disciplinară asupra persona
lului aplicat o executează prezidentul Comitetului ţării, însă suspendarea ofici
alilor şi depărtarea servitorilor o poate dispune numai Comitetul ţării, iar scoa
terea unui oficial numai prin Dietă.

52. Comitetul trebuie să îngrijească de toate pregătirile pentru ţinerea şedin
ţelor dietale.

53. Trebile ducatului Bucovina, administrate pînă acum de către colegiul 
staturilor galiţiene, Comitetul ţării după primirea actelor le va purta, pînă cînd 
despre aceasta nu se va dispune altmintre.

54. Dispoziţiile Comitetului ţării se pot pune în lucrare numai pe temeiul
unei hotărâri ieşite cu majoritate. Egalitatea voturilor o răstoarnă prezidentul.

53. Prezidentul are dreptul a opri dispoziţiile Comitetului, dacă acelea ar fi 
contra legilor imperiului sau a ţării şi a propune cauza la Dietă, spre hotărîre.

56. Preşedintele reprezintă Comitetul ţării şi prin el pe Dietă, cînd aceasta 
nu e adunată, în afară, în trebi civile şi administrative, însă în modul reprezen
tării este legat de hotărîrile Comitetului ţării şi ale Dietei.

57. Schimburi în această Constituţie a ţării sînt a se proiecta pe cale ordi
nară legislativă, în cea dintîi Dietă, ce se va conchiema. In următoarele diete,
spre ai se decreta asemenea schimburi, se cere prezenţa cel puţin a trei din patru
părţi a celor care se vor fi aflînd de faţă" 19.

DOCUMENTS DE LA REVOLUTION DE 1848 
EN BUCOVINE

R e  s u m e

L ’auteur reproduit et commente le PROJET DE CONSTI- 
TUTION PROVINCIALE POUR LE DUCHE DE BUCOVINE de septembre 1849, 
redige par Ies representants de la population de ce territoire, en vertu de la 
Constitution de 4 mars 1849, laquelle, satisfaisant partiellement Ies revendications 
sociales et nationales des masses levees â la revolution, reconnaissait en prin
cipe regali te en droits des peuples opprimes et concedait Fautonomie.

Dans le pro jet on considerait la Bucovine comme une province imperiale 
autonome, ayant la capitale â Cernăuţi, et, dans Ies 57 articles, on precisait la

19 Documentul se reproduce după textul publicat în „Bucovina", nr. 29, 1849, 
p. 160-162 şi nr. 31/1849, p. 169-170 ; s-a păstrat limbajul specific epocii, folosindu-se, 
unde a fost cazul, ortografia actuală.
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maniere dans laquelle devait s’exercer l ’autonomie naţionale dans les secteurs 
legislatif, executif et administratif. On montrait largement la compostion et les at- 
tributions de la Diete provinciale, la maniere d’election des deputes, le nombre 
des districts electorals, le nombre des deputes qui devaient representer les in- 
terets de la paysannerie, des grands proprietaires laîques et ecclesiastiques, de 
Pindustrie et du commerce, le systeme de votation, la maniere en quelle etait elu 
et controle le Comite du pays, comme pouvoir executif-administratif, au carac
tere local etc. Pour la premiere fois dans l ’histoire de la population de ce ter- 
ritoire„ on preconisait que les paysans puissent envoyer 16 deputes â la Diete, 
leur nombre etant egal â celui des deputes envoyes par les grands proprietaires.

En commentant ce document, l ’auteur montre que, par rapport au regime 
politique bureaucratique, despotique, arbitraire et corrompu existant jusqu’en 
1848, par ce pro jet on preconisait l ’election pour la premiere fois parmi ceux qui 
decidaient la destinee de la population de cette province, des gens qui parlaient 
la meme langue, qui avaient la meme culture, les memes traditions et interets na- 
tionaux, — 16 deputes des paysans, 16 des grands proprietaires et autres 16 de 
l ’intelligence (des intellectuels), de l ’industrie, du commerce — fait qui permet- 
tait une certaine vie politique propre.

Bien que le projet a ete repousse, ceci devenait le drapeau de lutte de la 
population de ce territoire pour Tobtention de l ’autonomie naţionale et, apres
12 ans de lutte politique, il est devenu une reali te historique. L ’application du ce 
projet etait un evident element de progres vis-â-vis du regime existant avant 
1848 et s’est reflete positivement sur la vie politique et culturelle de la population 
de Bucovine, dans son evolution jusqu’â la liberation et l ’union avec la Roumanie, 
en 1918.



SCRISORI DE LA : 

IOAN SLAVICI, IACOB NEGRUZZI, 
GAVRIIL MUSICESCU Şl IOAN URBAN JARNIK 
CĂTRE SIMION FLOREA MARIAN

EUGEN DIMITRIU

Un bogat izvor de informaţii în cercetarea vieţii şi 
activităţii unor oameni de seamă, îl constituie, desigur, corespondenţa 
primită sau trimisă şi rămasă posterităţii. Acesta e, din fericire, cazul 
corespondenţei adresată lui S. FI. Marian în veacul trecut şi la înce
putul acestui secol, pînă în 1907, cînd se stinge folcloristul bucovinean. 
Păstrată la Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian“, secţie a Mu
zeului judeţean Suceava, corespondenţa — , care constituie un inesti
mabil tezaur, indispensabil pentru cercetătorii ce ar dori să studieze as
pecte culturale, folclorul şi etnografia, la scara întregului teritoriu al 
vechii Dacii — a ajuns în posesia muzeului datorită donaţiei făcute de 
Maria şi Mihai Cărăuşu l.

în afara mărturiilor privind relaţiile cu Academia Română de la 
Bucureşti, cu care S. FI. Marian (aflat în Bucovina răpită de habsburgi) 
a stat în legătură prin reprezentanţii ei autorizaţi — Ion Kalinderu, Dr. 
C. Istrati, D. Sturdza sau Ion Bianu — , Fondul păstrează documente de 
la B. P. Hasdeu, V. Alecsandri, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, ca să 
numim doar cîţiva din fruntaşii spiritualităţii româneşti.

In elaborarea operelor sale fundamentale, S. FI. Marian a apelat 
la cercetători ai folclorului românesc, din Muntenia pînă în Oltenia 
şi Banat, din Transilvania pînă în Moldova şi Bucovina (T. Bălăşel, 
I. Pop-Reteganul, At. Marienescu, Artur Gorovei, Gr. Creţu, Tudor Pam- 
file, Mihai Lupescu, T. V. Ştefanelli, Dimitrie Dan ş. a.), pentru com
pletarea colecţiilor, pentru schimb de material folcloric. I s-au cerut, 
contra cost, lucrări ale sale, de către diverşi cercetători. Alţii, mai ales 
învăţători săraci, au obţinut cu largheţe volumele lui Marian, ele înzes- 
trînd gratuit biblioteci şcolare, sau case de sfat şi citire, atît din terito
riile româneşti aflate sub stăpînire străină, cît şi din ţara liberă.

Un alt aspect demn de relevat în corespondenţa către S. FI. Ma
rian, îl constituie preocupările sale istorice. El a fost, de altfel, membru 
al Secţiei istorice a Academiei Române şi destule scrisori — de la A. D. 
Xenopol, D. Onciul, I. G. Sbiera sau D. Dan — , oglindesc eforturile de-a 
se salva cît mai multe din vestigiile istoriei româneşti.

Relevăm, de asemenea, corespondenţa unor cecetători, filologi şi fol
clorişti străini, care dîndu-şi seama de valoarea tezaurului folcloric adu

1 Fiica şi respectiv ginerele lui S. FI. Marian.
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nat de S. FI. Marian, au apelat la el,pentru informaţii pe acest tărim. 
Din St. 'Petersburg sau Crimeea, din Leipzig şi Paris, din Viena şi 
Frankfurt am Main, au scris în decursul anilor, la Şiret şi mai ales 3a 
Suceava, reprezentanţi de seamă ai culturii europene. Sînt mărturii care-1 
proiectează fără tăgadă pe S. FI. Marian, pe o orbită spirituală ce depă
şeşte cu mult graniţele vechii Dacii.

în  cele ce urmează, vom prezenta cititorilor scrisori primite de S. 
FI. Marian de la Ioan Slavici, Iacob Negruzzi, Gavriil Musicescu şi Ioan 
Urban Jarnik.

IO A N  Sl a v i c i  (1848-1925). a  văzut lumina zilei la Şiria în jud. Arad. 
Prieten cu Eminescu, despre care a lăsat amintiri interesante2, membru 
şi preşedinte al Societăţii studenţeşti „România Jună", Slavici este unul 
din organizatorii principali ai comemorării de la Putna, din 1871. A 
cunoscut viaţa Bucovinei, din contactul cu studenţii bucovineni la Viena, 
din perioada pregătirilor de la Putna, de asemenea, în calitate de secre

tar al Comisiei pentru publicarea documentelor Hurmuzachi.

E de presupus că Slavici l-a cunoscut pe Marian în 1871 la Putna. 

Ca membru corespondent al Academiei Române, s-au întîlnit desigur, 

cu prilejul sesiunilor anuale ale înaltului for bucureştean. Că au fost 

apropiaţi, stă mărturie şi tonul amical din corespondenţă. în  cele 3 scri

sori pe care le reproducem, Slavici îi cere colaborarea la ziarul „Tribuna" 

din Sibiu. Apărută între 14 aprilie 1884 —  5 decembrie 1892 şi 4 ianu

arie 1894 —  29 aprilie 1903, sub conducerea scriitorului arădean, re

vista „a avut un important rol în viaţa politică Şi culturală a Transil

vaniei şi a militat pentru unitatea politică a românilor prin cultură. 

A  combătut exagerările latiniste şi a promovat realismul popular, publi- 

cînd numeroase texte folclorice şi literatură inspirată din viaţa maselor 

ţărăneşti" 3.

Slavici îşi exprimă dorinţa de-a avea corespondenţe din Bucovina 

şi arată drepturile băneşti ale colaboratorilor. A jută chiar la vînzarea 

Ornitologiei lui Marian, dar este trist cînd i se restituie numerele din 

„Tribuna4, printre cei care le-au respins fiind şi... T. V. Ştefanelli.

Din Bucureşti, Ioan Slavici se adresează folcloristului cu rugămin

tea de a colabora şi de a-i găsi un corespondent, pentru „Vatra", revistă 

literară bilunară, apărută între 1 ianuarie 1894 —  august 1896, cu sub

titlul „Foaie ilustrată pentru familie". „Programul ei, definit în pri

mul număr, militează pentru o literatură realistă, cu caracter naţional 

şi popular" Redactorii prestigioasei reviste au fost I. Slavici, I. L. 

Caragiale şi G. Coşbuc.

2 Amintiri, 1924 ; Lumea prin care am trecut, 1929, publicată postum.
3 Dicţionar Enciclopedic Român, voi. IV, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 717.
4 Idem, p. 826.



SCRISORI CĂTRE S. FL. MARIAN 465

1

Bucureşti, 30 Octomvrie v. 1893 

Iubite Amice,

Din prospectul aici alăturat vezi ce am de gînd să fac : te rog să vă înţe
legeţi, ca să-mi designaţi un corespondent, care mă ţine în curent despre cele 
ce se petrec la Suceava, cînd se petrece vreun lucru de interes general.

De la 1 Ianuarie, vom publica, cu Coşbuc şi Caragiali şi o foaie literară 
ilustrată, şi mult ne-am bucura, dac-ai pute să ne trim iţi din cînd în cînd 
cîte ceva. Onorarele sînt deocamdată mici, dar sunt. Foaia apare la 1 şi 15, cîte 
patru coaie.

Salutări frăţeşti !
Ioan Slavici

Sibiu, 9 Aprilie, 1884

2
Cristos a înviat, Cucernice Părinte,

Veţi fi aflat poate de prin ziare, că eu m-am însărcinat cu redacţiunea unui 
ziar quotidian ce se va înfiinţa aici de un consorţiu, în care ne-am grupat tot 
oameni mai mult ori mai puţin independent, Diamandi Manole, Behniţ, Brota, 
Sim. Popescu, Comşa etc. Una dintre cele mai de căpetenie preocupări ale noas
tre e de a crea aici un centru de lucrare literară şi în deosebi de a publica prin 
tipografia ce-am înfiinţat cărţi menite a deveni populare şi a respîndi astfel 
gustul de citire şi în genere cultura în popor.

Mă sîmt dator a Vă informa despre aceasta şi a Vă ruga să Vă uniţi cu 
noi în această lucrare. Noi tipărim şi prim im în editură ori şi ce carte scrisă 
în stil popular şi menită a răspîndi cultura în popor. Pentru ca să putem da 
cărţi ieftine, în genere publicăm scrierile în foiletonul foii şi le tragem în urmă 
în broşuri.

Vă rugăm totodată să binevoiţi a ne trimite corespondenţe ori a Vă pune 
în înţelegere cu alţii, care-ar fi dispuşi să ne trimită, fie din Cernăuţi, fie din 
alte părţi ale Bucovinei. Prea mult ne-am bucura, dacă ni s-ar trimite şi ştiri 
mărunte despre evenimente de interes pentru publicul român, adunări, serbări 
publice, cazuri de moarte şi nenorociri, ştiri economice etc.

Trimitem pentru corespondenţi foaia gratis şi mai plătim  afară de aceasta, 
după cum e şi autorul, 2-5 creiţari şirul.

Mulţumindu-Vă de mai nainte pentru binevoitorul concurs şi felicitîndu-Vă 
pentru premiul prim it de la Academie *, rămîn

Al DVoastre devotat amic 
Ioan Slavici 

Kreutz-Gasse nr. 16

Sibiu, 28 Aprilie, 1884
3

Iubite amice,

Iţi mulţumesc pentru scrisoare şi pentru concursul binevoitor ce-mi promiţi.
Din „Ornitologie" poţi să-mi trim iţi vreo 10 exemplare deocamdată. Voi căuta 

eu să le vînd.
Exemplare am trimis în Bucovina, nu mi-au venit însă pînă acum abona

mente. Sper, că ne vor veni pe viitor. De la mai mulţi ni s-au înnapoiat exem
plarele. Astfel de la T. Ştefanelli. Ii voi trimite lui anume din nou.

* In 1884 pentru O rnitologia poporană română.
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nat de S. FI. Marian, au apelat la el .pentru informaţii pe acest tărîm. 
Din St. 'Petersburg sau Crimeea, din Leipzig şi Paris, din Viena şi 
Frankfurt am Main, au scris în decursul anilor, la Şiret şi mai ales 3a 
Suceava, reprezentanţi de seamă ai culturii europene. Sînt mărturii care-1 
proiectează fără tăgadă pe S. FI. Marian, pe o orbită spirituală ce depă
şeşte cu mult graniţele vechii Dacii.

In cele ce urmează, vom prezenta cititorilor scrisori primite de S. 
FI. Marian de la Ioan Slavici, Iacob Negruzzi, Gavriil Musicescu şi Ioan 
Urban Jarnik.

IOAN SLAVICI (1848-1925). a  văzut lumina zilei la Şiria în jud. Arad. 
Prieten cu Eminescu, despre care a lăsat amintiri interesante membru 
şi preşedinte al Societăţii studenţeşti „România Jună", Slavici este unul 
din organizatorii principali ai comemorării de la Putna, din 1871. A 
cunoscut viaţa Bucovinei, din contactul cu studenţii bucovineni la Viena, 
din perioada pregătirilor de la Putna, de asemenea, în calitate de secre

tar al Comisiei pentru publicarea documentelor Hurmuzachi.

E de presupus că Slavici l-a cunoscut pe Marian în 1871 la Putna. 

Ca membru corespondent al Academiei Române, s-au întîlnit desigur, 

cu prilejul sesiunilor anuale ale înaltului for bucureştean. Că au fost 

apropiaţi, stă mărturie şi tonul amical din corespondenţă. In cele 3 scri

sori pe care le reproducem, Slavici îi cere colaborarea la ziarul „Tribuna14 

din Sibiu. Apărută între 14 aprilie 1884 — 5 decembrie 1892 şi 4 ianu

arie 1894 — 29 aprilie 1903, sub conducerea scriitorului arădean, re

vista „a avut un important rol în viaţa politică Şi culturală a Transil

vaniei şi a militat pentru unitatea politică a românilor prin cultură. 

A combătut exagerările latiniste şi a promovat realismul popular, publi- 

cînd numeroase texte folclorice şi literatură inspirată din viaţa maselor 

ţărăneşti" 3.

Slavici îşi exprimă dorinţa de-a avea corespondenţe din Bucovina 

şi arată drepturile băneşti ale colaboratorilor. Ajută chiar la vînzarea 

Ornitologiei lui Marian, dar este trist cînd i se î’estituie numerele din 

„Tribuna4, printre cei care le-au respins fiind şi... T. V. Ştefanelli.

Din Bucureşti, Ioan Slavici se adresează folcloristului cu rugămin

tea de a colabora şi de a-i găsi un corespondent, pentru „Vatra44, revistă 

literară bilunară, apărută între 1 ianuarie 1894 — august 1896, cu sub

titlul „Foaie ilustrată pentru familie44. „Px-ogramul ei, definit în pri

mul număr, militează pentru o literatură realistă, cu caracter naţional 

şi popular"4. Redactorii prestigioasei reviste au fost I. Slavici, I. L. 

Caragiale şi G. Coşbuc.

2 Amintiri, 1924 ; Lumea prin care am trecut, 1929, publicată postum.
3 Dicţionar Enciclopedic Român, voi. IV, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 717.
4 Idem, p. 826.
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1

Bucureşti, 30 Octomvrie v. 1893 

Iubite Amice,

Din prospectul aici alăturat vezi ce am de gînd să fac : te rog să vă înţe
legeţi, ca să-mi designaţi un corespondent, care mă ţine în curent despre cele 
ce se petrec la Suceava, cînd se petrece vreun lucru de interes general.

De la 1 Ianuarie, vom publica, cu Coşbuc şi Caragiali şi o foaie literară 
ilustrată, şi mult ne-am bucura, dac-ai pute să ne trimiţi din cînd în cînd 
cîte ceva. Onorarele sînt deocamdată mici, dar sunt. Foaia apare la 1 şi 15, cîte 
patru coaie.

Salutări frăţeşti !
Ioan Slavici

Sibiu, 9 Aprilie, 1884

2

Cristos a înviat, Cucernice Părinte,

Veţi fi aflat poate de prin ziare, că eu m-am însărcinat cu redacţiunea unui 
ziar quotidian ce se va înfiinţa aici de un consorţiu, în care ne-am grupat tot 
oameni mai mult ori mai puţin independent, Diamandi Manole, Behniţ, Brota, 
Sim. Popescu, Comşa etc. Una dintre cele mai de căpetenie preocupări ale noas
tre e de a crea aici un centru de lucrare literară şi în deosebi de a publica prin 
tipografia ce-am înfiinţat cărţi menite a deveni populare şi a respîndi astfel 
gustul de citire şi în genere cultura în popor.

Mă simt dator a Vă informa despre aceasta şi a Vă ruga să Vă uniţi cu 
noi în această lucrare. Noi tipărim şi primim în editură ori şi ce carte scrisă 
în stil popular şi menită a răspî ndi cultura în popor. Pentru ca să putem da 
cărţi ieftine, în genere publicăm scrierile în foiletonul foii şi le tragem în urmă 
în broşuri.

Vă rugăm totodată să binevoiţi a ne trimite corespondenţe ori a Vă pune 
în înţelegere cu alţii, care-ar fi dispuşi să ne trimită, fie din Cernăuţi, fie din 
alte părţi ale Bucovinei. Prea mult ne-am bucura, dacă ni s-ar trimite şi ştiri 
mărunte despre evenimente de interes pentru publicul român, adunări, serbări 
publice, cazuri de moarte şi nenorociri, ştiri economice etc.

Trimitem pentru corespondenţi foaia gratis şi mai plătim afară de aceasta, 
după cum e şi autorul, 2-5 creiţari şirul.

Mulţumindu-Vă de mai nainte pentru binevoitorul concurs şi felicitîndu-Vă 
pentru premiul primit de la Academie *, rămîn

Al DVoastre devotat amic 
Ioan Slavici 

Kreutz-Gasse nr. 16

Sibiu, 28 Aprilie, 1884
3

Iubite amice,

Iţi mulţumesc pentru scrisoare şi pentru concursul binevoitor ce-mi promiţi.
Din „Ornitologie11 poţi să-mi trimiţi vreo 10 exemplare deocamdată. Voi căuta 

eu să le vînd.
Exemplare am trimis în Bucovina, nu mi-au venit însă pînă acum abona

mente. Sper, că ne vor veni pe viitor. De la mai mulţi ni s-au înnapoiat exem
plarele. Astfel de la T. Ştefanelli. Ii voi trimite lui anume din nou.

* In 1884 pentru O rnitologia poporană română.
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Mă iartă că sunt aşa de scurt la vorbă, dar am foarte mult de lucru.
Sperind, că în curind vom primi ceva şi salutîndu-te cu afecţiune rămln al 

DTale sincer şi devotat

Ioan Slavici

IACOB NEGRUZZI (1843-1932). p ju ai lu i C. Negruzzi, scriitorul ieşean 

şi-a făcut studiile in Germania. Profesor la Facultatea d& drept din Iaşi, 
preşedinte al Academiei Române, membru fondator al societăţii „Jun i
mea", a condus timp de peste 28 de ani revista „Convorbiri literare". 
Autor al romanului Mihai Vereanu (1873),“ a publicat de asemeni por
trete satirice în proză şi versuri, reunite în volumul Copii de pe natură 
(1874), cu care ridiculizează mentalitatea patriarhală, politicianismul, 
naţionalismul, cosmopolitismul, ipocrizia, avariţia, frivolitatea păturilor 
suprapuse. Cartea de memorii Amintiri de la „Junimea“ (1921) are o 
valoare documentară" 5.

Izvoarele care ne stau la dispoziţie G, arată că în perioada 1875-1884, 
Iacob Negruzzi a primit de la Marian 8 scrisori. în cele ce urmează, vom 
prezenta cititorilor 7 epistole trimise de I. Negruzzi folcloristului buco
vinean, între anii 1870-1885. Sînt mărturii preţioase, care întregesc sfera 
relaţiilor între cele două personalităţi. Din aceste scrisori desprindem 
tonul sincer al lui Iacob Negruzzi. Lucrările trimise de Marian la Iaşi, 
pentru publicare, au fost citite atît de autorul Copiilor de pe natură, 
cît şi de prietenii săi din cercurile „Junim ii". Negruzzi şi-a spus des
chis părerea, cînd folcloristul i-a pus la dispoziţie Anecdotele şi Păcă
liturile, pentru „Convorbiri literare". De asemeni, i-a arătat de ce nu 
poate apărea articolul lui Marian, „Răspuns Dlui E. Picot",

îi va comunica lui S. Fl. Marian unele adrese ce-i erau necesare : 
Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, T. T. Burada. Va avea 
grijă să-i parvină cu regularitate în Bucovina revlista „Convorbiri li
terare", în care de altfel Marian a publicat. Dorind să aibă Almanahu
rile muzicale ale lui Burada, Iliada şi Odiseea în traducerea lui Ion 
Caragiani sau Studii filologice ale lui V. Burlă, S. Fl. Marian —  lipsit 
de mijloace materiale —  înţelegea să le procure în schimbul lucrărilor 
pe care le tipărise.

Nu ştim dacă a existat vreo corespondenţă între Creangă şi Marian, 
care ceruse humuleşteanului stabilit la Iaşi, date despre unele păsări 
pentru Ornitologia poporană română, apreciată de Dimitrie Brîndză, 
Maiorescu şi Haşdeu şi care a apărut în 1883 în 2 volume. Cu T. T. 
Burada a purtat însă o corespondenţă interesantă, care din fericire s-a 
păstrat.

Ultima scrisoare, e trimisă la 8/20 mai 1885 din Bucureşti. Iacob 
Negruzzi îşi înştiinţează prietenul că a mutat „Convorbirile" în capitala 
ţării, dîndu-i şi alt format. Cere colaborarea lui Marian şi atrage aten
ţia lui T. V. Ştefanelli că uitând să mai publice, riscă să fie uitat ca

5 Idem, voi. III, Ed. Politică, Bucureşti 1965, p. 488.
6 I. E. Torouţiu, Gh. Cardaş, Studii şi documente literare, voi. I, Institutul de

arte grafice Bucovina, Bucureşti, 1931, p. 273-282.
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Chibici, „care a debutat cu atîta succes ş-apoi s-a stins deodată^. Face 
aprecieri elogioase despre Dimitrie Onciul, căruia îi prezice un viitor 
strălucit ca istoric.

Prezentarea celor 7 scrisori publicului de azi, constituie o încer
care de-a întregi universul relaţiilor dintre cei doi cărturari, vestiţi 
în epocă, a căror prietenie creatoare şi sinceră, a rămas statornică pînă 
la moarte.

Iaşii în 19/31 Ianuarii 1870

1

Domnul meu !

Am  cetit cu mare luare aminte povestea „Calimendru44 ce-aţi binevoit a-mi 
trimite, atît eu singur, cît şi cu mai mulţi alţii împreună în societatea literară 
ce avem în Iaşi. Părerea tuturora, la care mă întovărăşesc şi eu este, că limba 
acelei poveşti este foarte bună, dar cu toţii socotesc, — că este din cale afară 
de lungă : fără nici o pagubă, ba chiar cîştigînd sută la sută în interes ar fi să
o reduceţi cam la a patra parte din cît este. Sperînd că veţi avea curajul 
acesta — deşi adeseori autorii cu greu se hotărăsc la asemene operaţii, vă îna- 
poiez pentru astă dată manuscriptul, şi vă rog să mă credeţi

A l Dvoastre devotat 
I. C. Negruzzi

2

Iaşii, 24 Mai/5 Iun. 1875

Domnul meu !

Din cauza mai multor împrejurări abia astăzi sunt în stare a respunde la 
amabila Dvoastră scrisoare din 28 (Prier ? Aprilie ?) an. crt. Cu mare mulţumire vă 
trimit totodată şi un exemplar din Copii de pe Natură şi dacă doriţi încă vreunul din 
volumele publicate de mine, binevoiţi a mă înştiinţa şi mă voi grăbi a vă satis
face dorinţa. Vă mulumesc pentru volumul II din Poeziile Populare ce aţi 
adunat. Dacă aveţi încă un exemplar din volumul I, binevoiţi a mi-1 expedia, 
căci mi s-a luat de nu mai ştiu cine, fărai a mi se mai înapoi. Adresa Dlui Ma
iorescu este : T. Maiorescu Ministru Bucureşti a lui Alecsandri : V. Alecsandri 
Mirceşti.

Primiţi încredinţarea consideraţiei mele
I. C. Negruzzi

3
Iaşii 2/14 Dec. 1875

Domnul meu î

In  urma scrisorii Dvoastre din 3/15 Nov. crt. am pus să vă expeduească Con
vorbirile Literare pe care trebue să le fi primit. Anecdotele şi Păcăliturile ce 
mi-aţi trimis au partea lor comică, însă sunt lucruri de spirit ale poporului şi 
nu se pot considera ca adevărată literatură populară, încît să le public în „Con
vorbiri Literare14. Toate calendarele noastre de 20 de ani încoace şi mai bine simt 
pline de asemene anecdote care sunt mult mai interesante auzite decît cetite. 
In genere la cetit toate aceste cuvinte de spirit pierd 100 %  în toate limbile. 
Aştept poveştile şi tradiţiile de care îm i vorbiţi : vă voi da părerea mea sinceră 
asupra lor ca totdeauna.

Pînă atunci prim iţi încredinţarea deosebitei mele consideraţii.

I. C. Negruzzi
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i

Iaşii în 25 Mart S.V. 1876

Domnul meu !

La scrisoarea Dvoastre din 21 a lunei crt. pe lîngă care aţi alăturat un res-
puns la o notiţă a Dlui Picot, am onoare a vă răspunde că nu mă pot uni cu
ideea de a publica acest articol în „Convorbiri Literare4'. Un răspuns ar trebui 
publicat într-un jurnal francez, sau în acel în care a scris D. Meyer sau în 
altul, căci în Convorbiri este numai un estras din articolul sus arătat. Apoi 
care ar fi rezultatul practic ? D. Picot poate nici nu ar ceti acest răspuns din 
Convorbiri şi desigur nici abonaţii revistei străine filologice nu ar putea lua cu
noştinţă de dînsul. Cît pentru Românii care cetesc Convorbirile, ei nu pot pune 
temei pe părerea unui străin mai mult decît pe propria lor judecată asupra
poeziilor populare. Răspunsul prin urmare îm i pare a fi fără folos : culegerea
Dvoastre trebue să răspundă singură.

Neapărat că presa noastră vi se va trimite tot la Şiret pînă ce nu veţi 
arăta o altă adresă.

Al Dvoastre devotat 
I. C. Negruzzi

5

Iaşii 21 Iunie/3 Iulie 1880

Domnul meu !

Primind scrisoarea Dv. cu două, trei zile înaintea plecării mele din Iaşi, de 
unde am să lipsesc un timp destul de îndelungat, îmi este cu neputinţă, în  m ij
locul multelor trebi ce-mi rămîne de regulat înaintea plecării mele să mă ocup 
in special cu căutarea cărţilor despre care îm i scrieţi. Ceea ce pot face este a 
vă arăta persoanele la care vă puteţi adresa şi care, nu mă îndoiesc, vor căuta 
să vă înlesnească aducerea la bun sfîrşit a interesantei lucrări ce aţi început 
Adresa Dlui Creangă este : I. Creangă, institutor Iaşi, a lui Burada : Th. T. Bu
rada, judecător la Curtea de apel Iaşi, ear a lui Apostol Mărgărint n-o ştiu. Dar 
de vr-o două zile am aflat că acest Domn se găseşte la Bucureşti şi sunt sigur că 
simpla scriere a numelui nu va fi deajuns pentru ca o scrisoare să-l găsească.

Despre vocabularul istrian adresaţi-vă la D. Maiorescu : T. Maiorescu Bucu
reşti Strada Mercur No'. 1. Ear în privinţa celorlalte cărţi D. Creangă va fi cel 
mai competent pentru a vă da lămuririle cerute.

Dorindu-vă toată izbînda posibilă în lucrarea Dv. a cărei apariţii o aştept cu 
nerăbdare, vă rog să prim iţi încredinţarea deosebitei mele consideraţii.

I. C. Negruzzi

6

Iaşii 30 Ianuar/11 Fevruar 1884

Domnul meu !

Cu părere de rău trebuie să vă înştiinţez că Domnu Burada pînă astăzi 
nu-mi au dat cartea ce îi aţi încredinţat pentru mine. Aceasta este cauza pentru 
care nu s-a publicat în Convorbiri, apariţiunea Ornitologiei dumneavoastră. Nu 
mă mir de loc că aţi vîndut aşa de puţine exemplare din scrierea dumnea
voastră, care pe cît am auzit de la Dnii Brînză, Maiorescu, Hajdeu şi alţii, este 
foarte bună şi interesantă. Publicul român, însă, nu prea are obiceiul de a cum
păra cărţi române. (...). Cu toate acestea vă sfătuiesc să nu vă descurajiaţi, ci 
să urmaţi interesantele Domniei Voastre studii, căci de cetit tot sî citeşte, şi o să- 
mînţă bună tot produce roadele sale. Cu aceasta mă mîngîi şi eu, cînd văd că de
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17 ani nu ajung să acopăr prea modestele cheltuieli a „Convorbirilor literare", 
deşi mulţi citesc şi laudă această revistă.

întîlnindu-mă cu Domnul Burlă îl voi îndemna să vă trimeată Scrierile sale 
filologice precum v-a făgăduit.

La revedere în primăvara aceasta la Academie, căci sperez că de astă dată 
voi putea lua parte la lucrările academice.

Primiţi încredinţarea deosebitei mele consideraţiuni.
Coleg devotat
I. C. Negruzzi

7

Bucureşti Mai 8/20 1885

Stimabile Coleg!

Cînd ne-am văzut în Bucureşti cu ocaziunea sesiunii Academiei Române, am 
avut mulţămirea a vă înştiinţa că am strămutat domiciliul „Convorbirilor Lite
rare “ din Iaşi la Bucureşti, dîndu-i alt format, mai frumos şi proporţii mult 
mai mari. Socot că broşurele 1 şi 2 vă vor fi căzut în mini şi că veţi fi consta
tat marele progres făcut de vechile Convorbiri — acum, pe cît sperez, reînti- 
nerite. Atunci însă v-am mai rugat să-mi trimiteţi cîte ceva spre publicare, lucru 
ce mi-aţi făgăduit. îm i iau libertatea de a vă reîmprospăta această făgăduinţă dată 
şi am încredinţarea că veţi găsi cîte ceva pentru Convorbiri prin cartoane şi sal
tare. Oare D. T. Ştefanelli crede că a sosit timpul să doarmă pe laurii trecuţi ? 
îmboldiţi-1 şi pe el la lucru, căci noi ne aducem aminte cu mulţămire de cele 
ce a publicat odinioară prin Convorbiri. Să nu facă ca şi D. Chibici care a debutat 
cu atîta succes ş-apoi s-a stins deodată, căci vom crede că toţi compatrioţii noştri 
din Bucovina scriu numai odată ş-apoi amuţesc pentru totdeauna. Ce bună achi- 
ziţiune aveam în D. Onciul!. Acest tînăr hotărîtor se deosebeşte şi eu îi urez şi-i 
prevestesc un frumos viitor ca istoric. Am făcut mai deunăzi cunoştinţa lui şi am 
rămas cu o foarte bună impresiune.

Aşteptînd răspunsul Dtale favorabil, te salut cu amiciţie şi sunt al Dtale coleg 
şi amic devotat

I. C. Negruzzi

GAVRIIL MUSICESCU (1847-1903). Jn anul cînd la Ilişeşti se năştea
S. Fl. Marian, la Ismail vedea lumina zilei Gavriil Musicescu. Se numără 
printre personalităţile de frunte ale culturii româneşti. Şi-a desăvîrşit 
pregătirea muzicală la conservatoarele din Iaşi şi St. Petersburg. Profe
sor de armonie în capitala Moldovei, dirijor al corului mitropolitan, a 
dominat viaţa muzicală a ţării în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. 
Are meritul de-a fi pus în valoare comorile muzicii populare româneşti, 
făcînd şi numeroase turnee în ţinuturile locuite de români.

S-a păstrat numai o singură scrisoare către S. Fl. Marian, însă la 
Fondul documentar se găseşte — din fericire — şi Programul tipărit cu 
prilejul concertului dat de Musicescu în Cetatea de Scaun. Manifestarea 
culturală a avut loc sub egida Societăţii doamnelor române din Suceava, 
în ziua de Sînziene, în grădina Societăţii „Şcoala Română“, din 
centrul oraşului. Pentru a adormi suspiciunile autorităţilor habsbur
gice, care nu vedeau cu ochi buni o manifestare liberă a spiritualităţii 
româneşti, s-a folosit drept pretext... jubileul de jumătate de veac de la 
urcarea pe tron a împăratului. La ora 18 s-a desfăşurat o mare „Ser
bare poporală^, iar la ora 20, a avut loc Concertul dat de corul mitro
politan din Iaşi, sub bagheta lui Gavriil Musicescu. In primele două părţi 
ale concertului, publicul sucevean s-a delectat ascultînd multe din com-
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4

Iaşii în 25 Mart S.V. 1876

Domnul meu !

La scrisoarea Dvoastre din 21 a lunei crt. pe lîngă care aţi alăturat un res-
puns la o notiţă a Dlui Picot, am onoare a vă răspunde că nu mă pot uni cu
ideea de a publica acest articol în „Convorbiri Literare44. Un răspuns ar trebui 
publicat într-un jurnal francez, sau în acel în care a scris D. Meyer sau în 
altul, căci în Convorbiri este numai un estras din articolul sus arătat. Apoi 
care ar fi rezultatul practic ? D. Picot poate nici nu ar ceti acest răspuns din 
Convorbiri şi desigur nici abonaţii revistei străine filologice nu ar putea lua cu
noştinţă de dînsul. Cît pentru Românii care cetesc Convorbirile, ei nu pot pune 
temei pe părerea unui străin mai mult decît pe propria lor judecată asupra
poeziilor populare. Răspunsul prin urmare îm i pare a fi fără folos : culegerea
Dvoastre trebue să răspundă singură.

Neapărat că presa noastră vi se va trimite tot la Şiret pînă ce nu veţi 
arăta o altă adresă.

Al Dvoastre devotat 
I. C. Negruzzi

5

Iaşii 21 Iunie/3 Iulie 1880

Domnul meu !

Primind scrisoarea Dv. cu două, trei zile înaintea plecării mele din Iaşi, de 
unde am să lipsesc un timp destul de îndelungat, îmi este cu neputinţă, în  m ij
locul multelor trebi ce-mi rămîne de regulat înaintea plecării mele să mă ocup 
în special cu căutarea cărţilor despre care îm i scrieţi. Ceea ce pot face este a 
vă arăta persoanele la care vă puteţi adresa şi care, nu mă îndoiesc, vor căuta 
să vă înlesnească aducerea la bun sfîrşit a interesantei lucrări ce aţi început 
Adresa Dlui Creangă este : I. Creangă, institutor Iaşi, a lui Burada : Th. T. Bu
rada, judecător la Curtea de apel Iaşi, ear a lui Apostol Mărgărint n-o ştiu. Dar 
de vr-o două zile am aflat că acest Domn se găseşte la Bucureşti şi sunt sigur că 
aimpla scriere a numelui nu va fi deajuns pentru ca o scrisoare să-l găsească.

Despre vocabularul istrian adresaţi-vă la D. Maiorescu : T. Maiorescu Bucu
reşti Strada Mercur No'. 1. Ear în privinţa celorlalte cărţi D. Creangă va fi cel 
mai competent pentru a vă da lămuririle cerute.

Dorindu-vă toată izbînda posibilă în lucrarea Dv. a cărei apariţii o aştept cu 
nerăbdare, vă rog să primiţi încredinţarea deosebitei mele consideraţii.

I. C. Negruzzi

6

Iaşii 30 Ianuar/11 Fevruar 1884

Domnul meu !

Cu părere de rău trebuie să vă înştiinţez că Domnu Burada pînă astăzi 
nu-mi au dat cartea ce îi aţi încredinţat pentru mine. Aceasta este cauza pentru 
care nu s-a publicat în Convorbiri, apariţiunea Ornitologiei dumneavoastră. Nu 
mă mir de loc că aţi vîndut aşa de puţine exemplare din scrierea dumnea
voastră, care pe cît am auzit de la Dnii Brînză, Maiorescu, Hajdeu şi alţii, este 
foarte bună şi interesantă. Publicul român, însă, nu prea are obiceiul de a cum
păra cărţi române. (...). Cu toate acestea vă sfătuiesc să nu vă descurajiaţi, ci 
să urmaţi interesantele Domniei Voastre studii, căci de cetit tot sî citeşte, şi o să- 
mînţă bună tot produce roadele sale. Cu aceasta mă mîngîi şi eu, cînd văd că de
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17 ani nu ajung să acopăr prea modestele cheltuieli a „Convorbirilor literare", 
deşi mulţi citesc şi laudă această revistă.

întîlnindu-mă cu Domnul Burlă îl voi îndemna să vă trimeată Scrierile sale 
filologice precum v-a făgăduit.

La revedere în primăvara aceasta la Academie, căci sperez că de astă dată 
voi putea lua parte la lucrările academice.

Primiţi încredinţarea deosebitei mele consideraţiuni.
Coleg devotat
I. C. Negruzzi

7

Bucureşti Mai 8/20 1885

Stimabile Coleg!

Cînd ne-am văzut în Bucureşti cu ocaziunea sesiunii Academiei Române, am 
avut mulţămirea a vă înştiinţa că am strămutat domiciliul „Convorbirilor Lite- 
rare“ din Iaşi la Bucureşti, dîndu-i alt format, mai frumos şi proporţii mult 
mai mari. Socot că broşurele 1 şi 2 vă vor fi căzut în mîni şi că veţi fi consta
tat marele progres făcut de vechile Convorbiri — acum, pe cît sperez, reînti- 
nerite. Atunci însă v-am mai rugat să-mi trimiteţi cîte ceva spre publicare, lucru 
ce mi-aţi făgăduit. îm i iau libertatea de a vă reîmprospăta această făgăduinţă dată 
şi am încredinţarea că veţi găsi cîte ceva pentru Convorbiri prin cartoane şi sal
tare. Oare D. T. Ştefanelli crede că a sosit timpul să doarmă pe laurii trecuţi ? 
îmboldiţi-1 şi pe el la lucru, căci noi ne aducem aminte cu mulţămire de cele 
ce a publicat odinioară prin Convorbiri. Să nu facă ca şi D. Chibici care a debutat 
cu atîta succes ş-apoi s-a stins deodată, căci vom crede că toţi compatrioţii noştri 
din Bucovina scriu numai odată ş-apoi amuţesc pentru totdeauna. Ce bună achi- 
ziţiune aveam în D. Onciul!. Acest tînăr hotărîtor se deosebeşte şi eu îi urez şi-i 
prevestesc un frumos viitor ca istoric. Am făcut mai deunăzi cunoştinţa lui şi am 
rămas cu o foarte bună impresiune.

Aşteptînd răspunsul Dtale favorabil, te salut cu amiciţie şi sunt al Dtale coleg 
şi amic devotat

I. C. Negruzzi

GAVRIIL MUSICESCU (1847-1903). jn anul cînd la Ilişeşti se năştea 
S. Fl. Marian, la Ismail vedea lumina zilei Gavriil Musicescu. Se numără 
printre personalităţile de frunte ale culturii româneşti. Şi-a desăvîrşit 
pregătirea muzicală la conservatoarele din Iaşi şi St. Petersburg. Profe
sor de armonie în capitala Moldovei, dirijor al corului mitropolitan, a 
dominat viaţa muzicală a ţării în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. 
Are meritul de-a fi pus în valoare comorile muzicii populare româneşti, 
făcînd şi numeroase turnee în ţinuturile locuite de români.

S-a păstrat numai o singură scrisoare către S. Fl. Marian, însă la 
Fondul documentar se găseşte — din fericire — şi Programul tipărit cu 
prilejul concertului dat de Musicescu în Cetatea de Scaun. Manifestarea 
culturală a avut loc sub egida Societăţii doamnelor române din Suceava, 
în ziua de Sînziene, în grădina Societăţii „Şcoala Românău, din 
centrul oraşului. Pentru a adormi suspiciunile autorităţilor habsbur
gice, care nu vedeau cu ochi buni o manifestare liberă a spiritualităţii 
româneşti, s-a folosit drept pretext... jubileul de jumătate de veac de la 
urcarea pe tron a împăratului. La ora 18 s-a desfăşurat o mare „Ser
bare poporală^, iar la ora 20, a avut loc Concertul dat de corul mitro
politan din Iaşi, sub bagheta lui Gavriil Musicescu. In primele două părţi 
ale concertului, publicul sucevean s-a delectat ascultînd multe din com
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poziţiile dirijorului ieşean : Cu tărie înainte (text de N. Volenti) ; Copii 
ai patriei iubite (text de Naum) ; Imnul vînătorilor (pe versuri de D. Olă- 
nescu) ; de asemenea : Al vinătorului remas bun (muzica de F. Mendel- 
sohn) şi Somnoroase păsărele (cor de bărbaţi, muzica de Tudor Flondor).

Partea a treia a concertului a cuprins melodii populare. In grădina 
„Şcoalei Române“, publicul foarte numeros, format mai mult din ro
mâni, a ascultat Doina, după un text de Vioara Magda, pe muzică de 
Gavriil Musicescu. Au urmat alte cîntece populare, armonizate tot de 
compozitorul ieşean : Baba şi moşneagul; Nevasta care iubeşte ; Dor, clo- 
rule ; Stzncuţa; Ileana ; şi Zis-a badea, c-a veni.

Nu ne îndoim că, dat fiind rolul de frunte pe care l-a avut în ac
tivitatea Societăţii „Şcoala Română“ din Suceava, S. Fl. Marian a adus 
un sprijin substanţial în crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a 
concertului.

De acest popas sucevean al lui Gavriil Musicescu, se leagă şi o foto
grafie (aflată la Fondul documentar-memorial), pe care acesta a făcut-o 
la un meşter vestit în epocă, aşa cum au existat dintotdeauna şi în alte 
oraşe ale ţării.

Scrisoarea pe care o reproducem mai jos, pune în lumină prietenia 
creatoare dintre doi reprezentanţi de seamă ai culturii naţionale, nevoiţi 
uneori să-şi desfăşoare activitatea în condiţii vitrege, care i-au făcut însă 
mai dîrji în lupta pentru afirmarea spiritualităţii româneşti 7.

1

Prea Stimate Domnule Profesor,

Nu ştiu dacă aţi prim it programul ce V-am trimis, precum şi Nr. personalu
lui cu care voi veni. Astăzi re-nnoesc înştiinţarea că vom fi 60 persoane. Vom 
pleca din Iaşi în zioa de 24 dimineaţa, deci la amează vom fi în Burdujeni, căci 
numai plnă la acea staţiune mi-a trimis bilete de liber parcurs Onor Ministeriu.

Aş dori să ştiu din timp dacă programa ce V-am trimis e aprobată, sau a 
primit oarecare modificări ?

7 La 2/15 decembrie 1903, S. Fl. Marian s-a adresat din nou lui Gavriil Musir 
cescu. Deşi nu cunoaştem conţinutul scrisorii, sîntem în măsură să afirmăm — pe 
baza corespondenţei (existente la Fond) lui Teofil Patraş, stareţ la Putna, către 
cumnatul său Marian — că acesta dorea să vină stareţ la mănăstirea Sf. Ioan din 
Suceava. Folcloristul a cerut ajutorul lui Musicescu, dar acesta îmbolnăvindu-se 
grav, a lăsat răspunsul în seama fiului său Nicolae, dîndu-i informaţiile necesare. 
Reproducem integral scrisoarea:

„Prea stimate Părinte,
Tatăl meu fiind bolnav în pat şi neputîndu-se interesa de cele ce i-aţi scris, 

mi-a comunicat cuprinsul scrisorii Sfinţiei Voastre din 2/15 curent, însărcinîn- 
du-mă totodată a vă răspunde. înalt prea sfinţia sa Mitropolitul Moldovei se află 
acum la Bucureşti şi data sigură a reîntoarcerei lui la Iaşi nu se cunoaşte. E 
posibil însă ca mîni 6 Decembre, să sosească odată cu Ministrul Instrucţiei care 
vine să inaugureze o şcoală. îndată ce voi cunoaşte data sigură a sosirei înalt prea 
Sfinţiei Sale în Iaşi, Vă voi comunica-o de urgenţă.

Rugîndu-vă să scuzaţi pe tatăl meu că nu s-a putut interesa la timp el însuşi 
de cele ce l-aţi întrebat, vă rog să primiţi respectuoasele mele salutări.

Iaşi 5 Decembre 1903 Nicolae G. Musicescu"
G. Musicescu s-a stins a doua zi, la 6 decembrie 1903, regretat de întreaga 

suflare românească, preţuit în egală măsură şi de alte naţiuni care au ascultat 
creaţiile lui.
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La ce oră s-a fixat concertul ? In ce loc şi cum e locul unde va sta corul ?
De vom fi inquartiraţi la vreun Hotel, sau în familii ?
Aştept cu nerăbdare răspunsul DVoastre şi cu alte amănunte ce veţi crede 

că poate trebuesc să fie cunoscute de mine.
Totodată fac cunoscut DVoastre într-un mod cu totul confidenţial, că Prea 

Cuvioşia Sa archimandritul Em. Ciuntuleac prin mine, invită întreg personalul 
Corului la masă la Sf. Sa. I-am răspuns însă că suntem 60, deci să' nu fie sur
prins.

Personal mă invită la gazdă ; în privinţa aceasta am răspuns că fără înştiin
ţarea comitetului care ne-a invitat, nu pot spune nimic, va fi cum va hotărî 
comitetul.

Şi cu această ocaziune Vă salută cu distinsă consideraţiune
G. Musicescu

Iaşi 20.VI.1898

IOAN URBAN JARNIK (1848-1923). Născut la Potstyn (Pottenstein), azi 
în R. S. Cehoslovacă, Ioan Urban Jarnik a fost şeful catedrei de roma
nistică a Universităţii pragheze (între 1882-1919), unde a înfiinţat un se
minar pentru cercetarea limbii şi literaturii române. Este autorul unor 
studii în diverse limbi asupra folclorului din ţara noastră. A recenzat 
cărţi privind limba română. Cu Andrei Bârseanu, publică în 1885 cule
gerea de folclor Doine şi strigături din Ardeal.

Prieten al poporului nostru, a devenit membru corespondent al 
Academiei din Bucureşti în 1879 şi membru de onoare în 1919. Pentru 
cunoaşterea limbii şi folclorului român, a făcut 5 călătorii în ţara noastră.

Fondul memorial-documentar „S. FI. Marian44 păstrează 11 scrisori 8 
primite de la Jarnik, în intervalul 1883-1905. La 23 octombrie 1883, cînd 
îi adresează din Smichow la Suceava prima scrisoare, Ioan Urban Jarnik 
nu-1 cunoştea pe Marian. Cunoştea însă activitatea acestuia de cercetare 
folcloristică şi etnografică, urmărise, în presa de specialitate, aprecierile 
asupra lucrărilor lui S. FI. Marian. Scrisoarea mai sus amintită, oglin
deşte admiraţia pentru munca titanică depusă de folcloristul sucevean, 
impresionează prin tonul sincer, prietenesc, prin îndemnul ca Marian să 
abordeze mereu alte domenii de cercetare. Justificînd rîndurile trimise, 
Jarnik precizează : „...numai Dvoastră sînteţi de vină. De ce mi-aţi trimis 
o carte9 aşa de frumoasă şi interesantă, înciît trebuie ori şi cum, să vă 
mulţumesc de darul acesta44. După ce arată cît este de ocupat cu pro
gramul zilnic la universitate, profesorul adaugă : „Atîta într-adevăr am 
făcut, c-am răsfoit cartea şi am văzut cît este de interesantă mai cu seamă 
pentru mine, care pui atîta preţ pe productele musei poporane române44.

Jarnik îl îndeamnă să studieze şi botanica poporană română 10. îşi 
va ţine promisiunea făcută în scrisoare, de a publica în revista „Athae- 
naeum44 1!, a universităţii pragheze, o recenzie asupra Ornitologiei. Pe 
lîngă revista care apărea în limba cehă, Jarnik a trimis la Suceava şi

8 Şi nu 14, cum afirmă Adrian Apetroaie (vezi articolul Din corespondenţa fol
cloristului S. FI. Marian, în „Lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice44, voi. II, 
Institutul pedagogic de 3 ani, Suceava, 1971, p. 131.

9 Ornitologia poporană română, tom. I şi II, Cernăuţi, 1883.
10 Aceasta va fi de fapt opera capitală a lui S. FI. Marian, la care a lucrat 37

de ani si pe care din păcate n-a apucat s-o vadă tipărită.
11 Nr. 4, 1184, p. 127-128.
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traducerea în română a recenziei12, din care spicuim : „Lucrarea această 
foarte interesantă are de autor pe un bărbat care toate puterile şi-a 
consecrat tuturor manifestaţiunilor a spiritului poetic (al) poporului ro
mân. El descrie într-un mod atrăgător toate celea, ce pînă acum, i a 
fost cu putinţă să afle despre legende, credinţe şi obiceiuri, la cari au 
dat prilej păsările, cari petrec cel puţin peste vară în ţinuturile lăcuite 
de Români, băgînd de seamă şi la rolul ce au în cîntecile populare şi bas
mele româneşti".

Romanistul de la Praga regretă de a nu-1 fi cunoscut pe Marian cu 
prilejul călătoriei pe care a făcut-o în ţara noastră în 1879. Pe atunci 
însă, folcloristul sucevean nu devenise încă membru al Academiei. „Pu
teţi să-mi credeţi cînd Vă spui — mărturiseşte acesta în scrisoarea din 
23 octombrie 1883 — , c-alegerea Dvoastre ca membru am salutat-o cu 
o plăcere foarte mare, fiindcă de mult preţuiam activitatea Dvoastre cea 
spornică şi folositoare pe terenul literaturii poporane". Ataşamentul faţă 
de poporul nostru şi de folcloristul sucevean, reiese din aceste rînduri 
pline de sinceritate : „Nu mă las de speranţă că-ntr-o zi mi va fi dat, 
să petrec iarăşi cîtva timp între Români în mijlocul cărora mă simţeam 
atît de fericit şi c-atuncea am să fac cunoştinţa Dvoastre".

La 3 februarie 1884, Ioan Urban Jarnik îşi exprimă uimirea pen
tru bogăţia materialelor folclorice ce le strînsese Marian. Era de datoria 
Academiei Române —  considera el — , ca acest material să fie pe deplin 
valorificat, mai ales că, „acum slavă Domnului ! Lucrurile stau cu 
totul altfel în Academie decît a fost în Societatea Academică, în care 
răposatul Laurian domnea cu Tentamenul13 seu şi unde toate cuvintele 
străine fie cît de obicinuite şi înrădăcinate, se scoteau din Dicţionariul 
şi li se acorda abia un colţuleţ în Glosariul“ 14.

Aflat la Paris pentru studii de limbă franceză veche, romanistul 
ceh i-aduce la cunoştinţă lui Marian că a luat legătura cu cîţiva redac
tori ai revistei pariziene „Melusine", unde ar putea să publice materiale 
privind moravurile, datinile şi tradiţiile populare ale românilor. Foarte 
ÎDinevoitor, în scrisoarea din 10.7.1884, îşi oferă serviciile de mijlocitor, 
să traducă chiar, în franceză, articolele lui Marian, sau, dacă acesta 
doreşte, să le trimită direct redacţiei la Paris.

Atunci cînd profesorul Pastonek (?) de la Universitatea din Praga îi 
cere o listă de lucrări privind folclorul românesc, pe 1895 şi 1896, în 
scopul de-a le introduce într-un repertoriu, Jarnik îi mărturiseşte lui 
Marian : „I-am făgăduit (lui Pastonek, n. n.), că voi îngriji de aceasta, 
m-am gîndit însă îndată la Dstră şi la sprijinul ce Dstră aţi putea să-mi 
daţi în afacerea aceasta. Nu mă îndoiesc că Dstră, aflîndu-Vă în contact 
cu Români din toate ţările locuite de ei, sînteţi informat despre toate ce 
s-au făcut pe terenul acesta între Români în decursul anului 1895" 15.

Bucuria lui Jarnik este nemărginită cînd scrie lui Marian că fiul său

12 Foncl Manuscrise, nr. inv. 260.
13 Titlul complet : Tentamen criticum in originem, derivationem et formam  

linguae romanae in ntraque Dacia vigentis vulgo valachicae (1840).
14 Jarnik se referă la exagerările latiniste ale cărturarului transilvănean.
15 Scrisoare din 9.2.1897.
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mai mare, aflat la studii în Viena, şi-a ales ca specialitate limbile ro
manice, iar dintre acestea, se va dedica limbii române. De altfel ei co
respondau în română şi —  constată Jarnik — , fiul făcea foarte puţine 
greşeli.

Serviciile reciproce pe care şi le fac cei doi cărturari, pun din nou 
în lumină trăinicia legăturilor de prietenie dintre ei. Atunci cînd Marian 
doreşte să se tipărească la Praga Botanica lui Pokorny, Ioan Urban Jar
nik va face tot ce-i va sta în putinţă, ca volumul, tradus în limba ro
mână, pentru uzul şcolilor din Bucovina, să vadă lum ina tiparului. Lu
crarea trebuia să apară la editura F. Tempsky şi G. Freytag, —  vestită 
în epocă. Foarte îndatoritor, îl pune la curent pe Marian că Tempsky s-a 
retras clin afaceri, lăsînd totul pe seama ginerelui său Freytag. Pe a- 
cesta îl descrie ca fiind un tip arogant, care şi-a atras antipatia chiar 
în cercurile vieneze : „...este un neamţ cît se poate de înflăcărat şi ca 
atare nu e de crezut că ar putea asculta mai mult de glasul unui profe
sor Ceh decît al Ministrului, de la care atîrnă în  mare parte existenţa 
lui« îs.

Ioan Urban Jarnik va lupta cu aroganţa lu i Freytag, cu spiritul în 
gust al acestuia, care trăia numai pentru „gheşeft" (expresia aparţine lui 
Jarnik) ; va interveni pe lîngă un oarecare Haase —  conaţionalul lui 
Freytag — , spre a grăbi tipărirea şi traducerea Botanicii, în condiţii cît 
mai avantajoase pentru români. Mai mult, s-a oferit să facă singur co
rectura a doua a şpaltului, deşi avea enorm de multe sarcini în cadrul 
universităţii.

După ce a îndeplinit rugămintea lui S. FI. Marian, va fi rîndul fol
cloristului sucevean să-şi servească prietenul din Praga. Acesta, primise, 
cîndva, chiar de la autorul Em. Grigorovitza, lucrarea Chipuri şi graiuri 
clin Bucovina, ediţia I-a. Aflînd din revista „Viaţa nouă", trimisă de un 
dascăl din Rîmnicu-Sărat, că a apărut şi ediţia a Il-a J7, Jarnik apelează 
la Marian ca să-i pună la dispoziţie tot ediţia I-a, deoarece pe exemplarul 
ce-1 primise de la Grigorovitza, făcuse nenumărate însemnări şi nu mai 
era utilizabil. Profesorul din Praga intenţiona să realizeze un studiu com
parativ asupra limbii folosite de Em. Grigorovitza în cele 2 ed iţ ii18. A- 
pelase în prealabil şi la Radu Sbiera pentru ediţia I-a, dar pînă la urmă 
S. FI. Marian îi va pune la dispoziţie —  cu împrumut —  exemplarul din 
biblioteca sa.

Doi ani mai tîrziu, la 11 (24) aprilie 1907, folcloristul sucevean se 
stingea în urma unei pneumonii. Pentru Ioan Urban Jarnik, moartea lui 
S. FI. Marian a însemnat o grea lovitură. Leontina Marian i-a comunicat 
la Praga dispariţia soţului ei, iar profesorul ceh va răspunde : „Luînd în 
consideraţie numărul aşa de mare al lucrărilor, rodul îmbelşugat al

16 Scrisoare din Praga, datată 15.5.1897.
17 Asupra datei cînd a apărut ediţia a Il-a, există părei'i deosebite. Leonida 

Bodnărescu, de pildă, dă ca dată anul 1900 (în Autorii români bucovineni — reper
toriu, Cernăuţi, Societatea tipografică bucovineană, 1903, p. 42), în timp ce Con
stantin Loghin, indică anul 1905, „după ce cu 10 ani înainte apăruse în ediţia în-
tiia“ (Istoria literaturii române clin Bucovina, 1775-1918, Tip. M itropolitul Silvestru, 
Cernăuţi, 1926, p. 200.

18 Scrisoare din Pottenstein (Potstyn), datată 2.6.1905.
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muncii sale neo'bosite, am gîndit că este cu mult mai înăintat în vîrstă, 
decît în realitate era. Se vede c-a început a se îndeletnici cu studiile sale 
iubite de timpuriu, simţind în inima-i mare atragere pentru ele44 J9. Ceea 
ce Jarnik presupune în scrisoarea amintită (păstrată la Fond), ne con
firmă Liviu Marian : „A început să scrie de mult, de pe băncile şcoalei. 
încă gimnazist fiind, necăjia pe maica şi surorile sale, să-i povestească şi 
să reciteze producte ale literaturii poporale44 ‘i0.

La aprecierile unor reprezentanţi de frunte ai culturii române des
pre opera lui S. Fl. Marian (B. P. Haşdeu, T. Maiorescu, A. D. Xenopol,
S. Puşcariu, I. Negruzzi ş. a.) se adaugă preţuirea unor personalităţi de 
peste hotare. Ioan Urfoan Jarnik este un exemplu. în scrisoarea către 
Leontina Marian, acesta afirmă : „...moartea soţului Dstre a pricinuit în 
literatura română un gol care cu greu se va umplea. Căci, pentru ca ci
neva să poată produce asemenea lucrări, trebuie să aibă nişte talente 
deosebite şi mai cu samă e lucru de neapărată trebuinţă să fie pătruns 
de iubire şi de dragoste nesecată pentru obiectul său de studiu4-4. Tonul 
de sinceră compasiune în scrisoarea către Leontina Marian, precum şi 
realizarea la dimensiuni juste a golului ce-1 lăsa folcloristul prin dispa
riţia sa timpurie, se oglindesc cu prisosinţă în cele ce urmează : „Pentru 
un asemenea bărbat moartea este, drept vorbind, începutul unei vieţi ne
muritoare : numele soţului Dstre este unul dintre acele numi. cari nu se 
vor uita niciodată. Dară, ce e şi mai mult, lucrările lui se vor citi şi stu
dia şi cele ce vor urma pe terenul cultivat de el, n-o să fie altceva de
cît nişte spicuiri după un seceriş îmbelşugat44.

Nu putem acorda întru totul dreptate acestei afirmaţii a lui Jarnik, 
căci şi după dispariţia lui Marian, românii s-au străduit să valorifice cu 
folos comorile folclorului nostru. „Şezătoarea44 de la Fălticeni e un exem
plu. S. Fl. Marian e un uriaş pe tărîmul folcloristicii şi etnografiei, iar 
munca sa acerbă, este continuată de generaţiile mai tinere.

în cele ce urmează, vom reproduce cronologic primele 7 scrisori. Ce
lelalte 4, se referă la încheierea tranzacţiei cu editorul praghez Freytag, 
precum şi la volumul cerut lui S. Fl. Marian : Chipuri şi graiuri clin Bu
covina, pentru realizarea unui studiu comparativ asupra limbii folosite 
în cele două ediţii de către Em. Grigorovitza. Aceste aspecte au fost 
ilustrate în comentariul nostru. Neexistînd alte probleme semnificative 
în corespondenţa lui Ioan Urban Jarnik, nu am considerat necesară re
producerea integrală a scrisorilor.

1

Smichow 23 octomvrie 1883

Prea stimate Domnule,

Mi aduc bine aminte c-acum vr-o doi trei ani aveam de gînd să scriu Dvoastre 
o scrisoare nu mai ştiu în care privinţă. Atuncea nu Vram necăjit pe Dvoastră 
cu modul mieu de scriere cel pocit, astăzi însă nu pociu, să fac altfel şi dacă 
Vă vine scîrbă, numai Dvoastră sînteţi de vină. De ce mi-aţi trimis o carte aşa

19 Scrisoare din Praga, datată 28 aprilie 1907, către Leontina Marian.
20 Simion Florea Marian — Schiţe biografice, Bucureşti, 1910, p. XV.
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de frumoasă şi de interesantă, încît trebue ori şi cum, să Vă mulţumesc de darul 
acesta. Dac-aş fi fost scris atuncea, aş fi fost de bună seamă, isbutit mai bine de 
cît acuma, căci atuncea mai aveam prilej, să vorbesc româneşte ici colea, aicea 
însă în Praga nu vorbesc nici de cum şi dacă n-aş priim i scrisori din ţările lă 
cuite de Români, la cari mă silesc şi eu, biet, din resputeri să răspund, mi-aş uita 
de curînd cel puţin ce ştieam şi eu din limba strămoşească a Dvoastre.

Mi vine cîte-o dată să fiu necăjit, că Universitatea m i dă atît de lucru şi mi 
lasă aşa de puţină vreme pentru lucrările mele şi pentru lectură şi aceasta se 
face regulat totdeauna, cînd priimesc vr-o lucrare interesantă, ca a Dvoastre, ce 
aş vrea ca îndată să mă puiu s-o citesc din scoarţă pînă în scoarţă şi s-o studiez 
dintr-adins şi trebue să-mi mai stăpînesc răbdarea şi să mai aştept p înă cînd mă 
voi fi desbărat de lucrările mele cele zilnice şi voiu avea mai multă vreme la 
îndemînă. Atîta într-adevăr am făcut, c-am răsfoit cartea şi am văzut cît este 
de interesantă mai cu seamă pentru mine, care puiu atîta preţ pe productele mu- 
sei poporane române. Şi fiindcă cum zice Francezul: „L’appetit vient en mangeant“, 
mi vine să zic : „cît de bine ar fi, dacă Dta ai putea sau — să zic mai bine dac-ai 
vrea, să mai studiezi pe lîngă ornitologie şi toate jiganiele celelalte, ce se în tâ l
nesc în poesia poporană şi să studiezi şi botanica poporană şi asemenea între
bări !. Se poate, că s-a mai făcut ceva în privinţa celor din urmă ; aşa mi se pare 
c-am citit undeva numele lui Mangiuca, care s-ar fi ocupat cu punctul cel din 
urmă, adică cu botanica. Dta vei de sigur avea toate ce s-au făcut în privinţa asta 
pînă acuma şi te-aş ruga, să mi faci o notiţă despre aceasta. M i trebue şi iată 
de ce : As vrea ca într-unul din numerile viitoare al Athenaeum , organ critic al 
Universităţii noastre să dau o dare de seamă în limba boemă despre lucrarea 
Dtale şi cu prilejul acesta aş spune, ce s-a făcut pînă acuma în privinţa asta la 
voi. Trag nădejde că Dta nu-i avea nimica în contra, chiar ţi va părea bine deşi 
publicul nostru nu e aşa de mare ca de ex. este publicul nemţesc. Cred însă că 
revista aceasta are să fie citită şi în toate celelalte ţări lăcuite de popoare slave 
ş-aşa numele Dtale se va respîndi departe.

îm i pare rău, că în călătoria mea de acum patru ani n-am avut prilej să Vă 
fi făcut cunoştinţa personală, căci atuncea nu eraţi încă membru al Academie(i). 
Puteţi să mi credeţi cînd Vă spuiu, c-alegerea Dvoastre ca membru am salutat-o 
cu o plăcere foarte mare, fiindcă de m ult preţuiam activitatea Dvoastre cea spor
nică si folositoare pe terenul literaturei poporane. Nu mă las de speranţă că-ntr-o 
zi mi va fi dat, să petrec iarăşi cîtva timp între Români în mijlocul cărora mă 
simţeam atît de fericit şi c-atuncea am să fac şi cunoştinţa Dvoastre. Pînă atuncea 
însă as dori ca cel puţin să intrăm într-o corespondenţă unul cu altul, al cărei 
început îl fac astăzi, mulţumindu-vă încă odată din inimă pentru cartea şi ru~ 
gindu-Vă, să mi păstraţi aducerea aminte şi mai încolo.

Adresa, Smichow 
bei Prag, Nro. 100.

Al Dvoastre 
Dr. Ioan Urban Jarnik

2
Smichow b. Prag
21 Decemvre 1883

Prea stimate Domnule !

Nu ştiu cum şi ce am făcut, însă pare-mi-se că scrisoarea ce V-am trimis 
îndată ce priimisem din partea Dvoastre frumoasa lucrare a Dvoastre Ornitologia, 
am adresat-o în Suceavă, şi de bună seamă cine ştie ce s-o fi ales de dînsa şi n-o 
aţi căpătat. Ne ştiind nici astăzi adresa esactă a Dvoastre, Vă scriu numai aceste 
rînduri pentru ca să Vă rog, să mi spuneţi, cum trebuie să scriu adresa, dacă 
vreau să căpătaţi scrisoarea. Ce aţi gîndit de mine, dacă într-adevăr scrisoarea 
aici s-a perdut ?.

Adresa mea : Smichow 
100 bei Prag

Cu stimă 
Dr. I. U. Jarn ik
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3

Prea stimate Domnule !

Scrisoarea Dvoastre o am prim it cu mare plăcere şi astăzi, într-acelaşi timp 
cu rîndurile aceste, Vă trim it şi recensiunea lucrării Dvoastre ce a (a)pârut în 
Athnenaeum nostru.

Gîndind că V-ar fi greu să înţelegeţi cele zise acolo şi să aflaţi pe cineva îa 
Suceava, care să Vă traducă, mi am permis să traduc însumi şi Vă alătur şi tra
ducerea această. Ar putea să fie mai bună, însă de o parte neavînd prilej să 
vorbesc româneşte, am perdut mult din cele ce ştieam ş-apoi mi lipseşte şi vreme 
să lucrez traducerea aşa cum aş putea. Trag nădejde, că, cît» de imperfectă să fie, 
tot veţi pricepe ce este vorba şi atîta mi ajunge.

M-am mirat aflînd de care material grozav de mare dispuneţi Dvoastră în
privinţa aceasta şi doresc atît în interesul Dvoastre cît şi într-al ştiinţei, să
izbu(tijţi a prelucra şi a da lum ină toate acestea şi mai multe, ce mai veţi afla. 
Cred că Academia română, al cărei sînteţi membru, ar putea să facă ceva în fo
losul lucrului şi mi se pare, că este chiar şi datoria ei. Acuma, slava Domnului ! 
Lucrurile stau cu totul altfel în Academie decît a fost în Societatea academică, în 
care răposatul Laurian domnea cu Tentamenul seu şi unde toate cuvintele străine 
fie cît de obicinuite şi înrădăcinate, se scoteau din Dicţionariul şi li se acorda 
abia un colţuleţ în Glosăriul !

împreună cu numărul Athenaeumului veţi priim i şi doo broşuri de ale mele
cu nişte texturi din limba albaneză. Dacă întq-adevăr aţi vrea, ca în ceasurile
în cari n-aveţi o alta mai bună de făcut, să Vă ocupaţi cu texturile aceste, Vă 
sfătuiesc să citiţi mai nainte broşura cea nemţească şi apoi cea boemă cu ajuto
rul glossarului boem-nemţesc, care-i adaus la culegerea.

Atit deocamdată, Vă salut cordial pe Dstră si Vă rog să nu Vă uitati de mine. 
1884 3/2.
Smichow 100 
bei Prag

Dr. Ioan Urban Jarnik
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Prea stimate Domnule,

De bună seamă v-aţi m îniat pe mine că V-am lăsat aşa amar de vreme fără 
nici un respuns la scrisoarea Dvoastre cea din urmă. O priimisem la Paris unde 
am petrecut aproape trei luni de zile împreună cu nevasta-mi studiind mai cu 
seamă nişte manuscrise de vechie limbă franţuzească, în deosebi o legendă de 
Sf. Caterina, pe care vreau s-o public undeva.Cînd m-am întors» am avut de 
lucru cu prelegeri. Aşa încît corespondenţa întreagă o delăsasem cu totul. Acuma 
însă, către sfîrşitul anului şcolar mă silesc din resputeri, ca să umplu cît se poate 
locurile în privinţa această1 şi mai cu seamă să trim it scrisori bunilor mei cu
noscuţi şi prieteni dintre Români. Cu Dvoastră în deosebi mai am ceva de vorbit 
ce me interesează foarte mult şi ce de bună seamă va interesa şi pe Dvoastră.

în vremea petrecerii mele în Paris am făcut cunoştinţă cu doi domni, anume 
E. Rolland şi H. Gaidor, redactorii Melusinei. Aceasta este o revistă care apare 
odată pe lună şi are de scop, să scrie despre moravurile, datinele, tradiţiunile 
popolare de orice popor. Pentru că cercetările să nu fie împrăştiate, a întreprins 
a trata nişte cestiuni de mare importanţă în modul următor : Redactorii a dunei 
mai întîi toate cele ce au putut să afle despre cutare lucru de ex. cum s-a şi 
făcut despre curcubeul şi despre ursoaică (aşa mi se pare se chiamă şi româ
neşte o constelaţiune formată de şapte stele). Ş-apoi ei se adresează către toţi 
acei, cari se interesează de asemenea lucruri şi le cer, ca şi ei să le împărtăşească 
toate cele ce ştiu. Dacă este ceva nou, ce nu s-a publicat încă, o tipăresc într-o 
traducere franţuzească adăugind numele aceluia de care provine articolul res
pectiv cît şi izvorul din care l-a luat. Ştiind că Dta te ai ocupat mult cu al de 
acestea, te aş ruga să binevoeşti a mi trimite cele ce ştii despre aceste doo lu 
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cruri. Sînt şi alte întrebări despre cari va fi vorba în alte numere şi neştiind, cum 
să Ie traduc româneşte ţi le voi spune franţuzeşte aşa cum sînt scrise pe dosul
revistei:

Le Feu Saint-Elme 
Le Feu Grison
La Vie Lactee (calea robilor).

Eu atuncea m-aş apuca de le aş traduce In limba franţuzească şi le aş trimite 
redacţiunei care se află la Paris 6,Riie des îlosses-Saint Bernard. Sau dacă Vă 
place mai bine, să trim iteţi contribuţiunile Dvoastre deadreptul la adresa indicată. 
Eu n-am alta de cît să fiu  mijlocitor între redacţiunea şi acei cari binevoesc a 
o sprijini ca să sosească la scopul, dorit. Poimîne am  să plec definitiv la ţară şi 
puteţi să mi scrieţi deadreptul acolo subt adresa : Potenstein, Bohmen, însă chiar 
de mi aţi trim ite o scrisoare supt adresa mea de aici, nu face nimica, căci voiu 
dispune aşa ca să m i se trim ită tot ce va sosi 111 vremea vacanţelor.

10.7.1884

Vă salut cordial 
al Dvoastre 

Dr. I. U. Jarn ik
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Prea stimate Domnule,

O dată m-am şi adresat către Dstră cu o cerere şi am căpătat un răspuns 
aşa de îndatoritor, încît îndrăznesc a Vă mai incomoda, nădăjdu ind că voiu izbuti 
tot aşa de bine.

Alaltăieri profesorul de slavistică la Universitatea noastră dl. Pastonek (?) 111-a 
rugat, ca într-un repertoriu al folklorului slav să adaug şi cele privitoare la fol- 
kiorut român. Deocamdată este vorba numai de doi ani 1895 şi 1896, sau mai 
bine zis numai de cel dintîi, fiind rezervat anul 1896 pentru volumul următor. 
I-ara făgăduit, că voiu îngriji de aceasta, m-am gîndit însă îndată la Dstră şi la 
sprijinul, ce Dstră aţi putea să-mi daţi la afacerea aceasta. Nu mă îndoesc că Dstră, 
aflîndu-vă în contact cu Români din toate ţările locuite de ei, sînteţi informat 
despre toate ce s-au făcut pe terenul acesta între Români în decursul anului 1895.

Eu unul ştiu mai multe despre Basmele române lucrarea lui Şăineanu, despre 
Proverbele române ale lui Zanne, despre lucrările lui Weigand întru cît privesc 
anul 1895 (?) şi Şezătoarea. Atîta tot. Sînt sigur, că în anul acesta au fost pub li
cate şi alte scrieri relative la folklorul român, fie articoli, fie colecţiuni d-ale M u
zei poporane române, despre cari cel puţin s-ar putea pomeni acolo. Lucrul acesta 
mă interesează şi pe mine personal, fiindcă îndată ce mi va fi cu putinţă, mi 
voiu procura lucrările indicate ca să le studiez cum se cade.

Aceasta am s-o fac cu atît mai bucuros, fiindcă băiatul mieu cel mai mare 
spre marea mea bucurie şi-a ales limbile romanice ca obiect de studii ş i1 între 
ele doreşte a se dedica special limbei române. Aşa dară pot spera, cum că mate
rialul adunat de mine chiar de n-aş izbuti, să-l prelucrez însumi, nu se va 
perde, ci va fi folosit cum se cade. Băiatul meu se află în semestrul în tîiu  la 
Viena şi atîta ştie limba română, încît corespundem româneşte şi puţine gre
şeli face.

Vă rog să binevoiţi a-mi da desluşirile cerute cît mai în grabă, fiindcă într-o 
lună trebue să fiu gata.

Praga

9.2.1897

A l Dstre plecat 
Dr. Ioan Urban Jarn ik 

174 — I I I  
Praga
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Prea stimate Domnule,

Mă grăbesc a Vă esprima mulţumirea mea cea mai călduroasă pentru graba 
cu care Dstră aţi binevoit a-mi îm plin i cererea. Pe lîngă aceasta mi-aţi şi trimis 
una din lucrările meritoase, ale Dstre pe care am s-o studiez cu drag. Puţin cîte 
puţin voi căuta a mi procura şi unele din cărţi înşirate în scrisoare. A tît deocam
dată : să fiţi sigur că mă voi folosi de îngăduireai Dstre a mă adresa în caz de 
nevoie la Dstră. Vă rog să prim iţi espresiunea înaltei mele consideraţiuni.

24.2.1897
Jarn ik

/

Prea stimaţilor Domni,

Foarte aş fi mulţum it, dac-aş fi în stare să V-ajut la ajungerea scopului dorit, 
mă tem însă că cu; greu voiu putea să fac ceva. Causa de căpetenie este că 
Tempsky însuşi, cu care poate s-ar putea vorbi, de cîţiva ani nu mai are nimica 
cu firma Tempsky : el a predat, fiind bătrîn, toate ginerelui său Freytag, care 
numai una ştie : „gheşeftul“. Ar rîde dia-lui dacă ar veni cineva apelînd la 
filantropie : ce-i pasă lui, numai bani să cîştige. A ltă ar fi treaba, dac-ar fi vorba 
de o întreprindere nemţească, atunci poate şi el ar putea să fie înduplecat a aduce 
nişte sacrificii, pentru limba şi literatura română cu greu are să facă ceva.

Aici mai este încă o altă treabă : Freytag cu toate că firma Tempsky a publi
cat foarte multe cărţi didactice în limba boemă, este un Neamţ cît se poate de 
înflăcărat şi ca atare nu e de crezut că ar asculta mai mult de glasul unui pro
fesor Ceh de cît de al Ministrului, de la care atîrnă în mare parte existenţa lui : 
dacă ministerul ar refuza numai la cîteva din cărţile publicate de el, autorisarea, 
ce daună colosală ! Sau dacă ministerul şi ar exprima intenţiunea că vrea să pu
blice si pentru scoale medii cărţile, cum le face şi pentru şcoalele elementare, 
atunci de grabă i s-ar potoli fudulia cea mare, de care este umplut dnialui acuma. 
Acum un an sau doi o întreagă revoluţie s-a iscat în Praga în contra lu i din cauza 
aroganţei nemaipomenite, cu care s-a purtat faţă de librarii din Praga, mai ales 
cei boemi. Pare-mi se însă că şi la Viena, unde şi-a făcut o filială, s-a făcut de 
nesuferit.

Aşa stind lucrurile pricepeţi foarte bine, cum că stăruinţele mele pe lîngă
unui asemenea om în loc să fie de folos, mai mult ar strica şi aşa pînă acuma
chiar în folosul lucrului nu mă pot hotărî a interesa.

De altă parte nu mi se pare cu putinţă, ca să nu se fi fost virît vr-o greşală 
în calculul făcut în minister. A m  înaintea mea botanica lui A. Pokorny prelu
crată de dr. Lod (?) Celakovsky (?), profesor de botanică la universitatea noastră. 
Cartea această publicată în 1888 tot la Tempsky are tocmai 12 coaie şi coastă nu 
mai 90 cruceri broşurată şi 1 fl. 10 cr. legată. Nu ştiu cam cîte coaie ar avea tra
ducerea română, mi închipuesc însă, că bine s-ar putea reduce tot la 12 coaie; 
acum să socotim :

pentru dreptul de traducere ...100 fl. 100 fl.
pentru tipar şi hîrtie a 65 fl. coala 780 —
pentru c l i ş e u r i ................................................................... ....  500 —

face fără plata traducătorului cam 1 fl. 40 cruceri exemplar şi dacă i s-ar plăti 
şi traducătorului cîte 20 fl. pe coală, s-ar urca cartea cu cîte 30 cruc. de exemplar. 
S-înţelege c-aici nu socotesc nici o (...) pentru librari, fiindcă societatea Şcoala 
română este gata a vinde ea însăşi cartea. Poate s-ar putea micşora preţul cărţii 
aşa, că ministerul ar sacrifica din fondul relig. o sumă oare care şi Şcoala română 
ar aduce o jertfă şi din parte-i şi aşa prin vînzarea cărţii ar trebui scoasă numai
o parte a cheltuielilor.

în  ce priveşte plata de 500 fl. pentru întrebuinţarea clişeurilor, aceasta ar 
trebui socotit după volumul lor. Unul din prietenii mei, tipograf, m i a spus, că 
pentru o atare împrumutare se cere de obicei cîte 3 cr. de un centimetru cuadrat.
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Ceea ce e mai oneros este condiţiunea ca, cartea să fie tipărită la Praga şi anume 
la Haase, fiindcă s-ar putea tipări cu mult mai ieftin, aiurea de p. la Cernăuţi. 
Aici, asta o ţin tot de la acelaşi domn, un text român se plăteşte cu 3-4 cruceri 
mai scump la cîte 1000 litere, decît într-altă limbă şi apoi Praga în privinţa scării 
preţurilor ocupă locul al doilea, pe cînd Cernăuţii se află cu mult mai jos. Cine 
ştie poate aveţi o tipografie chiar la Suceava.

Condiţiunea aceasta o impune Freytag de o parte ca să ajute pe un conaţio
nal al seu şi apoi de aceea că are mai multă încredere în privinţa cruţării clişeu- 
rilor. Ce priveşte aceste 100 fl. cerute pentru dreptul de traducere, mi s-a spus, 
că n-ar trebui să p lătiţi nimic, fiind că cartea odată plătită, dreptul de traducere 
nu ţine decît cel mult un an. Dară suma aceasta este prea neînsemnată în com
paraţie cu celelalte cheltuieli şi n-ar fi bine ca din cauza aceasta să se facă 
greutăţi.

Eu sînt de părere că numai ministerul dacă serios ar vrea, ar putea să obţie 
ceva în privinţa aceasta şi că intervenţiunea mea în loc de folos numai pagubă 
ar aduce. De aceea ţin de datoria mea să Vă descriu lucru cum stă şi voiu aştepta 
răspunsul Dstre. Dacă şi atunci stăruiţi să fac lucrul acesta, nu mă voiu împotrivi, 
exprimîndu-mi chiar din capul locului îndoiala mea, că s-ar putea obţine ceva 
pe calea aceasta.

Să credeţi că doresc din inima-mi să fiu în stare a vă sluji şi vă rog, să pri
miţi asigurarea înaltei mele consideraţiuni.

Praga
15.5.1897

Ioan Urban Jarnik 
174 — II I

LETTRES DE
IOAN SLAVICI. IACOB NEGRUZZI, 
G A V R IIL  MUSICESCU ET IOAN URBAN 
JA R N IK  VERS SIM ION  FLOREA M ARIAN

R e  s u  m e

L ’auteur presente la correspondance envoyee dans le siecle 
passc et au commencement du ce siecle, par les ecrivains Ioan Slavici et Iacob 
Negruzzi, par le compositeur de Iassy, Gavriil Musicescu et par le philologue ro
maniste Ioan Urban Jarnik de Prague, vers Simion Florea Marian, folkloriste et 
ethnographe de Bucovine. Les lettres reproduites offrent des donnees interessantes 
concernant la culture de Tepoque dans le territoire libre de Roumanie, dans les 
regions roumaines trouvees sous domination etrangere, ainsi que des aspecte 
de l ’amitie creatrice entre S. FL Marian et les personalites culturelles ci-dessus 
mentionees.

Gardees dans le Fond memorial-documentaire „S. Fl. Marian44 — secţion du 
Musce departemental Suceava — , les lettres constituent, â câte d’autres temoigna- 
ges, des precieuses sources de recherche scientifique sur une epoque, sous beau- 
coup des aspects, encore inconnue.
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d r ă g u ţ a  u r s u l e s c u

în ultimele decenii ale secolului al XlX-lea se con
tura tot mai viguros o mişcare socialistă, care cerea o reformare funda
mentală a relaţiilor sociale. Pornit din rîndurile tinerilor intelectuali cu 
viziuni progresiste, socialismul român incipient şi-a găsit o primă îm 
plinire, prin unirea cu mişcarea muncitorească, în cadrul Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din România (1893).

Printre figurile proeminente ale socialiştilor proveniţi din rîndurile 
intelectualilor se numără şi George Diamandy.

Născut la 27 februarie 1867, la Bîrlad, provenea dintr-o familie bo
ierească : tatăl său era Iancu Diamandi, fruntaş al grupării conseva- 
toare junimiste, primar al Iaşilor, iar mama —  Cleopatra Catargi1. Cla
sele primare şi le-a făcut la Bîrlad, iar la Iaşi a frecventat liceul „Insti
tutele Unite", unde a avut profesori renumiţi, ca A. D. Xenopol, P. Poni, 
Gr. Cobălcescu, Al. Lambrior ş. a. 2

în  timpul anilor de liceu se apropie de profesorul Nicolae Beldi- 
ceanu, care îi va stîm i interesul pentru problemele de arheologie 3. Se 
va număra şi el, alături de N. Beldiceanu şi Gr. Buţureanu, printre pri
mii cercetători ai celebrei staţiuni de la Cucuteni Dacă primul lui 
studiu arheologic a fost de teoretizare5, în schimb ulterior a prezentat 
o serie de date concrete despre staţiunea de la Cucuteni în publicaţii 
franceze de specialitate 6. Va mai întreprinde săpături şi în alte locali
tăţi din Moldova (printre care şi la Salcea, lîngă Suceava) 7, fie singur,

1 Pentru date biografice : L. Kalustian, Simple note, Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1980, p. 107-120 ; Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, Ed. revistei 
„Flacăra1*, Buc., 1912, p. 69-71 ; I. Atanasiu, Pagini din istoria contemporană a 
României, voi. I, Ed. „Adevărul'1, Buc., 1932, îndeosebi p. 144-146, 406-407.

2 Emil Racoviţă, în : Anale de istorie, 1, 1967, p. 145.
3 L. Kalustian, op. cit., p. 108.
4 M. Petrescu — Dîmboviţa, Cucuteni, Ed. Meridiane, Buc., 1966, p. 6-7 ; idem, 

Principalele rezultate ale noilor săpături arheologice de la Cucuteni — Băiceni, 
în : Studii şi art. de istorie, X I, 1968, p. 16 ; Vladim ir Dumitrescu, Arta culturii 
Cucuteni, Ed. Meridiane, Buc., 1979, p. 6 şi nota 4.

5 G. Diamandi, Schiţă despre omul preistoric, în : Contemporanul, an. V, 
1887, nr. 10 (aprilie), p. 334-345 ; nr. 11 (mai), p. 451-459.

6 Idem, Station prehistorique de Coucouteni (Roumanie) în : Bulletin de la 
Societe d ’Anthropologie de Paris, 3 serie, t. X II, 1889, p. 582-599 ; idem, Nouvelles 
idoles de Coucouteni (Roumanie), în : loc. cit., 4 serie, t. I, 1890, p. 406-408.

7 C. Moisil, Priviri asupra antichităţilor preistorice ale României, în B.C.M.Î., 
III, 1910, fasc. 3 (11), p. 117 ; fasc. 4 (12),'p. 173.
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fie împreunăi cu fratele său, Constantin Diamandi (1870-1933), viitorul 
reprezentant diplomatic al ţării noastre la Roma, Petersburg şi Paris 8.

Primul său studiu, publicat în „Contemporanul44, conţine idei inte
resante pentru o istorie a arheologiei româneşti, dar şi pentru gîndirea 
ateist-ştiinţifică din ţara noastră. Chiar la începutul studiului, tînărul 
de 20 de ani combate părerile Bibliei despre „crearea44 omului, afir- 
mîndu-şi totala adeziune la punctul de vedere evoluţionist : „Este înde
obşte cunoscut azi, că, în ce priveşte fiinţarea omului pe pămînt, spu
sele biblice sînt cu totul lipsite de sprijinul ştiinţei şi deoi crezare multă 
nu li se poate da... Spusele bibliei, cărora chiar oameni învăţaţi nu se 
sfiesc a le da crezămînt, sînt cu totul potrivnice descoperirilor pozitive 
ale ştiinţelor istorice şi antropologice44 9. Referindu-se la rolul ele frînă 
pe care religia l-a avut în dezvoltarea ştiinţei antropologice, Diamandi 
afirma : „Biblia hotărîse că omul a fost deplin, după asemănarea lui 
D-zeu, de la început; se înţelege deci uşor că fanatismul opri cu desăvîr- 
şire cercetările ce se bănuiau că pot da naştere unor vederi duşmănoase 
bibliei4410. Explicaţia acestui fapt o găsea în aceea că creştinismul a 
fost „umilit în restrişte, dar aspru şi neîngăduitor după ce i-a căzut 
puterea în m îini441J.

Fără a mai relua ideile socio-etnografice ale lui Engels din „Origi
nea familiei, a proprietăţii private şi a statului44 (tradusă anterior şi 
comentată în „Contemporanul44) 12, autorul aduce noi date arheologice şi 
antropologice, mai ales după lucrarea devenită clasică pentru începutu
rile arheologiei ştiinţifice, a lui Gabriel de Mortillet : „Le prehistorique44. 
De la Engels îşi însuşeşte periodizarea începuturilor istoriei omenirii, 
în treapta sălbăticiei şi cea a barbariei.

După ce dă definiţia preistoriei, combate o serie de superstiţii legate 
de urmele omului primitiv, care se datorează lipsei de ştiinţă şi apucătu
rilor religioase 13. Subliniază ideile înaintate, evoluţioniste ale unor gîn- 
ditori din antichitate, îndeosebi ale lui Lucreţius, ca şi meritele celor ce 
au pus bazele preistoriei ca ştiinţă, în prima jumătate a secolului al 
XlX-lea.

Cea mai mare parte a studiului este consacrată descrierii amănun
ţite a caracteristicilor diferitelor etape de dinaintea epocii metalelor. 
Chiar dacă cele mai multe date au fost revizuite sau completate de cerce
tările ulterioare, rămîne valabil modul complex în care Diamandi pre
zintă omul preistoric, în conexiune strînsă cu modul de viaţă, uneltele 
sale, cu fauna şi flora perioadei respective.

încă din timpul studiilor liceale îşi vădeşte firea non-conformistă : 
cunoştinţele obligatorii şi le însuşeşte doar pentru obţinerea unor ca
lificative de absolvire, în schimb se dedică studierii unor probleme de 
largă deschidere culturală u ; de la 15 ani este atras de ideile înaintate

8 L. Kalustian, op. cit., p. 107.
9 G. Diamandi, op. cit., 1887, p. 334.
10 Ibidem, p. 336.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 459.
13 Ibidem, p. 335.
14 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p . 69-70.
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socialiste ale cercului de la „Contemporanul"15; în timpul stagiului 
militar este într-un veşnic conflict cu regulamentele rigide şi cu superi
orii obtuzi, stînd mai mult la carceră decît în libertate 1(i. în  anii tinereţii 
îşi formează convingerile socialiste, pe care nu le va părăsi, în forul său 
intim, pînă la sfîrşitul vieţii. Relevant este faptul că şi debutul său lite
rar (petrecut tot în 1887 şi tot la „Contemporanul" 1;) are drept subiect 
un episod din viaţa unui biet hamal, asupra căruia Diamandy se opreşte 
cu înţelegere şi duioşie.

Ideile sale socialiste vor spori în amplitudine şi claritate în anii 
studiilor de drept, pe care le-a urmat la Paris. Aici se formase încă din 
1883 un „Grup al studenţilor socialişti români", care a editat un timp 
revista „Dacia viitoare" ls. Grupul a reunit viitoare personalităţi pres
tigioase ale vieţii culturale şi politice româneşti, precum : C. Miile, V. 
G. Morţun, dr. I. Cantacuzino, Emil Racoviţă, dr. D. Voinov, Paul Bujor, 
C. Garoflit ş. a . I!). G. Diamandy 19 a se va încadra imediat în acest grup, 
devenind unul din fruntaşii lu i20. Mai mult, el va fi, în 1891, printre ini
ţiatorii unei asociaţii internaţionale a studenţilor socialişti, care îşi va 
ţine primul Congres în acelaşi an la Bruxelles, sub preşedinţia sa21. 
Diamandy a adus o contribuţie însemnată la disocierea mişcării socialiste 
studenţeşti de anarhism22. De asemenea a contribuit cu o moţiune la 
rezoluţia Congresului care cerea ca în predarea istoriei să se insiste 
asupra progreselor realizate în toate domeniile activităţii umane, prin 
colaborarea diverselor popoare 2;J.

în acelaşi an, la Bruxelles, între 16-23 august, alături de C. Miile,
I. Radovici şi D. Ţăranu, reprezintă mişcarea socialistă din România 
la Congresul al II-lea al Internaţionalei a Il-a 2/\ Ca invitat din partea 
României, participă în 1893 la Congresul Partidului Muncitoresc Fran
cez, ţinut la Paris 2:’.

15 A. Weiss, Studii literare, Buc., f. a., p. 2.
16 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 70.
17 G. Diamandi, Biletul de lotărie, în : Contemporanul, an. VI, 1887, nr. 4 

(noiembrie), p. 374-379.
18 P. Cîncea, Relations entre ouvrier s et socialistes roumains et fran^ais

(1880-1890), în : Revue roumaine d’histoire, t. V ,1966, nr. 5, p. 821.
19 Ibidem ; Z. Ornea, Curentul cultural de la „Contemporanul", Ed. Minerva, 

Buc., 1977, p. 163.
19 a începînd cu perioada petrecută la Paris, îşi va ortografia numele : D i

amandy (în loc de Diamandi).
20 C. Kiriţescu, O viaţă, o lume, o epocă, Ed. Sport-turism, Buc., 1979, p. 98.
21 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 70 ; P. Cîncea,

Probleme sociale şi evoluţia mişcării socialiste române reflectate în presa socia
listă franceză de la sfîrsitul sec. al XlX-lea, în : Studii. Revistă de istorie, 23,
2, 1970, p. 293.

22 P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 293.
23 Textul moţiunii era : „Dat fiind că în evoluţia economică a societăţilor,

influenţele sînt colective şi nu individuale, congresul cere ca, în cărţile de istorie 
să se dea individualităţilor şi datelor valoarea pe care o au în realitate44 (P. Cîn
cea, op. cit., 1970, p. 293).

24 Calendar de istorie a mişcării muncitoreşti din România pînă la crearea 
P.C.R., în : Anale de istorie, 3, 1971, p. 151.

25 P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 294.
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între 9— 12 decembrie, în acelaşi an, a participat, împreună cu Emil 
Racoviţă şi Şt. Irimescu, la al doilea Congres internaţional al studenţilor 
socialişti, ţinut la Geneva 26, avînd mai multe iniţiative. Astfel a com
bătut energic propunerea unora din cei 250 delegaţi, care cereau dizol
varea Congresului (pe motiv că studenţii nu ar forma o categorie social- 
economică separată) 2/, subliniind existenţa unui proletariat intelectual 
în mişcarea socialistă28. Tot el a determinat Congresul să adopte o mo
ţiune programatică, de adeziune la tactica partidului muncitor interna
ţional şi de respingere a oricărei solidarităţi cu anarhiştii2!). O altă 
propunere a lu i Diamandi, adoptată în încheierea lucrărilor, cerea stu
denţilor să strîngă date sociologice, care să furnizeze argumente pentru 
propaganda socialistă :!0.

Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Congresului de constituire a 
P.S.D.M.R. (1893), grupul studenţilor socialişti români de la Paris, va 
trimite, în semn de solidaritate, următoarea telegramă : „Salutăm cu 
mîndrie şi încredere întîiul Congres al social-democraţiei române. Tră
iască partidul muncitorilor, trăiască Internaţionala". Printre semnatari 
se numără G. Diamandy, C. Garoflit, Emil Racoviţă ş. a. 31.

O vie activitate a desfăşurat-o Diamandy în presa socialistă fran
ceză, colaborînd —  după propria-i mărturie —  la periodicele : „Le So
cialiste", „La Petite Republique", „L’art social", „La Justice", „Le 
Journal", „La Republique de Marseille", „La Bataille" 32. A  făcut parte 
chiar şi din redacţia ziarului „La Petite Republique" 33 Aici va publica 
şi materiale referitoare la evenimentele din mişcarea socialistă din Ro
mânia

De asemenea, va trimite colaborări la periodicele socialiste şi mun
citoreşti din ţară, „Critica socială" 35 şi „Munca" 3(;.

Apogeul activităţii socialiste şi publicistice a lui G. Diamandy în 
capitala Franţei îl va constitui editarea primului periodic marxist fran
cez „L’ere nouvelle" (iulie 1893 —  decembrie 1894) 37. Cele 17 numere 
ale sale, avînd fiecare cîte 100— 120 de pagini, au fost scoase pe chel
tuiala proprie a lui Diamandy. Revista se remarcă prin caracterul ei

26 Ibidem , p. 293 ; 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei mun
citoare din România. Documente, Ed. pol., Buc., 1974, p. 719.

27 P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 294.
28 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din Ro

mânia. Documente, p. 720.
29 Ibidem.
30 P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 294.
31 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare d in Româ

nia. Documente, 1974, p. 473.
32 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 70.
33 Z. Ornea, op. cit., p. 406.
34 P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 286, 288.
35 Z. Omea, op. cit., p. 80.
36 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 69.
37 Pentru detalii despre această importantă revistă a se vedea : A. Deac, 

Engels şi România, Ed. pol., Buc., 1970, p. 137-143 ; L. Kalustian, op. cit., p. 109-115 ; 
P. Cîncea, op. cit., 1970, p. 294 ; N. Copoiu, Socialismul european şi mişcarea m un
citorească socialistă din România, Ed. pol., Buc., 1971, p. 53 ; I. Atanasiu, op. cit., 
p. 145.
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internaţionalist, atît în privinţa componenţei redacţiei, cît şi a colabo
ratorilor. De problemele administrative se ocupă socialistul maghiar 
Leo Frankel, fost comunard. Secretar de redacţie era socialistul francez 
Al. Zevaes38. Revista se va bucura de colaborări prestigioase, remar- 
cîndu-se cele ale lui Frederich Engels (cu care Diamandy va fi în cores
pondenţă), Paul Lafargue, Laura Lafargue (fiica lui K. Marx), Jean 
Jaures39, Jules Guesde, Al. Millerand (viitorul preşedinte al Franţei), 
G. Plehanov, K. Kautsky, August Bebel, George Sorel, Emil Verhaeren 
ş. a. Totodată, revista va fi un excelent mijloc de propagare a ideilor 
teoretice ale socialiştilor români în cadrul socialismului european, re- 
marcîndu-se în acest sens articolele semnate de C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, Ioan Nădejde, Emil Racoviţă, C. Miile, R. Ionescu-Rion, Ştefan 
Stîncă şi, bineînţeles, cele ale directorului ei, G. Diamandy. Dealtfel, 
chiar articolul-program, redactat de Diamandy, menţiona clar : „în ma
terie de filozofie şi sociologie, noi sîntem categoric materialişti“ /lU. Re
vista s-a bucurat de aprecieri elogioase, chiar de la primele sale numere, 
din partea mai multor reviste socialiste : „Neue Zeit“ (comentariu sem
nat de Clara Zetkin), „Le socialiste44/jl, „L’etudiant socialiste^ (de la 
Bruxelles) 42.

în paralel cu activitatea de militant socialist şi de publicist, G. Di
amandy a urmat şi cursurile Facultăţii de drept (de care nu prea era 
atras, absolvindu-le totuşi, în cele din urmă)43, dar s-a preocupat mai 
mult de studiile antropologice. Făcînd cunoscute lumii ştiinţifice fran
ceze importantele descoperiri de la Cucuteni 44, G. Diamandy a devenit 
membru corespondent al Societăţii de antropologie din Paris

întors în ţară la sfîrşitul anului 1894, după terminarea studiilor, 
G. Diamandy îşi va dedica întreaga experienţă publicistică şi avântul

38 Acesta va publica în 1913 „Notes et souvenirs d’un m ilitant14, în care va 
avea o atitudine critică faţă de Diamandy, dar şi faţă de alţi fruntaşi socialişti, 
ca, de ex., Paul Lafargue (conf. I. Atanasiu op. cit., p. 145).

39 De acesta, Diamandy va fi legat printr-o îndelungată prietenie, bazată pe 
preţuire reciprocă (Tiberiu Avramescu, Constantin Miile. Tinereţea unui socialist, 
Ed. pol., Buc., 1973, p. 265. In ziarul „Flacăra", din 20 septembrie 1914, f. 386, 
G. Diamandy va scrie articolul „Rămas bun44, în care deplînge asasinarea lui 
Jean Jaures şi o condamnă ca pe o „crimă socială44 (conf. I. Massoff, Teatrul ro
mânesc, Ed. Minerva, Buc., 1974, voi. 5, p. 46).

40 Vere nouvellef nr. 1, iulie 1893, p. 8.
41 In numărul din 16 sept. 1893 se spunea despre „L’ere nouvelle44 că „este 

singura şi prima publicaţie franceză dirijată conform spiritului programului Par
tidului muncitoresc francez. Toate articolele sale sînt bazate pe concepţia mate
rialistă a economiei sociale. Această revistă numără printre colaboratorii săi 
spiritele cele mai eminente din lumea socialistă internaţională44 (conf. P. Cîncea, 
op. cit., 1970, p. 294).

42 în numărul 13, din 20 octombrie 1893, se afirma elogios : „...în artă, în so
ciologie, în politică aderă la materialismul economic al lui K. Marx şi Fr. En
gels : veţi recunoaşte imediat în ea sora geamănă a lui „Neue Zeit“ a prietenilor 
noştri de peste R inu (conf. A. Deac, op. cit., p. 142-143).

43 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 70.
44 Vezi nota 6.
45 Almanahul Societăţii Scriitorilor Români pe anul 1912, p. 70. El nu va 

întrerupe preocupările arheologice la revenirea în ţară. Astfel în preajma expo
ziţiei universale de la Paris, a publicat la Iaşi, în 1898, broşura : „Proiect pentru 
înfiinţarea unei secţiuni antropologice române la expoziţia din Paris.
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revoluţionar al tinereţii Partidului social-democrat al muncitorilor din 
România. Va deveni prim-redactor al cotidianului partidului, „Lumea 
nouă", apărut în luna noiembrie 1894 (direcţia ziarului era asigurată de 
Ioan Nădejde)4(i. în  primii doi ani a asigurat şi apariţia săptămînală 
a unui supliment literar al z iaru lu i/l7. în cadrul redacţiei el poate fi 
considerat unul din promotorii orientării P.S.D.M.R. spre problemele 
rurale, scriind apelul „Spre sate" ,lH.

Activitatea cea mai meritorie, desfăşurată de Diamandy, în cadrul 
P.S.D.M.R.-ului şi ca prim-redactor al ziarului, a fost campania în fa
voarea obţinerii votului universal. Va colabora intens în această pro
blemă cu V. G. Morţun, cu care a şi iniţiat la Congresul al II-lea al 
partidului (1894) o moţiune pentru înscrierea votului universal în  pro
gramul de luptă al partidului. Moţiunea prevedea, printre altele, că : 
„nu se va da nici un sprijin electoral nici unui partid de opoziţie, 
care nu va face agitaţie pentru imediata căpătare a votului universal. 
Se vor pune candidaturi socialiste în toate localităţile şi la toate ale
gerile, unde s-ar putea rupe cîteva voturi" /)0.

Prin intermediul ziarului „Lumea noua" a întreprins o anchetă (el 
este, dealtfel, primul jurnalist care introduce în presa românească in 
terviul) 50, printre personalităţile vieţii politice interne, încercînd să le 
obţină adeziunea pentru reforma electorală51. Deşi P.S.D.M.R. era con
ştient că ambele partide (liberal şi conservator) reprezintă interesele 
claselor exploatatoare, totuşi o alianţă electorală cu liberalii a fost pre
ferată, deoarece în felul acesta se obţinea o îngrădire a forţelor celor 
mai retrograde ale societăţii, conservatorii52. Pe această linie tactică se 
va înscrie articolul „Apel către liberali", publicat de G. Diamandy la 
26 ianuarie 1895 53, prin care se încerca atragerea tinerimii liberale la 
o alianţă electorală. Totuşi, el a luat atitudine fermă faţă de liberali, 
cînd aceştia tărăgănau să-şi precizeze poziţia : „alegerile se apropie ; 
liberalii să nu poarte lumea cu vorba şi să se declare categoric : contra 
sau pentru votul universal" 5'\

16 Ziarul se va menţine cotidian pînă în noiembrie 1898, apoi, din cauza d ifi
cultăţilor materiale, se va transforma în săptămînal (noiembrie 1898 — iulie 1899). 
După plecarea intelectualilor din partid, ziarul va mai fi editat sporadic, între
11 iulie 1899 şi 1 octombrie 1900, cînd îşi va înceta definitiv apariţia (Traian 
Lungu, în : Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. I, partea II 
(1890-1900), Ed. pol., Buc., 1.960, p. 413-414 ; N. Copoiu, Refacerea Partidului So- 
cial-Democrat din România (1900-1910), Ed. ştiinţifică, Buc., 1966, p. 78).

47 Traian Lungu, op. cit., p. 414.
48 „Lumea nouă", nr. 205, 11 iunie 1895.
49 I. Atanasiu, op. cit., p. 142-143.
50 I. Kalustian, op. cit., p. 115.
51 I. Atanasiu, op. cit., p. 143-144.
52 I. Iacoş, Partidul muncitorilor din România în viaţa social-politică a ţării 

(1893-1910), Ed. pol.. Buc., 1973, p. 20 ; V. Niculae, Politica de alianţe a partidului 
clasei muncitoare din România la sfîrşitul secolului al X IX , în : Anale de istorie, 
X X IV , 2, 1978, p. 54-55.

53 Traian Lungu, Viaţa politică în România la sfîrşitul secolului al XlX-lea, 
Ed. ştiinţifică, Buc., 1967, p 198.

54 „Lumea nouă“, 19 februarie 1895 ;conf. Atanasiu, op. cit., p. 144).
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Datorită campaniei purtate de conducerea P.S.D.M.R., la 25 iunie 
1895 s-a constituit, în jurul ziarului „Lumea nouă44, „Liga votului uni
versal44, în care au fost atrase şi grupările politice ale ziarelor „Româ
nul*, „Vremea44 şi „Evenimentul46 55.

Apropierile faţă de liberali nu au însemnat nicidecum renunţarea 
la linia proprie. Chiar imediat după venirea liberalilor la putere, în 
toamna lui 1895, G. Diamandy, în articolul „Liberali şi socialişti44 (11 oc
tombrie 1895), critica imobilismul anunţat de primul ministru în po
litica internă 56. Apoi, după opt luni de guvernare a liberalilor, în arti
colul „Regimul de azi44 (24 mai 1896), a trecut în revistă toate aspectele 
negative ale acestei guvernări 57.

^P.S.D.M.R., aplicînd moţiunea adoptată de Congresul al II-lea, a 
desemnat la alegerile din 1895 candidaţi în mai multe judeţe şi colegii. 
Printre aceştia s-a numărat şi G. Diamandy, care candida la Iaşi, Tecuci, 
Tutova, Ilfov, Fălciu şi Brăilar>8. Cu această ocazie, participă la mai 
multe întruniri şi ţine cuvîntări pe tema votului universal, la Bucu
reşti, Brăila, Galaţi59. Dar, datorită măsurilor represive ale organelor 
poliţieneşti, dintre candidaţii socialişti, doar V. Morţun este ales depu
tat, deşi şi alţi candidaţi, printre care şi Diamandy, la Ilfov şi Iaşi, au 
obţinut un număr mare de voturi 60.

Dar această tactică justă a P.S.D.M.R., de integrare în viaţa poli
tică a ţării nu a fost întotdeauna practicată cu suficient discernământ, 
astfel că diferitele colaborări cu liberalii au dus în cele din urmă la 
trecerea treptată a unor lideri socialişti în partidul liberal (1899-1900) VA. 
Această trecere a fost urmarea firească a faptului că linia politică par
lamentară a socialiştilor proveniţi din rîndurile unei intelectualităţi în
stărite se disocia la un moment dat de linia politică revoluţionară a 
muncitorilor socialişti. Alături de V. G. Morţun, G. Diamandy a avut 
un rol major în dezorganizarea vremelnică a conducerii mişcării socia
liste din ţara noastră, mai ales în cadrul ultimului Congres al P.S.D.M.R., 
al Vl-lea (20—22 aprilie 1899). El a considerat că în ţara noastră miş
carea socialistă nu era suficient de puternică pentru a modifica în bine 
soarta muncitorimii şi de aceea ar fi fost necesară intrarea socialiştilor 
în cadrul Partidului liberal, unde să influenţeze orientarea partidului 
pe o linie mai democratică. Intrarea oficială a aşa-numitului grup al 
„tinerilor generoşi44 în Partidul liberal s-a făcut cu ocazia unui ban
chet liberal, la 9 februarie 1900, atunci cînd liberalii fuseseră înlătu

55 V. Niculae, Partidul clasei muncitoare în viaţa politică a României de la 
sfîrşitul secolului al XlX-lea, în : Anale de istorie, 1, 1974, p. 48-49.

56 Traian Lungu, op. cit., 1967, p. 252.
57 Ibidem.
58 I. Atanasiu, op. cit., p. 108-109 ; V. Niculae, op. cit., 1978, p. 1168-1169.
59 I. Atanasiu, op. cit., p. 76, 95-96, 105, 151, 186.
60 V. Niculae, op. cit., 1978, p. 1169.
61 Asupra acestei probleme şi a cauzelor ei mult controversate : C. Graur, 

Din istoria socialismului român, Buc. 1910 ; I. Atanasiu, op. cit., p. 315-320 ;
I. Iacoş, op. cit. ; Z. Ornea, op. cit., p. 217-227 ; N. Copoiu, op. cit., 1966, p. 64-77 ; 
Titu Georgescu, Prelegeri de istorie a Partidului Comunist Român, voi. I, Buc., 
1976, p. 125-131 ş. a.



488 DRĂGUŢA URSULESCU

raţi de la putere şi au acceptat aderarea noului grup, pentru a-şi întări 
poziţiile.

Chiar în  primele alegeri în care s-a prezentat pe listele liberale, 
cele din martie 1901, Diamandy a fost ales deputat de Tutova şi îşi 
va menţine locul în Camera deputaţilor pînă la sfîrşitul vieţii fa-. în  acti
vitatea sa parlamentară se va situa permanent la aripa stingă, demo
cratică a liberalilor 63, căutînd să îmbunătăţească, pe cale legislativă, 
situaţia maselor muncitoare. Astfel, intervenind în dezbaterile referi
toare la Legea Orleanu din decembrie 1909 (îndreptată împotriva sindi
catelor şi grevelor), Diamandy a reuşit să obţină introducerea unor pre
vederi referitoare la îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor6Î.

în  iarna lui 1908, cu ocazia răspunsului la mesajul tronului, 
mandy, alături de alţi deputaţi liberali, a atacat vehement monarhia 
austro-ungară 65.

La 3 martie 1914, polemizînd cu fruntaşul conservator Petre Carp, 
lansează un atac necruţător la adresa boierimii : „Clasele stăpînitoare 
cînd ajung parazitare nu mai au nici o utilitate socială* ; „boierimea a 
ajuns un cadavru care stă în picioare*, iar latifundiile „se reazămă mai 
ales pe exploatarea omului şi nu pe exploatarea pămîntului*. în replică, 
s-a pronunţat pentru o proprietate mijlocie, pentru industrializarea agri
culturii, pentru lărgirea dreptului de vo t66.

Ultim ii 10 ani ai vieţii i-a trăit într-un permanent pericol, deoarece 
clin 1907 a început să sufere de o maladie cardiacă, cu efect m orta l67. 
Obligat fiind să renunţe parţial la tumultul vieţii politice, îşi va umple 
o parte din timp cu preocupări literare şi ziaristice. învăţat cum era de 
a se afla mereu pe poziţie de lider, în scurt timp îşi va crea renume şi 
în lumea literaţilor. Lucrările sale vor fi, în mare parte, o transpunere 
literaturizată a ideilor sale social-politice. Dar aşa cum calea utopică 
pe care a imprimat-o acţiunilor sale politice nu s-a împlinit, tot aşa 
şi lucrările sale literare vor fi primite cu o nedumerire reţinută de 
contemporani şi contestate făţiş de criticii perioadei următoare68.

62 I. Atanasiu, op. cit., p. 406 ; L. Kalustian, op. cit., p. 117 ; M. Iosa şi Traian 
Lungu, Viaţa politică în România 1899-1910, Ed. pol., Buc., 1977, p. 82.

63 Garabet Ibrăileanu (Note şi impresii, Ed. „Viaţa Românească14, Iaşi, 1920,
p. 240) îi face un portret ilustrativ în acest sens : „Boer prin naştere, intelectual
prin conformaţie sufletească, cu o nuanţă de boem în tinereţă, socialist prin aspi
raţii, prin cultură, prin generozitatea naturii sale şi prin temperamentul său pro- 
aestatar, George Diamnady a fost acelaşi de la început pînă la sfîrşit“. Iar Aureliu 
Weiss (op. cit., p. 4) arată că Diamandy credea în transformarea progresivă şi 
armonioasă spre bine a societăţii viitoare.

64 D. Rusu, Legea împotriva sindicatelor şi grevelor din decembrie 1909 şi ac
ţiunile clasei muncitoare pentru înlăturarea ei, în : Analele ştiinţifice ale Univer
sităţii „Al. î. Cuza“ — Iaşi, secţ. IlI-a Istorie, XVI, 2, 1970, p. 189.

65 M. Iosa şi Tr. Lungu, op. cit., 1977, p. 264.
66 I. Massoff, op. cit., voi. 5, 1974, p. 46 ; L. Kalustian, op. cit., p. 116-117.
67 A lmanahul... 1912, p. 70 ; G. Ibrăileanu, op. cit., p. 241 ; A. Weiss, op. cit.,

p. 6-7 ; L. Kalustian, op. cit., p. 108, 117.
68 G. Ibrăileanu (op. cit., p. 240), deşi îl priveşte cu multă simpatie, l-a consi

derat un „scriitor neegal“. E. Lovinescu (Istoria literaturii române contemporane 
1900-1937, Ed. Socec, Buc., p. 333-334), judceîndu-1 foarte aspru, îl consideră un 
diletant şi în literatură, ca şi în celelalte domenii în care a activat. G. Călinescu
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Colaborează în acest timp la presa de orientare liberală („Voinţa 
Naţională", „V iito ru l"6!), „F lacăra"70). între 25 ianuarie 1910 şi 1 de
cembrie 1911 va edita săptămînalul „Revista democraţiei române", care 
va însuma peste 1500 de pagini 71. în  revistă se regăsesc multe din ide
ile grupului de intelectuali socialişti care trecuseră în 1900 la liberali. 
Ea a avut o tematică variată, remarcîndu-se îndeosebi iniţierea în pre
mieră a anchetelor sociologice în mediul ru ra l72. în  semn de preţuire 
pentru poetul socialist Ion Păun-Pincio, stins atît de timpuriu din viaţă, 
G. Diamandy i-a adunat scrierile în volum, le-a prefaţat şi le-a publicat 
în editura revistei sale, în 1911 73.

George Diamandy a desfăşurat în ultim ii ani ai vieţii o vie activi
tate în domeniul teatral. A  m ilitat pentru înfiinţarea unei „Societăţi a 
autorilor dramatici", devenind preşedintele e i7'1. în  paralel a devenit şi 
preşedinte al „Societăţii scriitorilor rom ân i"75. La 24 martie 1914 a 
devenit director general al teatrelor, deţinînd şi funcţia de director al 
Teatrului Naţional din Bucureşti 7fi. în  această funcţie a încercat să aducă 
teatrul românesc la nivelul celor mai înaintate teatre din lume, intro- 
ducînd o serie de inovaţii, dar se va lovi de rezistenţa actorilor (învă
ţaţi să-şi impună ei voinţa asupra conducerii), ca şi de lipsa de fonduri 
într-o perioadă în care (după izbucnirea războiului mondial) atenţia 
principală se îndrepta spre înarmare 77. El concepea Teatrul Naţional ca o 
instituţie, care, prin turnee dese, trebuia să contribuie din plin la rid i
carea culturală a ţării. A înfiinţat şi un „Comitet de iniţiativă al tea
trului ambulant sătesc şi al şezătorilor şcolare" (evident că încerca să 
aplice ideile sale socialiste şi în domeniul teatrului).

Izbucnirea războiului l-a sustras în mare măsură de la activitatea 
de director al teatrelor, trebuind să îndeplinească mai multe m isiuni 
diplomatice, mai ales în Franţa, unde avea numeroase relaţii şi prietenii 
din timpul studiilor. A m ilitat intens pentru intrarea României în război

(Istoria literaturii române, Ed. Nagard, 1980, p. 580) reţine din opera sa doar 
piesa „Chemarea codrului'1. C. Ciopraga (Literatura română între 1900 şi’ 1918, Ed. 
Junimea, 1970, p. 628-629) se declară de acord cu concluziile lui Eugen Lovinescu. 
Doar Aureliu Weiss (op. cit., p. 1-48) îi analizează opera cu m ultă atenţie, gă- 
sindu-i numeroase idei interesante ; îi reproşează, însă, graba prea mare cu care 
a dat drumul lucrărilor sale spre public, fără a le cizela îndeajuns. De aseme
nea, consideră că, lăsîndu-se furat de viaţa politică, a neglijat activitatea literară, 
pentru care avea o adevărată chemare. Nu stăruim mai m ult asupra activităţii 
sale literare, deoarece, pe de o parte, aceasta a fost analizată cu competenţă în 
studiile indicate, iar, pe de altă parte, evocarea noastră se opreşte mai mult asu
pra activităţii social-politice a lui G. Diamandy.

69 Almanahul... 1912, p. 71.
70 Aici va publica, printre altele, cea mai izbutită dintre producţiile sale dra

matice — „Chemarea codrului*.
71 L. Kalustian, op. cit., p. 118.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Almanahul... 1912, p. 71.
75 L. Kalustian, op. cit., p. 118.
76 I. Massoff, op. cit., voi. 5, p. 46.
77 Ibidem, p. 46-88.
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alături de Franţa, publicând şi o broşură pe această temă 78 Va fi pre
şedinte al Asociaţiei franco-române 79.

Nemaiputînd urmări direct problemele teatrului, care luaseră o în
torsătură neplăcută, G. Diamandy îşi înaintează, la 8 august 1915, de
misia, prietenului său, I. G. Duca, ministru al instrucţiunii publice, care 
i-o primeşte la 20 august, „cu părere de rău“ 80.

După intrarea României în război, Diamandy, deşi era parlamen
tar şi grav bolnav, cere să meargă' pe front ca voluntar, dar, după o 
nouă criză cardiacă, este evacuat în spatele frontului8i. îşi reia activi
tatea parlamentară, dar neînţelegîndu-se cu conducerea Partidului libe
ral, împreună cu alţi intelectuali cu vederi democratice (Gr. Trancu- 
Iaşi, N. Lupu, Grigore Iunian ş. a.), părăsesc partidul şi la sfîrşitul lui 
aprilie 1917 pun bazele Partidului muncii82.

Programul noului partid era printre cele mai avansate, cerînd : îm 
proprietărirea ţăranilor cu cîte 5 ha, exproprierea integrală a dome
niilor coroanei şi a altor proprietăţi fără stăpîni nominali, drept de vot 
pentru toţi cetăţenii de la 20 de ani, inclusiv femeile ; lichidarea anal
fabetismului, legislaţie muncitorească, în care să se prevadă dreptul la 
grevă, contract colectiv ş. a. 83.

Grupul parlamentar al Partidului muncii a pus în mai 1917, în dez
baterea parlamentului problema reformei agrare şi a votului universal 8/|.

G. Diamandy nu a mai apucat să! vadă realizate marile înfăptuiri 
de la sfîrşitul războiului, deoarece starea sănătăţii sale înrăutăţindu-se 
brusc, a fost sfătuit să plece la Paris, unde ar mai fi putut fi îngrijit, 
în Franţa, însă nu putea ajunge decît ocolind prin Rusia şi prin mările 
nordice. A stat un timp la Petersburg, unde fratele său era ministru 
plenipotenţiar al României. Din Arhanghelsk a plecat, prin Marea Albă, 
Oceanul îngheţat de Nord şi Marea Norvegiei, cu un vapor, care trans
porta 3000 de cehi şi slovaci, foşti militari în armata austro-ungară şi 
care plecau să se înroleze în armata franceză ; de asemenea mai erau 
300 de femei din serviciul francez de Cruce Roşie. Diamandy, cu spi
ritul său dinamic, a organizat grupe de studiere a limbii franceze pen
tru cehi şi slovaci 85.

în timpul călătoriei, la 27 octombrie 1917, un ultim atac de cord 
a pus capăt tumultoasei vieţi a lui G. Diamandy. Mormîntul său s-a 
deschis în valurile mării, în dreptul arhipelagului Shetland8f), în nor
dul Marii Britanii, aproape de ţelul călătoriei.

78 Cauzele războiului european şi interesele României, Buc., 1915. Asupra a- 
cesteia va raporta Ion Bogdan, în Analele Academiei, seria II, tom. X X X V III 
(1915-1916), Partea administrativă, p. 224-226.

79 I. Atanasiu, op. cit., p. 407.
80 I. Massoff, op. cit., voi. 5, p. 85-86.
81 L. Kalustian, op. cit., p. 119.
82 M. Musat si I. Ardeleanu, Viafa politică în România 1918-1921, Ed. politică, 

Buc., 1976, p. 68.
83 Ibidem, p. 302-303.
84 Ibidem, p. 193.
85 L. Kalustian, op. cit., p. 119-120.
86 Ibidem, p. 120.
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Fire dinamică şi întreprinzătoare, G. Diamandy a fost un personaj 
aparte în peisajul mişcării democratice româneşti de la sfîrşitul seco
lului trecut şi începutul secolului nostru. Spirit enciclopedic şi vizio
nar, a fost un adevărat deschizător de drumuri în mai multe domenii. 
Marcat, chiar fără voia lui, de obîrşia sa boierească, el nu a găsit totuşi 
o cale directă de comunicare cu masele, rămînînd, aşa cum afirmă cei 
ce l-au cunoscut, o fire aristocratică, rece şi uşor distantă87. Fiind o 
personalitate puternică, a dorit să-şi impună permanent voinţa asupra 
celor din preajmă. Din opera sa a rămas îndeosebi imaginea publicis
tului democrat, care, prin „L’ere nouvelle", „Lumea nouă" şi „'Revista 
democraţiei române" (periodice pe care le-a condus efectiv), a contri
buit în mod remarcabil la afirmarea ideilor socialiste şi democratice în 
viaţa politică a ţării.

GEORGE D IAM ANDY

R e $ u m e

L ’article esquisse l ’activite multilaterale de George Dia
mandy (1867-1917), homme politique d ’orientation socialiste et democratique, jour- 
naliste renomme, homme de lettres (dramaturge et prosateur), homme de theâ- 
tre, archeoloque amateur. Parmi ses grandes realisations on pourrait citer : il 
a cree la premiere revue d’orientation marxiste en France : „L’ere nouvelle“ (1893- 
1894) ; il a ete redacteur en chef du Journal du Parti Social-Democrate des Ouvriers 
de Roumanie, „Lumea Nouă“ (1894-1899) ; il a ete aussi directeur general des 
Theâtres ; de meme il a ete le fondateur et le president de la „Societe des auteurs 
dramatiques“, president de la, „Societe des Ecrivains Roumains“ ; c’est aussi un 
des premiers qui aient recherche et publie les renommes vestiges archeologiques 
de Cucuteni.

87 I. Atanasiu, op. cit., p. 146 ; A. Weiss, op. cit., p. 3.



A R TU R  G O R O V E I (1 8 6 4 -1 9 5 1 )

— CU PRIV IRE LA ACTIVITATEA SA 
ETNOGRAFICA ŞI FOLCLORISTICĂ  —

ION CHELCEA

Asupra lui Artur Gorovei nu există un studiu mai 
cuprinzător i , care să trateze nu atît anumite aspecte de detaliu, cum ar 
fi spre exemplu cel biografic, foarte interesant şi acesta, cît aportul său 
la cunoaşterea etnică a poporului român *. Activitatea sa folcloristică tre
buie delimitată, scoasă în relief, trebuie definită poziţia sa faţă de fol
clor şi evidenţiate ideile şi sentimentele care i-au dirijat activitatea vreme 
îndelungată —  o jumătate de veac. Căci Artur Gorovei a muncit cu atîta 
abnegaţie, încît oferă tinerelor generaţii un exemplu demn de urmat. 
Din acest punct de vedere prezintă Şi un interes pedagogic naţional.

Dacă ar fi să sintetizăm în cîteva cuvinte întreaga sa activitate et- 
nograifică şi folcloristică, am fi de părere că Artur Gorovei, cu activita
tea sa atît de rodnică, a umplut un gol la timp şi a menţinut interesul 
treaz, atît în lumea românească, cît şi peste hotare, pentru o preocupare 
demnă şi nobilă : aceea a cultivării cunoaşterii propriului popor, sub o 
formă care la noi a prins totuşi mai greu.

Acela care a avut împrejurarea rară de a cunoaşte personal pe Artur 
Gorovei rămîne multă vreme extaziat de farmecul unei personalităţi atît 
de complexe şi de umane, căci Artur Gorovei era unul dintre acei oa
meni al căror suflet întrupează o nobleţe remarcabilă, de care el însuşi 
pare a fi fost conştient căci într-una din scrierile sale se destăinuieşte 
astfel : ..dacă aş fi voit să profit de stăruinţele de care aş fi putut să 
mă folosesc, în multe împrejurări s-ar fi măcinat altă făină la moara 
mea" 2. Trebuie să mai adăugăm însă că Artur Gorovei se mai distinge

1 Enumerăm cîteva titluri de lucrări care privesc viaţa şi activitatea lu i Artur 
Gorovei : M ihail Şerban, Artur Gorovei în „Adevărul literar11, X IV  (1935), nr. 756 ; 
Vaier Donea, Un cărturar distins. Artur Gorovei, în „Adevărul literar'4 X IV  (1935), 
nr. 773 ; Gheorghe Bezviconi, Artur Gorovei genealogist, în „Păstorul Tutovei“ III, 
nr. 7, 8 şi 9 ; A. S. P., Artur Gorovei, în  „Bugeacul“, I I I  (1937), nr. 12 şi IV  (1938), 
nr. 1 ; E. Ar. Zaharia, Artur Gorovei, 1938, în „Ţara Bârsei“, X  (1938), p. 362-372 ; 
Gh. Bezviconi, Artur Gorovei şi Basarabia, Cu prile jul îm p lin irii vîrstei de 75 de 
ani, în „Cuget clar“, I I I  (1938-1939), p. 449-500 ; Profira Sadoveanu, Domniile lor. 
Domnii şi Doamnele. Convorbiri şi portrete, Bucureşti, 1937 ; G. Ursu, Artur Go
rovei la 80 de ani, în „Cetatea Moldovei11 (1944), voi. X II ,  nr. 2, p. 171rl76 ; Ion 
Muşlea, La centenarul naşterii lui Artur Gorovei (1966), în „Cercetări etnografice 
şi de folclor11, 1971, p. 318-330 ; Maria Luiza Ungureanu, Introducere la Scrisori 
către Artur Gorovei, 1970, p. V-XXIII.

2 Apud G. Ursu, Lucr. cit., p. 173.
* Studiul lu i Ion Chelcea datează dinaintea apariţiei lucrării „Şezătoarea" în

contextul folcloristicii (Bucureşti, Editura Minerva, 1972), de Petru Ursache (n. red.).
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şi printr-un echilibru sufletesc, care a contribuit, în primul rînd, la o 
activitate atît de rodnică.

înarmat cu această fire excepţională, era natural să treacă peste a- 
numite convenienţe sociale şi să-şi urmeze calea sa, privind greutăţile 
drept în faţă. Căci el, la şcoală, după cum singur mărturiseşte, se simte 
„străin" şi nu arareori îl pîndeşte gîndul de călugărie... Duce o viaţă 
de „pusnic", mai ales cînd se află într-un alt mediu decît cel dei acasă, 
se simte ca un „sălbatic". A  fost un „tim id". Şi un tim id a rămas pină 
la adînci bătrîneţe, pînă la moarte, contrastînd izbitor cu orînduielile ne
drepte din juru l său

După cum am văzut, Artur Gorovei însuşi îşi dă seama de poziţia 
lui, singulară, în lume. El se află însă în faţa unui dat pe care-1 depă
şeşte, nevoit să înfrunte problemele existenţei de tot felul, fără ca să 
piardă un moment din vedere sensul unic al vieţii sale, în care se ză- 
vorîse, la adăpost sigur de trivialitatea acestei lumi. în  felul acesta, el 
este un unic în felul său, un incomparabil, mai ales dacă se ia în consi
deraţie mediul în care şi-a desfăşurat activitatea. Numai cunoaşterea 
propriului său popor îl mîngîie şi îi dăt un rost în viaţă. De aceea el va 
munci foarte mult, punîndu-şi în slujba acestui ideal întreaga sa putei'e 
de muncă.

Fire aleasă, Artur Gorovei s-a ferit de tot ce poate fi moarte a 
vieţii nobile, de tot ce e străin creaţiei sau ceasului liniştit şi dătător 
de rod bun. Potrivit firii sale el a selecţionat lecturile şi a înlăturat cu
noştinţele sterpe şi goale croindu-şi singur pîrtie pînă la realităţile cele 
mai adînci care ar putea fi sintetizate astfel : 1. Explorarea propriilor 
sale gînduri şi sentimente exprimate literar; în centrul acestor preo
cupări stă scriitorul ; 2. Cunoaşterea trecutului din care coboară şi se 
afirmă poporul român. Numai cine s-a convins de rîvna sa pentru cu
noaşterea trecutului, numai acela-şi poate face o idee asupra activităţii 
sale istorice. în  centrul acestor preocupări stă deci istoricul; 3. Interesul 
pentru cunoaşterea culturii populare e un alt aspect al preocupărilor sale 
şi cel care precumpăneşte faţă de toate celelalte. Acesta îl face mai ales 
cunoscut şi preţuit. în  centrul acestor preocupări stă folcloristul-etno- 
g ra f; 4. Activitatea sa în domeniul dreptului, concretizată mai ales în 
lucrări de popularizare, activitate care completează şirul celorlalte ac

tivităţi, situîndu-1 continuu aplecat spre nevoile mulţim ii şi în special 

ale ţărănimii. Se ştie că' Artur Gorovei a fost mai întîi judecător şi după 
aceea avocat.

Ne vom ocupa în cele ce urmează, îndeosebi, de activitatea sa etno- 
grafico-folcloristică, realitate pe care a considerat-o ca fiind unul din 
factorii permanenţi ai existenţei noastre ca popor, după care urmează

3 „Citeam de toate, numai pe cărţile de şcoală n-am pus m îna“ (Din am in
tirile unui elev, în „Cetatea Moldovei*, V, p. 139). „...la şcoală mă simţeam din ce 
în ce mai străin. Cîteodată mă ispitea gîndul de călugărie, numai să scap de 
chinul de a deschide uşa clasei a VI-a“ (ibid., p. 140). „...eram sălbatic odată ce 
mă aflam în alt mediu decît cel de acasău (ibid., p. 146). „...se făcuse în  mine
o schimbare pe care nu ştiu cum să mi-o explic, cu toate că duceam aceeaşi viaţă 
de pustnic'4 (ibid., p. 147).
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studiul trecutului şi activitatea de popularizare, întîlnită în celelalte 
scrieri ale sale, care-i dă o aureolă de misionar, într-o lume prea puţin 
aplecată spre nevoile celor mulţi 4.

Pe vremuri, cercetarea etnografico-folcloristică era cu totul mărgi
nită, se limita la culegerea literaturii populare, ca urmare a curentului 
romantic. Singura educaţie ştiinţifică, Artur Gorovei avea să şi-o facă 
prin el însuşi : „Eu aveam, spune el, o cultură generală care ieşea 
din cadrul cunoştinţelor unui elev de liceu ; citisem lucrări care-mi plă
ceau, mă interesau14 5. Cît priveşte cunoştinţele primite de la Universi
tate, iată cum se exprimă : „şi nu doar profesorii mei de la Universitate 
contribuiră la aceasta. Ei veneau la curs numai de mîntuială. Cursurile 
lor constau în citirea, ca la o strană de biserică, a unor foiţi îngălbenite 
de vreme şi pline de nerozii şi plecau din clasă fără a schimba o vorbă 
cu vreunul dintre studenţi, care de multe ori îi priveau ca pe nişte duş
mani. De la profesorii mei de la Universitate nu am auzit un cuvînt 
înălţător ele suflet, nu am auzit o idee, nu am învăţat nimic. Şi dacă am 
avut idealuri, şi dacă am încercat pînă la ele, se datoreşte numai cercu
lui de prieteni, de răzvrătitori, precum ne numea lumea, în mijlocul că
rora mi-am dus viaţa de student44 G.

Precizăm totuşi că Artur Gorovei a avut ca mentor pe P. Sebillot 
considerat şi un precursor în folcloristica franceză, şi care se limita — şi 
el — doar la literatura populară 7 ; apoi că se bucură de sfaturile pe care 
le primeşte din partea lui Moses Gaster, specialist în domeniul literatu
rii noastre vechi, căruia îi şi consacră un studiu. Fără o pregătire de 
specialitate, avea totuşi să înfrunte cu riscuri curajos asumate — greu
tăţile de tot felul ce-i stau în cale.

Va trebui să ne întoarcem, astfel, iarăşi la calităţile sale înnăscute. 
Sinceritatea şi cultul adevărului vor fi pentru el pîrghii serioase de sus
ţinere. Rîvna şi entuziasmul îi caracterizează personalitatea de-a lungul 
întregii sale activităţi. Cum s-a văzut, ucenicie, cu adevărat în ce pri
veşte cunoaşterea folcloristicii şi etnografiei, nu făcuse nicăieri. Această 
cunoaştere o va cîştiga cu timpul şi, desăvîrşind-o, el ajunge, încetul 
cu încetul, aproximativ la nivelul celor care se socoteau Mîn domeniu44, 
care aveau la îndemînă biblioteci şi erau la curent cu ideile dominante 
în disciplină. Activitatea sa, la un moment dat, umbreşte pe a tuturor 
colegilor săi, ajungînd cel mai reprezentativ folclorist român după Si- 
meon Florea Marian. Care este explicaţia ? Deşi cu studii universitare în 
altă disciplină, însă cu o cultură excepţională, la care ajunsese pe o altă 
cale decît prin şcoală, potrivit firii sale, Artur Gorovei a ţinut perma

4 Undeva spune că tatăl său avea fire de „revoluţionar11 (Din amintirile unui 
elev, p. 130). La un moment dat s-a putut spune despre „Şezătoarea11 că ar fi o 
revistă „socialistă41 (Artur Gorovei — Şezătoarea. Povestea unei reviste de folclor, 
1932, p. 11). Intr-o vreme, dimpreună cu Mihail Sadoveanu ridică în deal la Ră- 
dăşeni o moară, „afacere care n-a putut să meargă din cauza inaptitudinii negusto
reşti a celor doi scriitori, care aşezaseră şi o bibliotecă la moară, ca să citească 
oamenii în timpul cît se va măcina“ (v. G. Ursu — loc. cit., p. 75).

5 Din amintirile unui elev p. 150.
6 Artur Gorovei, Cruzimi, Iaşi, 1921, p. 39.
7 Ion Muşlea, lucr. cit., p. 124.
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nent legătura cu viaţa de provincie în care a preferat să răm înă şi in 
care a şi rămas pînă la moarte. Situîndu-se între două lumi : între Capi
tală şi adevărata ţară, graţie personalităţii sale excepţionale, el s-a impus 
şi în lumea învăţaţilor care i-au recunoscut munca prin primirea sa în 
sînul Academiei Române 8. Totodată a corespuns şi năzuinţelor folclorişti
lor mai mărunţi dintre care mulţi trăiau la ţară, şi care vedeau în el 
un ales ; trecea drept „decan" în lumea folcloriştilor din timpul său şi 
a acelor care i-au urm at9.

De aici, dintr-un mediu simplu, ca cel de la Fălticeni, a reuşit să 
se ţină la curent, să ţină pas cu progresul ştiinţific, ceea ce nu era lucru 
chiar aşa de uşor. Martore sînt lucrările sale, în care aflăm astfel de 
destăinuiri10.

Dar dacă anumite greutăţi vor fi fost inerente oricărei munci inte
lectuale în mediul de atunci, în mare parte neprielnic unei activităţi de 
acest fel, în sufletul său se petrecea un proces nobil, pe care nu mulţi 
în vremea sa îl vor fi trăit : este durerea pe care abia şi-o reţine că nu 
poate lucra cu sistem. La un plan de activitate, Artur Gorovei a ţinut de 
la început, chiar din anul 1892, cînd apare „Şezătoarea". Astfel n-ar fi 
tradus din limba franceză chestionarul lui Sebillot11, cu gîndul ca mate
rialul ce se va aduna să se încadreze unui plan sistematic de activitate, 
dar colaboratorii n-au putut fi dominaţi de un program. Ei au continuat 
să trimită materialul pe măsură ce-1 adunau, aşa cum îl adunau, şi de 
multe ori — spune Artur Gorovei —  l-a publicat de nevoie, ceea ce nu 
ar fi făcut, poate, dacă s-ar fi aflat în „alte condiţii" 12.

Prin aceste, „alte condiţii", fie că Artur Gorovei înţelege şi o pre
gătire anume, fie că înţelege mai ales mediul şi oamenii cu care a co
laborat, un lucru e sigur, că şi una şi alta i-au lipsit, iar el caută să le 
suplinească pe amîndouă, graţie personalităţii sale excepţionale. în  a- 
ceasta constă meritul său nepieritor.

Fiind vorba de greutăţile întîmpinate cu scoaterea la Fălticeni a unei 
reviste „Şezătoarea", el face următoarea mărturisire semnificativă : 
„le-am îndurat toate acestea fără a murmura, pentru că am fost mînat 
de dorul de a contribui, cum şi pe cît mi-a fost cu putinţă, la înălţarea 
poporului meu, desgropîncl şi dînd la iveală comoara din sufletul unui 
neam amărît". Să reţinem pe acel „cum şi pe cît mi-a fost cu putinţă", 
pentru că exprimă mai bine rostul spuselor noastre. Intuiţia destinului 
încercat al poporului nostru îi servea de perspectivă şi de îndîrjită am
biţie. Dar în ciuda unor atari circumstanţe, puţin prielnice, nu putem 
trece totuşi peste o luare de poziţie critică faţă de felul în care a publicat 
materialele şi mai ales faţă de felul cum a căutat să le explice. Gorovei

8 Se ştie că, în 1934, Universitatea din Cernăuţi l-a proclamat doctor ho- 
noris causa (v. „Făt-Frumos“, IX  — 1934 —, p. 109), iar în 1940 Academia Ro
mână îl alege membru de onoare.

9 Intre cei apropiaţi era cunoscut în mod obişnuit sub apelativul moldovenesc 
de „conu Artur“ (v. Profira Sadoveanu, lucr. cit).

10 In  prefaţa la Descîntecele românilor (Bucureşti, 1931, p. 4), spre exemplu.
11 Publicat în „Şezătoarea11, I, nr. 5, 6, 7, şi 8.
12 Cf. Artur Gorovei, Indice analitic şi alfabetic al celor 25 voi. din revista 

de folclor „Şezătoarea", p. V.
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nu a dat o explicaţie suficientă unora dintre aspectele etno-folclorice 
abordate. Dăm numai un exemplu : lucrarea Descîntecele românilor, nu 
beneficiază şi de explicaţia majoră ce stă la temelia cărţii lui Georg Fra- 
zer (The Golden Bough, 1890), tradusă în limba franceză în ediţie pre
scurtată (cu un an mai tîrziu după apariţia Descîntecelor) lucrare care 
i-ar fi folosit.

Dar optimismul său robust, ne întîmpină şi de astă dată, ca şi cu 
alte prilejuri, măsurat. Te încearcă regretul, că un astfel de intelectual 
nu s-a bucurat de alte condiţii de viaţă, de un mediu ştiinţific autentic. 
Astfel că, oricine, poate trage singur concluziile acestei dramatice dar 
eroice situaţii în care Gorovei a fost nevoit să trăiască şi să muncească.

Istoriografia de azi pune preţ pe „moştenire46, şi anume pe cea care-şi 
justifică importanţa istorică-socială-culturală-ştiinţifică. Din acest punct 
de vedere Artur Gorovei supravieţuieşte prin tenacitatea sa, prin munca 
de strîngere a materialelor, prin sistematizarea acestora, dar nu întot
deauna (şi de cele mai multe ori) şi prin încadrarea teoretică a proble
melor pe care le ridică. Anumite opinii au sesizat-o 13. Aşa încît, sub 
raport folcloric-etnografic, doar cîteva din lucrările sale se bucură de un 
interes deosebit : Cimiliturile (1898), considerate de G. Pascu un izvor 
preţios de informaţie, Descîntecele românilor (1931), precum şi Ouăle de 
Paşti (1937). Celelalte contribuţii rămîn cu o valoare oarecum secundară. 
Dar cel mai pozitiv rezultat îl constituie tot scoaterea revistei „Şezătoa
rea44, asupra căreia vom reveni mai departe.

★

★ ★

Nu ne sînt arătate revistele în care au apărut articolele strînse în 
volumul „Cruzimi44 14. Sigur că ele datează din preajma răscoalei din 
1907. Lucrarea ne prilejuieşte importante observaţii din punct de vedere 

•etnografic şi social-politic.
Constatările făcute pe atunci de Artur Gorovei s-ar putea împărţi 

în patru categorii, după obiectul lor, astfel : deosebirea pe care o face în
tre locuitorii de la munte şi cei de la şes ; între clasa de sus şi cea de 
jos ; observaţiile cu privire la munteni şi moldoveni (de mai mică im
portanţă) şi în sfîrşit, deosebirea ce se face între mediul de viaţă mol- 
venesc şi cel din Bucovina. Dincolo de aceste diferenţieri tranşante pe 
care realităţile etnologice nu le confirmă decît parţial (cu excepţia ob
servaţiilor de natură socială) interesante ni se par constatările lui Ar
tur Gorovei care se subsumează unei direcţii mai generale de reconsi
derare şi reevaluare a elementului clacic din structura etnică a poporului 
român. Pentru Artur Gorovei, ca şi pentru Alecu Russo, spre exemplu, 
componenta dacică din structura etnică a poporului nostru s-a perpetuat 
de-a lungul istoriei ajungînd pînă la noi nealterată sub aspectul înfă
ţişării fizice şi psihice, mai ales la locuitorii din zonele montane. Edifica
tor ni se pare, din acest punct de vedere, acest portret de muntean

13 v. Sociologie românească, 1936, nr. 2, p. 44.
14 Volumul apare în 1921.
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din părţile Bucovinei : „Iată un muntean, unul din bătrini, bineînţeles, 
e un dac adevărat : statură înaltă, trupul numai oase şi muşchi, ochii 
pătrunzători, umbriţi de gene mari, o mustaţă mică, plete ondulate şi 
părul scurt pe frunte. Mişcările trupului repezi şi nervoase, grabnic la 
luat hotărîre, recunoscînd dreptatea altuia, contrast izbitor cu apucăturile 
oamenilor de la cîmp“.

Portretul e completat cu interesante consideraţii de limbă şi litera
tură populară : „în pronunţarea lor sînt semne necunoscute în restul ţă
rii, foarte greu de imitat, dacă nu imposibil. Sunetele ă şi e par bizare 
şi cu toate acestea, nu sînt displăcute*.

„Vocabularul, apoi, cuprinde un mare număr de cuvinte cu desăvîr- 
şire străine limbei vorbite de populaţia care începe dincoace de poalele' 
muntelui şi toate aceste cuvinte — poate cu rare excepţiuni — sunt în
trebuinţate de ardeleni. Dacă unele din aceste cuvinte n-ar fi întrebuin
ţate astăzi în Ardeal, eu bănuiesc că sînt cuvinte părăsite de ardeleni şi 
înlocuite de ei cu altele, aşa că făcîndu-se studii serioase s-ar putea re
constitui, cu ajutorul cuvintelor din munţii Sucevei, limba pe care o 
vorbeau ardelenii, pe timpul cînd s-au despărţit de dînşii fraţii care s-au 
statornicit aici*.

„Literatura lor şi în special cîntecele, sînt aceleaşi cu ale ardeleni
lor. Cîntecele din Dorna, Broşteni, Borca, s-ar putea lua drept nişte va
riante ale celor din colecţiunea Iarnik-Bârseanu...*.

,„în relaţiile lor sociale, muntenii au nişte deprinderi deosebite. Un 
ţăran de la cîmp, oricît ar fi el de chiabur şi cu vază între ai lui, tot 
va zice unui surtucar : „sărut mîna cucoane^, şi zisa lui va fi însoţită de 
fapt, pe cînd munteanul cel mai bicisnic ştie numai, „bună ziua dom
nule...*.

„Muntenii sînt daci, poporul viguros şi sobru, care merită toată ad
miraţia. Retraşi în munţi, adăpostiţi de înrîuriri străine şi-au păstrat 
mai nealterate şi chipul şi caracterul^.

„Locuitorii de la cîmp sînt ceea ce ne place nouă să ne numim ro
mani. Ne fălim cu această origină, deşi pentru mine parcă mi-ar şedea 
mai bine să ne revendicăm origina de daci*.

Desigur, în această formulare, distincţia cu care operează Gorovei 
este forţată, căci o puritate a caracterului dac la munteni, sau a celui 
roman la locuitorii cîmpului nu e nici măcar de conceput. Distincţia ar 
ţine, prin urmare, de nuanţă. E aici, după opinia noastră, nu neapărat o 
limită a gîndirii sale, cît mai mult consecinţa unei delimitări tranşate, 
operate din motive didactice, ca să le zicem aşa.

Alte observaţii semnificative privitoare la ţinuta morală impecabilă 
a ţăranilor de la munte merită a fi reţinute : „Acesta e obiceiul în tot 
muntele : cosaşii pleacă la treburi şi casa rămîne pustie. Şi cu toate 
acestea, foarte rare ori se aude că s-a prădat pe cineva, precum se în- 
tîmplă aşa de adeseori în părţile cîmpului şi mai ales în oraşe*.
. „Sau sînt oameni pe aici mai cinstiţi — adaugă el — sau că toţi lip
sesc de acasă şi se întorc în acelaşi timp ; aici proprietatea se respectă 
mai mult decît în alte părţi. Poate că la aceasta a înrîurit şi viaţa în
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comun, care e mai deosebită la munte, deşi s-ar părea că trebuie să se 
întîmple contrariul44 15.

Artur Gorovei n-a adîncit problemele pe care le ridică aici, dar, in
teresant, cercetări ulterioare, antropologice, au arătat că între populaţia 
de la şes şi cea de la munte — cît priveşte ţara noastră — e o deosebire 
fundamentală din punct de vedere constitutiv : unii fiind intr-adevăr 
mediteraneeni, dolicocefali, veniţi din sud. Aceştia s-au aşezat la şes, iar 
ceilalţi brahicefali, alpini, s-au statornicit în munţi, încă din epoca pietrei 
şlefuite i(î. Deci, pot fi priviţi ca reminescenţe străvechi. Simţul de obser
vaţie a lui Artur Gorovei sub acest raport n-a dat greş nici un moment, 
dacă exceptăm unele tuşări mai apăsate, sau distincţiile operate prea 
ferm.

Cît priveşte deosebirea care se face între clasa de sus şi cea de 
jos —  distincţie mai mult socială — ea rezultă pentru Artur Gorovei din 
însăşi poziţia ştiinţei noastre faţă de studiul propriului popor. Este dis
tincţia întîlnită la şcoala romantică în literatură, filozofie şi etnografie, 
care afirmă deosebirea dintre sat şi oraş, pe care apoi, la Artur Gorovei 
s-a grefat concepţia socialistă a vremii.

O singură excepţie are Artur Gorovei de făcut la acest de al doilea 
punct, atunci cînd vine vorba de „clasa boierească44, deoarece, într-o  ̂
vreme, susţine el, nu exista nici o deosebire, în privinţa datinelor, în
tre cele două clase. „Este însă, în afară de orice îndoială că în vremurile 
vechi aceste datine reconstituite din rămăşiţele aflate astăzi în toate 
părţile locuite de români, erau generale. Şi avem dreptul să credem că 
ele erau urmate cu sfinţenie, nu numai de ţărănime, ci şi de clasa boie
rească,. pentru că într-o vreme nu era nici o deosebire, în privinţa dati
nilor între aceste două clase. Numai pe urmă se adînceşte prăpastia, pe 
care avem dreptul s-o facem să dispară44 17.

De aici misiunea specială — practică s-ar putea spune — a etno
grafiei şi folclorului, pentru a împăca şi armoniza acea prăpastie, abisul 
social... în special spre a putea guverna acest popor de jos, popor de ţă
rani, atît de numeros, va trebui mai întîi ca el să fie cunoscut. Studiul 
felului său de trai, ne va da posibilitatea să ne convingem întru totul 
de ce gîndeşte, ce crede şi cum trăieşte poporul nostru de la ţară, singu
rul mijloc în măsură să arate dacă legile pe care le are sînt potrivite 
sau nu cu firea lui j8. Ar fi aceasta, cum s-ar spune o problemă de că- 
pătli a artei politice, preconizată, dar şi aplicată în alte părţi, unde poli
tica trece la un moment dat ca o etnografie aplicată.

La noi, D. Guşti, e un susţinător — pentru vremea sa — al aceleiaşi 
concepţii, care în Germania, teoretic, îsi (făcuse loc încă de pe la 1850 
cu V. H. Riehl.

Dar, ideea a rămas să fie numai aruncată de Artur Gorovei cu toate 
că îl preocupa, de vreme ce el se confundase, de mult, cu propriul său 
obiect de studiu iar acum, odată cu mişcările sociale din preajma anului’

15 Cruzimi, p. 45-46.
16 Cf. şi N. Lahovary, Les peuples Europeens, 1946, p. 490.
17 Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Bucureşti, Minerva, 1902, p. 6.
18 Cruzimi, pasim.
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1907, era prilejul nimerit ca aceeaşi idee să primească o formulare nouă, 
deşi nici de data aceasta soluţia socială propusă de Gorovei nu se arată 
a fi una de eficienţă practică.

Rîndurile de mai sus, date cu titlu documentar, ne dispensează, cred, 
să mai stăruim şi asupra celorlalte aspecte. Am vi'ut numai să arătăm 
că dacă Artur Gol'ovei n-a aprofundat latura strict etnografică, el n-a 
neglijat-o cu desăvîrşire. Unitatea de simţire a poporului român a con
stituit totuşi o problemă de seamă pentru el, înscriindu-1 printre primii 
etnografi români care a ridicat o problemă de caracterologie naţională, 
folosindu-se de observaţii directe în teren. El se numără, deci, printre 
puţinii etnografi de la noi care au încercat să prezinte caracterologic nea
mul nostru, pe bază de observaţii etnografice, oprindu-se la anumite 
constatări care i se păreau mai izbitoare, fără însă, ca să le fi adîncit 
şi, bineînţeles, fără perspectiva marxistă din zilele noastre.

Cu nici o ocazie Gorovei nu se reţine să aducă distincţii de natură 
să clasifice caracterul poporului nostru. El se întreabă : „Să existe oai’e 
vreo legătură firească sau este o simplă coincidenţă potrivirea aceasta 
a culorilor naţionale, cu culorile predominante în gustul poporului nos
tru ? Albastrul şi roşu găseşti pretutindeni în popor ; în îmbrăcămintea 
lui, în zugrăvelile ce face pe pereţii caselor, pe olărie, oriunde are oca
zia să aplice o culoare, ţăranul nostru întrebuinţează de preferinţă aceste 
două culori. Pînă şi în cîntece ar părea că invocă mai mult florile al
bastre ori roşii. Alte popoare preferă alte culori. Ruşii de pildă, au o 
dragoste deosebită pentru verde“.

„Să fie oare o legătură între rasa 10 şi culoarea preferată ? Poate că 
şi aceasta va fi o chestiune de studiat, poate că ar fi un ajutor la deter
minarea genealogiei popoarelor. Aşa dacă s-ar stabili că popoarele de 
gintă latină au în deosebită dragoste, culoarea albastră, pe care-o găseşti 
numai incidental la popoarele de rasă slavă, s-ar putea scoate dovada că 
la noi românii este mai puţin sînge slav decît susţin unii că am avea" 20.

în  lucrarea Popoarele balcanice în folclorul românesc (1942) mani
festă aceeaşi tendinţă de definire caracterologică. Problema rămîne des
chisă şi pentru vremurile noastre, precum şi pentru cele ce vor urma.

Distincţiile ce se pot face de la popor la popor, în cadrul mai res- 
trîns al popoarelor balcanice se datoresc relaţiilor „economice şi sociale 
dintre noi şi vecini". Acestea au determinat anumite „apreciaţii asupra 
trăsăturilor caracteristice ale indivizilor de altă naţionalitate cu care au 
venit în contact".

Iată în scurt, ce probleme îl frămîntau ; probleme ce pot fi reluate 
cu mult spor în cîmpul de cercetare etnografic şi de azi înainte.

Evident că Gorovei n-a avut norocul de o specializare asigurată cum 
se cuvine, în domeniu. Nu înseamnă că n-a dovedit intuiţie asupra pro
blemelor abordate precum şi simţul măsurii în toate. Dimpotrivă, ceea 
ce credem că îl caracterizează din punct de vedere metodic este pru
denţa şi sinceritatea cu care prezintă datele în diferite probleme ce le

19 Cuvintul „rasă“ fiind luat aici într-o accepţie mai largă.
20 In Cruzimi, ed. cit., p. 98-99.
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aduce în discuţie. Publicînd datinile la nuntă, în biblioteca „Minerva", 
vorbeşte de trei cărticele deosebite : „vom descrie obiceiurile la naştere, 
nuntă, înmormîntare — unde nu se va putea vorbi pe larg despre nişte 
lucruri aşa însemnate14. Şi caută să aleagă din mulţimea faptelor pe cele 
mai caracteristice, rămînînd ca alţii să adîncească în lucrări speciale, tri- 
miţînd la Simeon Fl. Marian, din care recunoaşte că reproduce „bucăţi 
întregi". Prin aceasta dă exemplu de sinceritate şi probitate ştiinţifică.

De aceea o bună parte din activitatea sa de folclorist este închinată 
strîngerii cu grijă a materialului, pentru care a depus o muncă de be
nedictin, fiind încredinţat că participă la o operă constructivă pentru 
progresul cunoaşterii propriului său popor.

în  toată activitatea sa, Artur Gorovei îşi impunea aceeaşi normă : 
strîngerea sistematică a materialului şi prudenţă, cînd e vorba să se re
curgă la explicaţii de ordin general. Căci, spune el, dacă în ştiinţele 
pozitive, ale căror concluziuni sînt rezultanta unor cercetări, experienţe 
făcute cu îndărătnicie, în cursul multor veacuri, se cere multă chibzuinţă 
şi mai cu seamă multă prudenţă, cînd e vorba de a trage o încheiere, 
cu atît mai multă chibzuinţă şi prudenţă se cere în folclor, o ştiinţă care 
abia acum se încheagă şi al cărei material de cercetare e supus atîtor va- 
riaţiuni şi prezintă atîtea dificultăţi de cercetat".

,.De aceea folcloriştii ar trebui să se ferească nu numai de a stabili 
legi, dar chiar de a trage concluzii parţiale din cercetări ce ar face asupra 
oricărei ramuri de manifestare a minţii poporului. E împiedicat a face 
aceasta, pe cîtă vreme nu e adunat încă imensul material care trebuie 
să servească la aceste studii, fără ca o concluzie de astăzi, să poată fi spul
berată mîine, cînd un fapt necunoscut încă, va arăta netemeinicia acelei 
concluzii"-1, — părere exprimată încă din anul 1893 şi reluată în a- 
nul 1905.

Acesta este de fapt „decalogul", metodologic am putea spune, care-1 
călăuzeşte în toată activitatea sa de folclorist şi de la care n-a abdicat 
cu nici un preţ. A fugit întotdeauna de speculaţii şi a rămas totdeauna 
un empirist. Căci iată o posibilitate în care ar fi putut interveni o des- 
legare de principiu, fără prea multă bătaie de cap, dacă Artur Gorovei, 
s-ar fi abătut de la punctul său de vedere metodologic.

în lucrarea sa Cimiliturile românilor, la pagina 7, se întreabă cum 
se explică faptul că „aceeaşi cimilitură se găseşte uneori exprimată prin 
aceleaşi cuvinte la popoare aşa de îndepărtate unele de altele şi în spa
ţiu şi prin origină ?". Răspunsul lui Gorovei este mai mult decît conclu
dent pentru viziunea sa metodologică : „S-a încercat mai multe expli
cări, cred însă că în starea folcloristicei de astăzi, este a umbla pe dibui
tele cercetînd să dai soluţiuni unor probleme aşa de grele. Deocamdată 
ceea ce trebuie de făcut mai cu folos, este de a aduna cu sîrguinţă ma
terialul folcloristic, a-1 coordona, a-1 studia în comparaţie cu folclorul 
popoarelor străine, şi numai cînd nu va mai fi nimic de ascuns, şi cînd 
unele enigme istorice vor fi rezolvate, numai atunci va fi sosit timpul 
pentru descîlcirea acestor chestiuni" 22.

21 Artur Gorovei, O chestiune de folclor, 1906, p. 91-100.
22 Artur Gorovei, Cimiliturile românilor, 1898, p. VIL
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Prin 1898, problema de principiu ce se cerea dezlegată, devenise un 
bun comun în etnografie, prin poziţia principială şi de metodă la care 
ajunsese etnografia în apus, de o parte psihologismul-naturalist re
prezentat în Germania prin Adolf Bastian, iar de altă parte poziţia pe 
care se fixase şcoala etnologică de la Leipzig, reprezentată de Fr. Ratzel, 
G r a e b n e r ,A n k e rm a n n Ş i nu m ult după aceea, la aproximativ zece 
ani, avea să-i dea răspunsul chiar unul dintre ai noştri, sub forma, a- 
proape a aceleiaşi întrebări, puse de filologul G. Pascu : „Care este deci 
originea cim iliturilor şi cauza asemănării aşa de izbitoare a unora dintre 
ele, la popoare aşa de diverse ?“. Şi răspunsul era de astădată prompt : 
„originea cimiliturilor, aşadar stă în tendinţa general omenească, de a 
petrece şi a se exprima figurat. Iar asemănarea între unele cim ilituri la 
popoare aşa de diferite între ele se datoreşte asemănării naturii omeneşti 
şi identităţii lucrului care se ciumuleşte44 -’'1.

Greutatea se găsea, desigur, în consecvenţa de metodă şi concepţie 
ce şi-o impune Artur Gorovei de la începutul începutului. Este dealtfel 
şi cauza pentru care mult mai tîrziu (1937), rămîne la acelaşi punct de 
vedere, în studiul său cu privire la Ouăle de Paşti —  studiu care trece 
drept unul dintre cele mai documentate pe care le-a scris Artur Goro
vei ->r>. într-un pasagiu înrudit cu cel semnalat de noi, mai sus, deci după 
aproape 40 de ani, se făcea aceeaşi observaţie : „filiaţia credinţelor
—  spune el —  şi obiceiurilor, nu a venit încă vremea să fie determi
nată. Cum s-ar putea explica, în starea de astăzi a cercetărilor, existenţa 
unei aceleiaşi credinţe, a unui acelaşi obicei, la popoare aşa de îndepăr
tate unele de altele, şi care după cîte ştim astăzi —  niciodată n-au venit 
în atingere ?44 2G.

Aşadar, ceea ce atrage atenţia, în primul rînd, e menţinerea lu i A r
tur Gorovei asupra aceluiaşi punct de vedere metodologic, de la care 
nu abdică şi te stăpîneşte gîndul, cum de-a putut folcloristul nostru să 
treacă de la „simple44 dar sistematice culegeri, la studii ca Ouăle de 
P aş ti! Adevărul e că, atît „Ouăle de Paşti“ cît şi Descîntecele românilor 
au acelaşi caracter de culegeri sistematice, documentate, lipsite de o in 
terpretare ce ar ieşi mai m ult din comun, Artur Gorovei răm înînd port 
drapelul unei întregi pleiade de folclorişti din epoca sa. El, cum ar spune 
Albert Marinus, rămîne „un folkloriste descriptiv44.

Prima lucrare a lui Artur Gorovei, Cim iliturile românilor are 409 
pagini, cuprinzînd 2716 cimilituri, dintre care „jumătate inedite44. Se 
putea deci prevedea încă de pe atunci în Artur Gorovei un folclorist 
plin de rîvnă, care-şi cunoaşte măsura puterilor şi care va aduce timp 
de 50 de ani contribuţii însemnate cunoaşterii folclorico-etnografice a 
poporului român, acTunînd, sistematizînd şi interpretînd, chiar cu zgîr- 
cenie, orice fapt. Ceea ce este interesant de observat, apoi, tot din punct

23 Ion Chelcea, Etnografie. Obiect, concepţie, metodă, Iaşi, 1943, p. 12.
24 G. Pascu, Despre cim ilituri. Studiul filologic şi folcloristic, Partea II, p. (31.
25 Asupra aceleiaşi probleme a făcut şi o comunicare sub auspiciile Institu 

tului Internaţional de Arte Populare, ţinută la Praga, în anul 1928 (vezi „Art. 
populaire11, Tom. I, p. 116-121).

26 Artur Gorovei, învăţători folclorişti, Bucureşti, 1940, p. 3.
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de vedere metodologic, e că Artur Gorovei nu şi-a legat numele de un 
sat sau de un grup de sate, de o vale sau regiune. Abia putem spune, 
cu riscul totuşi al minimalităţii, că numele său e legat de acela al Su
cevei sau regiunii Baia. S-a mulţumit doar cu totalitatea etnică la care 
s-a adresat şi pe care a avut-o în faţă de la început şi pînă la sfîrşit.

în privinţa aceasta, cred că e bine să se precizeze opinia sa cu pri
vire la cercetările mai noi, dar mai ales la cele făcute în cadrul insti
tutelor de specialitate, în comparaţie cu ale folcloriştilor, cum s-ar spune 
„diletanţi" sau „amatori", faţă de care, el are un cuvînt bun de spus : 
„nu-i suficient, spune el, să faci o excursie de-a lungul ţării, nici chiar 
să stai o lună într-un sat, în timpul verii, cînd toţi sătenii sînt la muncă 
pe cîmp, ca să spui că... ai făcut folclor. învăţătorul este el însuşi fiu 
de sătean, cunoaşte prin el însuşi ceea ce are de cercetat, dacă simte 
nevoia sufletească de a cerceta şi a nota. cînd se iveşte ocazia, ceea ce 
altuia poate să-i pară un lucru fără importanţă" -7.

Studiile sale de temelie privesc global unitatea noastră etnografică, 
astfel : „Cimiliturile românilor", „Descîntecele românilor —  materialul 
avînd să-l ia în mare parte de prin colecţii puţin accesibile, indicîndu-se 
întotdeauna sursa.

Dar activitatea lui Artur Gorovei se caracterizează pînă la un punct 
şi prin afirmarea simţului critic. însăşi prudenţa sa în ce priveşte for
mularea de legi şi nerecurgerea la explicaţii grăbite denotă o atitudine 
critică şi o poziţie sănătoasă ştiinţifică, aducîndu-ne aminte de o atitu
dine similară întâlnită la etnografi cu renume mondial, cum întîlnim spre 
exemplu la etnograful francez Arnold Van Gennep, care, în multe pri
vinţe, se fixează pe o poziţie similară cînd proclamă că „les theories 
peuvent changer mais les faites deivent etre presentes complets et sur- 
tout bien lecalises".

Simţul său critic se manifestă de la început, şi s-ar putea spune că 
se dezvoltă pe măsură ce activitatea sa creşte. Astfel în culegerea de ci
milituri avea să arate că ghicitorile, pe care le găseşte la Anton Pann, 
sînt „alterate" şi numai T. Stamate, anterior lui Anton Pann ar avea un 
număr de cimilituri „nealterate". Nici Ispirescu nu urmează o regulă. 
Cu toate acestea, într-o notă pusă la începutul broşurii, se indică origi
nea lor. La George Baronzi (Limba română şi tradiţiunile ei) se găsesc 
multe de toate, fără nici un sistem 28. Altădată, fiind vorba de ouăle de 
Paşti, respinge ca nefondate teoriile lui Gh. Jocu : „Desigur, teoriile fan
teziste ale d-lui Jocu nu pot să fie luate în consideraţie într-un studiu 
pornit din consideraţii ştiinţifice"2<J, „...de aceea trebuie să considerăm 
un exces de snobism patriotic afirmaţiile d-lui G. Jocu" ;:i0. în schimb 
faţă de „Doine şi strigături din Ardeal", de Andrei Bârseanu şi Jarnik, şi 
în special faţă de glosarul de la sfîrşit, are cuvinte de preţuire deose
bită : privit ca „un model de muncă pricepută şi conştiincioasă" 31.

27 Artur Gorovei, Ouăle de Paşti, Studiu de folclor, Bucureşti, 1937.
28 v. Cimiliturile românilor, ed. cit., p. V III.
29 v. Ouăle de Paşti, p. 79.
30 Ibidem, p. 77.
31 v. Artur Gorovei, Dr. Ioan Urban Jarnik, Bucureşti, 1937, p. 4.
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în întreaga sa activitate, apariţia revistei „Şezătoarea* înseamnă un 
titlu de glorie binemeritat de la posteritate 32.

Am arătat, în cele de mai sus, că preocuparea de „sistem*, între- 
buinţînd un cuvînt la care ţinea mult, nu lipseşte nici de astădată. Do
vadă chestionarul tradus după Sebillot — cu oarecari adaptări, consi
derat de el ca primul chestionar de folclor la noi 33. Completat apoi, a- 
celaşi chestionar a fost editat de Ministerul Instrucţiunii Publice şi dis
tribuit şcolilor din ţară, cu scopul ca materialul ce se va aduna să i se 
trimită spre a-1 „rîndui*. Ar fi aproape de necrezut, se exprimă Artur 
Gorovei, că nu am primit nimic, de la nici un învăţător din toată 
ţara* 34.

Acelaşi chestionar mai e reprodus apoi şi de Tocilescu în 1899. 
Chestionarul însă n-a fost niciodată aplicat direct şi personal, nici chiar 
de Artur Gorovei, într-o regiune sau localitate din ţară. El a rămas 
să fie folosit de alţii — nu se ştie cum. — obţinîndu-se o documentaţie 
de a doua mînă. Totuşi, revista a avut o creştere impusă de împrejurări. 
Artur Gorovei îi vede importanţa sub întreit aspect : 1. a dezmormîntat 
o coroană menită să fie pierdută pentru totdeauna ; 2. a contribuit la 
dezvoltarea interesului pentru culegerea şi cercetarea materialului de fol
clor ; 3. a contribuit la unitatea de simţire a poporului român prin cu
noaşterea propriilor sale creaţiuni 35.

Revista trebuia să se numească „Ion Creangă*, titlul dat sub im
presia morţii povestitorului. De altfel, legătura lui Artur Gorovei cu fol
clorul, o mijloceşte literatura propriu-zisă, de care acesta, cum s-a 
arătat, nu e străin mai ales prin mijlocirea literaturii populare. Chiar 
„Şezătoarea*, pe care o scoate la început cu un comitet compus din în
văţătorii Mihai Lupescu (Broşteni), N. Vasiliu (Crucea-Broşteni), G. Pave- 
lescu (Mădei) şi T. Danielescu (Fărcaşa) — membri fondatori — are ca 
subtitlu „Revistă pentru literatură şi tradiţiuni populare* şi numai din 
1908 se intitulează „Revistă de folklor*.

Cu privire la momentul cînd apare „Şezătoarea*, s-ar putea insista, 
deoarece, e prima revistă de genul acesta la noi. Apoi, a supravieţuit 
cum n-a supravieţuit alta, graţie tenacităţii lui Artur Gorovei şi a prie
tenului său Gh. T. Kirileanu, care a contribuit, de asemenea, ca „Şeză
toarea* să apară 37 de ani !

De reţinut că atunci cînd apare „Şezătoarea*, mai toate popoarele
vecine nouă aveau reviste ele specialitalte, sau de specialitate înrudită,
în care, un loc de cinste ocupa şi etnografia şi folclorul.

E vorba deci de o înaltă misiune creatoare, cultural-ştiinţifică, faţă 
de care Artur Gorovei s-a achitat în mod cu totul conştiincios. Nu i-a

32 Tudor Pamfile, în Artur Gorovei. Şezătoarea publicat în „Ion Creangă“, 
V, 1912, nr. 3, p. 66) subliniază : „De la d. Artur Gorovei avem un spor şi tot 
de la D-sa a pornit dragostea nebună — însumi mărturisesc pentru dînsa — care 
a cotropit pe atîţi bătrâni şi tineri de la ţară. “Ion Creangă11 este un fruct al 
acestei îndrăgostiri şi cu smerenie se pleacă astăzi înaintea celui mai sîrguitor 
al ei părinte, Artur Gorovei“.

33 Artur Gorovei, Noţiuni de folclor, Bucureşti, 1933, p. 49.
34 „Şezătoarea". Povestea vieţii unei reviste de folclor, 1932, p. 39.
35 Ibidem, p. 39.
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fost dat, sau societatea în care a trăit l-a împiedicat de a-şi îndeplini 
un alt ideal care l-a stăpînit : înfiinţarea unei Societăţi de folclor, me
nită să-i încoroneze activitatea. Ideea n-a prins, cu toate că realizarea 
ei era aşteptată de mult.

Profesorul Urban Jarnik de la  Bmo aflase vestea îmbucurătoare, că 
în anul 1907 s-ar fi pus la cale înjghebarea unei Societăţi de folclor în 
România, care să fie scut apariţiei şi mai departe a revistei „Şezătoarea*, 
dar s-a întîmplat tocmai invers : că o parte dintre colaboratori s-au des
părţit pe Artur Gorovei şi au înfiinţat o nouă revistă de folclor 36 ceea 
ce-1 punea pe Jarnik într-o mare încurcătură, tocmai pentru că se aş
tepta la altceva... El se aştepta într-adevăr la strîngerea rîndurilor şi nu 
la dispersarea folcloriştilor. t

Fără îndoială că în dezvoltarea ştiinţifică a preocupărilor de folclor 
din România, Artur Gorovei încheie o epocă. Epoca culegătorului har
nic, sistematic ; a publicării materialului cu mult simţ critic. Artur Go
rovei rămîne un exemplu pentru generaţiile următoare, arătîndu-le mai 
ales, cum se poate lucra în condiţii grele ; cum nu trebuie să se re
nunţe la un gîn-d mare odată cu preţul vieţii. Suportul moral explică 
astfel îndeajuns, în cazul de faţă, o activitate atît de rodnică şi apariţia 
lui Artur Gorovei în cultura română nu se poate explica altfel decît 
ca o întruchipare excepţională hărăzită, şi de această dată, la timp acestui 
popor.
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15-20 ; I I  — O activitate necunoscută a lui M. Kogălniceanu, în „Arhiva rom â
nească44, V, 194J, p. 19-71.

26. Am intiri despre Gh. Coşbuc, în „Cetatea Moldovei44, III, 1942, voi. V, nr.
4, p. 1-5.

27. Spionaj unguresc, în „Revista istorică44, X X IX , nr. 7-12, p. 268-270.
28. Soltuzii d in  Baia, în „Cetatea Moldovei44, IV  (1943), voi. V III, nr. 1, p.

28-34.

D. DREPT--DIVERSE

1. Carte despre datorii şi drepturi, Bucureşti, Casa şcoalelor, 1910 (cu ediţie 
în 1912 şi 1921), 202 p. (Biblioteca pentru popor, nr. 9).

2. Prim ul proiect de constituţie întocmit de comisiunea centrală d in 1859, 
Folticeni, Tip. Iosif Bendit, 1914, 42 p.

3. Contrabande. Anchetă cu tendinţi si anchetă cu nepărtinire , Folticeni, 1922,
83 p. (Ed. IlI-a — 1928).

4. Datorii şi drepturi. Carte pentru săteni, Bucureşti, Cartea românească, 1928, 
165 p.

5. Legislaţia ţării lămurită pentru săteni, Partea I, Bucureşti, Tip. Cartea 
România Nouă, 1924, 296 p.

6. Legile ţării, 1924.
7. Societatea Naţiunilor, Bucureşti, Cartea românească, 1927, 32 p. (Cunoştinţe 

folositoare, „Ştiinţă pentru toţi44, nr. 36).
8. Votul obştesc, Bucureşti, Cartea românească, 1923, 32 p. (Cunoştinţe folosi- 

otare, „Sfaturi pentru gospodari44, nr. 10).
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9. Puterea lucrului judecat, Teză de licenţă în drept.

10. Partidul cinstei politice din judeţul Suceava.

ARTUR GOROVEI (1864 — 1951)
— Sur son activite ethnographique et folklorique —

R e s u m e

Dans Tarticle on presente, synthetique, l’activite d’ethno- 
graphe et de folkloriste d’Artur Gorovei, l ’auteur soulignant la complexite des
preoccupations d’Artur Gorovei egalement dans des divers domaines de la vie spi- 
rituelle (belles-lettres, histoire, droit).

Sont evoquees des principales contributions d’Artur Gorovei au develop- 
pement de la recherche ethnographique-folklorique roumaine, on passe cn revue
des etudes les plus essentiels dans ce domaine, ensuite l ’auteur fait des consi-
derations concernant la revue „Şezătoarea".

Une pârtie remarquable de cet article insiste sur la conception ethnologique 
d’Artur Gorovei, rclevee dans le volume. „Cruzimi", l ’oeuvre dans la quelle. le
grand ethnographe et folkloriste s’appuye sur des traits ethno-psychiques du peuple 
roumain, herites des ancetres geto-daces.

En annexe est presentee une liste bibliographique avec des travaux, etudes 
et articles d’Artur Gorovei.



U N  POET D IN  B U C O V IN A  ÎN C E P U T U L U I DE VE A C , 
N IC U  D R A C E A  ( 1 8 7 9 -  1923)

VASILE TIRON

îndelungata dominaţie austriacă, pe care Bucovina 
o mai suporta încă la începutul acestui veac, impunea intelectualilor 
români ai acestor locuri acţiuni hotărîte şi susţinute de rezistenţă în 
faţâ  politicii de deznaţionalizare promovate de habsburgi, de dezvoltare 
a conştiinţei naţionale a bucovinenilor, de afirmare a dorinţei acestora 
de libertate şi unitate naţională. Aceste acţiuni îmbrăcau, mai cu seamă, 
aspecte culturale, de păstrare a limbii şi tradiţiilor, de dezvoltare a 
învăţămîntului românesc, de răspândire a culturii şi de mobilizare a for
ţei creatoare a românilor bucovineni, în slujba idealului de înălţare na
ţională. Mişcarea literară bucovineană a acelei epoci, desfăşurată în 
jurul revistei „Junimea literară", cu mai mult sau mai puţin talent, 
dar cu netăgăduită pasiune şi cu elan patriotic, era subsumată, firesc, 
acestor deziderate. La ea aderau intelectuali de diverse formaţii şi pro
fesii, animaţi de dorinţa comună de dezvoltare a unei literaturi naţionale, 
de cultivare a limbii strămoşeşti. Cei mai mulţi dintre aceştia nu s-au 
impus convingător în literatură, totuşi ar fi nedrept ca vălul uitării 
să se aştearnă definitiv asupra creaţiilor lor, ce au conturat spirituali
tatea unei epoci, într-un colţ de ţară românească.

Se cuvine, astfel, evocată, la împlinirea a peste 100 de ani de la 
naştere, figura luminoasă a medicului poet Nicu Dracea l, care, deşi 
„era complet absorbit de profesiunea sa... nu a încetat să scrie poezii 
toată viaţa" 2.

Nicu Dracea s-a născut la 16 noiembrie 1879 în Suceava . Tatăl său. 
Ştefan Dracinschi, avea temeinice studii filologice, de factură clasică, 
urmate la Universitatea din Viena, unde a activat şi în cadrul „Societăţii 
literare şi ştiinţifice" a studenţilor români, precursoare a binecunos

1 Numele la naştere a fost Dracinschi şi aşa a semnat aproape toate crea
ţiile sale de pînă ia primul război mondial, inclusiv unicul volum de poezii 
tipărit. După reintegrarea Bucovinei la România a adoptat însă numele Dracea, ca 
reprezentînd o formă mai românească a celui moştenit.

2 După cum atestă fiul său, ing. Ştefan Dracea, în răspunsul dat la „Chestio- 
narur Gh. Cardaş, publicat în „Documente literare41, ediţie de Gh. Cardaş, voi.
2, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 377, răspuns după care sînt expuse unele 
date biografice ale prezentei evocări.
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cutei societăţi academice „România j ună“ Din 1874 era profesor de 
latină şi elină la liceul din Suceava (actualul liceu „Ştefan cel Mare*'-), 
iar din 8 octombrie 1884 avea să fie director al acestui liceu timp de 
11 ani, perioadă în care a reuşit să dea studiului limbilor clasice un 
deosebit avînt 4. Este şi perioada în care Nicu Dracea a urmat, la ace
laşi liceu, studiile primare, gimnaziale şi, parţial, pe cele liceale. U lti
mii doi ani de liceu îi va fi urmat în capitala imperiului austro-ungar, 
după ce la 13 august 1895 profesorul Ştefan Dracinschi a fost „transfe
rat la propria lui cerere la un liceu din Viena“ 5. Pare foarte probabil 
ca acest transfer să fi urmărit crearea unor condiţii optime pentru con
tinuarea studiilor de către tînărul Nicu Dracea, care, încă de la Suceava, 
se va fi remarcat prin calităţi deosebite, ce promiteau un viitor strălucit.

După absolvirea liceului, Nicu Dracea s-a înscris la Universitatea 
din Viena, urmînd cursurile facultăţii de medicină, în perioada 1897— 
1903. încă din primul an de studenţie (1897/1898) a fost membru al so
cietăţii ..România Jună", în cadrul căreia şi-a făcut ucenicia literară, 
alături de Adrian Forgaci, Lucian Bolcaş, ş. a. în programul şedinţelor 
literare ale societăţii este întîlni't, în mod constant, în toată perioada 
studenţiei, desfăşurînd o activitate amplă, multilaterală (un timp a făcut 
parte şi din comutitetul de conducere al societăţii). La „România Jună" 
a debutat cu nuvela „Pe Rarău", continuînd cu traduceri din lirici ger
mani (Heine şi Hebbel, apoi Goethe), schiţe, poezii, un basm „Din viaţa 
zeilor", critici ale unor disertaţii pe teme medicale (M. Sturza, „Soarta 
medicilor") sau literare (M. Iacubovici, „Despre Despot Vodă"), critici 
ale unor lucrări literare („Făclia înţelgerii" de Lucian Bolcaş ;), poeziile 
avînd însă ponderea cea mai mare.

Se pare că, încă de la începutul activităţii sale creatoare, Nicu Dracea 
a avut conştiinţa pasiunii şi a înzestrării literare de care dispunea, întru- 
cît nu s-a limitat la citirea producţiilor sale în şezătorile „României 
June", ci le-a trimis şi unor redacţii, spre publicare. La 25 martie,/6 
aprilie 1898 a debutat în „foişoara originală" a ziarului „Patria", ce 
apărea la Cernăuţi sub direcţia lui Valeriu Branişte, cu poezioara „Amo
rul meu", lipsită de valoare, dar cu un ritm interesant8. în acelaşi an, 
a mai colaborat la foiletonul ziarului „Sentinela" din Cernăuţi( care a 
apărut săptămînal în perioada august — decembrie 1898). Uneori a pro
cedat şi invers, citind la „România Jună" creaţii publicate deja, cum

3 I. Grămadă, Societatea Academică Socială Literară „România Jună(i din
Viena (1871-1911). Monografie istorică, Arad, 1912. Ştefan Dracinschi este men
ţionat la şedinţele literare ale „Societăţii literare şi ştiinţifice" în februarie 1867, 
cu două critici ale unor conferinţe apartinînd lui Const. Moisil si G. Buliga
(p. 149).

4 Dr. Euseb Popovici, Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava, 
1860-1935, Suceava, p. 43, 62.

5 Ibidem, p. 67.
6 I. Grămadă, op. cit., p. 113.
7 Ibidem , p. 161 şi urm.
8 „Patria", Cernăuţi an II, nr. 111, 1898. In acelaşi ziar a mai publicat în nr.

113 (poezia „Soarta geniului"), 116 (traducere din Uhland), 202 (anecdota versifi
cată „Ţiganul şi ciuma"), 210,. 213 (schiţa „Prea tîrziu"), 220, etc.
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este poezia „Soarta geniului", o metaforă cam stingace pentru geniul 
destinat să se dăruiască altora neglijîndu-se pe sine.

Lipsit de griji materiale, avea răgaz pentru preocupările sale lite
rare şi pentru a participa, cu însufleţire, la reuniunile distractive ale 
studenţilor români din Viena. încă din primul an de studenţie este în
tâlnit în „Comitetul de domni" al unei „petreceri cu dans", alături, în
tre alţii, de Tiberiu Brediceanu9. La un bal al societăţii „România 
Jună" a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, Suzana Budu, originară din 
Bacău, una din puţinele românce aflate în acea vreme la Viena pentru 
a ul'ma un pension.

în 1903. după obţinerea diplomei de medic, s-a reîntors împreună 
cu părinţii săi (profesorul Ştefan Dracinschi se pensionase între timp, din 
motive de sănătate) în Bucovina natală şi a intrat în serviciul spitalului 
din Cîmpulung Moldovenesc, ca medic secundar. Şi-a continuat şi acti
vitatea literară, asociindu-se la gruparea revistei „Junimea literară", 
încă de la prima ei apariţie. Lui Nicu Dracea îi aparţine prima poezie 
publicată în această „revistă literară-ştiinţifică", imediat după cuvîntul 
„Către cititori" 10. Este o poezie gingaşă, fluentă, evocatoare a bucuriilor 
copilăriei, intitulată „Ce s-aducă moş Crăciun..." 1X. în numărul următor 
îi apare una din cele mai frumoase poezii ale sale, „Sihastrul", expresie 
a refuzului însingurării şi a unei plenare angajări a poetului în viaţa 
şi lupta neamului său :

„M-apasă odaia îngustă şi scundă 
Cu liniştea-i tristă şi pacea-i profundă :
Mi-i groază de singurătate.
Iar vîntul vueşte şi freamătă-n ramuri,
Mă cheamă frăţeşte, bătîndu-mi la geamuri,
Şi-apuc pe cărări neumblate.
Aici e de mine, aici în furtună".

După un prim an de colaborare asiduă la „Junimea literară", cu 
poezii, schiţe şi o nuvelă de nuanţă satirico-umoristică („La clacă"), 
urmează aproape un an întreg de întrerupere, lămui'ită de modificările 
survenite în viaţa sa personală. în 1904 s-a căsătorit şi s-a mutat la 
Iacobeni, fiind numit medic al Minelor Fondului bisericesc din Buco
vina. La Iacobeni (unde în 1906, s-a născut unicul său fiu, Ştefan Dra
cea, viitor inginer mecanic) a rămas pînă în 1911, fiind confruntat nu 
numai cu problemele curente de medicină generală, ci şi cu aspecte 
patologice specifice minerilor din exploatările de mangan, ce dispuneau, 
pe atunci, de amenajări sumare şi mijloace de muncă rudimentare. iDn 
contactul direct cu viaţa şi munca grea a lucrătorilor din minele şi pă
durile Dornei s-a născut strigătul de revoltă adresat alegoric pămîntu-

9 „Patria11, Cernăuţi, an II, nr. 93, 11/23 febr. 1598.
10 „Junimea literară4', an I, nr. 1, ian. 1904, p. 4.
11 Publicată în volum sub titlul „Barba-i albă...44.
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lui străbun (dar lovind de fapt în împilatorii acestuia) în poezia „Iar 
noi..." 12, amintind de Goga :

„Pămîntule, tu ne-ai uitat, 
sau crezi c-aceasta se cuvine 
răsplată sîngelui vărsat 
de veacuri pentru tine ?...
Tu vezi că-n trupul pinului 
şi-n brazii dintr-a ta pădure 
se-nfinge a străinului 
prea lacomă secure.
Tu vezi cum prada printre stînci 
şi-o duc pe spete largi de apă, 
cum piatra scumpă-n mine-adînci 
casma străin-o sapă"...

Poetul deplînge acceptarea resemnată a acestei stări de lucruri :

„N-avem credinţă, nici avînt, 
tăria zilelor trecute, 
şi n-avem faptă, nici cuvînt 
ci numai lacrimi mute".

Tot perioadei de la Iacobeni îi aparţine şi această „Rugă" după 
poetul german Gustav Falk 13 :

„O, Doamne, lasă-mă flămînd ;
Prisosul moleşeşte !
Trimite-mi duşmani rînd pe rînd.
Căci lupta întăreşte".

semnificativă pentru avîntul cu care tînărul medic se vroia un m ili
tant, un apărător al păm întului şi al poporului său, precum şi primele 
traduceri din Theodor Storm, publicate împreună cu G. Rotică 14. Pre
ferinţa pentru acest scriitor german cu vederi democratice, afirmat atît 
în poezie cît şi în proză, din care N. Dracea va traduce statornic pînă 
la sfîrşitul vieţii (aproape întreg volumul „Lyrische Gedichte") nu este 
întâmplătoare. L-a apropiat de dânsul o soartă comună şi desigur o afi
nitate spirituală. Theodor Storm a dat glas ân opera sa revoltei faţă de

12 „Junimea literară11, an II I , nr. 1, ian. 1906, p. 28.
Publicată ulterior în volum, cu unele mici modificări, sub titlul „Pămîntule" 

(după care se citează).
13 „Junimea literară*, an II, nr. 12, dec. 1905, p. 190
Publicată şi în C. Loghin, „Antologia scrisului bucovinean pînă la Unire“, 

Cernăuţi, 1938, voi. 1, alături de „Sihastrul11 şi de cîteva frumoase traduceri din 
Theodor Storm.

1-1 Se pare că lui N. Dracea îi aparţine şi poezia „Mireasa visărilor mele“, 
publicată în „Junimea literară “ an III, nr. 8 şi 9, p. 154, 1906 (cu precizarea 
„Iacobeni, august11), sub semnătura „Ionel Lucifer“, pseudonim nemenţionat de 
M. Straje în „Dicţionarul...11 său din 1973. Acesta ar fi deci un alt pseudonim al lui 
N. Dracea, pe lîngă cel de „N. D. Cîmpan“, cu care a semnat cîteva luni (oct.—dec. 
1904) în „Junimea literară11 poezii de factură populară şi „după motive din popor“.
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ocupaţia daneză, instalată în locurile sale natale după revoluţia de la 
1848, precum şi încrederii în oameni, în ..frumuseţea vieţii şi în datoria 
de a trăi în mod creator* 15, exprimată limpede şi în aceste versuri10 :

„Cred sus şi tare, cum că lumea 
Voioasă, se va primeni,
Căci germenele bun al vieţii 
Nu piere fără a rodi*.

Din 1907 pînă în 1911 Nicu Dracea nu a mai publicat nimic în 
„Junimea literară*. Faptul poate fi pus în legătură cu pierderea tatălui 
său 17, om de o rară nobleţe şi onestitate, care va fi avut un rol hotărîtor 
în formarea sa ca om şi ca scriitor, pierdere timpurie ce pare să fi de
terminat acea nobilă discreţie, acea dezinteresare în privinţa publicării 
versurilor (uneori prezentate redacţiilor de alte persoane), pe care le 
subliniază contemporanii săi 18.

în 1911, odată cu revenirea la spitalul din Cîmpulung Moldovenesc, 
unde a fost numit medic primar, Nicu Dracea reapare în coloanele 
„Junimei literare* cu poezia „Mulţumită sclavului* 10, amară şi fin dis
preţuitoare invocaţie :

...O, Doamne-ţi mulţumesc că graiul din părinţi 
L-am cumpărat cu prigoniri şi înjosire 
Că pot lăsa copiilor ca moştenire 
O limbă oţelită-n strîngere de dinţi*.

însoţită de o revoltă stăpînită, dar tăioasă, care aşteaptă să se aprindă :

„Dar cînd a sclavilor îngenunchiate turme 
Se vor preface-n lupi, voi şti să mor cu rost*.

Noua perioadă cîmpulungeană a prilejuit o mai activă participare 
la mişcarea literară din oraş, pe care a întreţinut-o împreună cu pri
etenul său G. Rotică. A desfăşurat, totodată, o activitate rodnică în ca
drul societăţii Clubul român „Rarăul*, aducîndu-şi o contribuţie impor
tantă la promovarea, pe plan cultural, a idealului unităţii naţionale a 
românilor. Date fiind legăturile pe care le avea prin soţia sa cu Româ
nia, precum şi activitatea sa în genere, Nicu Dracea a găzduit, în cursul 
răsunătoarelor turnee întreprinse în Bucovina în anii 1911 — 1913, pe 
marii actori „din ţară*, Petre Liciu, Aristizza Romanescu, Cazimir 
Belcot.

Contactul mai intens cu viaţa literară a determinat şi adunarea în 
volum a unei părţi din poeziile scrise pînă atunci, unele publicate deja,

15 Val. Panaitescu, prefaţă la volumul Theodor Storm, „Cronica despre Gries- 
huus“, Editura Univers, 1972.

16 Din poezia „Un epilog. 1850“, în „Junimea literară" an XI, nr. 1-3, 1914, p. 8, 
în traducerea lui N. Dracea.

17 „Junimea literară" an V, nr. 1, 1908, publică, la rubrica „Cronica", o pre
zentare a vieţii şi activităţii profesorului Ştefan Dracinschi.

18 Leca Morariu, „Junimea literară", an X II, nr. 12, 1923, p. 405-411.
19 „Junimea literară", an VIII, nr. 3, 1911, p. 41.
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altele, în număr însemnat, inedite. Intitulat simplu „Poezii", acest vo
lum, de admirabilă ţinută grafică, a apărut în 1912 20, în cadrul progra
mului de tipărituri al venerabilei societăţi „Şcoala Română" (înfiin
ţată la Suceava în 1883 de către T. V. Ştefanelli şi Ştefan Ştefureac, 
pentru a mobiliza toate resursele materiale şi spirituale ale românilor din 
Bucovina în sprijinul învăţământului românesc de toate gradele).

Volumul nu se impune prin calităţi deosebite, prin idei noi, imagini 
sau rime neaşteptate, nelipsind chiar formele greoaie şi stîngăciile pro
zodice. Vădind o puternică influenţă a poeziei germane, plină de vi
goare şi profunzime, dar lipsită de artificialitate (influenţă răsfrântă 
bineînţeles prin firea românească a poetului), poeziile lui N. Dracea se 
remarcă prin simplitate şi sinceritate („Cuvîntul franc e cea dinţii şi 
sfântă datorie..."). Cuvîntul franc, prin directă şi caldă comunicativitate, 
prin Încrederea ân viaţă şi dorinţa de a înfrunta, deschis, toate piedicile, 
exprimată convingător in versuri ca acestea <dân poezia „La vale") :

„La vale nu voiesc să’nnot 
Purtat de valuri. Ştiu ce pot 
Şi am curaj in mâne de prâsos.
La deal ânnot. Cu val, cu vînt 
Aş vrea să lupt, să mă frământ,
Să ştâu că sânt, că braţul mâ-e vânjos".

N. Dracea porneşte de la premâsa că poetul trebuie să adujcă 
oamenâlor mângââere şi âncredei'e, dăruindu-le, fără rezerve, din comoara 
ce-o poartă in suflet, Întrucât „Un suflet cât mai mult a dat / cu atât 
rămâne maâ bogat". („Poetului"). El nu rămâne ânsă, „numaâ ânterpretul 
tainelor sufletului său", aşa cum apreciază Constantin Loghin ân a sa 
„Istorie a literaturii române din Bucovina" 21, ci tălmăceşte şi doinirile 
şi durerile neamului său („Stinge-te, cântec, te stânge / ... / Dacă nu-i 
spune tu dorul / vieţiâ noastre ântregâ"), se ânfâoară cînd vede pe aâ lui 
cerşind „dreptul de a muri de foame" („Mulţumită sclavului"), se cu
tremură cînd vede, „cum ni se bântuie moşia", („Pămintule"), ale cărei 
bogăţii au ajuns pe mâini străine, îşi exprimă ura faţă de trădătorii nea
mului (în „Poveste" şi în „Trădătorul").

Este adevărat, sub raport cantitativ, poeziile cu directe accente so
ciale sânt copleşite de cele erotice, care ocupă o mare parte a volumului, 
dar cu puţine realizări notabile (ex. „Era intr-o zi") şi de poeziile de 
introspecţâe şâ medâtaţâe, ân care tendinţa de exprimare sentenţioasă, 
adesea prozaică, precum şi frecventa utilizare a unor simboluri şi pilde 
din experienţa general umană par să fie o manifestare a influenţei li
teraturii germane (poate şi un ecou al Împrejurărilor istorice in care 
a trăât poetul). De altfel, tocmai ân fericita asimilare a specificului poe
ziei germane constă partea nouă, contribuţia adusă de volumul lui N. 
Dracea in literatura noastră. Faptul este subliniat de Sextil Puşcariu

20 „Poezii" de Nicu Dracinschi, Cimpulung (Moldovenesc), Editura Librăriei 
şi Tipografiei „Şcoala Română11, 1912.

21 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918, Tipografia 
Mitrop. Silvestru, Cernăuţi, 1926, p. 239-241.
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în pertinenta sa recenzie asupra acestui volum 22, în care afirmă : „Afară 
de Şt. O. Iosif, între poeţii de azi nu mai e nici unul care să fi pătruns 
atît de adînc în poezia lirică a poporului german, să fi simţit farmecul 
ei întreg* 2:\ Şi Sextil Puşcariu conchide : „...fără a avea pretenţia unui 
eveniment literar, acest volum nu merită a fi trecut cu vedere, căci din 
el se desface un suflet ales, cu inspiraţii fericite şi cu o notă personală. 
Tocmai prin simplicitatea, prin lipsa oricărei străluciri factice şi prin 
sinceritatea lor, poeziile lui Nicu Dracinschi lasă cetitorului, obosit de 
bizareriile şi de gălăgia multor versuri de ale poeţilor noştri moderni, 
impresia unei adieri mîngîietoare*.

Din păcate, volumul din 1912 avea să rămînă unicul apărut sub 
semnătura lui N. Dracea. Datoriile avute faţă de profesiunea sa, pe 
care a înţeles totdeauna să şi le onoreze într-un mod exemplar, nu i-au 
lăsat răgazul cuvenit pentru elaborări poetice, deşi nu a încetat să scrie. 
A venit curînd primul război mondial, la care a trebuit să participe ca 
medic militar austriac pe frontul galiţian, în localităţile Hust, Dolina, 
Kolomeia, Dornişoara. După terminarea războiului şi înfăptuirea idea
lului naţional, prin reintegrarea în trupul ţării a mult vitregitei Bucovine, 
şi-a consacrat întreaga energie propăşirii neamului său, „depănîndu-şi 
şi-n viaţă eroicul spirit de jertfă aşa cum şi-l cîntase*24. A revenit 
mai întîi la spitalul din Cîmpulung Moldovenesc, apoi, în perioada 
1919—1921, a fost director al spitalului din Rădăuţi, pentru ca începînd 
din 1922 şi pînă la sfîrşitu-i prematur să fie inspector general sanitar 
la Cernăuţi, cea mai înaltă responsabilitate ce putea fi impusă unui 
medic din Bucovina. Leca Morariu, care l-a cunoscut bine în ultimii 
ani de viaţă, sublinia în articolul necrolog din „Junimea literară* 
(deja citat) disproporţia între „plăpînda sănătate a măruntului trup şi... 
avidul simţ de datorie*, prin care „doctorul Dracea a izbutit să fie 
unul dintre cei mai străluciţi funcţionari administrativi din întreaga 
ţară*2r>. Fiind suferind de inimă, şi-a precipitat sfîrşitul prin activi
tatea sa neobosită, desfăşurată într-o nobilă discreţie şi în uitare de sine. 
Chiar şi pe patul de suferinţă îşi revizuia dosarele oficiului său, iar 
cele din urmă semnături le-a dat cu o zi înainte de a se stinge. A murit 
tînăr, la numai 44 de ani, la 23 decembrie 1923 şi a fost înmormîntat 
la Suceava, făcîndu-i-se funeralii naţionale, pe deplin cuvenite eminen
tului medic şi omului cu cele mai înalte calităţi sufleteşti 2(i.

„Junimea literară*, reapărută în 1923, după o întrerupere de peste
8 ani, pricinuită de război, i-a publicat aproape număr de număr, în 1923 
şi 1924, cîte o frumoasă traducere din Theodor Storm, care atestă fap

22 O altă recenzie, cam unilaterală, dar cu aprecieri corecte, subliniind pre
zenţa unui „temperament poetic incontestabil11, a apărut în „Flacăra14, an II, nr.
2, 1912, p. 16, sub semnătura lui C. Sp. Hasnaş.

23 Sextil Puşcariu, „Poezii de Nicu Dracinschi14, în „Junimea literară44, an X, 
nr. 6, 1913, p. 87-89.

24 Leca Morariu, art. cit.
25 R. Cândea, „Glasul Bucovinei44, an VI, 1923, no. 1438.
26 Ca un semn de recunoştinţă şi omagiu, o stradă din Cîmpulung Moldo

venesc, aflată în imediata vecinătate a spitalului de care este legată o bună parte 
din viaţa şi activitatea lui Nicu Dracea, îi poartă numele.
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tul că, sub aspectul formei poetice, Nicu Dracea ajunsese la o desăvîr- 
şire pe care nu au avut-o poeziile sale din 1912. Talentul său a evoluat 
deci şi ar fi putut să evolueze în continuare. Moartea i-a smuls condeiul 
din m înă şi a făcut ca opera sa. poetică să rămînă circumscrisă unui in 
teres local. în  1940 soarta s-a dovedit din nou crudă cu acest om de o 
rară distincţie sufletească, toate lucrările sale rămase în manuscris, cuprin- 
zînd' două caiete de traduceri din Storm, cîteva compoziţii muzicale 
şi o serie de articole medicale, fiind pierdute în timpul refugiului din 
Cernăuţi al familiei sale. în pofida vicisitudinilor soartei, Nicu Dracea 
a rămas totuşi, aşa cum sublinia Leca Morariu la moartea sa, o sim
bolică întrerupere a tăcutei vieţi a sufletului bucovinean, înfăţişînd acea 
sănătate morală şi acea modestă dar durabilă valoare care de totdeauna 
înfloresc în aceste locuri.

Istoria literaturii române îl menţionează, prin Eugen Lovinescu27, 
printre poeţii sămănătorişti din Bucovina, alături de Gavril Rotică, con
siderat cel mai reprezentativ, Ion Cocârlă-Leandru, Vasile Huţan, Sever 
Beuca Constantineanu. în  ceea ce îl priveşte pe Nicu Dracea o dife
renţiere este însă necesară. Spre deosebire de confraţii săi bucovineni 
întru poezie, proveniţi din neamul ţărănesc şi rămaşi, prin activitatea 
lor socială şi literară, strîns legaţi de acest mediu, cîntîndu-i cu fierbinte 
dragoste suferinţele şi darurile, Nicu Dracea, format într-un mediu de 
intelectuali, avînd o serioasă pregătire universitară şi cunoscînd profund 
limba şi literatura germană, vădeşte în lirica sa, pe lîngă trăsăturile 
proprii întregii poezii promovate de „Junimea literară" şi aspecte spe
cifice de factură intelectualistă, filozofică. Nicu Dracea se arată preocu
pat de investigarea fiinţei sale morale, de desluşirea unor înţelesuri şi 
adevăruri de viaţă, anticipînd creaţiile poetice ale unor intelectuaii 
bucovineni de formaţie filozofică, precum Vasile Gherasim şi Traian 
Chelariu.

UN POETE DE BUCOVINE AU COMMENCEMENT
DU SlECLE : NICU DRACEA (1879-1923)

Re sume

Au debut de siecle le mouvement litteraire de Bucovine, 
soumise aux exigences de la lutte menee contre la domination des Habsbourgs, 
groupait des intellectuels â divers forma ti ons, animes par le deşir de developper 
une litterature naţionale.

Parmi ceux-ci on remet en lumiere, la figure du docteur Nicu Dracea, emi
nent medecin, completement devoue â sa profession et â la poesie cgalement.

Ne â Suceava, dans la fam ilie du professeur Ştefan Dracinschi, dr. Nicu Dra
cea a fait ses etudes medicales â l ’Universite de Vienne, puis il a fonctionne â 
Cîmpulung Moldovenesc, Iacobeni, Rădăuţi et Cernăuţi, dans les dernieres annees 
de sa breve vie en etant inspecteur sanitaire general pour la Bucovine.

A son nom est attachee une pocsie delicate et aussi militante, caracterisee par 
simplicite et sincerite, en deployant une forte influence du lyrisme allemand 
heureusement assimile.

27 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane (1900-1937), Ed. So- 
cec, 1937.
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G E O R G E  M U N T E A N

Deşi aproape necunoscut cititorului de astăzi, mai 
ales celui mai tînăr, — dacă acesta i-ar parcurge unele dintre nuvelele 
şi povestirile ce i-au apărut din timp în timp, ar constata, cu oarecare 
surprindere, că Vasile Ţigănescu, autorul lor, n-a fost lipsit de calită
ţile necesare pentru a fi un nume notabil în literatura română din 
acest secol. Insă soarta n-a vrut să fie aşa şi el a rămas, pentru cei 
mai mulţi dintre noi, aproape un anonim, cu toate că numai ce-a apucat 
a scrie învederează o înzestrare, un simţ al expresiei, o luciditate a 
construcţiei şi un dar de a înălţa molcom şi nostalgic, în faţa noastră, 
chipuri şi imagini nu tocmai comune, ba, uneori, cu net avans faţă de 
ce au propus chiar scriitori cu o anume circulaţie şi celebritate în con
ştiinţa publică.

S-a născut la 10 ianuarie 1899, în comuna Horodnicul de Jos, că
tunul Călugăriţa, atunci districtul Rădăuţi, azi judeţul Suceava, zonă a 
ţării în care civilizaţia străveche era încă destul de puternică, iar gîn- 
direa umană ritmată profund de tradiţie şi de dialectica ei rodată mul
tisecular, ceea ce-i asigura o vitalitate excepţională şi o putere de se
lectare şi integrare a noului în moduri specifice şi definitorii pînă în 
contemporaneitate. Părinţii, Laurentie şi Domnica, erau ţărani, m ij
locaşi după avere, dar dintre „gospodari*, după tradiţie : „Badea Lavrinte 
era ipitrop la biserică, frate-meu Dumitru îl continuă şi azi..., de aceea 
n-am eu origine sănătoasă...*, glumea uneori, la bătrîneţe, scriitorul, eta- 
lîndu-şi cu mîndrie originea ţărănească, pe care avea s-o releve indirect 
şi în scrierile sale, unele cu sigură şi revelatoare tentă autobiografică. 
Au fost opt copii, el fiind al şaselea şi trăind pînă la 72 de ani, cînd, la
8 august 1971, a închis ochii, chinuit de un cancer pulmonar. Ceilalţi 
frăţini au murit cu mult mai tineri, cu excepţia primului născut, Du
mitru, ajuns printre nonagenarii satului.

A făcut patru clase primare în sat, iar în septembrie 1910 a deve
nit unul dintre elevii primei serii (cl. I-a C) cu care şi-a început exis
tenţa mult rîvnita secţie română de pe lîngă liceul german din Rădăuţi, 
evocată cu har, măsură, simţ patriotic şi umor instructiv în paginile 
romanului său, plutind agreabil între local şi naţional şi între istorie şi 
poveste, — Gaudeamus. în al doilea semestru, în primăvară, îmbolnă- 
vindu-se de tuse măgărească, s-a retras de la liceu, înscriindu-se din nou 
în cl. I în anul şcolar 1911/1912. Este epoca în care Coşbuc, Sadoveanu,



518 GEORGE MUNTEAN

Şt. O. Iosif, Ion Minulescu şi alţii. însoţiţi de ardentul patriot George 
Tofan, originar din Bilca învecinată (ale cărui scrieri ar trebui scoase 
şi ele într-o zi la iveală), conferenţiază în  mai multe sate şi oraşe bu- 
covinene, inclusiv la Rădăuţi, unde viitorul scriitor i-ar fi putut zări, 
scrisul lui Sadoveanu chiar influenţîndu-1 într-o măsură, fără a-1 epi- 
goniza. Tot acolo l-ar fi putut întîlni pe Nicu Dracea, fost, o vreme 
director al spitalului din localitate, pe Dimitrie Dan, D. Marmeliuc, T. 
Balan şi pe alţii care treceau în adolescenţa sa prin Rădăuţi şi prin 
locurile învecinate. A  urmat cursurile ca elev public la am intita secţie 
română de pe lîngă acest liceu din Bucovina (atunci ruptă, toată, admi
nistrativ, din trupul ţării), pînă la recrutarea şi totodată luarea lu i pe 
front, în primul război mondial, continuate apoi, 'după revenire, în 
toamna 1918, cînd intră în cl. VUI-a la liceul Eudoxiu Hurmuzachi din 
Rădăuţi —  noua denumire a fostului liceu german, acum integral ro
mânizat — , trecîndu-şi examenul de bacalaureat în iulie 1919.

în  octombrie, acelaşi an, se înscrie la Universitatea din Cernăuţi, 
Facultatea de litere şi filozofie, specialitatea geografie-istorie, obţinînd 
„absolutoriul" (licenţa) în iunie 1923. In acelaşi an e num it profesor su
plinitor la Lipcani, pe malul Prutului, unde stă mai puţin de o lună, 
fiind chemat (deşi făcuse războiul !) să-şi satisfacă stagiul m ilitar la 
şcoala de ofiţeri de rezervă din Bacău, trecînd apoi, ca sublocotenent, la 
regimentul 5 Vînători, din Lipcani. De aici încolo, tot timpul vieţii şi-a 
exercitat în mod exemplar îndeletnicirea de profesor, crescînd generaţii 
după generaţii de elevi, care nu-i vor uita destoinicia de dascăl, omenia 
severă, entuziasmul în a instrui şi educa, exemplarul lui patriotism, pe 
care-1 propaga, ca şi în opera literară, discret, constant, ferm !şi cu o 
mare putere de convingere, ll găsim în continuare profesor suplinitor la 
Coţmani, la liceul Dimitrie Cantemir (24 oct. 1924— 31 august 1927), 
unde-i are elevi, între alţii, pe poetul, istoricul literar şi publicistul E. Ar. 
Zaharia (Zaharia Macovei), pe poetul şi geograful George Nimigeanu, 
pe chimistul universitar Dimitrie Totoiescu, pe Modest Prelipceanu, pe 
teologul şi publicistul Oreste Gherasim (fratele lui Vasile Gherasim), 
Aristide Gafencu, Mircea Romaş etc., unii marcaţi de prezenţa lui. în 
acelaşi timp îşi ia examenul de capacitate (la geografie şi la istorie), în 
urma căruia devine profesor titular şi funcţionează, un an, la Fălticeni, 
la liceul Nicu Gane, şi altul la Bîrlad, deopotrivă la liceul Codreanu şi la 
Şcoala normală. La 1 septembrie 1930 e num it profesor titular la liceul 
din Storojineţ (în 1933 îşi ia definitivatul), unde rămîne pînă în 1940, 
cînd, cunoscut pentru ţinuta morală, pregătirea şi calităţile sale peda
gogice, dar încă mai deloc ca scriitor, este trimis, pentru anul şcolar 
1940/41, ca profesor, la Institutul român din Sofia. Dar vremurile sînt 
tulburi, lumea se desmembrează, încît şederea lui în Bulgaria e strict 
ocazională, în anul şcolar următor, 1941/42, întîln indu-1 la Şcoala nor
mală din Şendriceni-Dorohoi. La 1 septembrie 1942 revine la Storojineţ, 
unde funcţionează pînă în martie 1944, cînd evenimentele războiuiui îl 

fac să ajungă în Banat, unde predă la gimnaziul din Sînicolaul Mare şi la 

liceul Coriolan Brediceanu din Lugoj (unde vor apare, tot pe atunci, din 

aceleaşi motive, şi cîteva din ultimele numere ale „Revistei Bucovinei".
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întors în Bucovina, funcţionează la liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Ră
dăuţi de la 1 iunie 1945 pînă la pensionare 31 august 1959), fiind în 
continuare un om de echilibru, discret, modest, dar ferm, închis în sine 
şi conştient de personalitatea lui abia semnalată, cu desăvîrşire miste
rios în privinţa scrisului literar, pe care-1 practică intermitent şi cu un 
mare dezinteres pentru valorificarea rezultatelor, devotat însă profesiunii 
de dascăl în cel mai înalt înţeles al acestui cuvînt.

împreună cu memorabila pleiadă de profesori ai acestui liceu, Va
sile Ţigănescu a contribuit la ridicarea prestigiului instituţiei respective, 
a oraşului şi a ţinutului mai în general, ca şi la realizarea unui climat 
de învăţătură şi educaţie dintre cele mai prielnice posibile în frămîntata 
epocă pe care a braversat-o. De fapt, acest climat şi prestigiu fuseseră 
consolidate de alte rînduri de dascăli, de la care ei preluau un steag 
reprezentativ cel puţin în spaţiul bucovinean. între ei întîlnim entu
ziaşti, învăţaţi şi scriitori precum Ernst Rudolf Neubauer, o vreme pro
fesor al lui Eminescu la Cernăuţi şi inspirator al acestuia în Glossa, 
poet de limbă germană şi autor al mai cunoscutului poem Nogaia, în 
care proslăveşte priveliştile bucovinene), Emanoil Isopescu (fratele ita
lienistului Claudiu Isopescu şi sufletul unui anuar al liceului, sprijini
tor, de asemenea, al apariţiei revistei „Muguri11, — iniţiată de Mihai 
Horodnic, poetul de talent mort la 19 ani, — în care au debutat Iulian 
Vesper, Ion Roşea, George Putneanu, Dragoş Vicol şi alţii), Leonida Bod
nărescu (rudă cu prietenul lui Eminescu, Samson Bodnărescu, şi editor 
al lui Iraclie Porumibescu şi Mihai Teliman, publicist şi folclorist local), 
Cornel Hahon (autor al unui bun manual de limbă latină), S. Weinstein, 
latinist ştiut în cercuri mai largi, tirolezul Albert Kollman, pictor de no
tabil talent, naturalistul Eugen Botezat şi chimistul Mihai Guşuleac, 
viitori profesori universitari cunoscuţi prin lucrările lor şi mulţi alţii. 
Dintre elevii de aici se vor ridica personalităţi precum istoricul Ion Nis
tor, entomologul Filimon Cârdei, economiştii şi publiciştii Titus Cristu- 
reanu şi Ionel Negură, fraţii Domiţian (profesor la Facultatea de teolo
gie din Cernăuţi) şi Petru Spînu (profesor la Facultatea de Zootehnie şi 
medicină veterinară din Arad), ebraistul Vladimir Prelipceanu, genea- 
logistul Traian Larionescul (fondator al Cercului genealogic român), 
scriitorul, istoricul şi folcloristul Petru Rezuş, poetul Ghedeon Coca, is
toricul Ilie Corfus, economistul Victor Neculce, compozitorul şi muzico
logul Liviu Rusu, juristul Dragoş Rusu, istoricul literar şi italienistul 
Ştefan Cuciureanu, pictorii Eugen Drăguţescu, Traian Sfinţescu, Traian 
Percec, Radu Negură, Arcadie Pruteanu, Vasile şi Gavril Prelipceanu 
sau Lazăr şi Mihai Vicol, autori de manuale şi publicişti locali, biologul 
Nicolae Bodnarciuc, naturalistul I. T. Tarnavschi, juristul Vasile Negru, 
maestrul de balet Vasile Marcu şi mulţi alţii, unii foşti profesori, alţii 
colegi de clasă sau de liceu, de profesorat sau elevi ai uscăţivului şi apa
rent asprului, dar profund omenescului dascăl şi scriitor care a fost Va
sile Ţigănescu. în  literatura lui (mai cu seamă în Gaudeamus) transpare 
mult din acestă atmosferă, unele figuri putînd fi întilnite ca atare, iar 
altele cu nume uşor schimbate, cum a procedat şi în cazul unor ţărani 
din satul său, pe care însă, artistic, i-a ridicat uneori la nivel proto-
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tipistic, încît, ca şi în cazul atîtor altor scriitori, nici nu mai interesează 
cine a fost individul sau indivizii care i-au inspirat cutare sau cutare 
text, ci tipurile rezultate, care îmbogăţesc şi nuanţează lumea ţărănească 
şi a tîrgurilor provinciale din literatura noastră.

Spre deosebire de mulţi alţii, el a fost, însă, şi simplu şi cuceritor 
profesor de geografie, dar a făcut geografie nu numai la catedră şi pe 
hartă ci şi cu pasul, cu ochii şi cu sufletul, dar mai ales pentru suflet, 
înaintea celui de-al doilea război mondial a întreprins călătorii de studii 
în Franţa, Italia, Anglia, Germania, Belgia, Elveţia, Austria, Ungaria, 
Cehoslovacia, Grecia, Bulgaria şi Turcia (Constantinopol), ajungînd în 
Orient pînă la Ierusalim. Majoritatea acestor excursii au fost făcute în 
colective organizate de diferite asociaţii de pe vremuri („Asociaţia pro
fesorilor secundari*, „Amicii Franţei* etc.), la care era membru. La aces
tea trebuie adăugate drumurile lui din timpul primului război mondial 
prin fosta Galiţie (în Polonia, evocate parţial în dramatica povestire 
Prieteni), în timpul celui de-al doilea trecînd prin Odesa, Crimeea, Kerci, 
insula Taman, munţii Caucaz, Cuban, Simferopol şi prin alte localităţi. 
Despre toate aceste şi alte ţări, popoare, zone geografice, forme de relief 
etc. vorbea, cînd le venea rîndul, cu un acut dar al caracterizării obiec
tive, cu o însufleţire în a le compara cu ţara noastră, cu zona în care se 
află liceul şi, uneori, cu satele din preajmă, ori, cu umor, chiar cu Călu
găriţa sa, totul cu o voinţă a deschiderii orizonturilor care-1 particulariza 
numaidecît. Foştii lui elevi, — şi-l aduc mai toţi aminte ca pe un om 
prob, cu o informaţie de specialitate mult peste cea obişnuită, abia înăbu- 
şindu-şi ironia şi pornirea spre şotia pilduitoare, căutînd felurite pretexte 
spre a mai spune o glumă (uneori tăioasă) şi a strecura o amintire, demn, 
discret şi neabătut în curaj şi convingeri, cu tristeţile bine ascunse şi cu 
regretele abia simţite sub vorbe.

între multe dintr-acestea, faptul că nu fusese tocmai perseverent şi 
nici prea atent cu destinul scrisului său sau că nu reuşeşte să vadă ţările 
nordice şi Japonia, reveneau din cînd în cînd, la bătrîneţe, patria cu- 
treierînd-o în lung şi-n lat, în excursii organizate de şcoală, dar mai ales 
în tovărăşie cu soţia şi diverşi colegi, atrăgîndu-1 mai ales munţii, pe 
care acest om interiorizat, cu voce înceată şi vorbă ascuţită, cu ochi 
neastîmpăraţi şi pătrunzători îi ştia ca-n palmă, iar la lecţii le da formă, 
culoare şi viaţă într-un chip ce dinamiza inevitabilele scheme şi alte de
limitări de specialitate. Totul lua un aer de poveste, de lucru trăit şi 
bine cunoscut, iar cum profesorul vorbea în molcomul grai al ţăranilor 
dintre care ieşise şi pe care-i slăvea lucid în lecţiile şi în scrierile lui, 
aveai adesea senzaţia că un moş de o mare pricepere şi înţelepciune îţi 
povesteşte despre lucruri nemaipomenite, însă lui cu totul familiare.

Din toate însă, în mod firesc, cele mai îndrăgite i-au rămas tot dea
lurile Călugăriţei natale, pe care a evocat-o (cu prelungiri către toată 
lumea şi istoria Bucovinei şi a ţării), în majoritatea povestirilor şi nu
velelor sale (parte apărute în 1041 în voluml Brădetul, parte în reviste, 
parte inedite), în romanul Refugiaţii, cenzurat şi apoi făcut dispărut în 
timp ce se afla sub tipar către sfîrşitul războiului, ori în cel amintit
— Gaudeamus, prin care, prin toate, el aduce aminte şi mai ales se so
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lidarizează cu scrierile lui Iraclie Porumbescu, I. G. Sbiera (mai ales 
fragmente din Familia Sbiera), care era tot din Horodnic, ale lui Em. 
Grigorovitza (trăgîndu-se şi el din aceleaşi locuri) şi Vasile Gherasim, ale 
lui Vasile Bumbac, T. V. Ştefanelli, Mihai Teliman, George Tofan, Di
mitrie Dan etc. sau ale mai tinerilor Eusebiu Camilar, Traian Chelariu, 
Mircea Streinul, Iulian Vesper, Petru Rezuş, George Moroşanu, ori George 
Sidorovici, Dragoş Vicol, Stelian Gruia, oarecum Platon Pardău, Vasile 
Andru, Ion Beldeanu, Alexei Rudeanu, ori Ion Ţugui, George Florin 
Cozma şi alţii de prin aceleaşi părţi de ţară, înzestraţi cu haruri de po
vestitori şi în general de prozatori, fiecare unic în felul său, cîţiva re- 
liefîndu-se în orice context i-am aşeza. Dacă ar fi să-l raportăm şi la 
alţi scriitori din planul mai de ansamblu al literaturii noastre (căci cîţiva 
dintre cei amintiţi depăşesc în mod indiscutabil localul şi regionalul li
terar, nici el de neglijat într-o cultură) am putea spune că Vasile Ţi- 
gănescu e comparabil cu Marcu Beza, Ion Dragoslav, C. Sandu Aldea, 
Alexandru Cazaban, Ion Dongorozi, Alexandru Bădăuţă şi alţi tradiţio- 
nalizanţi, uneori pagini ale lui trecînd peste ale acelora şi învecinîn- 
du-se chiar, pe porţiuni, cu ale lui Agârbiceanu sau Rebreanu, ale lui 
Cezar Petrescu sau Pavel Dan, ori ale altor prozatori români interesaţi 
de lumea rurală şi a micii urbe naţionale. Căci la el, ca şi la alţii, 
numai culoarea e locală, valoarea depăşind cu mult această sferă.

Din păcate, ca destui din partea locului, a scris mai mult întîmplă- 
tor, a publicat încă şi mai rar, deşi harurile lui sînt netăgăduite pentru 
oricine-i parcurge paginile. Priceperea în a crea atmosfera, în a trasa re
pezi sau domoale peisaje, în a înălţa în ele oameni şi aşezări, darul 
observaţiei sociale (atît a individului pe fundal colectiv, cît şi a masei 
în ansamblu, ca în Vox populi, spre exemplu), şi pertinenţa în a dife
renţia vîrstele şi mentalităţile etc., ar fi făcut din Vasile Ţigănescu un 
autor cunoscut dacă ar fi dăruit scrisului măcar o parte din energia pe 
care o vădea ca profesor şi propagandist cultural, din perseverenţa cu 
care a urmărit dezvoltarea disciplinelor în care era specialist.

Deşi nu lipsit de o discretă, dar certă şi deplin justificată mîndrie 
pentru ce publicase în singuru-i volum, Brădetul, şi prin presă („Cetatea 
Moldovei" şi „Revista Bucovinei"), era cu adevărat uimit să afle că unul 
sau altul a putut fi interesat de scrierile sale literare, fugind repede în 
alte tărîmuri cu o glumă, o strîngere din umeri, o vorbă ironică sau 
de-a dreptul cu bine simulată mînie. A scris, însă, dintr-un cuprinzător 
sentiment al datoriei de a face ca anume lucruri să nu se uite, ca pilda 
lor şi a oamenilor angrenaţi în evenimente (mai ales cele gravitînd în 
jurul marei uniri din 1918) să nu se piardă, ci să contribuie la forjarea 
conştiinţelor, la întărirea lor pentru noi confruntări cu lumea, cu desti
nul, cu dinamica accelerată a istoriei, al cărei cel mai înalt pisc sufletesc 
era pentru el patria. Iar lupta pentru întregirea ei completă şi definitivă 
şi pentru afirmarea ei complexă este firul cel mai important al între
gului său fel de a gîndi, acţiona şi scrie, de la nuvele şi povestiri, la ro
manele Refugiaţii şi Guadeamus, ori la alte scrieri, fie ele şi strict oca
zionale. Lumea aceea fabuloasă, săracă şi dîrză din valea Sucevei, din 
bazinul Rădăuţilor şi de mai de departe, confruntată cu atîtea vitregii
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în ultimul secol, şi-a găsit astfel în el încă un remarcabil cronicar, în
zestrat cu harul de a o ridica din cînd în cînd în planul simbolurilor 
şi al semnificaţiilor cuprinzătoare şi pilduitoare.

Căci, deşi pentru cineva din partea locurilor aproape totul e apa
rent recognoscibil, onomastic, tipologic, social şi istoric etc., cele oglin
dite în pagini au cîteva nuanţe ireductibile, care le salvează din anec
dotic şi caduc, plasînclu-le într-o lumină de interes din care probabil nu 
vor decădea. Cu toate acestea, deşi a trăit pînă foarte de curînd. nu ştim 
mai nimic despre începuturile scrisului său (căci textele publicate măr
turisesc o maturitate aproape imposibilă fără etape premergătoare), des
pre laboratorul lui artistic sau despre felul cum înţelegea el literatura, 
profesia de scriitor etc. Abia dacă ştim cîţiva agenţi exteriori care i-au 
provocat unele pagini. Iar aceştia, în perspectiva de pînă acum, capătă 
un alt înţeles decît cel anecdotic, accidental. Căci, nuvela Vox populi, 
de pildă, a prins rădăcini cînd socrul său, pe vremuri director şcolar 
în Suceviţa cu celebra mănăstire a Movileştilor, i-a povestit despre „re
voluţia" suceviţenilor contra agresorilor cocoţaţi în fruntea administraţiei 
de pe vremuri a satelor, „revoluţie" despre care şi-a dat seama că nu 
trebuia lăsată cu totul sub colbul anilor şi care nu supravieţuieşte decît 
prin cine ştie ce rapoarte cu totul uitate şi aici, dar la dimensiuni ţinînd 
de literatură. Chiar Gaudeamus i s-a profilat în suflet cînd, după ani 
de zile, discutînd cu un fost coleg, au luat iniţiativa de a organiza o re- 
întîlnire, la 50 de ani, în 1960, a primei serii de elevi de la secţia ro
mână de pe lîngă fostul liceu german din Rădăuţi, de dinainte de primul 
război mondial, la sfîrşitul căruia teritoriile româneşti s-au unit toate cu 
ţara. A înţeles dintr-o dată că fusese martor şi părtaş la evenimente pro
fund semnificative din şirul celor ce profilau întărirea elementului ro
mânesc în fosta Habsburgie şi apoi eliberarea acestuia şi revenirea lui, 
şi teritorială, la patria din care fusese rupt.

Căci românii din Bucovina, îndurînd şi ei, ca şi transilvănenii, bă
năţenii şi alţii, dubla asuprire, naţională şi socială, şi-au păstrat fiinţa 
naţională prin mari sacrificii şi printr-o admirabilă luptă. De la atacul 
direct, la disputa parlamentară, la cărţi, reviste (între care celebra „Bu
covină" de după 1848 —  expresie emoţionantă a statornicei unităţi spi
rituale a tuturor românilor), societăţi felurite, bănci populare, şcoli par
ticulare etc., totul fiind îndrumat către un singur ţel, — înlăturarea ho
tarelor sîngerînde care-i separau vremelnic de ai lor. Mai ales So
cietatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina, condusă 
o vreme de marii bărbaţi care au fost fraţii Hurmuzachi (secretar 
a fost I. G. Sbiera, între alţii), societăţile studenţeşti (Arboroasa, cu fai
mosul proces de la 1877, căruia i-a căzut victimă Ciprian Porumbescu, 
Dacia, Junimea şi altele) şi cele pentru promovarea învăţămîntului ge
neral sau pentru sprijinirea lui se cuvin menţionate, atît pentru semni
ficaţia lor ca atare, dar şi pentru mai complexa înţelegere a unora din 
textele sale, între care In  preajma sfîrşitului, Duel şi Prieteni reliefează 
mai direct atari stări de lucruri, conferindu-le şi o valoare de document 
istoric.
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Pentru că în satele rădăuţene era încă vie, peste sfîrşitul secolului, 
amintirea serbării româneşti de la Putna (1871), reluată, la alte proporţii, 
în 1904, la 400 de ani de la moartea marelui Ştefan. Apoi, Rădăuţi (în 
care se află cea mai veche catedrală de piatră din Moldova, gropniţă 
domnească), nucleu de cultură cu o viaţă îndelungată şi semnificativă, 
Şiret (capitală o vreme), Volovăţ, cu amintirea curţii posibile şi a bise
ricii lui Dragoş (în locul căreia se ridică alta, a lui Ştefan, care a dus-o 
pe a străbunului la Putna), Bădeuţi (cu splendida-i biserică, distrusă de 
război), Suceviţa, cu mîndra-i mănăstire, Putna cu tot ce spune acest 
toponim al sufletului nostru etc., închegau o zonă de românism ce nu 
putea fi prin nimic măcinat şi în jurul căruia gravitau organic zări mult 
mai îndepărtate. De aceea şi lupta imperialilor şi a acoliţilor lor colonişti 
a fost mai perfidă, tenace, diversă şi greu concesivă. Insă, cînd masele 
de ţărani şi intelectuali se puneau în mişcare nu mai era nimic de făcut 
şi măcar unele dintre revendicările lor trebuiau luate în seamă. Faptul 
se vede, indirect, dar bine, din nuvele şi povestiri, ca şi din Gaudeamus, 
scrieri ce se cuvin citite deopotrivă ca literatură şi ca evocări ale unui 
nou pas în direcţia eliberării teritoriilor şi a conştiinţelor româneşti, paşi 
nenumăraţi, a căror cunoaştere, indifei'ent pe ce căi, e o bucurie şi o 
datorie nesfîrşită a sufletelor noastre. Şi poate că nu-i chiar o întîmplare 
că destinul de scriitor al lui Vasile Ţigănescu se încheie cu ampla frescă 
din Gaudeamus, a cărei semnificaţie sporeşte atît în sine, cît şi cu an
samblul scrisului său, acum, la peste 60 ani de la marea noastră unire, 
ale cărei temeiuri şi pregătiri le dau un relief nou, în care presimţirea 
vremurilor ce vor veni este limpede, în unele dintre ele bătînd puternic 
inima ţării întregite după 1918.

Peisagist sugestiv şi fără redundanţă, de o economie amintind în- 
trucîtva de Andreescu sub acest aspect, dar şi de Rebreanu sau de polo
nezul Reymont, Vasile Ţigănescu a ştiut să puncteze expresiv şi con
stant relaţia om-natură, ca şi consecinţele funcţionării normale a aces
teia sau ale deteriorării respectivului raport. Este încă un mijloc al său 
de a observa oamenii şi a-i caracteriza, de a-i scoate din pitorescul local 
şi a-i înălţa în planul specificităţii artistice. Căci, deşi caracteristici mai 
ales pentru satele din centrul Bucovinei, fundamental, ţăranii lui repre
zintă în acelaşi timp şi ţăranul român de oriunde. Dîrzenia lor în faţa 
vremurilor şi a naturii, lupta pentru a-şi păstra fiinţa şi neamul, defen
siva intratabilă pe care o practicau uneori faţă cu adversarii, slăbiciunile 
şi naivităţile lor, înţelepciunile, tradiţiile, reticenţele şi vicleniile senine 
pe care le abordau cîteodată, intensitatea sentimentelor, iuţeala minţii şi 
neclintirea în relaţiile de neam, grup sau unitate rurală etc., sînt as
pecte care pot avea aici un accent deosebitor, dar în străfunduri ele leagă 
sufletul ţăranului nostru mai în ansamblu. Şi este probabil că, aşa cum 
începuse în Brădetul, lucrurile s-ar fi constituit într-o amplă frescă a a- 
cestei lumi. Dar cum volumul a apărut la începutul anului 1941 la edi
tura „Cugetarea-Georgescu Delafras", deci în plin război, şi a rămas 
aproape fără nici un ecou (numai Traian Cantemir l-a recenzat în Re
vista Bucovinei nr. 1/1942), iar romanul Refugiaţii, a fost scos, cum am 
amintit, de sub tipar de la „Editura Naţională Gh. Mecu“ de către cen
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zură, la începutul anului 1942 şi apoi „rătăcit", autorul s-a mîhnit pro
fund de aceste întîmplări şi, afară de nuvela Cărarea mutului, apărută 
în august/septembrie 1942 în revista „Cetatea Moldovei", din Iaşi, şi de 
cea intitulată Crucea lui Bîngău, apărută în august 1944 în „Revista 
Bucovinei", el nu mai publică nimic, deşi. cum se vede, la parcurgerea 
lor, scrierile sale puteau fi oricînd „competitive", cele inedite bătînd că
tre aceeaşi ziarişti şi cu vigoare parcă sporită. (în anul 1958 colaborează, 
totuşi, la editarea unui manual şcolar privind Geografia regiunii. Su
ceava pentru cl. IlI-a elementară ; în anul 1963 publică în revista „Na
tura" un articol despre Tromba de uscat de la Satu-Mare, Rădăuţi, în 
legătură cu fenomenul fizic, deosebit, petrecut aici ; în decembrie— ia
nuarie 1966/67 a lucrat la un Ghid turistic al raionului Rădăuţi, cerut de 
Casa pionierilor, întocmind, de asemenea, pentru sfaturile populare raio
nal, regional şi judeţean scurte, anonime, nepublicate, dar informate mo
nografii de localităţi sau hărţi şi schiţe topografice pentru care avea un 
talent deosebit etc., — dar literatură n-a mai publicat şi a scris tot mai 
puţină, sîcîit cum mai era pe deasupra şi cu diverse „munci" fără vreo 
legătură cu profesia, pregătirea şi îndeosebi cu preocupările lui, între 
care cea principală ar fi trebuit să fie scrisul, mai ales cel cu ţărani, pe 
care îi ştia bine.

Sigur, literatura lui stă, într-o măsură, cum am spus, sub semnul 
localului, spaţiile ei putînd fi bătute aproape cu pasul, dar concreteţea 
acesteia impune numaidecît, ca şi a altora din partea aceasta de ţară, 
dintre care unii au fost amintiţi mai sus. Drame ale celor vitregiţi de 
natură (Cărarea mutului) sau de soartă (Gafiţa, Crucea lui Bîngău), pă
cate ascunse o viaţă, dar fatale pentru soarta celor ce le-au căzut vic
timă (Comoara lui Sofronie), răbufniri ale marilor confruntări militare 
din care va birui România mare (Zări noi), munca pe moşiile „împără
teşti" şi viaţa cotidiană a unor fiinţe încă nedeslipite de civilizaţia ar
haică, rezerva defensivă dar definitivă faţă de ocupanţi, cu toată incon
testabila lor civilizaţie materială superioară (Roata), voinţa de libertate 
şi de independenţă a oamenilor satelor evocate (In preajma sfîrşitului) 
etc., conferă paginilor o vibraţie peste care nu-i de trecut şi care contri
buie notabil la cunoaşterea de noi înşine. Drame ale averii (Două puteri), 
puritatea şi chibzuiala oamenilor, conflictele între generaţii, întîmplări 
umoristice (Jitarul de la Gardul Ţarnei), mişcări sociale (Zări noi, Vox 
populi) văzute prin prisma de atunci a autorului, dar realiste şi convin
gătoare în datele lor esenţiale, dau scrisului său noi înţelesuri, în pers
pectiva anilor scurşi de la desfăşurarea evenimentelor (sfîrşitul secolului 
trecut şi prima parte a celui în curs), sau de la abordarea lor literară 
de către autor (deceniile patru-şapte), a cărui obiectivitate e de subliniat 
cu toată fermitatea, ca şi tot mai complexa înţelegere istorică, socială şi 
morală a fenomenelor. Culoarea locală a topicii, multe cuvinte arhaice 
sau regionale, onomastica şi toponimia particulară etc., nu numai că nu 
întunecă pagina, dar îi dau farmecul unui relief aparte, ce va fi preluat 
şi dus la mari înălţim i de consăteanul său Iulian Vesper în Primăvara 
în Ţara fagilor şi mai ales în Glasul, spre exemplu. însă, nici aici efectele 
nu-s de neglijat, ca şi, în general, dinamismul şi buna conducere a ac
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ţiunii, sugerarea unor trăiri caracteristice, ori fondul social remarcabil al 
acestor texte care, de ar fi fost publicate în vremuri mai bune, în reviste 
de circulaţie şi îndată după ce au fost scrise, alt destin i-ar fi adus lui 
Vasile Ţigănescu. Ar fi dus, poate, şi la o înmulţire a scrierilor sale, 
bine ancorate în social, în marcarea mişcării căruia era condus de o in
tuiţie şi un instinct artistic remarcabil. El este slujit de o bună cunoaştere 
a lumii evocate — cu deosebire cea ţărănească, a cărei moralitate o re
levă in chip constant, fără a-i estompa contradicţiile şi dificultăţile de 
afirmare. De unde, o vie şi agreabilă culoare etnografică a nuvelelor 
şi povestirilor sale, care sînt astfel şi un mijloc de pătrundere într-o 
lume ce stă la temelia celei de astăzi, de a surprinde obiceiuri şi ritmuri 
comandate parcă milenar, datini dispărute sau pe cale de ştergere, ceea 
ce Ie sporeşte interesul nu numai sub raport strict literar. în general 
vorbind, etnograful şi istoricul şi mai ales lingvistul contemporan vor 
găsi în paginile lui Vasile Ţigănescu un apreciabil material regional, sur
prins în contextul viabilităţii şi funcţionalităţii lui, după cum germanis
tul va putea constata pe viu ce au devenit unele cuvinte nemţeşti pe 
teren românesc, cum au fost acelea răsucite pînă la nerecunoaştere pen
tru a putea fi cît de cît integrate spiritului limbii române care, imediat 
ce s-a putut, s-a scuturat de ele, aruncîndu-le, cu aceeaşi excepţională 
vitalitate, în fondul ei pasiv. Chestiunea e valabilă, dealtfel, şi pentru 
alte limbi ale căror elemente au forţat porţile celei române, sprijinin- 
du-se şi pe alte date decît cele ale contractelor fireşti, singurele îmbogă
ţitoare mai recente ale vocabularului.

Aceasta nu face însă ca Vasile Ţigănescu să fie un scriitor legat de 
pitorescul local, în sensul în care aplicăm acest calificativ lui Victor 
Vlad Delamarina, bunăoară, sau lui Ion Popovici-Bănăţeanul, ori prozei 
bucovineanului George Moroşanu, ci un evocator al locurilor şi oame
nilor în complexul lor social şi în tiparul lor sufletesc specific, cu do
rinţa de a exemplifica, astfel, drame şi întîmplări cu valoare şi rezonanţă 
mai amplă. între ele, cele determinate de vechea orînduire socială şi de 
lupta naţională, felurit înţeleasă şi dusă, dar ferm direcţională, ocupă, 
cum va vedea oricine-i parcurge paginile, un loc central.

în acest context, nuvelele şi povestirile, romanele (Refugiaţii şi Gem- 
deamus), unele inedite, se cuvin citite şi cu sentimentul unei reparaţii 
postume faţă de un talent literar cert, faţă de o conştiinţă în continuă 
vibraţie naţională, artistică şi umană, clar şi ca un omagiu adus oameni
lor care au contribuit pe cele mai diferite căi la sporirea flăcării demni
tăţii naţionale în acele locuri, la unirea lor entuziastă cu ţara şi la păs
trarea conştiinţei clare a acestei indeteriorabile unităţi în eternitate, 
peste orice conjunctură, căci, totul este conjunctură în astfel de pro
bleme. Sigur, tinerii cititori vor vibra, probabil, şi la întâlnirea cu o 
lume bătînd cu vreo 60-70 de ani sau cu mai mulţi ani în urmă, cei 
vîrstnici vor retrăi în parte vremurile de atunci sau cele care au urmat, 
cele aproape 40 de generaţii de foşti elevi ai lui Vasile Ţigănescu vor 
putea regăsi aici şi ceva din dascălul şi omul rar care a fost acesta, du
blat de scriitorul pe care l-au ştiut mai puţin, ţăranii îşi vor recunoaşte 
înaintaşii şi aşa mai departe — mulţi vor avea, însă, senzaţia retrăirii
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unor momente pilduitoare, evocate de un talent care e păcat că a rămas 
ca şi necunoscut. Expresia limpede, uşor colorată local, citatul folcloric 
bine ales şi folosit pentru a sugera matca de artă şi înţelepciune a lumii 
propuse, sfătoşenia evidentă şi surprinderea mişcărilor sufleteşti de din
colo de exprimarea lor, limbajul ceremonializat al ţăranilor (unii amin
tind frînturi de fresce, iconologia populară, picturile lui Lovendhal sau 
ale lui Ion Grigore) şi învîrstarea lui cu vocabule aduse în sat de pre
zenţa şi îndeletnicirile ocupanţilor sau de copii lor, „studenţi* la liceu, 
contradicţiile şi divergenţa de interese dintre reprezentanţii naţiunilor 
asupritoare sau favorizate şi masa compactă de români oprimaţi, ridi
carea unei pături autohtone de tineri intelectuali şi, mai ales, consolida
rea sentimentelor naţionale şi sociale ale acestora şi ale celor pe care-i 
reprezentau, ţăranii în curs de inevitabilă diferenţiere socială etc., spo
resc farmecul paginilor sale —  mărturie literară şi istorică totodată.

VASILE ŢIGĂNESCU — &CRIVAIN ET PROFESSEUR

R e  s u m e

L ’auteur reconstitue la vie et Tactivite litteraire du pro- 
fesseur Vasile Ţigănescu, ne â Horodnicul de Jos en 1899. Fils de paysan de 
l ’ancien district de Rădăuţi, Vasile Ţigănescu a etudie â Pecole du village natale 
et au lycee de Rădăuţi, ensuite â la faculte de lettres et de philosophie de Cer
năuţi. II devient professeur et a fonctionne dans plusieurs localites du district 
de Suceava. II meurt le 8 aout 1971.

II £crit des contes et des nouvelles — partiellement reunies dans le volume 
Brădetuly imprime en 1941 — et les romans Refugiaţii et Gaudeamus, dans lesquels
il 6voque, dans un style personnel, expressif et colore, les gens pauvres et cou- 
rageux de la vallee de la riviere Suceava, du bassin de Rădăuţi et d’autres 
zones de la Bucovine, confrontee avec tantes des hostilites dans le dernier si&cle.

Par les riches et les in£dites informations qu’il apporte, Partide represente 
une reconstitution postume d’un veri table talent litteraire de cette zone du pays. 
L ’article est en meme temps un pieux hommage apporte â Phoinme en service 
de l ’ecolc et â sa conscience d’ecrivain qui palpite chaleureusement et stablement 
dans chaqune de ses pages vouees aux gens simples et diligents, d ’ou il s’est leve.



MUZEOLOGIE

MUZEELE DIN  JUDEŢUL SUCEAVA *

Tradiţiile muzeistice ale Ţării de Sus a Moldovei 
au o vechime de peste 80 de ani, începutul fiind marcat de înfiinţarea în 
anul 1900 a „Muzeului din Suceava", denumit ulterior „Muzeul orăşenesc 
Suceava". In statutul muzeului erau stipulate, ab initio, rolul şi func
ţiile ce urma să le îndeplinească acesta în viaţa spirituală a oraşului şi 
a ţinutului subjugat de Imperiul habsburgic, din anul 1774, şi anume : 
„promovarea şi lărgirea cunoştinţelor de ţară, arheologice, istorice ge
nerale, istorice de artă, etnografice şi ştiinţele naturale". Trebuie însă 
remarcat faptul că, din punct de vedere expoziţional ca şi al colecţiilor 
deţinute, etnografia, arta şi ştiinţele naturii nu au putut fi reprezentate 
în muzeu decît mai tîrziu, deoarece iniţial muzeul deţinea un patrimoniu 
restrîns, rezultat îndeosebi din săpăturile arheologice întreprinse la Ce
tatea de Scaun, începînd din anul 1895. Aceasta a făcut ea muzeul să-şi 
inaugureze funcţionarea doar cu o expoziţie de arheologie şi istorie.

De-a lungul timpului, muzeul sucevean şi-a îmbogăţit şi diversificat 
nu numai patrimoniul, ci şi programul iniţial, înregistrînd atît o substan
ţială sporire cantitativă şi calitativă a colecţiilor, cît şi apariţia altor 
secţii (etnografie, memoriale, artă plastică, ştiinţele naturii). Funcţiilor 
sale de colectare, depozitare şi expunere a patrimoniului li s-au adău
gat, succesiv, altele, situaţie determinată de înseşi cerinţele fireşti ale 
modernizării şi perfecţionării activităţilor din instituţiile muzeale : păs
trarea, conservarea şi restaurarea colecţiilor, investigarea şi valorificarea 
loi- ştiinţifică şi cultural-educativă, producîndu-se, concomitent, mutaţii 
şi la nivelul funcţiilor aşa-zis tradiţionale. Mai mult, alte aşezări urbane 
din zonă şi-au organizat nuclee muzeistice, care au devenit, cu timpul, 
instituţii de sine stătătoare (cu profil distinct, cu patrimoniu corespun
zător), constituind prezenţe notabile în activitatea culturală din zonă, 
prin aporturi specifice la educarea şi lărgirea orizontului spiritual al ma
selor dar şi prin o notabilă activitate de cercetare ştiinţifică cu profil 
muzeistic.

Astfel, în anul 1914 se inaugurează muzeul de la Fălticeni, în 1920 
cel de la Rădăuţi, ultimul deschis, de fapt, pentru public în anul 1934, 
iar în anul 1938 muzeul din Cîmpulung Moldovenesc, pentru ca în 1957

* Materialul a fost redactat de Nicolae Cârlan cu concursul colegilor : Lucia 
Stroescu, Paraschiva Batariuc, Alexandrina Ignat, Doina Zaharia, Ioan Cocuz, 
Mircea Ignat, Dimitrie Olenici.
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să-şi înceapă fiinţarea muzeul din Vatra Dornei. Acestor aşezăminte 
muzeale trebuie să le adăugăm Complexul muzeistic Ciprian Porum
bescu înfiinţat la Cernăuţi în anul 1926, transferat la Suceava în anul 
1928, iar în anul 1971 la Stupea (azi Ciprian Porumbescu), unde func
ţiona încă din 1953 casa memorială „Ciprian Porumbescu".

în  ultima vreme, la indicaţia şi cu sprijinul Consiliului Culturii şi 
Educaţiei Socialiste şi a organelor locale ele partid şi de stat, prin reor
ganizări şi restructurări succesive, care au vizat atît îmbunătăţiri can
titative cît şi, mai ales, calitative, reţeaua muzeistică a judeţului nostru 
se prezintă într-o ipostază variată, atractivă, întrunind calităţi ştiinţifice 
şi muzeistice corespunzătoare nivelului actual de evoluţie al muzeogra
fiei noastre naţionale.

în momentul de faţă, reţeaua muzeistică a judeţului Suceava (pe 
care o prezentăm în continuare printr-o descriere sintetică şi, pe cît po
sibil, unitară) are următoarea structură :

1. Muzeul judeţean Suceava cu următoarele secţii :
a) istorie ; b) memoriale ; c) etnografie şi artă populară ; d) 

artă plastică ; e) ştiinţele naturii ; f) Oficiul pentru patrimoniul 
cultural naţional; g) Laboratorul zonal de restaurare şi conser
vare a patrimoniului cultural-naţional ; h) Planetariul ;

2. Muzeul orăşenesc din Fălticeni profilat pe artă plastică (Galeria
de artă „Ion Irimescu") şi istoria culturii (Galeria oamenilor de seamă) ;

3. Muzeul etnografic din Gura Humorului a cărui expoziţie de bază 
prezintă ocupaţiile tradiţionale din zonă ;

4. Muzeul etnografic „Arta lemnului" din Cîmpulung Moldovenesc ;
5. Muzeul de ştiinţele naturii şi cinegetică din Vatra Dornei ;
6. Muzeul etnografic „Tehnici populare bucovinene" din Rădăuţi.
în cele ce urmează vom face referiri succinte privitoare la coordo

natele generale specifice fiecărei unităţi muzeale, care să poată constitui 
un ghid orientativ, o punere în temă pentru publicul vizitator, dar şi o 
oglindă a viziunii organizatorice şi a conţinutului, a structurii expoziţio- 
nale sau de idei a acestora :

1. MUZEUL JUDEŢEAN SUCEAVA

a) Secţia de istorie şi-a inaugurat actuala expoziţie într-o viziune 
tematică şi muzeotehnică modernă la 17 iulie 1980.

Ideea fundamentală, consecvent reprezentată pe parcursul tuturor 
celor 27 de săli de expoziţie, constă în sublinierea vechimii, continuităţii 
şi unităţii elementului etnic autohton de-a lungul tuturor etapelor de 
dezvoltare cunoscute de istoria poporului nostru, în ciuda tuturor vici
situdinilor pe care a fost nevoit să le suporte, depăşindu-le însă de fie
care dată Şi reuşind să creeze o civilizaţie caracterizată prin bogăţie şi 
originalitate, care-i exprimă, într-o pluralitate impresionantă de forme şi 
mijloace, bucuria de a trăi şi setea de libertate.

în acest context s-a pus în evidenţă, în mod deosebit, evoluţia stră
vechilor civilizaţii care s-au succedat pe aceste meleaguri, dîndu-se aten
ţie prioritară civilizaţiei geto-dacice (îndeosebi în vremea lui Burebista 
şi Decebal), procesului de etnogeneză a poporului român şi factorilor in
terni şi externi care i-au influenţat dezvoltarea de-a lungul secolelor,
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procesului de împletire organică a vechii civilizaţii moştenite de la daci 
şi romani, care a determinat o nouă înflorire economico-socială a aces
tor meleaguri carpato-danubiano-pontice, punerii în evidenţă a bogatelor 
tradiţii ale luptei poporului nostru pentru libertate, independenţă şi uni
tate naţională, reliefîndu-se totodată rolul românilor în dezvoltarea isto-

Fig. l. — Muzeul judeţean Suceava. Aspect din expoziţia de bază
a secţiei de istorie.

rică din această parte a Europei, contribuţia lor la cauza generală a pro
gresului şi civilizaţiei.

Cum era şi firesc, cîatc fiind realităţile istorice, un loc important 
în cadrul expoziţiei a fost acordat materializării, prin exponate, a faptu
lui că Ţara de Sus este vatră a statului feudal Moldova, că Suceava 
a fost, pentru întreaga Moldovă, cel mai important centru social, eco
nomic, politic, militar şi spiritual, îndeosebi în vremea legendarului voie
vod Şteian cel Mare, dar şi a unora dintre succesorii săi, între care Petru 
Rareş merită o menţiune specială, că în această zonă a înflorit, şi în epoca 
medievală, o remarcabilă artă şi cultură românească a cărei perenitate 
constituie cea mai peremptorie dovadă a geniului creator al poporului 
nostru.

In succesiunea monumentelor istorice din veacurile următoare s-a a- 
cordat o atenţie specială realizării, de către poporul nostru, a primei 
uniri a statelor feudale româneşti sub Mihai Viteazul.

Din ultimul pătrar al veacului al XVIII-lea istoria acestor locuri este 
reprezentată în funcţie de realităţile politice create prin anexarea, la 
Imperiul habsburgic, a părţii de nord a Moldovei, care va fi cunoscută 
sub numele de Bucovina. în aceste condiţii, fără a se diminua unitatea 
viziunii expoziţionale, s-a ilustrat, pe de o parte, ideea că zona Făltice
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nilor s-a dezvoltat ca parte integrantă a Moldovei, în vreme ce, pe de 
altă parte, zona anexată de habsburgi a cunoscut o evoluţie relativ deose
bită, impusă de statutul de teritoriu ocupat, insistîndu-se însă asupra par
ticipării românilor bucovineni la toate evenimentele politice şi sociale din 
principate (Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu ; Revo
luţia română de la 1848 ; Unirea Principatelor Române, în anul 1859 ; 
Cucerirea independenţei de stat a României în anii 1877-1878 ; Răscoala 
ţăranilor din anul 1907 etc.) pînă la făurirea statului naţional român 
unitar în 1918, cînd şi Bucovina se reintegrează la matca ei firească — 
România. Odată cu apariţia şi dezvoltarea modului de producţie capitalist, 
sînt reprezentate în expoziţie apariţia proletariatului, apariţia conştiinţei 
de clasă a acestuia, organizarea sa politică în focul luptei împotriva ex
ploatării capitaliste, culminînd cu crearea, în 1921, a Partidului Comunist 
Român.

Pentru perioada interbelică s-a pus accent asupra prezentării isto
riei Ţării de Sus în contextul dezvoltării sociale, economice, politice, cul
turale a României, subliniindu-se integrarea economică, politică şi ad
ministrativă a ţinutului în cadrul statului naţional, principalele aspecte 
ale vieţii politice, dezvoltarea culturii şi învăţămîntului etc., lupta tu
turor forţelor patriotice, democratice conduse de P.C.R. pentru apărarea 
intereselor vitale ale ţării, împotriva fascismului şi a războiului.

Moment de răscruce în istoria poporului nostru, Revoluţia de eli
berare socială şi naţională de la 23 August 1944, a cunoscut şi pe terito
riul judeţului Suceava aspecte semnificative, unităţile de grăniceri ro
mâni din nordul Moldovei fiind primele noastre forţe insurecţionale care 
au acţionat împotriva trupelor fasciste.

Spaţiul expoziţional rezervat perioadei de după 23 August 1944 în
făţişează aspecte semnificative din istoria judeţului Suceava, înscris, ală
turi de celelalte judeţe ale ţării, pe spirala ascendentă a dezvoltării din 
anii revoluţiei populare şi ai revoluţiei socialiste, marcîndu-se cu preg
nanţă, în special, efervescenta dezvoltare social-economică şi spirituală 
din ultim ii 16 ani de cînd la conducerea partidului şi a ţării se află to
varăşul Nicolae Ceauşescu —  personalitate politică marcantă a lumii 
contemporane.

Cu un trecut multimilenar, bogat în evenimente sociale, politice, na
ţionale şi culturale, cu un prezent marcat de o dezvoltare fără precedent 
a întregii vieţi economico-sociale şi spirituale, judeţului Suceava —  re
levă sugestiv expoziţia de istorie — i se deschid, sub conducerea înţe
leaptă a P.C.R. noi şi luminoase perspective de dezvoltare, asupra că
rora s-a insistat în partea finală a expoziţiei.

b) Secţia memoriale are ca obiectiv fundamental şi permanent 
includerea în circuit cultural cît mai larg, prin forme muzeotehnice a- 
decvate, accesibile —  în limitele exigenţelor ştiinţifice şi de tehnică ex- 
poziţională —  a contribuţiilor însemnate pe care această generoasă zonă 
a pămîntului românesc le-a adus la sporirea zestrei de valori spirituale 
zămislite de poporul nostru de-a lungul timpului, în condiţiile înfrun
tării cu eroism a vicisitudinilor istoriei.
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Ia cadrul secţiei memoriale a Muzeului judeţean Suceava func
ţionează :

a) fondurile documentare de la sediul muzeului (Str. Ştefan cel 
Mare, nr. 33) în alcătuirea cărora intră :

—  Fondul documentar-memorial „Leca Morariu“ — constituit
din biblioteca (interesantă pentru lucrările referitoare la istoria Bucovi
nei) fostului profesor de filologie de la Universitatea din Cernăuţi, din lu
crări de artă plastică semnate de pictori din zonă dar şi de mari perso
nalităţi ale artei plastice româneşti (menţionăm doar celebrul tablou 
„Păstoriţa® de Nicolae Grigorescu, donat de Alexandru Vlahuţă „Socie
tăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina"), din fotografii de 
epocă, colecţii de ziare şi reviste care au apărut îndeosebi în Bucovina, 
din instrumente şi partituri muzicale, manuscrise etc. ;

—  Fondul documentar-memorial „Ion Vicoveanu“ — alcătuit din- 
tr-un număr apreciabil de partituri muzicale aparţinînd unor compozi
tori români (mai cu seamă bucovineni) şi străini, cărţi, reviste, manuale 
şcolare, lucrări de apicultura provenite din peste 30 de ţări de pe toate 
continentele lu m ii;

—  Fondul documentar-memorial „Petru Comamescu“ —  compus din 
cărţi de specialitate (istoria şi teoria artei), de literatură, istorie, etc., ca
taloage de expoziţii de artă plastică din ţară şi străinătate, numeroase 
mape şi dosare cu manuscrise, decupaje din presă, ziare şi reviste, o- 
biecte personale, toate acestea lăsate, prin testament, ca donaţie judeţu
lui Suceava de către reputatul critic şi istoric de artă care a fost Petru 
Comarnescu ;

—  Fondul documentar-memorial „Eusebiu Camilaru — constituit 
prin donaţia Elisabetei Goian —  fiica scriitorului — , cuprinde cărţile 
date literaturii române de scriitorul originar din Udeşti (aproape toate 
în ediţie princeps), alte cărţi care au făcut parte din biblioteca sa, piese 
de arheologie, obiecte personale, opere de artă plastică (picturi, sculpturi), 
fotografii etc. ;

— Fondul memorial-documentar „Simeon Fl. Marian“ (situat în Su
ceava, Aleea Marian, nr. 4), adăpostit de casa („cîştigată cu condeiul") 
în care a trăit şi a lucrat marele nostru folclorist şi etnograf, cuprinde o 
expoziţie memorială (care reconstituie sintetic, cu mijloace muzeografice, 
viaţa şi activitatea lui S. Fl. Marian), biblioteca —  valoros fond de carte 
şi publicaţii de specialitate — , un impresionant număr de manuscrise, 
documente personale, fotografii de epocă şi numeroase alte obiecte cu 
valoare muzeistică şi memorială ;

— Complexul muzeistic „Ciprian Porumbescu“, situat în comuna 
care astăzi poartă numele compozitorului, dirijorului şi interpretului bu
covinean, are în componenţa sa Casa memorială, Muzeul memorial „Ci
prian Porumbescu" şi cripta familială.

Casa memorială înfăţişează, prin intermediul unor obiecte care au 
aparţinut compozitorului, familiei sale sau unor localnici, atmosfera de 
viaţă şi de creaţie a lui Ciprian Porumbescu, iar „Muzeul memorial, si
tuat într-o clădire impunătoare, aşezată în ambianţa unui parc cu arbori 
seculari şi specii rare, are în componenţa sa expoziţia memorială care
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Fig. 3. — Vedere din expoziţia Muzeului memorial „Ciprian
Porumbescu44.
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evocă prin obiecte, fotografii, partituri şi documente, personalitatea ce
lui care a lăsat muzicii româneşti atîtea nemuritoare creaţii între care 
„Balada", opereta „Crai nou“, „Cîntecul tricolorului" (a cărui melodie a 
devenit, pe un text adaptat, nu demult, Imnul de stat al patriei noastre), 
„Pe-al nostru steag" (sau „Imnul unirii"), „Marş de 1 M ai" (atît de pre-

Fig. 4. — Aspect din expoziţia memorială „Nicolae Labiş“ de la
Mălini.

ţuit îndeosebi în cercurile muncitoreşti) se bucură de o popularitate deo
sebită, o sală de audiţii muzicale şi activităţi cultural-educative, o alta 
în care sînt expuse obiecte de recuzită utilizate în film ul „Ciprian Po
rumbescu" ;

—  Fondai memorial-documentar „Nicolae Labiş de la Mălini, orga
nizat în casa în care poetul a trăit un timp şi a creat o parte a inesti
mabilei sale creaţii poetice, emoţionant şi statornic ecou al miezului de 
ev aprins în care patria noastră şi-a început ascensiunile socialiste. Ex
poziţia şi camera memorială evocă în mod concret şi sugestiv, personali
tatea poetului revoluţionar, subliniindu-se mesajul operei sale, caracterul 
ei angajat, patriotic, mobilizator.

c) Secţia de etnografie şi artă populară „Hanul Domncsc“ (Str. C i
prian Porumbescu, nr. 2), avînd ca sediu un valoros monument civil de 
arhitectură moldovenească din sec. al XVIII-lea, se prezintă ca o expo- 
ziţie-sinteză a etnografiei şi artei populare din Ţara de Sus. Expona
tele —  piese de artă populară cu valoare artistică deosebită —  sînt pre
zentate pe genuri : un interior tradiţional, bogat în ţesături decorative ; o 
tindă cu inventar gospodăresc ; o bucătărie dotată cu întregul arsenal



COLECTIV

Fig. 5. Clădirea secţiei de etnografie şi artă populară de la 
„Hanul domnesc44 — Suceava.

Fig. 6. — Casa muzeu din oraşul Solea.
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de obiecte şi ustensile necesare îndeletnicirilor culinare. Civilizaţia lem
nului şi a ceramicii sînt reprezentate prin piesele cele mai caracteristice 
din punct de vedere al prelucrării artistice. Ţesăturile decorative şi por
tul popular, particularizate zonal, precum şi alte piese auxiliare (po
doabe), alături de măştile şi costumele de carnaval utilizate la Anul Nou, 
de ouăle încondeiate întregesc ilustrarea măiestriei, a fineţei gustului şi 
rafinamentului popular, a capacităţii sale de reprezentare, dusă, nu o 
dată, pînă la stilizarea clasică, a celor mai diverse fenomene ale vieţii 
şi lumii înconjurătoare.

Tot de Secţia de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Su
ceava, ţin, cel puţin în ceea ce priveşte organizarea muzeografică, Expo
ziţia permanentă de artă populară de la Vatra Dornei (Str. 7 Noiembrie, 
nr. 17) şi Casa muzeu din oraşul Solea (Str. 7 Noiembrie, nr. 73), reali
zare muzeistică, ce i’econstituie un interior ţărănesc din zonă, semnifi
cativ atît prin piesele autentice pe care le conţine (datînd de la începutul 
sec. al XX-lea) cît şi, îndosebi, prin faptul că este adăpostită într-o clă
dire ţărănească datînd din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea — unicul 
monument de arhitectură ţărănească din această epocă conservat in situ 
pe raza judeţului nostru.

d) Secţia de artă plastică dispune în momentul de faţă de un valoros 
patrimoniu de lucrări de pictură, sculptură, grafică, provenite din do
naţii şi achiziţii, printre autori numărîndu-se : Th. Aman, Em. T. Bar- 
dasare, C. I. Stahi, N. Grigorescu, Şt. Luchian, I. Andreescu, Şt. Dimi- 
trescu, Gh. Petraşcu, Th. Pallady, I. Al. Steriadi, N. Tonitza, I. Iser, N. 
Dărăscu, D. Ghiaţă, I. Ţuculescu, R. Schweitzer-Cumpăna, C. Baba, Al. 
Ciucurencu ş. a., iar dintre bucovineni : Epaminonda Bucevschi, Eugen 
Maximovici, George Lowendall, Arhip Roşea, Ilarion Şuhan, Ion Cîr- 
dei ş. a.

Expoziţia permanentă, structurată cronologic, schiţează evoluţia artei 
plastice româneşti de la începutul secolului al XlX-lea, pînă în zilele 
noastre, subliniindu-se diversitatea tematică Şi a modalităţilor de crea
ţie artistică, progresele succesive înregistrate în dezvoltarea artei plas
tice româneşti, etapele mai semnificative, acordindu-se un spaţiu cores
punzător în expoziţie şi artei plastice de interes local.

e) Secţia de ştiinţele naturii (cu sediul în Str. Ştefan cel Mare, nr. 
19) dispune de un patrimoniu constituit prin colectări din teren şi prin 
achiziţii, structurat pe mastofaună, entomologie (colecţia de entomologie 
a aparţinut cercetătorului Al. Alexinschi) şi pe eşantioane de geologie
şi paleontologie. După o valorificare expoziţională şi ştiinţifică a acestui 

material, în prezent secţia de ştiinţele naturii prezintă pentru public o 
expoziţie bazată pe principii ecologice. După o schiţare a istoriei geolo
gice a acestui teritoriu bucovinean în contextul teritoriului românesc, 
se procedează la prezentarea faunei locale după criteriul ecologic pe 
medii de viaţă (biotopuri) prin care se evidenţiază complexitatea legă
turilor inter şi intraspecifice stabilite între vieţuitoare sau între acestea 
şi mediul lor de viaţă.
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f) Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural-naţional, înfiinţat în 
baza prevederilor Legii nr. 63 din 1974, are ca atribuţii evidenţa ştiin
ţifică, asigurarea conservării şi păstrării patrimoniului cultural de inte
res naţional sau local pe care-1 deţine judeţul Suceava. Specificul şi ca
tegoriile patrimoniului cultural răspîndit pe raza judeţului nostru la di-

Fig. 7. — Planetariul din Suceava — macheta clădirii.

versele categorii de deţinători rezultă din însăşi structura disciplinelor 
în care sînt specializaţi muzeografii de la această instituţie : istorie, ar
heologie, bibliofilie, etnografie şi artă populară, arhitectură, artă plas
tică, ştiinţele naturii la care se adaugă conservarea.

g) Laboratorul zonal pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului 
cultural naţional, înfiinţat în contextul aceloraşi prevederi legale l-a care 
se adaugă Decretul nr. 53/J974, are menirea de a restaura şi conserva 
piese de patrimoniu din domeniile : metale, textile, lemn, ceramică, pic
tură murală.

h) Planetariul (Str. Emil Bodnăraş, nr. 13 A) situat într-o construc
ţie nouă, destinată special acestui obiectiv, realizată într-o linie arhitec
turală modernă, constituie un nou centru de popularizare a astronomiei 
în ţara noastră. Este destinat atît observaţiilor astronomice propriu-zise 
cu ajutorul telescopului cît şi unor acţiuni cultural-educative specifice : 
spectacole de planetariu cu durata de 50 minute în cadrul cărora se sur
prinde mişcarea diurnă a stelelor, a planetelor, proiecţii cu ajutorul ce- 
lostatului prin intermediul cărora se observă imaginea soarelui cu petele 
solare, conferinţe, simpozioane, expuneri despre structura universului etc.
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2. MUZEUL ORĂŞENESC FĂLTICENI

a) Galeria ele artă „Ion Irimescu“ (Str. 23 August, nr. 2) constituită 
în urma unei generoase donaţii pe care marele sculptor, fiu al acestor 
meleaguri, a făcut-o oraşului în care a copilărit, este o expoziţie de 
sculptură şi desen impresionantă nu numai din punctul de vedere al nu
mărului lucrărilor expuse, ci şi din acela al înaltei lor valori artistice,

Fig. 8. —  Vedere din expoziţia de artă „Ion Irimescu“ de la Fălticeni.

la mesajului umanist pe care această expoziţie îl degajă, al caracterului1 
ei de biografie spirituală, realizată cu mijloace de o sensibilitate extra
ordinară, scăldată în apele limpezi ale raţiunii, căci în descifrarea mul
titudinii de sensuri şi semnificaţii pe care expoziţia o conţine, implicit, 
este posibilă, ba chiar se impune şi o astfel de receptare.

Tot în cadrul acestei galerii de artă, într-o clădire separată, func
ţionează o expoziţie permanentă de pictură şi grafică aparţinînd picto
rilor Ştefan Şoldănescu, Aurel Băeşu (născuţi în oraşul Fălticeni), Mihai 
Cămăruţ şi Dimitrie Loghin (născuţi în împrejurimile oraşului).

b) Galeria oamenilor de seamă (Str. Sucevei, nr. 91) este o realizare 
muzeistică, unică în felul ei, care ilustrează sintetic contribuţia persona
lităţilor culturale, artistice şi ştiinţifice (ridicate de pe meleagurile fălti- 
cenene sau în a căror biografie spirituală aceste meleaguri au fost implicate 
într-un mod definitoriu şi determinant) la înălţarea edificiului spiritual 
al poporului nostru, subliniindu-se în acelaşi timp şi unele aspecte ale 
climatului spiritual local care a făcut posibil ca această urbe moldavă
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să devină, cum remarcase George Călinescu, al treilea oraş din ţară, după 
Bucureşti şi Iaşi, ca număr de scriitori ridicaţi din acelaşi loc. Domeniile 
majore ale activităţii spirituale oglindite în această expoziţie (folclor şi 
folcloristică, creaţie literară, lingvistică şi filologie, artă plastică, ziaris
tică) ilustrate de personalităţi prestigioase (între care vom aminti : Ma-

Fig. 9. — Galeria oa- 
rnenilor de seamă de la 
Fălticeni. Vedere din 

expoziţie.

tei Milu, Ion Creangă, Nicu Gane, Alexandru Lambrior, Mihail Sado
veanu, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu, Anton Holban, Matei Milio, 
Jules Cazaban, Grigore Vasiliu-Birlic, Ion Irimescu, Nicolae Labiş, Horia 
Lovinescu, Constantin Ciopraga şi încă mulţi alţii) îi conferă, pe bună 
dreptate, rolul de monografie cultural-ştiinţifică şi artistică înfăptuită 
cu jnijloace muzeistice.

3. MUZEUL ETNOGRAFIC DIN GURA HUMORULUI

(Str. 23 August, nr. 21), profilat pe reprezentarea muzeografică a ocu
paţiilor tradiţionale din zonă, valorifică un interesant şi preţios patrimo
niu legat de : cules, pescuit, vînătoare, albinărit, păstorit, agricultură, in
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dustrie casnică, prelucrarea textilelor, obţinerea ceramicii, prelucrarea 
lemnului, a osului şi a metalului, ilustrînd civilizaţia pastoral-agrară 
care s-a constituit, de-a lungul timpului, pe aceste străvechi meleaguri 
româneşti. Structurat aşadar pe acest criteriu al ocupaţiilor, muzeul pre-

Fig. 10. — Secvenţă din Muzeul etnografic de la Gura Humorului.

zintă un inventar divers care face dovada ingeniozităţii locuitorilor din 
acest colţ de ţară în găsirea unor soluţii practice şi eficiente de con
fecţionare a uneltelor, adecvate fiecărei ocupaţii dar şi mediului de exer
citare al acesteia, de înfrumuseţare a uneltelor în maniere artistice sur
prinzătoare atît ca măiestrie, ca încărcătură afectivă cît şi din punct de 
vedere al conţinutului lor ideatic.

4. MUZEUL ETNOGRAFIC „ARTA LEMNULUI41 DIN CÎMPULUNG MOL

DOVENESC (Str. 7 Noiembrie, nr. 10), destinat prezentării culturii tra
diţionale a lemnului, constituie una dintre realizările cele mai remarca
bile în acest domeniu, reflectînd, concomitent, varietatea şi ingeniozi
tatea tehnicilor de lucru, bogăţia şi diversitatea obiectelor utilitare pe 
care omul şi le-a confecţionat folosind ca materie primă lemnul pădurii 
existent din belşug în această zonă. Se poate spune pe drept cuvînt 
că muzeul adăposteşte o întreagă civilizaţie lignoasă, reprezentativă în 
egală măsură pentru tehnica şi arta populară, pentru ocupaţiile oame
nilor, pentru sensibilitatea lor deosebită, capabilă să vibreze în faţa 
măreţiei universului dar şi să o exprime prin limbajul, aparent simplu, 
al crestăturilor, al inciziilor, al exciziilor, al pirogravării etc. Tehnica 
şi arta prelucrării lemnului este reprezentată în raport cu funcţionali
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tatea obiectelor de lemn cerută de complexe domenii de activitate şi 
anume : păstoritul, prelucrarea textilelor, mijloace de transport, mobi
lier ţărănesc pentru interior, arhitectură ţărănească.

5. MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII ŞI CINEGETICA DIN VATRA BOR

NEI (Str. Unirii, nr. 3), ilustrează concret şi sugestiv frumuseţea şi vari
etatea florei şi faunei din depresiunea Domelor, bogăţia cinegetică a ju
deţului Suceava, printre exponate întîlnindu-se numeroase elemente de
floră şi faună declarate monumente ale naturii Prezentînd varietatea
şi diversitatea speciilor, în ordine sistematică dar şi prin abordarea

unor probleme de biologie şi ecologie, muzeul realizează o imagine com

plexă, reprezentativă asupra bogăţiei faunei din această zonă, subliniind 
în acelaşi timp mediul de viaţă (biotopul), adaptările şi relaţiile ce se 
stabilesc între vieţuitoarele ce mişună pretutindeni prin pădurile şi pa
jiştile dornene. Cinegetica este prezentată într-un context care se referă

Fig. 11. — „Berbece11 — piesă 
de oloiniţă din Muzeul „Arta 
lemnului44 din Cîmpulung 

Moldovenesc.
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la istoria şi stadiul ei actual, la măsurile de raţionalizare a vînătorii, 
întreprinsă în anii socialismului, la protecţia vînatului, la înaltele calităţi 
cinegetice ale plaiurilor bucovinene.

Fig. 12. — Muzeul de ştiinţele naturii şi cinegetică din Vatra Dornei.

Secvenţă cinegetică.

6. MUZEUL ETNOGRAFIC „TEHNICI POPULARE BUCOVINENE14 de la 

Rădăuţi (Piaţa Republicii, nr. 69) este, aşa cum ne indică şi titulatura 
sa, o instituţie muzeală menită să pună în evidenţă spiritul inventiv, 
ingeniozitatea tehnică a oamenilor din zona oraşului Rădăuţi conjugate 

cu un gust artistic de o mare bogăţie şi rafinament. După cum apreciază 
unii cercetători, în expoziţia muzeului se utilizează piese ale celei mai 
vechi colecţii etnografice din Moldova. Structura tematică a expoziţiei 
este axată pe reprezentarea tehnologiilor şi a produselor meşteşugăreşti 
ca părţi componente ale civilizaţiei şi artei populare bucovinene, eviden- 
ţiindu-le pe cele mai reprezentative, ale căror semnificaţii majore se 
înscriu în sfera superioară a istoriei etnografiei şi artei româneşti. Moti- 
vistica ornamentaţiei şi a decorului, alături de tehnica de lucru, în 

cazul olăritului spre exemplu, are adînci rădăcini în istoria poporului 
nostru şi descifrarea lor su!b acest aspect te ofoligă, nu o clată, să par
curgi drumul îndărăt pînă la cele mai îndepărtate obîrşii ale neamului 
nostru. Industria casnică a textilelor, alături de uneltele necesare pro
cesului de prelucrare şi înfrumuseţare a acestora, constituie deasemenea
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o secvenţă densă în idei şi sugestii de natură tehnică Şi artistică. Repre
zentarea uneltelor de muncă agrară, a instalaţiilor tehnice ţărăneşti este, 
deasemenea, grăitoare în privinţa ingeniozităţii tehnice a locuitorilor 
din această zonă, a capacităţii lor de a căuta în permanenţă şi a găsi 
posibilităţile tehnice cele mai adecvate pentru producerea mijloacelor

Fig. 13. — Piuă de bătut sumane, expusă în Muzeul „Tehnici populare 
bucovinene“ din Rădăuţi.

de trai, despre vechile tradiţii tehnice şi artistice ale zonei, perpetuate 
de-a lungul timpului şi perfecţionate de la o generaţie la alta.

Ilustrînd bogatele şi variatele tradiţii istorice, culturale, artistice, 
ştiinţifice şi naturale specifice zonei, susţinute muzeistic prin intermediul 
unui patrimoniu care întruneşte, aproape în totalitatea sa, deosebite 
valenţe cognitive şi educaţionale, reţeaua muzeistică a judeţului Suceava, 
a cărei structură se prezintă într-o viziune a unităţii în diversitate, 
constituie unul dintre cele mai complexe şi mai eficiente mijloace de 
educare politică, patriotică, artistică, materialist-ştiinţifică, de lărgire a 
orizontului de cunoaştere a celor mai largi mase de oameni ai muncii, 
contribuind, prin modalităţile care le sînt proprii, la transformarea în 
viaţă a politicii culturale a partidului şi statului nostru, la făurirea 
omului nou, constructor conştient şi activ al socialismului şi comunis
mului pe pămîntul românesc *.

LES MUSEES DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA

Re s u me

Le materiei ci-dessus se propose de presenter de perspec
tive historique et par des caracterisations g£nerales dans une Vision unitaire, 
le reseau museal du departement de Suceava. On met en dvidence dans cette
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maniere la richesse et la variete typologique de nos musees (hist’pire, ethno- 
graphie et art populaire, memorials, sciences naturelles, art plastique), ainsi que 
leur judicieuse repartition sur rentiere etendue du departement.

EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. — Le Musee departemental de Suceava. Aspect de l ’exposition de base 
de la section d’histoire.

Fig. 2 . — La maison memoriale „Ciprian Porumbescu14.
Fig. 3. — Vue de Texposition du Musee memorial „Ciprian Porumbescu11.
Fig. 4. — Aspect de l ’exposition memoriale „Nicolae Labiş“ de Mălini.
Fig. 5. — L ’edifice de la section d’ethnographie et d ’art populaire de „l’Auberge

princier44 — Suceava.
Fig. 6 . — La maison-musee de la viile Solea.
Fig. 7. — Le planetarium de Suceava — la maquette de Pedifice.
Fig. 8 . — Vue de Texposition d ’art „Ion Irimescu44 de Fălticeni.
Fig. 9. — La „Galerie des personalites44 de Fălticeni. Vue de l ’expcsition.
Fig. 10 . — Sequence du Musee d'etnographie de Gura-Humor.
Fig. 11. — „Berbece44 — piece de pressoir pour Textraction de Thuile, dans le 

Musee „l’Art du bois44 de Cîmpulung.
Fig. 12 . — Le Musee de Sciences naturelles et cinegetique de Vatra Dornei. Se

quence cinegetique.
Fig. 13. — Moulin â foulon pour fouler des bures, expose dans le Musee „Tech-

niques populaires de Bucovine44, â Rădăuţi.



NOTE ŞI COMENTARII

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN „CETĂTUIA" DE 
LA MEREŞTI (C O M  VULTUREŞTI, JUD. SUCEAVA)

DRAGOMIR POPOVICI. MIRCEA IGNAT

Intre fortificaţiile de pămînt cunoscute pînă acum 
pe teritoriul judeţului Suceava, cea care face obiectul rîndurilor de mai 
jos, prezintă un interes deosebit atît prin poziţia ei dominantă, ce oferă
o largă perspectivă, cît şi prin suprafaţa considerabilă, care este circum
scrisă de valuri şi şanţuri adiacente, vizibile încă. Fortificaţia se află pe 
înălţimea care constituie cumpăna apelor dintre cursul inferior al Şo
muzului Mic şi cel al rîului Suceava, fiind numită de localnici „Cetă- 
ţuiâ“. Ea este situată pe hotarele dintre satele Udeşti (com. Udeşti) şi 
Mereşti (com. Vultureşti). Faptul că primele săpături arheologice au 
fost efectuate în zona ce aparţine satului Mereşti, zonă care cuprinde 
şi o suprafaţă mai mare, ne determină să menţionăm, pentru a nu crea 
confuzii, că în continuare monumentul se va denumi pentru simplificare, 
„Cetăţuia“ de la Mereşti.

Dealul pe care se află fortificaţia are o înălţime de peste 350 m, 
laturile sale de est, nord şi vest fiind mărginite de pante cu înclinări 
accentuate. Singura posibilitate mai uşoară de acces aflîndu-se numai 
pe latura de sud-est; toate aceste condiţii oferind posibilităţi ideale 
pentru realizarea unei fortificaţii puternice.

'Prima semnalare a „Cetăţuii“ de la Mereşti se datoreşte arhitectului 
austriac G. A. Romstorfer, care, între numeroasele investigaţii arheolo
gice întreprinse în Bucovina, cercetează sumar şi acest monument. în- 
trucît observaţiile făcute acum 80 de ani prezintă o anumită importanţă, 
în cele ce urmează, reproducem pasajele cele mai interesante din scurta 
notă informativă datorată lui Romstorfer. Acesta a observat ; „...uri platou 
de formă triunghiulară, măsurînd nu mult peste 100 de picioare, cu mar- 
ginele coborînd în pantă abruptă, care poartă numele semnificativ de 
„Cetăţuiaw şi de unde, după informaţiile preotului Vasile Popovici, se 
vor.fi dezgropat cărămizi. Eu am găsit aici, acum, numai un val apla
tizat, plasîndu-se cu orientarea spre N-V, lung de cca. 25 de paşi şi 
lat de aproape 10 paşi, în care apare săpată o groapă corespunzînd gro
simii . valului. într-un loc valul este deja deranjat, el arată aici resturi 
de pămînt ars destul de puternic, dezgropat şi ici-colo bucăţele de căr
bune, aşa că prezintă aspectul ca şi cum valul ar fi zgurificat ...Unele 
rare bucăţi de pămînt dau impresia că prezintă urme de bucăţi de 
lemn., asemănător cu părţile de tencuială arse. Am pus să se facă săpături 
în diferite locuri ale valului, în prezent acoperit cu arbori puternici şi
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peste tot am scos la iveală pietre rulate, fragmente de pământ ars, care 
desigur au fost socotite cărăm izi; resturi de cărămizi, ca şi de frag
mente ceramice sau vase nu am putut găsi cu prilejul scurtei mele 
şederi în acest loc“ K

Datorită poziţiei sale, fortificaţia de la Mereşti a atras în continuare 
atenţia celor care aveau posibilitatea să o viziteze, fiind consemnată 
Pe numeroase hărţi militare, de unde Pamfil Polonic şi-a extras nume
roase informaţii. Astfel că, în mai multe din lucrările rămase în ma
nuscris, acesta aminteşte de existenţa cetăţuii de la Mereşti, fără să 
facă însă alte precizări

în cadrul perieghezelor sistematice întreprinse de colectivul Muze
ului judeţean Suceava, ca şi de cercetători de la institutele de arheologie 
din Iaşi şi Bucureşti, în perioada anilor 1968-1974, s-au efectuat cîteva 
investigaţii s u m a r e c a r e  nu au adus însă elemente noi, de natură să 
permită elucidarea, măcar în parte, a problemelor pe care le ridica 
această fortificaţie. în  consecinţă, a fost trecut în planul de cercetări 
arheologice al Muzeului din Suceava, pe anul 1975, efectuarea unui 
sondaj preliminar de informare /\

Prin intermediul cercetărilor de suprafaţă anterioare fuseseră obser
vate elementele de fortificaţie ce constau dintr-o centură exterioară 
de val din pămînt, cu şanţ adiacent şi care circumscrie o suprafaţă de 
peste 5 ha. Pe panta de acces situată pe latura de sud, s-a putut observa 
foarte clar că valul este dublu. în interiorul fortificaţiei, cu aceeaşi 
orientare (EA7), ca şi valul dublu, s-a constatat existenţa încă a unui 
val cu şanţ adiacent, ce împarte cetatea în două suprafeţe inegale (fig. 1).

Săpăturile arheologice şi-au propus încadrarea cronologică a for
tificaţiei, precizarea sistemului de construcţie al acesteia, cît şi, even
tual, a etapelor ei cronologice.

Cercetările din anul 1975 au răspuns numai în parte acestor pro
bleme datorită stării proaste de conservare a monumentului, care a 
cunoscut puternice alunecări de teren ce au antrenat o parte din supra
faţa cetăţii şi apoi din cauza existenţei unor gropi foarte mari, săpate, 
cu ani în urmă, de către locuitorii din împrejurimi, care au folosit, în 
special, zona de nord a fortificaţiei drept carieră de piatră. Totodată 
partea cea mai bine păstrată a fortificaţiei era acoperită de pădure în 
interiorul căreia nu au putut fi efectuate săpături arheologice, ceea ce 
ne-a determinat să ne limităm numai la suprafaţa afectată de distru-

1 C. A. Romstorfer, Tumuli, alte Ansiedlung und Verschanzugen im Bezirke 
Suczawa, în JBLM, IV, 189G, p. 139. Romstorfer a observat numai o porţiune din 
suprafaţa fortificaţiei datorită faptului că, în acea vreme, înălţimea era tăiată 
de vechea frontieră dintre România şi Austro-Ungaria.

2 P. Polonic, Note şi informaţii, I, mss. 6 , Biblioteca Acad. R.S.R.
3 Stăruitor, învăţătorul I. Căpitanu din Udeşti, cunoscut prin pasiunea sa 

pentru cercetările arheologice, a semnalat această cetăţuie tuturor cercetătorilor, 
oferind, în acelaşi timp, un larg sprijin efectuării săpăturilor arheologice, fapt 
pentru care îi exprimăm mulţumirile noastre.

4 Mulţumim cercetătorilor A. C. Florescu şi Dan Gh. Teodor care ne-au dat 
sugestii utile în timpul vizitei efectuate în perioada în care se desfăşurau săpă
turile. O primă informare asupra acestor cercetări a fost prezentată ia cea de-a 
X-a Sesiune anuală de rapoarte — Bucureşti, 1976.
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gerile amintite. Avînd în vedere condiţiile specifice în care s-a efectuat 
sondajul, s-a trasat o secţiune (S I) şi apoi trei casete (Cas I, Cas II şi 
Cas III), cu scopul de a se putea obţine detalii asupra modalităţilor de 
construcţie ale valului şi ale şanţului adiacent.
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Secţiunea I, trasată cu orientarea SE  — N V, cu dimensiunile de 
31 X  2 m, a tăiat valul interior şi şanţul său adiacent. Sub stratul de 
pămînt vegetal, de aproximativ 0,20 m, s-a observat, în special, pe 
ambele pante ale valului, prezenţa unor scurgeri de pămînt ars la roşu, 
chirpic şi cărbune aparţinînd structurii palisadei incendiate, lentilă de 
scurgere prezentă şi în umplutura şanţului. De asemenea, profilul de 
vest al secţiunii a permis observarea unei lentile compacte de aproxi
mativ 0,40-0,60 m grosime, constînd din pămînt ars la roşu, chirpic 
şi cărbune care aparţinea resturilor palisadei păstrate în situ. Datorită 
mişcărilor pămîntului atît pe verticală cît şi pe orizontală, în întregime 
această porţiune a fortificaţiei, inclusiv valul şi şanţul, au fost mult 
deranjate, ca urmare profilele prezentînd sensibile deformări. Lucrările 
de aici nu au putut fi continuate întrucît a apărut, la — 1,50 m, o pînză 
de apă freatică, ceea ce a împiedicat determinarea adîncimii şanţului 
de apărare.

Pentru obţinerea unei situaţii mai clare, în imediata apropiere a 
secţiunii, dată fiind existenţa unui şanţ executat de Ocolul silvic pen
tru delimitarea zonei de pădure de cea de păşune care acoperă cetatea, 
s-a procedat la deschiderea unei casete folosind traseul acestui şanţ care 
intersecta şi elementele de fortificare. Observaţiile din această casetă 
(Gas I, cu dimensiunile de 15 X  2 m), au permis observarea faptului 
că valul, mai aplatizat aici, avea o palisadă puternică (şi aici remar- 
cîndu-se resturile ei care aveau o grosime de 0,40-0.60 m, o bună' parte 
din aceasta fiind prăbuşită în şanţul de apărare). La baza valului — 
nivelul de construcţie — păm'întul a fost bine bătucit şi amestecat cu 
pietre ale căror dimensiuni erau relativ mici.

în partea de vest a fortificaţiei — zona de maximă rupere şi deci 
de distrugere a ei — s-a trasat, de asemenea, o casetă triunghiulară, cu 
dimensiunile de 1 0 X 3  X l l  m, latura de 10 m fiind cea care a inter
sectat valul (Cas II). în această zonă, valul era foarte aplatizat, în bună 
parte prăbuşit în vale, fără îndoială antrenat de mişcările de pămînt 
ce avuseseră loc aici. Tot din această cauză nu se mai păstra nici o urmă 
a şanţului adiacent valului de pe această latură. Astfel se explică fap
tul că nu au fost observate nici un fel de resturi ale palisadei. Cu toate 
acestea, observaţiile făcute pe baza profilului de nord al Cas II au 
permis unele concluzii foarte importante în legătură cu modul în care 
au fost ridicate elementele de fortificare. Datorită terenului relativ slab, 
aici valul a fost ridicat pe un „pat“ de amenajare ce consta din trei 
„valuri“ de argilă, aplatizate şi adosate unul celuilalt, astfel încît să-i 
creeze un suport mai rezistent. Avînd în vedere şi porţiunea ce s-a păs
trat din val, se pare că materialul folosit cu precădere, aici, a fost 
argila 5.

Pentru completarea observaţiilor, în zona de nord a fortificaţiei
— numită de localnici „La Pietrărie44 — s-a procedat la o taluzare a 
unei gropi de mari dimensiuni pentru extragerea pietrei (Cas III, cu

5 Emil Moscalu, Probleme ale cetăţilor cu „val v i t r i f i c a t în Cercetări arhe
ologice. III, Bucureşti, 1979, p. 339-346.
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profilul de V, lung de 8 m). Constatările din această casetă au certificat 
existenţa unei maniere unitare de ridicare a valului care a ţinut cont, 
în acelaşi timp, de situaţia caracteristică terenului. ? Astfel, datorită fap
tului că solul viu consta din nisip amestecat cu piatră calcaroasă, fri
abilă, baza valului a fost alcătuită dintr-un strat de pămînt bine bătu-

Fig. 2 . — Mereşti — „Cetăţuia“. Ceramică descoperită în suprafaţa săpată m 1975.

cit, a cărei grosime varia între 0,15-0,23 m, amestecat cu pietre, ele 
data aceasta cu dimensiuni mai mari. Este foarte probabil ca pe această 
latură să fi existat şi o suprastructură de lemn constînd din pari ampla
saţi vertical, care străbăteau „patul de amenajare^ al valului, intrînd 
în solul viu la partea inferioară şi formînd astfel, un element în plus 
de întărire al valului. Spre panta interioară a valului s-a observat o 
cantitate relativ mare de pietre de dimensiuni diferite, care credem că 
ar fi putut fi folosite la placarea acestei porţiuni din val, cu scopul de 
a împiedica scurgerea pămîntului sub acţiunea agenţilor externi.

Materialul arheologic descoperit în cursul săpăturilor este cantita
tiv redus şi el constă exclusiv din ceramică, care aparţine, cronologic, 
la două epoci distincte. La suprafaţă, ca şi în solul vegetal, s-au găsit 
cîteva fragmente de străchini smălţuite, precum şi două pipe fragmentare,
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care se datează în sec. XVII-XVIII. Aceste vestigii nu formează un strat 
de cultură, constituind urme sporadice, fără o semnificaţie deosebită.

Mai numeroase şi mai importante, prin poziţia lor stratigrafică, sînt 
fragmentele ceramice care aparţin nivelului de construcţie a cetăţii. 
Ceramica, în totalitate, aparţine unei singure categorii, cea a vaselor 
poroase, arse inegal, de culoare roş-gălbuie, avînd ca degresant cioburi 
pisate. Fragmentele fac parte din vase mari bitronconice, cu proemi
nenţe din căni cu toarta supraînălţată sau străchini cu buza arcuită 

drept (fig. 2). Starea fragmentară a ceramicii nu ne-a permis reconsti

tuirea unor forme mai numeroase.

Cele mai multe fragmente de vase din această categorie au fost des

coperite în interiorul incintei, la nivelul de călcare pe care a fost ridicat 

valul, într-un strat de cultură foarte subţire, care nu se continuă pe 

toată suprafaţa cercetată. Avînd în vedere poziţia strategică a aces

tora putem data fortificaţia de la Mereşti în secolele V-IV î. e. n., înca- 

drînd-o între cetăţile de pămînt caracteristice Moldovei în această pe

rioadă °.

Deşi limitate ca suprafaţă, cercetările arheologice din „Cetăţuia" de 

ia Mereşti au precizat cîteva elemente importante între care, datarea şi 

încadrarea ei în rîndul fortificaţiilor caracteristice spaţiului est-carpa- 

tic, îmbogăţind harta acestor descoperiri cu un nou punct, situat într-o 

zonă unde asemenea monumente lipseau. Poziţia strategică a acestei 

cetăţi, care supraveghează cursurile inferioare ale Şomuzului Mic şi Suce

vei, îi subliniază rolul între monumentele contemporane, ea putînd sluji 

atît ca centru politico-militar, cît şi ica loc de refugiu al populaţiei din 

această zonă, atestată, din ce în ce mai mult, în ultim ii ani.

Săpăturile arheologice din anul 1975 nu au putut rezolva toate pro

blemele ridicate de cercetarea acestui obiectiv, urmînd ca investigaţiile 

ulterioare să completeze datele de mai sus. In acest sens, cercetările 

vor trebui orientate asupra zonelor care nu au fost deranjate pentru a 

se lămuri sistemul şi etapele de construcţie ale fortificaţiei7. De ase

menea, efectuarea unor investigaţii mai ample vor putea surprinde şi 

eventualele complexe de locuire, ceea ce va permite o încadrare cro

nologică mai exactă a acesteia şi precizarea rolului ei, oferindu-ne ast

fel, încă o pagină din istoria mai puţin cunoscută a traco-geţilor din 

nord-vestul Moldovei.

6 A. C. Florescu, Unele consideraţii asupra cetăţilor traco-getice (hallstat- 
tiene) din milineul I  î. e. n. de pe teritoriul Moldovei, în Cercetări istorice, II, 
1971, p. 103-117.

7 După cîţiva ani de la sondajele menţionate mai sus, întîmplător, a fost 
descoperit un vîrf de suliţă, din bronz, cu tubul de înmănuşare ornamentat, care 
poate fi încadrat în epoca bronzului (cf. Thraco-Dacica, Bucureşti, 1981 — sub 
tipar).
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A „CETAŢUIA44 DE 
MEREŞTI (COMUNE VULTUREŞTI, LE DfiPARTEMENT 
DE SUCEAVA)

Re sn m e

Lcs recherches archeologiques effectuees dans le lieu nomme 
„Cetaţuia“, situe entre Ies villages Mereşti et Udeşti, ont releve Texistenee d’une 
fortification circonscrite par des vallums et fosses adiacentes. On a pu etablir 
le fait que la fortification se date dans Ies V-IV-e siecles avant notre ere, en 
s’encadrant dans la categorie des cites de terre, caracteristiques au l’espace est-car- 
pathique dans cette epoque, enrichissant en meme temps la carte de ces decour 
vertes avec un nouveau point, situe dans une zone ou tels monuments n’etaient 
pas encore signales.

EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. — Mereşti — „Cetaţuia44. Le plan de la fortification avec la disposition 
des surfaces cherchees, presente avec approximation.

Fig. 2. — Mereşti — „Cetăţuia14. Ceramique d^couverte dans Ies surfaces fouillees 
en 1975.



U N  O P A IŢ  R O M A N  D E S C O P E R IT  LA PLĂVĂLAR! 
( C O M . U D E Ş T I, JU D . S U C E A V A )

NICOLAE URSULESCU, MIHAI CAMILAR

Cercetînd în 1979 vechea colecţie cu caracter is
toric şi etnografic a Şcolii generale din Plăvălari, formată de-a lungul 
mai multor ani de învăţătorul Gh. Stamate împreună cu elevii, atenţia 
ne-a fost atrasă în mod deosebit de o „lucerna" (opaiţ) de factură ro
mană. Din păcate piesa (de altfel ca şi celelalte din colecţie) nu avea 
nici o indicaţie asupra locului descoperirii. Din discuţiile purtate cu 
întemeietorul colecţiei (actualmente pensionar) am aflat că piesa provine 
în mod sigur de pe teritoriul localităţii, probabil din punctul „Scursura", 
un mic fragment de terasă joasă, situat pe malul stîng, la obîrşia pîrî- 
ului Silişte, afluent de stînga al Şomuzului Mic. Punctul este delimitat 
de două mici izvoare care alimentează pîrîul Siliştea.

Lucerna este modelată din pastă roşie, fină ; are corpul rotund, 
alungit spre ciot (fig. l/a, c =  2). Discul este concav, avînd în centru 
un orificiu pentru umplere, înconjurat de două cercuri concentrice in- 
cizate (fig. l/a =  2). Bordura discului, oblică, este decorată cu linii 
adîncite, dispuse radial. Toarta, probabil inelară (după cum indică cele 
două urme de ruptură), nu s-a mai păstrat. în  zona ciocului, pe bordură, 
se află două mici proeminenţe, care delimitează o mică metopă. Mar
ginea orificiului fitilului este plată spre exterior şi ascuţită spre bordură, 
fiind delimitată pe această porţiune de două rnici proeminenţe, plasate 
în dreptul celor de la marginile metopei.

Pereţii sînt rotunjiţi, avînd pe diametrul maxim o bandă în relief 
mic-probabil urma tiparului bivalv (fig. 1 b).

Fundul opaiţului (fig. l/c) este rotund, plat, slab delimitat de par
tea înclinată a pereţilor. în centru s-a spart, pare-se datorită subţirimii 
sale. Este decorat radial cu un şir de linii incizate, sub forma unei rozete 
(zona centrală nu se poate reconstitui din cauza rupturii).

Decorul de linii incizate dispuse radial este principalul element de 
datare, deoarece motivul apare în secolele III-IV l.

Pe teritoriul localităţii, prin cercetări de suprafaţă, am reuşit să 
sesizăm o densitate remarcabilă de locuire, corespunzătoare acestei etape 
(fig. 3). Urme ale culturii de tip Sîntana au fost descoperite în punctele : 
„Scursura", „Dealul Fistic", „Grădina lui Bolohan Ion", „Dealu Albu"

1 C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967, tipul XXVI, p. 24, fig. 47.
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şi „Dealul Toloacau, adică pe rama sudică şi vestică a localităţii. De 
remarcat că locuirea de secol IV din punctul „Scursura^ se continuă 
şi pe malul opus al pîrîului Silişte, pe panta estică a dealului Fistic, 
existînd deci în această zonă o aşezare destul de întinsă.

Fig. 3. — Teritoriul localităţii Plăvălari cu punctele în care s-au făcut descoperiri
datate în secolul al IV-lea e.n. (•).
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Pînă-n prezent pe teritoriul Moldovei se mai cunoaşte o singură 
descoperire a unui opaiţ fragmentat de factură romană, cea de la Ri- 
piceni2. însă, în timp ce exemplarul de la Ripiceni se leagă de aria pan- 
nonică 3, opaiţul de la Plăvălari indică legături spre zona moesică, sugerîn- 
du-se astfel existenţa unor conexiuni cu toate ţinuturile romane din 
preajma Moldovei.

Descoperirea de la Plăvălari aduce o nouă dovadă pentru conti
nuarea pătrunderii culturii romane pe teritoriul Moldovei şi după pă
răsirea provinciei Dacia de către autorităţile imperiale.

UNE „LUCERNA“ ROMAINE DECOUVERTE 
A PLAVÂLARI (COMMUNE UDESTI, DEPARTEMENT 
DE SUCEAVA)

R e  s u m e

II y a plusieurs annees, on a decouvert, par hasard, sur le 
territoire de la localite Plăvălari une „lucerna41 romaine, qui date des Ilî^-IVe 
siecle n. e., (d’apres le decor de lignes incisees disposees radialement). Par des 
recherches de surface on a saisi un dense habitat de cette periode-lâ sur 3e terri- 
toire de la localite (fig. 3). La piece represente une deuxieme „lucerna*4 de type 
romain connue sur le territoire de la Moldavie, constituant une nouvelie preuve 
pour la continuation de la penetration de la civilisation romaine sur ce territoire 
egalement apres l ’abandon de la province Dacie par les autorites imperiales (271 
n. e.).

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 . — „Lucerna4' romaine decouverte â Plăvălari (vue de face, de profil et
de dos).

Fig. 2 . — „Lucerna“ romaine de Plăvălari.
Fig. 3. — Le territoire de la localite Plăvălari avec les sites ou on a fait des

decouvertes datees du IVe siecle n. e. (o).

2 Al. Păunescu, Contribuţii privind realităţile din. nordul Moldovei în secolul 
al IV-lea în lumina cercetărilor de la Ripiceni, în SCIVA, 29, 4, 1978, p. 507-508 
şi fig. 1/1 =  3/5.

3 Ibidem, p. o07.



UN VALOROS OBIECTIV DE ARHITECTURĂ 
POPULARĂ TRADIŢIONALĂ : CELARUL LUI 
IOAN HAUCĂ DIN MOLDOVITA

GHEORGHE BRATILOVEANU

Străbătând pitoreasca zonă a culoarului depresionar 
Moldoviţa, dominată de obcina Feredeului, întîlnim o aşezare rurală de 
tip răsfirat : ea poartă numele rîului ce o străbate, Moldoviţa. Nu de
parte, se află vestita ctitorie a lui Petru Rareş, mănăstirea Vatra Mol- 
doviţei. Aproape de vatra satului, unde predominantă este arhitectura de 
lemn, descperit în complexul de locuit Haucă Ioan, un valoros obiectiv 
de arhitectură populară tradiţională : celarul, depozit ţărănesc de ali
mente şi îmbrăcăminte. Acesta a fost construit iniţial în satul Demă- 
cuşa, comuna Moldoviţa, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea *, de unde a 
fost strămutat de actualul proprietar, în jurul anului 1925.

Construcţia, de formă dreptunghiulară, uşor alungită în sensul axei 
longitudinale este de tip monocelular şi precedată, la intrare, de un 
pridvor larg. Camera celarului este lipsită de ferestre : aerisirea spa
ţiului este asigurată printr-o deschidere ce poate fi blocată din interior- 
practicată în peretele longitudinal. Aici se depozitau alimente şi o parte 
din îmbrăcăminte. Transversal, sprijinit pe pereţii laterali, se află mon
tată o grindă nedecorată, o culme, pe care se atîrnau diferite obiecte.

Pridvorul larg este realizat din prelungirea a cinci dintre bîrnele 
pereţilor longitudinali ai camerei celarului, înălţîndu-se astfel pînă la 
două treimi din înălţimea pereţilor.

Parapetul frontal al celarului, de aceeaşi înălţime, alcătuit tot din 
bîrne semicirculare, îmbinate în cheotori, este întrerupt de o portiţă si
tuată în ax şi executată într-un canat.

Se obişnuia ca în timpul verii acest spaţiu să se „podească* cu scîn- 
duri sprijinite pe pereţii transversali, pe un soclu decroşat în a doua 
grindă şi care se folosea drept loc de dormit.

De dimensiuni obişnuite (3,30.X5,50 m), construcţia este aşezată pe 
un teren plat, sprijinită în mai multe puncte pe blocuri de piatră. Talpa 
şi primele două bîrne au fost cioplite în profil dreptunghiular şi îmbi
nate în cheotori drepte. Pe ele se suprapun alte trei bîrne despicate şi 
\mbinate în cheotori semirotunde. Pe fiecare latură, pe toată verticala 
pereţilor, se prelungesc capetele bîrnelor cu aproape 40 cm, conferind

* Informaţiile provin de la proprietarul obiectivului, Haucă Ioan, 79 ani, Mol
doviţa, jud. Suceava.
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construcţiei un aspect aparte. Ultimele bîrne susţin cosoroaba şi acope
rişul cu pante repezi şi o coamă înaltă.

Streaşina îngustă este înfundată cu dulapi care se prelungesc şi în
pridvor.

Celarul este amplasat în faţa locuinţei, fără a avea legătură cu alte 
anexe din complexul gospodăresc. Această amplasare se datorează şi fap
tului că aici se păstra „avutul“ familiei, locul trebuind să se afle mereu 
şi lesnicios sub supravegherea proprietarului; încercărilor de sustragere 
li se opuneau şi grosimea pereţilor, lipsa ferestrelor, masivitatea uşii şi a 
încuietorii.

Pridvorul este decorat în volume, impresia arhitecturală îmbogăţin- 
du-se prin aportul proporţiilor echilibrate, măestria îmbinărilor şi diver
sitatea ciopliturilor. Se remarcă ingeniozitatea detaliilor de îmbinare a 
grinzilor şi fruntariilor, al căror terminal este în „cap de cal“ cu du
blu lob.

Decoraţia este realizată prin cioplituri cu muchiile de cele mai 
multe ori aplatizate ; se cultivă tăieturile drepte combinate cu cele curbi
linii, în registre largi.

Pe fruntarul intrării, ciopliturile se desfăşoară riguros simetric, a- 
dăugînd monumentului echilibul şi plasticitate.

Stîlpii pridvorului scunzi şi uşor galbaţi, sporesc efectul decorativ ; 
muchiile sînt aplatizate, iar capitelul şi baza tratate identic şi cu inge
nioase tăieturi în retragere. îi vom regăsi într-o suită de repetiţii, pe 
înălţime, la locuinţa construită mai tîrziu. Ancadramentul uşii de in
trare este decorat cu tăieturi drepte şi curbilinii, întregind astfel, efectul 
decorativ.

La unitatea ansamblului se adaugă şi portiţa pridvorului, susţinută 
în doi stîlpi marginali de profil patrat, ce au partea superioară termi
nată într-un volum de secţiune poligonală. Pe fiecare latură sînt cio
plite în profunzime, adîncituri de formă trapezoidală. Portiţa are la par
tea superioară un semicerc încheiat cu un tenninal în formă de cruce 
cu cioplituri curbilinii.

Aspectul plastic realizat prin detaşarea volumelor în diferite pla
nuri subliniate de cioplituri cu tăieturi profunde întregit de efectul um
brei şi luminii pun în valoare întreaga construcţie.

Pridvorul cu stîlpi ilustrează genul decorativ cultivat în arhitectura 
veche a lemnului în această parte a ţării.

Dată fiind valoarea deosebită în peisajul arhitecturii populare a zo
nei, considerăm că acest obiectiv, ca dealtfel şi multe altele ar merita 
efortul conservării „in situK ; cu atît mai mult cu cît penetraţia noilor 
structuri de arhitectură se resimte în satele noastre printr-o serie de 
„inovaţii“ care afectează stilul arhitectonic tradiţional, diminuîndu-i, 
adeseori, specificitatea, caracterul tradiţional, puritatea liniilor şi forme
lor, armonia integrării în mediul ambiant, toate bazate pe un simţ estetic 
format şi consolidat într-o practică îndelungată care a contribuit la te
zaurizarea unei experienţe multimilenare.



Grindă, faţadă laterală ; 2. Grindă-stîlp, faţadă laterală ; 
mentul uşii de intrare, partea superioară (detaliu).

3. Ancadr



p^'rtoH^vi CaS£\ l0ar  , î faUcă (vedere); 2. Portiţa pridvorului (vedere)- 
. Portiţa pndvorului, detaliu „b“ ; 4. Portiţa pridvorului, detaliu „a“. ’
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UN PRECIEUX OBJECTIF D ’ARCIIITECTURE 
POPULAIRE TRADITIONNELLE :
LE CELLIER DE IOAN HAUCÂ DE M OLDOVITA

Râs u m e

L ’article presente un composant des annexes d’une pro
prie te paysanne dans l ’architecture traditionnelle roumaine, le cellier, depot pay- 
san de vivres et de habits.

Apres la mise en evidence de l ’anciennete, on analyse le systeme constructif, 
ia technique d’execution, Ies materiaux et la compartimentation. On decrit minu- 
tieusement Ies elements decoratifs du parvis, significatifs pour Tart des maîtres 
menuisiers de cette pârtie du pays.

L'objectif est integre dans Tarchitecture traditionnelle de la zone, en distin- 
îuaat Timportance de son valorisation „in sitult.

EXPLICATION DES FIGURES

PI. I. — Plan et facade laterale.
PI. II. — 1 . Poutre, fagade laterale ; 2 . Poutre-pilier, facade laterale ; 3. L ’enca-

drement de la porte d ’entree, la pârtie superieure (detail).
PI. î î î .  — 1. Pilier, la maison de Ioan Haucă (vue) ; 2 . Le portillon du parvis

(vue) ; 3. Le portillon du parvis, detail „b“ ; 4. Le portillon du parvis,
detail „a“.



CRONICA

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ, DE EVIDENJĂ 
Şl CULTURAl-EDUCATIVĂ DESFĂŞURATĂ DE 
MUZEUL JUDEJEAN SUCEAVA ÎN ANUL 1980

O C T A V  M O N O R A N U ,  E M I L  I .  E M A N D I

Păstrător a nenumărate vestigii arheologice, istorice, 
artistice, naturale şi al unor valoroase tradiţii etnografice, Muzeul ju
deţean .din Suceava, alături de alte instituţii muzeale din judeţ, con
stituie o mărturie vie şi de necontestat a bogăţiei spirituale şi mate
riale. pe care locuitorii de pe aceste meleaguri au creat-o şi demonstrat-o 
dintotdeauna. Cu sprijinul permanent al organelor judeţene de partid 
şi de stat, Muzeul judeţean Suceava a devenit, mai mult ca oricînd, mai 
ales în ultimii cinci ani, o instituţie complexă cu caracter ştiinţific şi in- 
structiv-educativ aducîndu-şi o contribuţie substanţială la valorificarea 
moştenirii culturale, la activitatea de educare materialist-ştiinţifică, pa
triotică şi estetică a oamenilor muncii. Schiţarea cadrului muzeistic su
cevean în care activitatea celor 38 de muzeografi-specialişti a fost im
plicată pe deplirx în acţiuni de cercetare, de îmbogăţire a patrimoniului, 
precum şi în cele cultural-educative, funcţii de bază ale muzeului, s-a 
circumscris în cursul anului 1980, unor dimensiuni şi realităţi istorice, 
arheologice, etnografice, de artă, naturale şi conservare-restaurare, ele 
însumînd de fapt componentele cele mai specifice ale muncii desfăşurate 
de cele şase secţii (istorie, etnografie, memoriale, ştiinţele naturii, artă, 
laboratorul zonal de restaurare) din. cadrul muzeului nostru.

Reorganizarea într-o manieră ştiinţifică şi muzeotehnică aparte a ex
poziţiei de bază a secţiei de istorie şi intrarea acesteia în circuitul mu
zeal, alături de celelalte secţii (etnografie, artă, ştiinţele naturii, memo
riale),. a constituit pentru anul 1980 momentul cel mai semnificativ din 
viaţa culturală a muncipiului Suceava, evidenţiindu-se, pe deplin, ma
turizarea ştiinţifică a întregii activităţi muzeale, muzeul devenind în fe
lul acesta un „participant activ la dezlegarea prin cercetare a unor pro
bleme fundamentale de istorie, etnografie, ştiinţele naturii şi conser
vare-restaurare44. Conform planurilor de muncă pe anul 1980, activitatea 
întregului complex muzeal din municipiu a fost structurată pe trei ni
vele : cercetare, evidenţă şi îmbogăţirea patrimoniului ; conservare-res
taurare ; cultural-educativă.

I. Domeniul ele cercetare ştiinţifică, evidenţă şi îmbogăţirea patri
moniului. Tendinţa majoră pe linia evidenţei în cursul anului 1980 a fost 
aceea de a asigura condiţii optime de depozitare şi expunere a bunurilor 
existente şi a celor achiziţionate, de clasare şi fişare a acestora după cri
teriul valoric şi tematic. Zestrea patrimonială acumulată prin cercetări,
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şi itinerante organizate de muzeu. Pe lîngă organizarea unor încăperi de 
dezinfecţii şi dezinsecţii s-au luat măsuri pentru acoperirea necesarului 
de spaţiu pentru depozitare şi testare din punct de vedere al microclima
tului, a sălilor de expoziţii şi a depozitelor. în  cursul anului 1980 cele 
patru ateliere din cadrul laboratorului zonal (metal, lemn, ceramică, tex
tile) au restaurat un număr total de 208 piese. Alături de specialiştii res
tauratori (Jelesneac Mihail, Moroşan Lidia, Pîrîu Corneliu, Fărtăiş Vla
dimir, Drîmbei Ecaterina), cei de la grupa de investigaţii (Lavric V., Ca- 
targiu Z.) şi conservare (Spînu Mihail), au întreprins intervenţii ferme 
pe linia conservării şi protejării unor monumente cît şi a unor piese de 
valoare patrimonială deosebită de la Voroneţ, Putna, Muzeul din 
Cîmpulung, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni şi Suceava.

III. Activitatea cultural-educativă ca funcţie principală a muzeului, 
alături de cea a cercetării, a ocupat în cursul anului 1980 un loc central 
atît prin bogăţia cît şi prin varietatea manifestărilor ce au avut loc. Ac
ţiuni cu un pronunţat caracter educativ şi informativ s-au desfăşurat atît 
la sediul muzeului cît mai ales în afara acestuia cu ocazia unor mani
festări prilejuite de evenimentele semnificative din istoria patriei şi a ju 
deţului. Reorganizarea secţiei de istorie şi redeschiderea expoziţiei de 
bază la iniţiativa organelor locale de partid şi de stat, noul muzeu de 
istorie, de certă valoare naţională, reprezintă o grandioasă realizare în 
viaţa culturală a municipiului Suceava. Inaugurat la 17 iulie 1980, în 
prezenţa tovarăşului prim-secretar al Comitetului judeţean Suceava al 
P.C.R. —  Traian Gîrba şi a tovarăşei vicepreşedinte al Consiliului Cul
turii şi Educaţiei Socialiste —  Tamara Dobrin, acest aşezămînt ele cul
tură şi educaţie reprezintă o adevărată chintesenţă a luptei seculare a 
poporului român pentru înfăptuirea unităţii şi independenţei României.

Deşi, celelalte expoziţii de bază, etnografie, ştiinţele naturii şi artă 
nu au suferit modificări esenţiale în expunere ci doar o îmbunătăţire cu 
noi valori, totuşi, în schimb, s-au întocmit tematicile pentru reorganizarea 
secţiei de etnografie şi a celei de ştiinţele naturii.

Expoziţiile itinerante, variate ca tematică, au beneficiat de o cali
tate deosebită în prezentarea şi afirmarea unor valori patrimoniale pe 
plan mai larg. Remarcăm în sensul acesta expoziţiile : „Textile de inte
rior şi ceramică din Bucovina" (itinerată la Cernăuţi şi Timişoara, de 
către secţia de etnografie) ; „Retrospectiva Voroneţiana la a V-a ediţie"
— secţia de artă ; „Flori şi motive florale din Bucovina" — secţia şt. na
turii ; „Bogăţii şi frumuseţi naturale din Bucovina" —  secţia de şt. na
turii ; „Valori numismatice în colecţii sucevene" —  O.P.C.N. în colabo
rare cu Secţiunea numismatică din Suceava, expoziţii ce au prezentat 
într-o ambianţă ştiinţifică şi muzeotehnică deosebită valori patrimoniale 
din colecţiile muzeului, lărgind în felul acesta volumul de informaţii 
pentru vizitatori şi contribuind totodată, într-o mai largă măsură, la di
versificarea educaţiei de masă a publicului. O altă principală formă prin 
care muzeul şi-a adus contribuţia la activitatea instructiv-educativă a 
constituit-o organizarea de către secţia de istorie a două expoziţii itine
rante dedicate împlinirii a 35 de ani de la instaurarea primului guvern 
democrat-popular condus de dr. Petru Groza şi a 2050 de ani de la
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crearea primului stat dac centralizat şi independent condus de Bure- 
bista. în funcţie de specificul fiecărei secţii a muzeului s-a căutat să se 
lărgească gama de manifestări cultural-educative prin conferinţe, sim
pozioane, lectorate, dezbateri etc., acestea fiind desfăşurate mai puţin la 
sediul muzeului, cît mai ales la diferite întreprinderi economice, case de 
cultură, şcoli şi cămine culturale din judeţ. Astfel, că, în cursul anului 
1980 au fost susţinute 243 de acţiuni la care au fost prezenţi un număr 
de 35.333 de participanţi. Unele din aceste acţiuni înscrise în Festivalul 
Naţional „Cîntarea României44 — ediţia a III~a ca : „Perspectivele de 
dezvoltare a judeţului Suceava în lumina documentelor Congresului al 
XII-lea44, „Date noi privind originea limbii şi a poporului român44, „2050 
de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent condus 
de Burebista44, „35 de ani de la instaurarea primului guvern democrat 
popular-revoluţionar condus de dr. Petru Groza44, „Contribuţia tineretului 
la îmbogăţirea şi conservarea patrimoniului cultural naţional44, „Bogăţii 
şi frumuseţi naturale din Bucovina44,,, „Oameni de seamă din Ţara de 
Sus“, „Tezaur de gîndire şi faptă revoluţionară în Bucovina în perioada 
anilor 1965-1980“, „Arta într-un spaţiu al civilizaţiei milenare — Bucovi
na4*, Lumea văzută de ştiinţă şi religie44, „Cunoaşterea ştiinţifică a Univer
sului44, au fost susţinute în 256 de localităţi din judeţ, remarcîndu-s;e în 
prezentarea acestora în special muzeografii : M. Ignat, N. Cârlan, E. I. 
Emandi, I. Cocuz, V. Batariuc, E. Petrovici, O. Ştefanovici, M. Mărgi- 
neanu, E. Dimitriu, M. Vasiliu, D. Zaharia, C. Ignat, Al. Ignat, D. Qle- 
nici, I, Andrieş. Tot în cadrul acestor manifestări, un loc aparte l-a ocu
pat organizarea de către muzeografii de la secţia de etnografie a unor 
mese rotunde cu creatorii de artă populară din judeţ la muzeele din Ră
dăuţi, Gura Humorului şi Vatra Dornei. în cadrul activităţii cultural- 
educative trebuie să menţionăm participarea specialiştilor noştri de la 
muzeul judeţean (E. I. Emandi, M. Ignat, N. Cârlan, Eug. Dimitriu) la 
conferinţele iniţiate de Universitatea cultural-ştiinţifică din Suceava în 
cadrul serilor sucevene precum şi în alte centre din ţară (Bucureşti).

De asemenea unii dintre muzeografi (O. Monoranu, E. I. Emandi) au 
participat la Congresul mondial de istorie înscriindu-se în cadrul sec
ţiunii de demografie cu intervenţii.

Un accent deosebit s-a pus pe realizarea educaţiei patriotice iniţiin- 
du-se o serie de cicluri de dezbatere în expoziţiile de bază şi cele tem
porare cu pionierii şi elevii de la şcolile din municipiu şi Casa pionieru
lui Suceava, cu oamenii muncii de la întreprinderile economice şi sanitare 
din municipiu. De un interes deosebit s-au bucurat primirile în pionie
rat, şezătorile culturale, excursiile documentare în municipiu şi lecţiile 
model ţinute pe diferite teme (Romaniuc Georgeta, Bîndea Viorica, Co
cuz I., Ignat Alexandrina, Batariuc Victoria, Ştefanovici Olga, Zaharia 
Doina, Şutac Ileana, Mărgineanu Maria, Păduraru Vasile, Vasiliu Mihai), 
de istorie, ecologie, astronomie, etnografie, arheologie, artă etc. In a- 
celaşi timp muzeul a fost gazda unor importante acţiuni cultural-educa
tive (seri muzeale) şi ştiinţifice (organizate de Comitetul judeţean de 
partid şi Academia R.S.R.) desfăşurate în expoziţia de bază şi completate 
în mod fericit cu mijloacele modeme audio-vizuale în moderna sală de
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ANEXA I

MUZEUL JUDEŢEAN 
SUCEAVA 

— Secţiile muzeului —

Structura patrimoniului

>cd
13

<
*->
<v«w

>
cd
O
oo
n

C3r-H ,
a *■«o
>3 >

s

O ( M Cji
c o CM
tr l O
e n 1 .0
C C î—<

ISTORIE

cz
co

MEMORIAL,E

t*» 00 IO
CVI CM 0005

ARTA

ETNOGRAFIE

ŞTIINŢELE NATURII

90.736 69.724 991

TOTAL

268.008

•

TOTAL G EN ERAL:



2.421

CD 1.650
co
co

1.539

t- 
o

00 
r
ji 

Tt1'

CD 11.917

to
o
4- 83.748

10 1 3

to
Ki 12

2

2 3

47 6 4

103 24

3 2

4

lo
oo

86 22 2

00

20

Fascicola 
nr. 6

3

h-l 10.239 13.150
o
Î-A
CD
►4-



10

51

32

3

32.752

1

3

2

27

28 

1 

2

12

Anuar voi. 
VI-VII

14

123.814

Aşezări, 
ocup., obic.

Arh., textile

Artizanat

Geologie

Botanică

Zoologie

Bază
Tempo
rare

Itine
rante

Conferinţe

Simpo
zioane

Sesiuni
sţiinţ.

Seri
muzeale

Lecto
rate

Publicaţii

Vizita
tori

I
- N 

18

Lemn, os, 
met., ceram. rD

3

i co 
- co 

o

w
X
Xi
o
N

>O
C
5

Participări 
la sesiuni

a
c
o

UIo
o

A
C

T
IV

IT
A

T
E
A

 
M

U
Z
E

U
L
U

I 
DIN

 
S
U

C
E
A
V

A
 

IN 
A
N
U
L
 

1980



570 O. MONORANU, E. EM ANDI

proiecţie şi conferinţe. De asemenea trebuie menţionate participările 
muzeografilor noştri la brigăzile ştiinţifice organizate ele Comisia jude
ţeană pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice în satele clin judeţ (peste 
75 de sate), participare care s-a concretizat în susţinerea unor intervenţii 
despre momentele semnificative din istoria patriei şi a judeţului, de a- 
teism-ştiinţific, de politică externă etc.

în  ceea ce priveşte relaţiile noastre cu publicul amintim, că în anul 
1980 numărul vizitatorilor a fost de 190.194, cu 76.000 mai m u lt decît 
în anul precedent. Pe lîngă1 cei 190.194 de vizitatori muzeul a avut o- 
noarea să primească o serie de delegaţii oficiale din ţară şi străinătate. 
Dintre delegaţiile străine am intim pe cele din U.R.S.S., Grecia, Israel, 
S.U.A., Bulgaria, R.F.G., Suedia, R.D.G., Franţa, R. P. Ungară.

Consemnarea în rîndurile de faţă doar a principalelor evenimente 
şi mutaţii survernite în reţeaua muzeală din municipiu cu certe reali
zări obţinute îndeosebi în etapa parcursă de la cel de-al Xll-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, în domeniul valorificării exigente a pa
trimoniului cultural naţional pe care muzeul nostru îl posedă, ne dă 
certitudinea că în etapa următoare există toate condiţiile ca tot ce se va 
întreprinde pe linia cercetării şi educării de către noi a maselor de oa
meni ai muncii să constituie o ilustrare fundamentată ştiinţific a trecu
tului milenar al acestor meleaguri şi a aspiraţiilor sale de libertate .şi 
dreptate, a legăturii organice dintre trecutul de luptă şi prezentul de 
noi înfăptuiri ale socialismului. Acestor generoase idei li se subordonează 
şi înscrie întreaga activitate muzeistică clin municipiu prin metode şi 
forme perfectibile pe măsura dezvoltării lor.

L ’ACTIVITE SCIENTIFIQUE, D ’fiVIDENCE 
ET CULTURELLE-EDUCATIVE DfiPLOYEE 
PA R  LE MUSEE DEPARTEMENTAL DE SUCEAVA 
EN 1980

Re  s u m e

La presentation dans le cadre de la rubrique intitulee 
„Chronique“, des activites deployees par les museographs-specialistes du musee 
departemental de Suceava, marque un commeneement tant sur le plan de diversi- 
fication de la structure du volume, que dans l ’enregistrement des evenements cui tu - 
rels, scientifiques et educatifs les plus importants dans le municipe de Suceava. 
Structure en trois niveaux (recherche, enrichissenient et evidence du patrimoine ; 
conservation-restauration ; et culturel-educatif), les activites deployees en 1980 dans 
le cadre du musee se sont concentrees en deux directions, de recherche et d ’edu- 
cation. Ainsi, on o rouvert le Musee d ’bistoire du departement de Suceava, syn- 
these historique-culturelle des creeations les plus meritantes du passe et du present, 
qui illustrent avec pregnance l ’unite et la continuite de culture materielle du 
peuple roumain.

Les principaux resultats des recherches faites par les specialistes du musee ent 
ete publies dans l ’Annuaire du musee, voi. VI-VII/1979t-1980 et dans le fascicule 
de sciences naturelles, VI/1980, etudes qui mettent en valeur l ’histoire locale dans 
un large contexte naţional et meme europeen.

Tous les travaux ci-dessus mentioncs ont ete accompagnes par une persevâ- 
rante activite culturelle-educative (voir l ’Annexe I) deployee tant au siege du m u
see, qu’â l ’exterieur, dans le but d ’informer et d ’eduquer sous aspect esthetique, 
patriotique et scientifique les hommes travailleurs du municipe et du departement 
de Suceava.



Eugenia Neamţu, colaboratoare statornică a Muzeu
lui clin Suceava, cercetătoare a trecutului meleagurilor sucevene, s-a 
născut şi a copilărit în Criveştii Strungăi (jucl. Iaşi), iar studiile secun
dare le-a urmat la Piatra Neamţ şi Roman. A venit în Iaşi în 1950, 
pentru continuarea studiilor în cadrul Universităţii, la Facultatea de is- 
torie-filozofie, iar după absolvire, începînd din anul 1954, a lucrat la 
Institutul de istorie şi arheologie „A. D. Xenopolu din Iaşi, mai întîi ca 
cercetător, apoi, din 1971, ca cercetător ştiinţific principal.

încă din anii studenţiei şi-a ales ca obiect al cercetărilor sale viitoare, 
arheologia evului mediu românesc, prin participarea la săpăturile de la 
Suceava, conduse de profesorul Ion Nestor.

După absolvirea Facultăţii de istorie a fost membră în colectivele 
care au efectuat cercetări complexe, de interes naţional, desfăşurate 
în obiectivele de mare importanţă istorică de la Bicaz (Răpciuni-Ceahlău, 
Hangu : Cetăţuia, Grozăveşti, Chiriţeni, Biserica Veche şi Palatul Cneji
lor), de la Iaşi (Hlincea, Galata, Casa Dosoftei) şi de la Lunca-DorohoL 

Un aport deosebit l-a avut în investigarea curţilor domneşti de la 
Vaslui, Iaşi, Huşi, Piatra Neamţ, Hîrlău şi Suceava. Rezultatele acestor 
cercetări fiind valorificate în numeroase studii, astfel că, în prezent, re
luarea problematicii istoriei medievale a laşului şi a celorlalte oraşe din 
Moldova medievală nu se mai poate face decît pornindu-se de la contri
buţiile deosebit de importante pe care le-a adus istoricul şi arheologul 
Eugenia Neamţu.

Începînd cu anul 1967 şi-a concentrat întreaga atenţie asupra cer
cetărilor arheologice destinate a pune în adevărata lumină istoria oraşu
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lui medieval Baia. Lucrarea apărută recent, în colaborare cu Vasile 
Neamţu şi Stela Cheptea, tratează aspectele cele mai semnificative ale 
procesului de urbanizare a aşezării medievale, de dezvoltare a unei ar
hitecturi laice, a îndeletnicirilor agricole, meşteşugăreşti şi comerciale 
ale locuitorilor din vechiul oraş de pe valea Moldovei. Prin munca sa de 
peste 10 ani, prin rezultatele la care a ajuns şi pe care le-a înfăţişat atît 
de convingător în masiva şi valoroasa lucrare intitulată „Oraşul Baia în 
secolele XIV-XVII“, Eugenia Neamţu a redat, pe acest plan, măreţia 
uneia din cele mai importante aşezări medievale din spaţiul românesc 
est-carpatic.

Pentru valorificarea bogatelor materiale arheologice recoltate din să
păturile obiectivelor amintite, la nivelul cercetărilor europene, a făcut o 
temeinică documentare în muzeele din ţară şi de peste hotare. Deplasă
rile în străinătate i-au permis să valorifice, în condiţii de înaltă ţinută 
ştiinţifică, importante descoperiri de pe teritoriul Moldovei : tezaurul de 
obiecte din secolul al XVII-lea de la Cucuteni-Leţcani, ceramica decora
tivă polono-lituaniană de la Curtea Domnească din Iaşi, tezaurele de 
obiecte de podoabă de la Cotu Morii-Popricani (jud. Iaşi), Mihălăşeni 
(jud Botoşani) etc. în sfera preocupărilor sale ştiinţifice a avut de ase
menea, realizări de mare valoare în domeniul numismaticii, a ofevrăriei, 
ca şi a ceramicii ornamentale medievale. Numeroase studii elaborate în 
aceste domenii au impus-o între bunii cunoscători ai vieţii medievale 
româneşti.

Prin temeinicia afirmaţiilor din lucrările de specialitate, prin im
portanţa tematicii abordate în studiile cele mai reprezentative şi îndeo
sebi prin volumul recent apărut, numele Eugeniei Neamţu a căpătat 
în rîndul arheologilor şi istoricilor perioadei, din ţară şi de peste hotare, 
o autoritate ştiinţifică de necontestat.

Modestă faţă de bogatele rezultate ale muncii sale, dînd dovadă de
o deosebită colegialitate, fiind pentru toţi cei care au avut prilejul să-i 
fie colaboratori o bună prietenă, înseninîndu-le chipurile prin căldura 
zîmbetului său, care izvora din bunătatea fiinţei sale, Eugenia Neamţu 
a fost respectată pentru blîndeţea şi sensibilitatea sufletului, pentru pro
bitatea şi onestitatea sa profesională.

S-a stins în 13 octombrie 1980, la împlinirea vîrstei de 50 de ani, a- 
tunci cînd, cu talentul şi intuiţia sa de istoric, cu rezultatele unei munci de 
peste 25 de ani, ar fi urmat să îmbogăţească istoriografia românească cu 
alte lucrări de valoare. Eugenia Neamţu a lăsat însă un nume pe care 
toţi cei care au cunoscut-o îl pronunţă cu respectul şi tristeţea datorate 
pierderii unei bune colege şi prietene, a unei distinse cercetătoare a tre
cutului românesc.

VASILE CHIRI CA

LISTA LUCRĂRILOR

Lucrări publicate

Obiecte de podoabă din tezaurul medieval de la Cotu Morii-Popricani (laşi), 
în ArhMold., I, 1961.

Săpăturile de salvare de la Vaslui, în Materiale, V III, 1962.
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laborare).
Cercetările arheologice de la „Casa Dosofteiu din Iaşi (1966-1968), în Materiale, 

X, 1973, (în colaborare).
Contribuţii la cunoaşterea satului Tişăuţi din fostul ocol al Sucevei, în Studii 

şi materiale — istorie, III, Suceava, 1973 (în colaborare).
începuturile oraşului Baia în lumina datelor arheologice, în AŞU — Iaşi, s. III, 

istorie, X IX , 1973, 2 (în colaborare).
Contribuţii la cunoaşterea motivelor ceramicii ornamentale medievale moldo

veneşti, în SCIVA, 25, 1974, 2.
Cahle cu reprezentarea profetului David descoperite la Baia, în SCIVA, 25, 

1974, 3.
Aspecte privind dezvoltarea demografică şi urbanistică a laşului în a doua

jumătate a secolului al XVl-lea, în Omagiu Âcad. Prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974 
(în colaborare).

Contribuţii arheologice la istoria oraşului Baia, în AŞU — Iaşi, I, 1975.
Principalele rezultate ale cercetărilor de arheologie feudală de la Iaşi din anii

1961-1967, în ArhMold., IX, 1980 (în colaborare).
Tezaurul din secolele XV-XVI de la Stăuceni (jud. Botoşani), în ArhMold.,

IX, 1980 (in colaborare).
Oraşul Baia în secolele XIV-XVII (voi. I), Ed. Junimea, Iaşi, 1980 (în co

laborare).

Lucrări în curs de publicare

Contribuţii la istoria oraşului Iaşi, în MemAnt., 1980 (în colaborare).
Contribuţii la problema începuturilor oraşului Baia, în volumul începuturile 

oraşului medieval moldovenesc.
Tezaurul medieval de obiecte de podoabă şi monede descoperit la Şihleanu 

(jud. Brăila), în Dacia, N. S., 24, 1980.

Lucrări în manuscris

Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Iaşi (în colaborare).
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STUDIA PRAEHISTORICA, 1-2, Sofia, 1978,
Die Nekropole in Varna und die Probleme 
des Chalkolithikums. Internationales Symposium . 
19-21 April 1976 (256 pagini şi planşe în text)

După cum reiese şi din titlu, volumul acesta a fost publi
cat cu prilejul organizării simpozionului internaţional de la Vama, axat pe pro
blemele epocii „calcolitice“. Evident, un loc central îl ocupă renumita necropolă 
de la Varna, problemele pe care le ridică studiul ei precum şi locul şi rolul aces
teia, în general, în cadrul perioadei de tranziţie la epoca bronzului în sud-estul 
Europei, şi, în special, în Bulgaria.

Din acest punct de vedere decurge şi structura volumului care, în prima sa 
parte, cuprinde rezultatele cercetărilor complexe, interdisciplinare, întreprinse a- 
supra acestei necropole. Astfel, I. S. Ivanov, Les fouilles archeologiques de la 
necropole chalcolithique ă Varna (1972-1975), (p. 13-26), avînd în vedere rapoartele 
de săpături deja publicate, face o trecere în revistă, generală, a rezultatelor cer
cetărilor din acest punct, evidenţiind materialul în funcţie de tipul mormintelor
— simbolice, sau conţinînd, resturi umane şi discutînd sumar atît obiectele cît şi 
semnificaţiile lor.

A. Hartmann, Ergebnisse der spektralanalytischen Untersuchung ăneolithischer 
Goldfunde aus Bulgarien, discută pe baza analizelor obiectelor de aur descoperite 
in necropolă şi pe baza analogiilor oferite de analizele altor piese, din întreaga 
Europă, probleme legate de exploatarea şi prelucrarea aurului (p. 27-45). Deosebit 
de interesant este şi faptul că, aici, sînt prezentate şi rezultatele analizelor celor 
137 de obiecte de aur descoperite în necropolă. La rîndul său, K. Kănchev (Mi- 
crowear Studies of Weapons and Tools from the Chalcolithic Necropolis at the City 
of Varna — p. 46-49), se ocupă, pe scurt, de studierea şi clasificarea uneltelor des
coperite în necropolă, plecînd de la materia primă folosită pentru confecţionarea 
lor (piatră, silex, cupru) şi concluzionînd în final, că, cel puţin pentru o parte din 
ele, scopul producerii lor a fost legat de anumite evenimente deosebite, astfel în 
cît ar putea fi considerate ca piese de ceremonie, deosebite de scopul pe care l-ar 
indica forma lor. Y. A. Yordanov (Anthropologic Study of Bone Remains from  
Persons Buried in the Varna Eneolithic Necropolis — p. 50-59), studiază resturile 
osteologice umane din necropolă, punînd în evidenţă componentele rasiale pre
zentate aici (tipul nordic — 34,6% mediteranoid — 9,9%, armenoid — 32,3% lapo- 
noid — 18,2% şi paleoeuropoid — 5%), prezentînd de asemenea şi reconstituirea 
unui cap de bărbat după metoda Gherasimov.

Studiul interdisciplinar al materialelor rezultate din cercetările din această 
necropolă este, în continuare, reprezentat de articolul Preliminary Data from  
Studies of Bone Material from the Varna Calcolithic Necropolis during the 
1972-1975 Period, alcătuit de G. Marinov şi Y. Yordanov (p. 60-67), care se pre
ocupă, mai ales, de cercetarea elementelor oferite de mormintele necippolei de 
natură să permită o mai bună cunoaştere a riturilor de înmormântare. în con
tinuare volumul cuprinde studiul lui G. I. Georgiev, Das Spătchalkolithikum in  
Bulgarien im Licht der neuesten archologischen Unter suchungen, p. 68-78) şi 
a lui V. I. Georgiev (La situation ethnique en Mysie inferieure et la necropole 
des tresors de Varna — p. 79-83), ultimul încercînd să atribuie necropola de la 
Varna „aux rois des Crobyzes probablement aux predecesseura lointains du roi 
Isanthes" (p. 83).
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Perioada căreia îi aparţine necropola de la Varna este reprezentată de studii 
ce se ocupa de o arie geografică mult lărgită : J. Mellaart The Late Chalcolithic 
Period in A nato lia : an Interim Assessment, (p. 84-87), M. Korfmann, Die Aus- 
grabungsergebnisse des Jahres 1975 am Demircihiiyuk, Nordwestanatolien, (p. 
88-95), M. Kăncev, Fouilles du tell pres du village Sadievo, departement de Sliven, 
(p. 96-100), ML Garasanin, Betractungen zum Sălcuţa-Kvivodol-Bubanj Komplex auf 
clem Mittleren Balkan, p. 101-108), B. Nikolov, Developpement du Chalcolithique en 
Bulgarie de VOuest et du Nord-Ouest, (p. 110-120), H. Todorova, Das Spătăneolithi- 
kum an der westlichen Schwarzmeerkilste, (p. 136-145), A. Margos, Les sites 
lacustres dans les lacs de Vama et la necropole de Varna, (p. 146-148), şi L. Per- 
niceva, Sites et habitations du Chalcolithique en Bulgarie, (p. 163-169).

De asemenea, foarte interesante sînt şi comunicările prezentate în legătură 
cu metalurgia cuprului, bronzului sau aurului, E. N. Cernîh, O iugo-vostocinoi 
zone balkano-karpatskoi metalurghiceskoi provinţii epohi eneolita, p. 170-181), 
A. Hartmann, Die Goldsorten des Âneolithikums und der friihbronzezeit im  Do- 
nauraum , (p. 182-191), B. Jovanovic, Early Gold and Eneolithic Copper Mining 
and Metallurgy of the Balkans and Danube Basiny (p. 192-197), M. Novotna, An- 
jănge der Metallurgie in der Slowakei und die Beziehungen zum Ostbalkan, (p. 
212-217). Un studiu tipologic asupra diferenţierilor şi evoluţiei uneltelor de metal 
eneolitice sau aparţinînd epocii bronzului timpuriu, întreprinde şi I. Panajoţov, 
Typological Distinctions of the Eneolithic and Early Bronze Age Metal Tools 
(p. 218-223).

Metodelor moderne de cercetare în arheologie le este rezervată ultima parte 
a volumului, fiind incluse, aici, articolele semnate de : E. Neustupny, Mathematical 
Analysis of an Aeneolithic Cemetery, (p. 238-243) şi K. Honea, Thermoluminiscent 
Dating of Ceramics and Stone — New Developments, p. 244-47).

în fine, cîteva cuvinte referitoare la participarea românească reprezentată de 
către E. Comşa, Uutilisation du cuivre par les communautes de la culture Gu- 
melniţa du territoire roumain, p. 109-120), şi N. Ursulescu, Sur les debuts du 
Chalcolithique ă Vest du Carpathes, (p. 130-135).

în comunicarea sa, E. Comşa îşi propune săr studieze din punct de vedere 
tipologic şi cronologic piesele de cupru care au fost descoperite în arealul gumel- 
niţean (p. 109), dar nu se opreşte la atîta, studiind şi compoziţia pieselor (atîteâ 
cîte au fost analizate) şi stabilind, cu aproximaţie, atît zonele de extracţie cît şi 
de circulaţie ale unor tipuri de obiecte. La rîndul său, N. Ursulescu, se ocupă 
de cîteva probleme mult discutate : denumirea epocii finale a neoliticului, momen
tul începutului acesteia ca şi cronologia sa internă. Astfel, N. Ursulescu propune -o 
schemă culturală şi cronologică cuprinzînd :

A. neoliticul propriu-zis,
B. calcoliticul : I — vechi (cultura Precucuteni), I I  — dezvoltat (cultura Cu- 

cuteni), I I I  — final (perioada de tranziţie la epoca bronzului).
în general, prezentarea grafică a volumului este relativ bună, deşi unele 

greşeli de corectură ca şi calitatea slabă a unor planşe impietează, fără a afecta ,̂ 
prea mult, aspectul general al volumului, care poate fi considerat ca o reuşită 
a colegilor de la Varna.

Dragomir Popotnci



Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.S.R.
1979, 339 p. (din care 103 p. cu facsimile)

D O C U M E N T E  S T R Ă I N E  D E S P R E  R O M Â N I

Mileniile cu profunzimea lor de cer, cum genial observa 
G. Călinescu, conferă istoriei rpmâneşti, culturii sale un nesecat izvor de auten
tice fapte, un reconfortant teren de investigaţie pentru cunoaşterea locului, obi
ceiurilor, lim bii şi culturii, a însăşi fiinţei poporului român. Vestigiile rămase 
din „lucrarea4' bim ilenarei sale existenţe, între care şi documentele scrise, lum i
nează imaginile trecutului. Epopeea sa, luptele şi jertfele închinate dreptăţii şi l i 
bertăţii, a impresionat pe toţi acei care au ajuns să cunoască acest popor strîns 
legat de locurile natale, de Carpaţi, de Dunăre şi Mare.

Sărbătorirea a 2050 de ani de la crearea prim ului stat dac centralizat şi 
independent condus de Burebista, a prile ju it o potenţată opţiune de cunoaştere 
şi trăire a luminoaselor momente — fapte şi idei — ce străbat întreaga existenţa 
a poporului nostru.

Acestui remarcabil moment îi este închinat volumul apărut la sfîrşitul anului 
1979, intitu lat „Documente străine despre rom âni41, întocmit de un colectiv de 
arhivişti : Manole Neagoe, Ioana Burlacu, Ştefan Iiurmuzache, Tahsin Gemil, 
coordonator Ionel Gal, directorul general al Arhivelor Statului.

Investigînd arhivele, bibliotecile şi muzeele străine din Anglia, Austria, Belgia, 
Franţa, Italia, Iugoslavia, Polonia, R.D.G., S.U.A., Turcia, Ungaria, ş. a. precum 
şi cele româneşti, au fost adunate documente diplomatice şi narative deosebit 
de semnificative despre români şi statul lor. Incepînd cu prima menţiune, scrisă 
despre strămoşii noştri, geto-daci, făcută de „părintele istoriei41 Herodot, volumul 
se încheie cu un fragment din Tratatul de Pace de la Paris (Saint Germain en- 
Laye, din 4 iunie 1920), parcurgînd drumul lung şi anevoios, de peste două m ilenii, 
de la începuturi şi p înă la înfăptuirea statului naţional unitar român.

Structurată pe opt capitole, momente cruciale ale istoriei poporului român ;
1. Civilizaţia traco-geto-dacă — Originea poporului român ; 2. Constituirea statelor 
feudale româneşti — Lupta poporului român pentru eliberarea socială şi naţi
onală ; 3. Răscoala condusă de Horia, Cloşca şi Crişan ; 4. Revoluţia română din 
anul 1821 de sub conducerea lu i Tudor Vladimirescu ; 5. Revoluţia română de 
la 1848 ; 6 . Unirea Principatelor ; 7. Cucerirea independenţei României şi 8 . F ăuri
rea statului naţional unitar român, lucrarea beneficiază şi de aportul unor pres
tigioşi istorici, autoritare condeie ale istoriei României, acad. Ştefan Pascu, Ştefan 
Ştefănescu, membru corespondent al Academiei R.S.R., Dan Berindei, Ştefan Ol- 
teanu, Apostol Stan şi Gheorghe Iscru, care au asigurat expresive introduceri în 
capitolele susmenţionate.

Spaţiul rezervat nu ne permite decît menţionarea doar a cîtorva din cele 
95 documente ce cuprinde volumul. In afară de cel citat, menţiunea făcută de 
Herodot despre rezistenţa geto-dacilor la 514-513 î. e. n. în faţa regelui persan 
Darius, sînt redate menţiunile făcute în lucrările lor de F. Arian despre expe
diţia la Dunăre a lu i A lexandru cel Mai}e şi luptele ce le-au avut cu geţii la 
anul 335 î. e. n. ; de Platon, despre concepţia medicală a tracilor ; cea făcută 
de Strabon în a sa geografie despre Burebista şi înălţarea statului său „A jungînd 
în fruntea neamului său getul Burebista, spune Strabon, l-a înălţat atît de m ult 
prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încît, în  cîţiva ani
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a făcut un stat puternic... temut şi de romani41 ; un semnificativ fragment din 
„Istoria romană44 a lui Dio Cassius descriind figura celuilalt mare rege dac, De- 
cebal, iscusit şi viteaz în luptă, dibaci în a întinde curse, bun luptător, se pricepea 
să folosească izbînda, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrîngere ; un fragment 
din lucrarea lui Iordanes „Despre originea şi faptele geţilor44, unde se afirmă 
că „geţii au fost totdeauna superiori tuturor barbarilor şi aproape egali cu grecii. 
Cezar care a supus puterii sale toată lumea... n-a putut să-i supună44.

Următoarele momente ale istoriei româneşti sînt ilustrate prin fragmente din 
scrisorile Papei Inocenţiu al III-lea din 1190 şi 1202 către Ioniţă regele românilor 
şi bulgarilor ; Chronicon Hungarorum  în care Simion de Keza dă informaţii des
pre românii din Pannonia şi Transilvania existenţi aici înainte de venirea ungurilor 
şi secuilor ; fragmente din Gesta Hungarorum  despre luptele dintre formaţiunile 
politice româneşti şi unguri ; din opera savantului şi omului politic persan Fazi
ol Răsid — od-Din (1247-1318) despre luptele desfăşurate pe teritoriul românesc de 
armatele mongolo-tătare în anii 1241-1242 ; din „Cronica pictată de la Viena44 

despre luptele dintre ostile maghiare şi cele ale românilor conduse de Basarab I 
în anul 1330.

Unitatea poporului român şi a teritoriului său este concludent redată de 
Anton Verancsics (1504-1573) care vorbind despre cele trei ţări române afirma 
că „Transilvania şi Moldova se ating în aşa fel în partea de miazănoapte, încît 
întinzîndu-se una dinspre răsărit şi cealaltă dinspre apus, amîndouă cuprind 
parcă în braţele lor şi înconjoară Tara Românească, ce se întinde spre miazăzi 
pînă la Istru44. Este prezentă şi scrisoarea lui Mihai Viteazul, din anul 1600, 
către marele duce al Toscanei în care domnul român îşi descrie faptele sale puse 
in slujba ţărilor române şi a Europei.

Cu o surprinzătoare notă de obiectivitate sînt prinse şi aspectele sociale, 
starea grea a românilor din Transilvania sec. al XVIII-lea îndeosebi, relatate 
într-o scrisoare a împăratului Iosif al II-lea din 3 decembrie 1784 către arhidu
cele Leopold în care se arată că „abuzurile comise de mulţi ani în fel şi chip 
de stăpînitori au fost subiectul plîngerilor generale şi mai ales ale românilor14. 
Cruzimea cu care a fost înăbuşită răscoala din anii 1784-1785 l-a determinat pe 
revoluţionarul francez J. P. Brissot să ia apărarea românilor spunînd că „Eu sînt 
cel dintîi care apăr cauza românilor care au fost victimele forţei în această răs
coală şi repet că românii au dreptul să se răscoale atîta vreme cît vor fi sclavi 
şi nenorociţi. A-i pedepsi pentru acest drept care-1 au, înseamnă a-i pedepsi 
pentru că sînt oameni44.

Emanciparea viziunii despre români, respectarea stipulaţiilor în favoarea Prin
cipatelor Române sînt reflectate în Tratatul de pace încheiat la Iaşi la 9 ianuarie 
1792 între Turcia şi Rusia, precum şi prin Hatt-if-seriful Sultanului (Selim al
III-lea din 1802 septembrie 19 de reînnoire a vechilor privilegii ale Ţării Româ
neşti şi Moldovei.

Zguduirea alcătuirii social-economice şi politice produsă de revoluţia de la 
1821, de urmările şi dezvoltarea ei la 1848 au fost amplu comentate de reprezen
tanţii puterilor europene. Semnificativ este raportul din 24 martie 1851 al feld- 
mareşalului Kalliany, locţiitor al guvernatorului Transilvaniei, către ministrul de 
interne austriac despre dorinţa de unire a românilor, afirm înd că „ideea unei 
Românii mari, care să unească toate populaţiile etnice româneşti într-un stat 
independent, năzăreşte în capetele lor44.

Nefiind posibilă realizarea acum a acestui deziderat de creare a unui stat 
modern, la răscruce de imperii cu veleităţi expansioniste, patrioţii români au 
reuşit pe parcursul următorului deceniu (1848-1859) ca năzuinţa spre individua
litate şi libertate a poporului român să devină o problemă de interes internaţional 
sprijinită de majoritatea ţărilor Europei şi S.U.A. Acest deziderat este reflectat 
de cele 10 scrisori, rapoarte, convenţii (inclusiv Convenţia de la Pauis din 10 
august 1858) dintre Austria, Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia şi 
Turcia privind organizarea definitivă a Principatelor Române, cucerirea indepen
denţei de stat, ş. a.
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Ultimul capitol este ilustrat prin 25 documente — memorii, rapoarte ale consu
lilor şi ambasadorilor străini, telegrame şi scrisori, fragmente din Tratatul de 
Pace de la Paris ş. a., toate arătînd sprijinul şi simpatia de care se bucura în 
lumea întreagă năzuinţa românilor de a recompune entitatea fiinţei sale, făurită 
pentru prima dată, cu două milenii în urmă.

în ciuda fragmentării şi stilurilor aparte ale documentelor, lucrarea are un 
pronunţat caracter unitar ; documentele scrise de călători, istorici, oameni poli
tici ş. a., prieteni sau nu, redau cu surprinzătoare obiectivitate evoluţia în timp 
a „miracolului de la Dunăre14.

G. Irimescu



DICŢIONARUL LITERATURII ROMÂNE DE LA O R IG IN I 
PINÂ LA 1900, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979, 
973 p. (ilustr.)

Este mai mult decît probabil ca istoriografia ştiinţifică v ii
toare, încercînd o caracterizare sintetică a direcţiilor actuale ale cercetării ştiinţifice, 
să se refere şi la ceea ce s-a numit deja „explozia dicţionarelor11, aceste instrumente 
atît de necesare, indispensabile chiar, cercetătorului şi publicului celui mai larg. în 
tr-adevăr, în ultima vreme, cam de prin 1970 încoace, se manifestă în cultura noas
tră un interes tot mai sporit faţă de elaborarea şi publicarea de dicţionare speciali
zate pentru un domeniu de activitate sau altul. O listă completă a acestora ar echi
vala cu o adevărată bibliografie a problemei, lucru ce n-ar fi lipsit de interes 
şi nici de utilitate, însă ar solicita un spaţiu cu mult mai mare celui destinat, 
îndeobşte, unei recenzii. Vom sublinia doar faptul că un astfel de interes, con
cretizat în lucrări de referinţă a căror valoare ştiinţifică în multe cazuri a reuşit 
să atragă atenţia şi să le impună, constituie implicit, încă un semn de maturitate a 
culturii noastre. Cercetătorii avizaţi, oameni de ştiinţă, forurile culturale şi ştiin
ţifice din ţara noastră sub egida cărora se înfăptuiesc astfel de lucrări, arată, 
în felul acesta, o deosebită înţelegere şi încredere, deloc minate de riscurile 
unui entuziasm facil, în forţa şi capacitatea geniului creator al poporului român 
manifestate major de-a lungul bimilenarei sale existenţe. Dicţionarele acestea 
pe domenii, premise pentru un dicţionar enciclopedic român, constituie, în de
finitiv, şi nişte grave momente de bilanţ care, pînă în clipa definitivării lor, dat 
fiind faptul că cele mai multe sînt nişte veritabile premiere, solicită din plin 
emoţiile generate de fireştile îndoieli care pot însoţi, etapă cu etapă, demersul 
elaborării, pînă la concludenta şi reconfortanta imagine finală.

Răm înînd în sfera domeniului literar românesc, vom constata că putem enu
mera cîteva titluri de astfel de lucrări care, fiecare în felul ei, se impune prin 
anumite trăsături specifice, pregnant definitorii.

Este înainte de toate (şi nu numai din simple motive de cronologie) de reţi
nut mult discutatul Dicţionar de literatură română contemporană, „primul din 
istoria literaturii române41, publicat de Marian Popa în 1971 (Bucureşti, Editura 
Albatros), reluat prin îmbogăţire (echivalentă de fapt cu o dublare numerică a 
articolelor), restructurare şi echilibrare a unor aprecieri, în ediţia a doua din 
1977. Deşi „selectiv44 dicţionarul lui Marian Popa rămîne cel mai cuprinzător 
tablou (în care dispunerea figurilor în funcţie de valoare este de domeniul evi
denţei) al literaturii române contemporane.

Sub coordonarea lui Mircea Zaciu, la Editura ştiinţifică şi enciclopedică, a 
apărut, în 1978 un Mic dicţionar — scriitori români în care sînt trataţi, după 
criterii monografice, un număr de 130 scriitori, selectaţi din întreg spaţiul lite
raturii române considerată „de la origini şi pînă în prezent44 ceea ce conferă 
acestui dicţionar a cărui utilitate nu poate fi nici un moment pusă sub semnul 
îndoielii, caracterul unei culegeri de studii de literatură română. Chiar dacă 
selecţia poartă amprenta subiectivităţii (nici nu se putea altfel) şi chiar dacă 
unele figuri importante din contextul literaturii române n-au putut escalada 
zidul criterologic al coordonatorului spre a căpăta „drept de cetate'4 în acest dic
ţionar, este de remarcat că direcţiile fundamentale ale literaturii române, privită
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în dezvoltarea ei (indicele cronologic ne indica drept posibilă o astfel de recep
tare a dicţionarului), pot fi desprinse, totuşi, de către cel interesat pentru o ast
fel de viziune evolutivă.

Deşi de o factură mai specială, Dicţionarul cronologic al literaturii române, 
apărut sub coordonarea lui I. C. Chiţimia şi a regretatului Al. Dima (Bucureşti, 
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978), rămîne, în ultimă instanţă, un tablou 
diacronic al fenomenului literar românesc, întreaga cantitate de informaţie fiind, 
de data aceasta, consemnată în ordinea producerii fenomenelor, dispunerea alfa
betică a materialului în indicele din partea a Il-a a lucrării, permiţînd utilizarea 
cu maximă operativitate a dicţionarului. Acest dicţionar este, cu alte cuvinte, 
o oglindă a succesiunii de fapte şi momente literare româneşti.

Conceput, în limitele unui spaţiu (probabil) impus, ca o privire „din avion44,
un alt Dicţionar ele literatură română în care se cuprind „scriitori, reviste, curente44 

a fost publicat, sub coordonarea lui Dim. Păcurariu, de către Editura Univers, în 
1979. Dicţionarul acesta are meritul de a fi „cel dintîi dicţionar al literaturii 
române care are în vedere mişcarea literară în toată întinderea ei, de la origini
pînă în zilele noastre11 ceea ce permite, în lipsa unei istorii complete a literaturii
române, o viziune de ansamblu asupra fenomenului literar românesc de la începu
turile sale şi pînă la zi.

Cu totul remarcabil, atît prin proporţii cît şi prin aria de cuprindere şi moda
litatea tratării subiectelor, este Dicţionarul literaturii române de la origini pînă 
la 1900 (Bucureşti, Academia R.S.R., 1979), lucrare monumentală, elaborată de un 
grup de cercetători de la Institutul de lingvistică, istorie literară şi folclor al 
Universităţii „Al. I. Cuza44 Iaşi. La drept vorbind laşul a dat, prin acest dic
ţionar, culturii româneşti, o lucrare demnă de renumele şi faima sa spirituală, 
fiindcă, în această configuraţie, Dicţionarul... reprezintă o întreprindere greu de 
egalat atît de curînd. Imensitatea materialului tratat, chiar dacă autorii s-aul 
mişcat, în majoritatea covîrşitoare a cazurilor, pe un teren explorat temeinic, 
a impus o muncă de elaborare dintre cele mai tenace şi sistematice, căci con
ceperea celor 1311 articole (731 fiind consacrate autorilor, 477 publicaţiilor, iar 
203 unor opere, specii folclorice, societăţi literare), cuprinse în 973 p., le-a soli
citat celor 16 autori 7 ani de activitate intensă la care se adaugă alţi 3 ani de
intervenţii survenite în timpul tipăririi lucrării. Nu vom insista asupra criteri
ilor metodologice adoptate, întrucît, pe de o parte, acestea sînt, în mare, expuse 
în Prefaţă, iar, pe de altă parte ele pot fi deduse din însăşi structura şi substanţa 
dicţionarului, însă vom saluta faptul că s-au îmbinat criteriile axiologice (pre
cumpănitoare) cu „o constantă perspectivă istorico-literară“, menită să-i scutească 
pe autori atît de fetişismul esteticului cît şi de alunecarea pe panta unor dog
matice criterii deterministe, extraliterare. Ceea ce nedumereşte însă, apropo de 
criterii, este faptul că, deşi se vrea „o sinteză de amploare asupra literaturii, 
esteticii, criticii şi istoriei literare româneşti41, dicţionarul neglijează abordarea 
si tratarea în articole speciale a unor probleme cum sînt, spre exemplu, cele 
referitoare la clasicismul, preromantismul şi romantismul românesc care, chiar 
dacă nu s-au manifestat în cultura noastră ca nişte curente literare omogenie 
(cu program, adepţi, revistă etc.), au cunoscut totuşi, mai ales în secolul al XlX-lea, 
pe lîngă unele afirmări ale preferinţelor — expuse în articole sau chiar în< ca
drul creaţiilor beletristice — suficiente manifestări resimţite evident în creaţia 
scriitorilor noştri într-o multitudine şi varietate de ipostaze care au impus chiar 
elaborarea unor convingătoare lucrări de sinteză, apărute în timp util pentru ca 
autorii dicţionarului să poată beneficia de ele (D. Păcurariu — Clasicismul româ
nesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 ; Mircea Anghelescu — Preroînantismul 
românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 ; Paul Cornea — Originile romantis
mului românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1972 ş. a.).

Năzuind reconsiderarea „unor scriitori şi publicaţii pe nedrept uitaţi, unii 
dintre ei înzestraţi, mulţi cu activitate de răsunet în epocă, despre care nici o 
lucrare de sinteză nu mai oferă astăzi vreo informaţie, precum şi unor nume 
obscure, ignorate uneori şi de specialişti44, autorii dicţionarului reuşesc, pentru 
reprezentanţii acestei din urmă categorii, prime încercări de „reconstituire biogra
fică, de portretizare şi de apreciere generală a operei44. Consecvenţi în preocu-



DICŢIONARUL LITERATURII ROMĂNE DE LA O R IG IN I 
PÎNĂ LA 1900, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979, 
973 p. (ilustr.)

Este mai mult decît probabil ca istoriografia ştiinţifică v ii
toare, încercînd o caracterizare sintetică a direcţiilor actuale ale cercetării ştiinţifice, 
să se refere şi la ceea ce s-a num it deja „explozia dicţionarelor11, aceste instrumente 
atît de necesare, indispensabile chiar, cercetătorului şi publicului celui mai larg. In 
tr-adevăr, în ultima vreme, cam de prin 1970 încoace, se manifestă în cultura noas
tră un interes tot mai sporit faţă de elaborarea şi publicarea de dicţionare speciali
zate pentru un domeniu de activitate sau altul. O listă completă a acestora ar echi
vala cu o adevărată bibliografie a problemei, lucru ce n-ar fi lipsit de interes 
şi nici de utilitate, însă ar solicita un spaţiu cu mult mai mare celui destinat, 
îndeobşte, unei recenzii. Vom sublinia doar faptul că un astfel de interes, con
cretizat în lucrări de referinţă a căror valoare ştiinţifică în multe cazuri a reuşit 
să atragă atenţia şi să le impună, constituie implicit, încă un semn de maturitate a 
culturii noastre. Cercetătorii avizaţi, oameni de ştiinţă, forurile culturale şi ştiin
ţifice din ţara noastră sub egida cărora se înfăptuiesc astfel de lucrări, arată, 
în felul acesta, o deosebită înţelegere şi încredere, deloc minate de riscurile 
unui entuziasm facil, în forţa şi capacitatea geniului creator al poporului român 
manifestate major de-a lungul bimilenarei sale existenţe. Dicţionarele acestea 
pe domenii, premise pentru un dicţionar enciclopedic român, constituie, în de
finitiv, şi nişte grave momente de bilanţ care, pînă în clipa definitivării lor, dat 
fiind faptul că cele mai multe sînt nişte veritabile premiere, solicită din plin 
emoţiile generate de fireştile îndoieli care pot însoţi, etapă cu etapă, demersul 
elaborării, pînă la concludenta şi reconfortanta imagine finală.

Răm înînd în sfera domeniului literar românesc, vom constata că putem enu
mera cîteva titluri de astfel de lucrări care, fiecare în felul ei, se impune prin 
anumite trăsături specifice, pregnant definitorii.

Este înainte de toate (şi nu numai din simple motive de cronologie) de reţi
nut mult discutatul Dicţionar de literatură română contemporană, „primul din 
istoria literaturii române44, publicat de Marian Popa în 1971 (Bucureşti, Editura 
Albatros), reluat prin îmbogăţire (echivalentă de fapt cu o dublare numerică a 
articolelor), restructurare şi echilibrare a unor aprecieri, în ediţia a doua din 
1977. Deşi „selectiv41 dicţionarul lui Marian Popa rămîne cel mai cuprinzător 
tablou (în care dispunerea figurilor în funcţie de valoare este de domeniul evi
denţei) al literaturii române contemporane.

Sub coordonarea lui Mircea Zaciu, la Editura ştiinţifică şi enciclopedică, a 
apărut, în 1978 un Mic dicţionar — scriitori români în cnre sînt trataţi, după 

criterii monografice, un număr de 130 scriitori, selectaţi din întreg spaţiul lite
raturii române considerată „de la origini şi pînă în prezent44 ceea ce conferă 
acestui dicţionar a cărui utilitate nu poate fi nici un moment pusă sub semnul 
îndoielii, caracterul unei culegeri de studii de literatură română. Chiar dacă 
selecţia poartă amprenta subiectivităţii (nici nu se putea altfel) şi chiar dacă 
unele figuri importante din contextul literaturii române n-au putut escalada 
zidul criterologic al coordonatorului spre a căpăta „drept de cetate'4 în acest dic
ţionar, este de remarcat că direcţiile fundamentale ale literaturii române, privită



ÎNSEMNĂRI B IBLIOGRAFICE 581

în dezvoltarea el (indicele cronologic ne indica drept posibilă o astfel de recep
tare a dicţionarului), pot fi desprinse, totuşi, de către cel interesat pentru o ast
fel de viziune evolutivă.

Deşi de o factură mai specială, Dicţionarul cronologic al literaturii române, 
apărut sub coordonarea lui I. C. Chiţim ia şi a regretatului Al. D ima (Bucureşti, 
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978), rămîne, în  ultimă instanţă, un tablou 
diacronic al fenomenului literar românesc, întreaga cantitate de informaţie fiind, 
de data aceasta, consemnată în ordinea producerii fenomenelor, dispunerea alfa
betică a materialului în indicele din partea a Il-a a lucrării, permiţînd utilizarea 
cu maximă operativitate a dicţionarului. Acest dicţionar este, cu alte cuvinte, 
o oglindă a succesiunii de fapte şi momente literare româneşti.

Conceput, în limitele unui spaţiu (probabil) impus, ca o privire „din avion44,
un alt Dicţionar ele literatură română în care se cuprind „scriitori, reviste, curente41 

a fost publicat, sub coordonarea lui Dim. Păcurariu, de către Editura Univers, în 
1979. Dicţionarul acesta are meritul de a fi „cel dintîi dicţionar al literaturii 
române care are în vedere mişcarea literară în toată întinderea ei, de la origini 
pînă în zilele noastre11 ceea ce permite, în lipsa unei istorii complete a literaturii 
române, o viziune de ansamblu asupra fenomenului literar românesc de la începu
turile sale şi pînă la zi.

Cu totul remarcabil, atît prin proporţii cît şi prin aria de cuprindere şi moda
litatea tratării subiectelor, este Dicţionarul literaturii române de la origini pînă 
la 1900 (Bucureşti, Academia R.S.R., 1979), lucrare monumentală, elaborată de un 
grup de cercetători de la Institutul de lingvistică, istorie literară şi folclor al 
Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi. La drept vorbind laşul a dat, prin acest dic
ţionar, culturii româneşti, o lucrare demnă de renumele şi faima sa spirituală, 
fiindcă, în această configuraţie, Dicţionarul... reprezintă o întreprindere greu de 
egalat atît de curînd. Imensitatea materialului tratat, chiar dacă autorii s-aul 
mişcat, în majoritatea covîrşitoare a cazurilor, pe un teren explorat temeinic, 
a impus o muncă de elaborare dintre cele mai tenace şi sistematice, căci con
ceperea celor 1311 articole (731 fiind consacrate autorilor, 477 publicaţiilor, iar 
203 unor opere, specii folclorice, societăţi literare), cuprinse în 973 p., le-a soli
citat celor 16 autori 7 ani de activitate intensă la  care se adaugă alţi 3 ani de 
intervenţii survenite în timpul tipăririi lucrării. Nu vom insista asupra criteri
ilor metodologice adoptate, întrucît, pe de o parte, acestea sînt, în mare, expuse 
în Prefaţă, iar, pe de altă parte ele pot fi deduse din însăşi structura şi substanţa 
dicţionarului, însă vom saluta faptul că s-au îmbinat criteriile axiologice (pre
cumpănitoare) cu „o constantă perspectivă istorico-literară“, menită să-i scutească 
pe autori atît de fetişismul esteticului cît şi de alunecarea pe panta unor dog
matice criterii deterministe, extraliterare. Ceea ce nedumereşte însă, apropo de 
criterii, este faptul că, deşi se vrea „o sinteză de amploare asupra literaturii, 
esteticii, criticii şi istoriei literare româneşti11, dicţionarul neglijează abordarea 
si tratarea în articole speciale a unor probleme cum sînt, spre exemplu, cele 
referitoare la clasicismul, preromantismul şi romantismul românesc care, chiar 
dacă nu s-au manifestat în culturţa noastră ca nişte curente literare omogenie 
(cu program, adepţi, revistă etc.), au cunoscut totuşi, mai ales în secolul al XlX-lea, 
pe lîngă unele afirmări ale preferinţelor — expuse în articole sau chiar în< ca
drul creaţiilor beletristice — suficiente manifestări resimţite evident în creaţia 
scriitorilor noştri într-o multitudine şi varietate de ipostaze care au impus chiar 
elaborarea unor convingătoare lucrări de sinteză, apărute în timp util pentru ca 
autorii dicţionarului să poată beneficia de ele (D. Păcurariu — Clasicismul româ
nesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 ; Mircea Anghelescu — Preromantismul 
românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 ; Paul Cornea — Originile romantis
mului românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1972 ş. a.).

Năzuind reconsiderarea „unor scriitori şi publicaţii pe nedrept uitaţi, unii 
dintre ei înzestraţi, mulţi cu activitate de răsunet în epocă, despre care nici o 
lucrare de sinteză nu mai oferă astăzi vreo informaţie, precum şi unor nume 
obscure, ignorate uneori şi de specialişti44, autorii dicţionarului reuşesc, pentru 
reprezentanţii acestei din urmă categorii, prime încercări de „reconstituire biogra
fică, de portretizare şi de apreciere generală a operei44. Consecvenţi în preocu-
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parea de „a întregi imaginea vieţii literare44, ei includ în robustul lor dicţionar 
şi articole dedicate „unor ziare politice care au publicat literatură sau au avut rubrici 
literare41. Am urmat de aceea tentaţia de a observa cum e reprezentată, din acest 
punct de vedere, Bucovina în Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 
1900, şi aceasta nu din simple şi minore motive de „patriotism (îngust) local44. Jus
tificarea acestei tentaţii vine de acolo că spaţiul cultural bucovinean (perioada 1774- 
1918), fiind puţin explorat (dintre marile sinteze doar Istoria literaturii româneşti a 
lui Nicolae Iorga reţine un număr mai reprezentativ de nume şi aspecte), ridică în 
calea cercetătorilor care fac lucrări de sinteză multe obstacole de natură informa
tivă. Fenomenul literar din Bucovina subjugată de austrieci nu poate să atragă a- 
tenţia unor mari cercetători pentru că aici nici nu avem propriu-zis de-a face cu un 
„fenomen literar44 în sensul cel mai strict al cuvîntului. George Călinescu (în Istoria 
literaturii române de la origini pînă în prezent, 1941, p. 542), apreciază, prin sin
tagma „culturalitatea bucovineană44, foarte exact situaţia de aici. Dar nici aceasta 
„culturalitate44 n-a fost pusă convingător în evidenţă de către istoriografii locali 
prin analize şi sinteze obiective, imparţiale, principiale şi de ţinută corespunză
toare. Singurul care a încercat o astfel de valorificare — Constantin Loghin — 
ajunge din păcate, doar la nivelul unui manual mediocru. Surprinzător, în ciuda unor 
astfel de greutăţi, autorii dicţionarului au reuşit să includă în lucrarea lor un 
număr de 38 articole care dau informaţii (şi judecăţi de valoare) referitoare la 
autori (32), publicaţii (5) şi societăţi literare (1) din Bucovina (perioada dintre 
anii 1775-1900). Totuşi dacă în „Calendariu pentru Ducatul Bucovinei44 literatura 
beletristică şi-a găsit, tîrziu şi sporadic, un loc cu totul „smerit44 pentru ca publi
caţia să poată fi luată în seamă, cum se justifică lipsa din Dicţionarul... a unor 
articole referitoare la „Bucovina44, „Candela44, „Amicul poporului44, „Aurora ro
m ână44 (cea care apare la Cernăuţi între 1881-1884) ? „Bucovina44, cel puţin, deşi n-a 
avut o existenţă îndelungată, (16 oct. 1848—2 oct. 1850) a constituit la un moment 
dat o tribună de luptă pentru toţi românii, deoarece „a înţeles să îmbrăţişeze
ideea românească orişiunde se manifestă44 din moment ce ziarul se vrea „oglinda 
activităţii intelectuale a românilor44, propunîndu-şi să publice „nouă producţii 
a literaturii româneşti44 iar Vasile Alecsandri, căruia i se acordă locul privilegiat 
în coloanele ziarului, pledează şi acţionează pentru ca „foaia „Bucovinei44 să devie 
cel mai bun organ al răspîndirii ideilor frumoase printre români44. E de reţinut 
că la „Bucovina44 au publicat (sau le-au fost reproduse producţiile) scriitori din 
toate ţinuturile locuite de români : Vasile Alecsandri, Gh. Sion, Andrei Mureşanu, 
Dimitrie Bolintineanu, Ion Heliade-Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexan- 
drescu ş. a. Este acesta un motiv pentru care Nicolae Iorga compară ziarul
„Bucovinau cu „Dacia literară44 a lui Kogălniceanu. Fără a mai aduce în discuţie
şi alte argumente (între care acela că aici s-au tipărit pentru prima dată Mioriţa
— var. Alecsandri — nu poate fi ocolit) considerăm că erau suficiente temeiuri, 
dată fiind şi atenţia acordată revistei de Teodor Balan şi Dimitrie Loghin, pen
tru ca autorii să-i acorde un loc, meritat, în Dicţionarul literaturii române de
la origini pînă la 1900. Menţionabile rămîn, după părerea noastră şi celelalte 
publicaţii bucovinene, amintite mai sus, care, fără a face figură ca promotoare de 
literatură, avînd pagini rezervate fenomenului literar, puteau fi incluse în suma
rul dicţionarului, fie şi pentru că prin aceste reviste s-a menţinut în permanenţă 
treaz interesul bucovinenilor pentru literatura română, pentru cultivarea limbii 
strămoşeşti mai ales în condiţiile vitrege de îngrădire a dezvoltării virtuţiilor 
naţionale practicate de autorităţile habsburgice.

Fireşte că, analizat din punct de vedere al reprezentării provinciilor, marele 
dicţionar realizat de cercetătorii ieşeni, comportă încă unele adăugiri şi poate 
că şi amendamente de amănunt, dar, trebuie precizat, acestea nu sînt, în orice 
caz, de natură să-i diminueze valoarea şi monumentalitatea, iar o imagine mai 
completă a peisajului literar românesc, pe perioada abordată, greu se poate 
concepe. Insă tocmai date fiind proporţiile şi valoarea lucrării, considerăm că era 
necesar ca (pe lîngă cuprinderea mai exactă şi nuanţată a unor fenomene „locale44), 
în cadrul fiecărui articol, acolo unde era cazul, să se facă mai concludente referiri
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în legătură cu modul cum este receptată literatura română în lume, cu ecourile 
şi rezonanţa ei în conştiinţa universală. De asemenea, era, după părerea noastră, 
de stringentă necesitate ca dicţionarul să fie completat cu un indice cronologic 
care ar fi oferit imaginea în timp a literaturii noastre, şi cu un indice complet 
de nume spre a spori operativitatea utilizării acestui preţios instrument de 
lucru. Dacă o nouă ediţie nu va fi posibilă într-un timp apropiat, aceste două 
adăugiri s-ar putea tipări într-un fascicol separat într-un tiraj identic cu al 
D ic ţ io n a r u lu isau la finele volumului al doilea anunţat deja ca aflîndiţ-se în 
lucru. Aşteptăm cu nerăbdare şi interes şi acest volum, care, nu ne îndoim, va fi 
o realizare de excepţie. Garanţia ne-o oferă deja acest prim volum impresionant 
nu numai ca proporţii ci şi, mai ales, ca valoare intrinsecă de excepţie.

NICOLAE CÂRLAN



C A R P I C A ,  X I,  1979, Bacău, 364 pagini şi p lanşe în  text

A  apărut şi cel de al Xl-lea volum al Muzeului de istorie
şi artă Bacău, publicaţie valoroasă, atît prin ritmicitate, cît şi prin ţinuta deosebită
care conferă volumelor apărute, un loc aparte — amîndouă caracteristici, fiind 
elocvente pentru eforturile laborioase şi constante, ale colectivului de muzeografi 
de la Bacău.

Volumul este structurat pe cinci secţiuni.
Prima — 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român — cuprinde

articole omagiale legate de cîteva dintre evenimentele majore ale epocii moderne
a istoriei poporului român, (1859, 1918). Menţionăm astfel articolele semnate de : 
D. Vitcu, Repere în diplomaţia Unirii (1848-Î859), (p. 7-16), M. Muşat, Socialiştii 
români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului naţional unitar (p. 17-22), 
Vasile Florea, Contribuţia societăţii culturale „Astra“ la dezvoltarea conştiinţei 
unităţii iraţionale, (p. 23-27), I. Ardeleanu, înfăptuirile maselor populare din 1918 
şi recunoaşterea lor internaţională, p. 29-40), Dumitru Zaharia, Simeon Mîn- 
clrescu şi Ita lia , (p. 41-47), şi Gh. I. Florescu, Desăvîrşirea unităţii naţionale — 
expresie a voinţei întregului popor român, (p. 49-55).

Cea de a doua secţiune a volumului — Arheologie şi istorie — este struc
turată pe cîteva teme între care prima este axată pe cercetările rezervate cunoaş
terii epocii bronzului în Moldova.

Din acest punct de vedere, articolul Contribuţii la cunoaşterea concepţiilor 
despre lume şi viaţă a comunităţilor tribale monteorene, semnat de Marilena 
Florescu (p. 57-134), tratează o problemă dificilă şi „delicată11 în general pentru 
arheologie, în sensul că depăşind pragul strict al disciplinei profesate, apelează 
la altele, între care filosof ia, etnografia, sociologia, istoria religiilor, au un rol 
de loc de neglijat. Dar mai important ni se pare alt aspect : lăsînd la o parte 
noutatea şi singularitatea la nivel de sinteză a intervenţiei prezentate în acest 
volum, de către M. Florescu, merită a fi subliniat aportul, cantitatea şi ineditul 
informaţiei — rodul evident al unui travaliu prelungit timp de decenii (vezi nota 
de la pagina 57), cît şi noutatea interpretărilor. D in acest punct de vedere artico
lul se constituie ca o contribuţie importantă, deschizînd curajos un drum  ce se 
cerc continuat şi completat. Evident, aici, un mai cuprinzător rezumat ar fi fost 
de mare ajutor în propagarea şi înlesnirea comunicării ideilor textului.

In continuare, pe aceeaşi temă se înscrie şi articolul de Viorel Căpitanu şi 
Vasile Ursachi, Descoperiri arheologice aparţinînd epocii bronzului în judeţul 
Bacău (p. 134-147), care, trecînd în revistă cercetările şi rezultatele acestora fac 
astfel un succint rezumat repertorial, pe care îl completează cu rezultatele străda
niilor personale între care merită să amintim tezaurul de obiecte de aur desco
perit în 1969 la Răcătău, „compus exclusiv din piese de podoabă aparţinînd 
unei femeiu (p. 146), şi care aparţine culturii Monteoru, bogat ilustrată aici.

La aceeaşi perioadă se referă şi Ion T. Dragomir în articolul său, Mărturii 
arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei (p. 149-157), 
ca şi Dan Monah şi Eugen Zaharia, Topor de tip Monteoru descoperit la Mileştii 
de Sus, judeţul Bacău (p. 159-161).

A doua temă din cadrul secţiunii Arheologie şi istorie se referă la cercetări 
asupra mileniului I e. n. Alexandru Andronic, în  legătură cu descoperirile sar-
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matice de la Vaslui, trece în revistă cîteva descoperiri, precum şi puncte de 
vedere sau opinii exprimate asupra momentului pătrunderii sarmaţilor în Mol
dova punctînd asupra unor inexactităţi legate de numărul mormintelor sarmatice 
la Vaslui, subliniind faptul că aici a fost descoperită o necropolă. In continuare 
sînt prezentate Descoperiri arheologice din secolul al îV-lea în comuna Dămi- 
eneşti, judeţul Bacău, (p. 171-178),de Ioan Mitrea, cu două anexe : Expertiza 
asupra materialului osteologic uman descoperit la Dămieneşti — judeţul Bacău, 
de Laurenţia Georgescu (p. 179) şi Expertiza ofrandei descoperite în mormîntul 
de secol IV e. n. de la Dămieneşti — judeţul Bacău, de Mircea Şt. Udrescu (p. 180). 
In cadrul aceleiaşi teme Ghenuţă Coman prezintă Contribuţii la cunoaşterea fo7i- 
dului etnic al civilizaţiei secolelor V-V1II în jumătatea sudică a Moldovei (p. 
181-216).

O problematică interesantă şi o contribuţie deosebit de utilă aduce Vasile Var- 
lam Complexe funerare tumulare de pe cursul mijlociu al rîului Bîrlad — p. 217- 
230), aceasta cu atît mai mult cu cît realizările arheologice româneşti de pînă acum 
nu au demonstrat pentru aceste monumente existenţa unui „interes corespunzător 
importanţei lor44 (p. 217). însemnătatea acestui articol este cu atît mai mare cu cît 
cele 133 de movile depistate sînt prezentate sumar, indicîndu-se amplasarea şi 
dimensiunile lor, autorul distingînd cîteva grupe în funcţie de densitatea lor.
Harta anexată este foarte utilă şi valoarea ei efectivă ar fi crescut dacă grupele
observate ar fi fost marcate distinct în cadrul acesteia.

Cea de a doua secţiune a volumului este întregită de cîteva articole : Un te- 
zavtf monetar din secolele XV-XVl descoperit la Budeşti — Plopana, judeţul 
Bacău, de Al. Artimon şi I. Mitrea, (p. 232-246), Economia ţinutului Bacău în 
prima jumătate a sec. al XlX-lea, de Ioan Murariu (p. 247-251), Problematica 
filozofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei, de Virgil Catargiu 
(p. 253-264) şi Consideraţii asupra toponimului „prisaca(<, de Mircea Stroia (p. 
265-273).

A treia secţiune a volumului, intitulată Etnografie şi istorie literară cuprinde 
cîteva interesante articole : Dorinei Ichim, Desjire rolul unor unelte şi munci 
agricole din Moldova centrală, (p. 275-280), Feodosia Butnaru, Centrul de cera
mică din comuna Oituz, jud. Bacău, (p. 281-306) unde este analizat atît centrul de 
producţie al ceramicii din punctul de vedere al produselor, cît şi din cel al meş
terilor precum şi uneltele folosite fără a fi uitate caracteristicile trecute şi pre
zente. Articolul lui M. Dinutz, G. Bălăiţă, semnificaţia unei opere (p. 311-320), 
completează această secţiune.

Penultima secţiune a volumului, Recenzii şi prezentări, ilustrează în fapt 
o parte din tematica preocupărilor muzeografilor de la Bacău, cît şi a colaboratori
lor muzeului, preocupări concretizate prin aceste prezentări editoriale cu o gamă 
largă.

Volumul este conturat în final de rubrica Viaţa ştiinţifică. Cronica săpăturilor 
arheologice efectuate în judeţul Bacău în perioada 1968-1978, (p. 349-356), este 
prezentată de Silvia Antonescu şi cuprinde activitatea pe plan arheologic a mu
zeului băcăuan. O sumară trecere în revistă'i — 22 de localităţi, 30 de puncte 
cercetate — relevă bogata activitate şi eforturile depuse, în acest judeţ, pentru 
fiecare punct. Cronica activităţii secţiei de istorie, pe anii 1977-1978 de Elena 
Artimon (p. 357-364) prezintă succint activitatea bogată şi multilaterală a secţiei. 
Sînt avute în vedere şi săpăturile arheologice efectuate. Aici trebuie menţionat 
faptul că- suprapunerile cu articolul precedent puteau fi evitate. Articolul acesta 
ca si cel menţionat mai sus este deosebit de util, el oferind posibilitatea cunoaşterii 
sintetice a activităţii muzeografilor. Relevantă, de exemplu, este cifra participărilor la 
sesiunile şi simpozioanele ştiinţifice organizate cu diverse ocazii : 53 de comunicări 
susţinute de cei şapte muzeografi ai secţiei sau cifra simpozioanelor şi sesiunilor 
ştiinţifice organizate — patru, cîte două în fiecare an, timp în care pentru aceeaşi 
perioadă de timp — 1977-1978 — au fost organizate opt expoziţii temporare.
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înainte de a încheia, trebuie să amintim totuşi că volumul prezintă şi unele 
deficienţe legate de relativ numeroasele greşeli de tipar ce ar fi putut fi evitate, 
mai ales în cazul citării unor lucrări în limbi străine. Nu lipsit de importanţă 
este şi aspectul legat de sistemul notelor care nu este unitar pentru tot volumul. 
De asemenea prezentarea planşelor nu este nici ea unitară. Evident, toate acestea 
nu scad prea mult din valoarea volumului în discuţie, astfel încît credem că, pe 
drept cuvînt, el poate fi apreciat ca o reuşită.

Dragomir Popovici



ANA NICULÂIASA, M IH A I N ICULĂIASA,
DIN  ISTORICUL COMUNELOR RĂDĂŞENI 
ŞI HORODNICENI, Editura „Litera", Bucureşti, 2979, 222 p„

Lucrarea vine în întîmpinarea unei cerinţe mai vechi şi 
anume, necesitatea întocmirii de monografii săteşti care să contribuie, în ultimă 
instanţă, la mai buna cunoaştere a istoriei patriei.

Iniţiativa autorilor, învăţători din satul Lămăşeni, comuna Rădăşeni, este mai 
mult decît lăudabilă, ţinînd cont de posibilităţile limitate de informare pe care 
le-au avut. Sub semnătura autorilor au mai apărut în 1937, Monografia satului 
Lămăşeni, iar în 1976, Istoria localităţilor din zona sud-estică a judeţului Suceava, 
în date şi cifre. M ihai Niculăiasa a colaborat la mai multe publicaţii, atît în 
perioada interbelică, cît şi în  anii din urmă.

Monografia se compune din 3 părţi distincte şi anume : în prima parte se 
face o prezentare a condiţiilor naturale şi este expus un glosar de toponime din 
Rădăşeni şi Horodniceni ; partea a doua, cea mai consistentă, este cea istorică, 
unde se prezintă trecutul aşezărilor din cele două comune, de la primele atestări 
documentare şi pînă în prezent, evoluţia demografică şi activitatea economică,, 
ultima parte a lucrării, fiind afectată vieţii spirituale şi învăţământului. Volumul 
se încheie cu un glosar de cuvinte mai puţin cunoscute, folosite în lucrare.

în  elaborarea cărţii, autorii au îmbinat tradiţia populară, cu (documentele 
scrise, reuşind să scoată la lum ină file demult uitate din viaţa acestui colţ al 
ţării noastre.

Pe lîngă merite, monografia are şi unele carenţe legate de lipsa de acoperire 
a unor afirmaţii. Astfel, la pagina 51 se spune că unui boier din fam ilia Rotopan, 
„Bogdan Vodă (1359-1365) îi dăruieşte sau îi confirmă stăpînirea asupra satului 
Lămăşeni. Rezultă aceasta din mărturiile date cu ocazia desfăşurării, mai tîrziu, 
a unui proces de moştenire44, dar nu se dă nici o notă explicativă. La fe}, nota 
204, nu explică deloc cele afirmate în text. Considerăm că era bine venită şi o 
prezentare mai detaliată a obiceiurilor populare, precum şi a arhitecturii ţă
răneşti din cele două comune.

în  ciuda acestor omisiuni şi erori lucrarea Anei şi a lui M ihai Niculăiasa 
reprezintă o contribuţie importantă la cunoaşterea istoricului localităţilor din 
comunele Rădăşeni şi Horodniceni.

Pavel Blaj•



LICEUL PEDAGOGIC  „VASILE LUPUi( D IN  IAŞI. — 
Contribuţii la istoria învăţăm întu lu i românesc. — 125 ele 
ani (1855-1980), Ed. Litera, Bucureşti, 1979, 454 p.

Monografia cu titlul de mai sus a văzut lum ina tiparului 
de curmd şi este opera unui colectiv, format între alţii de Vasile Nistor, Elisabeta 
Alexandrescu, Vasile Uglea, I. Platon şi Vasile Lămăşanu. In iţia l, şi-au dat con
cursul şi unii absolvenţi ai şcolii, care între timp au decedat : Gh. Rădăşanu, 
V.Tomegea, Const. Caradaş. Ca referenţi, sînt menţionaţi prof. dr. Ioan Grigoraş 
şi prof. dr. I. D. Lăudat. Un merit deosebit revine profesorului Ioan Uglea, care 
„a colectat materialul, l-a triat şi selectat, l-a ordonat, a scris sute de scrisori şi 
a răspuns la alte sute, a dat ultima formă lucrării44 (p. 4).

încă din prefaţă ni se spune că instituţia ieşeană este „prima şcoală pregă
titoare de învăţători săteşti din Principatele Române. Istoria ei este strîns împle
tită cu istoria învăţăm întu lu i primar şi normal-primar din Rom ânia44. Se subli
niază că „şcoala normală i„Vasile Lupu" a fost poarta de intrare a tuturor 
concepţiilor pedagogice progresiste la vremea lor : pedagogia pestalozziană şi 
herbartiană, prin Titu Maiorescu şi C. Meissner, pedagogia nouă experimentală 
prin V. Todicescu, pedagogia ştiinţifică prin Şt. Bârsănescu...4*

Volumul schiţează diferite profile de învăţători formate în decursul tim pului : 
tipul romantic (numit astfel de scriitorul M ihail Sadoveanu), „învăţătorul misionar, 
hotărît să facă totul din nim ic, avînd ca prototip pe M ihai Busuioc44. Urmează 
tipul învăţătorului haretist — îndreptat cu privirile spre sat — care a dus la 
crearea băncilor populare si cooperativelor sătesti, schimbînd fata tării intre 
anii 1910-191644.

M iile de absolvenţi ai şcolii normale „Vasile Lupu“ au avut privilegiul de-a 
se forma sub influenţa mişcării socialiste. Timp de aproape două decenii au 
fost călăuziţi de ideile gînditorului şi agitatorului socialist Panait Muşoiu. M ulţi 
din aceşti învăţători au stat în fruntea ţăranilor nemulţum iţi din cauza nedrep
tăţilor sociale, iar răscoala din 1907, consemnează în Moldova, la F lăm înzi şi 
Hudeştii-Mari, numele a doi dascăli (normalişti ieşeni) : Constantin N. M axim  
şi Ioan Alexandrescu.

Autorii remarcă şi faptul că numeroşi învăţători, care au adus lum ina cărţii 
în satele româneşti, au avut preocupări folclorice, culegînd comorile geniului 
popular, care s-ar fi putut pierde pentru totdeauna. Tot ei au tipărit numeroase 
lucrări de popularizare pentru ţărani şi muncitori, dintre care ni se amintesc : 
Cartea ţăranului român , Calendarul sătenilor, Revista poporului rom ân , Răvaşul 
poporului, Vestitorul satelor.

Cele 454 de pagini ale volumului, cuprinde trei părţi : I. — Istoricul instituţiei ;
II. — Contribuţia absolvenţilor Şcolii normale „Vasile Lupu“ la rezolvarea pro
blemelor sociale ; II I. — Figuri de învăţători. în  prima parte, se face o largă des
criere a învăţăm întu lu i pe păm întu l ţării noastre, în  Moldova, Ţara Românească 
şi Transilvania, de-a lungul secolelor, evocîndu-se numele unor iluştri organizatori 
ai şcolilor româneşti, între care Gh. Lazăr şi Gh. Asachi.

Lucrarea impresionează prin bogăţia datelor, prin organizarea judicioasă a 
materialului, aproape necunoscut marelui public. De la Şcoala preparandală din 
Iaşi, deschisă la 15 decembrie 1855 sub directoratul lui Anton Velini, se ajunge 
în timp la denumirea de Şcoala normală „Vasile Lupu44, al doilea director fiind 
Titu Maiorescu. Se pun în evidenţă îmbunătăţirile  aduse programelor de învă-
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ţămînt de către Maiorescu. Acestea s-au extins treptat la întreaga reţea şcolară 
din ţara noastră.

Sînt am intiţi şi alţi directori care au făcut cinste instituţiei ieşene : bucovi
neanul Samson Bodnărescu, Const. Meissner, Gh. Ghibănescu, Ioan Mitru, Vasile 
Todicescu,sau Ştefan Bârsănescu. Dintre profesori, ne-au reţinut atenţia pictorul 
Octav Băncilă, sculptorul V. A. Gheorghiţă, Mihai Costăchescu, Sterie biammandi 
şi enumerarea ar putea continua...

Partea a doua a volumului abordează aspecte ale activităţii desfăşurate de 
absolvenţi foarte dotaţi. Dintre aceştia, coautorii I. Platon şi V. Uglea se opresc la 
Ion Creangă ; la colaboratorii lui Creangă : Constantin Grigorescu şi Vasile Ră- 
ceanu. Un loc de cinste este acordat învăţătorului Mihai Busuioc. Se insistă apoi 
asupra influenţei exercitate de ideile socialiste printre absolvenţii Şcolii normale. 
Activitatea culturală de masă şi acţiunea în vederea unităţii culturale după Unirea 
din 1918, sînt teme de cel mai mare interes, în care informaţiile abundă.

în  partea a IlI-a a lucrării, ni se oferă numeroase medalioane de învăţători 
care s-au distins în profesiunea lor, ridicată la rangul de apostolat. Zeci de gene
raţii de copii au trecut prin mîna lor, prim ind o educaţie temeinică. Acolo, în 
lumea satelor, aceşti dascăli care nu s-au lăsat atraşi de m irajul oraşelor, au 
făcut pe fiii de ţărani să iubească istoria patriei, să fie respectuoşi, trimiţîndu-i în 
societate ca oameni formaţi. Faptul că numeroşi învăţători merituoşi sînt originari 
din judeţul Suceava, ori şi-au desfăşurat activitatea în această parte a ţării, ne 
umple sufletul de bucurie. E de ajuns să-i am intim  pe M ihai Lupescu, G. T. Ki- 
rileanu, S. Kirileanu, Ion Teodorescu-Broşteni, Leon Mrejeriu, Vasile Tomegea, 
Grigore Sturzu, Nicolae Stoleriu, Const. Cardaş, Gh. Rădăşanu şi Vasiliu-Tătăruşi. 
Unii dintre aceştia sînt cunoscuţi în folcloristica românească. A lţii şi-au legat numele 
de o serie de publicaţii care au rezistat în competiţia cu timpul.

Paginile din finalul lucrării, sînt consacrate altor aspecte interesante. Astfel,
se oferă cititorilor „lista absolvenţilor şcolii normale „Vasile Lupu44 de la în fi
inţare pînă în 1944 inclusiv1'. Anul 1857 dă prima serie, care a absolvit cu un an 
de studii. Reţinem seria din 1859, anul Unirii Principatelor. Cu timpul, perioada 
de studii a crescut, ajungîndu-se la 8 clase în 1934-1935.

Autorii prezintă cititorilor şi un „Tablou cu elevii premianţi ai Şcolii nor
male „Vasile Lupu44 din 1857 pînă în 1944*. Printre aceştia întîln im  numele lui 
G. T. Kirileanu, Ion Teodorescu-Broşteni, Leon Mrejeriu şi Alexandru P. ArşineL

Impresionează îndeosebi „jertfa de sînge" pe care au dat-o absolvenţii de la 
şcoala vasiliană, în lupta pentru făurirea unităţii naţionale. Neculai Stoleriu, de 
la Baia, mort în luptele din Călimani, este un strălucit exemplu de patriotism,
în total, şi-au pierdut viaţa 89 de învăţători care au studiat la Iaşi ; 12 au rămas
invalizi, iar 85 — răniţi. Printre aceştia din urmă, am reţinut numele lui Petru 
Gheorgheasa, S. Kirileanu şi Leon Mrejeriu.

Sînt pilduitoare şi faptele de vitejie pe care le-au săvîrşit învăţătorii. Lista 
de la sfîrşitul cărţii (p. 449), începe cu Gavril Danielescu, din Fărcaşa, (jud. 
Suceava), care a prim it ordinul „Mihai Viteazul41 în luptele de pe Valea Susiţei, şi 
Clăbucetul Taurului din Călimani. în  încleştările cu trupe germane la Movila lui 
Cuza — sectorul Mărăşeşti, căpitanul Badaire, din misiunea m ilitară franceză 
remarcă aportul excepţional al lui Gavril Danielescu şi propune decorarea aces
tuia cu „Legiunea de onoare în gradul de cavaler44. înalta distincţie i-a fost 
prinsă în piept chiar de generalul Berthelot, şeful misiunii franceze în România. 
La Dealul Lozei, din sectorul Mărăşti, învăţătorul Vasile Tomegea din Boroaia 
(jud. Suceava) a dat un strălucit exemplu de vitejie împotriva duşmanului, fiind 
decorat cu ordinul „Mihai Viteazul44.

Lucrarea de care ne-am ocupat, se remarcă prin bogăţia informaţiilor, prin 
modalitatea de prezentare, prin claritate. Ea are la bază munca enormă a unui 
colectiv harnic, care n-a pregetat nici uk. efort, pentru a pune în lum ină valoroase 
tradiţii ale şcolii româneşti cîe-a lungul timpului. Stilul este plăcut, atractiv, iar 
volumul, o reuşită certă, care onorează pe autori.

Eugen Dimitriu



L I S T A  P R E S C U R T Ă R I L O R

Acta MN —  Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

ArhMold —  Arheologia Moldovei, Iaşi

ArhPam  —  Arheologicni Pam’jatky URSS, Kiev

BCMI —  Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucu
reşti

BSNR — Buletinul Societăţii numismatice române, Bucureşti

CIL —  Corpus Inscriptionum Latinarum

CNA —  Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti

Dacia — Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en
Roumanie, Bucureşti, I-XIII, 1924-1947 ; N. S. Re
vue dArcheologie et d ’Histoire ancienne, 1/1957... 

DIR  — Documente privind istoria României

DRH  — Documenta Romaniae Historica

JBLM  —  Jahrbuch des Bucowiner Landes Museum, Cernăuţi

KSMoskva —  Kratkie Soobscenija Instituta istorii material’noj
kul’tury Akademii Nauk SSSR, Moscova 

Materiale —  Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

MBR — Gheorghe Buzdugan, Octavian Luchian şi C. Oprescu,
Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti 

MIA  — Materialy i Issledovanija po Archeologii SSSR

MemAntiq — Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ

RE —  Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyklopădie der Classi-
schen Alterthumivissenschaft, Stuttgart 

SCI A — Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti

SCIV (SCIVA) —  Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), 
Bucureşti

SCN — Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti

SlovArch —  Slovenskă Archeologia, Bratislava

StCl — Studii clasice, Bucureşti

Studii —  Studii. Revistă de istorie, Bucureşti

Suceava —  Suceava. Anuarul Muzeului judeţean Suceava, Su
ceava

VDI — Vestnik Drevnej Istorii, Moscova



Materialele ce se încadrează în profilul Anuarului „SUCEA VA“ vor 
fi dactilografiate, în ti'ei exemplare, la două rînduri. Trimiterile vor fi 
numerotate în continuare şi plasate la sfîrşitul articolului. Rezumatul şi 
legenda figurilor (în versiune românească) vor fi traduse în limba fran
ceză, germană sau engleză. Ilustraţia va fi anexată la sfîrşitul textului. 
Autorii sînt rugaţi să anexeze o listă a abrevierilor.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine, în exclusi
vitate, autorilor.

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.



Redactor de carte : M IR C E A  IG N A T  
Tehnoredactor : D. Z A H A R IA

Bun de tipar 21.V.1982 ; form at 16/70X10 ; 
_____ __coli tipar 37 +  1 p l a n ş ă . ________

T iparul executat sub cd. 5217/1981 
la întreprinderea poligrafică Bacău, 

strada E liberării n r  63.


