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ABR liV 1ATIONS

OM AGIU PREŞEDINTELUI

Cu cele mai profunde sentimente de stimă şi preţuire, întreaga 

noastră naţiune a omagiat împlinirea a 50 de ani de activitate revolu

ţionară şi aniversarea zilei de naştere a secretarului general al partidului, 

preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 

.Aniversarea a constituit un nou prilej de a aduce un fierbinte omagiu 

eminentului conducător de partid şi de stat, înflăcărat revoluţionar şi 

patriot, militant de frunte al mişcării comuniste şi muncitoreşti, neobosit 

luptător pentru cauza libertăţii şi independenţei popoarelor, pentru pro

gres social, colaborare şi pace in lume, tovarăşului Nicolae Ceauşescu.

Istoria multiseculară a poporului român consemnează Ia loc de seamă, 

in fiecare etapă a mersului său necontenit ascendent pe cei mai buni 

fii ai acestor meleaguri, care s-au situat in fruntea luptei pentru dreptate 

socială şi libertate naţională, pentru neatîrnarea şi progresul patriei.

Pilduitoarea biografie revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 

lupta sa eroică, dăruirea sa fără de seamăn cu care a acţionat in con

diţiile aspre ale ilegalităţii, împotriva exploatării şi nedreptăţii, pentru 

apărarea intereselor fundamentale ale poporului, a independenţei şi dem

nităţii patriei se constituie in trainici pivoţi ai ascensiunii acestei istorii.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a născut in anul Marii Uniri, la 2G 

ianuarie 1918 la Scorniceşti, străveche aşezare românească din judeţul 

Olt, atestată dc multe secole in hronicele vremii, în casa modestă a fami

liei Andruţa şi Alexandra Ceauşescu. A trudit din greu încă de mic copil, 

la o v irstă fragedă, cunoscind, asemenea multor copii nevoiaşi, exploatarea 

moşierilor, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă din cele mai mo

deste. In sufletul său încolţise de atunci revolta împotriva nedreptăţii, 

Împotriva celor ce exploatau munca istovitoare a maselor de oameni 

săraci şi nevoiaşi. După terminarea cursurilor primare, din cauza condi

ţiilor grele de viaţă s-a văzut nevoit să-şi părăsească locurile copilăriei, 

pornind asemenea multor copii, spre oraş in căutare de lucru. Era in
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anul 1929, cînd, în vîrslă dc 11 ani, tovarăşul Nicolae Ceauşescu plecă 

din Scorniceşli la Bucureşti. Perioada venirii in Capitală a tinărului 

Nicolae Ceauşescu are ca trăsătură caracteristică creşterea avintului revo

luţionar —  dominantă a vieţii soeial-politice a României în perioada cri

zei economice din anii 1929— 1933. Pe acest fundal se desfăşurau in acea 

perioadă mari bătălii muncitoreşti, numeroase acţiuni ale maselor popu

lare asuprite. Tinărul Nicolae Ceauşescu a muncit din greu ca ucenic 

în diverse ateliere şi fabrici din Bucureşti, el avînd să descifreze sen

surile puternicelor manifestaţii şi greve muncitoreşti, şi să se alăture cu 

trup şi suflet mişcării revoluţionare. Încă in anul 1930, la vîrsta de 12 

ani participa activ la viaţa şi lupta tineretului sindical revoluţionar, fiind 

nu numai martor ci şi un participant activ la marile desfăşurări de forţe 

muncitoreşti, la grevele şi demonstraţiile, la mitingurile protestatare ale 

lucrătorilor din Bucureşti. Aceste evenimente i-au dat tinărului lucrător 

sentimentul încrederii depline in clasa muncitoare, avînd o influenţă 

hotăritoare asupra formării sale ca neobosit luptător pentru cauza elibe

rării sociale şi naţionale. Intrarea in mişcarea revoluţionară sindicală, iar 

apoi, in 1933 în Uniunea Tineretului Comunist, an ce marchează şi cali

tatea de membru al Partidului, au pus o puternică amprentă asupra 

vieţii şi activităţii revoluţionare şi politice a tovarăşului Nicolae Ceausescu. 

în vara anului 1933 devine membru in conducerea Comitetului Naţional 

Antifascist, unde alături de alţi m ilitanţi antifascişti, oameni de ştiinţă 

şi cultură, desfăşoară o susţinută activitate in vederea mobilizării unor 

forţe largi la lupta împotriva pericolului fascismului şi războiului. In 

scurt timp, tinărul comunist Nicolae Ceauşescu a devenit cunoscut in 

cadrul mişcării antifasciste, organele represive l-au luat in evidenţă. 

La 23 noiembrie 1933, tovarăşul Nicolae Ceauşescu este arestai pentru 

prima dată, fiind înaintat Parchetului Tribunalului Ilfov sub învinuirea 

de incitare la grevă, răspîndire de manifeste. Deşi a fost eliberat in scurt 

timp, această arestare a fosl preludiul unei nesfirşite şi dure prigoane. 

La 27 iunie 1931 este arestat Ia Craiova, unde, împreună cu alţi tineri 

venise să protesteze împotriva procesului intentat de autorităţi princi

palilor conducători ai luptelor muncitoreşti din ianuarie-februarie 1933. 

Asupra celor arestaţi in preajma Tribunalului M ilitar din Craiova. unde 

se judeca procesul s-au găsit proteste ale muncitorilor din Capitală, liste 

de subscripţie în ajutorul deţinuţilor, un memoriu al Comitetului Na

ţional Antifascist, Cluj. Curajul, bărbăţia, tăria dc caracter de care a 

dat dovadă tovarăşul Nicolae Ceauşescu în aceste împrejurări au fost 

consemnate chiar in documentele organelor de anchetă.
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La 17 septembrie 1934, tovarăşul Nicolae Ceauşescu este arestat din 

nou Ia Bucureşti şi purtat din post în post pînă în satul natal, pe care

i s-a interzis să-l mai părăsească.

In anul 1935, tovarăşul Nicolae Ceauşescu îndeplineşte funcţiile de 

secretar al Comitetului Regional Oltenia al U.T.C. şi secretar al Comi

tetului Regional Prahova al U.T.C. Numeroasele întruniri organizate 

de tinărul militant al Partidului Comunist Român in cadrul aşezărilor 

din judeţele Prahova şi Dîmboviţa, care intrau in raza teritorială a re

gionalei Prahova a P.C.R. şi a regionalei U.T.C. au avui drept scop în

fiinţarea unor noi organizaţii ale tineretului revoluţionar.

In ianuarie 1936, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost arestat în timpul 

unei întruniri conspirative in comuna Ulmi. Noua acuzaţie ce i se aducea 

tinărului luptător era aceea că a organizat „nuclee ale tineretului co

munist şi pentru răspîndirea de literatură comunistă". A urmat procesul 

de Ia Braşov desfăşurat între 27 mai — 5 iunie 1936 in faţa Tribunalului 

M ilitar din Braşov fiind inculpaţi numeroşi tineri comunişti şi utecişti, 

militanţi antifascişti, arestaţi in comuna Ulmi şi alte centre ale judeţe

lor Prahova şi Dîmboviţa, în fruntea acuzaţilor fiind tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu. Opinia publică românească a urmărit cu un profund interes 

desfăşurarea procesului. Numeroase publicaţii de mare tiraj între care 

„Dimineaţa", „Adevărul", „Zorile", „Kronstadter Zcilung", ş.a. şi-au tri

mis corespondenţi de presă care au relatat despre înscenarea judiciară, 

despre modul in care acuzaţii s-au ridicat împotriva pericolului ce-I re

prezenta fascismul pentru ţara noastră. In urma desfăşurării procesului, 

tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a fosl condamnai la 2 ani şi (i luni închi

soare, obligat să plătească o impresionantă sumă de bani drept amendă 

şi i s-a interzis să părăsească comuna natală tini]) de un an după exe

cutarea pedepsei.

La 15 august 1936, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, împreună cu alţi 

m ilitanţi comunişti şi antifascişti condamnaţi in procesul de la Braşov 

au păşit dincolo de porţile ferecate ale Doftanei. Lupta revoluţionară, 

viaţa in colectivele din închisori şi lagăre au constituit pentru tinărul 

revoluţionar o înaltă şcoală de pregătire politieo-ideologică, de educare 

şi formare în spiritul principiilor eticii şi echităţii socialiste şi comuniste. 

La Doftana, unde sc aflau întemniţaţi numeroşi luptători, neînfricatul 

militant revoluţionar Nicolae Ceauşescu a desfăşurat o bogată activitate 

de partid, cu un profund conţinut şi semnificaţie politică. De aceea, co

muniştii i-au încredinţat munca de secretar al unei celule a P.C.R.

Eliberat din închisoare la sfirşitul anului 1938, comunistul Nicolae 

Ceauşescu s-a avîntat din nou în viitoarea luptei, cu entuziasmul şi dă-
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r ui rea care il caracterizau, participînd, alături «le viitoarea sa tovarăşă 

de viaţă — tinăra comunistă Elena Petrescu (Ceauşescu) —  la acţiunile 

revoluţionare organizate de partidul comunist pentru drepturi şi libertăţi 

democratice, împotriva pericolului fascist şi de război, pentru apărarea 

independenţei, suveranităţii teritoriale a României.

In 1939 se încadrează cu toate forţele şi aduce o contribuţie hotări- 

toare la pregătirea şi ţinerea conferinţei naţionale a tinerilor comunişti 

din octombrie 1939, care a dus la reorganizarea Uniunii Tinerelului Co

munist. Apreciind calităţile sale de bun organizator, bun propagandist, 

spirit inventiv şi intransigent, Conferinţa Naţională l-a ales pe tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu in secretariatul C.C. al U.T.C.

Un rol esenţial a avut tovaraşul Nicolae Ceauşescu in organizarea 

marii demonstraţii antifasciste şi antirăzboinice de la 1 mai 1939 din 

Bucureşti, desfaşurata sub lozincile lansate do P.C.R.. i>entru apărarea 

libertăţilor democratice, a independenţei şi integrităţii teritoriale a Ro

mâniei. contra primejdiei hitleriste. Atunci din piepturile miilor de parti

cipanţi au răsunat lozincile promovate de Partidul Comunist Român : 

„ I răiasca democraţia î", „Vrem România liberă şi independentă „Vrem 

respectarea graniţelor „Jos fascismul „Jos bitlerismul „Jos răz

boiul „Trăiască integritatea teritorială a ţării Expresia acţiunilor 

desfăşurate dc comunişti pentru mobilizarea întregii clase muncitoare, a 

tuturor forţelor poporului român la lupta împotriva tendinţelor expan

sioniste ce vizau ştirbirea teritoriului românesc, această demonstraţie dc 

răsunet a contribuit la creşterea prestigiului şi autorităţii partidului, a 

avut un puternic ecou internaţional, fiind apreciată ca una dintre ccle 

mai mari manifestaţii muncitoreşti antifasciste pe plan mondial in con

diţiile în care Germania hitleristă trecuse Ia aplicarea planurilor ci dc 

înrobire a popoarelor.

Prezent in primele rinduri ale luptei revoluţionare, tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu a fost arestat din nou, in iulie 1940. Aceasta a marcat începu

tul unei perioade dc aproape 4 ani in carc a cunoscut şi a înfruntat cu 

tărie regimul aspru al închisorilor şi lagărelor, trecînd de la închisoarea 

Văcăreşti, la Jilava şi Caransebeş şi, apoi, in Lagărul de Internaţi Po

litici— Tirgu Jiu. Aci, împreună cu alţi m ilitanţi ai Partidului Comunist 

Român va contribui la definirea direcţiilor principale privind organiza

rea şi desfăşurarea mişcării de rezistenţă antifascistă şi antihitlcristă a 

poporului român.

După victoria Revoluţiei de eliberare naţională şi socială, antifascistă 

şi antiimperialistă, ca activist de frunte al partidului, călit in lupta re
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voluţionară din anii ilegalităţii, tovarăşului Nicolae Ceauşescu i-a fost 

încredinţată înalta răspundere de a reorganiza pe baze legale şi a con

duce Uniunea Tineretului Comunist. în  aceeaşi perioadă a îndeplinit 

importante funcţii pe linie de partid, în Bucureşti, în conducerea regio

nalelor de partid Constanţa şi Oltenia, iar in 1945 la Conferinţa Naţională 

a fost ales membru in Comitetul Central al Partidului Comunist Român. 

Acţionînd pe linie de stat la Ministerul Agriculturii, la Ministerul Apă

rării Naţionale şi, apoi, din 1915 ca membru al conducerii superioare de 

partid, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a avut o contribuţie esenţială in 

organizarea şi conducerea marilor bătălii de clasă desfăşurate de partid 

pentru cucerirea şi consolidarea puterii politice, in vasta activitate de 

reconstrucţie a ţării şi reorganizare a statului pe baze noi democratice, in 

opera de făurire a bazei economice şi lehnico materiale a socialismului.

Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, ale cărei hotăriri şi orien

tări poartă nemijlocit pecetea gîndirii şi acţiunii cutezătoare a tovarăşu

lui Nicolae Ceauşescu a deschis o epocă nouă in istoria patriei, a adus 

un spirit profund înnoitor in toate domeniile construcţiei socialiste, de- 

terminînd adînci prefaceri revoluţionare in întreaga societate româ

nească.

La cei 18 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea de cînd se 

află in fruntea partidului şi statului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a des

făşurat o bogată activitate de fundamentare a liniei politice generale, 

a strategiei şi tacticii in etapa edificării societăţii socialiste multilateral 

dezvoltate, de elaborare teoretică, creatoare in lum ina concepţiei mate- 

rialist-dialectice şi istorice, pe baza studierii profunde a realităţilor naţio

nale şi internaţionale, a unor probleme principale, de mare însemnătate 

pentru progresul ţării. Intre conceptele şi tezele noi, de mare originali

tate, elaborate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu se înscriu cele privind : 

etapele procesului revoluţionar parcurs de ţara noastră in făurirea noii 

orînduiri sociale; conţinutul şi trăsăturile societăţii socialiste multilateral 

dezvoltate şi căile înfăptuirii e i ; principiile fundamentale ale trecerii in 

viitor spre societatea comunistă ; rolul determinant al forţelor de pro

ducţie în dezvoltarea vieţii sociale, în victoria socialismului, a idealurilor 

şi valorilor sale ; structura relaţiilor de producţie şi sociale, în general, 

relaţiile de proprietate şi repartiţie în societatea noastră, noţiunea dc 

proprietate şi proprietar, rolul legilor obiective, al concepţiei revoluţio

nare, materialist-dialectice şi istorice despre lume şi viaţă ; lupta dintre 

vechi şi nou ; legea luptei contrariilor, care acţionează şi va acţiona in

lo 'te timpurile, inclusiv în comunism ; rolul partidului de centru vital
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al societăţii socialiste, dc forţă dinamizatoare a energiilor creatoare ale 

întregului popor ; raportid dialectic dintre partid şi stat, rolul naţiunii 

in socialism, lărgirea şi perfecţionarea necontenită a democraţiei socia

liste ; căile de soluţionare a contradicţiilor in socialism ; activitatea ideo

logică, teoretică şi politico-educativă ca puternică forţă in unirea tuturor 

oamenilor muncii, în cultivarea încrederii ferme in idealurile socialis

mului ; marile transformări revoluţionare petrecute pe plan mondial, 

problemele vitale ale vieţii internaţionale.

Hotărîrile istorice, orientările cu caracter programatic ale Congresu

lui al IX-lea, ale congreselor şi conferinţelor naţionale ce le-au urmat au 

determinat mutaţii profunde şi înnoitoare în baza tehnico-materială a 

societăţii noastre, in nivelul şi calitatea forţelor de producţie. Pe baza 

indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu s-a creat in Iiomânia o indus

trie puternică, modernă, o agricultură socialistă in plină dezvoltare, s-a 

asigurat progresul armonios al tuturor ramurilor economiei naţionale, 

creşterea avuţiei naţionale şi a venitului naţional, ridicarea nivelului de 

viaţă şi civilizaţie a întregului popor.

In lum ina indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu partidul nostru 

comunist militează ferm pentru a pune consecvent la baza întregii acti

vităţi de construcţie a noii orînduiri, cele mai avansate cuceriri ale 

ştiinţei şi tehnicii moderne, de a asigura in acest scop, un puternic avint 

al ştiinţei, învăţăm întului şi culturii de pregătire tehnică-culturală a în
tregului popor.

înaintind cu paşi mari şi repezi pe calea progresului şi civilizaţiei, 

pe lingă înnoirile din sfera economică a avut loc o neîntreruptă bătălie 

pentru perfecţionarea structurilor social-politice, a organizării şi condu

cerii societăţii, pentru continua lărgire a cadrului instituţional de parti

cipare a oamenilor muncii la soluţionarea problemelor obşteşti, la con

ducerea vieţii sociale. Din iniţiativa tovarăşului Nicolae Ceauşescu a 

fost creat un sistem original care asigură participarea nemijlocită a tuturor 

oamenilor muncii Ia conducerea societăţii, exercitarea prerogativelor 

poporului. Au fost create organe şi organisme democratice în toate uni

tăţile economice şi sociale şi la nivel naţional, in centrul acestui amplu 

sistem democratic situîndu-se principiile autoconducerii şi autogestiunii 

muncitoreşti, care dau posibilitatea tuturor oamenilor muncii să participe 

nemijlocit la conducerea democratică a tuturor sectoarelor.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a acţionat şi acţionează cu deosebită 

răspundere pentru perfecţionarea continuă a activităţii statului nostru 

socialist, creşterea rolului şi atribuţiilor sale în organizarea şi desfăşu

rarea întregii opere de construcţie socialistă.

OM A GIU PR EŞED1NTELUI 17

Din iniţiativa secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu, încă de Ia Congresul al IX-lea s-a proclamat cu tărie cerinţa 

intăririi continue a partidului, a creşterii forţei sale politico-organizato- 

rice, ca o chezăşie a obţinerii unor noi şi măreţe izbinzi in opera de edi

ficare socialistă.

Sub impulsul prodigioasei activităţi teoretice şi practice a secreta

rului general al partidului, s-a clădii un partid puternic, unit, ce-şi 

exercită la un nivel lot mai înalt rolul de forţă conducătoare a societăţii 

româneşti, fiindcă in viaţa partidului s-au instaurat ferm principiile mun

cii şi conducerii colective, s-a întărit democraţia de partid, s-a dezvoltat 

un climat propice şi stimulator pentru iniţiativa creatoare, pentru valo

rificarea experienţei şi înţelepciunii comuniştilor, fiindcă in activitatea 

partidului a fost promovai cu putere un nou stil de muncă, cu adevărat 

revoluţionar, întemeiat pe cunoaşterea realităţilor direct de la sursă, pe 

legătura permanentă, nemijlocită cu oamenii muncii, pe dialogul sistema

tic cu făuritorii bunurilor materiale şi spirituale.

O importanţă deosebită au ideile şi concepţiile tovarăşului Nicolae 

Ceauşescu cu privire la necesitatea ca partidul să-şi desfăşoare întreaga 

sa activitate in strinsă unitate cu poporul, să asigure participarea la 

viaţa societăţii a tuturor claselor şi categoriilor sociale, să promoveze cu 

fermitate interesele vitale şi aspiraţiile supreme ale întregii naţiuni.

S lujind cu inepuizabilă energie interesele vitale ale ţării şi poporu

lui, cauza socialismului in România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a militai 

neobosit pentru realizarea nobilelor idealuri de înţelegere, colaborare şi 

pace intre naţiuni ca strălucit luptător pentru cauza independenţei şi 

suveranităţii popoarelor, pentru apărarea dreptului fundamental al na

ţiunilor, al oamenilor, la viaţă, la pace, la existenţă liberă şi demnă.

Datorită activităţii neobosite a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, nici- 

cind, in nici o perioadă a istoriei sale, România nu s-a bucurat de un 

asemenea prestigiu internaţional, nu a avut atiţia prieteni cum are astăzi 

pe toate meridianele lumii.

Anivcrsind 50 de ani de activitate revoluţionară şi ziua de naştere 

a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, întreaga noastră naţiune a omagiat în

treaga sa activitate revoluţionară consacrată apărării intereselor clasei 

muncitoare şi ale poporului român, împlinirii aspiraţiilor şi idealurilor 

dc libertate, dreptate socială şi naţională, victoriei revoluţiei socialiste 

şi făuririi noii orînduiri sociale pe pămintul patriei, cauzei suveranităţii 

şi independenţei ţării.

GHEORGHE PlRVULESCU



Cuvînt înainte

Istoria patriei este înţeleasă în măsura in care cunoaştem fiecare zonă a c i ; 
întregul se arată in toată cuprinderea prin elementele sale alcătuitoare şi muzeul 
i iccărui 'judeţ ure menirea de a cerceta, de a exprima şi a publica tot ce este 
cmnilicativ, tot ce defineşte aria respectivă, viaţa ei 'materiala şi spirituală, din 

îndepărtate epoci şi pină in contemporaneitate. Judeţul Suceava (ca şi Maramu
reşul de altfel) se individualizează şi prin faptul că reprezintă cea mai mare parte 
dintr-o provincie istorică. O provincie numită Bucovina, a fost constituită ca atare 
munci cînd, prin Convenţia din 7 mai 1775 (întregită prin acelea din IZ mai
■ 2 iulie 1776 semnale de cirmuirile din istanbul şi Viena), o .suprafaţă de 

lu l-ll kilometri pătraţi a fost luata Moldovei şi anexată Imperiului habsburgic. 
t eritoriul cuprindea primele capitale ale statului românesc de la răsări! de Carpaţi 

Baia, Şiret şi Suceava — şi a primit — atunci — denumirea de Bucovina, de la 
pădurile întinse de fagi aflate acolo şi lamintitr in artele cancelariei moldovene, 

tipa cum citim intr-o „carte" din 20 noiembrie 1443, de lu Ştefan voievod, unde 
este trecut şi satul Vaculinţi. aşezat „peste Bucovină" (DIÎII, A, Moldova, voiu 
mul I, p. 344). Fiindcă înainte de 1775 Moldova era una singură şi numai îh 
'intime zone marginale ale ei cunoştea dominaţia directă a Porţii.

Această ţara românească, fără a purta un nume deosebit, a fost parte alcă
tuitoare a Moldovei, de cînd s-a constituit stalul românesc est-carpatic. A fosl — 
■"■’itru o mai lungă perioadă — centrul puterii, îmleosebi cînd. în anii marelui 
ştefan, Succava era cetatea de scaun. Bucovina păstrează opere cc se înscriu prin
tre valorile viajorc, recunoscute, ale patrimoniului european : dc-a lungul stupi 

ir:i străine — a ştiut să-şi păstreze identitatea românească pentru ca, in anul 
'•larii împliniri, in 1018, să hotărască reîntoarcerea ei firească la România, liotu- 
rirr Uber votată de .reprezentanţii ei legali de toate naţionalităţile, pc temeiul 
ri ptului popoarelor la autodeterminare. .

Cînd in 1000 au apărut „Studii şi materiale (Istorie)", acest prim volum 
' Muzeului Judeţean Suceava răspundea unei necesităţi directe şi relua bunele
• ediţii ale publicaţiilor muzeale bucovinene.

In aproape un deceniu şi jumătate munca a sporit, a înaintat şi astăzi am 
(lins la al X-lea volum.

lin  popas pentru o „repede privire“ a celor făptuite. Zece tomuri, insumind 
i t-a pagini, 345 contribuţii, 137 autori *.

Ceea ce dă un temei sigur şi durată ,,Anuarului“ este cercetarea. Aceea 
iivctâ pe teren, intrucit pămîntul ţării se arată a fi şi in Bucovina o foarte cu- 
it/urătoare arh ivă; cercetare în documente, in memoria scrisă <: istorici noas'.re: 

"■clare in sfirşit asupra arhitecturii şi operelor dc artă, asupra folclorului şi 
i .vi populare, asupra muzicii şi literaturii.

O cercetare carc a fost treptat extinsă. Dară in primele trei „Anuare" anume
• > .nare ale istoriei aveau intîietatc, prcoctipărilc fiu cuprins apoi in mod firesc 
i uite a r ii: trecutul oraşului Suceava, cultura suceveana, documente, medalioane,

* Cifre in care s-a cuprins şi volumul de faţă, al zecelea.
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muzeologie, note, cronica activităţii ştiinţifice, viata muzeelor judeţului, însemnări, 

bibliografie...
De la un „Anuar" la altul, informaţiile ţi rezultatele noi s-au însumat cu 

felurite cuprinderi, iu care amănuntul ţi investigaţia migăloasă susţin concluziile
parţiale, ca şi încheieri mai generale.

Pentru o imagine de ansamblu, pentru a înţelege direct varietatea preocu
părilor, cititorul esle îndemnat să consulte mai cu luare aminte articolul „Contri
buţii bibliografice sucevene...", precum ţi indicele autorilor, aflate in  „Anuarul"

de fafă.
Toate epocile iţi află dezvoltări ţi elemente noi, de la antichitatea 'îndepăr

tată. la înaintaţii geto-daci ţi la romani, la etapa etnogenezei româneşti, la seco
lele X III— XV III ţi pină in perioadele modernă şi contemporană.

„Anuarul", pe lingă suma informaţiilor noi, retine atenţia şi prin studii 
in sectoare mai puţin cercetate : habitatul rural medieval din bazinul superior 
al Şomuzului Mare şi Moldovei; note de geografie istorică .privind oraşul Su
ceava ; aspecte demografice in diferite etape...

Această parte de nord a Moldovei a dat ţi o sumă de personalităţi, evocate 
(ie in studii, fie in medalioane : Jules Cazaban, Vasile Ciurea, George Dianiandu, 
Em. Grigorovitza, George Grigorovici, Ion Irimescu, Simion Florea Marian, Ion
I. Nistor, Dionisie Olinescu, Dimitrie Onciul, Tudor V. Stefanelli, loan Tăutu... 
Iar cea mai recentă evocare, aceea a lui Ciprian Porumbescu, a însemnat ţi pu
blicarea unei culegeri de studii, cu o sumă de contribuţii inedite, precum ţi reedi
tarea broşurii : „Colecţiune dc clntece sociale pentru studenţii români compuse 
ţi dedicate Junimei academice române" de Ciprian Golemblovschi—Porumbescu, 
tipărită la Viena iu 1880, in „Editura proprie“ a autorului.

In mod firesc a fost acordată inlreaga atenţie momentelor mari şi evolu
ţiilor caracteristice la carc românii bucovineni au avut o notabilă participare : 
revoluţia de la 1848, războiul pentru independentă, unirea Bucovinei cu Uomânia, 
mişcarea muncitorească, activităţile promovate de Partidul Comunist Român in 
per/oa la interbelică. Insurecţia din august 1941...

Succinta enumerare a preocupărilor ţi mai ales consultarea celor zece „Anu
are" demonstrează că, in cadrul Muzeului Judeţean Suceava ţi al acţiunilor in i
ţiate de această cunoscută instituţie, s-a format o echipă de cercetători care 
supun unei sistematice analize realităţile atit de diverse ale zonei, in toate epo
cile. ■Fie îngăduit a aminti pe ciţlva colegi: Paraschiva-Victoria Batariuc, Traian 
Cantemir, Nicolae Cârlan, Mihai-Ştefan Ceauţu, loan Cocuz, Eugen Dimitriu, Io
nel Dirdală, Emil I. Emandi. Grigore Foit. Mihai lacobescu. Mircea Ignat, Vasile 
lonescu, Gavril Irimescu, Mihail Lazăr, Vasile Gh. Miron, Olimpia Mitric, Octav 
Monoranu, Ion Negură, Dragomir N. Popovici, Petru liusşindilar. Marina—Ileana 
Sabados, Nicolae lirsulescu... Şi alături de colegii suceveni colaborează cercetători 
din alte centre ale ţării şi din. toate generaţiile, aşa cum ne încredinţează cu
prinsul celor zece tomuri ale „Anuarului".

O astfel de creştere a cercetării este o condiţie sine gua non pentru dezvol
tarea muzeului, an de an. pentru extinderea activităţilor sale spre diverse cate
gorii profesionale şi spre toate virstele.

t!n gind şi un cuvint dc mulţumire „ctitorilor". Fără ei, fără iniţiativa, 
sprijinul ţi strădania l<jr, anevoie se incheie vreo operă. Fiecare din cele zece 
volume ale „Anuarului“ a apărut prin ingrijirea atentă a colegiului de redacţie, 
cu îndrumarea Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Suceava 
şi nu mai pufin cu aportul tipografilor, corectorilor, graficienilor ţi fotografilor.
Este meritul tuturor.

Pe temeiul unei cercetări sistematice, extinsă la principalele sectoare ale 
realităţilor sociale ţi ale creaţiei din această parte a Ţării ile Sus. cu investigarea 
atentă a informaţiei inedite, cu preocuparea stăruitoare de a readuce in circuitul 
cunoaşterii oameni, fapte ţi valori, viaţa înaintaţilor in toată cuprinderea ei, „Anu
arul" Muzeului Judeţean Suceava se afirmă cu autoritate.

Cu 'încrederea pe care o dobindim dintr-o atare înţelegere a trecutului pa
triei, ne dăm intilnire cu „Anuarul" peste ani.

DINU C. GIURESCU
Bucureşti, 19 aprilie 1984

ANIVERSĂRI

90 DE ANI DE LA CREAREA PRIMULUI PARTID 

POLITIC AL CLASEI MUNCITOARE

VASILE GII. IONESCU

Constituirea partidului revoluţionar al clasei muncitoare din Ro
mâniţi —  acum 90 de ani —  marchează un eveniment de mare insem- 
•>.ttate în şirul glorioaselor lupte desfăşurate de-a lungul timpului de 
masele muncitoare împotriva claselor exploatatoare, pentru înlăturarea 
p rimului de asuprire socială, pentru libertate şi independenţă naţională, 
p litru construirea orinduirii socialiste pe pămîntu! românesc.

Marile evenimente ale secolului al XlX-lea. incepînd cu revoluţia 
Ic la 1821, au contribuit la puternica dezvoltare a forţelor de producţie,
l.i Înfăptuirea unor profunde schimbări în structura socială. în dispunerea 
forţelor de clasă, in acest cadru, in evoluţia societăţii româneşti un eve
niment remarcabil a fost —  sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu — 
„ili /.voltarea şi intrarea fermă in arena vieţii politice a proletariatului 
industrial —  forţa cea mai înaintată a societăţii" Dar, momentul acesta 
impunea şi rezolvarea a numeroase probleme complexe. Deşi înregis- 
n i numeroase succese pe linia evoluţiei capitaliste. România a continuat 
,i râmînă o ţară cu un nivel economic scăzut. Cea mai mare parte a 

i apitalismului din principalele ramuri industriale era deţinut de capi
ii Iul străin care transformase România într-un stat dependent. Econo
mia ţârii era predominant agrară, relaţiile feudale fiind încă puternice, 
i i parte din teritoriile locuite de români se aflau sub dominaţie străină, 
procesul de făurire a statului naţional unitar fiind în plină desfăşurare.

.«•este împrejurări concrete, specifice României „proletariatul devine 
mi mai mult purtătorul idealurilor celor mai revoluţionare aie maselor 
populare, exponentul aspiraţiilor vitale ale întregului popor muncitor
• prc dezvoltarea patriei pe calea progresului, spre făurirea unităţii na
ţionale, cucerirea independenţei de stat, spre o viaţă liberă şi demnă41-.

\pariţia pe scena istoriei a clasei muncitoare din România a în- 
i'i mnal, totodată, dezvoltarea mişcării revoluţionare a acesteia, ideile

■ lalismului ştiinţific cunoscînd o largă răspîndire. Locul ocupat de 
.1 muncitoare in ansamblul forţelor de producţie, contribuţia sa ho-

I Nicolae Ceauşescu, Uomânia pe drumul construirii societăţii socialiste 
mtlilaleral dezvoltate. Bucureşti, Ed. politică, l!i7:î, voi. 8, p. 25IÎ.

2. Ibidem, p. 257.
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tărîtoare la formarea avuţiei naţionale, menirea sa istorică de a ridica 
societatea omenească pe noi trepte de progres şi civilizaţie, au făcut ca 
apariţia mişcării muncitoreşti să reprezinte un moment de însemnătate 
vitală pentru evoluţia generală social-politică a României.

Avîndu-şî originea în viaţa şi lupta clasei muncitoare, născindu-se 
în strînsă legătură cu dezvoltarea forţelor de producţie, mişcarea mun
citorească din România a străbătut — acumulînd o experienţă proprio 
şi mterpretînd-o pe a altora —  întreaga gamă a structurii organizatorice. 
Incepînd cu acţiuni izolate cu caracter spontan, trecind prin forme or
ganizatorice de tip profesional, a ajuns la partidul politic revoluţionar, 
încă la mijlocul secolului al XlX-lea, odată cu constituirea asociaţiilor 
de întrajutorare de tipul celor întemeiate de lucrătorii tipografi din 
Braşov (18-16) şi cci din Bucureşti (1858) s-a perceput valoarea concep
ţiei de unire a muncitorilor. Evoluţia relaţiilor capitaliste, creşterea con
ştiinţei muncitoreşti a impus principiul de clasă in organizare. Procesul 
a izvorît din realităţi româneşti, s-a desfăşurat treptat şi nu fără greu
tăţi. in anii deceniului al optulea, cînd asociaţiile de întrajutorare şi-au 
schimbat conţinutul devenind organizaţii profesionale de clasă. Pasul 
următor pentru consolidarea organizatorică a mişcării muncitoreşti a 
fost făcut în anul 1872 cînd s-a constituit „Asociaţia generală a lucră
torilor din România44, eveniment care marchează începutul organizării 
de clasă pe scară naţională a clasei muncitoare din ţara noastră. Acest 
drum — izvorînd din realităţi româneşti şi avînd specificul său pro
priu in mişcarea muncitorească europeană a reflectat procesul as
cendent al dezvoltării conştiinţei de clasă a proletariatului. „O caracte
ristică esenţială a mişcării muncitoreşti din ţara noastră remarca to
varăşul Nicolae Ceauşescu o constitue faptul că, încă din stadiul de 
"început al existenţei lui, proletariatul şi-a pus problema organizării ca 
clasă. înţelegînd că aceasta este o condiţie hotărîtoare pentru desfă
şurarea cu succes a luptei politice împotriva claselor exploatatoare, 
pentru realizarea ţelurilor sale revoluţionare, pentru eliberarea sociala
i tuturor celor ce muncesc44.

Dezvoltarea luptei clasei muncitoare în ţara noastră este strîns 
legată de apariţia şi răspindirca socialismului ştiinţific. De altfel, idei 
socialiste, Incepînd cu cele utopice, au fost recepţionate in România de 
timpuriu, încă în 1835 1836, Teodor Diamant in ce roind să pună in prac
tică concepţia fourieristâ în cadrul falansterului de la Scăieni. Ideile de 
bază ale întemeietorilor socialismului ştiinţific — Karl Marx şi Friedrieh 
Engels, au pătruns nemijlocit în România la puţin timp după elabora
rea lor şi au cunoscut o largă răspîndire. La aceasta a contribuit partici
parea socialiştilor români ca Mircea Rosetti, Gheorghe Panu, Vasile 
Conta, Zamfir Arbore la activitatea primei Internaţionale comuniste, 
precum şi constituirea unei secţiuni a acesteia la Timişoara.

;i. Nicolae Ceauşescu. op. cit., p. 258.
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încă din 1871. intelectuali cu vederi revoluţionare, formaţi în cli
matul tradiţiilor înaintate de luptă ale poporului s-au constituit în mici 
grupuri cu caracter politic. Prin străduinţa studentului Eugen Lupu a 
luat fiinţă la Iaşi, la începutul anului 1875, primul cerc socialist din 
România, urmat apoi de cele din Bucureşti şi Ploieşti. Fără a avea o 
închegare organizatorică solidă, erau formate din tineri profesori, ju 
rişti, studenţi, elevi, cărora li s-au alăturat —  ulterior —  unii emigranţi 
lin Rusia Ţaristă, printre care Constantin Dobrogeanu-Gherea. Prin 
■aracterul sarcinilor şi orientarea activităţilor teoretice, membrii cer
urilor socialiste au fost continuatorii direcţi ai tradiţiilor de luptă ale 

linului 1818. Participanţi consecvenţi la activitatea cercurilor, m ilitind 
in numele progresului social pentru schimbarea regimului politic exis
tent in România, acordind o importanţă deosebită antrenării maselor 
largi in acest proces, socialiştii români din deceniul al optulea al seco
lului trecut împleteau sarcinile democratice de înnoire a ţârii cu cele 
-ocialiste. Cercurile socialiste au pregătit terenul răspîndirii ideilor so- 
ialismului ştiinţific în România, dintre participanţii la această activi

tate de pionierat alegîndu-se ulterior fruntaşi ai mişcării socialiste.

Din anii 1883— 1881, cercurile s-au situat pe poziţiile socialismului 
ştiinţific. Deosebit de important este că procesul de asimilare a ideilor 
marxiste de către socialiştii români nu a avut un caracter mecanicist, 
şcolăresc : ei au înţeles necesitatea de a verifica şi valorifica tezele teo
retice prin condiţiile concret istorice ale României. Socialiştii români, 
liiar din această perioadă, s-au străduit să utilizeze conceptele socia

lismului ştiinţific drept instrument de investigare şi de interpretare a 
fenomenelor social-economîce, de dezvăluire a contradicţiilor regimului 
burghezo-moşieresc, pentru a demonstra inevitabilitatea pieirii rînduie- 
liior bazate pe exploatare şi triumful societăţii socialiste în România. 
Multe dintre punctele de vedere ale socialiştilor cu privire la structura 
şi dispunerea forţelor de clasă, la procesul dezvoltării economice, la 
« senţa şi fizionomia partidelor politice existente atunci, demonstrau că 
ocîalismul avea o temeinică bază în realităţile româneşti. Grăitoare in 

acest sens este lucrarea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea : „Ce vor 
■ocialiştii români ?“ publicată in 188tî — „primul program revoluţionar 
marxist din ţara noastră14

Creşterea numerică şi calitativă a proletariatului din România, con
solidarea concepţiei marxiste în rîndurile socialiştilor, au determinat ca 
pre sfârşitul deceniului al optulea, militanţii cercurilor socialiste să-şi' 

îndrepte mai mult privirea spre clasa muncitoare, după cum unii m un
citori au început să participe la activitatea cercurilor socialiste. Pe acest 
fond au apărut condiţii pentru organizarea politică proprie a proleta
riatului. La 2 aprilie 1883, prin adoptarea statutelor şi alegerea organe
lor conducătoare a luat fiiinţă Cercul muncitorilor din Bucureşti.

Pătrunşi de ideea făuririi partidului revoluţionar, de clasă, m ili
ta iţii Cercului muncitorilor au desfăşurat o intensă activitate pentru

4. Programul P.C.R. dc Iaurire u societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi' 
in ui ni orc a Romanici spre comunism, Bucureşti. Ed. politică, 1075, p. 35.
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consolidarea organizatorică prin apropierea cercului socialist şi prin pro
pagarea socialismului ştiinţific in rindurile proletariatului. Ca urmare, 
Cercul muncitorilor s-a transformat —  in februarie 1890 - în Clubul 
muncitorilor clin Bucureşti, după modelul căruia in perioada 1890— 1892 
au luat fiinţă organizaţii asemănătoare in principalele centre in
dustriale ale ţării. Organizaţie politică marxistă. Clubul muncito
rilor m ilita „să statornicească frăţia şi solidaritatea, in general, între 
toţi muncitorii din ţară, precum şi să lupte pentru îmbunătăţirea stării 
materiale, morale şi politice a muncitorilor, să-i organizeze intr-un par
tid aparte al lor, servind dc simbure în jurul căruia să se grupjze toate 

pu erile partidului muncitorilor"

Dezvoltarea industriei in România, ascuţirea contradicţiilor sociale 
proprii orînduirii capitaliste, larga răspindire a ideilor socialismului ştiin
ţific in rindurile clasei muncitoare, a altor categorii sociale prin tradu
cerea şi tipărirea unora dintre lucrările lui Karl Marx şi Friedrich En- 
gels, prin literatura originală datorită unor militanţi precum Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, Nicolae Codreanu, Raicu Ionescu-Rion, Anton Bacai- 
başa. Constantin Miile, Alexandru Ionescu etc.. dezvoltarea asociaţiilor 
<le cl'isă profesionale ale lucrătorilor, crearea Clubului muncitorilor, au 
constituit premise favorabile pentru întemeierea partidului marxist al 
clasei muncitoare din România. De altfel. în raportul prezentat la Con
gresul din 1891 al Internaţionalei a Il-a. socialiştii români menţionau 
ea obiective imediate : „organizarea politică a muncitorilor, cu scopul : 
a) de a obţine drepturi politice care le lipsesc, mai cu seamă votul uni
versal ; b) de a obţine îmbunătăţirea materială a soartei lor... organi
zarea muncitorilor pentru scopul final, care este emanciparea lor din 
robia economică şi po litică"(i. Preocuparea constantă pentru organiza
rea politică în partid propriu, s-a grefat pe intensa activitate ideologică, 
de analizare a problemelor fundamentale cu care priveau evoluţia vii
toare a României şi care preocupa clasa muncitoare, ţărănimea, alte ca
tegorii sociale. In acest cadru mişcarea muncitorească socialistă a acordat 
atenţia cuvenită desăvirşirii procesului de făurire a statului unitar ro
mân. nu numai prin prisma conceptelor teoretice, dar şi prin activita
tea practică. Mişcarea socialistă clin România ultimelor decenii ale se
colului al XlX-lea a menţinut o strinsâ şi firească legătură cu mişcarea 
muncitorească din Transilvania. Reviste şi ziare legate de activitatea 
mişcării socialiste, a cluburilor muncitoreşti cum au fost „Emanciparea" 
sau „Revista socială" au publicat articole în care, subliniind succesele 
luptelor muncitorimii transilvănene, se solidarizau cu acţiunile ei. Re
viste. broşuri, manifeste socialiste tipărite la Bucureşti. Iaşi etc., erau 
difuzate în Transilvania. M ilitanţi ai mişcării socialiste clin România au 
mers in Ardeal, mai ales la Braşov, şi au luat contact cu muncitorii 
din întreprinderi metalurgice, miniere, din exploatările forestiere, spri
jinind in felul acesta, pe măsura posibilităţilor, acţiunea începută aici 
după 1880 pentru crearea organizaţiei politice a clasei muncitoare.

5. Munca, clin 11 martie 1890. 

ij. Ibidem, din august 1891.
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Convocat din iniţiativa Clubului muncitorilor clin Bucureşti —  in i
ţiativă îmbrăţişată de toate organizaţiile muncitoreşti din ţară —  la
iii martie 1893 şi-a început lucrările Congresul pentru constituirea 
partidului revoluţionar al proletariatului român. Cei 54 de delegaţi re- 
prezentind cluburi, cercuri şi asociaţii profesionale din Bucureşti, Bacău, 
Botoşani, Craiova, Galaţi, Iaşi, Ploieşti. Roman, Tîrgu-Frumos au ho
tărî t unirea tuturor organizaţiilor muncitoreşti în Partidul Social De
mocrat al Muncitorilor clin România, întemeiat pe prevederile progra
matice şi statutare adoptate de Congres.

în programul Partidului Social Democrat al Muncitorilor din Ro
mânia au fost înscrise principii de mare însemnătate atît pentru ampli
ficarea mişcării muncitoreşti cit şi pentru evoluţia ulterioară a Româ
n iţ i  pe calea progresului. Insistindu-se asupra necesităţii ca proletaria
tul să-şi însuşească conceptele socialismului ştiinţific, se desprindea 
principala sarcină a partidului de a milita cu hotărire, pc toate căile, 
p n.tru dezvoltarea conştiinţei politice a clasei muncitoare. Pentru prima 
dată in istoria României, prin înscrierea in program a fost proclamată 
lupta pentru „distrugerea societăţii burgheze şi întemeierea societăţii 
ocialiste" ", Pentru atingerea acestui scop. partidul îşi propunea să or

ganizeze lupta maselor asuprite in vederea cuceririi puterii de stat şi 
.1 folosească —  după cum scrisese Constantin Dobrogeanu-Gherea încă 

in 1886 —  „dictatura de clasă ca mijloc... pentru a organiza formele de 
\ iiţâ ale societăţii socialiste"s. Prin aceste obiective, clasa muncitoare 
li România şi partidul său revoluţionar au definit cu claritate ţelul 
luptei la care se angajau.

Pentru atingerea scopului final şi pornind de la condiţiile economice
■ i politice existente în România la sfîrşitul secolului al XlX-lea, Parti- 
lui Social Democrat al Muncitorilor din România îşi propunea să desfă
tare  activitate in direcţia educării maselor muncitoare, să treacă la
i . .mizarea acestora, să le conducă lupta pentru realizarea unor re

vendicări economice şi politice cu caracter de actualitate, înscrise în 
partea a doua a programului.

Revendicările de ordin general —  democratic, printre care : obţi- 
m rea votului universal, egal, direct şi secret pentru toţi cetăţenii ele la
ii ta de 20 de ani in sus; egalitatea in drepturi politice şi juridice a 

!• meii cu bărbatul ; asigurarea invăţăm întului laicizat obligatoriu pentru 
t"li copiii de virstâ şcolară; garantarea dreptului de asociere, întrunire.
:Tovâ ; instituirea impozitului progresiv etc., interesau nu numai clasa 
m u n itoare ci mase mult mai largi. Se creau premise favorabile atragerii 
im jurul partidului şi a clasei muncitoare a tuturor celor nemulţumiţi

7. Programul Partidului Social Democrat al Muncitorilor din Uomânia,
■ * •■••oşti. Tipografia Nouă, 1894, p. 7.

11 C. Dobrogeanu-Gherea, Ce vor socialiştii români ?, in Opere complete, 
Hurureşti, Ed. politică, 1970. p. 55.



26 VASILE GH. ION ESC l

de rînduiclile apărate de către regimul politic existent atunci în România 
şi care aspirau spre democratizarea vieţii publice.

Aria largă de preocupări pentru rezolvarea democratică şi in spirit 
umanist a problemelor vitale pentru imensa majoritate a populaţiei ţării 
s-a reflectat în revendicările care vizau îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi de viaţă ale celor ce muncesc, in revendicările ce se re
fereau la domeniul agrar, înscrise pentru prima dată în programul 
unui partid politic; clin Uomânia. Toate acestea erau expresia ca
pacităţii Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România 
de a elabora tactica ele luptă în conformitate cu stadiul dezvol
tării economice şi sociale a României. Analizind momentul constituirii 
partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu aprecia că „atît in elaborarea 
programului, cît şi in activitatea de traducere in viaţă a prevederilor 
sale. socialiştii români au ţinut seama de realităţile concrete ale societăţii 
noastre din acea epocă, de cerinţele istorice ale României... De altfel so
cialiştii români afirmaseră această poziţie încă in 1891, in raportul pre
zentat la Congresul Internaţionalei a Il-a de la Bruxelles. In raport se 
spunea : „Din punct de vedere al tacticii, socialismul român trebuie să 
aibă armele sale proprii, condiţiile economice şi cimpul economic pe 
care va trebui să lucreze fiindu-i proprii'1. Sau, menţionind că ţelul tu
turor socialiştilor este „stabilirea unei societăţi solidare şi armonioase, 
a unei societăţi în care toate uneltele de muncă vor fi socialiste", Ra
portul sublinia că în ceea ce priveşte „mijloacele prin care s-ar ajunge 
la acest scop, fiecare va întrebuinţa pe acelea cerute de condiţiile spe

cifice ale ţării sale“
Din primii clipă a existenţei sale. Partidul revoluţionar al clasei 

muncitoare şi-a asumat sarcina istorică .de a conduce lupta pentru cu
cerirea puterii politice de către proletariat şi celelalte maso muncitoare 
de la oraşe şi sate, pentru transformarea socialistă a societăţii româ
neşti. El şi-a creat baza în rindurile proletariatului şi ale altor pături 
muncitoare, înregistrînd însemnate succese pe planul întăririi organiza
ţiilor locale clin principalele centre muncitoreşti ale ţării. Desfăşurînd o 
susţinută activitate în domeniul ideologic şi al propagării ideilor socia
lismului ştiinţific, a editat numeroase organe de presă, a tipărit broşuri 
de popularizare a teoriei marxiste, unele clin ele traduceri, altele elabo
rate de militanţi de seamă ai socialismului din România.

Sub îndrumarea partidului s-a dezvoltat şi mişcarea de organizare 
profesională a proletariatului. In activitatea asociaţiilor profesionale de 
clasă s-au înregistrat evidente succese ; ele au lucrat mai organizat, 
şi-au intensificat lupta pe pian local conducînd greve unele de am
ploare — , au insistat asupra unirii lor pe plan naţional. La aceasta a 
contribuit şi intensificarea mişcării revendicative a proletariatului. Pe 
această cale, in ultimul deceniu cil secolului trecut s-a dezvoltat nucleul 
mişcării sindicale din România. în aceşti ani, toate asociaţiile profesio
nale formate numai clin muncitori îşi intemeiau activitatea pe princi
piul luptei de clasă, m ilitînd pentru revendicări economico-sociale. Ide

ii. Nicolae Ceauşescu, op. rit., p. 2<>5.
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ile şi practica internaţionalismului proletar au căpătat cîmp larg de ac
ţiune, multe clin asociaţiile profesionale avind legături directe cu so
cietăţi similare clin alte ţări. Pe acest fond, clin iniţiativa Partidului 
Social Democrat al Muncitorilor clin România, s-a creat in decembrie 
1896, un organism de conducere centralizată a asociaţiilor profesionale —  
Uniunea Sindicatului Breslelor —  avînd ca preşedinte pe Alexandru 
Ionescu, iar clin 1898 pe I. C. Frimu.

Ancorat în realităţile ţării, partidul revoluţionar a! clasei munci
toare şi-a spus cuvîntul în marile probleme care frămintau societatea 
românească şi a preconizat soluţii in conformitate cu interesele de clasă 
şi cu aspiraţiile revoluţionare ale proletariatului.

Militînd pentru democratizarea regimului politic, partidul s-a ri
dicat împotriva sistemului electoral censitar. a cerut legiferarea drep
tului de vot universal ca şi garantarea, in fapt, a drepturilor si lîLertâ- 
ţilor înscrise în Constituţia ţării. în vederea impunerii unei reforme 
radicale :i sistemului electoral, socialiştii au lucrat pentru concentrarea 
i forturilor tuturor forţelor democratice favorabile realizării acestui de
ziderat. Acţiunea lor a fost încununată de succese în iunie 1895 prin
■ onst-ituirea Ligii votului universal.

Socialiştii români au acordat o atenţie deosebită asigurării condi
ţiilor necesare dezvoltării instrucţiei publice, ridicării nivelului de cul
turii şi de civilizaţie al maselor populare, creării unei intelectualităţi 
formate din popor, credincioasă acestuia, parte componentă a luptei 
pentru emancipare socială.

Afirmarea în viaţa politică a ţării a Partidului Social Democrat al 
Muncitorilor clin România, a dat un nou şi puternic impuls dezvoltării
• o iştiiuţei naţionale. Clasa muncitoare clin România —  luptind pentru 
emanciparea socială s-a manifestat in acelaşi timp ca forţa capabilă să 
preia in miinile sale şi steagul luptei pentru eliberare naţională, pentru 
> onsnlidarea naţiunii române. Reprezentanţi de frunte ai partidului s-au 
ridicat cu tărie împotriva dominaţiei străine, şi întemeindu-se pe princi
piul marxist al dreptului popoarelor la autodeterminare, la constituirea 
or in state de sine stătătoare —  au proclamat solemn dreptul imprescrip- 

’ 11■ i 1 al naţiunii române, ca de altfel al tuturor naţiunilor, la o viaţă li- 
Leră şi independentă.

Partidul Social Democrat al Muncitorilor clin România a acordat o 
iienţie deosebită problemei agrare-ţărăneşti deosebit de acută pentru 
ni ea vreme. Programul adoptat în 1893 a abordat problema agrară for- 
mulind revendicări bazate pe ideea răscumpărării păm întului moşieresc 
i arendarea acestuia la comune. Soluţia, deşi nu ducea încă la rezolvarea 
nlieală ii fondului problemei agrare, ar fi uşurat in oarecare măsură si- 

1 naţia ţărănimii. în planul muncii politice, partidul a tipărit şi difuzat 
111.111ifoste, broşuri, articole menite să ajute Iii lămurirea ţărănimii asupra 

ui de urmat pentru îmbunătăţirea stării materiale şi sociale. De multă 
i«'liniaritate s-a bucurat lucrarea lui Constantin Miile intitulată : „Scri- 
ori către ţărani". La Congresul din 1893, a fost îndelung dezbătută ches

tiunea modalităţilor practice de organizare politică a ţărănimii în cluburi 
" ialiste săteşti. Pe baza hotărlrilor adoptate, după congres întregul
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judeţ Teleorman a cunoscut o adevărată febră de organizare politică a 
ţărănim ii care manifesta un interes deosebit faţă de cluburi şi recepti
vitate la ideile socialiste. Cu sprijinul militanţilor socialişti, acţiunea a 
continuat în ritm susţinut în toamna anului 1898 şi iarna anilor 1898— 
1899, cuprinzînd ţărani din judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Romanaţi, Tele
orman, Vlaşca. Activitatea desfăşurată a depăşit cu mult cadrul pe care 
autorităţile ar fi fost dispuse să-l accepte şi, prin aceasta, cluburile să
teşti au constituit un puternic factor de mobilizare a ţărănim ii în luptă, 
un mijloc eficace de consolidare a conştiinţei maselor ţărăneşti. Repre
zentanţii politici ai claselor dominante înţelegind foarte bine sensul 
ameninţător pentru regimul burghezo-moşieresc al activităţii cluburilor 
săteşti socialiste, au intensificat măsurile represive, înăbuşind o mişcare 
ce ar fi putut, poate, să aibă consecinţe de nebănuit pentru evoluţia 
României.

Politica promovată de Partidul Social Democrat al Muncitorilor din 
România a sprijinit acţiunea socialiştilor români din Transilvania, care, 
în ultimul deceniu al secolului al XlX-lea au avut de înfruntat opor
tunismul conducătorilor Partidului Social-Democrat din Ungaria, în abor
darea unor probleme, vitale pentru populaţia românească, cum erau cea 
naţională şi cea agrară.

0
* *

De la începuturile sale, mişcarea muncitorească şi socialistă din 
România s-a dezvoltat în strîns contact cu cea internaţională similară.

De altfel, mişcarea revoluţionară din România a fost obiect de stu
diu pentru Karl Marx şi Friedrich Engels. Fondatorii socialismului şti
inţific au acordat multă atenţie cunoaşterii istoriei României, dezvoltării 
ei economico-sociale, manifestindu-şi în repetate rînduri, simpatia pentru 
lupta eroică a poporului român împotriva exploatării şi asupririi, pentru 
eliberarea naţională şi socială, pentru unirea intr-un singur stal naţio
nal şi scuturarea jugului străin. In perioada revoluţiei de la 1818. Karl 
Marx aprecia Bucureştiul drept un centru important al mişcării revo
luţionare din această parte a Europei

Clasicii marxismului au urmărit cu acelaşi interes evoluţia mişcării 
muncitoreşti şi socialiste din România. In 1888. Friedrich Engels a dat
o înaltă apreciere activităţii desfăşurate de militanţii socialişti români 
care râspîndind în ţară ideile socialismului ştiinţific pregăteau premisele 
organizării partidului socialist. In scrisoarea pe care a adresat-o atunci 
socialiştilor români, Fr. Engels scria : „Cu mare plăcere am văzut că 
socialiştii din România adoptă, în programul lor, principiile de căpetenie 
ale teoriei care a izbutit să adune într-un mănunchi de luptători mai 
pe toţi socialiştii din Europa şi America —  este vorba de teoria priete
nului meu, răposatul Karl Marx" M.

10. K. Marx şi Fr. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Ed. politică, 195!*, p. :?5.
11. Presa muncitorească şi .socialistă clin România, voi. 1. partea I-a. Bucu

reşti, Ed. politică. 1904, p. 188.
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Pe măsura maturizării politice şi ideologice, mişcarea muncitorească
• lin România a manifestat dorinţa de a cunoaşte lupta desfăşurată de 
proletariatul din alte ţări, stadiul atins în organizarea politică ; după 
1893, odată cu înfiinţarea partidului marxist al clasei muncitoare, legă
turile cu mişcarea muncitorească şi socialistă internaţională s-au conso
lidat. „Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România s-a re
marcat .totodată, prin spiritul său de solidaritate internaţională. El a 
dezvoltat colaborarea cu celelalte detaşamente ale proletariatului, s-a 
făcut cunoscut prin participarea la activitatea organizaţiei internaţionale 
a muncitorilor, la congrese şi întruniri socialiste şi muncitoreşti inter
naţionale, prin contribuţia activă adusă la dezbaterea celor mai impor
tante probleme ale mişcării muncitoreşti din perioada respectivă** Or
ganizaţia politică a proletariatului din România a făcut cunoscut parti- 
d> 1 a- frăţeşti activitatea sa. ţelurile urmărite şi mijloacele de luptă fo- 
lo'-ite. Concomitent, presa socialistă şi muncitorească a informat prole
tariatul român cu aspecte ale acţiunilor revoluţionarilor din alte ţări 
ale Europei.

Reprezentanţi ai proletariatului român au avut strînse legături cu 
Kr. Engels. cu conducători ai mişcării muncitoreşti internaţionale, ceea 

Ie-a creat posibilitatea să se orienteze mai bine în munca lor, iar ce
lor cu care luau contact să cunoască stadiul de dezvoltare, problematica 
şi perspectivele mişcării muncitoreşti revoluţionare din România. So- 
i ialiştii români au participat la Congresele Internaţionalei a Il-a ţinute 
in ultimul deceniu al secolului trecut, în cadrul cărora s-au înscris ca 
promotori ai dezbaterii problemei agrare şi ca susţinători activi ai luptei 
împotriva anarhismului. Relevînd contribuţia socialiştilor români la dez
voltarea mişcării muncitoreşti internaţionale, conducerea Partidului So- 
eial-Democrat al Muncitorilor din Ungaria, adresîndu-se celui de al 
doilea congres al P.S.M.D.R. (1894) scria : „Primiţi călduroasele noastre
- ilntări. tovarăşi ai tinărului şi vigurosului P.S.M.D.R. care ocupă deja, 
raţie devotamentului şi energiei voastre un loc însemnat printre parti

dele socialiste ale continentului" I;|.
Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România a dezvoltat 

Urni relaţii cu partidele socialiste sau mişcările revoluţionare din alte 
tari. Cu deosebit interes a urmărit proletariatul român lupta revolu
ţionarilor ruşi, a înţeles-o şi a sprijinit-o în spiritul internaţionalist de
■ are era călăuzit. Multiplele legături din această perioadă şi-au găsit 
expresia, pe de o parte în activitatea de sprijinire de către socialiştii 
români a grupărilor revoluţionare în transportarea spre Rusia a li
teraturii ilegale tipărite în Apus, iar pe de altă parte, în ajutorul moral 
şi material acordat socialiştilor ruşi emigraţi in România, cît şi în schim
bul de corespondenţă şi în legături directe cu Plehanov. în acest con
text. către sfîrşitul ultimului deceniu al secolului al XlX-lea, veştile 
despre evoluţia mişcării revoluţionarilor ruşi au cunoscut un curs mai 
larg, pe măsură ce se parcurgeau etapele care au precedat constituirea

12. Programul P.C.R. ele făurire ci societăţii socialiste multilateral dezvol- 
' iite şi înaintare a României spre comunism, Bucureşti, Ed. politică, 1975, p. 36. 

i:î. Munca, din 24 aprilie 1894.
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—  şi in Rusia —  a partidului revoluţionar al clasei muncitoare. Gazeta 
„Lumea nouă'1 a publicat ştiri despre activitatea desfăşurată de „Uniu
nea de luptă pentru eliberarea clasei muncitoare'1 din Petersburg su
bliniind importanta acesteia în procesul de centralizare a mişcării revo
luţionare ruse u . La o lună după condamnarea lui Lenin şi a nucleului 
conducător al „Uniunii" , gazeta „Mişcarea socială41 anunţind deportarea 
în Siberia a lui Ulianov, îmbărbăta mişcarea revoluţionară din Rusia 
greu lovită de ţarism, exprimîndu-şi convingerea că „toate aceste pro
scrieri nu vor opri propăşirea mişcării proletare din Rusia şi nici nu vor 
întîrzia măcar cu o secundă izbinda ideilor înaintate"

O amploare deosebită au cunoscut legăturile Partidului Social De
mocrat al Muncitorilor din România cu mişcările socialiste din Bulga
ria, Serbia. Polonia, păm întul ospitalier al României oferind loc de azil 
multor refugiaţi politici revoluţionari din aceste ţări. Relaţii strînse au 
fost stabilite, de asemenea, cu partidele socialiste şi social-democraticc 
din Germania, Franţa. Italia, Belgia şi din alte ţări. Mişcarea munci
torească şi socialistă şi-a manifestat solidaritatea cu luptele desfăşurate 
in acei ani de către muncitorii din Australia. China, Cuba. Danemarca. 
Elveţia, Norvegia, Olanda, Spania, Statele Unite ale Americii şi din alte 
ţări ale lumii, după cum presa socialistă a oglindit cu fidelitate spriji
nul internaţionalist prim it de mişcarea noastră muncitorească, din partea 
proletariatului şi a mişcării socialiste din alte ţări.

*
* *

In  glorioasa istorie a României, constituirea partidului clasei mun
citoare a marcat un moment decisiv. „Partidul clasei muncitoare din 
România, înfiinţat în 1893 pe baza socialismului ştiinţific, a teoriei de 
clasă a lui Marx şi Engels — aprecia tovarăşul Nicolae Ceauşescu —  
şi-a asumat din prima clipă misiunea istorică de a conduce lupta revo
luţionară pentru cucerirea puterii politice de către proletariat şi cele
lalte mase muncitoare de la oraşe şi sate, pentru transformarea socia
listă a societăţii româneşti. Anul 1893 este anul naşterii detaşamentului 
revoluţionar, de avangardă, al clasei muncitoare din România. Iată de 
ce putem spune, cu deplin temei, că adevăratele începuturi ale Parti
dului Comunist Român —  care continua cele mai înalte tradiţii de luptă 
ale poporului îşi au rădăcinile împlîntate adînc in conştiinţa muncito
rească, socialistă din a doua jumătate a secolului trecut —  coincid cu 
începuturile activităţii partidului muncitoresc călăuzit de teoria revolu
ţionară marxistă11 lfi.

De la constituirea sa. însă, Partidul Social Democrat al Muncito
rilor din România a avut de înfruntat dificultăţile provocate de aparatul 
represiv al regimului burghezo-moşieresc, accentuate mult în perioada 
amplei acţiuni de înfiinţare a cluburilor socialiste la sate. Concomitent, 
partidul a avut de făcut faţă unor greutăţi şi în viaţa sa internă de or

14. Lumea nonă, din 15 iunie 1896.
15. Mişcarea socială, din 6 aprilie 1897. 
lfi. Nicolae Ceauşescu, op. cil., p. 263.
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ganizaţie. Lipsa de experienţă, insuficienta maturitate politică şi ideo
logică a proletariatului şi a militanţilor ridicaţi din rindurile lui, com
ponenţa nesatisfăcătoare a cadrelor conducătoare, influenţa nefastă a 
teoriilor reformiste predominante în cadrul Internaţionalei a Il-a, au 
contribuit ca activitatea partidului sâ fie marcată de anumite limite şi 
confuzii. Pe acest fond, in a doua parte a anului 1898 şi la mijlocul lui 
1899, elementele nelegate de clasa muncitoare, inconsecvente din punct 
de vedere politic din conducerea partidului au provocat dezorganizarea 
acestuia. Dînd o viguroasă ripostă actului, m ilitantul Alexandru Ionescu 
.i publicat manifestul în care exprimîndu-se poziţia proletariatului re
voluţionar se sublinia : „Noi nu putem să renunţăm la partidul şi la 
idealul nostru. Sîntem muncitori socialişti şi voim să rămînem ca atare, 
.'ici interesele noastre, şi politice, şi economice, nu ne îngăduie să fim 

altfel. Iar dacă multora li se pare că idealul nostru e prea îndepărtat, 
nu pot aştepta să vadă razele frumoase şi strălucitoare ale soarelui 
ideal, se pot duce. se pot reîntoarce la matca lor. Noi sîntem şi răminem 
oldaţi credincioşi ai steagului roşu al proletariatului internaţional şi 

in această direcţie vom lupta pentru ca elementele care împing pe căi 
nesănătoase muncitorimea să le arătăm fie naivitatea lor politică, fie 
reaua lor credinţă11 l7.

Este cert că dezorganizarea partidului nu a afectat radical conţinu
tul mişcării politice ; cea mai mare parte dintre cei care au fost pînă 
in 1899 membri ai partidului, nu şi-a schimbat concepţiile politice. Cei 
rămaşi credincioşi idealului socialist au continuat să-şi manifeste poziţia 
politică, să desfăşoare o activitate practică propagandistică, să se întâl
nească intre ei atrăgind noi şi noi adepţi ai ideilor socialiste. Există 
luate temeiurile pentru a considera că dacă din punct de vedere al struc
turii partidului s-a dezorganizat, mişcarea politică socialistă nu a în-
■ (“tal nici o clipă. In perioada dintre aprilie 1899 şi octombrie 1900, cen
trul coordonator şi organizator al mişcării socialiste a fost Clubul mun-
• itorilor din Bucureşti în jurul căruia s-au strîns m ilitanţi de valoare 
« a I. C. Frimu, Alexandru Ionescu, Alexandru Constantinescu, losif Nă
dejde, C. Z. Buzdugan, Ştefan Gheorghiu, Vasile Anagnoste. Aceştia şi 
alţii au dus mai departe idealul mişcării reuşind la începutul secolului 
il XX-lea să reorganizeze activitatea sindicală, iar apoi, în 1910, să re- 
(.<■ ă Partidul Social Democrat din România. Proclamîndu-se —  la Con
gresul din 1910 —  „vlăstar al vechii rădăcini socialiste pe care nimic nu
i putut-o distruge14, Partidul Social Democrat din România s-a consi- 
lerat continuator firesc al partidului revoluţionar creat în 1893. Parti
dul Comunist Român, făurit în 1921, a dus mai departe, în noile con
diţii ale dezvoltării României, bătălia pentru realizarea luminoas lor 
idealuri de eliberare socială şi naţională în care au c ^zu t şi pentru 
are au dat totul, cei care in ultimul deceniu al secolului ‘recut au pus 

bazele partidului revoluţionar al clasei muncitoare.
La aproape un secol de la constituirea sa, Partidul Comunist Ro

mân —  centrul vital al societăţii, forţa dinamizatoare a energiilor c»*ea-

17. Lumea nouă, din 26 martie 1899.



32 VASILE GH. IONESCU

toarc ale naţiunii —  îşi îndeplineşte cu cinste misiunea istorică, condu- 
cind mai departe poporul român spre piscurile luminoase ale comunis
mului.

«10 ANS DEPUIS LA CRIÎATION DU PREMIER PART1 
POLITIQUE DE LA CLA.SSE OUVRlf'RE

— Re s u rne  —

L’auteur presente le cadre social-economique et politique roumain, de !a 

seconde moi tic du XlX-e siecle, dans Ies conditions duquel apparait et se di - 

veloppe Ie mouvement ouvrier et socialiste, moment d’importance vitale pour 

l’evolution generale social-politique de la Roumanie. On souligne l'idee que le 

mouvement ouvrier de Roumanie — aeeumulant une proptite experience et inter- 

pretant du faţon creatrice celle des autres — a parcouru 1’entiere gamme de la 

'tructure organisatrice, en evoluant d6s associations d'entreaide (apres 184H). â 

celles de type professionnel (apres 1870). arrivant au parii politique revolution- 
naire (1893).

Les idees du socialisme scientifique ont penelre en Roumanie sur un ter- 

rain fertile, connaissant en bref temps une large diffusion. celles-ci ('■tant adap- 

tues aux reaIiles concretes de la societe roumaine.

I.e developpement irnpetueux du mouvement ouvrier. son entrecroisement 

organique avec le mouvement socialiste, ont cree des premisses favorables pour 

la fondation du premier parti marxiste en mars 1893, nome Ie Parti social-de- 

mocrat des ouvriers de Roumanie (PSDMR). qui s’affirmera vigoureusement dans 

la vie sociale- politique du pays, comme defenseur consequent des interets des 

masses exploitees.

Sont largement presentees les relations des socialistes roumains avec les 

createurs du socialisme scientifique — Karl Marx et Friedrich Engels —. avec 

le mouvement ouvrier internaţional, etant mis en evidence l'appui internaţiona

liste donne au mouvement socialiste des autres pays.

Reorgani.se en 1910. le parti de la classe ouvriere se transformera sur des 

hases rcvolutionnaires. en 1921. en Parti Communiste Roumain. parti qui eon- 

duira la lutte pour l’accomplissement des lumineux ideals de liberation sociale 

et naţionale, de creation de la societe socialiste et communiste.

CONTRIBUTIA MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI ŞI SOCIALISTE 
DIN BUCOVINA LA DESÂVÎRSIREA UNITĂŢII 

. STATULUI NAŢIONAL ROMÂN

PETRU RUSŞ1ND1LAR

încă de la începutul organizării sale, mişcarea muncitorească ce se 
dezvoltă concomitent în toate provinciile româneşti îşi propune ca unul 
din ţelurile importante ale programului ei revoluţionar realizarea un i
tăţii naţionale a poporului nostru. Socialiştii scriau in revista —  cu un 
nume deosebit de semnificativ —  „Dacia Viitoare4* : „Voim Dacia aşa 
cum ea fu, fiindcă istoria şi dreptul, tradiţiunea şi plebiscitul, trecutul 
şi prezentul ne dau dreptul de a aspira la o Dacie română. Acest pă- 
mint, udat cu singele şi sudoarea străbunilor noştri, înmulţit cu ţa
rina lor de douăzeci de ori seculară, e al nostru. Voim dar ceea ce este 
al românilor, lui să-i aparţină, ca injusta, neomenoasa şi nedemna de 
secolul în care trăim de dominare a unei naţiuni asupra alteia să înce
teze, ca românii să fie toţi liberi şi să formeze un stat, iar nu să geamă 
sub nişte dominaţiuni străine şi vitrege1* Reprezentantul cel mai de 
.camă al mişcării muncitoreşti şi socialiste de la începutul secolului al 
XX-lea, teoreticianul acesteia, C. Dobrogeanu-Gherea, demonstra că „o 
iară, ca un organism social, trebuie să se dezvolte ca un organism în
treg in marginile sale etnice11

Iată de ce apariţia şi dezvoltarea mişcării revoluţionare socialiste 
şi muncitoreşti a contribuit intr-o măsură esenţială la sporirea forţelor 
naţiunii române în lupta dreaptă, legică, a acesteia, pentru făurirea 
stalului naţional unitar, independent, suveran, afirmîndu-se astfel în 
modul cel mai direct ca factor de unitate şi continuitate în istoria popo
rului român, ce poate fi caracterizată prin unitatea organică a luptei 
naţionale şi sociale.

Socialiştii bucovineni au urmat în problema naţională aceeaşi linie 
pe care s-a situat mişcarea socialistă română încă de la prim ii puşi ai 
afirmării sale pe arena vieţii social-politice. în  numele dreptului sacru 
al poporului român de a-şi hotărî singur soarta, în numele luptei im- 
l*)triva oricăror discriminări şi asupriri naţionale, pentru egalitate de-

1. Documente clin istoria mişcării muncitoreşti din România 1879—1892, 
ItiKureşti, Editura politică, 1973, p. 164—1G5.

2. C. Dobrogeanu-Gherea. Asupra socialismului iti ţările înapoiate, Post- 
fafii la lucrarea lui K. Kautsky, Bazele social-democraţiei, Bucureşti, 1911, p.
2li4—2G5.
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plină în drepturi între toţi cetăţenii ţării, fără deosebire de naţionalitate, 
mişcarea socialistă din această provincie a exprimat necesitatea impe
rioasă a eliberării teritoriilor româneşti de sub slăpinire străină şi a 
unirii lor cu Ţara. „Unirea românilor de pretutindeni şi dezrobirea lor 
din cătuşele capitalismului este —  sublinia organul de presă al socia
liştilor de aici — idealul Partidului Social-Democrat Român din Buco
vina. Insă unirea şi dezrobirea aceea nicieîrtd nu se vor înfăptui din 
mila stăpinilor şi ciocoilor, ci abia atunci cînd vom ajunge prin o de
mocraţie desăvîrşită la libera hotărlre asupra năzuinţelor noastre so

ciale si naţionale" ;!. In concepţia socialiştilor bucovineni, lupta pentru 
eliberare socială şi naţională forma două laturi inseparabile ale luptei 
generale unitare pentru dezrobirea de sub orice exploatare şi asuprire. 
Trebuie însă să arătăm că această unitate dialectică nu înseamnă înca
drarea mecanică, amorfă a mişcării muncitoreşti şi socialiste în lupta 
naţională, ci de căutarea unor căi proprii, care să deschidă perspective 
istorice largi celor mai importante probleme ale întregului popor. Era 
vorba in esenţă de procesul adaptării concluziilor socialismului ştiinţific 
la realităţile de la noi, un proces care nu a fost lipsit de căutări sau 
chiar unele erori, dar care a urmat cursul mereu ascendent al mişcării 
revoluţionare, al afirmării ei in cadrul istoriei poporului român.

Pentru a cultiva în rîndul maselor ideea interdependenţei, dezro
birii sociale şi naţionale .socialiştii bucovineni făceau adeseori apel la 
tradiţiile de luptă ale poporului român pentru libertate şi progres. Aşa 
de exemplu, cu prilejul aniversării revoluţiei de la 1818, Partidul Social- 
Democrat din Bucovina a adresat în 1909 un Apel prin care chema pro
letariatul să participe la întrunirile organizate în acest scop. „Munci
torilor —  scria Apelul —  veniţi la adunarea asta cu sutele şi miile ! Să 
arătăm că noi sîntem vrednici urmaşi ai celor căzuţi in revoluţia din 
anul 1848 pentru drept şi libertate" 'i.

Meritul socialiştilor bucovineni de a fi înţeles just însemnătatea şi 
rolul mişcării naţionale în ansamblul luptei proletariatului pentru acce
lerarea progresului social este cu atît mai mare cu cit, în acel timp, in 
mişcarea socialistă din Austro-Ungaria se subaprecia problema naţională. 
Spre deosebire de alte partide social-democratice din cadrul monarhiei 
austro-ungare, mişcarea socialistă din Bucovina a m ilitat cu perseve
renţă pentru unitatea şi solidaritatea muncitorilor, indiferent de naţio
nalitate şi a acţionat in acest sens în presă, la tribuna parlamentară, în 
organizarea şi desfăşurarea grevelor şi demonstraţiilor muncitoreşti, cu 
prilejul unor comemorări istorice etc. „Noi, românii din Bucovina, so- 
cial-democraţi cum ne numim, avem doctrină naţională, nu una naţio
nalistă ; doctrina naţionalistă este doctrina şoviniştilor, pe cînd doctrina 
naţională reprezintă interesele păturilor largi ale poporului, a maselor, 
a muncitorilor, a funcţionarilor, a tuturor celor cc trăiesc din muncă 
şi nu din exploatarea altora. Aceştia formează naţiunea" 5. Această tră-

3. „Lupta", nr. 1 din 15 (28) martie 1911.
4. „Lupta“, nr. 10 din 8/21 martie 15)09.
5. „Vremea nouă", nr. 59 din 18 iulie 1920.
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satură caracteristică a mişcării muncitoreşti de aici s-a exprimat în co
laborarea proletariatului de diferite naţionalităţi —  români, germani, 
ucraineni, evrei şi poloni — , în lupta lor unită împotriva exploatării 
si asupriri de clasă.

Mişcarea socialistă din Bucovina a luptat cu hotărîre împotriva ori
cărei subjugări şi asupriri a populaţiei muncitoare din toate provinciile 
româneşti. Socialiştii dc aici au dezvăluit, în nenumărate rînduri, că da
torită dominaţiei austro-ungare, în Transilvania şi Bucovina este sti
mulată de către clasele exploatatoare nu „numai ura in contra româ
nilor cai naţie, ci şi ura contra proletariatului, contra naţiunii româneşti 
în imensa ei majoritate proletară"(i. Aducînd în sprijinul luptei lor tă
ria argumentelor istorice, socialiştii bucovineni arătau : „Noi locuim pe 
laturile Carpaţilor, din punct de vedere geografic şi istoric aceeaşi ţară 
cu fraţii noştri din Ardeal, dar între noi, mulţum ită imperiului austro- 
ungar... s-a tras o graniţă artificiala care ne taip de cele 3 milioane de 
români din Transilvania..."7. Aceste cuvinte nu erau o simplă declaraţie 
platonică ; socialiştii bucovineni au fost printre prim ii care au protestat 
cu cea mai mare energie împotriva politicii brutale de asuprire naţio
nală a claselor dominante maghiare din Transilvania etc.

Totodată, mişcarea socialistă din Bucovina a exprimat în mod fidel 
hotărîrea fermă a maselor muncitoare de a respinge încercările reac- 
tiunii, care căuta cu orice preţ să pună stavilă dezvoltării legăturilor 
culturale între toţi românii. „Nu vom răbda nicicînd —  preciza gazeta 
„Lupta", organul de presă al mişcării —  să ne ridice cineva hotare şi 
in privinţa unităţii noastre culturale şi vom lupta în contra unei astfel 
de încercări cu toată vigoarea" s.

Poziţia în problema naţională s-a conturat în acţiune, iar lim ita 
condiţionării organice între obiectivele sociale şi naţionale s-a mani
festat. cu claritate, în sens pozitiv, constructiv, în momentele de cotitură 
istorică, dintre care cele mai caracteristice vor fi acelea din timpul pri
mului război mondial, culminînd cu „Marea Unire" din 1918.

Pe temeiul socialismului ştiinţific pe care îl reprezenta şi în numele 
căruia acţiona, mişcarea muncitorească din Bucovina a tratat problema 
luptei de eliberare naţională de pe poziţiile revoluţionare ale proleta
riatului, care înţelegea că desăvîrşirea unităţii naţionale de stat a po
porului român reprezintă o necesitate obiectivă, un act progresist. Eloc
ventă în acest sens este scrisoarea adresată Partidului Social-Democrat 
din România de George Grigorovici, conducătorul socialiştilor bucovi
neni, la 14 februarie 1911, şi în care sînt expuse obiectivele de bază ale 
mişcării socialiste din această provincie : „Idealul socialistului ca in
divid —  sublinia el —  este unitatea tuturor românilor, căci asta dă baza 
pentru o cultură mai intensivă car'’ nu poate fi decît naţională... Dacă 
••e opune cin ‘va 'a unirea fărîm iţărilor de aceeaşi naţie sînt tocmai pă
turile dominante, reprezentanţii capitalismului care frîngînd un popor

fi. „România muncitoare", nr. 45 din ]9 octombrie 1908.
7. Ibidem.
8. „L pta“, nr. 3 din iunie 1909.
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in mai multe bucăţi mai uşor îl pot exploata. De abia cu biruinţa asu
pra capitalismului popoarele vor fi libere, fracţiunile naţiilor se vor uni 
şi cultura naţională va înflori. De aceea lupta socialiştilor este naţională 
de tot. căci slăbirea puterii capitalismului este miluirea lui... Sub îm 
prejurările la care este supusă naţia română tăiată şi împărţită din 
motive de exploatare capitalistă in patru părţi şi oprită astfel în dezvol
tarea culturii, nu pot să-mi închipuiesc român fără sentiment naţional 
şi cred că tocmai acel român care a cunoscut şi priceput înrîurirea dis
trugătoare şi ucigătoare a sistemului capitalist... Socialismul este dez
robitor, politiceşte, economieeşte, dar şi naţionaliceşte“ !'.

Prăbuşirea în 1917 a imperiului ţarist şi apoi destrămarea monar
hici austro-ungare, sub loviturile puternice ale mişcării de eliberare 
naţională a popoarelor, au creat condiţii pentru constituirea statelor 
naţionale în această parte a Europei. Se adevereau, astfel, cuvintele lui 
F. Engels, care, încă din 1888, în scrisoarea adresată socialistului ro
mân Ion Nădejde, arăta : „Căderea ţarismului, nimicirea acestui vis rău 
care apasă peste Europa întreagă, iată după noi, cea clintii condiţie pen
tru dezrobirea naţiilor din mijlocul şi din răsăritul Europei. Dacă mîine 
despotismul din Petersburg ar cădea, poimîine n-ar mai fi în Europa 
nici o Austro-Ungarie. ...Părerea mea, pe scurt, este că o revoluţie în 
Rusia acum... ar fi începutul revoluţiei sociale in toată lumea“ l0. In- 
tr-adevăr aceste previziuni s-au dovedit de-a dreptul profetice, pentru 
că nu a durat nici un an de zile de la izbucnirea şi victoria revoluţiei 
din Rusia pînă la prăbuşirea monarhiei austro-ungare. In acelaşi timp,

I. Lenin urmărind cu atenţie realităţile social-politice din ţara noa
stră. a privit cu simpatie năzuinţa poporului nostru pentru realizarea 
idealului de unitate naţională, menţionînd România, chiar in preajma 
Revoluţiei din Octombrie, printre statele europene unde procesul de 
formare a statului naţional încă nu se încheiase n .

Exprimînd poziţia mişcării muncitoreşti şi socialiste din Bucovina 
faţă de aceste evenimente istorice, determinate in desfăşurarea proce
sului istoric de constituire a statelor naţionale, George Grigorovici, se
cretarul Partidului Social-Democrat, sublinia că „noi privim prăbuşirea 
vechii puşcării a popoarelor11, adică a Austiro-Ungariei „ca un proces 
mare, ca un act revoluţionar, care schimbă faţa Europei şi care ne duce 
spre un viitor bun“ 12. In  aceste împrejurări şi în această stare de spirit 
s-au creat condiţii şi pentru unirea Bucovinei cu România.

în această mişcare a popoarelor pentru autodeterminare naţională 
şi scuturarea dominaţiei străine se încadrează şi lupta maselor din Ro
mânia şi din celelalte teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină. 
Ea a avut un larg caracter de masă, burghezo-democratic, antrenînd

9. Arhiva Institutului do studii istorice şi social-politice de pe linca C C  
al P.C.R., Fond 16/1. dos. 1216, fila 1—2.

10. Presa muncitorească şi socialistă ( lin  Uomânia 1865—1889, Bucureşti 
Editura politică. 1964. p. 188— 190.

11. V. 1. Lenin, Opere complete, voi. 30. Bucureşti, Editura politică, 1964, 
ediţia a doua, p. 355.

12. „Monitorul oficial*1, Dezbaterile Senatului ,nr. 72, Sesiunea ordinară 
prelungită, 1920—1921, Şedinţa din 22 aprilie 1921, p. 1495.
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■ laşa muncitoare, ţărănimea, intelectualitatea, celelalte forţe sociale şi 
politice, in acest context, în a doua jumătate a anului 1918, lupta pentru 
formarea statului naţional român unitar intră într-o nouă etapă de 
dezvoltare. Destrămarea monarhiei austro-ungare a accelerat lupta 
pentru unirea Bucovinei cu România |:J. Relevînd condiţiile internaţionale 
in care se desfăşura acest proces revoluţionar, ziarul „Viaţa nouă4-, care 
ipărea la Suceava, sublinia : „O lume e în prăbuşire. E lumea veche, 
lumea încătuşată in vederile trecutului, cu credinţa ei oarbă în puterea 
militarismului şi a capitalismului, o lume lipsită de conştiinţa adevăratei 
umanităţi. Din ruinele ei se ridică o lume nouă care se cuprinde în prin
cipiul libertăţii naţionale... Pe întinsul teritoriu al Austro-Ungariei — 
de ieri —  popoarele se constituie în state noi. naţionale. Pilda celor
lalte popoare ne arată ce cale trebuie sa urmam. La ne impune sa is
prăvim fără întîrziere unirea noastra cu fraţii noştri de peste Cai păţi, 
ca împreună cu ei să putem închega acea formaţiune de stat care va fi 
cea mai priincioasă vieţii noastre naţionale şi care ne va asigura un 
loc vrednic în concertul popoarelor libere ale Europei1' 1'.

La 1 octombrie 1918 deputaţii români bucovineni in parlamentul 
de la Viena au declarat că vor face uz de dreptul la autodeterminare. 
Parlamentarii românilor j iu  fost, dintre reprezentanţii tuturor naţiunilor 
de pe teritoriul Austro-Ungariei, cei clintii care, la momentul oportun, 
„au declarat în mod hotărît emanciparea naţională, fapt apreciat peste 
tot locul“, de celelalte popoare din monarhie i:*. între timp, in ţară eve
nimentele se desfăşurau într-un ritm extrem de furtunos. Dar in scopul 
de a contracara acţiunile revoluţionare ale maselor care vizau dobîndi- 
rea drepturilor lor naţionale fireşti, cercurile guvernante de la \ iena 
şi Budapesta, în faţa perspectivei destrămării monarhiei, au încercat 
■ă acorde unele concesii naţiunilor asuprite, vorbind chiar de asigura
rea dreptului acestora la „deplină viaţă naţională4' prin sistemul auto
guvernării federative. în acest cadru, împăratul Carol al V-lea a lansat, 
la Iti octombrie 1918. un manifest intitulat „Către popoarele mele cre- 
dincioase“, în care proclama transformarea Austro-Ungariei într-o fe
deraţie de (5 regate „independente11 (austriac, ungar, ceh, iugoslav, po
lonez şi ucrainean), toate sub sceptrul habsburgic. Dar încercările de 
federalizare ale Casei de Habsburg erau apreciate de românii bucovi
neni ca „gesturi disperate ale unei împărăţii osindite să se descompună 
şi să piară“ ,(i. A doua zi, la 17 octombrie 1918. deputaţii români buco
vineni s-au prezentat la primul ministru al guvernului imperial, IIus- 
arek, şi acesta le-a prezentat cuprinsul manifestului împăratului. Po

trivit vederilor monarhului, Bucovina urma să fie anexată la Galiţia. 
„„Concesiile" curţii din Viena au fost însă respinse, reprezentanţii româ
nilor bucovineni au reacţionat cu deosebită hotărîre, cerînd cu toată

13. Mircea Muşat. Ion Ardeleanu. Viata politică in Uomânia 1918—1921, 
Bucureşti, Editura politică. 1976. p. 16 — 17.

14. „Viaţa nouă", nr. 21 din 3 noiembrie 1918.
15. Ion I. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul Unirii. Cernăuţi, Tiparul 

„Glasul Bucovinei". 1938, p. 179.
16. „Glasul Bucovinei", nr. 6 din 8 noiembrie 1918.
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energia ca şi poporul din Bucovina să fio la fel tratat ca şi celelalte 
popoare din imperiu In aceeaşi zi, Clubul parlamentarilor români 
bucovineni din Viena s-a transformat imediat în Consiliul Naţional Ro
mân, din care făcea parte şi deputatul socialist George Grigorovici 
Lipsea însă o declaraţie publică din partea românilor bucovineni in sen

sul acesta. Şi atunci Constantin Isopescu-G recul, în calitate de preşe
dinte al Consiliului Naţional Român din Bucovina şi George Grigorovici. 
ea deputat ai socialiştilor bucovineni, au rostit, in ziua de 22 octombrie 
1918, în parlamentul austriac, două discursuri prin care au înfierat ati
tudinea insuportabilă a guvernului imperial austro-ungar. Aceste dis
cursuri s-au încheiat cu cererea de emancipare şi autodeterminare a 
românilor din Austro-Ungaria într-un stat unic. în cele din urmă, da
torită stăruinţei şi perseverenţei deputaţilor români. Bucovina n-a ră
mas exclusă din rîndul popoarelor din Austro-Ungaria care aveau drep
tul legitim de a-şi hotărî singure şi în mod suveran soarta, potrivit in
tereselor proprii l0.

In acest context, cuvîntarea rostită la 22 octombrie 1918 în parla
mentul din Viena de către George Grigorovici era considerată de opi
nia publică din Bucovina ca „remarcabilă, nu numai prin franeheţa, ci 
şi prin fundamentarea ei pe motive istorice şi economice; ea accen
tuează puternic şi valorile curat omeneşti, conştiinţa de neam care tinde 
spre unirea etnică etc." Demonstrind că unirea Bucovinei cu Româ
nia înseamnă împlinirea unei necesităţi istorice obiective a însăşi dez
voltării poporului nostru. George Grigorovici preciza : „Bucovina a fost
o parte clin Moldova şi a fost desprinsă ele Moldova într-un timp. cînd 
Moldova avea dreptul de siat deplin asupra acestei părţi. Turcia avea 
supremaţia, insă Turcia avea stipulate puncte în contractele ei. că nu 
e rnclreptăţită să înstrăineze părţi din ţară : ba chiar nici un turc n-avea 
dreptul să cumpere în Moldova un m. p. de pămînt. Dimpotrivă, in 
aceste contracte, Turcia avea îndatorirea să se îngrijească ca integritatea 
Moldovei sa fie pastrată. Acesta este dreptul istoric1. Dar Austria cumpără 
de la Sultan, clin motive pe care le cunoaştem, clin motive strategice, o 
bucata clin Moldova11. De aceea —  încheie el —  „unirea românilor este 
un ideal şi o ţintă pe care românii vor urmări-o totdeauna, în orişice 
împrejurări, orişicum s-ar dezvolta soarta lor... Românii au dreptul lor 
istoric tot aşa ca şi orice altă naţiune11 -1. în numele nemţilor clin Buco
vina a vorbit atunci în parlament şi deputatul Keschmann, dedarînd 
că nemţii clin această provincie doresc să împartă soarta românilor--.

In aceste condiţii, soluţionarea problemei unirii Bucovinei cu Ro- 
mania nu putea şi nici nu a fost, de fapt., o simplă chestiune de cabi
net. elaborată in dosul unor uşi capitonate, ci rezultatul acţiunii revo

17. „Viaţa nouă", nr. 20 clin 27 octombrie 1918.
18. „Viaţa noua*, nr. 20 din 27 octombrie 1918.
10. Ibidem, nr. 20 din 27 octombrie 1018.
20. Ibidem, nr. 21 din :i noiembrie 1018.
21. Ibidem.
22. Teodor Balan, liucrnina in războiul mondial, Cernăuţi, Institutul de

ario grafice si editură „Glasul Bucovinei”, ,t!)20. p. Ot.
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luţionare a întregului popor. De fapt, in situaţia care se crease, era ne
voie de intervenţia hotărîtă a maselor populare, atît pentru dărimarea 
edificiului monarhiei habsburgice —  pentru că aceasta era cea mai 
mare piedică in calea aspiraţiilor poporului nostru — , cît şi pentru a 
pune marile puteri ale Antantei în faţa unui fapt împlinit. Cu alte cu
vinte era nevoie ca poporul nostru să-şi înfăptuiască singur unitatea, 
pentru ca România să nu fie nevoită să cerşească mila marilor state 
imperialiste. Intervenţia energică şi hotărită n maselor populare din 
Uomânia şi clin celelalte teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină, 
in strînsă legătură eu evenimentele survenite pe plan internaţional au 
fost factorii hotărilori în înfăptuirea unităţii noastre naţionale.

în aceste împrejurări, în toamna anului 1918, a izbucnit şi în Bu
covina —  aşa cum precizează în memoriile sale Sextil Puşcariu re
voluţia de eliberare naţională de sub jugul habsburgic. „Războiul s-a 
terminat virtual subliniază el —  şi a început revoluţia. A fost de 
fapt o revoluţie în Bucovina ? Cred că da, căci mişcarea tumultoasă 
din septembrie şi octombrie (1918 —  n.n.). deşi sîngele începuse sâ în
ceteze de a mai curge, are cele mai caracteristice înfăţişări revoluţio- 

nare“ -;i. Aceasta s-a desfăşurat cu o deosebită forţă, pe o cale proprie, 
specifică. în fruntea tuturor acţiunilor însă s-au situat şi aici muncitorii 
si ţăranii, intelectualii patrioţi şi burghezia revoluţionară, reuşind să im 

prime luptelor nu numai combativitate revoluţionară ci să impună 
şi ţelurile pc care le ridica la ordinea zilei dezvoltarea istorică obiec
tivă. Numai aşa se explică faptul că luptele maselor populare, izbucnite 
de multe ori spontan, deşi lipsite la început de o conducere unificatoare, 

s-au putut uni treptat sub stindardul aceloraşi revendicări şi obiective 
majore, cum era pacea, libertatea şi unitatea naţională. Prin lupta re
voluţionară a maselor din Bucovina, autorităţile habsburgice au fost în
lăturate. Astfel, la li octombrie 1918, s-a înfiinţat la Vatra Dornei. sub 

conducerea lui Petru Forfotă, o gardă naţională, formată la început din 

.')(> de oameni. După numai două zile, garda naţională număra peste 
100 de membri cu ajutorul cărora au fost înlăturate autorităţile civile 

şi militare, în frunte cu subprefectul şi primarul oraşului. în locul 

acestor autorităţi suspendate s-a instituit un consiliu naţional român 

in frunte cu inginerul silvic Areadie Procopovici, ca preşedinte şi Petru 

Forfotă, vicepreşedinte -"'. Consiliul şi garda naţională au preluat con

ducerea oraşului, reuşind să restabilească intr-o săptămină ordinea, de- 

zarminc! in acelaşi timp toate grupurile de soldaţi din armata austro- 

ungară in retragere-5. Gărzi şi consilii naţionale au mai fost înfiinţate

l.i Suceava, Cimpulung-Moldovenese, Rădăuţi etc.. precum şi în unele 

localităţi rurale, ca Fundu Moldovei ş.a.-,(i.

2:î. Sextil Puşcariu, Memorii, Editura Minerva, Bucureşti — 1078. p. 322—332.
24. Ion I. Nistor, op. cil., p. 120.
25. Ibidem, p. 130.
2(>. Ibidem, p. 24], 2(>3.
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Aceste acţiuni ale maselor au o semnificaţie deosebită, pentru că 
s-au desfăşurat înainte de intrarea armatei române, precum şi înainte 
de proclamarea de către Adunarea Constituantă a Unirii Bucovinei cu 
România, deci într-un timp cînd nu sc ştia încă cum se va sfirşi soarta 
războiului pentru Bucovina. Aşadar, masele au dat curs liber senti
mentelor naţionale, stăpinite fiind de dreptatea cauzei pentru care lup
tau. în aceste împrejurări, la 11 octombrie 1918, in casa doctorului Isi
dor Bodea a avut loc o întrunire la care au participat intelectuali de 
frunte de la Universitatea din Cernăuţi, in frunte cu profesorul Sextil 
Puşcariu. Participanţii s-au pronunţat pentru libertate naţională, pentru 
unirea cu România. Totodată au adoptat o declaraţie de principii ale 
cărei idei conducătoare au fost publicate in ziarul „Glasul Bucovinei11, 
apărut ca urmare a hotăririi participanţilor la întrunire-'. Ziarul se 
intitula ca „organ de propagandă pentru unirea politică a românilor 
de pretutindeni44. în articolul-program „Ce vrem'4, apărut în primul 
număr din „Glasul Bucovine}44 (22 octombrie 1918). se arăta : „Vrem 
să răminem români pe păm întul nostru strămoşesc şi să ne ocirmuim 
singuri, precum o cer interesele noastre româneşti. Nu mai vrem să cer
şim de la nimeni drepturile ce ni se cuvin, şi în schimbul jertfelor de 
singe .aduse în acest război —  mai dureroase decît ale altor popoare —  
pretindem ca împreună cu fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria, cu 
care ne găsim în aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul care ne cu
vine nouă44. 28

în această atmosferă de avânt revoluţionar, la 23 octombrie 1918.
o delegaţie de ţărani din Gura Humorului a sosit ia Fălticeni cerînd 
sprijin în acţiunea de unire cu România. „Se înţelege —  scria „Glasul 
Bucovinei44 —  că nu cei din Gura Humorului erau cei mai autorizaţi a 
fi ascultaţi, dar actul de sine arăta nu numai seriozitatea faptelor, ci şi 
simţămintele înalte şi româneşti de care erau însufleţiţi —  spre lauda 
lor acei delegaţi, simbol al întregii suflări româneşti din Bucovina14 3 . 
La 21 octombrie 1918 o altă delegaţie, formată din 12 români bucovi
neni. a fost prim ită de prefectul din Fălticeni, tot pentru acelaşi îndemn 
de unire cu ţara-mamă.:,n

Un pas deosebit de important spre unirea Bucovinei cu România 
l-a constituit marea adunare politică din 27 octombrie 1918, la care au 
participat deputaţii români in parlamentul de la Viena, foşti deputaţi 
in Dieta Bucovinei, primarii din întreaga provincie şi alţi invitaţi re- 
prezentind toate categoriile sociale. Proclamîndu-se Constituantă, adu
narea a ales in unanimitate Consiliul Naţional Român din Bucovina, 
organ reprezentativ al tuturor bucovinenilor, formal din 50 de mem

27. M. Mtsşat. I. Ardeleanu, op. cit., p. 17.
28. Articolul-program era semnat de George Băncescu. Dionisie Bejan, Isi

dor Bodea. Vasile Bodnărescu, Octavian Gheorghian. Max. Hacman, Cornel Ho- 
miuca. Vasile Marcu, Alecu Procopovici, Eudoxie Procopovici, Sextil Puşcariu, 
Gheorghe Şandru, Valerian Şesan si Alexandru Vitenco (Ion I. Nistor, np. cit., 
p. 158).

2!'. „Glasul Bucovinei", nr. 35 din 26 decembrie 1918.
30. Ibidem.
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bri :|. Din consiliul naţional nou ales făcea parte şi deputatul G. Gri- 
•-jerovici care chiar la constituirea sa „declară ca socialist că intră în 
Consiliul naţional şi e gata să conlucreze, dar nu va depune drepturile 
sale de deputat al muncitorimii, pe care va reprezenta-o şi aici şi ori 
unde“ ;’-. Consiliul naţional a ales apoi Comitetul executiv, avînd în 
frunte ca preşedinte pe lancu F londor3-1. Şi din acest organism al con- 
iliului făcea parte reprezentantul socialiştilor bucovineni:M. Aceasta 
■ra de fapt o recunoaştere a meritelor clasei muncitoare în lupta pentru 

eliberarea naţională. De acum revoluţia din Bucovina avea o condu- 
vre unitară.

Cea dinţii decizie adoptată de această mare adunare politică a fost 
următoarea : „Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei integrale cu ce
tlu ite  ţări româneşti într-un stat naţional independent41, acţionînd în 
arest scop „in deplină solidaritate cu românii din Transilvania... Consti
tuanta respinge cu hotărire orice încercare care ar ţinti la ştirbirea 
I *ii ovinei, doreşte însă să se înţeleagă cu naţionalităţile conlocuitoare44 ;tr’. 
Chiar in cadrul acestei memorabile adunări, o delegaţie a locuitorilor 
lin Cîmpulung Moldovenesc a prezentat următoarea moţiune : „Popo
rul si intelectualii din Cîmpulung sînt pentru unirea tuturor românilor 
: itr-un singur stat : poporul şi intelectualii sint contra divizării Buco- 
. Exprimînd adeziunea socialiştilor bucovineni faţă de hotărîrea
k luptată de Constituantă, George Grigorovici a spus : „Depinde de noi
i nu de guvernul de la Viena, care va fi viitorul naţiunei româneşti

31. „Viaţa nouă" nr. 21 din :1 noiembrie 1918 (Din Consiliul Naţional fă-
•m parte : Balmoş Gheorghe (Arbore). Băncescu Geor'ge. Bejan Dionisie,

"• l. ărescu Vasile, Boncheş Gheorghe. Bucevschi Dimitrie. Candrea Ion (Dorna
1 .ii;.!renilor), Clain Cornel, Cudla Toader. Dan Dimitrie, Flondor Nicu, Flondor 
1 i; ■ :i. Gheorghian Octavian, Grigorovici George. 1-Iomiuca Cornel, Hurmuzachi
\l. indru. Hurmuzachi Constantin, Iacoban Mihai (Cîmpulung), lliuţ Ion, Iso- 

il-Grecul Constantin, Jescu Constantin (Udeşti). Leuştean Toader (Fundu 
Mul iovei). Lupu Florea. Marcu Vasile, Mihăilescu Nicolae, Niculiţă-Popovici C.
« i ican llie (Vatra Dornei), Onciul Aurel, Popovici Dori, Popovici Euseb,
1 iopovici Alecu. Puşcariu Sextil. Reuţ Romul. Saghin Ştefan, Şandru Gheorghe,

•>.i '! *u- Al boi u-Vasile (Cîmpulung), Sirbu Gheorghe, Sbiera Radu, Scalat Modest,
■ 'c, i-novici Teofil, Tarnavschi Ipolit, Teleagă Gheorghe (Horodnic), Tomasciuc

. Tomoiagă Laurente. Ţurcan Aurel. Ţurcan Dimitrie, Vasiloschi Nicu, Vitco 
1 iihe. Voronca Aurel, Zanea Toader (Storojineţ).

.12. Ion I. Nistor. op. cit., p. 87.
33. „Viaţa nouă", nr. 21 din :î noiembrie 1918. (In timpul dominaţiei habs- 

b"i,H(\ lancu Flondor s-a afirmat printre fruntaşii mişcării de eliberare naţio-
• i românilor bucovineni, din care cauză a avut tot timpul inconveniente

i .irtea autorităţilor austriece. El l-a adus in Bucovina pc Valeriu Branişte 
»i* • a organizat celebra manifestaţie „iredentistă" ce a provocat mult singe rău 

'i nlor de la Viena. Flondor a refuzat de la guvernul austriac orice titlu sau
• 11 tio onorifică, iar atunci cînd fratele său a prim it titlul de baron s-a certat 
'•I. De aceea, lancu Flondor se bucura de încrederea majorităţii populaţiei 

.tiei. A rămas in Bucovina, în timpul cînd populaţia suferea ororile răz- 
..'ii. iar atunci cind a sosit momentul favorabil a ridicat steagul luptei pen- 

' iturarea jugului dominaţiei străine si unirea Bucovinei cu România) „Presa" 
din 10 mai 1919.
•1. „Viaţa nouă", nr. 21 din 3 noiembrie 1918.

35. Ibidenu
:<*>. Ion 1. Nistor, op. cit., p. 54.
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şi al ţării noastre. Cu cit mai curînd şi mai bine ne vom constitui, eu 
atît mai mari drepturi ne vom asigura... Doresc o Românie mare. caro 
sâ cuprindă toate teritoriile româneşti, dar să fie o Românie cinstită şi 
dreaptă11 In cadrul primelor şedinţe ale Consiliului Naţional Român, 
delegatul socialiştilor bucovineni a declarat: „în cele ce ne interesează 
ca români ne aşteptăm cu entuziasm la unirea românilor. Unirea tre
buie sâ râmiie un ideal pentru care. dacă nu-l vom împlini, nu merităm 
numele de români... Dacă îmi stringe cineva mina pentru că am vorbit 
in sens naţional, trebuie să spun că aceasta nu o fac numai ca roman» 
ci tocmai ca socialist, căci doresc libertatea pentru oricare popor" ls 
După cum se vede. socialiştii din Bucovina, reprezentând interesele mun
citorimii , au fost deosebit dc activi în lupta pentru distrugerea monar
hiei multinaţionale austro-ungare şi unirea acestei provincii istorice 
cu România, contribuţie evidenţiată in această perioadă şi de reprezen
tanţii altor grupări politice. Astfel. în şedinţa Consiliului Naţional Ro
mân din 13 noiembrie 11)18. Alecu Procopovici a spus : „Recunosc că 
socialismul a adus servicii cauzei naţionale... şi că prefacerile din pre
zent au fost în mare parte promovate de el. Voi fi bucuros dacă st- va 
ivi socialismul la noi. insă un socialism românesc" adică aplica! Ia 
condiţiile concret-istorice din ţara noastră. în acelaşi sens, Laurent T<>- 
moioagă spunea : „Cred că vorbesc în numele tuturor intelectualilor 
dacă susţin că tocmai noi am contribuit la validarea socialismului prin 
simpatiile cu care am urmărit manifestările lui. recunoscînd că socialis
mul e acela care a adus schimbările de faţă11 în întreaga operă do 
desăvîrşire a unităţi politico-statale din 11)18. de unire a Bucovinei cu 
România, de la crearea Consiliului National Român şi pină la Congre
sul general din 28 noiembrie 11)18, regăsim contribuţia substanţială, ac
tivă. a mişcării socialiste din Bucovina la realizarea acestui act istoric, 
revoluţionar, cu profunde implicaţii în dezvoltarea economico-socia ă a 
poporului nostru.

Desigur că nu se poate transpune în domeniul mişcării muncito
reşti întreaga problematică a luptei de eliberare naţională care era o 
cauză a întregii naţiuni, dar dacă crearea statului naţional era in mod 
legic şi obiectiv drumul pe care mergea această luptă, ea era însoţită 
în mod inevitabil de organizarea şi afirmarea corespunzătoare a p ro 

letariatului bucovinean. Prezenţa activă, m ilitantă, patriotică a m un
citorimii din Bucovina a fost constant remarcată, ca un adevărat curent 

de opinie de jos in sus, care a determinat unele nuanţări şi precizări 
ce constituiau indiscutabil paşi înainte nu numai din punct de vedere 
teoretic, ci şi practic, nemijlocit politic, în definirea poziţiei proprii a 
social-democraţiei bucovinene faţă de problema naţională, a unirii Bu
covinei cu România.

:!7. Ion I. Nistor. Unirea Bucovinei, Studii şi documente. Bucureşti, „('.< • 
tea Românească”, 1928. p. 87.

:î8. Ibidem, p. 125— 12<>.
39. Ibidem, p. 142.
40. Ibidem, p. KM. ,
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Trebuie să arătăm însă că după adunarea Constituantei Bucovinei, 
membrii Consiliului Naţional Român au fost urmăriţi de jandarmeria 
austriacă. încă în plină putere, şi s-a încercat chiar arestarea lor, 
fiind declaraţi „trădători de ţară11 în acele condiţii, la 12 noiem
brie 1918, Consiliul Naţional Român printr-un comunicat, difuzat 
in toată Bucovina, a anunţat că în ziua de 10 noiembrie a luat în 
seama sa toată conducerea, în Bucovina41 şi va exercita puterea prin gu
vernul său11 în acest scop se formează un cabinet cu 11 secretari de 
stat. avind ca preşedinte pe lancu Flondor. cabinet care, exercita puterea 
executivă şi legislativă în Bucovina.

între timp, armata, unul din pilonii de bază ai imperiului austro- 
m-ar, începe să se descompună. în primele zile ale lunii noiembrie 
1018 soldaţii din garnizoanele bucovinene (în marea lor majoritate 
localnici) se răscoală. îşi scot însemnele habsburgice de la capelă, se 
demobilizează cu de la sine putere şi pleacă acasă, în dorinţa de a că
păta o bucată de păm înt (cînd era vorba de ţărani), drepturi democratice 
au condiţii mai bune de viaţă (cînd era vorba de muncitori), să lupte 

pentru făurirea unităţii naţionale a propriului popor (atunci cînd era 
vorba de naţiunile asuprite). Soldaţii răsculaţi participă alături de popu
laţie la înlăturarea vechilor autorităţi habsburgice. la alungarea poliţiei 
si j a n d a r m i lo r L a  sate se semnalează o puternică efervescenţă prin
tre ţărani, dornici de a căpăta păm înt şi libertăţi democratice. Un grup 
Ic ţărani din Pătrăuţi s-a adresat deputatului socialist George Grigo
rovici cerîndu-i să vină la ei să pornească revoluţia căci „va trebui să 
ia pămîntul de la boieri'1 Muncitorii, soldaţii şi ţăranii nu s-au li
mitat numai la lichidarea aparatului de stat al monarhiei bicefale, ci 
au căutat să toarne în conţinutul acestei revoluţii burghezo-democratice 
şi forme sociale noi. Ei cereau instaurarea republicii, exproprierea mo
şierilor. dreptul naţiunilor la autodeterminare, reforme democratice, iar 
după exemplul proletariatului din Rusia .acţionau pentru a fi scoasă 
ţara Bucovinei „din ghiarele bogătaşilor şi cămătarilor" De aici a re- 
zuhat apoi spaima burgheziei şi moşieri mii din Bucovina că muncitorii 
sî ţăranii „vor să ieie cu puterea ceea ce nu-i a lor11 /'l!.

Un important centru al luptei pentru unirea Bucovinei cu Româ
nia a fost Cimpulungul Moldovenesc. Aici, la 3 noiembrie 1018. după ce 
ni fost lichidate ultimele rămăşiţe ale armatei austro-ungare avea loc
o mare adunare populară în care Mihai lacoban aduce la cunoştinţă 
hotărîrile Constituantei din 27 octombrie 1018 adoptîndu-se în unani- 
mitate următoarea rezoluţie : „1. Desfacerea ţinutului şi oraşului Cîmpu- 
hir.K de monarhia austro-ungară : 2. Unirea acestuia cu statul român

41. Ion I. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi. Tiparul 
.Glasul Bucovinei", 19.18, p. 84.

42. Ion I. Nistor. Unirea Bucovinei, Studii şi documente, Bucureşti, „Car
tea Românească", 1928, p. 117.

4:î. Ion I. Nistor. Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi. „Tiparul 
C»la^ul Bucovinei". I9:i«. p. 111— 112.

44. „Glasul Bucovinei", nr. 10 ciin 24 noiembrie 1918.
45. Ion I. Nistor. op. cit., p. 194—195.
4ii. Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti din România 1908—1921, Bucureşti, 

'viitura politică, 19(57, p. 186.
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fără nici o condiţie; 3. Trimiterea unei delegaţii de cîmpulungeni la 
cea mai apropiată prefectură din România ca să aducă la cunoştinţa 
guvernului român declaraţia privitoare la Unire ; 4. Reintegrarea fos
tului primar al oraşului, Gheorghe Huţu, revocat de guvernul austriac 
pentru motive de neîncredere; 5. Formarea unei gărzi naţionale, com
pusă din soldaţi demobilizaţi, pentru menţinerea ordinei“ /'7. Aceste 
măsuri revoluţionare an fost puse în aplicare în cîteva ore, fără să fie 
nevoie a fi confirmate de cineva, nerecunoscîndu-se altă autoritate. Ime
diat după aceasta a plecat spre Fălticeni o delegaţie formată din 40 de 
membri cîmpulungeni. aleşi din toate categoriile populaţiei. Delegaţia 
s-a prezentat în ziua de 5 noiembrie 1018 la prefectul Leca, predindu-i 
moţiunea „prin care populaţia românească clin sud-vestul Bucovinei s-a 
declarat unită cu regatul român“ /,s. Cînd delegaţia a coborît scările pre
fecturii era adunată o lume imensă. îi aştepta armata cu fanfara m ili
tară şi de-a lungul străzilor erau grupate toate şcolile, cei mai mulţi 
dintre elevi avînd în m ină un steguleţ tricolor. La întoarcere, popu
laţia din Cornu Luncii a făcut o primire grandioasă delegaţiei cimpulun- 
genilor v\ La fi noiembrie, 1918, au sosit la Fălticeni alte două delegaţii : 
din Gura Humorului şi Vatra Dornei, pentru a aduce la cunoştinţa au
torităţilor române hotărîrea maselor clin Bucovina de a se realiza cit 
mai repede Unirea cu România r’°.

în  această stare de spirit, cînd întreaga populaţie a provinciei era 
de mult pregătită pentru Unire, Consiliul Naţional Român a hotărît 
convocarea unui Congres general al Bucovinei pentru data de 28 no
iembrie 1918. La Congres au participat, în afară de membrii Consiliului 
Naţional Român, delegaţi ai naţionalităţilor conlocuitoare, germane, po
lone şi rutene. Concomitent, erau prezenţi la Cernăuţi m ii de reprezentanţi 
ai muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor, ai tuturor claselor şi catego
riilor sociale din Bucovina:>l. Erau prezenţi la Congres şi soli clin toate 
provinciile locuite de români : Moldova, Muntenia. Oltenia .şi Transil
vania 52. Lucrările Congresului au fost conduse de lancu Flondor. care 
a propus celor adunaţi o moţiune cu un conţinut etic şi politic impre
sionant : „Considerînd că de la fundarea Principatelor Române Buco
vina... a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat 
ca stat ; că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul scaun 
de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi 
Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe clin trecutul 
Moldovei ; că fii acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor clin Moldova şi 
sub conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a lungul veacurilor

47. Ion I. Nistor. Amintiri răzleţe (lin timpul Unirii, Cernăuţi, Tiparul 
„Glasul Bucovinei", 15)38, p. 357—359.

48. Ibidem, p. 364.
49. Ibidem, p. 305—366.
50. Ion I. Nistor, op. cit-, p. 129—141, 263 ; Vezi .şi Afirmarea statelor na

ţionale independente unitare din centrul şi sudestul Europei (1821— 1923), Bucu
reşti. Editura Academiei, 1979, p. 148.

51. Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa regală, Dosar nr. 56,1918, 
fila 1—6.

52. Ibidem, fila 1—6.
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fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotro
pirii păgîne ; că în 1774 prin vicleşug Bucovina a fost smulsă din tru
pul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor ; că 144 de 
ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei cîrmuiri străine care
ii nesocotea drepturile naţionale şi care prin strîmbătăţi şi persecuţii 
căuta să-i înstrăineze firea şi să-l învrăjbească cu celelalte neamuri, 
cu care el voieşte să trăiască ca frate ; că... aveau să îndure micşorarea 
drepturilor moştenite, izgonirea limbii lor clin şcoală, din viaţa publică 
si chiar clin biserică... ; considerînd că, cu toate acestea bucovinenii n-au 
pierdut nădejdea, că ceasul m întuirii, aşteptat cu atîta dor şi suferinţă, 
va sosi şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţele nelegiuite, 
se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au 
nutrit veşnic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui, prin 
unirea tuturor ţărilor române... intr-un stat naţional u n ita r ; constată 
că ceasul acosta mare a sunat !... Drept aceea noi Congresul general al 
Bucovinei, întrupind suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu 
puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale, hotărim : Unirea 
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei in vechile ei hotare... cu re
datul României115’1. Moţiunea de unire a fost adoptată în unanimitate 
de voturi O mare nedreptate istorică se repara. Visul de aproape un 
secol şi jumătate se împlinea. în cadrul Congresului, reprezentantul 
populaţiei germane s-a pronunţat în numele Consiliului naţional german 
clin Bucovina „pentru alipirea Bucovinei la regatul României14 53. La 
rindul său, delegatul polonilor a declarat : „Noi polonii bucovineni sa
lutăm călduros ziua sfîntă a renaşterii României unite. Recunoaştem pe 
deplin drepturile băştinaşe ale poporului român... asupra Bucovinei1150.

Mişcarea muncitorească şi socialistă din Bucovina şi-a dat fără 
rezerve adeziunea la acest hotărîtor act istoric. Alături de socialiştii 
români, la Congresul general al Bucovinei au participat şi reprezentanţi
ii socialiştilor germani şi poloni din Bucovina, care au contribuit „clin 
propriul şi liberul lor impuls la actul de reunire a Bucovinei cu Româ
nia107. Referindu-se la contribuţia acestora, secretarul Partidului So-
■ ial-Democrat clin această provincie sublinia : „De ce sentimente au 
fost cuprinşi aceşti bărbaţi cînd stăteau în măreaţa sală a Mitropoliei 
lin Cernăuţi şi ascultau oraţiunile de aderare ale românilor din toate 
ţările unite, dar şi ale nemţilor şi polonezilor, uşor le pot destăinui. îi
i uri osc clin tinereţe, le-am fost învăţător in ale mişcării social-demo- 
r.ite. au luptat alături de mine un deceniu pe baza programului nos

tru social-democrat, care pe lîngă ţinta sa socialistă n-a neglijat nici 
•i l drepturile sfinte de autodeterminare ale fiecărei naţiuni. Ce sim- 

i' un eu, simţeau şi ei. îşi aduceau în mod loial şi plini de încredere 
prinosul de recunoştinţă faţă de patria nouă şi credinţa că neamul ro
mânesc va şti să preţuiască această liberă autodeterminare a muncito-

53. Ibidem, fila 7—12.
54. Ibidem, fila 12—20.
55. „Glasul Bucovinei", nr. 16 din l decembrie 1918.
50. Ibidem, nr. 15 din 30 noiembrie 1918.
57. „Vremea nouă", nr. 78 din 28 septembrie 1920.
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rim ii“ naţionalităţilor conlocuitoare. „Ei erau siguri că idealul lor dez
robitor —  socialismul îşi va găsi locul dc cinste între ideile şi curentele 
adevărat umane dn ţara românească44 In acele momente hotărî toare 
pentru viitorul lor, românii bucovineni au declarat şi au dovedit, prin 
măsurile luate, că nu doreau să devină din asupriţi asupritori.

în  etapa pregătirii şi înfăptuirii unirii Bucovinei cu România, miş
carea muncitorească, socialistă a devenit un fenomen major al luptei 
naţionale şi sociale. Radicalizarea stării de spirit a maselor muncitoare, 
efervescenţa revoluţionară care s-a manifestat în acţiunile muncitorilor 
şi ţăranilor pe plan politic şi organizatoric, activitatea socialiştilor bu
covineni au dat un mare impuls şi au creat un climat propice desfăşu
rării mişcării pentru unire, pentru crearea statului naţional unitar. 
Burghezia a fost pusă în situaţia dc a reconsidera unele căi şi metode 
de acţiune, de a aborda dintr-o perspectivă nouă împrejurările creat?.

La scurt timp, comunitatea armeană a salutat „cu însufleţire un i
rea scumpei Bucovine cu patria-mamă44 50. Lipovenii întruniţi la Şiret, 
în 25 februarie 1919, au recunoscut, de asemenea, în unanimitate unirea 
Bucovinei cu R om ân ia60. Au aderat la hotărîrea de unire .şi rutenii. 
Reprezentantul acestora declara, in Adunarea Deputaţilor din decembrie 
1919 că, „in ce priveşte alipirea Bucovinei la România mare. rutenii 
sînt nu numai mulţumiţi, dar şi recunoscători4401. în acest sens s-au 
pronunţat şi diverse comunităţi evreieştir<:.

Se poate afirma cu toată certitudinea că una din forţele care au 
acţionat Ia disoluţia imperiului austro-ungar a fost tocmai alianţa oa
menilor muncii indiferent de naţionalitate in cadrul căreia un rol prin
cipal revenea românilor bucovineni, precum şi colaborarea mişcării na
ţionale cu forţele revoluţionare proaspete, deosebit de active, ale miş
cării muncitoreşti socialiste din provincie.

Istoria a demonstrat că lupta internă a maselor populare a jucat 
rolul hotărî tor în desăvîrşirea formării statului naţional unitar român. 
Pe bună dreptate ziarul „Glasul Bucovinei44 sublinia că „hotărîrile pri
vitoare la actul Unirii le-au luat bucovinenii singuri, fără nici un ames
tec din afară44 63. în  concluzie, unirea Bucovinei cu România, hotărită 
de Constituanta Bucovinei, la 27 octombrie 1918, a fost realizată în 
practică prin lupta revoluţionară a maselor populare şi apoi consfinţită 
pe plan juridic de Congresul general al Bucovinei din 28 noiembrie 
1918, hotărîre care în ultimă instanţă şi-a găsit şi consacrarea interna
ţionala în Tratatul de pace de la Verssailles. Actul unirii Bucovinei cu 
România a fost salutat cu entuziasm de poporul român de pe întreg 
teritoriul ţării prin numeroase manifestaţii, telegrame, scrisori, prin

58. Ibidem.
P9. „Glasul Bucovinei**, nr. 18 clin -1 decembrie 1918.
60. „Bucovina", nr. 5 din 22 martie 1919.
61. „Monitorul Oficial", Dezbaterile Adunării Deputaţilor nr. 11, Sesiunea 

ordinară 1919—1920, Şedinţa din 12 decembrie 1919, p. 103.
62. „Bucovina" nr. 26 din 16 aprilie 1919.
63. „Glasul Bucovinei", nr. 26 din 14 decembrie 1918.
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presă şi recunoscut pe plan internaţionalw. Astfel, ţinuturile Ţării de 
Sus ale Moldovei, denumite impropriu Bucovina, locuite dintotdeauna 
de români şi alături de care in timpul stăpînirii străine se aşează şi 
.»1 te naţionalităţi, ca germani, polonezi, ucraineni etc., îşi ocupaţi locul 
cuvenit alături de celelalte provincii istorice româneşti reunite cu patria- 
mamă după 1 14 de ani de dominaţie străină.

Dar in aceşti ani ai dominaţiei habsburgice. lupta a fost deosebit 
de înverşunată. Pe bună dreptate, gazeta „Glasul Bucovinei44, privind 
retrospectiv condiţiile grele în Cc.re a fosl păstrată fiinţa naţională a 
românilor bucovineni, sublinia : „Au încercat să ne dezbine pentru a 
ne putea răpune mai lesne conform principiului „divide et impera !‘4. 
Prin aceasta ne-au slăbit frontul, dar nu l-au rupt, fiindcă dragostea 
noastră de neam şi ţară a fost mai puternică decît mijloacele meschine 
dc dezbinare ale adversarilor. Şi aşa, în sfîrşit, după o luptă grea şi 
obositoare, purtată in condiţiunile cele mai neprielnice, am reuşit să ne 
păstrăm fiinţa noastră naţională şi să ne întoarcem la Moldova, din 
trupul căreia fusesem rupţi, cu moşia noastră neştirbită44 85.

Lupta decisivă, ultimul pas pentru înfăptuirea unităţii noastre na
ţionale s-a dat în Transilvania. Dar, aceasta nu înseamnă că românii 
clin celelalte provincii, de pe ambele versante ale Carpaţilor nu şi-au 
adus partea lor de contribuţie la înfăptuirea acestei uniri. Marea Adu
nare Naţională din 1 decembrie 1918, care a hotărît Unirea Transilva
niei cu România, a fost convocată la Alba lu lia  nu întîmplător. într-un 
anumit fel, din punctul de vedere al unităţii româneşti, Alba lu lia  re
prezenta o cetate istorică a neamului românesc, pentru că acolo pentru 
prima dată a unit M ihai Viteazul ţările româneşti. Semnificativ este 
faptul că în documentul adoptat de această istorică Adunare Naţională 
.<* subliniază că toţi participanţii „salută pe fraţii lor din Bucovina scă
paţi din jugul monarhiei Austro-Ungare şi uniţi cu... România44 06 

Evenimentele din Bucovina şi Transilvania s-au desfăşurat într-un 
paralelism explicabil, care nu s-a mărginit doar la sincronizarea acţiu
nilor, ci în egală măsură a cuprins şi programul acestora. Conţinutul iden
tic1 al acestora, caracterul şi componenţa forţelor sociale participante 
la luptă au ilustrat şi au dovedit unitatea de aspiraţii, comunitatea idea
lului naţional : desăvîrşirea statului român unitar. în acest context, for
marea statului naţional unitar român a fost opera întregului popor 
român, ea a răspuns cerinţelor şi legilor obiective ale dezvoltării so-
- iale, s-a bazat pe realităţile fundamentale cum sint originea şi limba 
omună. identitatea de interese şi aspiraţii ale maselor populare dornice 
..i ‘ răiască într-o singură ţară.

Uni”ea a fost încununarea victorioasă a luptei seculare duse de 
« '•<• mai înaintate forţe ale poporului nostru, de cărturarii şi marii 

hulitori ai neamului, a voinţei întregului popor român. Cu deplină în-

64. Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei, Studii şi documente, Bucureşti, „Gar- 
’ i Românească", 1928, p. 180—183.

65. „Glasul Bucovinei", nr. 25 din 13 decembrie 1918.
66. Uomânia în primul război mondial. Bucureşti, Editura Militară, 1979,

|) ir,3.
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dreptăţire, Programul Partidului Comunist Român subliniază : „Isto
ria demonstrează că formarea statului naţional unitar român nu a fost 
rezultatul unui eveniment întîmplător. de conjunctură, al înţelegerilor 
intervenite la masa tratativelor, tratatul de pace n-a făcut deeît să con
sfinţească o situaţie de fapl, creată de lupta maselor populare1' G7.

Mişcarea muncitorească şi socialistă din Bucovina îşi insuseşte fără 
rezerve punctul de vedere expus în Declaraţia din 13 februarie 1919 a 
Partidului Socialist din România şi a Comisiei generale a sindicatelor, 
în care este salutată cu entuziasm desăvîrşirea unităţii noastre sta
tale Oricine preţuieşte adevărul istoric nu poate să conteste juste
ţea ideilor formulate în această Declaraţie. Ea reflectă orientarea mar
xistă, patriotică şi totodată internaţionalistă a socialiştilor români. „Par
tidul socialist —  subliniază Declaraţia —  reprezintă nu numai interesele 
proletariatului, ci şi interesele întregii omeniri, este hotărît potrivnic 
oricărei asupriri de neam, rasă, clasă, şi sex. Consecvent cu aceste prin
cipii, partidele socialiste au fost şi sînt apărătoarele cele mai liotă- 
rîte ale emancipării naţiunilor subjugate şi revendicările acestora au 
găsit întotdeauna in socialism un punct de sprijin... Prin dreptul rle 
autodeterminare al naţiunilor, principiu recunoscut de întregul socialism 
internaţional, românii din teritoriile subjugate şi-au manifestat, prin 
hotărîrile adunărilor naţionale, voinţa de a se uni cu România, pe baza 
rezoluţiilor votate. Locuite în marea lor majoritate de o populaţiune ro
mânească apăsată de secole de dominaţie străină, —  împiedicate astfel 
în dezvoltarea lor economică, politică şi culturală —  aceste provincii 
s-au emancipat de sub aceste dominaţiuni, devenind libere. Ca socialişti 
români, internaţionalişti, salutăm cu bucurie dezrobirea naţională a po
porului român din provinciile subjugate pînă acum şi respectăm legă- 
mintele de unire hotărîte“ fi9. în  acest spirit şi cu aceste gînduri. socia
liştii bucovineni se angajau să apere drepturile cetăţeneşti atît ale ro
mânilor, cît şi ale naţionalităţilor conlocuitoare, şi astfel înfrăţiţi, mun
citori, ţărani şi intelectuali din toată ţara, să militeze pentru a obţine 
„succese mari pe drumul spre societatea nouă, socialistă" 7n.

Unirea teritoriilor româneşti într-un singur stat a fost astfel un act 
progresist, necesar, pe care Marx, Engels şi Lenin l-au subliniat la vre
mea lor cu argumente profund ştiinţifice. Unirea s-a înfăptuit prin 
lupta revoluţionară a maselor populare, adevăratele făuritoare ale is
toriei, încheindu-se astfel procesul de creare a statului naţional unitar 
român, început în 1859.

Activitatea mişcării socialiste din Bucovina nu se reduce numai la 
contribuţia ei afectivă, nemijlocită, la lupta întregii naţiuni pentru crea-

(i7. Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socia
liste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Bucureşti, 
Editura politică, 1975, p. 37.

158. Presa muncitorească şi socialistă din România, volumul al 111-lea
(1917—1921). partea 1. (septembrie 1917—iunie 1919), Bucureşti, Editura politică. 
1971, p. 181.

69. „Socialismul", nr. 37 din 17 februarie 1919.
70. Presa muncitorească şi socialistă din România, Volumul al 1 î 1 -lea

(1917—1921), Partea I (septembrie 1917—iunie 1919), Bucureşti, Editura politică. 
1971, p. 182.

CONTRIBUŢIA SOCIALIŞTILOR LA DESÂVEK.ŞIHEA UN1TÂŢJI •!9

rea statului naţional unitar, independent, ci cuprinde întreaga sferă de 
acţiune şi afirmare proprie în viaţa socială, culturală şi politică a so
cietăţii româneşti, de care ne vom ocupa in continuare într-un alt 
articol.

LA CONTRIBUTION DU MOUVEMENT OUVRIER ET SOCIALISTE 

DE BUCOVINE A L’ACHEVEMENT DE L'UNITE DE L ’ETAT 

NATIONAL ROUMAIN

— R e s u m  6 —

L'etude in ti tute „La contribution du mouvement ouvrier et socialiste de 

Bucovine A l'achevement de l'unite de l'etat naţional roumain''. aborde un im

portant probleme de l'historiographie roumaine moderne et contemporaine. L'ar

ticle se remarque par beaucoup d’elements inedits. apportes pour Ia premiere fois 

dans la litterature historique de Roumanie. L'auteur prouve que l'apparition et 

le developpement du mouvement ouvrier et socialiste de Bucovine a contribue 

dans une mesure essentielle a l'augmentation (les forces de la nation roumaine 

dans la lutte juste, legique de cette-ci. pour l'achevement de l'etat naţional uni- 

taire, independant, souverain, s’affirmant ainsi dans le mode le plus direct comme 

facteur d'unite et de eontinuite dans l'histoire du peuple roumain. qui peut etre 

caracWrisee par l'unite organique de Ia lutte naţionale et sociale. Dans ce con

texte, sur la foi des faits concrets, l ’auteur met en cvidence la contribution des 

soeialistes de Bucovine ă l ’achevement de l'unite d'etat des roumains. le ruit 

que les decisioris concernant l'acte d'Union de la Bucovine avec la Roumanie 

ont ete prises seulement par les gens de Bucovine, sans aucune immixtion de 

IVtranger.



CONŞTIINŢA ORIGINII ETNICE ROMÂNEŞTI 

ÎN FAMILIA PORUMBESCU

PAUL LEU

Absenţa, necunoaşterea ori ignorarea mai mult sau mai puţin voită 
a unor documente certe, acte de conştiinţă, atitudini, profesiuni de cre
dinţă, studii, monografii şi altele au generat afirmaţii hazardate, uneori 
contradictorii, în legătură cu originea etnică a familiei Porumbescu. 
Leca Morariu, făcindu-se ecoul unor opinii care au circulat înaintea 
primului şi celui de al doilea i-ăzboi mondial, exclama : „Iată-1 acum (într-o 
uitată foaie din Muzeul Suceava, scrisă cu creionul) poet grav-epic, slă- 
vimiu-1, el, de două ori coborîtor din viţă polonă (Golembiovschi —  după 
tată, Klodnicki —  după mamă), pe Ştefan cel Mare în luptă cu craiul 
leşesc Ian Olbrîch"

Nu demult, Paula Tiefenthaler, în Das Musikleben in der Bukowina 
iViaţa muzicală în Bucovina), referindu-se la originea etnică a aceloraşi 
membri ai familiei Porumbescu, scria : „Ciprian Porumbescu —  friiher 
Golombiowski —  1854 als Sohn eines ukrainisohen Vaters und einer 
rumănischen Mutter in Schipot geboren, erhielt seinen ersten Musikun- 
terricht vom lăutar Grigore Vindereu aus Suczawa, um  den —  wic- 
auch um seinen ă!teren Zeitgenossen Mosch Nikulai —  sich in Suczawa 
' inc* Art rumanischfolkloristisches Musikzentrum gebildet ha tte "2. (Ci- 
prian Porumbescu —  înainte Golombiowski —  s-a născut în 1854, ca fiu
■ il unui tată ucrainean şi al unei mame românce din Şipot şi a prim it 
primei instruire muzicală, din partea lăutarului Grigore Vindereu din 
Suceava, în jurul căruia se formase, la Suceava, un fel de centru muzical- 
f florie românesc, ca şi în juru l contemporanului său mai vîrstnic Moş 
Mico'ai“ :l.)

Opiniile celor doi cercetători cu privire la originea etnică a antece- 
>ri lor compozitorului român Ciprian Porumbescu sînt contradictorii, iar

1 Leca Morariu, Şi iarăşi C. Porumbescu stihuitor, în Făt-Frumos^ anul X IX , 
iu 2—3, martie-aprilie 1944, p. 27. (Pentru paternitatea poemului Der liuckowincr 
Wnld, atribuit de Leca Morariu lui Ciprian Porumbescu (în realitate poemul apar-
1 no lui Victor Umlauff), vezi Nicolae Cârlan — Observaţii referitoare la incercurile 
l'hrare ale lui Ciprian Porumbescu, în „Suceava, .Anuarul Muzeului jjdeţean“,
' I VII. 1979—1980, p. 369 — nota redacţiei).

" Paula Tiefenthaler, Das Musikleben in der fîukotvina, Extras, (Viena, 1978),
16.
t Traducerea din limba germană a fost făcută de prof. Grigore Foit.
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unele clin ele crează nedumeriri chiar şi celor carc cunosc numai tangen
ţial viaţa şi opera artistului cetăţean născut la poalele obcinilor Carpaţilor 
Răsăriteni. Cititorii neavizaţi ai acestor informaţii se pot întreba, pe 
drept cuvint : care-i adevărata origine etnică a lui Iraclie Porumbescu : 
română, polonă sau ucraineană ? Dar a soţiei acestuia ?

De calitatea probităţii ştiinţifice a studiului Das Musikleben in der 
Bukowina ne dăm seama de la prima lectură. Numai in fraza cu care 
autoarea îşi începe relatările despre viaţii lui Ciprian Porumbescu apar 
cinci regretabile erori'1 determinate de ignorarea sau necunoaşterea a 
ceea ce s-a scris în limba română sau in alte limbi despre compozitor, în 
cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Ideea atribuirii originii etnice ucrainene lu i Iraclie Porumbescu este 
de dată recentă. Iui s-a născut în afara graniţelor României, iar cu prilejul 
comemorării a o sută douăzeci şi cinci de ani de la naşterea compozito
rului român, a fost răspîndită concertat, pe diverse arii geografice, cu 
ajutorul mai multor limbi, dintre care unele de circulaţie mondială. Prin 
intermediul mijloacelor tehnice cie comunicare în masă a informaţiilor 
s-a proiectat un film despre Ciprian Porumbescu, s-a tipărit o mono
grafie bilingvă, s-au scris articole şi studii etc.

Un răspuns convingător la aceste opinii controversate il aflăm inves- 
tigîncl condiţiile socio-politice şi istorice în care au trăit românii clin 
Ţara de Sus într-o anumită perioadă istorică şi. mai ales, analizînd 
mărturiile bunicului, opiniile politice şi faptele fiului, direcţia dominantă 
a activităţii sociale, politice, patriotice şi artistice a nepotului, Ciprian 
Porumbescu.

Moldova, ca şi celelalte provincii româneşti, fiind situată la răscrucea 
unor frecvente drumuri istorice, a avut de înfruntat valurile migratoare 
din Răsărit, rivalitatea dintre cele trei imperii megieşe şi altele. In urma 
tirgului samavolnic dintre Poarta otomană şi Curtea imperială de la Viena, 
la sfirşitul anului 1771. a fost ruptă din trupul Moldovei partea de nord 
şi anexată Statului habsburgic. La acea dată „trăiau în Bucovina, cum 
a fost numită după ocupaţie, peste 75% români, şi mai puţin de 25»/o 
ruteni, huţani, armeni, germani şi evrei“ :>. Timp de aproape un secol 
şi jumătate asupra populaţiei majoritare de la poalele obcinilor Carpaţilor 
Răsăriteni s-a exercitat o puternică politică de germanizare, polonizare, 
sau rutenizare, in funcţie de provenienţa diriguitorilor oficiali, de centrul 
administrativ de care aparţinea Bucovina, sau clo interesele majore ale 
politicii Imperiului austriac. în atari condiţii vitrege, mulţi români şi-au 
pierdut identitatea însă nu şi conştiinţa naţională. Printre aceştia se 
numără şi cei din ramura paternă a familiei compozitorului Porumbescu.

•1 Erorile făcute sînt in legătură cu : a. stabilirea originii etnice a lui Iraclie 
Porumbescu : b. precizarea originii etnice a mamei lui Ciprian Porumbescu ; c. sta
bilirea locului naşterii Emiliei ; d. Ciprian s-a născut la 2/14 octombrie 1853 şi 
nu în 1851 ; e. primul profesor care l-a instruit pe Ciprian Porumbescu a fost 
Carol Miculi (din 1859 şi pină in 1864) şi nu Grigore Vindereu, cum se afirmă 
in l.icrarea Das Musikleben in der Bukowina, p. 16.

5 Ştefan Pascu, Momente din lupta poporului român pentru formarea statului 
naţional unitar, în Magazin istoric, anul X, nr. 2 (107), februarie 1976, p. 5.
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Bunicul lui Ciprian, Tănase Golembiovschi, ţăran român din Suceviţa, 
a fost de religie ortodoxă şi nu catolică, după cum ar fi înclinaţi unii să 
creadă, avînd în vedere rezonanţa polonă a antroponimului. Este ştiut 
că pe parcursul dramaticei existenţe a poporului polon, membrii acestei 
comunităţi umane au fost dispuşi, in mai multe etape istorice, să sacri
fice unitatea şi independenţa lor naţională, însă niciodată credinţa în 
biserica catolică. Aşa că, în cazul lui Tănase Golembiovschi, presupunînd 
că ar fi [de naţionalitatea pe care o indică numele său de familie, este 
foarte puţin probabil ca acesta să fi renunţat de bunăvoie la catolicism 
şi să fi trecut la ortodoxism, ba şi mai mult, să devină pălimarul bisericii 

ortodoxe din Suceviţa.

Biserica ortodoxă, de-a lungul secolelor, a avut un important rol 
cultural şi politic. Ea a apărat, printre altele, unitatea şi independenţa 
românilor de pretutindeni şi a fost un factor de întreţinere a conştiin
ţei naţionale. Sîntem inel imiţi să credem sâ militantismul ortodox al 
pălimarului Tănase clin Suceviţa nu este rezultatul numai al pioşeniei 
sale, ci, mai ales, al faptului că prin intermediul bisericii greco-orientale 
el vedea o cale de luptă ce ducea spre eliberarea românilor de sub asu
prirea străinilor. Aşa se explică de ce Tănase Golembiovschi a menţinut
ii strinsă legătură cu reprezentanţii focarelor de cultură de la mănăstirile 
Suceviţa şi Putna şi a sprijinit pe unul din fiii săi, pe Iraclie, sâ devină 
slujitor al bisericii ortodoxe. De notat este şi faptul că, pe plan poiitic- 
ndministrativ, Tănase a reprezentat, o vreme, interesele românilor din 
Suceviţa în calitate de vornic (primar) al satului.

Rezonanţa străină a numelui de familie al unui ţăran român nu era 
un „lucru ieşit ciin comun la acea dală, constata una din strănepoatele 
artistului de la Stupea. După 178(5, cînd Bucovina fu alipită Galiţiei. o 
mulţime de funcţionari poloni au fost investiţi cu posturi administrative 
in Ţara Fagilor. Aceştia au tradus o seamă de nume, chiar şi la sate. 
şi au făcut şi alte samavolnicii, ca spre exemplu acapararea pămmturilor 
păstrate cu urice din timpuri străvechi de locuitorii acestor meleaguri*. 0

Tănase sau Atanasie, cum i se mai spunea, deşi era num it Golem- 
biowski in registrele întocmite de autorităţile habsburgice (substantivului 
«uniun, românesc, porumbel, ii corespunde cuvîntul polon golomb), nu s-a 
fiit să-şi crească copiii în spiritul conştiinţei înaintaşilor, a dragostei 

faţă de meleagurile de glorie şi legendă pentru care au muncit, luptat şi 
murit bunii şi străbunii săi. Sfătosul tată, cînd se ivea ocazia, nu uita să 
amintească fiilor săi despre vrăjmăşiile vieţii locuitorilor de la poalele 

obcinilor carpatine. El le povestea de nesfîrşitele lupte, duse sub condu- 

' i-rea voievozilor români, pentru apărarea locurilor de baştină, cu vocaţia 

cronicarilor moldavi de altădată.

—  Ei, ţi-aşi spune eu —  zise aicea tatăl meu —  multe despre acel 

Vodă Dragoş —  oamenii îl numeau mai demult Drăguş — apoi şi despre 
alţi voievozi de după dîrusul, care au stâpinit ţeara Moldovei şi care toţi

6 Nina Cionca, Ciprian Porunibescu. o viată, o epoca, un ideal, Editura Muzicală 
a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, p. 5.



creştini, cu voinicii noştri de moşi-strămoşi, au îngrădit, zice că. cu piep
turile lor. săracii, hotarele acestei ţâri, ca să nu le ia liftele rele şi păgîne, 
ci sâ ne lase nouă, neamului lor, sărmea de hrană. Dară acestea, tu dragul 
meu, le vei şti mai bine din cărţi, câ zice că toate-s scrise. Noi ţăranii, 
orbi, atita numai ştim, ce-a spus lata la fecior şi de acolo ştim noi cci 
de acum. Dară auzind noi ce auzim, socotim şi noi cum că ţeara asta a 
Bucovinei, bună sau rea. e munca neamului nostru, şi încă nu muncă 
ia aşa uşoară şi ieftină, ci muncă plătită cu singe şi cu m ii de vieţi de 
oameni creştini : că aşadară. toţi care veniră încoace mai tirziu de acea 
muncă a moşilor şi strămoşilor noştri, veniră la masa gata. nu s-ar cădea 
deci ca fi, pe acei ce au muncit pentru această masă. să-i împingă şi 
să-i dea, aşa, înapoi, pe prag, prin tindă* •.

Dacă de la înaintaşi Tănase Golembiovschi a moştenit, pe cale orală, 
mesajul permanenţei, al continuităţii şi unităţii românilor din Ţara de 
Sus, prin luptă şi jertfă, de la haiducul D arie8, din a cărui ceată a făcut 
parte; in adolescenţă, a deprins omenia, simţul dreptăţii, curajul, dra- 
gostea pentru obidiţii şi asupriţii păm întului, ura împotriva stăpînirii 
cotropitoare, pc care le-a transmis urmaşilor săi.

Cel de al doilea copil al lui Tănase, Iraclie, a continuat să ducă mai 
departe mesajul prim it de la străbuni prin intermediul tatălui său. Ridi- 
cindu-se prin cultură, el a înţeles din plin care este rostul generaţiei sale 
in lupta pentru susţinerea drepturilor românilor din imperiala temniţă 
i popoarelor şi, pentru a-şi atinge scopul, s-a alăturat revoluţionarilor 
patruzecioptişti!l. Conştient fiind că un popor care nu-şi ştie trecutul este 
ca un copil ce nu şi-a cunoscut părinţii, Iraclie Porumbescu se angajează 
să transmită urmaşilor mesajul iubirii de neam. Impresionat de mareţia 
şi gloria locurilor şale de baştină şi visind la acei ce au luptai pentru 
apărarea păm întului natal, el scrie, in 1848, poezia leremia Movilă şi 
Săhastrul .sau Altarul mănăstirii Suceviţa şi o publică în revista Bucovina. 

•din 1850, sub semnătura Ir. P.

Pe cînd era student, a luat contact nemijlocit cu unele din cele mai 
proeminente personalităţi ale epocii : Vasile Alecsandri, Costache Ne- 
gruzzi. Mihail Kogălniceanu, Aron Pumnul, George Bariţiu, G. Sion, fraţii 
Golescu, Rosetti, Filipescu şi mulţi alţii ce au trecut prin casa familiei 
Hurmuzaki de la Cernauca ,0. Pe unii dintre revoluţionarii paşoptişti 
i-a ajutat să treacă graniţa clandestin, pentru a scăpa de prigoana lui 
Mihalachi Sturza. Trăind într-o asemenea conjunctură, orizontul său 
socio-politic şi cultural se lărgeşte şi cu uşurinţă poate identifica valorile 
morale, ideile înalte ale epocii. Datorită acestor calităţi, nu e de mirare 

că, intr-un moment decisiv al istoriei poporului român, 1818, Iraclie 

Porumbescu a fosl ales. de fraţii Hurmuzaki. secretar al gazetei Bucovina.

7 Scrieriic lui Iraclie Porumbescu, Partea I. editate de Leonida Bodnărescu, 
'Cernăuţi, 1808. p. 05.

H Iraclie Porumbescu, Amintiri. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de 
.Nicolae Oprea, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 1!>78, p. 24-62.

Paul Leu, Ciprian Porumbescu — monografie, Muzeul Suceava, 1072, p. 10-11.
10 iraclie Porumbescu, op. cit., p. 120.
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Evenimentele înnoitoare au dinamizat generoasa dăruire de sine a viito
rului slujitor al bisericii, pentru binele obştii româneşti, şi i-a stimulat 
dorinţa de a pune toate forţele fizice şi intelectuale în slujba marilor 
idealuri naţionale pentru care au luptat şi înaintaşii săi. El s-a remarcat 
şi ca prozator, poet ocazional, folclorist şi, intr-o anumită măsură, com
pozitor. Iraclie a compus imnul Lui lancu , Im nul şcoalei, Buchea şi litera 
şi altele. Melodia şi versurile Lui lancu (sau Auzi colo) glorifică bărbăţia 
lui Avram lancu şi a luptătorilor săi, polarizind in ele totodată sensul 
mai multor evenimente naţionale legate de lupta milenară a poporului 
român pentru neatîrnare, unitate şi libertate. Cinteeul îşi extrage seva 
vitalităţii din biografia naşterii României moderne şi aparţine acelor creaţii 
încărcate de o remarcabilă bogăţie emoţională ce le-a făcut să devină un 
bun al colectivităţii româneşti, incit, la un moment dat, a fost încadrat 
intr-o culegere de melodii folclorice. Iraclie a scris numeroase versuri 
eu caracter patriotic, izvorite din legende, folclor (Aniţa), din viaţii de 
toate zilele (Stina), din istoria românilor. Poezia Către Zimbrul Moldovei 
a apărut într-o foaie volantă in timpul evenimentelor revoluţionare de 
la 1818 şi. pentru a se pune la adăpost de prigoana autorităţilor imperiale, 
a semnat-o : Un bucovinean. în Buchea şi litera militează pentru intro
ducerea alfabetului latin in scriere. Atunci cînd a folosit grafemele latine 
intr-o corespondenţă adresată superiorilor săi. episcopul Hacman l-a 
acuzat de samavolnicie, trimiţîndu-i şi o mustrare scrisă.

Putna. punct nodal al reverberaţiilor conştiinţei româneşti prin 
veacuri, i-a dat posibilitatea să-şi facă şi .să facă altora educaţie patrio
tică. sâ trezească multe spirite ale contemporaneităţii. Asistînd la deshu
marea oficială a osemintelor lui Ştefan cel Mare şi ale familiei sale. Iraclie 
Porumbescu scrie reportajul Monaslirea Putna, IU noiembrie 1X56, apărut 
in Albina, Calendarul pentru români pe anul de la Iaşi şi reluat de
alte periodice româneşti ale vremii. Darea de seamă făcută la faţa locului, 
printre multe altele, reproducind propunerile comisiei, pune şi problema 
convocării reprezentanţilor „naţiunii române din Bucovina şi celelalte 
ţâri româneşti" 11 pentru a participa in mai sau iulie 1857 la „celebraţia 

solemnă" a reinhumării osemintelor voievodale. Se pare că Iraclie Porum

bescu. prin reportajul său. vehiculează, pentru prima oară în presa naţio

nală. ideea sărbătoririi de către întreaga suflare românească a acestui mă
reţ simbol al unităţii, continuităţii, demnităţii şi neatîrnării neamului său. 

Propunerea de la Putna va reapare public după treisprezece ani, la Viena, 

în şedinţa din 1 decembrie 1869, a societăţii studenţeşti Uomânia. cînd 

('. Aronoviei din Botoşani, după disertaţia sa Despre geniul lui Ştefan

• ■el Mare. propune a se organiza „o sârbare naţională la mormîntui lui 

Ştefan cel Mare" De îndată sugestia a fost preluată de membrii .uso-

11 Iraclie Porumbescu, Mouastirea Putna. 12 noiembrie 1856, în Calendarul 
pentru romani pe anul 1857, XIV. laşi, 1857, p. 83. Cf. Nicoiae Cârlan — l 'n  repor
taj despre deshumarea lui Ştefan cel Mare in 1856, in „Suceava../*, ed. cit., p. :5f>t-858-* 
(nota redacţiei).

12 loan Slavici, Amintiri, Ediţie îngrijită, prefaţă, note si indici de Gcorgo 
Sanda, 1SI67, E.P.L.. p.
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eiaţiei şi pusă in practică cu ajutorul studenţilor : loan Slavici, Mihai 

Eminescu ş.a., in 1871.
Aproape că nu a fost eveniment mai important în viaţa românilor 

la care Iraclie Porumbescu să nu fi luat parte (revoluţia dc la 1818, 
luminarea poporului prin cultură, educarea lui în spiritul trezirii con

ştiinţei naţionale, serbarea de la Putna ş.a.).

Dacă de la Tănase nu am aflat opinii directe în legătură cu poziţia 
ce a avut-o faţă de antroponimul dat de autorităţile imperiale, de la 
Iraclie au rămas numeroase mărturii în acest sens, enunţate in diverse 
etape ale existenţei sale. El îşi consideră numele ca fiind străin, în 
repetate rînduri. Aceasta o declară deschis chiar şi în  titlurile unor poves
tiri cu caracter autobiografic ca : Numele meu străin fatal sau Numele 

meu străin mintuitor 11.

în timpul studiilor superioare, fiul ţăranilor români clin Suceviţa 
refuză antroponimul Golembiovschi, inlocuindu-1 cu corespondentul sau 
românesc : Porumbescu. Numele lui Iraclie Porumbescu nu apare numai 
ca pseudonim literar în paginile revistei Bucovina, ci şi iii uzanţa curenta. 
Ori de cîte ori se întilnea cu Vasile Alecsandri, bardul de la Mirceşti ; 
îl saluta vesel cu : „Porumbiţă întristată11 |/|.

TerminSndu-şi studiile superioare, Iraclie s-a hotărit să ceară autori
tăţilor habsburgice să-l dezlege de povara antroponimului său străin. După
o îndelungată aşteptare, abia la 5 aprilie 1881, în urma unei decizii a 
Căpităniei districtului Suceava, cărturarul român a prim it permisiunea 
de a se legitima şi oficial cu apelativul Iraclie Porumbescu. Datorită 
acestei îndrăzneli şi a altor acţiuni întreprinse în apărarea populaţiei 
majoritare asuprite de Imperiul Austro-Ungar, jandarmeria din Suceava 
a prim it ordin să-l supravegheze discret pe răzvrătitul preot ortodox şi 
să raporteze periodic asupra comportării sale.

Deşi s-a ridicat împotriva vremelnicilor asupritori străini care neso
coteau drepturile legitime ale popoarelor oprimate din imperiu şi voiau 
să le deznaţionalizeze, faţă de oamenii simpli cc aparţineau naţionalită
ţilor conlocuitoare din Bucovina, Iraclie Porumbescu a avut, întotdeauna,
o atitudine plină de înţelegere, omenie, bunăvoinţă şi respect. O dovadă 
in arest sens au constituit-o articolele publicate în presa vremii, precum 
şi faptul că s-a îndrăgostit de Emilia, fiica brigadierului silvic polon 
Ştefan Klodnicki, ce locuia, prin 18-19, in salul Voievodeasa şi pe caro 
Iraclie nu a ezitat să o ceară in căsătorie. înainte de a se oficia fericita 
însoţire, Emilia, care era de religie catolică, s-a botezat la un preot orto
dox şi apoi a fost cununată cu Iraclie. la 20 august 1850, in ctitoria lui 
Dragoş-vodă, rezidită de Ştefan cel Mare la Volovăţ. lîngă Rădăuţi.

Dacă tatăl său abia putea să întrezărească cîteva puncte luminoase 

din ceea ce a fost odată pe locurile sale de baştină, Iraclie Porumbescu, 

datorită işcolilor prin care a trecut şi ambianţei in care s-a form'at, 

a căpătat largi orizonturi, direcţii precise, devenind mult mai eficient

13 Iraclie Porumbescu, Amintiri, ibidem, p. 86-113.
14 Ibidem, p. 193.
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in mobilizarea forţelor progresiste în vederea apărării drepturilor româ
nilor asupriţi.

în condiţiile socio-politice create de cea de a doua jumătate a seco
lului trecut, nepotul ţăranilor români din Suceviţa, Ciprian Porumbescu, 
va continua, amplifica şi proiecta cu puternice reverberaţii în secolul 
al XIX-lea. mesajul primit de la bunii şi străbunii săi. Profundele sale 
convingeri l-au determinat să se situeze în fruntea multor acţiuni între
prinse spre binele poporului român. El a condus, în calitate de preşedinte, 
societatea Arboroa-sa r\ a înfruntat temniţa pentru convingerile sale, s-a 
numărat printre cei mai proeminenţi activişti culturali ai asociaţiei stu
denţeşti vieneze, România jună  l(i, a creat melodii şi versuri avîntate, 
şi-a pus întreaga fiinţă în slujba aspiraţiilor majore ale românilor de 
pretutindeni.

Vocaţia luptei pentru libertate, demnitate, independenţă şi unitate 
naţională este o constantă de prim ordin a orientării creatorului cîntecului 
sorial-militant de masă şi ea s-a cristalizat în numeroase compoziţii de 
rezonanţă istorică şi de netăgăduită actualitate. Mult îndrăgita Balaclă 
sau Serenada emoţionează cu aceeaşi intensitate pe ascultătorii şi inter
preţii de astăzi cu care a impresionat pe contemporanii creatorului ope
retei româneşti. Compoziţia Cintec de primăvară, ce a fost şi este folosită 
de mişcarea muncitorească din România, devine, după Eliberare, Marş 
dc 1 Mai, fiind intonată la mai toate mitingurile şi manifestările de masă 
postbelice. Cintecul tricolorului, născut ca ecou al luptei pentru inde
pendenţa de la 1877, a avut şi are o profundă rezonanţă in  conştiinţa 
şi viaţa poporului român, fiind indisolubil legat de sacrificiul milenar 
pentru libertate, unitate, demnitate şi neatîrnare şi. din această cauză, 
melodia a fost ridicată la rangul de Imn de Stai al Republicii Socialiste 
Uomânia. în noua sa calitate, compoziţia porumbesciană continuă să fie 
purtătoarea permanenţelor conştiinţei locuitorilor de la Dunăre şi Carp,iţi, 
a înaripeze cele mai îndrăzneţe visuri şi aspiraţii de viitor ale naţiunii 

socialiste române.

Imnul unirii, imn al asociaţiei studenţeşti de la Viena, România 
lună. a însufleţit, in secolul trecut, masele şi intelectualii aflaţi sub împi-
i.uva străină şi a mobilizat pe luptătorii de la Soveja. Oituz, Mărăşti şi 
.Mărăşeşti pentru eliberarea patriei cotropite, contribuind astfel la desă
vârşirea unităţii naţionale, realizată in 1918. Cu toate că textul literar a
• uferit unele modificări de la o etapă la alta, melodia porumbesciană a în- 
ti'.tTit, evoluînd in timp, încît astăzi simbolizează unitatea moral-politică 
i locuitorilor Republicii Socialiste România.

La Viena, asociaţia studenţească România Jună  a fost. în cea de a 
doua jumătate a secolului al XIN-lea, un puternic centru de iradiere a 
'-piraţiilor noastre milenare. Corul asociaţiei, condus o vreme şi de Ciprian

1 'm-umbescu, spectacolele, petrecerile, balurile şi alte manifestări tine-
i ■ s!i au atras pe mulţi cehi, sirbi, croaţi, albanezi, germani, unguri,

1.") Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Ediţia a 11-a revăzută şi adăugită, Bucureşti,
H. Editura muzicală, p. 43-68.
16 Ibidem, p. 69-108.
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austrieci, francezi, iar cîntecele patriotice şi de petrecere, ale compozi
torului de la Stupea, au fost îndrăgite şi vehiculate în ţările lor de 
baştină. Aşa se explică de ce în manuscrisele rămase de la muzicologul 
Etern Ungor din Turcia, apare eîntecul Nu e viaţă mai plăcută, transcris 
cu text transliterat in limba română din Colecţiunea de cinteee sociale 
pentru studenţii români, publicată la Viena, în 1880, de către Ciprian Po

rumbescu.
Lupta pentru independenţa naţională a românilor subjugaţi de im 

periul Austro-Ungar, evenimentele din 1877, triumful repurtat de Vasile 
Alecsandri, în 187f>, la Montpellier, cu Cintecul gintei latine şi multe 
altele au constituit pentru Porumbescu un nesecat izvor de inspiraţie. 
Melodiile artistului român erau cerute de momentul istoric al etap >i 
respective şi din această cauză ele au găsit rezonanţe sincere, spontane, 
captînd simpatia şi adeziunea maselor la mesajul ce-1 vehiculau.

Faptul că artistul patriot Ciprian Porumbescu a fost şi continuu sa 
mai fie purtătorul de cuvint al idealurilor poporului român, este atestat 
şi numai de simpla evidenţiere a genezei cintecului cu care-şi iruepe 
culegerea din 1880. Răsunătorul succes in spaţiu şi timp al Cintecului 
gintei latine s-a datorat atît calităţilor artistului cetăţean de la M ir işti, 
cit şi condiţiilor şi climatului creat de Societatea pentru studiul limbilor 
romanice d in Franţa, care a instituit, in 1878. un concurs cu tema : 
Cintecul Latinului. După invitaţia prim ită de la poetul francez Mistral. 
Alecsandri se hotărăşte sâ participe, alături de artişti francezi, italieni, 
spanioli, însă nu cu gindul de a ciştiga, ci pentru a face cunoscut p'>p> • 
relor surori idiomul antecesorilor săi.

Primul premiu literar internaţional obţinut de un poet român a 
determinat o puternică reverberaţie între locuitorii de la Dunăr ■ şi 
Carpaţi. Printre aceştia s-au numărat şi vechii prieteni şi statornicii adm i
ratori iii lui Alecsandri : Iraclie şi Ciprian Porumbescu. l^i Iaşi, la numai
o zi de la aflarea extraordinarei veşti, membrii asociaţiei Junimea : P.
Carp. I. C. Negruzzi, S. G. Vîrgolici. V. Conta, A. Mânu, George C. 
Negruzzi, D .G. Rosetti, P. Vernali. Y. I. C’astano, A. D. Xenopol, V. r.tsu,
S. Bodnărescu, P. V. Grigoroiu, G. M. Buicliu, Ailex. IVI. Buicliu, Alex. 
A. Beldiman „întruniţi întâia oară după triumful do kt Montpellier, îşi 
exprimă admiraţia pentru iubitul lor poet“

Principalele asociaţii culturale din Imperiul habsburgic şi-au trimis 
mesajele spre Mirceşti. De la Sibiu, ASTRA il felicită pe acel ce a obţinut 
„coroană de lauri a poeţilor latini“ 18 şi se bucură că Alecsandri simboliza 
„înaintea gintei latine şi, putem zice, a întregii lumi, onoarea şi gloria 
naţiunii române, sentinela perpetuă a civilizaţiei la porţile Orientului* u . 
Tot acum Gheorghe Hurmuzaki, preşedintele Societăţii pentru cultura 
şi literatura română in Bucovina, il felicită, bueurîndu-se că „intre poeţii 
popoarelor latine chemaţi la concurs spre a compune cintecul gintei

17 Scrisori către Vasile Alecsandri, Ediţie îngrijită, prefaţă, note. traduceri !<" 
Marţii Anineanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1078, p. 445.

18 Ibidem, p. 448.
19 Ibidem,
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latine, a fost un poet român" -°, care a ieşit învingător în competiţie şi 
a dus faima compatrioţilor săi în lumea întreagă.

Ciprian Porumbescu, la numai patru luni după ce scăpase c-!in tem
uta habsburgieă cu sănătatea şubrezită, dă glas admiraţiei sale neţărmu

rite faţă de succesul dobîndit de Vasile Alecsandri. Exemplul poetului 
laureat îl îmbărbătează şi mai mult pe „modestul încercâtor de a cultiva 
muzica noastră naţională* -1 care cutează a-i trimite una din primele 
sale compoziţii : Hora naţională română. Realizările şi mesajul poetului 
’în: un exemplu hotăritor în orientarea activităţii de viitor a studentului 
roman, după cum singur o mărturisea. ,.îndemnuri mari deşteaptă şi 
î\ irajează şi puteri slabe! Hora alăturată e micul şi modestul fruct al 
simţurilor mele după cetirea epocalului poem al domniei tale : Peneş 
( uri-anul. Cutezanţa-mi insă a ţi-o dedica şi trimite (...) mi-o dete atît 
gloriosul, cît şi fermecătorul Cint.ec al gintei latine" '2-.

Iubirea de ţară nu este numai dominanta ce s-a degajat din activi- 
latea social-culturală pentru care a fost privat de libertate o vreme, ci 
şi •.n poeziile create anume pentru compoziţiile din etapa vieneză. Sem- 
nif: ative In  acest sens sînt versurile din Cintecul tricolorului, Inimă de 
roir.ân, Hora şi altele. Tributar bardului latinităţii şi stăplnit de aceleaşi 

-.imente înălţătoare, Ciprian Porumbescu îşi defineşte astfel starea 
de spirit :

„Ca român in piept nutresc 
Simţul nobil românesc;
Pentru patrie, naţiune 
Şi virtuţile străbune..."

(Inimă de român)

sau :

„Pentru patrie şi bine 
Viaţa ne-o sacrificăm.
Pin'ce curge singe-n vine 
Pentru naţie luptăm

(Hora)

A.pdlul la unitate, frăţie şi luptă pentru realizarea visurilor mile- 
n,.r • <ile romanilor, irump din principiile soeio-politi'ce ale conducătorului 
revoluţiei paşoptiste din Moldova.

Pierind să-şi continuie studiile la Viena, Ciprian Porumbescu găseşte 
apitala imperială aceeaşi atmosferă entuziastă stîrnită de laurii obţi

nui la Montpellier. Aşa se explică de ce studentul bucovinean, la 1 I de- 
embrie 1879. se indigna de încetineala celor de la Stupea, pe care-i în

treba mustrător :

20 Ibidem, p. 44!l. 
IM Ibidem, p. :!8 .̂
22 Ibidem.
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n—  De ce nu mi-aţi trimis Rapsodia şi Cintecul gintei latine de Mar- 
chetti ? Trimiteţi-mi-le imediat, (trimiteţi) şi piesa aceea de mine : Două 
pierlc din poeziile lui D. Petrino. Am nevoie de ele !u -•*.

Conţinutul de idei şi sentimente patriotice ale Cintecului gintei latine 
l-a urmărit pe studentul român tot timpul cit a alcătuit Colecţiunea de 
cintece sociale pentru studenţii români ce o pregătea in acel timp la 

Viena.
Compozitorii români ai vremii, printre care se numărau : Ciprian Po

rumbescu. Eduard Caudella şi alţii, erau nemulţumiţi de armonizarea lui 
Filippo Marchetti, deoarece tumultul de stări afective degajat de imaginile 
artistice ale poeziei era atenuat de compoziţia muzicală romantică Îm
prumutată din Europa apuseană. Lui Ciprian melodia străină i se părea 
anevoios de interpretat, Chiar imposibil, cu puţine mijloace armonice, 
minusuri ce făceau un deserviciu conţinutului avîntat al versurilor lui 
Alecsandri. Acestea sint motivele ce l-au determinat pe el şi pe alţi com
pozitori români să creeze un alt text muzical. In noua sa compoziţie. C i
prian Porumbescu pune accentul po specificul naţional al inflexiunilor 

armonice.

Referindu-se la culegerea publicată de Ciprian Porumbescu la \ iena, 
revista ieşeană Convorbiri literare, din 1 mai 1880. remarca talentul deo
sebit al tânărului compozitor şi evidenţia particularităţilor primei lucrări 
a plachetei. Colecţiunea începe cu Cintecul gintei latine, nu cu melodia 
domnului Marchetti, nici cu celelalte cunoscute în România, ci eu una 
nouă a autorului (...) Recomandăm această interesantă cărticică tuturor 
studenţilor români de pe la universităţile din ţară şi din străinătate. Ea 
va contribui mult la veselele lor petreceri"

Idealurile pentru care generaţiile lui Iraclie şi Ciprian Porumbescu 
au m ilitat odinioară, sînt prezente şi in conştiinţa lum ii latine de astăzi.
O dovadă certă a perenităţii lor o furnizează entuziasmul participanţilor, 
precum şi volumul şi calitatea lucrărilor ştiinţifice susţinute la reuniunea 
internaţională, din 9-16 mai 1978, de la Avignon —  Franţa.

Datorită legăturilor nemijlocite ale lui Ciprian Porumbescu cu exis
tenţa istorică seculară a colectivităţii din care făcea parte, în mintea 
şi inima lui s-au cristalizat, în momente de incadescentă receptivitate, 
citeva din idealurile majore ale românilor de pretutindeni din a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea, pe care le-a imortalizat în cîteva com
poziţii ce au lăsat urme neşterse în memoria şi conştiinţa posterităţii. 
Cazul nu e singular in evoluţia societăţii şi a culturii universale2’. Cin
tecul tricolorului sau Tricolorul, devenit Imn de Stat (d Republicii 
Socialiste România. Imnul unirii sau Pe-al nostru s'.eag, re:ntinerii de 
curind sub numele de E scris pe tricolor unire şi ridicat la rangul de 
Im n al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste din Republica Socia
listă România. Cintec de primăvară sau Marş de 1 Mai, Cintecul gintei 
latine, im nul lui Ştefan cel Mare, Altarul mănăstirii Putna, Tabăra ro

23 Paul Leu, op. cit., p. 79.
2} Convorbiri literare, anul X IV , nr. 2, 1 mai 1880, p. 78-79.
25 Paul Leu, op. cit., p .198-199.
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mană. Plevna şi altele au avut şi vor mai avea încă puternice valenţe 
dinamizatoare. O parte din ele au un potenţial educativ cert în etapa 
actuală, deoarece Ciprian Porumbescu a surprins cîteva aspecte şi sim
boluri fundamentale ale luptei pentru asigurarea fiinţei naţionale ro
mâneşti -i;.

Rupte din clocotul -sufletului românesc, creaţiile lui Ciprian Po
rumbescu i.şi trim it pateticul mesaj patriotic de la bunic la nepot, ca în 
vremi străvechi cînd glasul de tulnic vestea străbunilor, din culme în 
'■u rne. din pisc in pisc, primejdie, nădejde, îmbărbătare, alinare sau în 
demn la luptă. Chemările celor mai realizate compoziţii ale artistului 
român vin din vremile imemorabile ale cintecului strămoşesc din fluier, 
caval sau bucium, trec prin conştiinţa oamenilor zilelor noastre şi lum i
nează calea generaţiilor viitoare.

IM S  BEWUSSTSEIN DER RUMANISCHEN ETHNOGENESIS IN DER  
FAM ILIE PORUMBESCU

y.usu m menfassung

L ber die Ethnogenesis der Familie Porumbescu mehrere manchmal wider- 
>.prudilicbe Behauptungen, wie diejenige welche Leca Morariu oder Paula Tiefen- 
tlialor behaupteten. gemacht wurden.

Der rumănische Forscher schrieb dass Ciprian Porumbescu zweimal polnischer 
\bst3mmung ist, sowohl nach dem Vater, als auch nach der Mutter, wiihrend Paula 
Tiefenthaler, bekannte Forscherin von deutscher Sprache, in Studium Das Musikle- 
bcr. ţn cler liukowina, schrieb dass Ciprian Porumbescu in „1854 als Sohn eines 
ukrainischen Vater und einer rumănischen Mutter..." abstammt. Diese zwei Behaup
tungen durch ihren jnhalt, annullieren sicii und machen die Unavisierten sicii 
zu fragen : Welche die wahre Abstammung des Vaters Ciprian Porumbescu ist : 
nic polnische oder die ukrainische ? Und die seiner Mutter : die polnische oder 
die rumănische ?

'A eter das Studium beiweist die Unzuverlăssigkeit der Behauptungen der beiden 
Forscher und wiederherstellt die Wahrheit auf Grund manchen Boweisen, Bezeu- 
gunsen und Akten uber das Bewusstsein des văterlichen Stanimbaums bei der 
Familie Porumbescu.

Das Bewusstsein der rumănischen Ethnogenesis vom Vater zu Sohn in der
I am.iie Porumbescu ererbt ist, wie Atanasie von Suceviţa, Ciprians Grossvater, 
Iraclie. sein Vater, der Kunstler von Stupea selbst und seine Urneffen dies 
bezeugen. (Zwecks einer tieferen Erkundigung, siehe die durchgesehene und hinzu- 
«efiiBte zwei te Aufgabe der Monographie des Paul Leu Ciprian Porumbescu, im 
:nusikalischen Verlag, Bukarest, 1978).

26 Enea Borza, Prefaţă, la albumul Piese pentru pian inspirate din războiul 
independenţei României, editat de Conservatorul de muzică G. Dima, Cluj-Napoca. 
p. VI şi p. 27-43.



O DISERTAŢIE DE CIPRIAN PORUMBESCU — 

„MUZICA ANTICA A ROMANILOR"

NINA CIONCA

în  arhiva personală a lui Ciprian Porumbescu, păstrată cu sfinţenie 
de sora sa Mărioara, se găseşte un fragment de caiet, manuscris, cuprin
zând o disertaţie cu titlul Muzica antică a romanilor.

Documentul, nepublieat încă, prezintă interes pentru cercetători, 
deoarece contribuie la descifrarea profilului spiritual al compozitorului 
nostru. Plocîndu-ne asupra manuscrisului, cu ochii cititorului avertizat, 
constatăm : —  curiozitate ştiinţifică ; seriozitate şi plăcere în  munca de 
cercetare ; documentare bogată ; formaţie umanistă foarte serioasă ; cu
noaştere foarte bună a limbii şi literaturii latine etc.

Cu aceste caracteristici intelectuale, dublate de dorinţa continuă de 
a-şi lărgi orizontul de cultură, Ciprian Porumbescu ne apare deodată şi 
Intr-o altă lum ină decit am fost obişnuiţi a-l cunoaşte. Vizionarul dez
voltării ulterioare a muzicii româneşti, cu inspiraţia din melosul popular, 
'•intăreţul din vioară a cărui măiestrie a emoţionat pe atâţia, izvoditorul 
imnurilor noastre fără de moarte, este şi un mare iubitor de carte.

Şi iarăşi ne cuprinde acelaşi regret că nu i-a fost dat nici măcar să 
ajungă la maturitate, nici să trăiască uşor ca alţii, pentru a rodi din plin 
capacitatea lui creatoare.

In  187!), anul cînd a fost scrisă această lucrare, Ciprian Porumbescu
• m student in anul II la filozofie, în Cernăuţi —  studiile anterioare de 
teologie fiindu-i echivalate cu un an. Fostul preşedinte al Arboroasei 
notează în jurnallul său din .‘î februarie 1879 : „astăzi este un an de cînd 
am fost achitat în  procesul Arboroasei“.

D in 7 decembrie 1878, data înfiinţării Junimei, Ciprian este secretar 
;i! acestei societăţi studenţeşti, preşedinte fiind Dimitrie Onciul. Cei doi 
se intilnesc foarte des precum reiese din jurnalul lu i Ciprian. Sînt colegi 
fie facultate şi urmează aceleaşi cursuri : Istoria generală, începuturile 
istoriei româneşti, Istoria romanilor, precum şi lucrările de seminar con
duse de prof. Dr. Losertli. Desigur, îi găsim alături şi la cursul de limbă 
şi literatură română a lui I. G. Sbiera.

Indirect poate că profesorul Loserth îl îndeamnă pe Ciprian să desci
freze textele latine privitoare la instrumentele muzicale folosite de romani 
şi desigur că tot el îi pune la îndemînă lucrările cercetătorilor germani, 
menţionate de Ciprian Porumbescu in studiul său. Ca un fapt divers,
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Ciprian notează în jurnal (2 martie 1879) că vorbeşte latineşte cu un domn 
bătrîn, cu ocazia unei vizite la Prisaca Dornei.

Dar şi Dimitrie Onciul, prin însăşi prezenţa lui. în prieteniile selecti
ve ale lui Ciprian, e un îndemn pentru astfel de cercetări. Minte iscodi
toare, putere de muncă, serios în toarte împrejurările vieţii sale, Dimitrie 
Onciul urma vorba tatălui său : „omul atît poate pe rit ştie“.

Se simţeau atraşi unul spre celălalt în ciuda deosebirilor temperamen
tale şi de preocupări, cei doi tineri a căror minte nu-i făcea de ruşine. Prie

tenia lor va continua şi la Viena.
Dar să deschidem jurnalul lui Ciprian la pagina 88 şi să citim : „ în 

tors acasă, simt o foame de lup şi tare aş minea ceva... dar vai ! Apoi mă 
duc la o şezătoare literară la noi (Junimea), unde fin o dizertaţie despre 
muzica antică la romani, care a avut mult succes“ (joi, 12f6 1879).

Publicăm acest document integral :

„Intre popoarele vechi ale Peninsulei Italice, inainte de ridicarea Romei la 
influenţa-i puternică, ocupă pe Ungă iapţ/gi, osci, samniţi şi latini — etruscii locul 
prim. Etruscii, un popor deosebit, pe cit de misterios in descendenta .su, pc a tit 
de însemnat prin monumentele dispoziţiunilor sale artistice, sînt fără îndoiala, 
primul popor de cultură al Italiei.

Pe lingă opurile sale tehnice, industriale şi artistice, cultiva vechiul popor al 
etruscilor şi muzica, deşi nu era aceasta intr-un grad deosebit perfecţionată. Instru
mentul principal al muzicii era flauta dublă, care deseori era în forma unui oboi 
sau a unui fluer scurt ; adeseori avea şi o capsulă pentru acomodarea buzelor şi sc 
putea lega de obraz cu curele. Minerva, ori cum se numeşte ea şi pe mormintele 
elruscice vechi „Menerva" J, era preoteasa muzicii de flăută. Flauta dublă se 
întrebuinţa in toate ocaziile. Pe cînd mortul, gata de înmormintare, sta culcat jos, 
acoperit cu covoare, şedea la picioarele lui un flautist care cintarea sa o imbina c i l  

bocetele şi cintările funebrale ale femeilor. Prin tot decursul ospeţelor funebrale, 
acompaniaţi flaute duble jocul aspru şi rapid al săltătorilor şi depunerea darurilor 
in morm int2. La sacrificii şi conducte totdeauna era şi muzică de flaute. Aşa se 
vede pe o vasă de argint aflată lingă Clusium (azi Chiusi), un flautist cu flaută 
dublă, mergînd inaintea unui tren festiv, dînapoia lui sălta un jucăuş de arme 
(tripudians), — iar pe partea inferioară a vasei se delectează un păscător de porci, 
cu cintarea flăutei duble3. Picturi pe morminte la Tarquinii arată jocuri bachice 
cu femei şi băieţi, care cîntă în flaute.

Lyra apare rar la etrusci şi seamănă să fie introdusă prin Greci, precum arată 
picturile mai tîrzie''.

Trimbiţa era un instrument tirhenic (etrusc). Intr-un mormint lingă Vutci s-a 
aflat la anul 1832 o trimbiţa etrurică. Ea constă dintr-o (cavă lungă care la 
capăt se lărgeşte şi vine încovoiată

Romanii au adoptat fără-ndoială multe din muzica etrurică. înaintea Romei 
puternice, dispăru viaţa şi fiinţa etrurică şi se dizolvă intr-însa.

Romanii nu erau un popor cu dispoziţiuni însemnate, proprii artistice, deşi 
aveaţi mult sens pentru arte. Dacă năzuia elinul intr-acolo cu toată existenţa sa, 
să percurgă in umanitate liberă şi frumoasă, atunci grija cea mare a romanului 
era: Ne quid detrimenti respublica capiat (ca statul să nu sufere vre-un râu). De 
aceea se cultiva in Grecia arta şi filozofia, la Roma, din contră, juridica şi artele 
de război. Grecia avea oratori, Roma, avocaţi. Grecia zidea palate de marmură

1 Dăllinger, Judenthum und llalienlhum, p. -558.
2 Denkin D., Kunst v. Guhl und Caspr tab. XIV .
3 O. 'Miiller, tab. LX, p. 303 şi Guhl. tab. XV, p. 14
4 Kugler, p. 98.
5 E. Braun, Die Rumen und Museen Roms, p. 796.
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zeilor lor, Romanii ridicau poduri, aqueducte. drumuri etc. Atît în arta edificatoare 
cit şi în cea formatoare, Roma era dependentă la început de Etruria şi in urmă, 
de Grecia.

Dionosie din Halicarnas zice că literile, muzica, lyra, ş.a. au venit din Arcadia 
in Italia unde se întrebuinţau inainte numai buciume păstoreşti. Cu toate acestea 
se naşte întrebarea, cit adevăr e în referatele scriitorilor mai tîrzii despre istoria 
culturii antice, deşi enarează Pausanias despre o colonizare a Italiei din partea 
Ar cad iei prin Oenotrus (legendar rege al sabinilor), fiul lui Lycaon",

De_ însemnat este că fluerul (tibia) era instrumentul principal al muzicii 
romane ‘ şi că flauta dublă a etruscilor s-a conservat şi la dînşii impărţind-o in 
tibias dextras şi sinistras8. Ei aveau şi cintece străvechi de sacrificii, precum mis- 
leriostil imn al lui Mars.

I.a inmorminlarea unui cetăţean, ciuta o muiere ce-i era neam, un cintec 
funebrul {nenia), cu acompaniare de f l a u t e L a  ospeţe, lăudau băieţii in cintece, 
cu sau fără acompaniare de flaute, faptele strămoşilor. Trimbiţa (tuba) chema prin 
signalul de luptă la război; cu buciumul (buceinaj şi cu cornul (lituus) încă se da 
semnale.

Astfel era muzica la romani la anul 353 i.Ch. şi criteriile ei cele inai însemnate 
le aflăm chiar in timpurile cele mai tîrzii prourmate.

Pe timpul republicei vedem muzica romană tot pe acelaşi punct ca |y£ in
vechime — ca o parte a serviciului la sacrificii sau spre desfătare la festivităţi şi 
ospeţe. Romanii, un popor serios, practic, oţelit, n-au ajuns nicicînd cu muzica 
lor la acel grad să o priceapă in sensul înalt ca Platon, sau in sensul de element 
spiritual, cultivator, ca Aristotel. Lor le plăcea s-o asculte şi să-şi desfete ure
chile — mai mult nu cereau nemica de la Dînsa. Mai tîrziu, pe timpul corupţiunii 
universale, se aflau mai ales între domnii cei mari, unii cunoscători de muzică lu, 
diletanţi entuziasmaţi cu un cult deosebit de jucăuşe şi cîntăreţe. *?, coruri imorale 
de fete voluptoase ce cintau in flaute chitarezi şi corişti ce-şi căutau norocul lor 
la doamnele cele m ariu, eîntăreţi ca de exemplu Marcus Tigellinus Ilermogenes
a căror aroganţă întrecea toate şarlataniile Banketsăngerilor moderni

Scriitori de muzică avea Roma foarte putini. Mai tîrziu de abia a scris 
Apuleius din Madaura (sec. 2 d. Ch.) o carte despre muzică, care insă s-a pierdut, 
in secolul V d. Ch. se iviră unii autori mai însemnaţi : Macrobius, Ambrosius, Au- 
relius, Theodosie, Martianus Capella şi Boethius, dintre care cel dinţii a scris un 
comentar Ia cartea lui Cicero „Somnium Scipionis", şi cu ocazia aceasta se exprimă 
in sens pitagoreic despre muzică, iar al doilea dedică o carte inireagă muzicii. In 
urmă, Boethius a scris un op în cinci cărţi „De Musica", şi prin aceasta devenise 
la mare onoare la toţi scriitorii evului mediu, care îl întrebuinţară pentru dedu
cerea şi construirea teoriilor lor. Magnus Aurelius Cassiodorus însuşi scriitor mu
zical, laudă mult cartea muzicală a lui Albin, care să fi întrebuinţat-o el însuşi 
cu mare folos.

Mare avînt luă muzica romană prin înfiinţarea teatrului. Prima reprezenta- 
ţiune teatrală văzură Romanii în anul 36-1 i.Ch. sub consulatul lui Sulpicius Peticus 
şi Caius Lic. Stolon 1;‘.

In genere, recitau actorii dialogurile lor, melodia însă j i  cintarea pentru ac
ţiunea lor o executa altul careva. Mai tîrziu de abia se îmbină acţiunea cu

6 Pausanias, V III, 3.

7 Horatius, Ars Poetica, v. 202-207 ; Ovid, Fasti, VI.

tt Plinius, XVI, 36.

9 Easque etiam cant.i ad tibicinem prosequatur — Cic., Dc leg., 11.24.

10 Suetonius, Caligula, X X X III .

11 Cicero vorbeşte despre o jucăuşe Arbuscula.

12 Horatius, Sat., II, v. I.

13 Juvenal, Sat., VI, v. 76-77.

14 Horatius, Sat., III.

15 Liv., V II, 2.
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cintarea, axa că actorul işi ciuta singur rolul său. Romanii aveau drame. * şi vaude- 
ville^^. Diomed distinge la vaudeville: 1. D iverbiul; 2. Cantilena şi 3. Corul i.e. 
dialogul, cintarea de o voce şi cintarea in cor. Partea muzicală era foarte impor
tanţii că mai totdeauna se numea şi compozitorul vaudevillului: un oareşcare 
Flaccus, un libertin de-al lui Claudius samănă să fi compus muzica pentru toate 
vauderillelr lui Terentius şi anume cu acompaniare de tibii * ; dară avem cuno
ştinţa prin Donatus despre uverture şi despre muzică intre acte ale pieselor dra
matice.

Uncie drame aveau chiar muzica lor proprie. Cel puţin zice Cicero: „cu înce
putul muzicei, cunoscătorul indată va putea zice ce se va juca".

Ce fel de caracter avea muzica romanilor nu putem şli. Dară presupunem 
intru toate că de la anul 145 i.Ch. prevalează cultura grecească şi dacă poeţii 
romani, dramele lor le construiau după cele greceşti, apoi şi muzica romană tre
buie să se fi acomodat în cea mai marc parte cetei greceşti, care de regulă era 
vioaie şi variată şi cu puţină melancolie.

Despre muzica la sacrificii ştim că şi aici tibiile aveau predominanţă. Tibia- 
niştii formau un colegiu deosebit. Afară de accste, se cin ta la sacrificii in cor şi 
schimbişiu, de băieţi şi copile, precum vedem aceasta la Horaţiu in Carmen Saecu- 
lare şi in Oda X X I : „Dianam tenerae dicite virgines intonsum pueri dicite Cyn- 
tliium“ ş.a.m.d.

Mai tirziu, în timpul demoralizat al împăraţilor, pierdu muzica la sacrificii 
caracterul ei frumos şi prin introducerea ceremoniilor egipţiene şi orientale, decăzu 
ea numai la un mijloc spre a irita femeile voluptoase la corupţiunea cea mai 
nebună.

Şi la ospeţe nu lipseau tibiile. Specia principală la masă, caput coenaefercula, 
se punea pe. masă cu cintare de flaute. I-a toate aceste, muzica era numai luxuriae 
ministra (auxiliar al luxuriei). Cintureţele gâdilaue (din Gades, azi Cadix in Spania) 
erau foarte plăcute în lumea elegantă. Marţial ţine dc semn principal al unui 
fanfaron, dacă ştia şuera melodii gaditane : „canlica qui Nili, qui gaditana susur- 
rat- — aşa ca şi lu noi bunăoară cu melodiile operetelor moderne. Şi un fel de 
concerte aveau romanii insă şi aceste aveau scopul numai de a delecta şi a gidili 
urechile.

Diletanţii erau o mulţime la Romani, nici unul însă nu l-a întrecut pe Nero. 
In momentele sale ultime, in vila Pliaon, nu se putea el destul mingiia ce artist 
mare pierea cu d insu l: „qualis artifex pe.reo“. Pe timpul incendiului celui mare 
in Roma, sta el pe aşa numitul turn al lui Maecenas, in costum teatral şi cînta 
devastarea Troei. Insă ridicul devine încoronatul comediant dacă cetim că cl spre 
a-şi cruţa vocea, nicicind nu vorbea singur către soldaţii săi, ci totdeauna prin 
alfii, că purta table subţiri de plumb pe piept spre a-şi păstra frumuseţea vocii 
sale, că-şi ţinea un maestru de cintare pe lingă sine, că-l făcea luător aminte dacă 
vorbea prea tare şi altele de acestea.

Mindrul tiran află intre împăraţii următori un imitator excelent in Helioga- 
balus care după mărturiile lui Lampridius era un geniu ca şi Ne'o, căci el cinta, 
sălta, recita cu acompaniare de flaute, sufla in tuba, cinta pandura şi organele : 
„ipse cantavit, saltavit, ad tibUis dixit, tuba cecinit, pandurisavit organo modu- 
altus est". (Lampridius, Ileliogabalus, XXX II).

Sub astfel dc împrejurări şi cu decăderea Romei, decăzu şi muzica antică, 
ea decăzu in aceeaşi măsură ca şi via}a antică. Juvenal care in mania sa morală 
ne prezintă lucrurile aşa cum erau intr-adevăr, descrie in satira sa a Vl-a, purtarea 
damelor celor mari la reprezentaţiunile pantomimice a jucătorului Bathyllus, în
tr-un mod din care se poale conchide gradul corupţiunii. Şi aşa înţelegem noi dc 
cc părinţii bisericeşti şi scriitorii creştini se opuneau atit de aprig la cintarea 
muzicei păgine, şi de ce zice sfintul leronim : „o virgină creştină să nu ştie măcar 
ce e o lyră sau o flăută şi spre cc scop sint ele“ (tibia, lyra, cithara cur facta sunt 
nesciatj.

* însă numai cîntecele şi pantomimele se acompaniau de tibii.
•• Tragedii şi comedii.
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Furtuna migrafiunei popoarelor răsturnă toate. învingătorii sălbateci năvăleau 
asupra ţărilor mănoase. înaintea vuietului armelor amuţiră şi fugiră artele.

Cu lumea antică pieri şi muzica antică. Insă o moştenire rămase timpurilor 
noi. Tezaurul spiritual ce-l adunară poc (ii şi artiştii lum ii antice era in stare să 
înveţe chiar lumea nouă ce c frumos, măreţ şi însemnat.

Mormînlul muzicei antice deveni leagănul celei creştine.

Golembiovschi, 10/1V 87f>

JJNE DISSERTATION DE CIPIUAN PORUMBESCU — „LA MUSIQUE 

ANT1QUE DES ROM A INS"

— Rcsume —

En commentant )a dissertation avec le titre ci-dessus, presentee par Ciprian 
Porumbescu dans le cadre d'une seance de la Societe estudiantine „Junimea11 („La 
Jeunesse") de Cernăuţi, on 1879, mais rostee ineonmu? jusqu’a present. la femme 
auteur montre que par la publication de cet ouvrage, la persomiiMtl" du composi
teur nous paraSt aussi dans une autre lum i ere, que celle devenuo „classique".

Lo texte de la dissertation met en evidance une sirie de traits de la person- 
rudite de l’artiste (encore en cours d’instruction), par exemple: la curiosite scienti
fique, la seriosite et le plaisir dans le travail de recherche, l'instruction humaniste 
«wrespondante tres scrieuse, la connaissance de la langue latine, qui sont tout 
aussi des pi*«uves que le vrai artiste comprend le role de grande importance de 
la culture generale et de spccialite pour le deveJoppement et l ’affirmation pleniere 
du son talent.
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COLECŢIUNEA DE CÎNTECE SOCIALE 
A LUI CIPRIAN PORUMBESCU

CUVINT ÎNAINTE :

C&nd, in anul 1880, Ciprian Porumbescu tipărea la J. Vernay din 
"Viena, in regie proprie („editura autorului"), celebra Colecţiune de cintece 
sociale pentru studenţii români, compuse şi dedicate Junimei academice 
române, el inaugura în cultura muzicală românească o direcţie cu con
secinţe deosebit de fertile pentru afirmarea şi dezvoltarea cintecului de 
masă, m ilitant, ale creaţiei corale de la noi. -Aşa după cum pe bună drep
tate se apreciază, această Colecţiune... nu numai că a reprezentat la 
vremea respectivă o premieră a domeniului, dar a avut şi continuă să 
aibă o importanţă politică, naţională şi socială „fără egal pînă astăziu 
Trebuie subliniat faptul că semnificaţiile majore ale micuţei antologii de 
cintece —  cu precădere ale acelor piese corale cu un destin de excepţie
— nu au scăpat niciunuia dintre exegeţii lui Ciprian Porumbescu. Viorel 
Cosma (ca să reţinem opinia cea mai autorizată) subliniază cu tranşantă 
pertinenţă : „Dacă am aminti numai că aici (în Colecţiune... —  n. n.) s-au 
publicat pentru prima oară Pe-al nostru steag şi Cintecul tricolorului şi 
încă ar fi de ajuns pentru înţelegerea rolului mobilizator, politico-naţional 
pe care l-a îndeplinit culegerea lui Ciprian Porumbescu.

Fără exagerare, dacă compozitorul n-ar fi scris nimic altceva în 
afară de opereta Crai nou şi această Colecţiune de cintece pentru studenţii 
români, numele său şi-ar fi meritat un loc de cinste în istoria muzicii 
noastre. Fiindcă Ciprian Porumbescu nu înseamnă pentru noi un mare 
maestru, ci un strălucit artist m ilitant"

Intr-adevăr, valoarea şi densa încărcătură politico-patriotică şi naţi
onală a celor două cîntece menţionate de Viorel Cosma Ie-a făcut apte 
să devină, fără întîrziere, simboluri pline de nepieritoare strălucire ale 
luptelor purtate veacuri de-a rîndul, neîntrerupt, de poporul nostru pen
tru înfăptuirea celor mai sfinte idealuri ale sale : unitate şi libertate na
ţională şi socială, iar faptul că trecerea timpului le-a aureolat cu atîta 

strălucire constituie dovada cea mai peremptorie a talentului şi incandes
cenţei patriotice din care ele au izvorît, autorul lor devenind unul dintre 
acei formidabili exponenţi ai neamului românesc, ale cărui năzuinţe a

1 Viorel Cosma — Cipriau Porumbescu, Bucureşti, Editura de Stat, 1957, p. 26.

2 Ibidem, p. 26.
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izbutit, ca nimeni altul, la momentul potrivit, să le întrupeze în melos3.
Dacă încercăm să urmărim succint geneza acestei Colecţiuni..., tre

buie să notăm mai întîi că ideea realizării unei astfel de culegeri se va 
fi înfiripat în mintea lui Ciprian Porumbescu cam pe vremea studiilor 
cernăuţene (dacă nu cumva încă din anul 1871, la Putna, el va fi resim
ţit nevoia unor cîntece ele masă, militante, menite să sudeze forţe naţio
nale in jurul aceluiaşi stindard). Este ştiut cu certitudine că la Cernăuţi 
tinărul student în teologie a desfăşurat o intensă şi febrilă activitate so
cială şi naţională în rîndul colegilor săi români, intru realizarea unui 
deziderat cu profunde implicaţii politico-naţionale. Abia descins în reşe
dinţa ducatului Bucovina, Ciprian Porumbescu devine nu numai prin
cipalul animator al studenţilor români de aici, dar şi pilonul lor orga
nizatoric de bază, sau cum, foarte plastic şi sugestiv se exprimă Paul 
Leu, el era, în m ijlocul studenţilor conaţionali „ca o matcă într-un stup" f'. 
Organizînd formaţii corale şi instrumentale cu studenţi români, Ciprian 
Porumbescu are în acelaşi timp în vedere alcătuirea unui repertoriu 
adecvat. Şi cum acest repertoriu se impunea să aibă un conţinut naţio- 
nal-patriotie şi social, el suplineşte lacunele repertoriale prin compoziţii 
proprii, destinate, inainte de orice, să mobilizeze şi să înflăcăreze inimile 
tinere, înţelegînd astfel să răspundă comandamentelor politice şi naţi
onale ale neamului său împilat de stăpinirea străină. Tocmai datorită 
spiritului său patriotic ardent, a capacităţii mobilizatoare şi a calităţilor 
sale de neîntrecut organizator, Ciprian Porumbescu va deveni, la Cer
năuţi, in scurtă vreme, liderul studenţilor români grupaţi în Societatea 
studenţească „Arboroasa", iar pentru intensa activitate naţional-patrio- 
tică, desfăşurată fără preget, va suporta rigorile temniţei habsburgice 
împreună cu întreg comitetul de conducere al societăţii în componenţa 
căruia mai intrau : Constantin Morariu, Zaharia Voronca, Orest Popescu, 
Eugen Siretean. întreg acest context biografic ni se impune ca deosebit 
de relevant nu numai în ceea ce priveşte devenirea cetăţenească şi artis
tică a compozitorului, ci şi in  privinţa genezei Colecţiunii. în  timpul 
acestei perioade formative, Ciprian Porumbescu va compune pe lingă 
piesele muzicale Cîntec de mai (versurile de un anume Lepădatu), Răsu
nete carpatine (vals), Marş festiv, O horă naţională română, A ltarul 
mănăstirii Putna (versuri de Vasile Alecsandri), I ia i române, Hora de- 
trunchiaţilor ş.a. — un cîntec vesel, Hai să ciocnim (versuri cu carac
ter bahic, în manieră neoanacreontică, de T. V. Ştefanelii), pe care peste 
c-îţiva ani îl va include în sumarul Colecţiunii... în fine tot dinainte de 
perioada studenţiei vieneze datează şi un alt cîntec hazliu, (de fapt un 

fel de prelucrare), cu efecte satirice, compus iniţial pentru necesităţi şco
lare —  Cînd era cioroaica barză — , realizat în prima parte a anului 

1878, cînd absolventul facultăţii de teologie din Cernăuţi, refuzind să 
se dedice carierei preoţeşti, în  aşteptarea unei burse pentru studii de 
specializare, îl înlocuia pe tatăl său care, pe atunci, suplinea la fituDca,

3 Cf. Paul Leu — Ciprian Porumbescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1978, 
p. 80-88.

4 Ibidem, p. 44.
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postul de învăţător, rămas vacant. Şi acest cîntec va fi inclus în Colec
ţiune... 5

Hotăritoare însă în  continuarea orientării şi structurii Colecţiunii... 
rămîne vremea petrecută ca student la Viena. Să reamintim mai întîi 
faptul că atunci cînd Ciprian Porumbescu ajunsese, în anul 1879, la 
Viena, pentru a-şi perfecţiona pregătirea muzicală dar şi pentru a urma 
cursurile facultăţii de filosofie, studenţimea română de la A lma Mater 
Vindobonae era deja închegată într-o societate studenţească omogenă 
şi puternică la a cărei constituire îşi aduseseră, între alţii, contribuţia 
nu numai bucovineanul Constantin Hurmuzachi, dar şi un Mihai Em i
nescu sau un Ion Slavici, care depuseseră tot sufletul şi toată forţa en
tuziasmului lor tineresc în organizarea şi desfăşurarea acelei renumite 
manifestaţii naţionale de la Putna, din anul 1871, eveniment cu mare 
rezonanţă naţională pentru întreaga suflare românească, în cadrul căreia 
gimnazistul sucevean Ciprian Porumbescu. în virstă de numai 18 ani, 
cintase la vioară, cu o fervoare specifică vîrstei juvenile, „Daciei 
întregi". Să mai subliniem şi faptul că pateticul muzician patriot era 
cunoscut cercurilor studenţilor români din Viena şi în calitate de compo
zitor0. Cu trei ani înainte ca el să fi ajuns în orgolioasa capitală a Im 
periului Habsburgic. cu ocazia revelionului 1876/1877, Societatea studen
ţească „România Jună" indusese in programul conceput ad-hoc piesa 
muzicală Cisla \ Dar, dincolo de această unică dovadă strict controlabilă, 
>>ste cel puţin de înţeles că renumele lui Ciprian Porumbescu le era fam i
liar studenţilor români din Viena care-i vor fi cunoscut şi alte speci
mene ale prodigiosului său talent componistic. La Viena, Ciprian Porum
bescu nu-şi dezminţi cîtuşi de puţin, ba dimpotrivă, predispoziţiile de bun 
animator şi organizator pe linia activităţilor social-culturale specifice 
vieţii studenţeşti. Se află, şi aici, ca şi la Cernăuţi, alături de alţi colegi, 
iu fruntea activităţilor social-culturale cu caracter naţional, desfăşurate 
de „România Jună" cu scopul de a-i uni pe studenţii români veniţi de 
pe toate meleagurile româneşti în jurul aceloraşi idealuri naţionale. M ij
loacele folosite de el în acest sens sînt, fireşte, cele care-i stau la înde- 
mînă : talentul şi arta de muzician, dublate de un irezistibil simţ organi
zatoric şi de o mare forţă de animator. In ceea ce priveşte viaţa muzi
cală, sc apreciază că „pe timpul lui Ciprian Porumbescu, adică în anii 
1879 şi 1880, cultivarea m ujic ii vocale şi instrumentale în „România 
Jună“, şi-a ajuns desigur apogeul"s. Intr-adevăr, Ciprian Porumbescu 
reuşi în foarte scurtă vreme să organizeze un cvartet compus din stu
denţii Voina, Dan. Calinciuc. Andrei Bîrseanu şi o orchestră cu studenţii 
Vasile Miihalaş şi Moldovan la vioară, Pompiliu Pipoş la violă şi Ciprian 
Porumbescu (care era şi dirijorul formaţiei) la violoncel. în  domeniul

5 Vezi Paul Leu — Op. cit., cap. In temniţa habsburgică, passim.
6 Ion Grămadă — Societatea Academică Socială Literară „Uomânia Jună" din 

Viena, Arad, Editura Societăţii ..România Jună“, 1912, p. 25-33 şi 34-45 ; Gheorghe 
Moiseseu — Centenarul Societăţii Academice Literare „România Jună ’', Viena, 
Editura Coloniei Române din Austria, 1971, p. 28-34 şi 35-50.

7 Ion Grămadă — Op. cit., p. 72.
8 Ibidem, p. 116.
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activităţii componistice muzicianul se remarcă prin tipărirea unui vals 
(Florile dalbe), căruia ulterior îi va da titlul Camelii), a unei polci (Zxna 
Dunării), prin compunerea unei melodii (mai adecvată textului poetic 
deoît cea pe care o realizase Marchetti) pentru Cintecul gintei latine, 
de Vasile Alecsandri, poezie încununată cu laurii supremi la concursul 
internaţional de la Montpellier (1878), şi prin compunerea altor piese 
corale sau instrumentale. Resimţindu-se tot mai acut necesitatea ca 
„România Jună“ să dispună dc un imn propriu, în spirit naţional, după 
cum alte organizaţii similare din Viena sau alte centre universitare eu
ropene şi le aveau deja pe ale lor. Ciprian Porumbescu trece la înde
plinirea acestui deziderat, mai vechi dealtfel, şi crează melodia cores
punzătoare, pe versurile lui Andrei Bârseanu, concepute, mai mult docil: 
probabil, conform unei înţelegeri prealabile. S-a născut astfel Imnul 
Unirei, imnul Societăţii Academice Literare „România Jună '4 din Viena. 
căruia in vremea primului război mondial i se va da titlul Pe-al nostru 
steag, adoptat din anul 1912 ca imn de stat de către Albania, unul d in 
tre cintecele cu o vitalitate neobişnuită, cu o forţă de mobilizare extra
ordinară. devenit „bun comun al întregului neam românesc, din cauza 
mîndriei şi a speranţelor noastre Întrupate întrînsul44 !l. Cine ar fi crezut 
totuşi că aceste cuvinte formulate în anul 1912 de cel care avea să cadă 
eroic la Cireşoaia in războiul pentru întregirea neamului conţin o atît 
de autentică profeţie ? într-adevăr, această melodie a devenit astăzi 
„bun comun“ al întregului nostru popor în sensul cel mai deplin al cu- 
vîntului. fiind adoptată ca imn al celei mai largi şi mai cuprinzătoare 
organizaţii democratice din patria noastră —  Frontul Democraţiei şi 
Unităţii Socialiste —  ceea ce reprezintă, ipso facto, şi o recunoaştere 
de către posteritate a înaltelor ei valenţe patriotice precum şi o dovadă 
de preţuire a celui care i-a dat viaţă.

în atmosfera de maximă amplitudine patriotică şi de mîndrie naţi
onală declanşată in întreaga suflare românească de eroismul plin de 
jertfe cu care ostaşii români cuceriseră prin lupte aprige independenţa 
Principatelor Unite la 1877-1878, Ciprian Porumbescu dă la iveală un 
nou cîntec al unităţii şi libertăţii neamului românesc,al mîndriei şi dem
nităţii naţionale. Şi ce simbol mai autentic şi mai adecvat putea găsi 
tinărul compozitor deoît pe acela întruchipat in înseşi culorile drape
lului nostru naţional ? Compus prin 1879, Cintecid tricolorului —  melo
die şi text de Ciprian Porumbescu —  vede lumina tiparului in aceeaşi 
Colecţiune de cintece..., apărută în anul 1880. De aici inainte, ca .şi Im nul 
Unirei, Cintecid tricolorului a pătruns tot mai profund în conştiinţa po
porului nostru, iar în anii socialismului el avea să fie încununat de cel 
mai strălucitor prestigiu, fiind adoptat, din anul 1977. ca Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România, pe un text adaptat, devenind, prin urmare, 
cintecul care exprimă însăşi raţiunea noastră de a fi. Aceste două coruri 
„au cunoscut o răspîndire atit de largă —  menţionează Viorel Cosma 

incit s-au contopit cu simţirea şi creaţia noastră populară41 In. „Ele ocupă

0 Ibidem, p. 75.
10 Ibidem, p. 39.

COLECŢIUNEA DE CINTECE SOCIALE 75

un loc de frunte în moştenirea artei noastre clasice, atît prin bogăţia con
ţinutului, cit .şi prin măiestria formei44 n . Astfel de aprecieri explică, 
dealtminteri, popularitatea, răspîndirea şi strălucitorul destin al acestor 
două coruri,

Desigur că şi celelalte piese cuprinse in Colecţiune... —  compoziţii 
originale, prelucrări, sau cîntece populare culese de autor —  comportă, 
fiecare in felul său, sensuri şi semnificaţii incontestabile, comune cu cele 
subliniate deja, sau distincte faţă de acestea. Astfel Cintecul gintei latine 
denotă nu numai statornicia cu care Ciprian Porumbescu optează pentru 
textele lui Vasile Alecsandri (poetul român care s-a bucurat de cea mai 
mare preţuire în Bucovina), dovedind astfel o constantă afinitate faţă de 
ivaţia bardului de la Mirceşti, ci şi aprecierea valorilor liricii noastre 

naţionale (să reamintim că. prin această poezie, premiată la Montpellier. 
literatura română făcea unul dintre paşii decisivi pe drumul pătrunderii 
in conştiinţa universală) a căror popularitate înţelegea s-o potenţeze cu 
mijloacele artei sale. Piesele corale Inimă de român .şi Ilora se înscriu şi 
ek- in aceeaşi sfera a melodiilor cu caracter patriotic, avînd drept coor
donată comună ideea armoniei, a unităţii naţionale a românilor.

După suita cîntecelor patriotice, urmează, in chiar ordinea stabilită 
dc* autor, cintecele studenţeşti, unele de tradiţie mai nuanţat sau mai
• o;nat goliardică. Este şi aceasta o explicaţie a caracterului lor bahic, în 
ordinea unui hedonism de extracţie anacreontică, menit a întreţine voioşia 
şi buna dispoziţie, stări de spirit atît de specifice vîrstei tinere caracteri
zate prin optimism şi încredere în viaţă. Se includ aici atît tradiţionalul 
(laudeumus igitur. cît şi Haideţi fraţi cu bucurie. Nu-i viaţă mai plăcută. 
Hai să ciocnim, Bericică cristalină, Fraţi la masa asta-nthisă, Quo usque 
tandem. Să ciocnim, Anacreun cinta să bem, Dragoş-vodă cel vestit (în 
care îşi fac totuşi simţită prezenţa şi unele realităţi ale istoriei noastre 
naţionale sau ale vieţii studenţeşti vieneze din vremea lui Ciprian Po
rumbescu). In fine, tot din motive de cultivare a veseliei exuberante, a 
dragostei de viaţă şi a bucuriei de a trăi. Ciprian Porumbescu include în 
( olecţiune... cîteva cîntece populare româneşti (Tu leliţă dintre brazi. 
Frunză verde de piper), conferindu-i, şi în acest fel, un acuzat caracter 
naţional culegerii realizate de el, sau două cîntece ţigăneşti (Pin' era 
ci leoaica barză. Ţiganii se sfătuiră) cărora nu le lipseşte tenta moraliza
toare, uşor satirică. Se înţelege că între melodie şi text compozitorul rea
lizează, pentru toate piesele din antologie, consonanţa necesară, în aşa fel 
incit textul literar să susţină, să facă mai concludentă partitura muzicală, 
iar melodia, la rîndul ei, să sublinieze semnificaţiile textului literar. 
\t L-asta, în spiritul unui sincronism necesar între textul literar şi cel 

melodic, manifestat dintotdeauna între aceste două arte. Dealtminteri, 
aşa se explică de ce Ciprian Porumbescu îşi redactează singur o parte 
însemnată dintre textele literare de care are trebuinţă, înţelegînd să 
evite riscul unor colaborări ce nu totdeauna ar fi avut şansa realizării 
,.!;i unisonul44 intenţiilor asumate, printr-un consens oricit de bine acor

dat în prealabil.

11 Ibidem, p. 43.
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în  general se consideră că această Colecţiune... s-a născut din nevoia 
de a contracara riscul ca studenţii români să fie înregimentaţi in alte 
societăţi studenţeşti de diverse naţionalităţi din Viena, dat fiind faptul 
că, aşa cum notează Traian Cantemir, între acestea „exista o concu
renţă făţişă în atragerea de noi membri14, mijloacele utilizate fiind „im 
punătoarea uniformă de muşchetar, abordată la zile festive, manifestările 
sociai-culturale organizate cu fast la diverse date calendaristice, precum 
şi repertoriul de cîntece11 l2. Dar acest fapt, la fel de real ca şi acela că 
nu în permanenţă între membrii Societăţii „România Jună44 va fi domnit 
armonia cea mai deplină, este doar unul dintre factorii tare au generat 
realizarea Colecţiunii..., Ciprian Porumbescu intenţionînd să contribuie, 
şi prin cultivarea muzicii, la întreţinerea unei atmosfere de coeziune şi 
armonie în sînul societăţii studenţeşti româneşti d in Viena (şi din alte 
centre universitare). La acreditarea acesitei opinii se va mai fi adăugat 
încă un aspect, şi anume : pe foaia de titlu  a lucrării sale Ciprian Porum
bescu menţionează că piesele corale conţinute au fost „compuse şi dedi
cate Junimei academice române“. Prefaţa culegerii, alături de apelul din 
1879 13 şi de demersurile ulterioare întreprinse pentru răspîndirea Co
lecţiunii... în alte centre universitare unde se aflau studenţi români l ‘, ne 
demonstrează însă că intenţia artistului avea o bătaie cu mult mai lungă. 
Această intenţie a fost, dealtfel, sesizată chiar imediat după apariţia Co
lecţiunii..., căci cronica de semnalare apărută în luna mai 1880, în „Con
vorbiri literare41 recomanda cu căldură „această interesantă cărticică tu
turor studenţilor români de pe la universităţile din ţară şi din străi
nătate44 l5.

Cu această Colecţiune de cintece sociale..., s-a petrecut totuşi un fe
nomen ciudat şi curios în acelaşi timp. Deşi corurile cuprinse în ea s-au 
bucurat imediat de o largă popularitate, audienţa lor cunoscînd un ne
curmat crescendo, deşi toţi cercetătorii activităţii şi operei lui Ciprian 
Porumbescu au elogiat calităţile lucrării, unii dintre ei subliniindu-i şi 
gradul de originalitate în cultura noastră sau, făcînd raportări compara
tiste, i-au depistat sim ilitudinile (in acest din urmă sens, acelaşi Viorel 

Cosma de ale cărui opinii ne-am folosit eu preponderenţă, afirmă că 

piesele corale d in Colecţiune... „Ca factură nu sînt prea originale, ele

12 Traian Cantemir — Vocaţia literară a lu i Ciprian Porumbescu, in „Suceava, 
Anuarul Muzeului Judeţean", V, 1978, p. 391-392. In legătură cu semnificaţiile şi 
valoarea stihurilor lui Ciprian Porumbescu, vezi şi Nicolae Cârlan — Observaţii 
referitoare la încercările literare ale lui Ciprian Porumbescu, în „Suceava...“, VI- 
VII, 1979—1980, p. 365-380.

13 In acest apel Ciprian Porumbescu precizează : „...De la intrarea in viaţă
a asociaţiunilor de studenţi români, se simţea foarte mult lipsa de cîntece studen- 
tice române fără de care dezvoltarea spiritului social este imposibilă. In conside
rarea acestei lipse regretabile, voiesc a dedica studenţilor români o colecţiune de 
cintece studentice române puse pe muzică, spre a contribui prin această ediţiune
măcar cit de puţin Ia cultivarea cintecului şi la alimentarea spiritului social...”
(Apud Viorel Cosma, — Op. cit, p. 26).

1-1 Vezi scrisoarea adresată studenţilor români din Budapesta care se publică
pentru prima dată in anuarul nostru de către Stelian Mindruţ.

15 Anul XIV , nr. 2, 1 mai 1880, p. 88.
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im ită mai ales creaţiile similare ale Kommersbuch-urilor germane44 lD, 
ceea ce nu-l împiedică, după cum am văzut, să-i recunoască importanţa 
şi semnificaţiile) şi cu toate că răspîndirea, cel puţin a unora dintre aceste 
coruri a cunoscut o necontenită amplificare (Imnul Unirei şi Cintecul 
tricolorului continuînd să rămînă vii în conştiinţa poporului nostru chiar 
şi in  condiţiile in oare cultivarea conştiinţei naţionale era frustrată de 
valorile cultural-artistice perene create de-a lungul timpului de poporul 
nostru, cel mai adesea in condiţii vitrege, datorită tarelor unor mentali
tăţi înguste şi rigide care asimilau, fără cea mai elementară discernere 
necesară, conştiinţa naţională cu şovinismul, iar moştenirea noastră cul
turală o subsumau aproape în totalitate „decadentismului burghez morbid14 
ajuns în „stadiu de putrefacţie44), Colecţiunea... lui Ciprian Porumbescu, 
nu a mai cunoscut nici o reeditare, ca şi cum ne-am afla în faţa unei 
lucrări cu totul minore, acoperită firesc de colbul gros al uicării. Faptul 
surprinde cu atît mai mult cu cit cintecele de maximă importanţă (Imnul 
lm ite i şi Cintecul tricolorului) au fost reeditate nu numai prin interme
diul manualelor şcolare, dar şi prin numeroase culegeri de cîntece pa
triotice. Oricum, lu .-rarea in sine a devenit astăzi o adevărată raritate, 
accesibilă doar specialiştilor care pot frecventa marile biblioteci. Reedi
tarea ei ni s-a impus, de aceea, ca o necesitate (şi de natură documentară), 
cu aut mai mult cu cil, şi pe această cale, aducem un omagiu marelui 
nostru muzician pe oare îl aniversează şi comemorează, în acest an, intre' 
gul popor român.

NICOLAE CÂRLAN
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Ideea de a introduce în cercurile studenţilor români cîntece vioaie 
şi sociale e veche ; din felurite cauze insă nu a putut să se realizeze pină-n 
prezent. Lipsa de astfel de cîntece —  mai ales pentru asociaţiunile stu- 
dentice la universităţi —  e foarte mare. In considerarea acestei lipse 
m-am decis deci a scoate din complexul lucrărilor mele ■muzicale vreo 
citeva cinticele, a le compune într-o colecţiune şi a le da la lum ină spre 
întrebuinţare studenţilor şi colegilor mei.

Cintecele sînt simple, ariile sint melodioase şi, ca şi poeziile, fără 
multă măiestrie şi artă, pentru ca fiecare, fie şi neexpert în muzică, să 
şi le poată uşor însuşi, re este chiar scopul meu. Melodiile sînt acomodate 
numai pentru o voce; însă o singură repeţire, presupuind şi puţin auz 
muzical, poate asigura acompanierea acelei voci.

Poeziile, afară de nunierele 1, 2, 6, 7, 10 şi cele poporale, sînt ale mele 
proprii, precum şi melodiile, afară de nr. 7 şi cele poporale. Cintecului 
gintei latine i-am dat o arie nouă, fiind executarea melodiei introdusă 
de Marchetti prea grea şi cu puţine mijloace imposibilă.

Sperînd că m icul meu op va afla o călduroasă îmbrăţoşare în sînul 
junimei române, cred a contribui cit de puţin la înaintarea şi prosperarea 
spiritului social între studenţii români.

Viena, în ianuarie 1880

AUTORUL
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2. Latina gintă-i o virgină 
Cu fannec dulce răpitor ; 
Străinu-n cale i se-nclină 
Si pe genunchi cade cu dor.

Frumoasă, vie, zîmbitoare 
Sub cer senin în aer cald 
Ea se oglindă-n splendid soare 
Se scaldă-n mare de smarald.
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3. Latina gintă arc parte 
De-ale păm întului comori 
Şi mult voios ea le împarte 
•Cu celelalte-a ei surori. 
Dar-e teribilă-n minie 

Cînd braţul său liberator 

Loveşte-n cruda tiranie 

Şi luptă pentru-al său onor.

•1. In  ziua cea de judecată
Cînd faţă-n cer cu Domnul sînt 
Latina gint-a fi-ntrebată :
Ce ai făcut pe-acest păm înt ? 
Ea va răspunde sus şi tare :

O Doamne-n lume cît am stat, 

In ochii săi plini de-admirare 

Pre tine te-am reprezentat.

V. ALECSANDRI
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2. Am înarmat a noastră mină 
Ca să păzim un scump păm înt 
Dreptatea e a lui stupină 
Iar domn e adevărul sînt.
Şi-n cartea veşniciei serie*
Că ţâri şi neamuri vor pieri 
Dar mlndra noastră Românie 
Etern, etern va înflori.

3. învingători cu verde laur
Noi fruntea nu ne-o-mpodobim 
Nici scumpele grămezi de aur 
Drept răsplătire nu dorim. 
Ştiind câ-n viaţa trecătoare 
Eterne fapte-am împlinit 
Şi chinul morţii-ngrozitoare 
Bogat, bogat e răsplătit.

A. B.

Cintecul tricolorului
âerbaiot-c>sce;
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2. R  o ş u - i focul ce-mi străbate 
Inima-mi plină de dor 
Pentru sînta libertate
Şi al patriei amor.

3. A u r i u  ca m îndrul soare 
Fi-va-1 nostru viitor 
Pururea-n eternă floare 
Şi cu luciu netrecător.

4. Iar a l b a s t r u l  e credinţa 
Pentru naţie ce-o nutrim

Credincioşi fără schimbare 
Pîn-la moarte o să fim.

5. Pîn-pe cer şi cît în lume 
Vor fi aste trei culori 
Vom avea un falnic nume 
Şi un falnic viitor.

6. Iar cînd fraţilor m-oi duce 
De la voi ş-oi fi să mor
Pe mormint atunci să-mi puneţi 
M îndrul nostru tricolor.

Inintau de român
,C o epioljune.

m
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2. Ca român in piept nutresc 
Simţul nobil românesc 
Pentru patrie şi naţiune 
Şi virtuţile străbune
Pentru patrie (naţie) voi să mor.

3. Dar mai simt în piept un clor 
Pentru-n dulce scump odor

Pentru puica-mi băiăioară 
Cu guriţa-i rumeoară 
Pentru puica-mi voi să mor.

1. Iar cînd bunul Dumnezeu 
Va curma spiritul meu 
Şi inima-n veci va apune 
„Atunci Doamne-n rai o pune 
Că-i inimă de Român !“
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Pîn-ce stă pe cer un soare 
Tot români voinici să fim 
Pîn-ce înfloreşte-o floare 
Naţia să ne-o iubim.
Pentru patrie şi bine 
Viaţa o sacrificăm 
Pîn-ce curge-un sînge-n vine 
Pentru naţie ne luptăm.

3. închinaţi pocalul dulce 
Geniului nemuritor
Să ne dea curaj la toate 
Să ne dea la lucru spor.
Daţi-vă deci mina dreaptă 
Sub un sacru jurăm înt 
Câ-n unire şi-n frăţie 
Veţi trăi pin-la mormînv.

4. Hai deci fraţi etc.
(strofa I pin-la fine)

G&iui&amus iquar

G clu-<{&■-a- w v s  i - q i - t u r  iu-ven.es-dum.
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2. Ubi sunt qui ante nos 

In mundo fuere.
Vădite ad inferos 
Transite ad superos

I : Ubi jam fuere : I

3. Vita nostra brevis est 
Brevis fînietur 
Venit mors velociter 
Răpit nos atrociter

I : Nemini parcetur. : I

4. Vivat academia 
Vivant prpfesores
Vivat membrum quod libet 
Vivat membra quae libet

I : Semper sint in flore : I

5. Vivat et republica 
Et qui illam regit 
Vivat nostra civitas 
Maecenatum caritas

I : Quae nos hic protegit :

6. Vivant omnes virgines 
Faci les formosae 
Vivant et mulieres 
Tenerae amabiles

I : Et laborioase : I

7. Pereat tristitia 
Pereant osores 
Pereat diabolus 
Quisque antiromanus

I : Atque irisores : I

n
Haideţi îraţi cu bucurie
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Haideţi frtffi cu t>u cu - - r  i -  fî sa  ne
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2. în  pahar de băutură 

Fie bere fie vin 

Să-necăm a vieţii ură 

Să-necăm al vieţii chin 

Să trăim şi-n dulce-amor 

La la la

I : Ga-ntr-un vis desfătător. : I

3. în  Olimp aşa se zice 

Că prin nectar şi amor 

Zeii într-un timp ferice 

S-au făcut nemuritori

Să trăim şi noi acum 

La la la 

1 : Ca zeii-n Blysium. : I

•1. De pe buze de virgină 

Voi să sorb nectar d-amor 

Să deşert o cupă plină 

Pîn-n fund şi-apoi să mor ;

Şi-o să mor în fericire 

La la la

C-o să trec la nemurire 

Şi-oi să fiu nemuritor

D. O.
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2. De examen nici nu-mi pasă 

Nici de rigoros valera

Cu colocvii nu-mi bat capul 

Că mi-s de prisos 

Şi trăiesc etc.

3. Deşi n-am parale am credit

parole d'honneur valera 

Unde intru toţi mă ţin de-un 

Grof de-un Grand-Seigneur 

Şi trăiesc etc.

4. Vine vreun manicheu şi cere

plată chiar valera 

11 stropesc cu corpus juris,

fuge-n hantatar 

Şi trăiesc etc.

5. Şi dacă la demozele nu pot să le- 

plac valera 

Nici nu-mi pasă nu mă-nsor 

să ştiu că mor burlac 

Şi trăiesc etc.

G. Aşa trăiesc fără grijă cint şi joc- 

mereu valera 

Las de tot să se-ngrijească 

bunul 

Dumnezeu 

Şi trăiesc etc.

Leliţa dela Mnntem (cântec ĵ opcralj

Le -  li -  to de - la munteni le -  li -  \o le

li -  to ta Vin c o -tfd  la Moldoveni

1
Le-li-to le -  -  Li -  to fa Sâ ne prind

f e q g  f i  i  m m

so- ţi ori leii-ţo le -  li -  ţo U sa-n Horimca
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doi bu-tori U-li-tole — li cf; ,

-  to fdl.

2. Hai în horă de-i giuca 
Că cu sufletul ţi-oi da 
Tu eşti m indră la privit 
Eu voinic bun de iubit.

3. Piară dracul dintre noi 
Să fim  una amîndoi 
Tot un trup ş-un sufleţel 
Ca un deget ş-un inel.

.Hai să ciocnim
Cey<3 repede-

- j -

Hai săcioc-nim p o -c a - lu lsă  ră -  sune

j J - ; r ?  p j J v , - /  ;

si pînă-n tund co — pii să-l cler ser -  ir̂ rn

căci dragii mei scrip- bura chiar ne spune

ca trdiu-i scurl si-n hades toti în -  trâ/m

h

L m < = t c t ------ h * T —  3
1 f'ne-
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$

Lin.. SoLo

Ttr"fr--flr  --iuL.7r.iy

£
Si dracjVi mei 'in Lumea ceea-lal-tă

nu maichi-linu vin bere nu aflam

cu litra-n wîini Sîn Pei.ru nu ne-as treaptă
Toţi

)
si-«ar fi păcat cu s e te a sa Lupiam.

3. Deci sâ ciocnim, birtaşul
cu plăcere 

Ne toarnă duh cu amîndouă
m in i

Hai să-nec.ăm deci dar durerea-n bere 
Şi-n vin, copii, ca zeii cei

păgini.

5. Deci să ciocnim ş.m.d. ca
strofa I

T. V. St.

4. Şi în sfîrşit cînd moartea cea
clonţată 

Vine la noi, ciocnind sărim
din loc

Mai închinăm o cupă înspumată 
Şi-apoi plecăm la cer cu-n

poloboc.

«ricica cristalină

Beri - ci-că crista-lină qu-ri -la de flori-
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cea iha Vina
r»t

vina de - mi a - li -na

m&

de - rul

j  f  g - t e

si du-re-rea mea. O, bere tu eşti tueşh mîncjî-

J  [ j  J  l J"  JH-J
f  1 fr+ rp flţ  y

erea mea o bere tu eşti mPnguer<2a mea

2. Din colegiu de vin sara 
Mă pun busta la băut iha 
Şi beau pîn-cu cupa-n mină 
Aurora o salut
O bere etc.

3. Iar la luptă de mă cheamă 
Tot la bere mă gîndesc iha 
Şi din bere scot putere

Şi curaju-mi vitejesc 
O bere etc.

4. Berea-i dulce berea-i bună 
Guriţă de floricea 
Să ciocnim deci împreună 
Vivat mindra ta şi-a mea 
Vivat vivat mîndra ta şi

mîndra mea 
Vivat vivat mîndra ta şi-a mea

Fraţi la masa aste-niimă
^  M o d e s t .

Fraţi la maî>a .asla-r.tin&a la p<sc«alul

ăst soumoa ne-a'dunat o le - ge e^ntâ
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\ *ţ~Ş %  p Z jg j ^

ne-adunat un zeu fru-mo& zmy zfncjzinyjtu

A j  i =£— £----- 1— «■ -- —m—J.—J — —

sfcec-le-le gal qăl <jâl*)cu

-- r--h--£3d* JS"". . jJ Ij £. f J  "

gu - n - Le 

t  m &  ••] i

tra La U la La la La la

—v, K— - /— ■ j, f. x  K—V—

- F - f  -P 3tb-i 
hai sa bem deci

ti -—s-a— 1

hai sa bem tta- la La la--U ta' 

t—J--r; P-*-»* .o t --f- —{- f- ■■

w - W ţ  ţr . ~

U la U 

■ ..............1
b-ffi*--» jy — Hfrzfrrgf:..I..-.-........ ....

hai bh bem cea hai să bem.

2. Ma.sa-i cimpul luptei noastre 

Sticla-i arma de-apărat 

Gura gîtul sînt hambare 

Unde torni ee-ai eluptat 

Zing etc.

3. Vornic este cel ce trage 

Şapte litri deodată

Iar jurat cel ce sărută 

Şapte fete dup-olaltâ 

Zing etc.

4. împărat nu trebuieşte

Nici crai nici prince regnant 

Cela-i domn ce tot plăteşte 

Şi bea cît un elefant 

Zing etc.

5. Nu mă scol d-aici firtate 

Nu mă scol rămîn cu voi 

De la bere nu mă scoate 

Nime nici cu patru boi 

Zing, etc.

• Sp •/ingSneste cu pocalele
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Tu Ileana, dintre Ura zi
(C în te c  p o p o r a l )0  w Hord Lma 

i p p m
Tu I- les-r\ă A.\n\re. brazi I- lea -na

i

te<3 - n ă  hai cu badea La Ga - Ufi

Ţ - J .  J  * ?  r  j ~ Ţ ~ t

[- lea-nă 1- --Lea-n<a.

2. Să-ţi fac fustă de cinci laţi 
Ileană, Ileană 
Să juram că sîntem fraţi 
Ileană, Ileană.

'■I. Şi birneţe din doi laţi

Ileană, Ileană
Să trăim necununaţi etc.
4. Să te string la pieptul meu 
Ileană, Ileană

Şi să uit de chinu- mi greu etc.

VlO(U

â j r

un a soite tandem
___________ * (C ic e r o ) ________

m  i j  i i r s r- E $ = z

Quo cjuo cjao cjuo us - cjue tandem fandem

-( - *-7 ^
] j* r f i

iandem dbu - te.-re, quo <̂uo quo <joo uscjuG *
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---b fr /--- -fT-f--} j>
1 — * .fcrr.^ î=* —^— r -'-t: 1

fdndsni tandem d - hu - \e-re .

A V (y 1 fy- * F f S t o r /

L=H 1  ~
Ca ca - t i -1 i

jLi.../ 4 i |

Ca-ii-ti, Cd-ti-ti - li-yia.Cati

'J l— Pl. p L A  

■Li- na jCacd-ii- ti

->~ f r t ,  ,~iT> >
*- F 3 E p E ţ= Ş F ?E *=

na bapd- 

fel'£ £ -- r

ci ci - pd-ci-en i i - p a p a - ci ci pa- cii-en. 1i-

d nostrdta - rd noslrdlci-rcs vioara- Ici -vd- ■k

1-f-----f ' F r r f i

ta-k-
 ̂ P I

ta-k
D.C. CL|.

d
Sâ. ciocnim

f-CpCcll^Olr 

2 & ££1 Ea f
r .  . ^  M- b e l e a i  - , w

ba ciocnim s a  ciocnim l2 . c u - t> « a |  s a  t N
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JO.

ezs că cl to i ş icitr i i  bere\/oi să bei> t r a L a U U
i i °  >-ii- • - - l >  >

im m

i

o deşart ft)e-reu. A s-tazi beu t ra-la-la- la

m tine beu-tra La U  U, şi Kiâ-mbaî si ym  ds*băt si

—/
f) :To------

1, ,9 f j ;

! •ip

— i»— —

— — ■—i ii
\-----

r=±
t

M - f -- »-■■■ — y-—r— \-----

ia.-r a&i bea ia -rasi b e u

I : Să ciocnim : I
Mîndra să-mi trăiască 
Q t  oi fi, şi-oi trăi 
Tot o voi iubi tralala 

I : Să ciocnim : I
Puica să-mi trăiască 
Cit oi fi, şi-oi trăi 
O sărut mereu 

I : Azi sărut Iralalala 
Mîine sărut trala 
Şi pe ochi şi pe guriţă o 

sărut : I

Anacr
încetişor Solo 

*

e o n

3. I : Să ciocnim : I 
Cintecul trăiască 
Cit oi fi, şi-oi trăi 
Voi să cînt şi eu 
(: Să ciocnim :)
Muzica trăiască 
Cit oi fi şi-oi trăi 
Voi să cînt mereu 

I : Astăzi cînt tralala 
Mîine cînt tralalala 
Şi la bere şi cu puica voi 

să cînt : I

c â n t a  s â  b e m

J y

A - - n ă rui -  cer-o n ran -  La sa bem Sâ



bem can-ta chiar si H o - r a l  v a - le - r a  Deci

hai poe -  ţi — Lor s-urmâm că sunt de Mitre irtspi-

raţi Deci hai po*e-ţi - -lor s-urmăm' ca

j  . ! ( c
& — -— *— *— — —  -------- ■*------------ — ^

sunt de Muie inspi -  raţi Grecii şi Romanii

1 °  ~ I i T r . î  ^

J

l - ’

I ±

-f*

trics iracs va-le-ri bumjtrics tracs vale-ri cim*)
--------- -- _ ,Jio----- ----- ]

ă F -  r dgV- g

4 vivat bucuri-<3 
2, vivat si fraţi-<a

Cu forţă.

vivcft veselii-a vi vat prosil ex/1
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2. Moisi şi-Aron la vin chil ea 
Sînt Petru-Ji testamentul nou

valera
Şi cine-aeuma n-ar mai bea 
Ar răminea măgar şi bou.

3. Soerate cîeşi-un învăţat
De vin nicicSml nu se ferea

valera
C-adesea cînd venea-ncălţat 
Xantipa mi ţi-1 scărmăna.

•1. Iar Diogen acel «şalirai 
Şedea-ntr-o bute ca-n sicriu

valera
Ce însă de departe vai 
Putea a vin şi a rachiu.

5. Moisi şi-Aron şi Diogen
Socrat, Anacreon, Iloraţ valera 
Ei tot ne-nvaţă ca să bem 
Să fim  ca dînşii învăţaţi.

frunză verde de piper

Fn.
; jL-b— v-

^ ....

nză ver 

h-

- de de pi -per

frunza verde  
ţ—2 —A l----—^ —,—ftfy—

1 p L J-  P J —ţ —

de 'pi-per

■ - -u— al..
Hai-fie p u i— --cân deal la peri

. f- T.  P . ...

haide puican

2. Să te-ntreb ce-ai făcut eri ? 
Am dat apă la neferi.

<de~at l< Pe n

4. Şi la mine n-ai gîndit 
De păcat nu te-ai ferit ?

3. Am dat apă de spălat, •>. Decît sfîntă cu-n mişel
Buze dulci de sărutat Mai bine cu-n voinicel.

6. Voinicul are noroc
Şi cu dînsul treci prin foc.
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Dragoş Vodă cel vestit
dcher/ăizdo

J ' J ' I  1 / 3  / 3  J - L j^ e

Draţjos vodă cel v e s-s ţ it  în-tr-o xi c-a

*  poruncii: sâ 5-<3-clune

F § = &

nici mari

si cu vinun din C o -tn a r  i-h a  nu-i de mi-î

----------- K— —

rare că ştiy cc-i bine pe pa -  rnînt

i—« -
*  Kv O 0  \

V  . fc.___
f  vr V r, > F a K

• i -ha vin si Ciritoir’e 5!'O puică cu iunsu-i blind.

2. Şi se pun toţi la chilit 
La jucat şi la chindit 
Cintă chindii bătrîneşti
Ţin voroave strămoşeşti —  Iha

ş.m.d.

3. Iar Vodeasa Ileana 
Joacă chiar o arcana 

în pieptar şi peştiman 

Cu-n păun şi cu-n curcan —•

Iha etc.

4. Dar Iordaehi din Vaslui 
îşi anină ţurca-n cui 
Şi ţine cu glas turbat 
O ciol>otă la euadrat —  Iha

ş.m.d.

5 „Frunză verde clocotici 
Să trăiţi feciori voinici !

Strigaţi să trăiască toţi 

A lui Dragoş strănepoţi" —

Iha etc.
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P î r i  -  e r a  c i o r o a i e a  la
a ( c în te c  t ic j in e s c )
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> a r z ă
S 1 -------

1

r h n ^

Pin - e ra cio - ro ica  bai

M P  1 t f -w

E W -w
na, mai ymed la.

1 4 ^
noi 1

r ' l ~  r r

a  Vdn

—— Kz-,

1 1 1 " T 7*  
:«i I - Li

. ■ % r

-*rk=; 
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v u  J*
t=41

n l

U  c 
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£

j iw c a r*  
k t  k it

— — *" 
ciuncar<!

—-+■
\ ciuncd 
vl*-tep r

C.#.. J————#

rdCd cidncu- Li 

— — f» *  k { - - I
^ ! 1

eiuncaraed dandu-li cil iciîl vara cr rr

2. De cînd s-a coţofonit 4. Colo-n vale-n poieniţă
La varză n-a mai venit —  I ii A fătat o prepeliţa —  Iii ş.m.d

ş.m.d.
5. Colo-n vale-n poieniţă

3. Nas de curcă, ochi de gîscă A ouat o bivoliţă. —  Iii ş.m.d. 

Sufleţelul de rădichi —  Iii
ş.m.d.
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0 ia morepc? dm cd-clîr la . Hai nunii <3111774 aumă iup

H
Sdsf Jaco bi-serl-cu - ţă- yealinctrdL Leţx'nclra

* = £ =
#:___g_ 3

Cdsîro-/d. cd s lr  o vd Jepi>-c4 ier-oa-g io

ffrdn-cid - le\r-C<3 CJlO

2. Da clin ce or ziduiră gia
Rina etc. 1. Da clopot din ce or pune

Din placinte-o ziduiră
gialindra etc.

3. Dar-uşa clin ce or pune 
Da or pune o slănină.

Da or putte-un cap de cal.

5. Ca amar să mai răsune 
Toţi ţiganii să s-adune.

CA „COI.LECTION DE CHANTS SOC1AUX..." DE OIPRIAN PORUMBESCU

— liesumc —

Par 1 ouvrage ci-dessus, oa reedite pour la premiere fois depuis 1880, la celebre 
Collcctioti de chants sociuux pour les <itudi(ints roumains, rcalisee par Ciprian 
Porumbescu pendant sa vie d'etudiant viennois. Dans l’otude qui precede le texte 
proprement di t de la Collection..., l’auteur se refere au li eu et au role de cette 
collection de chants dans notre culture musirale, ainsi qu’a’.ix sens et aux significa- 
tions social-politiques ot, particulierement nationaux impliquees par l'oeuvre du 

compositeur patriote. On fait des refdrences a la gencse de Ia Collection..., au 

destin d’exception de certains des chants inclus dans cette-ci, en se soulignant

1 ardent patriotisme vehicule par ces chants qui sont provenus du et se sont inti- 

rnement meles avec les plus hautes aspirations du notre peuple. ce qu'explique leur 

grande popularite, leur profonde penctration dans la eonscience du notre peuple 
et leur particuliere perennite.

CIPRIAN PORUMBESCU INEDIT

STELIAN MÎNDRUŢ

Constituite cu destinaţia de a concentra studenţimea română aflată 
în universităţile clin monarhia austro-ungară, societăţile academice apă
rute în a doua jumătate a sec. X IX , cu detaşare cronologică şi funcţională 
pentru „România Jună" din Viena şi „Petru Maioru din Budapesta, devin 
centre de conservare şi răspîndire a limbii şi literaturii române, adevărate 
organisme de întreţinere şi cultivare a spiritului naţional. Tentativa cul
turală „camuflată1* întreprinsă acum de studenţimea română reunită in 
societăţi va poseda amplitudini sporite tocmai prin tangentarea unor po
tenţiale viabile cultural-literar-arlistice ale românimii de pretutindeni. 
Colaborările şi interferenţele se vor împlini pe tărimul participărilor re
ciproce privind susţinerea material-morală, facilitate de ocazii diverse.

Recenta depistare a unui fragment clin corespondenţa conducerii so

cietăţii „Petru Maior“ în fondurile de manuscrise ale Bibliotecii univer

sitare clujene favorizează conturarea unui segment din traseul activităţii 

vieneze a compozitorului român C. Porumbescu —  mss. 4804. Din nume

roasele lucrări biografice destinate geniului muzical de la Stupea se cu

noaşte faptul că acesta va urma d in  anul 1879— 1880 filosofia la Viena şi 

în paralel, va audia cursuri la Conservator, în calitate de „ascultător ex

traordinar". Fostul preşedinte al societăţii studenţeşti „Arboroasa" va 

lega acum prietenie trainică cu tinerii studioşi români din cadrul societăţii 

„România Jună", cu roade imediate depistabile în truda fructuoasă depusă 

pentru revigorarea activităţii muzicale a societăţii. Corul .şi orchestra reor

ganizate, repertoriul îmbunătăţit conduc în mod legic la naşterea ideii 

adunării unui set de cîntece studenţeşti, care în condiţiile existenţei la 

studii în străinătate să potenţeze contactul cu limba şi muzica natală. 

Cintecul apare ca liant pentru exprimarea unor aspiraţii şi năzuinţe cul- 

t ura l-naţionale. Acestui context creionat se cadrează încercarea tinărului 

('. Porumbescu de a aduna piese muzicale originale şi prelucrări într-un 

volum, care va apare in februarie 1880 la Viena şi care va căpăta faimă 

.şi răspîndire pină în Transilvania, datorită conţinutului naţional şi so- 

cial-militant şi structurii sale profund originale.
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Viena'n 23 Dechemvre 879

P. T.

Asociaţiunile studentice au câştigat in timpul nostru un terlm considerabil, 
şi constatăm cu sastisfacţiune că şi intre studenţii români sc desvoltă acuma spiritul 
dc sociabilitate, promiţînd folose necontestabile pentru juna generaţiune română.

Dela intrarea in viaţă a asociaţiunilor de studenţi români se simţesce însă 
forte m ult lipsa de cântece studentice române, fără cari desvoltarca spiritului social 
cs-tc imposibilă. In considerarea acestei lipse regretabile, voesc a dedica studenţilor 
români o colecţiune de cântece studentice române puse in musică spre a contribui 
prin aceasta ediţiunc măcar cit de puţin la cultivarea cântului şi alimentarea 
spiritului social intre studenţii români. Românul iubeşte cântarea şi este un adevăr 
necontestabil că fără cântare adunările sociale ale studenţilor nu se pot desvoltă 
in mod animat şi spiritual totodată.

l-mi iau deci libertatea a Ve invita la subscripţiune de abonament pentru 
„Colecţiunea de cântece studentice române" ce voesc a eda şi nutresc firava spe
ranţă că Domnii studenţi români, amicii şi colegii mei me vor încuraja în această 
întreprindere nouă in feliul său, oferindu-mi astfeliu posibilitatea de a fi activ 
şi in viitoriu pe acest teren.

Spre a face posibil şi celor mai puţin cunoscători de musică cantarea cânte
celor acestora şi spre a li câştiga astfeliu o popularitate cit se pote de mare, sunt 
ele puse pentru o voce numai, şi se căntu ia adunările sociale unisono. Colecţiunea 
va apărea pănă'n 15 Ianuarie 1880 conţinend 20. de cântece de patria, naţiune, 
banchet etc. Preţul unui esemplar 50 cr.v.a. (IVsfre.) ; la 10 esemplare unul gratis. 
Domnilor prenumeranţi se recomandă modul colectării ; ear csempiarele se trimit 
după trimiterea preţului de abonament sau cu ramburs poştala.

Abonamentele sunt a se adresa pănă la 15 lan. 1880 cătră subsemnatul : Viena, 
IV. Mublgasse N. 5.

Cu tot respectul şi salutare frăţască. C. Golembiovschi-Porumbescu, cand. pro- 
fes. >i elev la Conservat, de musică din Viena.

C IPRIAN PORUMBESCU INEDIT

— Rcsume —

L’auteur publie la lettre de Ciprian Porumbescu addressde de Vienne, le
23 decembre 1870, â la Societe des etudiants roumains de Budapest — „Petru 
Maior” —. par laquelle on annonce l'apparition dans le prochain avenir, de la 
Collection clc chants sociau.v potir les etudiants roumains. Au-delâ de certains 
details concernant les souscriptions, les abonnements et le prix de l'ouvrage, Ciprian 
Porumbescu expose dans cette lettre. ainsi que dans la Preface de la Collection..., 
le role de la musique dans le „developpement de l'esprit social" (de la sociabi
li te;. L’importance de la lettre provient non seulement du fait qu’eJle eclaire de 
plus un Opisode de l’aetivite deployce par Ciprian Porumbescu, mais rcpresenţe 
egalement un document des relations d’entre les etudiants roumains qui dans le 
siecle passe se trouvaient en divers centres universitaires d’Iîurope. 11 n ’est pas 
exdu que le texte de la lettre soit identique avec l'appel pour des souscriptions, 
lance en vue d'edition de la Collection...

ORIGINEA FOLCLORICA A BALADEI 
LUI CIPRIAN PORUMBESCU

VIRG IL MEDAN

Deasebit de inventiv şi prolific în crearea de melodii, Ciprian Porum- 
lx*scu a îmbogăţit patrimoniul culturii noastre muzicale cu opere nepieri
toare. Unul din marile sale merite este acela de a fi ştiut să se adape de 
la sursele inepuizabile ale melosului nostru tradiţional, creaţia sa deve
nind emulativă pentru numeroasele generaţii de muzicieni români care 
aveau să continue drumul deschis de marele înaintaş 1 întru arhiteCturarea 
temeinicului edificiu al şcolii muzicale româneşti. Caracterul popular al 
creaţiei compozitorului bucovinean este un fapt binecunoscut2 îndeobşte 
şi necontestat de nimeni, dar cercetări temeinice nu s-au întreprins încă 
asupra operei sale spre a se demonstra cu precizie natura legăturilor lui 
organice cu muzica populară. Trebuie să recunoaştem că un atare demers 
nu este deloc uşor, motiv pentru care afirmaţiile privind inspiraţia din 
melosul popular rămîn încă adesea in planul generalităţilor. Se înţelege 
că legăturile lui Ciprian Porumbescu cu muzica populară nu vor putea 
fi temeinic cunoscute decit în urma culegerii, tezaurizării şi editării pa
trimoniului nostru muzical tradiţional (din Bucovina), pe care talentatul 
muzician l-a cunoscut, l-a preţuit şi l-a iubit cu toată inima sa de mare 
artist. într-o existenţă de trei decenii, Ciprian Porumbescu a creat o operă 
artistică surprinzătoare prin gravitatea mesajului etico-filosofic şi estetico- 
patriotic pe care îl degajă, direcţionînd, in  contextul şcolilor naţionale 
de • mpoziţie din toată Europa, ancorarea în folclor, în cultura populară 
tradiţională a creaţiei compozitorilor noştri. Mărturiile sînt nenumărate, 
dar. in contextul acestui articol, vom încerca să dovedim cum s-a 
inspirat muzicianul bucovinean în compunerea uneia dintre cele mai 
populare dintre creaţiile sale —  Balada, scrisă pentru vioară şi pian în 
anul 1880, deci cu trei ani inainte de a se frînge coloana unei vieţi atît 

de maiestuoase.
vSe pare că pe Ciprian Porumbescu l-a preocupat îndeaproape valo

rificarea doinei propriu-zise. începutul Baladei stă, neîndoielnic, în  strînse 
raporturi de înrudire cu doina, dar nu avem de-a face cu un citat folcloric,

1 Mihail Gr. Posluşnicu, Istoria tnuzicei la români. De la renaştere pină-n 
epoca de consolidare a culturii artistice. Bucureşti, (1928), p. 455— 477.

2 Octavian Lazăr Cosma, Hronicul muzicii româneşti. Volumul IV. Roman
tismul (1849— 1898). Bucureşti, 1976, p. 403.
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ci intuim  aici drumul parcurs de compozitorul înaintaş întru depistarea 
valenţelor expresive pe care i le putea furniza cintecul nostru lung. E 
posibil ca Ciprian Porumbescu să fi încercat să cînte doina în formaţii 
instrumentale mai mici sau mai mari. începutul Baladei atestă cei puţin 
intenţia lui Porumbescu de a adapta doina la două viori, primele două 
măsuri ale popularei sale creaţii nefiind altceva derit o transpunere la 
terţă mică inferioară a binecunoscutului tip de doină atît de răspîndit, 
din neştiute vremi, pe întreg teritoriul locuit de români. In încercarea 
noastră de a ilustra acest mijloc de valorificare a melodiilor populare 
de către compozitorul bucovinean, vom aşeza în dreptul literei A melodia 
de certă origine folclorică, iar în dreptul literei B vom reproduce frag
mente din Baladă, cititorul reuşind să se edifice pe deplin asupra de
monstraţiilor pe care le facem. Ne stau la dispoziţie numeroase melodii de 
doină <‘U care putem demonstra temeinicia aserţiunii noastre, dar deeupind 
un crîmpei dintr-o doină moldovenească ne apropiem şi mai mult de 
melosul tezaurizat în memoria prodigioasă a talentatului muzician :

Dacă începutul Baladei stă cu certitudine sub semnul înrîuririlor 
doinei propriu-zise, vom vedea cum discursul muzical al popularei lucrări 
pentru vioară şi pian prezintă evidente înrudiri şi cu alte melodii atestate 
in spaţiul spiritual al Ţării de Sus. Partea a doua a Baladei reprezintă, 
in fapt, o parafrază a unui cîntec doinit de provenienţă din Moldova. 
Ciprian Porumbescu trebuie sâ fi cunoscut variante ale cintecului Man
iilor cu brazi inalţi de vreme ce această parte a compoziţiei s;ile este 
atît de înrudită cu frumosul cîntec popular. Dispunerea suboldtâ a 
celor două fragmente face, de asemenea, edificatoare demonstraţia noas
tră. in pofida faptului că Balada se desfăşoară într-un ritm ternar, ia r  

cintecul popular este structurat pe atît de caracteristicul ritm safio de 
patru pătrim i frecvent în numeroase genuri şi specii ale folclorului româ
nesc dar mai ales în colinde. Tetracordul dorian descendent mi 
do si —  se prezintă in forme aproape identice in cele două n-aţii 
muzicale —  una anonimă şi a doua de autor. în  cintecul popular, după

.'! V. Corcinski, Cintece populare moldoveneşti. Moscova, 1937, nr. 3. Voind 
ciobănească. Apud GeoriîC Breazul. Muzica românească dc azi. Bucuresl.. 1939. 
p. 339.

4 loan lî. Nicola. Ileana Szenik, Traian Mirza, Curs de folclor muzical. Purlea
I. Bucureşti, 19G3, p. 208, nr. 35.

ORIGINEA FOLCLORICA A BALADEI 10?

7 vracordul descendent amintit, discursul muzical continuă intonind al 
doilea tetiacord descendent la —  sol - fa diez —  mi. Ciprian Porumbescu 
respectă matricea stilistică a sursei folclorice, şi nu face decit să orna
menteze acest pasaj prin cei trei sextoleţi cu caracter anacruzic şi un 
di cimolet care anticipează sunetul final al acestei inspirate părţi d in ce- 

•î>ra lucrare a repertoriului muzical românesc’’. Formatele, aşezate dea
supra notelor principale, indică nu numai importanţa pe care compozi
torul i-o acordă fiecăreia în  parte, dar şi interpretarea rubatizată, doi
nită. pe care i-o conferă tot din multimilenara practică muzicală pe care 
strămoşii noştri au asociat-o cintecului lung. Iată cele două fragment*» 

suprapuse :

Neîndoielnic, imensa popularitate de care se bucură Balada lui Ci
prian Porumbescu in rîndtil melomanilor şi plăcerea violoniştilor de a 

<i interpreta se datorează încărcăturii emoţionale exprimată intr-un plas- 
tir limbaj romantic, atît de specific epocii in care a fost compusă, dar nu 
trebuie pierdut din vedere că succesul pe care această lucrare îl are ca 
o . reaţie mereu tânără1’ se justifică prin ancorarea rădăcinilor sale in 
cthosul românesc. Compozitorul a valorificat • aici una dintre cele mai 

aracteristice melodii din folclorul nostru. Melodia cintecului Munţilor 

cu brazi înalţi este doar o variantă a unui tip melodic de foarte largă 

rătspindire pe spaţii geografice foarte întinse, fiind înrudit cu jocul Raţa, 

cu :-intecul Z is-a-badea c-a veni şi, între multe altele, cu melodia cunos

cutului joc Hodoroaya 7 din care reproducem aici numai o primă perioadă :

5 Ciprian Porumbescu, Opere alese, Bucureşti, 1954, p. 151.
ii George Sbârcea, „Balada" dc Ciprian J’orumbescu, in „Albina”, Bucureşti, 

..inul 83, nr. (i (1448), iunie 1980, p. li.
7 Virjîil Medan, Căluşerul — un joc solar, in „SAMUS" III , Dej, 1982, p. 50.
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spş f i i B
Să amintim, în  treacăt măcar, că inclusiv melodia cintecului Măi 

ciobane de la oi este o variantă a acestui tip melodic, spre a supune cu 
mai multă atenţie scrutării noastre modul în  care Ciprian Porumbescu, 
talentatul compozitor de la a cărui dispariţie prematură se împlineşte 
un  secol, a ştiut să găsească făgaşul nemuririi sale spirituale durind creaţii 
muzicale inspirate din izvoarele cele mai limpezi ale ethosului nostru, 
Balada fiind pilduitoare în acest sens.

L’ORIG INE FOLKLORIQUE DE LA „BALLADE"1 DE CIPRIAN PORUMBESCU

— Râsumi —

Dans cet article l'auteur essais de prouver le mode comment s'inspira Ciprian 
Porumbescu du notre folklore litteraire dans la composition de la „Ballado" pour 
violon et piano.

Sont mentionneies les affinit6s de cette creation culte avec la „doina" (dans la 
variante connue sous le titre Munţilor cu brazi înalţi (Aux montagnes avec des 
sapins liauts) et on insiste sur le mode comment a preleve* et perfectionne Ciprian 
Porumbescu, en passant par le filtre de la propre sensibilite, les motifs necessaires 
poar la rdalisation de la propre creation.

On conclut que Ciprian Porumbescu a su trouver la voie de son immortalite 
spirituelle, cn achevant des oeuvres musicales inspirees des sources les plus lim- 
pides du notre d-thos, la Ballade etant un exemple en ce sens.

CIPRIAN PORUMBESCU ŞI BRAŞOVUL

MIRCEA CENUŞA

Biografia lui Ciprian Porumbescu este bine cunoscută, datorită mai 
ales documentatei monografii a lui Paul Leu '. Dar despre viaţii şi acti
vitatea unei personalităţi artistice de mărimea aceleia a autorului ope
retei Crai Nou se mai pot spune, şi se vor spune, încă multe. în  cele ce 
urmează, noi ne propunem să prezentăm cîteva elemente mai puţin cu
noscute referitoare la unul dintre cele mai importante momente ale vieţii 
acestui compozite»-, „unul dintre ctitorii culturii muzicale româneşti mo
derne" care, prin inspiraţia folclorică a celor mai multe dintre com
poziţiile sale, „a săvîrşit în domeniul muzicii naţionale ceea ce V. Alec
sandri a făcut in domeniul poeziei populare*

Precaritatea situaţiei materiale a lui Ciprian Porumbescu. care „îl for
ţează (...) să-şi găsească o ocupaţie de pe urma căreia să trăiască* /|, consti
tuie motivul întreruperii studiilor sale vieneze, în anul 1881. După cum 
era .şi firesc, se va fi gîndit in primul rînd la Suceava, dar la liceul de 
acolo catedra de muzică nu era vacantă, iar promisiunea făcută de m i
tropolitul Silvestru-Morariu de a ocupa o catedră de muzică la Univer
sitatea din Cernăuţi, ca urmaş al lui Isidor Vorobchievici, pe care Ci
prian l-a avut profesor de cintare corală bisericească, nu se putea mate
rializa deocamdată. Fiind informat că in Transilvania sînt vacante cate
drele de la gimnaziile din Braşov şi Năsăud, Ciprian Porumbescu optează 
pentru cel din Braşov Alegerea Braşovului n-a fost întîmplătoare, din 
mai multe motive. Unul dintre acestea îl constituie vechile legături pe 
care familia Porumbescu le-a întreţinut cu intelectualitatea acestui oraş. 

Astfel, Emilia Porumbescu. mama lui Ciprian, răspunzînd apelului pu

blicat de „Reuniunea femeilor române din Braşov11 în Gazeta Transilva

niei de a sprijini orfanele rămase de pe urma revoluţiei de la 1818, scria, 

la 10 decembrie 1850, acestei „Reuniuni" : „doresc să fiu şi să conlucru 

şi eu ca membră a societăţii voastre după cît m ă va ierta starea şi împre-

1 Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1978, 220 p.
2 George Pascu, Prefaţă, la Paul Leu, op. cit., p. 5.
3 loan I. Nistor, La semicentenarul morţii lui Ciprian Porumbescu, in Junimea

literară, X X II, 1933, nr. 7-9, iul.-sept., p. 160.
4 Paul Leu, op. cit., p. 106-107.
5 Cf. Paul Leu, op. cit., p. 110.
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jurările mele cele modeste" c. Scrisoarea este însoţită de 5 florini dc ar
gint. Cinci ani mai tirziu, în 1854, Iraclie Porumbescu începe o colabo
rare îndelungată la gazetele din Braşov, Foaia pentru minte, in imă şi li
teratură şi Gazeta Transilvaniei, în care publică culegeri de folclor şi 
amintiri. Această colaborare stirînge legăturile preotului cărturar buco
vinean mai întîi cu doi dintre conducătorii vieţii spirituale româneşti 
din Braşov, lacob şi Andrei Mureşanu, iar mai târziu, după stabilirea lui 
Ciprian în oraşul (ie la poalele Timpei, cu Andrei Bârseanu. Faptul este 
dovedit de marele num ăr de scrisori adresate dc Ir. Porumbescu acestora, 
dintre care unele sînt inedite. Astfel, Iraclie, „deşi nu fusese niciodată la 
Braşov, cunoştea viaţa românească d in oraş, căci primea cu regularitate 
Gazeta Transilvaniei, urmărea cu interes orice eveniment cultural şi. prin 
urmare, nu putea să-i dorească fiu lui său un eimp mai prielnic dc ac
tivitate" '.

A lt motiv pentru care Ciprian Porumbescu a ales Braşovul va fi J\;st 
desigur, strînsa prietenie legată la Viena cu unii tineri ardeleni şi bă

năţeni. Tiberiu Brediceanu afirmă, la 50 de ani de la moartea ct mpozito- 

rul.ui : „încă înainte de venirea sa la Braşov in 1881, Ciprian Porumbescu 

a întreţinut legături muzicale cu ţinuturile de dincoace de munţi şi se 

pare că pe cele dintîi le-a avut cu ţara Banatului, bine reputată şi pe 

acele Vremuri sub raportul corurilor sale săteşti"8. Deci. prin interme

diu! numeroşilor săi prieteni de la Viena, compoziţiile lu i Ciprian erau 

cunoscute in Transilvania şi Banat înainte de sosirea sa la Braşov. îm 

preuna cu aceşti prieteni, el a desfăşurat o intensă activitate culturală 

şi muzicală în cadrul societăţii Iiomănia jună. Astfel, este bine cunoscut 

faptul că pe versurile viitorului său coleg braşovean, Andrei Bârseanu, 

C iprian Porumbescu a compus, în 1880, imnul cel nou al societăţii, cu 

titlu l Imnul Unirei, devenit, in timpul primului război mondial, Pe-al 

nostru steag e scris unire, „un manifest al întregului nostru popor"!l. 

intr-o şedinţă a Academiei Române, D. Onciul spunea despre acest imn : 

,.în sunetul lui, un mănunchi de studenţi români au pornit la luptă pen

tru cultura naţională, în sunetul lui ostaşii români au pornit la luptă

pentru dezrobirea neamului, în sunetul lui s-a înfăptuit unitatea na
ţională"

Ciprian Porumbescu a optat pentru Braşov datorită şi faptului că 

aici funcţionau deja ca profesori alţi trei bucovineni : Ipolit Ilasievici

6 Axente Banciu, Familia Porumbescu fi Braşovul, în Ţara Bârnei, V, 39.";:. 
nr. 5. sept.-oct., p. -101. Articolul cuprinde şi bibliografia coiaborărilor lui Iraclie 
Porumbescu la gazetele braşovene.

7 Nina Cionca, Ciprian Porumbescu — O viaţă — O epocă — Un ideal, Ed.
Muzicală. Bucureşti. 107*1, cap. Ciprian Porumbescu la Braşov.

8 Tiberiu Brediceanu, Ciprian Porumbescu. Citeva date cu privire la legăturile
sale cu Banatul şi Ardealul, in Gazeta Transilvaniei, XCVI, 1933, nr. 70, p. 8.

9 Nina Cionca, op. cit.
10 Ştefan Pavelescu, Viaţa lui Ciprian Porumbescu, Suceava, 19-10, p. 31-32;
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(din 18(59), Lazăr Nastasi (din 1871) şi Gheorghe Chelariu (din 1880) n . 
Pe Nastasi îl cunoştea doar din scrisori, dar cu Chelariu era prieten vechi 
incă din Bucovina. Ciprian luase, încă din 1880, hotărîrea de a cere nu
mirea ca profesor de muzică la Braşov, ceea ce îl îndemnase şi pe Che
lariu să facă, după cum reiese din preţioasele am intiri ale acestuia : „Era 
in vara anului 1880. Venisem în Stroieşti, acasă la părinţi, din ţinuturile 
muntoase ale Bucovinei, din Vatra Moldoviţei, unde petrecusem cîteva 
sâptămîni, drept recunoştinţă că acolo m-am vindecat deplin de malaria 
ce o adusesem de pe cîmpul luptelor din Bosnia în  anul 1878 [...]. A  doua 

A după sosire primesc de la mult regretatul Ciprian Porumbescu un bilet 

eu care m ă invită să-l vizitez in Stupea, fiindcă are să-mi comunice 

lucruri de mare importanţă, atît pentru mine, cit şi pentru dînsul. De 

la Stroieşti pînă la Stupea cu trăsura e cale numai de o oră. Porumbescu 

mă prim i cu Telegraful român din Sibiu in  m ină «Iată ce concurse se 

publică în gazeta aceasta pentru şcoalele din Braşov», zise dînsul, «toc

mai specialităţile noastre, acolo ar fi loc pentru amîndoi. Lasă-1 pe Limber- 

ger (directorul liceului din Suceava) in  m ila Domnului. Cum tu ai suferit 

aşa de mult de friguri, aerul din Suceava nici nu  cred că ţi-ar prii, mai 

bine să mergem la Braşov, într-un oraş de munte, care după cum se 

aude e şi oraş frumos. Stăm acolo un an doi, pină ni se deschide loc la 

liceele din Cernăuţi şi atunci iarăşi ne reîntoarcem în Bucovina». Bucu

ros am prim it sfatul prietenului meu [...]. Porumbescu însă îşi schimbă 

planul şi merse incă pe un  an la Viena, ca să-şi completeze studiile 

De la calea odată apucată eu nu m-am abătut şi astfel am plecat către

11 lată după: Andrei Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale gr. or. din Braşov, 
Braşov, 1902, 006 p. şi Anexe, scurte fişe bibliografice ale celor trei profesori
bucovineni :

— „Ipolit Ilasievici, n. 20 febr. v. 1836 în Panca, districtul Storojineţ (Buco
vina). A studiat gimnaziul şi teologia in Cernăuţi ; facultatea de filosofie in Viena. 
Profesor la gimnaziu din 1869/70 (Catedra de ştiinţe naturale şi matematică). Din 
1889—1894 director al şcoalelor medii. Lucrări : Curs metodic de istorie naturală 
pentru şcoalelc medii (Braşov, 1882)“. Moare in oct. 1924 ca pensionar.

— „Lazăr Năstasi, n. 4 apr. v. 1845 in Şiret (Bucovina). A studiat gimnaziul 
vi 1 an de teologie în Cernăuţi şi facultatea de filosofie la Universitatea din Viena. 
Profesor la gimnaziu din anul şcolar 1871/2 ; calificat din partea autorităţii con
fesionale (oct. 1879) din studiile : matematică şi fizică. Profesor definitiv din 1879. 
Lucrări : Ii aport despre festivităţile jubileului semicentenar al Reuniunii femeilor 
rămâne din Braşov (Braşov, 1902)“ (p. 589). In anul 1905 a trecut la pensie. In 
1912 a murit.

— „Gheorghe Chelariu, n. 2 mart. v. 1855 în Stroieşti (Bucovina). A studiat 
gimnaziul in Succava şi facultatea de filosofie în Viena. Profesor la şcoala reală 
din anul şcolar 1880/1. Calificat din partea autorităţii confesionale în 1882, pentru 
studiile : istorie naturală, matematică şi fizică. Din 1882 profesor definitiv ; 1883— 
1898 bibliotecarul bibliotecii centrale a şcoalelor ; din 1894 dirigentul şcoalei reale. 
Lucrări : Curs elementar de zoologie şi botanică pentru clasele I şi II gimnaziale şi 
reale (2 părţi. Braşov, 1900 şi 1901)“ (p. 582). Intre 1917— 1919 director al şcoalelor 
secundare ; 1920—1922 director al liceului real „Dr. loan Meşotă“. A mai publicat 
lucrări didactice şi necroloage. Completările sint făcute după Anuarul liceului 
ortodox român „Andrei Şaguna“ din Braşov, LX si LX I. 1925.
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Braşov" l2. Aşadar, Ciprian nu intenţiona să se stabilească definitiv la 
Braşov, ci să ram înă acolo pină cînd se vor crea condiţiile favorabile 
pentru a se putea întoarce în Bucovina. Această intenţie, de a solicita 
o catedră în cunoscutul centru cultural românesc din Transilvania, comu
nicată în 1880 lu i Chelariu, se va realiza abia in  toamna anului următor, 
„împins deci de vechi legături pe care şi le creaseră părinţii săi cu Bra
şovul, îndemnat şi de compatrioţii săi stabiliţi aici. dar m inat, desigur, 
de faima româneştii vieţi care pulsa în acest centru cultural [...], sufle
tul tinărului bucovinean Ciprian Porumbescu —  cu o conştiinţă naţională 
ţinută mereu trează de atitea [...] urme ale gloriei româneşti din Ţara 
Pagilor —  se cerea, ca al atîtor altora, răsad din acest oraş de vechi fră- 
mîntări, lupte şi înfăptuiri naţionale, în nădejdea îndreptăţită că. în 
atmosfera mai prielnică de aici, florile sufletului său tînăr, entuziast, nu 
se vor ofili, ci, dimpotrivă, rod vor aduce“ 13

Ui sugestia colegilor săi de la Viena, Ciprian cere catedra de muzică 
de la liceul român ortodox, incepînd cu data de 1 septembrie 1881. An
gajarea, „pină la efeptuirea alegerii prin Delegaţiunile şcolare", s-a făcut 
însă abia la 5/17 oct., iar „alegerea" am intită a avut loc la 28 oct. ,<i. Cu 
aranjamentele pentru numirea lui Ciprian s-a ocupat Lazăr Nastasi.

Porumbescu descinde la Braşov la 11 noiembrie 1881. Modicitatea sa
lariului de profesor îl face să solicite şi postul de dirijor al corului bi
sericii Sf. Nicolae din Şchei, ceea ce i se aprobă ,5. La Braşov şi-a regăsit 
prietenii de la Viena : Andrei Bârseanu, V. Voina, Gh. Chelariu. Cînd 
Ciprian s-a stabilit în oraşul care avea să-l consacre, acesta arăta aşa 
cum îl văzuse şi Gh. Chelariu în 1880 : „Prima dată cînd am văzut Bra
şovul am rămas uim it de aşezarea lui atît de fermecătoare la poalele 
Tîrnpei. Privind regiunea cu sinceră admiraţie mi-am zis : un adevărat 
picior de rai. Şi ce viaţă românească era atunci in acest mândru oraş ! 
Pe acel timp negoţul cu vechiul regat era in floare .O mulţime de români 
făceau parte din negustori mea de frunte şi multe averi erau in miinile 
lor. O dispoziţie animată se observa la toate serbările şi la diferitele pe

treceri, iar în societatea românească domnea o armonie desăvîrşită, aşa 

cum rar se pomenea in alte oraşe" ,(!. La liceul din Braşov Ciprian Po

rumbescu a găsit o atmosferă de muncă entuziastă pentru destinele cul

turii româneşti. Acelaşi Gh. Chelariu îşi aduce aminte, după 12 de ani : 

„Cind mă duce gîndul la vremurile din trecut şi-mi amintesc de colegii 

din generaţia mai veche cu frămîntările şi năzuinţele lor nobile, mă cu

12 Gheorghe Chelariu, Amintiri, in Anuarul liceului ortodox român „Andrei 
Saguna“ din Braşov, (LX şi LXI). Anul jubiliar 192-1— 1925. Al 75-lea an şcolar. 
Publicat de dr. losif Blaga, director. Braşov, 1925, cap. Contribuţii din partea 
foştilor profesori, p. 148.

13 Axente Banciu, op. cit., p. 402.
14 Cf. Axente Banciu, op. cit., p. 407-408.
15 Cf. Paul Leu, op. cit., p. 110-111. Pentru activitatea de dirijor al corului

bisericii Sf. Nicolae din Schei, a se vedea şi I. Colan, Ciprian Porumbescu j i  Bra
şovul, în Mitropolia Ardealului, IX , 19C4, nr. 6-8, iun.-aug., p. 444-469. unde se
comentează 7 scrisori descoperite de autor în arhiva bisericii din Şchei.

<16 Gh. Chelariu, op. cit., p. 148-149.
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prinde un fior de respect şi veneraţiune faţă de optimismul lor idealist. 
Cită abnegaţiune şi iubire de jertfă, cit zel şi însufleţire, cu toate că greu 
apăsau şi asupra lor lipsurile materiale. Adevăraţi apostoli ai culturii, 
toţi călăuziţi de dorinţa de a deschide tinerimii porţile în domeniul ştiin
ţei şi a-i aprinde în suflet focul sfint al dragostei de neam" 17.

Deşi cu sănătatea şubredă, Ciprian Porumbescu începe o activitate 
fără răgaz, în afara orelor do clasă, făcînd repetiţii, dirijînd concerte şi, 
bineînţeles, compunînd. Gazeta Transilvaniei, referindu-se la spectacolul 
dat de elevii liceului la 6 ian. 1882, scrie : „In  special s-a distins noul 
profesor de muzică Ciprian G. Porumbescu, care a ştiut in scurt timp să 
organizeze un cor de studenţi a căruia producţiuni ii face mare onoare. 
Hora Sinaii prelucrată de d-sa pentru cor a fosl mult aplaudată şi a tre
buit să se repete" ***. Ecourile acestei neobosite munci in societatea româ
nească braşoveană le sintetizează, cum nu se poate mai bine, peste 25 de 
ani, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori şi prieteni. Andrei Bâr
seanu : „Ca printr-un farmec Braşovul românesc se prefăcu într-un oraş 
al muzicii. Copiii de la şcoală cintau cu bucurie cintecele lui, pe care le 
scrie cu o uşurătate de necrezut (...) ; biserica Sf. Nicolae de abia putea 
cuprinde publicul ce venea să asculte corul condus de dînsul ; casele 
româneşti răsunau de cintece nouă ; muzica era un obiect de conversaţie 
care pasiona familiile de obicei atît de liniştite ide neguţătorilor braşoveni.

Pare că o rază de soare străbătuse în umbrosul nostru oraş şi la 

zîmbirea ei totul întinerise din nou.
in  Braşov, ca şi la Viena, Porumbescu ajunsese centru de cristalizare 

al societăţii româneşti" ,fl.
La sfîrşitul anului 1881 şi începutul lui 1882 Ciprian Porumbescu, 

stimulat de preţuirea şi sprijinul pe care i le acordau românii braşoveni, 
definitivează partiturile operetei Crai Aon. încă înainte de terminarea 
acestora, el alcătuise o trupă de diletanţi, dintre colegii şi prietenii săi, 
cu care ii început repetiţiile. Premiera operetei are loc la 27 februarie 
1882 „in sala cea mare a Gimnaziului clin Braşov"20. Cel clintii care l-a 
felicitat pe Ciprian a fost „compatriotul şi fratele lui sufletesc" -M Che
lariu. Modul în care s-au desfăşurat singurele trei reprezentaţii dirijate 
de autor la Braşov (la cea de a patra, clin vara anului 1883, prilejuită de 
adunarea „Asociaţiunii", compozitorul nu mai era in viaţă) sînt în general 

c u n o s c u te In e d ită  este o mică însemnare a lui Ciprian, aflată în fon

dul de manuscrise Andrei Bârseanu de la Biblioteca Centrală Universi

tară din Cluj-Napoca (voi. IU. f. 68). Scrisă cu creionul pe o carte de 

vizită, aceasta pune in evidenţă felul în care compozitorul a conclus per-

17 Ibidem, p. 149.
18 Apud Nina Cionca. op. cit., p. 165.
19 Andrei Bârseanu, Ciprian Porumbescu — la a 25-a aniversare a morţii 

sale, în Gazeta Transilvaniei, L X X I, 1908. nr. 114, 25 mai/7 iun., p. 1.
20 Sextil Puşcariu, Ciprian Porumbescu, in Dacia, Bucureşti, 1920, nr. 9-12. 

Apud Alexandru Leca Morariu, Opereta „Crai Nou" de Ciprian Porumbescu, în 
Suceuva, V. 1978, p. 368.

21 Nina Cionca, op. cit., p. 169.
22 Cf. Paul Leu, op. cit., p. 113-118.
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-sonal repetiţiile in vederea reprezentării operetei sale, interesîndu-se de 
-cel mai mic amănunt. Iată textul :

„D-le Ianache !

Tc rog să se facă o năsălie pe care să vie crengi de brad, spre a 
.aduce pe Anica pe scenă. Sau ai făcut alte dispoziţii ? Aşa nu poate ră
mâne. Muzica pentru uniformitate şi fiind că se ridică candelabrul în 
sus, să capete la fiecare pult o lum ină. Pentru mine nu trebuie. în  gar
deroba doamnelor să vie o cutie de Puudre, 2 oglinzi, lum ini, pieptene.

Salutare“

Ecoul celor trei reprezentaţii în mediul românesc braşovean a de
păşit toate aşteptările. Iată relatarea aceluiaşi Andrei Bârseanu, el însuşi 
unul dintre interpreţi, in rolul Ispravnicului : „Cele trei reprezentaţiuni 
ale acestei operete [...] au fost un adevărat triumf pentru compozitorul 
ei şi au produs o însufleţire de nedescris. Porumbescu era omul cel mai 
iubit intre românii din Braşov şi melodiile din opereta lui se cîntau pe 
toate străzile : de tineri şi de bătrîni, de bărbaţi şi de femei. Cu toţii ne 
uitam la el ca la un  luceafăr care se înălţa repede pe orizont şi de la 
care aşteptam încă m ult bine şi multă cinste pentru neamul nostru11

în  încheierea referirilor la ecoul operetei Crai Nou în mediul bra
şovean, ne permitem să readucem aminte un episod uitat, posterior re
prezentaţiilor, petrecut în vara anului 1882 : „Succesul pe eare-1 repurtase 
Porumbescu cu Cw i Nou îl îndemna să scrie o operetă nouă [...] Intr-o 
seară, şezînd împreună în  grădină, mă provoacă Porumbescu să-i scriu 
un  libret, spunindu-mi pe scurt cam în ce mod ar dori el să fie.

Cu vreo patru săptămîni după provocarea sa îi prezentam textul [...]. 
E l îl luă şi după ce-l ceti, îm i zise plin de bucurie că de bună seamă îl 
va inspira şi va ieşi o operetă bună. Aceasta se întâmpla cu vreo două 
săptămîni înainte de ferii, Ciprian credea că în decursul vacanţelor, pe 
care avea de gînd a le petrece acasă, in  Bucovina, va pune pe hârtie 
ideile muzicale ce-i sunau în cap, pentru opera bufă Noaptea de Sf. 
Gheorghe“ Iată, deci, incă unul dintre proiectele lui Ciprian Porum
bescu, pe care boala şi moartea apropiată l-au împiedicat să le realizeze. 
Mai avea şi altele. Horia Stanca, în monografia sa, arată că : „paralel cu 
activitatea sa dirijorală, se ocupa intens cu elaborarea unui Tratat de 
teorie muzicală, in două părţi, rămas în manuscris, ca şi manualul său 
mai vechi de muzică Elementele musicei vocale pentru şcolile populare 
şi normale, după metoda catihetică, cu un apendice de exerciţii" -t;.

împrejurările în care Ciprian Porumbescu a plecat în Italia, la 
Nervi, pentru a-şi îngriji sănătatea, precum şi impresiile sale de acolo, 
sînt iarăşi cunoscute -7. Vom preciza numai că, în scurta „vacanţă“ ita-

23 loan B. Popp, negustor, regizorul spectacolului.
24 Andrei Bârseanu, art. cit., p. 1.
25 Teochar Alexi, ..Noaptea de Sf. Gheorghe“ — operă bufă îri trei acte. De

dicată memoriei lui C. Porumbescu, în Familia, X X , 1884, nr. 27, 1/13 iulie, p. 317. 
Revista publică in patru numere consecutive libretul, fără final.

26 Horia Stanca, Ciprian Porumbescu, Ed. „Dacia", Cluj-Napoca, 1975, p. 185.
27 Paul Leu, op. cit., cap. V, p. 135-162.
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liană, gindurile i se îndreaptă, pe lingă cei dragi din Bucovina, şi către 
colegii şi prietenii rămaşi în  Braşov. Este cunoscută şi deosebit de pre
ţioasă pentru valenţele literare ale scrisului lui Porumbescu scrisoarea 
adresată lui Nastasi, datată „Nervi 115 decemvrie ’882“ şi publicată de 
Andrei Bârseanu (in colecţia căruia se află in manuscris) la 25 de ani 
de la moartea compozitorului in care povesteşte cu deosebit haz peri
peţiile drumului. Plecat din Braşov ia 2 noiemvrie 1882, peste numai 
două săptămîni ii scrie lui Bârseanu. copleşit de dorul de casă :

„Nervi 27/15 novembrie 1882 

Frate Barsenc!

[...] E superfluu să-Ţi mai descriu ce va să însemne dorul de patrie, 
de sobuşoara ta călduţă care te aşteaptă cu mult drag şi la care te 
retragi cu atîta plăcere şi lingă care î-ţi [sic !] visezi visurile tale aurie...

Visul e mai dulce decît realitatea..." -9.
Cum se ştie. şederea la Nervi n-a ameliorat sănătatea lui Ciprian, 

care, întors la Stupea, se stinge in dimineaţa zilei de (> iunie 1883. Ves
tea a produs o profundă impresie asupra prietenilor săi braşoveni. 
Gazeta Tranfavaniei scrie : „Cu adincă întristare venim a înregistra pier
derea unuia dintre cei mai harnici şi mai talentaţi dintre puţinii noştri 
cultivatori ai artei noastre muzicale in deobşte şi ai muzicii 
naţionale româneşti în deosebi1*:i". Colegul de şcoală şi de temniţă aus
triacă al lui Porumbescu, Constantin Morariu, relatează că „domnişoarele 
române din Braşov, cari au fost şcolăriţele răposatului, au trimis părin
telui Iraclie portretul iubitului lor Ciprian in mărimea omului. Acest por
tret pus în ramuri mari aurite, este împodobit cu tricolorul românesc, 
ţesut din mătase“ -11. La împlinirea unui an de la moartea compozitorului, 
braşovenii „au ţinut un mare parastas in capela cim itirului din Groa- 
ver, la care au luat parte Delegaţiunile şcolare, Eforia şcolară, corpul 
didactic de la toate şeoalele noastre din Braşov, studenţii, Reuniu
nea de cîntări, Societatea comersanţilor, Casina română, meseriaşi şi 
un numeros public.

A  rostit profesorul Andrei Bârseanu un mare discurs, în care a 
scos la iveală părţile luminoase ale caracterului lui Ciprian Porumbescu, 
care in aşa sourtă vreme a cucerit inimile braşovenilor, apreciind tot
odată şi deosebita importanţă a operei lui Porumbescu pentru direc
ţiunea dezvoltării artei muzicale naţionale la noi“ •T->.

Anii petrecuţi la Braşov au fost cei mai rodnici din creaţia lui 
Ciprian Porumbescu. Aici a realizat cele mai de seamă opere muzicale, 
aici s-a afirmat ca unul dintre cei mai de seamă compozitori naţionali.

28 Gazeta Transilvaniei, LX X I, 1908, nr. 114, p. 1-3. Dumitru Pop şi losif E. 
Naghiu, in Ciprian Porumbescu inedit, Tribuna, IX , 1965, nr. 35, p. 1, consideră 
scrisoarea inedită şi o redau integral.

29 Andrei Bârseanu, fond. cit., voi. UI, f. 63.
30 Preotul Constantin Morariu, Ciprian Porumbcscu — după 25 de ani de la 

moartea lui, Suceava, 1908, p. 29.
31 Ibidem, p. 30.
32 Dr. Valeriu Branisce, Ciprian Porumbescu — Schiţă monografică, Lugoj, 

1908, p. 110.
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„în viaţa autorului primei operete româneşti de mare succes, Braşovul 
a însemnat ultimul şi, în acelaşi timp, cel mai strălucit popas. Braşovul 
a avut norocul să-l aibă cetăţean, după cum a avut şi ruindria dc a fi 
reprezentat Crai Nou în premieră, sub conducerea autorului11 Xi.

Ciprian a cucerit într-adevăr sufletele braşovenilor, dar nu numai 
ale lor, ci ale tuturor celor care gindesc şi simţesc- româneşte. Acum, la 
100 de ani de la trecerea sa in eternitate, cuvintele lui Ştefan Pavelescu 
ni se par cele mai potrivite : „Mormintul lui nu se va închide niciodată 
şi va fi loc de sfînt şi reconfortant pelerinaj, unde ne vom putea înviora 
sufletele, împărtăşindu-ne din potirul dragostei de neam şi de ţară“

La sfirşitul volumului Viaţa lui Ciprian Porumbescu, din 1910, 
acelaşi Ştefan Pavelescu anunţa apariţia, în 1941, a lucrării lu i Leca 
Morariu Viaţa şi opera lui Ciprian Porumbescu, „care va cuprinde peste 
500 de pagini "şi 200 de clişee". începutul războiului a împiedicat însă 
realizarea proiectului. Este de presupus că această monografie a lu i 
Leca Morariu —  principalul biograf al compozitorului — , care, după cite 
ştim, n-a apărut încă, conţine noi date şi informaţii cu privire la viaţii 
şi activitatea lui Ciprian Porumbescu. o

CIPRIAN PORUMBESCU KT LA V1LLE DE BRAŞOV

— Iiesume —

Dans la vie du createur de l'operette Crai Nou, le court si-jour a Braşov 
(11 nov. 1881—2 nov. 1882) a ete la derniere ct en meme temps la plus briliante 
etape de son activite creatrice. Cest pourquoi, l’auteur dc l'article s'est propose 
de presenter quelques donnees moins connues concernant cette etape de la vie 
du grand compositeur. A ce dessein on a mis a contribution principalement des 
souvenirs et des temoignagcs des auteurs transylvains, sans toutefois ncgliger ceux 
dc Bucovine, ainsi que des articles et des etudes parus dans la presse du temps.

Axe sur ces coordonnees, l'article presente les motifs qui ont determine Ciprian 
Porumbescu ii s'etablir ă Braşov en qualite de professeur de niusique, le chaleureux 
accueil que la societe roumaine de la viile a Iui reserve. l'appui qu'on a lui accorde 
dans son infatigable activite de professeur, de chef d'orchestre et de compositeur, 
I’enthousiasme inouî genere par les trois representations de l’operette Crai Nou et, 
finalemerit, le grand deuil des habitants de Braşov a la nouvelle de la nrort de 
celui qui a ete l ’animateur de leur vie musicale.

L'article est presente comme un pieux hommage apporte ă la memoire de 
Ciprian Porumbescu, ,,âme et genie de Bucovine", „un des fondateurs de la culture 
musicale roumaine moderne".

33 I. Colan, art. cil., p. 444-445.
34 Ştefan Pavelescu, Semicentenarul morţii lui Ciprian Porumbescu, in Craini 

cui Cetăţii, I, 1933, nr. 1, iunie, p. 3.
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GRIGORE FOIT

0  moarte năprasnică şi prematură a pus capăt, la Stupea, într-o zi 
de miercuri, la 6 iunie 1883 (25 mai, st. v.), vieţii compozitorului Ciprian 
Porumbescu Lunile de chinuri mistuitoare, întrerupte de tot mai sla

bele speranţe de vindecare, s-au terminat cu un noian cie durere pentru 

tata şi surioară, pentru tovarăşii săi de muncă, prietenii şi admiratorii 

artei sale.

Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului, a adunat cu pioşenie în

tr-un album J, intitulat de el însuşi „Condoleanţe din ansa J repăusării lui 

( iprian Porumbescu* documente preţioase, legate de amintirea marelui

1 In legătură cu boala de care suferea şi anii din urmă ai lui Ciprian Po
rumbescu, vezi şi : Gr. Foit Ciprian Porumbescu —  confesiuni autobiografice, in 
volumul Ciprian Porumbescu — Documente şi mărturii, Suceava, 1971, p. 133-156.

2 Albiunul este format din 55 file, cu numerotare pe prima pagină la fiecare 

filă, ultima pagină numerotată fiind 109, pe care sint aplicate documentele res

pective. Trei file au rămas goale, cele ce poartă numerele de pagină 75. 103 şi 

105. Pe pagina 7.> se observă că a fost clndva lipit un document, care, probabil, a 

fost, fie mutat pe altă filă. fie înlăturat, dintr-un motiv sau altul incă de Iraclie, 

căci Leca Morariu, care a studiat ulterior albumul, a remarcat şi el lipsa respec
tivului document, niarcind-o cu un semn de întrebare.

3 Avind sensul de : cu prilejul, cu ocazia (aui Anlass — notă L. Morariu).

*1 lit lu l este trecut cu creion chimic de Leca Morariu pe coperta din faţă a 

albumului, cu specificarea că a scris acest titlu la data de 28 august 1940, cu 

menţiunea specială că, la acea dată, a fost lichidată stagiunea suceveana a Mu

zeului Porumbescu. Pentru completarea informaţiei cititorilor, adaog că Muzeul 

Porumbescu a fost redeschis in cadrul Muzeului regional Suceava, ea secţie a 

acestui muzeu, in sediul acestuia din Casa Naţională in octombrie 1957 (Ia 104 

ani de la naşterea compozitorului), iar, mai tirziu, la 9 iunie 1963 (cind s-au împlinit

80 de ani dc la moartea lui Ciprian), a fost transferat in Stupea, tot secţie a mu

zeului sucevean, in casa Popovici, iar intr-o anexă (cancelaria parohială şi bucă

tăria) a fostei case parohiale din Stupea, intrucit vechea casă fusese distrusă de 

fostul proprietar, preotul Mironovici, a fost organizată Casa memorială „Ciprian 
Porumbescu".
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dispărut"'. Pe lingă fotografia6 şi anunţul m ortuar7, albumul cuprinde 
i>2 documente, in manuscris sau tipărites, scrisori de condoleanţe, tele
grame. extrase din presa timpului, adrese din partea unor societăţi cultu
rale, acţiuni legate de comemorarea marelui dispărut sau în vederea păs
trării, publicării şi utilizării compoziţiilor sale şi altele. Răsfoind filele 
albumului, imaginea celui ce a fost Ciprian Porumbescu cu un veac în 
urmă ne revine cu tot mai mare putere in faţa ochilor...

între primele piese, găsim necrologul din „Gazeta Transilvaniei" nr. 

63. de miercuri 1/1 ii iunie 1883. în care se face cunoscută românilor greaua 

pierdere suferită, moartea „unuia dintre cei mai zeloşi şi mai talentaţi 

dintre puţinii noştri cultivatori ai artei muzicale în genere, şi ai muzicei 

naţionale româneşti îndeosebi41 u.

Tatăl primeşte cuvinte de încurajare in marea sa durere de la nume
roase personalităţi culturale ale timpului din România, ca .şi din Transil

vania şi Bucovina, care se aflau sub „oblăduirea11 imperiului habsburgic, 

de ia societăţi culturale şi studenţeşti.

in scrisoarea sa de condoleanţe, Vasile Alecsandri sublinia că Ciprian 

„s-a stins in floarea tinereţii, luînd cu sine comoara de armonie ce era 

menită a incinta generaţia căreia el aparţinea* |l).

Societatea muzicală „Armonia** din Cernăuţi arăta că „regretabilă 

este pierderea cumplită pentru naţiune, căci in el avusem noi speranţa 

de a poseda un specialist însemnat al culturii muzicale naţionale. Meritele 
sale in ramul acesta sînt necontestabile şi urmaşii noştri le vor ştie a pre

ţui precum ne sînt ele şi nouă de scumpe...“ 11

5 Albumul se aflu in colecţia de documente a Muzeului judeţean Suceava, 
fiind înregistrat sub nr. 3235-3298 şi a fosl achiziţionat de la Ciprian Raţiu, fiul 
Mărioarei Porumbescu-Raţiu, nepotul compozitorului. Intr-o formă prescurtată, 
albumul a fost prezentat într-un articol publicat de subsemnatul in ziarul Zori Noi 
nr. 5942 din 21.01.1967, cu titlul Noi documente legate de via [a şi activitatea lui 
Ciprian Porumbescu. Pentru a-mi fi înlesnit studierea din nou a acestor documente, 
aduc si pe această cale cele mai vii mulţumiri conducerii muzeului şi tov. ileana 
■Şutao. in a cărei îngrijire şi păstrare se află documentele.

<> Înv. nr. 11235.

7 Înv. nr. 3230.
8 Albumul cuprinde si numeroase adnotări şi precizări din partea cunos

cutului şi apreciatului cercetător al vieţii şi activităţii lui Ciprian Porumbescu şi a 
membrilor familiei sale, profesorul universitar din Cernăuţi. Leca Morariu, care şi 
mai tîrziu, după încetarea activităţii la catedră, s-a ocupat cu asiduitate de stu
dierea documentelor Porumbescu. alcătuind şi o amplă monografie Ciprian Porum
bescu, din care cîteva pasaje au fost publicate de Muzeul judeţean din Suceava.

!* Inv. nr. 3238. Citatele din textul original a! documentelor au fost redate, 
pe . it posibil, pentru uşurarea lecturii acestora, in ortografia actuală.

10 Înv. nr. 3239.
11 Inv. nr. 3243. Deşi in anexă am prezentat toate documentele din album 

cu datele din conţinui pe care le-am socotit mai importante, am menţionat numărul 
•de inventar şi pe parcursul studierii documentelor in ansamblul lor, pentru a sc 
•evita eventuale impreciziuni privind documentele respective.
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Lazăr Nastasi, prietenul devotat al lui Ciprian din Braşov, la vestea, 
morţii acestuia, scrie între altele : „Aici in Braşov, ştirea desprea moartea, 
lu i Ciprian a produs un doliu general, românii, saşi şi unguri, care l-au 
cunoscut, deplîng deopotrivă moartea lui. (în) special, românii deplîng 
pierderea aceasta cu atît mai mult, fiindcă i-au cunoscut talentul cel 
distins, zelul său cel mare şi ştiu să preţuiască ce a pierdut într-insuL 
românimea in genere, in special însă braşovenii, unde lucrările sale în
cepute nu află pe nimenea care le-ar pulea continua...“ 11

Lată rum il caracterizează pe Ciprian N. Petra-Petrescu, care, nu peste* 
mult timp. îi va scrie prima biografie. „...Vă pot asigura că moartea lui
o regretă aici in Braşov toţi ciţi au convenit cu dînsul şi pe drept... Ca
racterul lui sincer şi blînd, inima lui nobilă, insuflau simpatie la toţi ciţi 
l-au cunoscut. (Pe) de altă parte, in scurta lui petrecere aici, a dat dovezi 
de capacitate şi talent rar. Locul lui cu anevoie se va putea ocupa cu o 
persoană care să-l suplinească întru toate**l:t.

Constantin Morariu, scump prieten şi tovarăş de idei, cu care va 
avea parte şi de închisoarea austriacă, ii face poate cel mai deplin por
tret. intuind aprecierea de care se va bucura la urmaşi. „...Sînt sigur că-l 
plâng toţi ciţi 1-ait cunoscut pe iubitul repausat personal sau din fru
moasele sale piese muzicale ; sint sigur că toţi vor zice cu o voce • El 
fost fiu ’, fidel al scumpei sale naţiuni, pentru care şi-a jertfit viaţa prin 
zelul său excesiv de muncă pe cimpul artei muzicale ! Naţiunea îi va fi 
recunoscătoare, păstrîndu-i o pagină tiustră in cartea trecutului său...” ’ ‘

într-o adresă, „România Jună" din Viena arăta pe drept că „Ciprian 
Porumbescu. prin activitatea ce a dezvoltat-o ca membru al societăţii, a 
lăsat suveniri neuitate Intre membrii ei şi memoria lui va fi neştearsă 
cit timp va exista „România Jună**..., adăugind că... „Ea depune pe mor- 
m intul neuitatului său membru o cunună ca semn de pietoasă (pioasă, n.n.)- 
aducere aminte ce i-o păstrează.** |:*

în adresa trimisă de „Academia ortodoxă** din Cernăuţi se spune : 

....Aducerea aminte de multiubitul fiu al Sfinţiei Voastre şi membru ono

rariu al „Academiei ortodoxe", mult regretatul şi de toţi deplînsul Ci

prian este totdeauna viu întipărită in inimile noastre. Meritele scumpului 

defunct, ce şi le-a ciştigat pe terenul muzicei bisericeşti şi naţionale, sînt 

nepieritoare şi la executarea frumoaselor sale piese citind numele, ce a 

ştiut a încorpora simţămintele sale într-o lume atît de frumoasă a to-

i urilor şi reamintindu-ţi că acel geniu nu mai este in viaţă, te cuprinde 

vrind nevrind o jale pătrunzătoare şi pe nesimţite trebuie să exclami : 

„Fericit tatăl ce a născut pe acest fiu. dar nefericit că l-a pierdut aşa de 
rurind !...“ "•

12 Inv. nr. 3249.

13 Inv. nr. 3258.

I î Inv. nr. 3259. 

15 Înv. nr. 3261.

10 inv. nr. 3270.
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Dimitrie Onciul, viitorul istoric, pe atunci candidat în filozofie la 
Cernăuţi, in scrisoarea sa de condoleanţe, spune : „Vin a vă exprima adînca 
mea condurere la această amară lovitură cu care soarta v-a răpit un 
scump odor şi naţiunii o speranţă“ l7.

Menţionez şi cuvintele adine simţite ale lui Th. V. Ştefanelli către 
Ira'clie Porumbescu, exprimînd „condoleanţe faţă de dureroasa pierdere 
ce aţi suferit-o D-voasiră şi naţiunea prin decedarea neuitatului Ci- 

prian“ ls.
Mina Gorgon, sora Bertei Gorgon —  pe care o iubise Ciprian — , in

tr-o scrisoare către Mărioara Porumbescu. vorbind despre Berta. care se 
afla încă la Londra, ii scrie : „...Totuşi, gîndeşte-te la biata Berta că i s-a 
răpit pentru totdeauna bucuria vieţii şi cît este de apăsător gîndul de a 
avea Înainte o viaţă lungă şi tristă...“ 1!l

în cuvinte pline de durere se adresează părintelui Iraclie şi Eugen 
Meşederiu, secretar al Societăţii „Armonia11 din Cernăuţi „...A trebuit sâ 
ne răpească moartea nesăţioasă şi pe el, care a făcut deja atât pentru dez
voltarea simţului şi spiritului naţional al n o s t r u . i a r  Vasile Voitco 
spune „...Cu bună seamă, va fi cunoscut că bunul Ciprian n-a fost numai 
iubitul naţiunii române, ci şi a(l) tuturor străinilor care l-au cunoscut. El a 

fost patriot, iubind toată lumea şi de aceea şi pe dînsul toată lumea l-a 

iubit...“ 21

Regrete pentru moartea prematură a compozitorului exprimau şi 

scrisorile trimise de profesorul său din Cernăuţi, Isidor Worobkiewicz 

precum şi de Emily de Poppen 2:t, Betsy von Zur Miîhlen şi Cari Weiss- 

mandl -r’, care îl cunoscuseră la Nervi, în Italia, apreciindu-i talentul ar

tistic- şi nobleţea caracterului.

Scrisori de condoleanţe şi cuvinte de consolare, pline de aprecieri fru
moase, uneori legate de amintiri personale au fost trimise de profesori 

ca Ştefan Ştefureac20, leronim M untean27, Animpodist Daşchievici 2®, Al- 

fred Peyersfeld 2°, care mai tîrziu va fi primul custode al muzeului oră

şenesc din Suceava, corpul profesoral din Braşov :i0, precum şi de David

17 Înv. nr. 3253a.

18 Înv. nr. 3255 b.

iii Înv. nr. 3275.

20 Înv .nr. 3257.

21 Înv. nr. 3262.

22 Inv. nr. 3291.

23 Înv. nr. 3279.

24 Inv. nr. 3280.

25 Inv. nr. 3278.

26 Inv. nr. 3255e.

27 Inv. nr. 3252.

28 Inv. nr. 3253 f.

29 Înv .nr. 3294.

30 Inv. nr. 3237.
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Munteanu ;M, August B raun32, Isidor O nciu l33, Artemie Berariu -y', Franz, 

Louis şi Johann Harţei 35 şi mulţi alţii.

în album, sînt cuprinse extrase privind inmormîntarea din 27 mai 

(8 iunie, st. n.) 1883 parastase anuale37, cuvîntări la m orm int:JS, scri

sori in legătură cu publicarea operei sale (una de la Constantin Gebauer::!l 

din Bucureşti) sau folosirea acesteia in  diverse repertorii/,(l şi cu alte 

prile ju ri41, intre altele, merită să fie subliniată o a doua scrisoare a lui 

Vacile Alecsandri v- cu privire la intervenţia sa pe lîngă I. L. Caragiale, 

directorul teatrelor din Bucureşti, in vederea punerii, în repertoriul Tea

trului Mare din capitala României a operetei „Crai Nou“.

Din toate aceste scrisori şi din celelalte documente, se poate des

prinde un fapt : numele lui Ciprian Porumbescu pătrunsese adînc 5n 

conştiinţa întregului nostru popor, chiar înainte de anul stingerii sale 

din viaţă.

în zilele noastre, numele acestuia este şi mai îndrăgit, iar opera sa 

este folosită în  repertoriile tuturor formaţiunilor muzieale-dramatice din 

ţar i. Ca semn de supremă cinstire a numelui şi operei sale muzicale, este 

si faptul că muzica „Tricolorului** a fost adoptată pentru Imnul de stat 

al R. S. România.

S-au alcătuit ample monografii, s-au scris numeroase studii, i s-au 

tipărit şi retipărit o mare parte din creaţiile sale muzicale, i s-a romanţat 

viaţa, s-a turnat un film, iar numele îi este cinstit şi prin acordarea aces

tuia unor instituţii şi formaţii muzicale de prestigiu. Tot ca semn de dra- 

,L(i»te şi cinstire, Stupea sa mult iubită poartă astăzi numele strălucitului

:il Inv .nr. 3264.

32 Inv. nr. 3273.

33 Înv. nr. 3241.

34 Înv. nr. 3242.

35 înv. nr. 3276,

CC

36 Inv. nr. 3238, 3240.

37 Inv. nr. 3263. 3295.

38 Inv. nr. 3251, IO CC C
l

39 Înv. nr. 3246.
40 Inv. nr. 3250, 3269,
41 Înv. nr. 326C.

42 Inv. nr. 3247.
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ei fiu. A id  s-au organizat muzeul şi casa memorială, unde se păstrează 
cele mai de preţ amintiri legate de Ciprian şi unde, an de an, mii şi m ii 
de vizitatori vin pentru a putea trăi cîteva ore in  ambianţa marelui pa
triot care a fost Ciprian Porumbescu, pentru a-i asculta incă o dată ne
muritoarea sii „Baladă11 şi pentru a se opri cu pioasă reculegere la locul 
de veşnică odihnă al lui Ciprian, al părinţilor şi fraţilor săi mult iubiţi.

Casa parohială din Stupea, reproducere după desenul lui 
Louis Harţei.

I N \LBUM ÎNDOLIAT

DOCUMENTELE CONŢINUTE IN ALBUM

323.r; '■ Fotografia lui Ciprian Porumbescu, chenar 18/26 cm.
3 2 3 6 Anunţul mortuar al lui Ciprian Porumbescu din 25 mai ii iunie 1883, tipărit 

in tipografia Hermann Beiner din Suceava.
3237 Tejegrania. nr. 120 din 7 iunie 188:;, cuprinzind condoleanţe trimise* de 

s nrpul profesoral din Braşov lui Iraclie Porumbescu.
3238 Necrolog cu privire la moartea lui Ciprian Porumbescu. apărut in „Gazeta 

Transilvaniei" Jir. liO de miercuri 1/13 iunie 1883 (notă L. Morariu), sub 
rubrica Diverse.

323!' Scrisoare de condoleanţe trimisă de Vasile Alecsandri la Iii martie 1884
din Bucureşti lui Iraclie Porumbescu. îl informează .şi cu privire la posibila 
punere in scenă a operetei ..Crai Nou*- la Teatrul din Bucureşti.

3241 Extras din ..Candela" cu privire la inmonnintarea lui Ciprian Porumbescu
(nepreeizat numărul şi anul dc apariţie).

->2f»5 Extras din „Candela" cu privire la parastasul anual şi sfinţirea mormîn-
tului lui Ciprian Porumbescu (nepreeizat numărul şi anul de apariţie).

32V‘. Extras din „Candela- cuprinzind cuvintarea funebrală rostită de Constantin
Morariu la 28 mai/f) iunie 188-1 la mormăitul lui Ciprian Porumbescu, cu 
ocazia aniversării morţii lui, a sfinţirii crucii mormintale şi a celebrării 
parastasului anual (neprecizat numărul şi anul de apariţie).
Scrisoare de condoleanţe trimisă Ia 2/M iunie 1883, din Cernăuţi, lui iraclie 
Porumbescu din partea lui Isidor Onciul.

3243 Adresă de condoleanţe trimisă de „Armonia". Societate pentru cultivarea
^i răspîndirea musicei naţionale in Bucovina, sub nr. 38 din 27 mai/!) iunie 
1883. din Cernăuţi, lui Iraclie Porumbescu.

3212 Scrisoare de condoleanţe trimisă de Artemie Berariu din Ceahor la 1/13 iunie
1883 lui Iraclie Porumbescu.

32-54 Adresă trimisă de „Armonia*1, sub nr. 21 din 14/25 iunie 1883. din Cernăuţi,
lui Iraclie Porumbescu, prin care mulţumeşte pentru donaţia unor compoziţii 
dc Ciprian Porumbescu.

327:: Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de August Braun la
18 iulie 1883 din Zams lui Iraclie Porumbescu. Cu acest prilej, transmite .şi 
unele informaţii biografice privitoare la Ciprian Porumbescj (adnotări şi 
precizări dc L. Morariu).

324T' Scrisoare trimisă de studentul în filozofie Teodor Popovici la 8 octombrie
1885 din Cernăuţi Iui Iraclie Porumbescu, prin care il înştiinţează că nu 
are scrisă cuvintarea pe care a ţinut-o in numele societăţii „Junimea” cu 
prilejul inmormintârii lui Ciprian Porumbescu, deoarece a vorbit liber.

:i24', Scrisoare dc condoleanţe trimisă de Constantin Gebauer la 22 iunie 1883
din Bucureşti lui Iraclie Porumbescu. îl înştiinţează eră arc posibilitatea de 
a edita unele lucrări muzicale de Ciprian Porumbescu.

.►24" Scrisoare trimisă de Vasile Alecsandri la 5/14 ianuarie 188P din Paris lui
Iraclie Porumbescu, in care se referă la un demers al său către I. L. Ca- 
ragiale pentru prezentarea operetei .Crai Nou- la Teatrul Mare din Bucu
reşti.

!248 Scrisoare de condoleanţe trimisă de Onciul (probabil tatăl lui Dimitrie
Onciul-notă L. Morariu) ■— nedatată şi fără locul trimiterii.

43 Studierea documentelor din album ar putea fi extinsă sub diferite as-
pci tc. Pentru uşurarea cercetării din partea doritorilor, am păstrat ordinea in care 
il<x i.'TH-ntele se află trecute in album .şi nu pc aceea de înregistrare a lor in colecţia
■ ic umente a muzeului, care nu respectă succesiunea stabilită in album.

44 Am specificat limba folosită doar La documentele care nu sint scrise in 
româneşte.
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3274 Scrisoare în limba germană, trimisă de sora Bertei Gorgon, Mina Gorgon, 
către Lola la 8 iunie 1883 din Bielitz cu privire la moartea lu i Ciprian 
Porumbescu.

3275 Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Mina Gorgon. Mă- 
rioarei Porumbescu, sora lui Ciprian Porumbescu, la 4 iulie 1883 din Bielitz. 
Aminteşte de tristeţea Bertei la vestea morţii lui Ciprian Porumbescu (do
vadă că l-a iubit — notă L. Morariu).

327(5 Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Franz Harţei la
26 iunie 1883 din Satul Nou lui Iraclie Porumbescu.

3249 Scrisoare de condoleanţe trimisă de Lazăr Nastasi la 6/18 iunie 1883 din 
Braşov lui Iraclie Porumbescu. 11 informează şi cu privire la unele com
poziţii şi obiectc personale ale lui Ciprian Porumbescu care se aflau in 
Braşov.

3377 Scrisoare in limba germană, trimisă de Ilarion Philipovici, egumen arhi
mandrit la Suceviţa (notă L. Morariu), la 30 iunie 1883, din Suceviţa, prin 
care transmite condoleanţe lui Iraclie Porumbescu.

3278 Scrisoare, in limba germană, trimisă de Cari Weissmandl la 26 ianuarie 1883
din Viena lui iraclie Porumbescu. Solicită „Nocturna" lui Ciprian Porumbescu.

3250 Scrisoare trimisă de Constantin Morariu la 14/26 iulie 1884 din Toporăuţi 
lui Iraclie Porumbescu. Se referă la prezentarea pe scenă a unor compo
ziţii muzicale dc Ciprian Porumbescu (adnotare L. Morariu asupra valsului 
„Fantome" şi cronicii din „Amicul Familiei", nr. 14 din 1884).

3251 Oraţiunea ţinută în 8 iunie 1884 la mormintul virtuosului bucovinean Ciprian 
Porumbescu de către Lazăr Grigorovici, magistrat (adnotări şi precizări de 
L. Morariu).

3252 Scrisoare de condoleanţe trimisă de profesorul de gimnaziu leronim Muntean
la 8 iunie 1883 din Suceava lui Iraclie Porumbescu.

3253 a Carte de vizită de condoleanţe trimisă din Cernăuţi la 8 iunie 188:: de
Dimitrie Onciul, candidat in filozofie, lui I. Porumbescu.

3253 b Carte de vizită de condoleanţe trimisă de Mihaiu Lucescul la 27 mai/8 :m ie  
1883 lui I. Porumbescu (fără locul trimiterii;.

3253 c Carte de vizită de condoleanţe, in limba germană, trimisă de K. Mikolajewski 
la 4 august 1883 din Bosanci lui I. Porumbescu.

3253d ('arte de vizită de condoleanţe trimisă de Ilariu D. Onciul la 8 iunie 1883 
lui I. Porumbescu (fără locul trimiterii).

3253 e Carte de vizită, în limba germană, cuprinzând condoleanţe transmise de 
Wilhclmine Kriimer, născută Fein, Iui I. Porumbescu (fără data şi Ux-ul 
trimiterii).

3253 f Carte de vizită de condoleanţe trimisă de doctorul Animpodist Daşchievici
la 1/13 iunie 1883 din Suceava lui I. Porumbescu.

3254 Extras din „România Muzicală** din anul 1891 sau 1892 (notă L. Morariu)
referitor la vizita lui Ciprian Porumbescu la G. Verdi.

3255 a Carte de vizită de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Ferdinand
Ginsoi lui I. Porumbescu (fără data şi locul trimiterii).

3255 b Carte de vizită de condoleanţe trimisă de Teodor V. Ştefanelli lui I. Porum
bescu (fără data şi locul trimiterii).

3255c Carte de vizită de condoleanţe trimisă de Constantin Skinteutza la 1/13 :unie 
1883 din Suceava lui 1. Porumbescu.

3L'55 d Carte de vizită de condoleanţe trimisă de doctor Emanuel Seleski la 28 iunie 
1883 lui 1. Porumbescu (fără locul trimiterii).

3255 e Carte do vizită de condoleanţe trimisă de profesorul de gimnaziu Ştefan
Ştefureac la 1/13 iunie 1883 din Suceava lui I. Porumbescu.

3256 Extras dintr-o publicaţie din care reiese că se intenţionează traducerea 
operetei „Crai Nou" in limba germană pentru a fi jucată pe diferite scene 
din Germania (nu sint specificate titlul publicaţiei, anul şi numărul de 

apariţie).
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3292 "  Scrisoare, în limba polonă, trimisă de Pauline Berger (vara mamei lui
Ciprian Porumbescu) la data de 11 iunie 1883 din Cernăuţi(?), prin care ii
transmite condoleanţe lui I. Porumbescu.

32!*:! Scrisoare de condoleanţe, în limba polonă, trimisă de Pauline Berger la
11 iunie 1883 din Cernăuţi(?) Mărioarei Porumbescu.

:;2!>4 Scrisoare de condoleanţe trimisă de Alfred Peyersfeld la 12 iunie 1883 lui
I. Porumljescu.

3257 Scrisoare de condoleanţe trimisă de Eugen Meşederiu la 9 iunie 1883 din
Cernăuţi lui 1. Porumbescu.
Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Emilv dc Poppen 
la 20 aug. 1883 din Wilsenhof Măriei Porumbescu (lipseşte sfirşitul scrisorii).

3280 Scrisoare de condoleanţe in limba germană trimisă de Betsy von Zur
Miihlen din Dorpat Berg Techelfcr Mario’arei Porumbescu (lipseşte sfirşitul 
.şi data trimiterii).

3258 Scrisoare de condoleanţe trimisă de N. Pelra-Petrescu la 12 iunie 1883 din
Braşov lui I. Porumbescu. Propune să scrie biografia lui Ciprian Porumbescu.

325!» Scrisoare de condoleanţe trimisă de Constantin Morariu la 6/18 aug. 1883
din Toporăuţi lui 1. Porumbescu.

3- 81  Scrisoare de condoleanţe, în limba germană, trimisă de Louise (rudă cu
Porumbeştii) la II iunie 1883 din Rădăuţi lui 1. Porumbescu.

3L!8'_’ Scrisoare dc condoleanţe în 1. germană, trimisă de Otto şi Zenobia (rude cu
Porumbeştii) la 9 iunie 1883. lui I. Porumbescu (fără locul trimiterii).

328:; Scrisoare de condoleanţe, iu limba germană, trimisă de locot. L. Harţe i*
din Viena lui I. Porumbescu. la 8 iunie 1883.

3297 Scrisoare de condoleanţe in 1. germană, trimisă de Johann Harţei din Viena
ila 9 iunie 1883, lui I. Porumbescu — in continuarea scrisorii lui L. Harţei.

3284 Telegrama nr. 102 din 7 iunie 1883, in 1. genmană, prin carc familia
Neumayer trimite condoleanţe lui I. Porumbescu. Telegrama este trimisă 
clin Cîmpulung.

• Scrisoare trimisă dc Eusebie şi Eufrosina Constantinovici lu i I. Porumbescu
(fără data şi locul trimiterii).

.:8f) Discurs funebru, in limba germană, alcătuit de profesorul de gimnaziu
W. Schmidt la 8 iunie 1883, ţinut la mormintul lui C. Porumbescu (notă 
L. Morariu).

328tî Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Lichtenberger la
27 aug. 1883 din gara Iţcani lui 1. Porumbescu.

•-iii Adresă de condoleanţe cu nr. 305 din 10 iunie 1883 trimisă de societatea
academică „România Jună" din Viena lui I. Porumbescu.

■:."(7 Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Hurtig Joscph la
10 iulie 1883 din Suceava lui I. Porumbescu.

■ Scrisoare de condoleanţe trimisă de Vasile Voitco la 30 iunie 1883 din Suceava
lui I. Porumbescu. Dă şi adresa lui August Braun, inginer in Landeck-Tirol.

: > : Anunţ al comitetului Societăţii „Armonia" clin Cernăuţi din martie 1886, prin
care se înştiinţează că la 9/21 martie 1886 va avea loc un parastas la bis. 
catedrală pentru mai mulţi membri ai societăţi» '*7, intre care şi C. Po
rumbescu.

il’HR Scrisoare dc condoleanţe, in limba germană, trimisă de Heinrich Lagler la
15 iunie 1883 din Cernăuţi lui I. Porumbescu.

. Scrisoare de condoleanţe, in limba germană, trimisă de Caroline şi Cari 
Mălin la 11 iunie 1883 din llişeşti lui I. Porumbescu (Cari Mahn — Post- 
meister ? — notă L. Morariu).

45 Scrisorile de la inv. nr. 3292—3294, sint scrise in continuare pe două file, 
va ce denotă că au fost trimise împreună, in acelaşi plic.

46 L. Harţei este autorul unui desen reprezentind casa parohială din Stupea ;
Iu această casă Ciprian Porumbescu şi-a petrecut copilăria, a trăit cele mai fru
moase clipe din viaţa lui, a scris o bună parte clin compoziţiile sale şi tot aici şi-a
irait şi ultimele şi cele mai grele clipe ale vieţii.

47 Este virba de cav. Giorgiu de Flondor, dr. Petru Piteiu, lu lia Berariu,
l-con Tarnavschi, Grigorie Hacman şi cav. Dimitrie D. Popovici.
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3264 Scrisoare clc condoleanţe trimisă de David M. Munteanu la 2/14 iunie 1883
clin Cernăuţi lui 1. Porumbescu. Solicită şi o fotografie a lu i Ciprian.

3290 Scrisoare, 1. germană, trimisă de lula Kalita la 4 martie 1893 clin Iţcani 
lui Iraclie Porumbescu. Solicită sâ cumpere compoziţii ale lui Ciprian: 
(Kalita-funcţionar ? — notă L. Morariu).

3291 Scrisoare, in 1. germană, trimisă de Isidor Worobkicwicz la 21 martie 1885 
clin Cernăuţi lui I. Porumbescu. Compasiune pentru moartea lui Ciprian 
.şi uuele aprecieri asupra calităţilor acestuia.

3205 Scrisoare trimisă cie Lazăr Nastasi la 27 mai 1884 clin Braşov Iul I.
Porumbescu. Se referă la parastasul ţinut Ia Braşov pentru Ciprian Porum
bescu ia capela cimitirului din Groveri.

3200 Extras dintr-o publicaţie in care se vorbeşte despre o compoziţie religioasă
a lui Ciprian folosită ocazional in Lugoj, avind ca dirijor pe 1. Vidu 
(neprecizat numele publicaţiei şi data ; 1893 — notă I Morariu).

3207 Adresa nr. 41 din 24 iulie 1883 trimisă de Societatea de cintare şi gim
nastică din Braşov lui 1. Porumbescu. Cuprinde condoleanţe şi informaţii 
in legătură cu existenţa unor compoziţii de Ciprian in arhiva societăţii.

3268 Scrisoare de la Miroslav Hubmajer şi Oscar Mangsch clin Bucureşti
trimisă la 20 iulie 1884 lui 1. Porumbescu — îşi reamintesc de numele lu i 

Ciprian.
3260 Scrisoare de Ia George Drăgoescu, învăţător din Oraviţa, expediată kt 2/14

martie 1883 lui 1. Porumbescu. Solicită trimiterea uverturii operetei ornice 
„Candidatul Linte" de Ciprian Porumbescu (celelalte părţi ale operetei nu
ii lipsesc) precum şi opereta -(.'rai Nou", pentru a fi puse in scenă de către 

Reuniunea din Oraviţa.
3270 Adresă de condoleanţe nr. 142 din 1/13 iunie 1893 trimisă din Cernăuţi cie 

către „Academia ortodoxă pentru literatură, retorică si muzică bisericească 
in seminarul arhidiecezan clin Cernăuţi" lui 1. Porumbescu. Se arată ca s-a 
săvirşit o panahidă la 11 iunie 1893 pentru Ciprian la Cernăuţi, cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de la moartea sa.

3271 Scrisoare clc la dr. George Dobrin. avocat în Lugoj, trimisă la 1 iulie 18M4 
lui I. Porumbescu. Informează <ă „Reuniunea de cintare" clin Lugoj a 
interpretat o compoziţie de Ciprian, care a stirnit o vie impresie şi regrete 
pentru moartea sa prematură.

3272 Scrisoare trimisă de dr. Ion M. Rosiu din Biserica Albă la 27 ianuarie 
1894 lui 1. Porumbescu. Aminteşte că a aprins o luminare la biserica orien
tală din localitate pentru Ciprian. Intervine pentru Constantin Dure, 
frecventam dc teologic la facultatea de teologie din Cernăuţi pentru a fi 
sprijinit să-şi poată continua studiile.

EIN IN TRAUER VERSETZTES GEDLNK BUCII 

Zusammcnfassung

Der Verfaser vorstellt ein Gedenkbuch von Iraclie Porumbescu zusammengestellt, 
umfassend 64 Dokumente, betreffs des Todes seines geliebten Sohnes, des Kom- 
ponisten Ciprian Porumbescu, von einem verfruhten Tode, am 6. luni 1883, umgc- 
braelit. Das Gedenkbuch wurde betitelt „Beileid auf Anlass des Ciprian Porum- 
bescus Todes". In einer Beii age, sind die betrefrenden Dokumente kurz dargebietet.

Die Erforschung dieser Dokumente beweist dass sein musik ilisches Werk viei 
geschătzt war den llumănen sowie von den Fremden und dass der Komponist 
erfreute sich der Sympathie aller welche ihn bekannt haben. Sein Vater und 
seine Schwestcr Mărioara haben sich die Pflicht aufgenommen um zu machen dass
seine Schopfungen nicht sterben.

Iieute, sein Werk ist in einer achtbaren Stelle aufgelcgt. sein Name ist von 
alles geschătzt und die Staatshymne von der Rumănischen Sozialistischen Republik 
ist auf Grund der Melodie vom „Trikolorenliede" entvverft.

ERKLARUNG DER ABBILDUNG  

Das Pfarrergebăude aus Stupea, nach einer Zeichnung von Louis Harţei.

CONTRIBUŢII LA RASPÎNDIREA OPEREI 

LUI CIPRIAN PORUMBESCU

EUGEN DIM ITRIU

Comemorăm lai 1983, o sută de ani de la trecerea în nefiinţă a ma
rcului compozitor Ciprian Porumbescu şi 130 de ani de la naşterea aces
tuia. A văzut lum ina zilei in  comuna Şipot d in  Bucovina la 2/14 octombrie 
1853, ra fiu al Emiliei şi al lui Iradlie Porumbescu. Tinărul a vădit de 
mic preocupări pentru muzică şi a luat lecţii în llişeşti, la Suceava şi pe 
urmă la Viena, devenind un virtuoz al vioarei şi un compozitor inspirat 
şi fecund. D irijor al corului Societăţii academice române „Arboroasa“ din 
Cernăuţi, apoi la „România Ju n ă“ in Viena şi la  „Reuniunea română“ din 
Braşov, a fost şi profesor de muzică în acest d in urmă oraş 
(1881— 1882). Este autorul primei operete Tom âneşli, Crai Noii, după un 
libret al poetului V. Alecsandri şi a peste o sută de compoziţii (muzică 
corală, vocală şi instrumentală, de cameră). S-a stins în  floarea vîrstei, 
la 25 mai/6 iunie 1883, la Stupea, regretat de toţi cei care i-au cunoscut şi 
preţuit opera

Cu prilejul comemorării a 25 de ani de la moartea compozitorului, 
arboroseanul Constantin Morariu ne-a lăsat cuvinte memorabile, care 
vădesc tristeţea pricinuită de această pierdere ireparabilă : „Dacă lacri- 
mele vărsate după dînsul ar fi picat toate pe acel mormint atît de scump 
nouă tuturora, ele s-ar fi prefăcut in flori ce vecinie înlăcrimate ar do
vedi durerea şi jalea neamului pentru alesul ei“ 2. Tot Constantin Mo
rariu, referindu-se Ia compozitorul decedat, scria că acesta va trăi cît 
vor ifi români (pe lume şi adăuga : „...noi Românii trebuie să strîngem 
numai decît toate cintecele lu i şi să le tipărim într-o carte. Ar fi un păcat 
strigător la ceriu să nu facem acest lucru“ 3.

Am reprodus acest ultim  citat, pentru a pune în lum ină preocuparea 
unor patrioţi români de a cultiva memoria marelui compozitor în  rîn- 
dul conaţionalilor asupriţi de o stăpînire haină, hotărîtă să înăbuşe orice 
licărire de spiritualitate românească în Bucovina şi în  alte provincii ale

1 ..Tribuna României", Bucureşti, Anul X II, 1 ianuarie 1983.
2 C. Morariu, Ciprian Porumbescu după 25 de ani de la moartea lui, Editura 

Reunrunii de cintare „C. Porumbescu" in Suceava, Tip. „Şcoala Română", 1908, 
p. 3 (Cuvint înainte).

3 Const. Morariu, Părţi din istoria Românilor bucovineni, retipărire din gazeta 
.Deşteptarea" pe spesele fondului şcoalei de fetiţe. Cernăuţi, Tipo — şi litografia 
oneesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici, 1893, p. 267.
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imperiului. Ne propunem în paginile următoare să prezentăm eforturile 
depuse de-a lungul timpului pentru răspîndirea operei lui Porumbescu. 
In acest scop ne vom opri la revista orădeană „Familia11 a lui losif Vul
can ; la Mărioara şi Liviu D. Raţiu, în corespondenţa către Simion Florea 
M arian ; la diverse programe de .spectacole muzicale susţinute de buco
vineni sau de artişti veniţi din ţara liberă ; vom evoca activitatea Reu
niunii de cintare „Ciprian Porumbescu" clin Suceava; în fine, vom ur
mări strădaniile meritorii de răspîndire a creaţiei porumbesciene în anii 
luminoşi ai socialismului.

Sub titlul Opereta Crai Nou'1, un anonim din Lugoj atrăgea, printr-o 
scrisoare, atenţia redacţiei orădene că opereta se află încă în  manuscris, 
uzat, cu pete şi corecturi. Arătîn'd că e un mare păcat să se piardă o 
operă originală atît de valoroasă, care ar putea fi jucată şi în alte ţinu
turi locuite de români, corespondentul anonim sugerează tipărirea grab
nică a lucrării, nu înainte însă de a fi revăzută de un specialist în muzică. 
Manuscrisul se afla la tatăl compozitorului, Iraclie Porumbescu, în Fră- 
tăuţi, Bucovina.

La rubrica „Salon", aceeaşi revistă publică un articol intitulat 
„Crai Nou“ in Lugoj — la 15, 18 şi 21 mai st. v. şi semnat „Un trecător". 
Se aminteşte dorinţa lui Ciprian Porumbescu de a se prezenta opereta in 
Bucovina. D in păcate, acest lucru nu s-a putut realiza din cauza unor 
neînţelegeri între artiştii amatori de la Cernăuţi.

La Lugoj, opereta a fost prezentată publicului, datorită unor iniţiative 
valoroase ale dr. George Dobrin, Demetriu Florescu şi Petru Cornean, care 
au găsit diletanţi plini de entuziasm şi talentaţi. Spectacolele au înregis
trat un mare succes. Ştim că premiera operetei a avut loc la Braşov în 
1882. Pentru spectacolul clin august 18815, tot la Braşov, s-a adus o parte 
din interpreţii de la Lugoj. Un alt spectacol s-a dat la Oraviţa, sub con
ducerea cir. Vuia.

Autorul articolului îşi declină competenţa de a face aprecieri asupra 
valorii operetei. El le lasă în seama criticilor muzicali, dar arată cu amă
răciune că se vor găsi unii care să arunce cu noroi in creaţia lui Porum
bescu, deşi ei înşişi n-ar fi în stare de ceva. Articolul oferă cititorilor po
sibilitatea să afle ecouri despre spectacole şi operetă. Aceasta s-a jucat 
de trei ori. in 15, 18 şi 21 mai st. v. S-a aplaudat frenetic şi s-au oferit 
buchete de flori interpreţilor. La Lugoj, d-ra A lma Major a excelat în 
rolul Dochiţa, ca solistă, în primul cor, cînd se adresează Craiului Nou. 
A  fost admirabilă in duetul comic cu bătrinul ispravnic, în valsul inter
calat Te-ai dus iubite. O apariţie plăcută în rolul Anica a fost d-ra Lucia 
Vlad, deasemeriea dr. Florescu în rolul lui Leonaş, cu o frumoasă voce 
de tenor. Alţi interpreţi : G. Palcu —  în rolul ofiţerului de jandarmi, Tu-

-1 ..Familia", nr. 20, 1891. 31 mai, p. 237.
5 Idem, nr. 22. 14 iunie 1891, p. 259-260.
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eulia —  ea ispravnic, dr. Dobrin în  rolul lu i moş Corbu despre care zia
rul maghiar din Lugoj scria : „dintre bărbaţi ocupă rolul prim . personi
ficând pe bătrînul moşneag sătpan într-un mod neaşteptat, precum şi cu 
vocea-i rară de bas, care ar servi cu cinste orişicărui actor'*. Sint lăudate 
corurile, precum şi dirijorul Sohwach, care a condus coriste fără o edu

caţie muzicală specială.
Menţionăm tot Un „Familia141’ o notă intitulată Un nou vals de C. Po

rumbescu. Se relatează că sora compozitorului, Mărioara Raţiu din Bu
zău, moştenitoarea manuscriselor rămase, a decis să le tipărească. A 
început cu Basme laşiane, vals pentru pian, dedicat dr. Alexandru şi Zeno 
Mocioni. Cîteva exemplare au fost predate redacţiei orădene.

Strădanii demne de luat în seamă, pentru răspîndirea operei 'lui 
C. Porumlbescu, au depus în epocă Mărioara şi L iv iu D. Raţiu. Consi
derăm interesante unele date despre acest cuplu, care ne-au fost puse cu 
amabilitate la dispoziţie 7 de prof. Nina Cionca din Bucureşti, nepoată a 
Mărioarei. Născută în 1860, sora lui Ciprian s-a stins în 19.31 la Cluj, 
pe str. Moţilor nr. 24, la fiica sa, dr. Livia Cionca. A fost exhumată .şi 
adusă la Stupea, alături de ceilalţi membri ai familiei. Bună pianistă, s-a 
căsătorit) la vîrsta de 30 de ani cu L iv iu D. Raţiu, funcţionar la Căile 
Ferate şi ulterior şef de gară. EI se trăgea dintr-o veche familie din 
Transilvania, care e menţionată pină în vremea lui M ihai Viteazul. în 
acea perioadă exista un Petru Raţ, despre care s-a scris un  studiu. 'Era 
diplomat, făcea legături între Transilvania, Moldova şi Muntenia ' fiind 
în slujba principelui din Ardeal, lucra pe ascuns pentru rom âni8.

Mărioara era casnică. Şi-a urmat soţul în  localităţile unde era tran
sferat. Au locuit o perioadă la Dolhasca, în apropierea gării, apoi la 
Roman. La Buzău s-au născut cei doi copii ai lor, Livia şi Ciprian. Acesta 
din nrmă a fost magistrat, consilier la Curtea de Casaţie din Bucureşti şi 
secretar general al Ministerului de Justiţie, sub Lucreţiu Pătrăşcanu.

Ultimul popas al familiei Raţiu a fost oraşul Cîmpina. Aici, s-au 
împrietenit cu fam ilia lui B. P. Haşdeu. Mărioara era un oaspete frec
vent al soţiei scriitorului.

fin 1897, sora compozitorului se hotărăşte să intervină pentru a-i 
răspîndi operele în  Bucovina. îşi aduce aminte de vecinul de la llişeşti, 
folcloristul S. Fl. Marian, profesor în Suceava. Din Buzău şi Cîmpina, i-a 
trimis cinci scriisori9, între anii 1897— 1905, cu rugămintea de a supra
veghea personal vin za rea partiturilor. Şocată de nepăsarea celor la care 
apelase anterior, îşi pune mari nădejdi în prietenul de altădată al fami-

6 Ibidem, nr. 24, 1897. p. 287.
7 In discuţia din 5 mai 1981 la Fondul memorial şi documentai- „S. Fl. Marian" 

din Suceava.
8 Gh. Ciuhandu, profesor la Politehnica din Timişoara şi văr cu Nina Cionca, 

este in posesia unui arbore genealogic complet al familiei Raţiu.
9 Păstrate la Fondul „S. Fl. Marian", inv. 623, 625, 626, 628, 630.

\
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iiei. Prezentarea in extenso a scrisorilor, ne va ajuta să înţelegem mai 
bine atmosfera acelor triste vremi in care Iraiau românii bucovineni. Fol
cloristul va indoplini prompt dorinţa Mărioarei, convins că face o operă 
de interes naţional. Ea se va interesa apoi de tipărirea biografiei tatălui 
său, lăsată în seama lui Leonida Bodnărescu, de unele scrisori de la Alecu 
Hurmuzachi şi de răspîndirea unor reviste din Vechiul Regat în Bucovina. 
Dar. iată scrisorile :

Buzău. 8/XI 18!>7 
Str. Salvarea Nr. 13, România

1

Prea venerabile D-nule Marian,

Cit privire la vechea cunoştinţă a Sfinţiei-Voastre cu casa mea părinţiastă. 
cutez a Vă scrie şi totodată a Vă molesta cu o maro rulare. Înainte de vreo patru 
săptămîni, am trimis părintelui Archimandrit Ciuntuleac 10 15 bucăţi din Valsul 
..Basme laşiane'-, din compoziţiile mult regretatului frate Ciprian ; mi s-a spus 
(de> o persoană preoţească (ce) mi-a dat sfatul acesta, ca să trimit la D-lui notele : 
unde vor fi bine primite, şi totodată răspindite — prin marea cunoştinţă care 
părintele Archimandrit, ca om de vază in Suceava şi împrejurime o are !

Mi-i frică că prea mare mi-a fost îndrăzneala, — a mă adresa cătră o persoană 
atit de înaltă, pentru că pină astăzi, n-am prim it nici un răspuns, nici nu şti'.» 
dacă notele a(u) ajuns la locul destinaţiei !

Acuma vin să mă rog foarte mult la Sfinţia Voastră să binevoiţi a cerceta 
tc este cu bietele mele Note, cred că sunteţi bine cu părintele Archimandrit. sau 
Vă este posibil prin altul cineva, să aflaţi rezultatul! In caz dacă notele încă 
nu s-a(u) vindut, (a cărui preţ este de 75 de er(uceri), atuncea Vă rog să le iei 
Sfinţia Ta în păstrare — să le predai librarului, sau să le distribui singur prin 
cunoştinţele Sfinţiei-Voastre. Eu şi cu soţul meu ne luptăm mult cu tipărirea şi 
editura compoziţiuniîor scumpului Ciprian, insă pentru mine este o sfintă datorie 
a răspîndi frumoasa — duioasă şi curat naţionala muzică a iubitului meu frate ! 
Acuma avem în tipar o broşură de 10 pagini, care în 1 săptămîni o predăm 
publicului românesc din Transilvania, lianat, România şi Bucovina spre vlnzare. 
Broşura conţine 7 piese pentru pian, şi pentru voce si pian ! In fine Vă rugăm 
din toată inima să ne scrieţi cit de curind despre rezultatul notelor a căror urmă 
am pierdut(-o).

Multe complimente nevestei Sfinţiei T ale ! Salutări respectuoase. Cu mare 
consideraţi une

Mărioara Raţiu n. Porumbescu

2

Buzău, 28/X1, st. n. (aprox. 1898)

Prea stimate Domnule Părinte !

Vă mulţumesc foarte mult pentru amabila şi binevoitoarea scrisoare, cu 
care aţi binevoit a-mi da un răspuns clar şi definitiv pe scrisoarea mea ! Văd şi eu 
ce rău este a te adresa cu o rugare la oameni mari, şi Vă spun drept că îmi pare 
foarte rău de faptul făcut, însă ce să fac — aşa al[i mari (...) m-au sfătuit să fac 
şi eu am ascultat.

Cu tot regretul trebuie să mă fac intr-o ureche şi să-l mai molestez cu o 
epistolă pe (...) Archimandrit, aducindu-i aminte de notele trimise. Cind crezi că 
acesta o fi mai de Doamne ajută — mi-a face ceva —, ca o persoană de vază, 
tocmai acolo te loveşti de o stincă —  durere şi destul dc trist.

Incă o dată vin de a Vă ruga prea Sf. Voastră să binevoiţi a mă consulta 
la cine să mă adresez la ediţiunea viitoare, care o să sosească in zilele acestea.

10 Stareţul Mănăstirii Sf. loan din Suceava.
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Vă rog foarte mult, să-mi daţi un Sfat sincer, ca să ştiu la cine să mă adresez —
să nu păţesc ca cu persoana înaltă, îa care m-am adresat — cu aşa o umilinţă şi
devotament.

D-Voastră aveţi copii care sunt muzicali ? 11
Vă mulţumesc încă odată din toată inima de binevoitorii] concurs, cu care

V-aţi dat toată silinţa ca să aflaţi despre compoziţiile iubitului nostru Ciprian — 
cure s-a(u) predat unui servitor.

Cu stimă. Mărioara L. Raţiu, n. Porumbescu

3

Gara Cîmpina. 12/12 ( l‘>02) 
Jud. Prahova

Prea Sfinţia Voastră !

Am prim it paralele care aţi binevoit a ne trimete pentru note. Vă mulţămim  
prea mult pentru marea gentileţe şi buna voinţă, totodată si osteneală, care aţi 
avut cu notele. Zilele acestea vom trimete Ouvertura lu Crai Nou. şi Vă rugăm 
ă binevoiţi a desface notele prin un băiat sărac din liceu, care să aibă beneficiile 

sale, de la notele sărmanului Ciprian.
Altfel cum o mai duceţi in scumpa noastră patrie? Cred că mai bine ca noi 

a< i în România, în crisa aceasta mare a statului — carc no: sărmanii funcţionari
o simţim mai mult.

Vă rugăm a ne da binevoitorul sprijin si în viitor, pentru care Vă răminem  
|:rea mulţămitori ! Soţul meu Vă salută cu tot respec(tul). Complimente Doamnei, 
soţiei. Vă salut cu toată stima şi devotamentul.

Mărioara L. Raţiu. născ. Porumbescu

4
Buzău. 21,1 st. n. (18!I8)

Prea stimate Domnule Marian.

N-am cuvinte ca să Vă exprim marea mulţămire pentru binevoitorul concurs 
are ini l-aţi dat, la vînzarea şi răspîndirea compoziţiuniîor prea iubitului nostru 

frate ! Ce bine ar fi să se găsească şi in alte oraşe, aşa un nepot cum ai Sfinţia Ta. 
iri persoana Domnului Patraş ! 12 Totodată ii mulţămesc şi (...) D-lui, că a binevoit 
a-şi da atît de mult silinţa la vin zarea notelor.

Odată cu scrisoarea aceasta am expediat şi notele dorite de Sfinţia Voastră — 
In caiete şi 10 valsuri; rabatul tot acela il dăm — 30 la sută, şi Vă rugăm să 
binevoiţi a cumpăra iarăşi ceva trebuincios la un copil sărman. M-am bucurat 
foarte mult — cu lacrimi în ochi am cetit pasajul unde îmi comunicaţi despre
• umpârarea de papuci la un băiat sărac. Vă muiţumesc şi Vă rog şi astă dată cu 
modestul ajutor să faceţi un mic dar unui băiat din Stupea sau llişeşti, dacă 
•,-ar putea.

Şi la cocoana Popovici din Stupea am trimis pentru Internatul fetiţelor române
10 exemplare, nu ştiu ce va facc cu notele.

Noi ara trimis toate documentele şi scrisorile de valoare care era(u) legate

11 în casa lui S. Fi. Marian s-a clntat muzică aleasă: folcloristul la flaut. 
Inocenţiu (fiul cel mare) la vioară şi violoncel; Liviu (tratele mai mic al lui 
inocenţiu) la vioară; Maria, mezina, la pian. Creaţia lui Pprumbescu a fost

■ eori interpretată aici. Mai tîrziu, Maria Marian şi-a dat concursul în cadrul 
!l-uniunii muzical-dramatice „O. Porumbescu" din Suceava la diverse concerte, 
alături de prof. Victor Morariu şi Octavia Lupu. ,

12 Credem că e vorba de fiul preotului Patraş, cumnat cu S. Fl. Marian, 
preot devenit mai tîrziu stareţul Teofil la M-rea Putna.
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într-o carte mare D-lui Bodnărescu 13 la Cernăuţi ; intre corespondenţele acestea a(u) 
fost si multe ale lui A'leeu Hurmuzachi, insă nu ştiu dacă a(u) fost toate. Cărţile 
si lucrurile cele mai de valoare s-au pierdut aproape prin mina fratelui Ştefan, 
care prin boala lui n-a dat mare importanţă la nimica, ce i-a fost scump iubitului 
şi neuitatului nostru părinte. Ce face D-nul Bodnărescu nu ştiu. De mult nu 
ne-a scris n im ica ; m-ar interesa foarte mult să ştiu. Dacă ne-a trimite corespon
denta indărăpt, suntem cu plăcere decişi a da Academiei scrisorile lui Hurmuzachi, 
cu binevoitorul D-Tale concurs.

In  fine. Vă rog încă de un sfat. Nu ştiu cui aş trimite la Cîmpulung note 
ca să-mi desfacă mai bine în tot ţinutul Cîmpulungulul, dacă mi-aţi da adresa 
unui tinăr atit de plin de zel naţional şi cu bunăvoinţă cum este D-nul Pătraş, ce 
bine ar fi ! La Dorna am trimes la părintele Balmoş ,r' mai multe exemplare.

Yă rog prea mult să binevoiţi a-mi răspunde cit de curind în chestiunea 
aceasta. Ne luptăm şi noi foarte mult ea să răspindim muzica duioasă — dulce 
.şi curat naţională de care avem noi Românii mare lipsă {...). Aş dori numai atita 
să scot clin note, ca să pot acoperi spesele tipăririi notelor şi să ne fie posibil a 
scoate la tipar şi celelalte — bisericeşti şi lumeşti.

Vă mulţumesc din toată inima incă o dată de marea binefacere pe care 
ne-aţi arăta-o şi Vă rugăm a ne sprijini şi mai departe cu sfatul şi bunăvoinţa.

Salutări cordiale de la Liviu şi Mărioara Raţiu.

5

Cîmpina, 14/6 st. v. (1905, ştampila 
poştei Suceava)

Prea Sfinţia Voastră !

Mă adresez (...) cu rugarea să binevoiţi a răspîndi alăturatul jurnal intre 
Românii noştri din Suceava şi împrejurime. Este unul din jurnalele cele mai 
bune — cu cele mai distinse colaboratoare. Doamna Constanţa Hodoş îm i este 
prietenă, munceşte foarte mult — aş dori deci ca : Jurnalul „Revista Noastră14, cel 
mai bun femeiesc să fie răspindit cit se poate dc mult. Adresa veţi găsi-o în jurnal, 
adrcsaţi-Vă direct la Redacţie.

Acuma Încă ceva; mai s jn t note de-ale * noastre răspîndite, dacă veţi afla 
de numele lor. Vă rugăm să binevoiţi a le prim i la Sfinţia Voastră —  sau acele 
nevindute — a le trimite la adresa noastră.

Vă mulţămesc inainte pentru amabilitatea care o arătaţi totdeauna pentru tot 
ce este românesc şi depandu Literatura fi muzica naţională română.

Vă transmit salutările noastre din partea soţului meu şi al Compatrioatei 
Sfinţiei Voastre.

, Mărioara L. Raţiu, n. Porumbescu

în  scrisorile sa le1C, Liviu D. Raţiu manifestă acelaşi interes pentru 
operele compozitorului şi-şi exprimă adînca recunoştinţă pentru contri
buţia folcloristului la răspîndirea lor. D in ele se degajă şi un sentiment 
de amărăciune pentru dezinteresul arătat de alţii în vînzarea partiturilor.

.13 Mărioara Raţiu se referă la Leonida Bodnărescu.

•14 Vezi Porumbescu Iraclie, Scrieri, adunate şi însoţite de o schiţă biografică 
de Leonida Bodnărescu, editura lui Leonida Bodnărescu, Cernăuţi, Societatea tipo
grafică bucovineană, 1898, 194 p.

15 Ghideon Balmoş a ajuns mai tîrziu stareţ al mănăstirii Dragomirna şi 
Sf. loan din Suceava. Decedat In 1913 şi Inmormintat in cimitirul oraşului.

16 Fondul mem. şi doc. „S. Fl. Marian", inv. 624, 629.
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Prea Onorate Domnule Profesor 1

Vă rog a mă scuza că, contrar voinţei mele, am trimis din compoziţiunile 
regretatului Ciprian, în loc să fi trimis Dv. cum convenisem, am trimis, zic. Părin
telui Arcbimandritul Ciuntuleac unde am obţinut în loc de succes aproape un 
fiasc, auzi, in toată Suceava nu s-a(u) găsit decit 3 amatori...

Vă rog prea mult a nu 1-ja în nume de rău că azi vin a vă solicita binevoitorul 
Dv. concurs şi a vă ruga că poate împreună cu Dl. Cosov ic ipreşed in te le  clubului 
român de la Dv. să daţi notele la vreun student sărac, care, să umble pe la domnii 
arătaţi cîe Dv., şi căruia, adică studentului, să-i venim şi noi in ajutor, dindu-i ca 
încurajare 30% de la piesele vindute.

In acest scop am rugat pe D-şoara Tofanelli din Rădăuţi ca să vă expedieze 
exemplarele ce ii prisoseşte din Valsul Basme Iasiane, pc care vă rog a ■■ oferi 
la amatori cu 75 cruceri, iar eu vă trim it din Caetul 1, 7 bucăţi, din piese singulare,
4 bucăţi din fiecare (4 x 7 28), cu rugăminte ca din Valsurile şi piesele singulare
să depuneţi un număr mic la una din librării, dacă vă vor prisosi. Vă rog, Prea 
Onorate Domnule Profesor a nu-mi lua in nume de rău că îndrăznesc a Vă molesta 
cu afacerile noastre private.

Rugîndu-Vă totodată să binevoiţi a primi asigurarea înaltei mele stime.

Liviu D. Raţiu 
Buzău, 12 ianuarie 1898 
str. Salvarea nr. 13

2
Cîmpina. 25 iunie 1903

Prea Onorate Domnule,

Pentru eternizarea memoriei iubitului nostru compozitor Ciprian Porumbescu, 
am pus sub tipar 2 piese muzicale, şi Vă rog. dacă aveţi ceva bani de la notele 
anterioare — mult puţin cit o fi — rog a-i trimite la Lipsea pe adresa : F. M. 
Geidel, .Wjttembergstrasse 33.

Şi cu această ocazie, atît eu cit şi soţia mea suntem datori a Vă .mulţumi de 
binevoitorul Dv. concurs dat pentru răspîndirea muzicei, lucrărilor rămase de la 
Ciprian.

Primiţi, Vă rog, Prea Onor. Domnule asigurarea osebitei mele stime.

L. 1). Raţiu '*

Documentele existente la Fondul memorial „S. Fl. Marian1' clin Su
ceava, ne îngăduie să urmărim  în timp viaţa muzicală din această parte 
a Moldovei. E vorba de o serie de programe şi alte mărturii păstrate cu 
grijă de fiica folcloristului şi de soţul ei, prof. ing. M ihai Cărăuşu. Ele 
sint cu atit mai valoroase azi, dacă ne gîndim că şi zona care ne inte
resează, a suferit consecinţele nefaste ale celor două războaie mondiale. 
I'rof. univ. dr. Victor Morariu de la Universitatea din Cernăuţi şi prof.

17 Cosovici, Constantin, profesor de matematică şi fizică la Gimnaziul superior 
gr. or. din Suceava (1881—1906) şi director al acestuia (1907— 1910). Autor de manuale 
•.colare (traduceri şi prelucrări;. A făcut parte din comitetul de conducere al 
Societăţii „Şcoala Română" din Suceava.

18 In partea stingă a scrisorii, jos, S. Fl. Marian a notat cu tuş : „In 5/8.903 
trimis la adresa susnumită 12 Cor.'4
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Ştefan Pavelescu de Ja Liceul „Ştefan cel Mare44 d in  Suceava, arată în 
Istoricul Reuniunii muzicale dramatice „C. Porumbescu“ din Suceava 
(1903 1938) l!l, greutăţile de care s-au lovit in redactarea lucrării lor,
dalorită faptului că s-a pierdut o mare parte din arliiva „Reuniunii41.

Din programele păstrate, vom vedea cum se răspindea printre români 
muzica naţională şi mai ales. creaţia lui Ciprian Porumbescu. Menţionăm 
în primul rînd Programul concertelor aranjate in Şirete, Suceava, Gurahu- 
inorului, Cîmpulung, Vatra Dornei, Solea şi Rădăuţi sub conducerea d-lor 
Tudor cav. de Flondor şi Anton Koller in vani anului 1900 Concertele 
au fost organizate de „Armonia" —  Societate pentru cultivarea şi răspin- 
direa muzicii naţionale în Bucovina. In program figurează intre altele, 
compoziţii de Tudor Flondor (Trai vinătoresc, Serenadă. Cîntec vînăitoresc, 
As vrea să fiu  Regele Mai, Vi n-cu mine copilită), IOus. Mandicevschi (Fl 
R ’bua. cîntec arăpesc, cor bărbătesc cu tenor —  solo. Cin tec ostăşesc), 
I. Vorobchievici (Arcaşul, Cîntec bachanal, D in depărtare), Timotei Po- 
povi -i (Tot ţi-am zis m indro !). Din creaţia lui Ciprian Porumbescu am in
tim Cîntec de primăvară, cor bărbătesc, pe versuri de poetul Vasile 
Bumbac.

în anul 1903, in viaţa culturală a Bucovinei se consemnează un eve
niment de mare importanţă pentru propăşirea muzicii naţionale : la lfi iu- 
li'-. in localul Clubului Român din Suceava, se înfiinţează Reuniunea de 
cintare „C. Porumbescu41. Denumirea a fost sugerată de profesorul şi 
scriitorul Liviu Marian, fiul folcloristului, care motiva că „suntem datori 
cii- . venera şi perpetua memoria celui mai mare şi mai iubit compozitor 
din ţară". Semnînd un articol cu pseudonimul Titus Liviu, cl dezvăluie 
faptul că „foarte mulţi Români cu talent muzical fac parte din societatea 
mur: .ală germană din loc., îndeosebi mai toţi funcţionarii4* -1. Limba folo
sită in reuniune era cea română, iar membrii, obligaţi —  potrivit statu
telor — , să poarte ca semn distinctiv, portretul lui Ciprian Porumbescu, 
în email. Primul preşedintei a fost profesorul Severin Procopovici de la 
G imnaziul superior gr. or. din Suceava.

Din acest an. „Reuniunea44 va desfăşura o activitate intensă, îngreu
iată de oficialităţile habsburgice, iar mai tîrziu de primul război mondial. 
La eforturile instituţiei muzicale sucevene, se adaugă activitatea socie
tăţilor academice române studenţeşti din Bucovina.

„Reuniunea44 a dat prima serată în 24 martie st. n. 1004, In sala „Otel 
Central" din Suceava. Din creaţia lui Porumbescu s-au interpretat Cîntec 
Sicilian şi Luna mai, coruri bărbăteşti. Acestea au figurat alături de lu
crări ale lui Cari Maria von Weber. D. Kiriac, I. Vidu. F. Mezzetti, Isidor 
Vorobchievici şi Eusebie Mandicevschi. De remarcat prezenţa pe a fiş22 

a compozitorilor români d in Bucovina, Banat şi Muntenia, alături de 

figuri din muzica universală.

1!) Cernăuţi, „Glasul Bucovinei*1, 1930, Cuvint înainte, p. 5.

20 Cernăuţi, Societatea tipografică bucovineană, 8 p.. Fond mein. „S. FI. 
Mar.an" — Documente culturale, inv. 150.

21 Din „Deşteptarea", Cernăuţi, 12 aprilie 100;!.

22 Fondul meni. si doc. ,.S. Fl. Marian" — Doc. culturale, inv. 2!)0.:
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Un alt afiş 2:! anunţă organizarea pentru 2/15 iunie 1904, a unei Ser
bări. de grădină în  folosul societăţilor „Damele Române44 24 şi „Şcoala 
Română44 din Suceava. Şi-au dat concursul Reuniunea de cîntare 
„C. Porumbescu44 şi prof. D(ionisie) Zaharescu 2<i. A lături de piese ale 
lui Gavriil Musicescu (Doina Fiii României), Tudor cav. de Flondor (Lă
crimioare), s-a interpretat Hora Sever'nudui, de C. Porumbescu.

într-o „Cronică suceveană" apărută în „Viaţa poporului44 din 15 mar
tie 1905, se cerea ca o datorie sfintă a „Reuniunii44, de „a pune in pro
gram cel puţin o singură piesă de Porumbescu44 :'7. La 25 febr. 1906, „Reu
niunea44 oferă publicului sucevean un alt concert, în care s-a interpretat 
Balada lu i Ciprian Porumbescu, piesă pentru violinâ, de către Victor 
Morariu, acompaniat la pian de Lala Ciupercovici. Olga Dan, a cîntat 
Frunză verde mărgărit, de acelaşi compozitor ; la pian şi-a dat concursul 
(l-na V. Nistor. Au mai figurat piese de Guil. Şorhan şi Timotei Popovici -,t!.

Pentru zilele dc 25, 2(i şi 27 noiembrie 1906, Societatea „Armonia" 
organizează la Cernăuţi serbări prilejuite de jubileul a 25 ani de activi
tate (10!)1— 100(5). în program -"'. Ciprian Porumbescu figura cu Balada 
pentru violină, executată de Adalbert Hrimaly, acompaniat la pi-an de 
prof. Anton Koller : Tabăra romană, cor bărbătesc cu „soli44, cu acompa
niament pentru orchestră de Anton Koller (scenă din Dumbrava Roşie 
a lui V ; Alecsandri ) : Trei culori, aranjat pentru cor mixt, cu acompani
ament pentru orchestră de D.G.Kiriac. Au mai figurat piese din G.Musi-
i eseu, Nicolae Popovici, George Dima, ('.Dumitrescu, Tiberiu Bredi- 
ceami ş.a.

In acelaşi an (190(5), la 2 decembrie st. n., cu ocazia „inaugurării L-s
tive a şcoalelor populare româneşti din Suceava44, s-au organizat serbări 
care au cuprins, in partea a II-a, un concert dat în sala hotelului Central, 
dirijor fiind institutorul Alexandru Voevidca. Corurile erau formate din 
membri ai corpului didactic de la şcolile poporale din districtul Suceava. 
Din creaţia lui C. Porumbescu s-au interpretat Hora, „Cred Nou", Cin- 
tec Sicilian, cor bărbătesc, Arcanul, Bătuta ; în program v' au mai figurat ; 
1. Vidu, V. Vasilescu. G. Şorban, G. Scorpan, Lueaci. G. Mandicevschi,

2:t Idem, inv. 288.
2-1 Filială a Societăţii doamnelor române din Bucovina, societate cu scop

< ultural si filantropic.

25 Societate înfiinţată la Suceava în 188:5. de T. V. Ştefanelli şi Şt. Ştefureac. 
in scopul promovării învăţămlntului românesc; în Bucovina. Dintre preşedinţi 
amintim pe S. Fl. Marian in 1906. Societatea a funcţionat pină in 10-10.

2(> Originar din comuna Baia, judi Succava (cu capitala Fălticeni). Animator 
al vieţii culturale, talent actoricesc. A făcut parte din cenaclul literar de la 
Fălticeni, care isi ţinea şedinţele in casa in care a stat in gazdă poetul G. Tu'.o- 
vc.mu in 1002. pe cind era institutor în acest oraş. Alături de ol au mai partic:pat 
\ Gorovei. M. Sadoveanu. N. Vulovici, N. N. Bcldiceanu ş.a.

27 Vezi Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, Istoricul Reuniunii muzical-dramatio?
I’orumbescu"..., p. 30-31.

28 Vezi programul, la Fondul mem.-doe. _S. Fl. M.“ — Documente culturale, 
tnv. 10C.

20 Idem. inv. 428.

30 ibidem, inv. 562.
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Nicu Tarasievici, I. Vorobchievici, Tudor cav. dc Flondor, G. Musi-
cescu ş. a.

Pentru anul 1907, Victor Morariu şi Şt. Pavelescu31 menţionează 
trei concerte date dc „Reuniune14 : în 10 martie, (5 iulie şi 1 .septembrie. 
Pe programul din 10 martie C. Porumbescu figurează cu Iarna, cor 
bărbătesc cu tenor solo, alături de piese din I. Vidu. E. di Capua, E. Cau- 
della. C. Dimiitrescu, T. Popovici, T. Flondor, F. Theme, E. Ketterer şi 
T. Teodorescu. Pentru 6 iulie, V. Morariu şi Şt. Pavelescu nu menţionează 
programul, in schimb, la 1 septembrie se indică Marşul cintăreţilor de 
Porumbescu şi bucăţi de alţi compozitori.

La 19 septembrie 1907. „sub protectoratul societăţii muzicale „Ar
monia", Societatea corală „Carmen" din Bucureşti, condusă de D. G. 
Kiriac. profesor la Conservator, organizează un concert la Suceava. Pro
gramul a cuprins piese din opera Poloneza din Mignon, de Amb. Tho- 
mas, duet din opera Lakme de Leo Delibes, Freischiitz de C. M. von We
ber. cintece poporale pentru cor m ixt : Răsunetul Ardealului şi Lugojana 
de I. Vidu, cîntece pentru cor mixt : Serenadă de Ciprian Porumbescu, 
Dulce Bucovină (muzica de A. Flechtenmacher, pe versuri de V. Alec
sandri).

In adunarea generală din 31 decembrie 1907, Leon Goian devine noul 
preşedinte al Reuniunii de cântare „C. Porumbescu". Anul 1908 începe 
cu bune auspicii pentru viaţa muzicală a Bucovinei. La 1 martie „Reu- 
niunea“ organizează In sala Hotelului Central diu Suceava un concert 
oare a cuprins în program :î'‘ piese fie Porumbescu : Devisa, Steagul nos
tru, cor bărbătesc aranjat de prof. Const. Procopovici : Frunză verde 
>rtărgărit, cu acompaniament la pian de A. Schlutter, Porumbe.scu-Ki- 
riac •' Tricolorul. Au mai figurat : Eusebie Mandicevschi, T. Popovici, 
I. Dima. G. Musicescu, E. Caudella, D. G. Kiriac, F. A. Gevaert ş.a. La 
31 mai şt. n., în Suceava are loc un concert festiv în care s-a prezentat 
uvertura operei Titus de Mozart. D in creaţia lui Porumbescu s-au inter
pretat : Balada pentru vioară şi pian. Frunză verde mărgărit, O seară la 
stină. Tabăra română. Serenada (Dormi uşor), Rapsodia română. Jn  ziua 
de 7 iunie, satul Stupea a trăit momente de profundă recule
gere la mormintul acestuia. „Reuniunea" suceveană a fost pre
zentă alături de reprezentanţi ai societăţilor „Dacia", „Arman ia “, 
„Academia Ortodoxă", „Junimea" şi „România Jună". S-a cSnlat 
tulburătoarea bucată a compozitorului. Adusu-mi-am aminte, iar ţăra
nilor din Stupea li s-a împărţit gratuit volumul lui Constantin Morariu : 
Ciprian Porumbescu, după 25 de ani de lu moartea lu i ''"’. Liviu Marian 
ii rostit atunci cuvinte care au emoţionat asistenţa : „Ciprian Porum
bescu, care a petrecut copilăria sa pe aceste cîmpii frumoase ale Stupcei 
(...), a avut danul binecuvintat să citească adine în inima poporului, să

■'îl Istorici'1 Reuniunii muzical-dramatice „C. I 'o r u m b e s c u p. 36.

32 Fondul mem.- doc. ,.S. Fl. Marian" — Doc. culturale, inv. 107.
3:! Idem, inv. 400.

34 Ibidem, inv. 108.

35 Suceava, Tip. Societăţii „Şcoala Română1*. 1908.
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înţeleagă şi să-i simţească dorul şi durerea, pornirile şi aspiraţiunile. în 
sufleţit de dragoste curată şi neţărmurită pentru neamul său, Ciprian 
i-a închinat acestuia toată munca scurtei sale vieţi, o muncă nespus de 
rodnică, ca şi cînd o presimţire l-ar fi îmboldit să pună cît de curînd la 
adă’post tezaurul descoperit în  inimii poporului său, acel tezaur ce va 
forma întotdeauna gloria numelui lui Ciprian Porumbescu şi mîndria 
neamului său" M.

Compozitorul a fost comemorat în aceeaşi zi şi în alte ţinuturi ro
mâneşti : la Bucureşti, Birlad, Sibiu, Oradea, Reşiţa Montană, Turnu- 
Severin, Coşite i u (Banat). „Astfel numele Ciprian Porumbescu e astăzi o 
verigă puternică, in lanţul unităţii culturale a Românilor. Ea va deveni insă 
mai puternică, cînd ne vom fi îm plin it datoria cea mai mare faţă de 
el : de a cunoaşte în întregime opera vieţii lui, tipărind compoziţiunile 
sale inedite, care ajung numărul de 200" 37.

in seara zilei de 7 iulie 1908, s-a dat un concert Sin gră
dina Societăţii „Şcoala Română", cînd s-a prezentat publicului un 
repertoriu variat, in care a figurat şi Cintec de mai, de C. Porumbescu. 
Programul a fost reluat la Cîmpulung (19 iulie) şi Vatra Dornei (20 iulie), 
în acelaşi an, Porumbescu este comemorat la Cernăuţi de „Academia Or
todoxă* in 6 decembrie, iar de „Armonia", la 19 decembrie.

Un program 38 avînd tricolorul românesc pe întreaga copertă, ne in
formează despre un concert coral organizat la Cernăuţi în 12/25 mai 1909, 
de Societatea academică „Junimea", în colaborare cu Societatea muzicală 
bucure.şteană „Hora", dirijată de maestrul —  director Juarez Movillă. 
Repertoriul a cuprins Steagul nostru de C. Porumbescu ; Frunzuliţă m ă
răcine şi Bătuta (melodii populare din M untenia); Serenada de Schubert, 
valsul Dunărea albastră de I. Strauss ş.a. în 7 şi 8 iunie, Societatea aca
demică „Junimea" a prezentat în acelaşi oraş, opereta Crai Nou. Pentru 
data de 9 octombrie amintim concertul dat la Suceava prin cooperarea 
corului bărbătesc al „Reuniunii" cu „Musikverein", cu prilejul retragerii 
din activitatea dirijorală a lui A. Schlutter, care a condus ani de zile 
societatea muzicală germană din acest oraş. S-a interpretat între altele şi 
Cintecul soldaţilor, de C. Porumbescu. A doua zi, în  10 octombrie st. n., 
„Reuniunea invăţătorimei române din districtul Suceava" lansează un 
program :w pentru concertul organizat la Casa polonă, cu prilejul inau
gurării acestei Reuniuni. Preşedinte de onoare a fost ales Dr. Erast Ta
rangul. S-a interpretat imnul festiv „Cultura", de Porumbescu-Kiriac, pe 
versuri de poetul Vasile Bumbac. Au mai figurat piese aranjate pentru 
cor sau orchestră de Al. Voevidca ş.a.

Tot in 1909. Trupa română de operetă asociată din Iaşi, în drum  spre 
Cernăuţi, s-a oprit la Suceava. Locuitorii oraşului au citit plăcut sur-

36 Liviu Marian, La mormintul Iui Ciprian Porumbescu în Stupea, 7 iunie
1<mi8. Dare cie seamă in „Voinţa poporului", nr. 24 din 14 iunie 1008 (Ms. dactilo
grafiat, Fondul mem.-doc. „S. Fl. Marian", — Doc. culturale, inv. 366).

37 Victor Morariu, Şt. Pavelescu, op. cit., p. 44.
38 Fondul mem.-doc. „S. Fl. M .“ — Doc. culturale, inv. 179.
39 Idem, inv. 115.
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prinşi un afiş /,(l prin care se anunţa că artiştii ieşeni vor susţine aici lirei 
spectacole cu Orfanul din Dorna, opereU'i naţională în trei acte de Ci
prian Porumbescu *. Orchestra era condusă de J. Bobescu. Primul spec
tacol a avut loc in 14 octombrie.

„Reuniunea de cintare44 din Suceava organizează in 19 .decembrie o 
seară muzicală pentru membrii ei : corul a cintat sub conducerea noului 
dirijor. August Karnett ,l. director al Şcoalei de muzică din oraş, „rii- 
ruia i-a fost sortit să înscrie, după Unire, pagini de glorie in analele îvu- 
n iun ii“ Un eveniment remarcabil din activitatea „Reuniunii" l-a consti
tu it în această perioadă hotărîrea de a tipări compoziţiile inedite ale lui 
Porumbescu. S-au purtat tratative cu Mărioara şi Liviu D. Raţiu, iar 
acesta a sosit la Suceava încă din 30 iunie st. n. şi „i-a predat reuniunii, 
cu act notarial, manuscriptele, cedindu-i cu rară generozitate dreptul de 
ri tipări o ediţiune“ ’:l. Spre satisfacţia celor care simţeau româneşte, prima 
fascicola '' apare în acest an (1910) la Ed. F. M. Geidel din Leipzig, cv.- 
prinzind 9 coruri bărbăteşti : Pe-al nostru, steag, La un nor. In păidv."er 
După-un veac de suferinţă, O zi frumoasă, ui sosit, Marşul călăraşii irr 
Ieri, o floare radioasă, Sunt Arboros, Sosirea primăverii.

Anul administrativ 1910— 1911 a adus conducerii ,.Heunitmii“ d- Ia 
Suceava satisfacţia de-a fi putut tipări 9 fascicole (2-10) din compozit'ii-.- 
porumbesciene

La 22 august/l septembrie 1911. Societatea corală „Nicu Gane*' 'îi': 
Fălticeni, avindu-l ca preşedinte pe M. Sadoveanu. dădea in sala h 
lului de cură din Dorna o şezătoare rmizieală-literară. A fişu l41’ cupri:v.:..-a
o conferinţă a maestrului, coruri de D. G. Kiriac, C. Porumbescu (1‘ -d 
nostru steag, Tricolorul), G. Musicescu ş.a. Îşi dădeau concursul pr f. 
V. Todicescu, cu lecturi din opera lui I. Creangă şi Dionisie (Dizu) ZâRii- 
rescu cu dedamări. în final, domenii erau anunţaţi că „La această Şe
zătoare vor lua parte scriitori Români din Regat şi Bucovina44.

40 Ibidem, p. 251-255.
* Atribuirea operetei Orfanul din Dormi lui Ciprian Porumbescu, aşa rum 

reiese ciin afiş, nu corespunde adevărului. In revista .,Făt-Frumos" (Suceava, mul 
VII. 1932. mai-august, p. 199-200), Victor Morariu contestă şi el că operet.i ar 
aparţine lui Porumbescu, dar este frapat de „factura porumbesciană a muzice In 
aceeaşi revistă (an. VII, 1932. nr. 5-ii. sept.-decembrie, p. 285), profesorul ;t.Jo 
lămuririle nepoatei lui Ciprian. dr. Livia Cionca din Cluj : iraclie Porum ••-..t.i 
(prin intermediul Dr. Crăinieeanu), a inmînat dirijorului trupei de operetă Bobeseu- 
tatăl, notele din Crai nou. Acesta a dat in 189(1 la Buzău (unde se aflau păruiţii 
Liviei) un spectacol cu opereta Orfanul din Domn de... C. Porumbescu (!). Măni-ira 
Raţiu-Porumbescu a bănuit că muzica din Crai nou a fost folosită la alt libret. 
Interesindu-se îndeaproape, a constatat că Orfanul... nu cuprindea nimic din <• ■ .
compozitorului bucovinean şi că s-a folosit numai numele acestuia, pentru a a v  tge 
publicul la spectacole. Victor Morariu aştepta lămuriri depline de la Jean-Bobescu- 
fiul. care a pus mai tîrziu in scenă opereta Crai nou la Opera din Cluj.

41 Profesor de muzică la Liceul „Ştefan cel Mare“ clin Succava, intre 
1925— 1935.

42 Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, op. cit., p. 51.
43 Idem, p. 52.
44 Ibidem, p. 254-255.
45 Ibidem, p. 255.
46 Fondul mem.doc. „S. Fi. M." •— Doc. culturale, inv. 175.
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în  anul următor se tipăreşte Textul pieselor cinlate de coruh lice- 
uih, gr. or. din Suceava, la concertul aranjat în 2 iunie st. n. 1912 de 
internatul .,Vasile Cocirlău in Suceava ''1. Programul cuprindea piesele : 
Limba românească, de G. Sion. muzica de I. Cartu şi T. Teodorescu, Se- 
reiuidă, La malurile Prutului, de C. Porumbescu şi alte cîteva titluri.

De Sînziene, corul ,,Reuniunii" prezintă un nou concert in oraş. cu 
program aproape nou. Alături de compoziţia Cit. ii ţara românească a lui 
Pr/rr.mbescu, au mai figurat in program, Brediceanu, Flondor, Teodorescu 
'ri Gevaert.

in 1913 apărea fascicola X I din creaţia porumbesciană. Altarul Mă
năstirii Putna (Leipzig, F. M. Geidel). în 1914 izbucnea prim ul răzlxu mon
d ia l  Activitatea muzicală s-a redus. S-a păstrat totuşi un program '1* a! 
comerţului organizat la 19 noiembrie st. v. 1917 în sala Casei polone, cînd 
s-a interpretat Balada lui Porumbescu (vioară —  Victor Morariu. pian —  
M«r:a Marian, fiica folcloristului) si La malurile Prutului, cor bărbătesc 
di acelaşi compozitor (acompaniament la pian —  Maria Marian).

Unirea din 1918 a însemnat împlinirea visului milenar al tuturor ro
nţ;' ilor. in Suceava voievodală, prima manifestare artistică a „Reuniunii" 
-1- . .ut loc peste doi ani. in 3 decembrie 1920, după reorganizarea aces-

in cadrul concertului s-a interpretat Doina din Iarna lui Porumbescu. 
m v- id  Haideţi. Haideţi din Crai .Xou şi hora Cit îi ţara românească, de
i ■ ,işi compozitor. Pentru punerea în scenă a operetei, s-a luat legătura 

Mărioara Raţiu, care a răspuns că aceasta s-a distrus în timpul războ- 
r . ;iflîndu-se in arhiva „Şcolii centrale44 din Braşov. Nu o poseda nici
S*-« a’ea „Armonia" dar învăţătorul Ion Vicoveanti V1 din Vicovu 1 de
Sun. avind manuscrisul, l-a pus la dispoziţia „Reuniunii44. Un afiş 
p are l-am avut la îndemînă aducea la cunoştinţa cetăţenilor su-
■ • • ni că „Reuniunea44 va prezenta io 20 martie 1922, sub conducerea
■ irL-.ică a inspectorului general dr. Grigore de Pantazi, opereta Crai 
Vi •■>. în două acte, text de V. Alecsandri şi muzica de C. Porumbescu 
•>i- -u dat concursul intre alţii. Profira leşan. Victor Morariu, George 
Y  • . idea şi C. Procopovici ; dirijor —  August Karnett. Au fost (le fapt 
trei "pectacole in Suceava, la 19. 20 şi 21 m artie ’’1, dar Fondul „S. Fl.

' .r ian" nu posedă celelalte afişe. în „Glasul Bucovinei4**’- au apărut 
apr f ie r i  elogioase: „A fost o vrednică reprezentaţie jubilară, implinin- 
du-v 10 de ani de cind „Crai Nou" a văzut lumina rampei la Braşov îa 
.!» februarie şi 26 martie 1882. sub conducerea compozitorului însuşi, că
rui publicul braşovean i-a făcut ovaţii delirante44. Să am intim  şi con- 

« or al dat de „Reuniune44 in fi iulie acelaşi an, cind s-au prezentat Cisla 

ai Porumbescu şf alte piese de compozitori români şi străini.

47 Idem. inv. 357.

48 Ibidem, inv. 33.

4!» Posesorul unei mari colecţii de note muzicale, |>e care a donat-o in anii 
wx a.’ismului. Muzeului jud. Suceava.

50 Fondul mem.-doc. „S. Fl. M." — Doc. culturale, inv. 484.

51 Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, op. cit., p. 72.

52 Fondul mem.-doc. „S. Fl. M." — Doc. culturale, inv. *>90. (5.4.1922.
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Şi la Fălticeni se cinta Porumbescu. Un afiş nedatatr,n, semnat clc 
A. Spiridonescu, directorul gimnaziului „Alecu Donici** y', anunţa o şe
zătoare muzical-literară, dată de elevii gimnaziului, în colaborare cu 
Societatea corală „Nicu Gane“, veniturile urmind a se folosi pentru cum
părarea urnii armoniu necesar gimnaziului. A conferenţiat prof. Tirgil

Reanltinta ds câ iiu re  „Ciprian Pofum besc«'‘ in Suceava,

Luni in 20 Martie 1922

îut> om dW ftea iitiitici 3 d-lul in ip  i'rnrtal 
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MF~ Ma*fi In 21 M arti* a c a don*' r«pri?x#ntare. 

Ja or<ij«^5 ţii Juni d. m. « i  pro lun redu**

Tempeanu (Cu privire la volumul lui Oct. Goga, In umbra zidurilor), iar 
corurile reunite au interpretat Hai la vale, hai. (de Porumbescu) şi piese 
de I. Vidu, G. Musicescu, D. G. Kiriac ş.a.

La 10 iunie 1923, Suceava adăpostea a 5-a reprezentaţie a operetei 
Crai Nou. „Glasul Bucovinei** 55 scria cit acest prilej : „Ar fi de datoria 
celor cari au în mină destinele teatrului românesc să-i asigure operetei 
acesteia viaţa perpetuă pe care o merită. Ne gindim la d. Leonard :>r’, care

53 Idem, inv. 125.
54 Gimnaziul se transformă în liceul „Nicu Gane" în 1923. Credem că afişul 

datează din 1922—1923.
55 Nr. 1204 din 26.G.1923. Vezi Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, op. cit., p. 82. 
5G Director al Teatrului Naţional din Cernăuţi.
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şi-ar face un nou titlu de glorie, luind „Crai Nou“ in  repertoriul său“. 
Ziarul sublinia şi înalta calitate artistică a spectacolului, la care a luat 
parte şi Laura Porumbescu, cumnata lui Ciprian. Reprezentaţia a avut 
loc cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la moartea compozitorului. în  
15 iulie, acelaşi an, Crai Nou s-a prezentat şi la Vatra Dornei, cu acelaşi 
succes.

Victor Morariu şi Şt. Pavelescu 57 subliniază că „Un reflex al come
morării lui C. Porumbescu a fost faptul că, chiar la începutul anului 
(în 1924, n.n.), Reuniunea de cintări d in Turda şi cea din Reşiţa Montană 
s-au adresat către reuniunea noastră, cerindu-ne opereta Crai Nouu.

Tot la Suceava, în 4 şi 5 mai 1924, avea loc Congresul Ligii Cultu
rale, la care a participat preşedintele N. lorga. S-a produs corul din 
Sălişite, iar Octavia L upu58 a interpretat două piese de C. Porumbescu : 
Măi române şi Fata popii.

Ca un omagiu adus memoriei compozitorului, prin strădania profe
sorului univ. Leca Morariu, în 192R ia fiinţă la Cernăuţi Muzeul „Po- 
rurrtbescu“, alcătuit din colecţiile păstrate de Const. Morariu, Mărioara 
Raţiu-Porumbescu şi alte donaţii. După un an, Leca Morariu mută mu
zeul la Suceava.

Pentru jubileul de 25 ani de la înfiinţarea „Reuniunii de cîsvtarea 
din Suceava, s-au făcut pregătiri intense, de care s-a interesat înde
aproape şi Mărioara Raţiu. în scara de 18 decembrie 1928, avea loc repre
zentarea operetei Crai Nou. cu Lucreţia Ionescu-Milano în rolul Dochiţei. 
Prof. A. Karnett a asigurat conducerea muzicală, iar Victor Morariu a 
făcui un istoric al „Reuniunii**. Datorăm poetului George Voevidca o 
cronică despre spectacol, semnată în ziarul „Glasul Bucovinei** 5!l.

Să am intim  şi eforturile ce s-au depus în Bucovina, mai cu seamă 
la Suceava, la semicentenarul morţii lui Ciprian Porumbescu, în  1933. 
Fn 27 aprilie are loc o serată muzicală în care se interpretează numai 
piese de-ale compozitorului: Tempi passati, nocturnă; Balada; O roză 
vestejită; A căzut o rază lin ă ; Reverie. în  4 iunie —  pelerinaj la Stupea, 
la mormintul lui Porumbescu, unde a fost multă lume şi au răsunat clin 
nou melodiile îndrăgite ale acestuia. Două zile mai tîrziu, în toate şco
lile din Suceava au avut loc serbări, iar la Casa Naţională, publicul a 
putut admira portretul compozitorului, realizare a pictorului şi sculpto
rului 1. Cirdei. Prof. dr. 'Victor Morariu a prezentat un istoric al „Reu
niunii^ şi a scos in  evidenţă eforturile ce s-au făcut pentru răspîndirea 
operei lui C. Porumbescu. Din Programul audiţiei muzicale amintim pie
sele corale : Cit ii ţara românească, Pe-al nostru steag, Tricolorul, Frunză 
verde mărgărit, Cîntec de primăvară, serenada Dorini, uşor. Orchestra a 
executat nocturna Tempi passati, Reverie, Souvenir de Nervi, Balada. La 
24 iunie, spectacolul mult aşteptat cu opereta Crai Nou. în toamna ace
luiaşi an, la 12 octombrie, se dezveleşte bustul compozitorului, în-parcul

57 Op. cit., p. 85-8(>.

58 Fiica doctorului Teofil Lupu, directorul Spitalului din Suceava. Căsătorită 
mai tîrziu cu prof. univ. dr. Leca Morariu.

59 Vezi Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, op. cit., p. 136.
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central al oraşului. Lucrarea aparţine artistului I. Cîrdei. A  fost de faţă 
şi arboroseanul Ortisie Popescu (cel care a înfruntat temniţele habsburgice- 
alături de C. Porumbescu), prof. Leca Morariu, C. Loghin. D. Maime'iuc, 
I. Nistor, prof. Brinzea de la liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. A asis
tat italianul E. G. Alberti, lector la Universitatea din Cernăuţi, oare a. 
subliniat cit sint de profunde legăturile istorice şi spirituale dintre Româ
nia şi Italia.

„Reuniunea muzieal-dramatică „C. Porumbescu4* îşi inaugurează anul 
artistic 1935— 1936, cu o „academie muzicală1* (spectacol muzical), la ■ ire 
şi-au dat concursul prof. univ. dr. Leca Morariu. Ştefan Pavelescu w. Di- 
mitrie Filip ş.a. Otilia Peyersfeld (rudă cu familia compozitorului) a in
terpretat la pian valsul Basme iaşiane; s-a cîntat şi Mărgărita, corul 
„Reuniunii** fiind condus de Aurel Isar. A fişu l01 anunţă publicul, că. 
„venitul net e destinat pentru ineditele lui C. Porumbescu**. Intr-adevăr, 
se tipăreşte Chiu, scenă muzicală comică pentru cor bărbătesc<;J.

Răspîndirea operelor lui Porumbescu a constituit o grijă permanentă. 
„Reuniunea** suceveana a imprumutat şi copiat partituri pentru alte so
cietăţi culturale. în  iunie 1936, se adresează lui L iv iu Rebreanu - pre
şedintele Radiodifuziunii Române, cu rugămintea de-a se introduce Rap
sodia Română a lui Porumbescu in repertoriul permanent al Ra:lio-u!ui 
bucureştean. in  răspunsul adresat lui Ştefan Pavelescu la 17 iunie, !'••- 
breanu scrie : „...sper că in curînd rapsodia lui Porumbescu îşi va cuceri 
locul cuvenit în sufletul tuturor iubitorilor de muzică românească *; li:L

Pe plan editorial, mai amintim tipărirea fascicolei X II I  cu piesa l.<i- 
saţi-mă să ciut, romanţă pentru canto şi pian M, Hora Braşovului, pentru 
pianf5r*, precum şi lucrarea Dr. Rudolf Gassauer: Suceava muzicală de 
altădatăw‘ (ce se vindea pentru tipărirea compoziţiilor lui Porumbescu).

Istoricul „Reuniunii muzieal-dramatice" se opreşte la anul 1938. 
Au venit apoi vremurile grele ale celui de al doilea război mondial. Din 
acea perioadă (1943) am intim  un afiş '17 lansat de „Reuniunea" suceveana 
şi Societatea muzicală „Armonia" din Cernăuţi. Avea loc un întreit ju 
bileu Porumbescu —  90 ani de la naştere, (50 de la moarte, -10 de la în 
fiinţarea „Reuniunii". Pe prima pagină, e reprodusă o lucrare a picio
rului I. Cîrdei : C .Porumbescu compunând Crai Nou. Programul a cu
prins numai lucrări ale compozitorului : Pe-al nostru steag, Românul, Cit 
e ţara românească, Dorul, l'empi passati, Serenada (Dormi uşor), Te-ui 
dus, iubite..., Frunză verde mărgărit. Hora Prahovei, Potpouri de chiteai 
naţionale ,Nocturnă, M ii de m ii de stele, Resignciiion, Rapsodia Română, 
O roză vestejită, leh lieb'.e Di eh, Potpouri din „Crai N o u A  căzut o t-.tră

C0 Profesorul a interpretat numeroase roluri din piese do teatru, fiind nv 
talentat actor.

fii Fondul mem.-doc. „S. FI. M.“ — Doc. culturale, inv. 112.
62 Craiova, „Scrisul Românesc", 1836.
63 Victor Morariu şi Şt. Pavelescu, op. cit., p. 197-109.
64 Craiova, „Scrisul Românesc11, 1937.
65 Cernăuţi, Tip. „Mitropolitul Silvestru", 1938.
66 Suceava, Editura Reuniunii, 1938.
67 Fondul mem.-doc. „S. Fl. M.“ — Doc. culturale, inv. 114.
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lină, Ivm  de urare, Cintecul Margaretei, Cîntec de primăvară, Tricolorul. 
Cuvîntul festiv a fost rostit de Şt. Pavelescu, „inspector general şi pre
şedinte al Reuniunii muzieal-dramatice „C. Porumbescu".

După cel de al doilea război mondial. în condiţiile socialismului vic
torios, ţara noastră a intrat într-o eră de profunde transformări. Viaţa 
culturală a cunoscut noi imbolduri, care s-au soldat cu remarcabile rea
lizări, contribuind la afirmarea unor talente autentice şi la cunoaşterea 
ţării pe meridianele lumii.

Urmărind manifestările artistice din Bucovina, vom încerca să iden
tificăm alte aspecte legate de răspîndirea operei Hui Ciprian Porumbescu. 
La 25) mai 1946, în sala Casei polone a avut loc concertul dat de liceele 
„Ştefan cel Mare" şi „Doamna Maria". Programul68 a cuprins piese de 
Beethoven, Gevaert, Chirescu. Gh. Dima, R. Zavulovici, C. Porumbescu 
(Steagul nostru, cor mixt). Conducerea muzicală a aparţinut profesorului 
Gr. Macovei. La serbarea de sfirşit de an şcolar din 22 iunie 1946, elevii 
liceului „Ştefan cel Mare“ au prezentat un  program09 de cîntece, in care 
a figurat şi Pe-al nostru steag. O nouă manifestare culturală are loc în 
18 decembrie 1946, cînd un cor studenţesc local dă un concert în folosul 
„Căm inului de orfani". Din program 7" reţinem „Aria trandafirului" din 
opera Martha de Flotow, Elegie de Glinka, O roză vestejită şi Steagul 
nostru de Ciprian Porumbescu. Dirijor, prof. Gr. Macovei.

Un remarcabil eveniment cultural il constituie iniţiativa SRSC — 
Filiala Suceava şi a Casei regionale a creaţiei populare, care au aranjat 
conferinţa Folcloristul Simeon Florea Marian, ţinută de scriitorul Traian 
F il ip 71 din Bucureşti, la 31 august 1957, cînd s-au îm plinit 110 ani de 
la naşterea folcloristului. Filarmonica de Stat Botoşani a prezentat un 
concert în al cărui program 72 a figurat Ra.psodia Română de C. Porum
bescu, alături de Uvertura naţională a Moldovei (A. Flechtenmacher), 
Rapsodia I (G. Enescu) şi alte piese.

In 1947 ia fiinţă la Suceava Ansamblul de cîntece şi dansuri „C. Po
rumbescu", care în 1948 fuzionează cu Reuniunea muzical-dramatică „C. 
Porumbescu“ 7;1. La început de drum, s-a montat din nou opereta Crai 
Arou. în  1968 ia fiinţă Ansamblul folcloric „Hora", format din artişti 
amatori. Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării 
artistice de masă, editează în .1978 la Suceava, Coruri de Ciprian Po- 
rwnbescu. Să am intim  apoi Concursul de interpretare instrumentală „Ci
prian Porumbescu", dotat cu marele premiu „Lira de aur", organizat de 
Consiliul judeţean al Organizaţiei Pionierilor, Comitetul Judeţean de

68 Idem, inv. 50-1.
69 Ibidem, inv. 80.
70 Ibidem, inv. 55.
71 Fost elev al Liceului „Ştelan cel Mare“ din Suceava.
72 Fondul mem.-doc. ,.S. Fl. M.“ — Doc. culturale, inv. 479.
73 Vezi Emil Satco., Bucovina muzicală, Ghid, Suceava. 1981, p. 163 şi urm.
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Cultură şi Educaţie Socialistă, Inspectoratul şcolar judeţean cu sprijinul 
Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor şi al Uniunii Compozito
rilor din R.S.R. Prima ediţie a avut loc in  1972. Concursul este anual şi 
participă tineri pînă la 14 ani, din toată ţara. în programe au figurat de 
fiecare dată piese de Porumbescu. Aici, la Suceava s-au afirmat tineri ca 
Mihaela Martin, Liliana Ciulei ş.a. care au obţinut „Lira", iar azi sînt 
reputate violoniste, apreciate, pe plan internaţional.

Se desfăşoară cu regularitate şi Festivalul coral interjudeţean „Ci
prian Porumbescu", sub egida Comitetului de Cultură şi Educaţie Socia
listă a judeţului Suceava. Formaţiile din concurs sînt obligate să in
troducă în repertoriu 1— 2 piese de Porumbescu. în  1978, Comitetul J u 
deţean de Cultură şi Educaţie Socialistă şi Centrul de îndrumare a Crea
ţiei Populare şi a Mişcării Artistice ele Masă au organizat in cadrul Fes
tivalului naţional „Cintarea României", —  manifestări muzicale prile
juite de aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Porumbescu.

în diverse edituri au apărut lucrări închinate marelui compozitor : 
C. Ghiban, Cinta la Stupea o vioară ,f', Viorel Cosma, Ciprian Porum
bescu — Monografie 7r>, Gr. Foit şi Paul Leu : Ciprian Porumbescu —  Do
cumente şi mărturii™ , Paul Leu: Ciprian P o r u m b e s c u Nina Cionca: 
Ciprian Porumbescu (O viaţă—  O epocă —  Un ideal)™, Horia Stanca: 
Ciprian Porumbescu (Portretul unui mare anim ator)70; să menţionăm 
şi culegerea de Coruri 80 a lui Ştefan Pintilie, care alături de piese pe 
versuri de G. L. Ostafi, Marcel Mureşeanu. G. Damian şi Arcadie Arbore, 
realizează o „Baladă", după Balada lui Ciprian Porumbescu, pe versuri 
de M ihai Eminescu.

S-au aplecat cu sîrg asupra marelui Porumbescu, şi cercetătorii Mu
zeului judeţean Suceava, alături de alţi colaboratori : Paul Leu : Mărturii 
inedite despre Berta Gorgan*1, Floarea Parascan : Rolul muzeului „Ciprian 
Porumbescu“ în educarea patriotică şi estetică a publicului 8\ Alexandru 
Leca Morariu : Opereta „Crai Nou" de Ciprian Porumbescu Sî, Enea Borza : 
Despre creaţia pianistică a lui Ciprian Porumbescu s'‘, Traian Cantemir: 
Vocaţia literară a lui C. Porumbescu K', Nicolae Cârlan : Observaţii refe
ritoare lu încercările literare ale lui Ciprian PorumbescuSli ş.a.

Figura compozitorului bucovinean a fost deseori evocată la conferin
ţele din cadrul Universităţii cultural-ştiinţifice, la tradiţionalele „seri 
sucevene", îndrăgite de publicul participant.

74 Bucureşti. Editura Militară, 1957, 303 p.
75 Bucureşti, ESIP, 1957, 110 p.
76 Suceava, Muzeul Suceava, 1971, 206 p.
77 Suceava, 1972 (ediţia a 11-a : Bucureşti, Editura Muzicală, 1978).
78 Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R., 1974.
79 Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1975.
80 Baia Mare, Tip. „Maramureş", 1980, 164 p.
81 Suceava — Anuarul Muzeului judeţean, voi. IV, 1977, p. 255-258.
82 Idem, p. 301, 308.
83 Ibidem, voi. V, 1978, p. 367-388.
84 Ibidem, p. 351-366.
85 Ibidem, p. 389-399.
86 Ibidem, voi. VI-V1I, 1979—1980, p. 365-380.



EUGEN DIMITRIU

Conservatorul din Bucureşti poartă astăzi numele lui Ciprian Porum
bescu, iar ca un suprem omagiu adus creaţiei sale. Tricolorul a devenit 
Imnul de Slal al R.S.R.

Pentru cercetătorii de azi şi dc mîine, rămine deschis cimpul inves
tigaţiilor. într-un domeniu pe care-1 considerăm important : răspîndirea 
compoziţiilor porumbesoiene peste hotare. Balada87 se cîntă cu succes 
la Tokio sau Berna şi radio-ul ne aduce duioase ecouri de pe meridiane 
foarte îndepărtate. La Praga, Vera Mora (n. Şesan), a făcut cunoscută în 
patria lui Smetana, creaţia lui Ciprian Porumbescu.

Exemplu de patriotism pentru generaţiile de azi şi de mîine, viaţa 
şi opera lui Ciprian Porumbescu înscriu o pagină luminoasă în istoria 

culturală a poporului român.

CONTR1BUTIONS A LA DIFFUSION DF.S OEUVRES 
DE CIPRIAN PORUMBESCU

— liexume —

On deerit les offorts deposes pendant le temps pour la diffusion des oeuvres 
de Ciprian Porumbescu. Fils de Ia Bucovinc (1853— 1883), le compositeur a laisse 
a la posterite des nombreuseS oeuvras de valeur.

L'auteur fait une breve incursion dans la vie tourmentee de Porumbescu. On 
revele l'effort de sa soeur Mărioara L. Raţiu (nee Porumbescu) d’imprimer et de 
diffuser les compositions en Bucovine et dans les autres provinces habitoes par les 
roumains. Quelques lettres adressees a Simion Florea Marian a Suceava, soulignent 
lc concours donne par le grand folkloriste pour Taccomplissement d'une action 
d’interet naţional.

On met en evidence la prodigieuse activite deployee par le Reunion musieale- 
dramatique „Ciprian Porumbescu" de Suceava, par les societes academiques rou
maines de Bucovine et par des formations artistiques de l'ancien royaume pour la 
diffusion des oeuvres de Porumbescu. Lc manque des archives de la vR6union“ 
de Suceava est compensee en grande inesure par les temoignages ecrits (pro- 
grammes de spectacles, de concerts, etc.) existants au Fond documentaire et me
morial „Simion Florea Marian" de Suceava — Section du Musee departemental.

Dans la derniere pârtie de l'etude, sont evoques les efforts faits dans les 
annees du socialisme dans notre pays pour la diffusion des oeuvres de Porum
bescu et pour l'immortalisation de son nom.

L'article apporte des nouvelles dates et represente une contribution a la com- 
prehension de la vie musicale de Bucovine, particulierement en relation avec 3a 
creation et l'interpretation des oeuvres de Ciprian Porumbescu.

87 O interpretare admirabilă ne-a oferit-o violonistul Ion Voieu. Disc imprimat 
în anii noştri la „Electrecord“ Bucureşti.
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NICOLAE CARL.-VN

Deşi u>ţi cercetătorii, incepînd cu Leca Morariu şi terminind cu 
Nicolae Oprea, sint unanim i in a aprecia că latura cea mai slabă a scri
sului lui Iraclie Porumbescu o constituie aşa zisele sale poezii, că dorinţa 
de a fi considerat poet a adus deservi ci i pentru receptarea prozei, vom 
încerca, succint, să vedem totuşi care este „universul poeziei" (dacă se 
poate vorbi de aşa ceva in cazul de faţă) lui Iraclie Porumbescu şi in ce 
spaţiu istorico-literar poate fi acesta plasat.

Ca poet, Iraclie Porumbescu s-a afirmat in prima fază a activităţii 
sale. Ucenicia întru ale prozodiei şi-a făcut-o in  „atelierul de creaţie" al 
marelui meşter anonim, căci in anul 1 847 îl intilnim  in calitate de cu- 
l.egălor de cintece şi poezii populare, din care va dărui o parte lui Vasile 
Alecsandri, bardul de la Mirceşti ineluzîndu-le, probabil selectiv. în vo
lumele sale de poezii poporale. Cunoştinţa cu Vasile Alecsandri, interesul 
si amiciţia pe care acesta i le-a arătat pe cind se afla la Cernăuţi ca 
„peregrin" in urma infringerii Revoluţiei de la 1818 din Moldova, avură 
darul Kt-1 ciştige penfru un domeniu al creaţiei literare pentru a cărei 
profesare, după cum afirmă toţi cercetătorii activităţii şi operei lui Iraclie 
Porumbescu şi după cum e lesne de observat, ii lipseau potenţele crea
toare <au, ca să ne exprimăm chiar în termenii scriitorului bucovinean, 
acea „facultate specifică [...] pentru arta poeziei [...], ceea ce noi num im  
talent, ori chiar ingeniozitate*' precum şi „facultatea de a produce din 
sine, să inventeze originalităţi şi aceste originalităţi sâ le pună în ima
gini [...] —  fantezia". Alecsandri, citat aici prin intermediul memoriei lui 
Iraclie Porumbescu, adaugă acestor două condiţii şi pe o a treia : „deplina 
cunoştinţă a limbii". Fără să posede la modul optim talentul şi, pentru 
început, chiar cunoştinţa corespunzătoare a limbii, se poate spune că 
ceea ce-i lipsea totuşi lui Iraclie Porumbescu pentru a practica cu bune 
rezultate poezia a fost tocmai cea de a treia facultate : „fantezia", la care 
se adaugă, cu o însemnată pondere, lipsa, în Bucovina, după anexarea 
acestei părţi a Moldovei la Austria. în anul 1774, a oricărei preocupări 
autohtone pentru cultivarea creaţiei literare, pînă prin preajma anului 
184a. Dar cînd un tinăr, chiar dacă în vîrstă cie 25 de ani, are şansa de

* Partea I a acestui material a fost publicată in „Suceava, Anuarul Muzeului 
.ludeţoa»", IX , 1982, p. 313-328.
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a asculta „cu cea mai încordaţii luare aminte, ba şi mai mult, parcă cu 
frică să nu scap cumva din auz şi din pricepere o unică iotă" pateticele 
cuvinte de elogiu al poeziei populare, rostite de un ales al muzelor ; cînd 
acesta ii corijează, chiar dacă „din indulgenţă către un începător [...], 
numai două cuvinte" dintr-o versificaţie personală, îndemnîndu-1 : „poţi 
să o publici", este puţin probabil ca acest tînăr să nu-şi piardă capul şi 
sâ nu devină „un sclav, poate inconştient" 1 al poeziei. Să mai reţinem că 
fraţii Hurmuzachi remarcă la Iraclie Porumbescu „ceva românesc şi ca
pabil de formare u lte r io a ră " to c m a i datorită versurilor pe care tinărul 
teolog le scrisese pînă să ajungă secretar de redacţie la ziarul „Bucovina".

Iraclie Porumbescu însuşi şi-a dat seama de valoarea încercărilor 
sale din această fază, căci, la bătrineţe, le numi „mărunţim i", însă în 
tinereţe, el „voia să fie... poet" 3 pentru că îl prinsese spiritul epocii, dar 
şi. cum am văzut, datorită unor împrejurări privilegiate (cunoştinţa cu 
Vasile Alecsandri. in principal). In sfera acestor circumstanţe trebuie 
reţinut şi faptul că Aron Pumnul ii solicită sprijinul la realizarea broşurei 
sale Convorbiri intre tcilCil şi fiu l asupra limbei şi literelor române (Cer
năuţi. 1850), unde întiln im  şi fabula Buchea şi litera, semnată de Iraclie 
Porumbescu. Dealtfel, se consideră că Aron Pumnul a introdus in Lcptu- 
rariul său (tomul al doilea, părţile I şi a II—a), sub pseudonimul „Un să
tean", cîteva poezii care i-ar aparţine lui Iraclie Porumbescu. Deşi Leca 
Morarul dă ca certă paternitatea lui Iracflie Porumbescu pentru aceste 
poezii problema rămine totuşi, după opinia noastră, deschisă, căci, cel 
puţin două dintre ele (Ş tiin ţa5 şi Poetul1') nu pot reprezenta modul de 
gindire .şi sensibilitate poetică al Iui Iraclie Porumbescu. Atit „subiectul" 
poeziilor amintite cit şi modul de tratare a acestuia ni se par străine nu 
numai de aria tematică a versificaţiilor mai mult sau mai puţin izbutite 
ale lui Iraclie Porumbescu, ci şi de puterea lui de a transpune în versuri 
cu calităţi poetice, un astfel de „subiect".

Ştiinţa este o odă înălţată celei mai de seamă activităţi a minţii 
umane. întrezărim in această poezie, nu numai în ordine tematică, anti
cipat pe Arghezi din Cel ce gindeşle singur sau din Xăscocitorul (Ciclul 
Cintare omului). Afirmaţia poate părea hazardată, insă cum vom vedea, 
subliniind rolul şi funcţiile ştiinţei in viaţa .şi evoluţia vieţii omeneşti şi 
a lum ii materiale şi spirituale, autorul insistă, ca şi Tudor Arghezi peste 
un veac, asupra rolului stimulator, pe care ştiinţa îl are asupra curiozităţii 
omului, căci. produs al căutărilor m inţii sale, îl determină şi-l ajută pe 
om să pătrundă în tainele necunoscutului, făcîndu-1, în felul acesta, stă- 
pinul tot mai deplin al universului, pe care el îl supune prin puterea

1 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, 
1926, p. 60.

2 Vezi Trac!ie Porumbescu, in Scrierile lui Iraclie Porumbescu adunate şi în
soţite de o schiţă biografică de Leonida Bodnărescu, partea I. Cernăuţi, Editura Iui 
Leonida Bodnărescu, 1898, p. 122.

3 Constantin Loghin, lucr. cit. p. 60.
4 Iraclie Porumbescu şi-n „Lepturariile" lui Pumnul. Cernăuţi. 1938. p. 12—13.
5 Lepturariu rumănesc, tomul II, partea 2, Viena, C.r. editură a cărţilor sco

lastice, 1863, p. 14-15.
6 Ibidem, p. 23-25.
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magnifică a minţii sale, prin cunoaştere. Ştiinţa îi conferă omului nu 
numai forţă, demnitate, grandoare, ci, în acelaşi timp, îi facilitează ex
plicarea fenomenelor şi legilor lumii înconjurătoare, ii dă sentimentul

i r

tonic al nemuririi : „să ştie vecitatea". In plus unele prevestiri emines
ciene, atit la nivel imagistic cit şi la nivel lexical sînt, deasemenea. depis- 
tabile in structura poeziei : „Cind nu s-ascundea nimica, deşi tot era 
ascuns... / Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns", zice Emi
nescu în cunoscutul tablou cosmogonic din Scrisoarea 1, în vreme ce 
„săteanul" din Lepturariul lui Pumnul se exprima, cu două decenii mai 
devreme, prin aceste versuri de o cvasisimilitudine frapantă : „Tu. ce în
tinzi in lume vederile ascunse / în cele de vedere văzută nepătrunse !“, 

diferenţa constituind-o, desigur, valoarea artistică şi sistemul de refe

rinţă. Pentru deplina edificare, vom reproduce integral textul poeziei 

(transcris după normele ortografiei actuale) :



n ic o l a i : c â r l a n

ŞTIINŢA 

(Do un sătean)

O ! sacră şi frumoasă lumină a ştiinţei.
Tu, ce-ntăreşti in suflet puterile credinţei ! 
Tu. ce intin/i in lume vederile ascunse 
In cele de vederea văzută nepătrunse !
Prin tine omenirea, in cuget luminată,
Păşind peste hotarul in care stă legală.
Prin regiuni pătrunde de lume depărtate. 
Şi-n cele mai ascunse cutează a străbate.
Prin tine muritorul nu află mulţumire 
In locul mărginirii ce i s-a dat de fire ;
Ci. străbătind cu gindul prin sferele străine 
A lor predomnieiune o are toată-n sine 
Locuitor al lum ii se află-n orice parte.
Şi globul tot il ştie, deşi este departe.
Căci tu. putere sacră prin naltele-ţi mistere. 
Ca fulgerul de grabnic, îl porţi prin emisfere, 
il faci ca să cunoască orice necunoscute.
Şi legi. cum şi moravuri din locuri nevăzute. 
Averea la cea scumpă supune tot pămintul. 
A-i preţui fiinţa şi-a-i asculta cuvintul.
Prin dinsa el înfruntă a lumii mărginire,
Şi naşterea îşi crede mai veche-n omenire. 
Căci el trăind in lume, dar are facultatea 
A se nălţa prin tine să ştie vecitatea.
Orice idei inalte, rostite din vechime 
Aflindu-le Ie crede pentru sine.
Şi străpurtat cu gindul de vreo idee naltă 
Se crede că trăieşte în timpul lor in faptă, 
înflăcărat de zelul moravurilor simple 
în orice'faptă cearcă a da şi-a lor esimple.
A lui spirit s-aprinde de dulci în tipăriri 
Şi-amăsurat in vorbă le dă el şi rostiri :
Şi luminat in focul ideilor inalte 
O sacră igelozie-l îndeamnă să s-arate 
Imitator întocmai a celor din vechime 
Şi a purta aevea modelul lor in sine.

O ' naltă şi frumoasă lum ină a ştiinţei.
Tu singură eşti bunul deplin al existinţei !

Cea de a doua poezie, intitulată Poetul, are ca obiect de referinţă tot 
) activitate umană superioară, creaţia artistică, produs deopotrivă al 

raţiunii şi al sensibilităţii umane, rolul primordial avîndu-1, în cazul de 
faţă, sensibilitatea. Sigur că această idee nu este exprimată de autor la 
modul explicit, ea subînţelegindu-se din context, fiind adică implicită
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celei evidente, programatice : soarta şi rolul poetului in lume. Sîntemv 
prin urmare, in prezenţa unui poet cu o acută conştiinţă artistică, pre
dispus la confesiuni şi reflexii in legătură cu menirea artei sale într-o 
manieră pi'<0fc modului de gindire şi de simţire specifice romantismului. 
„Săteanul" care semnează aceste două poeme este un om superior, cu 
un registru de gindire şi expresie evoluat în epocă, am putea spune, fără 
riscul de a comite o eroare de apreciere, că avem de-a face cu un ade
vărat poet. Sigur că unele vocabule, producţie pumnulistă, strică în- 
irucîtva fasonul poeziei, dar, trecînd peste acestea, nu poţi săi nu remarci, 

ca şi în cazul poeziei Ştiinţa, înălţimea şi profunzimea gindirii şi sensi

bilităţii, fluenţa versurilor, cursivitatea şi acurateţea limbii. Dacă prima 

poezie - Ştiinţa este străbătută prin excelenţă de un optimism lucid, 

dincoace starea de spirit este cu totul opusă, dar atenuarea ei survine 

prin înţelegerea superioară şi acceptarea împăcată a situaţiei poetului de 

.1 rămine nefericit şi neînţeles, compensată de „ideea veşniciei11 care „dă 

pocăinţă / Vieţei rătăcite, cind sufletul e-n z.bor“. Poetul, reprezentat 

drept „a suferinţei copil mai favorit'*, anticipează imaginea poetului ca 

„nefericit copil“ al epocii sale din viziunea eminesciană. Textul, pe care 

considerăm necesar să-l reproducem integral (în ortografia actuală), ne 
convinge că nu sîntem departe de marile împliniri ale liricii noastre 
naţiona e ce se vor produce sub semnul „poetului nostru nepereche", 
care este Mihai Eminescu, secondat de acel poet curios ca om. obsedat de 
mania fastului şi grandorii, dar convins şi el de nefericirea omului dc- 
geniu — \lexandru Macedonschi.

POETUL 
(De un sătean)

Poetul e de soartă ursit ca să suspine ;
El e a’ l] suferinţei copil mai favorit ;
Să sufere-n tăcere, să simtă tot in sine.
Şi tot dorind să cînte un ce mai fericit.

El simte-n al său suflet restriştea omenirii.
Şi-aprins de condurere suspină cîte-un vers !
El plinge şi descrie misterul fericirii,
Ce nime nu-l cunoaşte in marele-univers.

Dreptatea : ii inspiră amnare de-omenire.
Prieteşugul : flăcări de-un suflet îngeresc ;
Cînd e de-amoare vorba : ei simte inzeire,
Cînd iar de-amoarea ţării : un foc nestins ceresc.

Aşa fu a ta soartă, o amator de muze !
Dar spune : cel ce are acest mister ceresc.
Chiar el mai* mult să cerce amarul şi-a lui buze
Nici cum să siu suridă, ce ginduri îl muncesc?
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Cînd el cunoaşte însuşi misterul fericirii 
Ah ! spune, ce durere despică pieptul lui ?
De ce e totdeauna supus nemulţumirii ?
De ce deplin ferice el niciodată nu-i V

El «eme in tăcere, că Sacra lui dorinţă 

E de-a vedea misterul ceresc înfiinţat.

Că sufletul lui plinge văzind tot suferinţă 

Cînd germul fericirii in om de zeu e dat.

Ei cintă tot in plingeri, mereu se lamentează 

Că nime nu-nţelege fericele mister.

El cintă in dulci versuri, dorind ea să le vază 

în fapte, şi pe oameni ca îngerii din cer.

El cîntă-ntipărinţa naturei mingiioase,

Păstorul in cîmpie cu fluierul sunînd.

Şi-a junelor fiinţe suspine dureroase.

Cînd cu privirea tristă spre ceruri stă că tind.

El cîntă şi amoarea spre tot ce-i nalt în fire, 

Virtutea şi dreptatea, şi tot ce e frumos ;

El cîntă şi răspică un ce de fericire,

L'ar pieptul lui cînd cintă suspină dureros.

Şi spiritu-i se nalţă pe aripi înfocate,

Cîntînd în poezie al binelui mister ;

Şi-aprins de cite vede în idealitate.

Aspiră s-o străpoarte şi pre pămînt din cer.

Dar nime, o poete ! nu face ascultare,

Şi nici va veni timpul de a te aproba ;

Misterul fericirii nu e in căutare :

Stîrpeşte vanitatea şi-atunci vor întreba.

Aşa este în lume, a fost şi o să fie,

In somnul vanităţii dorinţe tot vislnd,

Şi numai în momentul cel plin de agonie, 

în spaimă se deşteaptă şi iasă un cuvint.

Cuvint de desperare şi-amară suferinţă.

Strărupt 111 .tot de spasmuri şi de-un mortal fior ; 

Ideea veciniciei atunci dă pocăinţă 

Vieţei rătăcite, cind sufletul e-n zbor. —
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Celelalte patru poezii cuprinse în Lapturariu (C e rş ito r iu lT r indu-  
vid s. Virtutea Fluturul "V, ar putea să fie izvodite de pana lui Iraclie 
Porumbescu, insă în prima, cel puţin spre finalul ei, se întrezăreşte ceva 
din atmosfera uneia dintre Nopţile lui Alexandru Macedonschi (Noapte 
de noiembrie). Structura poeziei este următoarea: intr-un tablou cu 
multe clemente de recuzită hibernală, care anticipează pastelurile cu 
atmosferă de iarnă ale lui Vasile Alecsandri, este surprins 1111 cerşetor, 
foarte sumar îmbrăcat, înfruntînd grozăviile viscolului pentru a cere 
„ajutorinţă14 ; poetul se gîndeşte la inechitatea existentă in lume, condam- 
nirtdu-i pe „cei care sînt în stare / A da mare ajutor", dar care „îi iau 
la g»*<'mă“ pe cerşetori „cu un ton infruntător". Pătruns de întristare, poe
tul cade într-un fel de amorţire sim ilară somnului, care-i prilejuieşte o vi
ziune a lum ii de apoi —  ofensat de vecinătatea cu un calic, un bogat îl 
apostrofează în termenii cei mai necuvioşi :

Ticălosule obraznic,
Ce cutezi şi îndrăzneşti,
Ca să vii atît de falnic 
C-un bogat să putrezeşti ?

Răspunsul dat de „calic" nu se situează, cum ne-am aştepta la un autor 
din lagma preoţească, pe linia ideologiei morale creştine, căci, în lumea 
de apoi a autorului nostru, cei săraci nu stăpînesc împărăţia cerurilor 
drep^ compensaţie a muceniciei din viaţa de pe pămînt. Ideea susţinută 
de el este aceea că prin moarte se restabileşte egalitatea între oameni :

Nici că voi să ştiu de tine 
împărat, ori sclav de eşti,
Căci te văz că tot ca mine 
Şi tu-n groapă putrezeşti.

Fii dar paşnic, o ! bogate !
Şi de noi nu te lega ;
C-aici e egalitate,
Ori şi cit de vei striga.

Urmează trezirea din visare şi, concomitent, imaginea reală şi dureroasă 
a inegalităţii din lumea pămintească. Fără să fie macabru, tabloul esca
tologic. abia dacă schiţat, are o alură bufonă prin ironia sarcastică şi 
limbajul pitoresc a! preopinenţilor. Să fie o astfel de poezie creaţia unei 
feţe bisericeşti cu reputaţie recunoscută în Bucovina pentru lupta împo
triva „uniei" ? Greu de acceptat! In  consecinţă, părerea lui Leca Mo
rariu. atit dc răspicat afirmată, după care „...factura lor (a versurilor 
discutate —  n.n.) coincide perfect cu celelalte versificaţii ale Porumbes- 
cuiui, iar patentele pumnulisme produc proba definitivă" " , nu rezistă.

7 Ibidem, partea I, 1862, p. 17-22.
8 Ibidem, p. 50-51.
'» Ibidem, p. 51.

!(' Ibidem, p. 51-52.
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Mai întîi pentru că „patentele pumnul isme" nu produc nici o „probă", 
întrucit toate piesele antologate în Lepturariu, indiferent din ce parti; a  
păm întului românesc provin, sînt minate de „patente pumnulisme", clin 
simplul motiv că redactorul lor nu este altcineva decât... Aron Pumnul. 
Apoi —  şi acesta-i motivul esenţial —  „forma şi factura lor" nu coincide 
nici pe departe, necum „perfect" —  cel puţin în cazul celor discutate 
mai sus —  cu „celelalte versificaţii ale Porumbescului" ! Celelalte ver
suri antologate de Aron Pumnul sub semnătura „De un sătean" nu de
păşesc nivelul producţiilor cie manual pentru cursul elementar, in pofida 
faptului că uneori apar şi secvenţe în care senzaţia Inspiraţiei nu este 
departe de a fi reală, ca in Fluturul. bunăoară :

Tu eşti fără dorinţă.
Trecând numai in zbor :
Tu fără suferinţă,
Tu plin şi de amor.

Dacă „poe/.ia lui Iraclie Porumbescu e de o inspiraţie săracă, vădind 
O sensibilitate lirică anemică1' înseamnă că, cel puţin pentru cele două 
poe/ii reproduse integral mai s l in , trebuie să avem serioase îndoieli în 
ceea ce priveşte paternitatea sa asupra lor. căci atît în Ştiinţei cit şi în 
Poetul inspiraţia nu ni se pare săracă şi nici sensibilitatea lipsită «  • v i
goare'. Dacă însă se va dovedi, prin forţa de convingere a documentului, 
că aceste poezii au fost scrise de Iraclie Porumbescu, atunci va trebui să- 
renunţăm la opinia după care, in versuri, autorul „a fost mai puţin poet 
clocit în proza sa“ şi să concedem că el s-a manifestat —  ca şi in proză
—  derutant de inegal. l*înă atunci rămîne învederat faptul că. in poeziile 
cu paternitate indubitabilă, Iraclie Porumbescu este animat cie un sincer 
patriotism, ele idei naţionale in spiritul patruzecioptismului (vizind. .nlică. 
unitatea şi libertatea naţională şi socială), are mindria obîrşiei romane, 
cintă vitejia şi eroismul poporului nostru în lupta împotriva cotropito
rilor, proslăveşte pe Avram lancu, erou! transilvan al Revoluţiei româ
neşti de la 1848, militează pentru reînvierea virtuţilor strămoşeşti, ple
dează in favoarea introducerii alfabetului latin, cîntă viaţa simplă a păs
torilor, îndeamnă pe ţărani să-şi lumineze mintea prin învăţătură sau 
să se ridice la o viaţă demnă prin muncă şi hărnicie. Tot cu paternit'ite 
certă sînt şi cele două-trei imnuri ocazionale, intr-unui Iraclie P.inim- 
bescu cintînd „prealuminatele nataliţii ale marelui Austriei împărat, 
Ferdinand I. Cernăuţi. 1848“, act de pură complezenţă formală car-- nu 
reflectă sentimentele sale sincere.

E de remarcat că reflexe clin Alecsandri şi clin Andrei Mure.şanu 
transpar la tot pasul in versurile lui Iraclie Porumbescu. De Andrei 
Mureşanu îl leagă nu numai tematica „angajată", patriotismul ardent, ci 
şi nereuşitele, mai ales cele de natură lingvistică. Referi ndu-se la lirica 
lui Andrei Mureşanu, Dimitrie Păcurariu constată că „izbeşte cu deose-

11 Leca Morariu. Iraclie Porumbescu, Cernăuţi. 19IÎ8, p. 12.
12 Ion Ştefan, Introducere la Iraclie Porumbescu — Amintiri, Editura G.< an, 

I.a., p. 12.
l.S Leca Morari’J, lucr. cit., p. 9.
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b ir  !a el limba greoaie, insuficient cizelată, in care plutesc neasimilate 
latinisme* w. Acelaşi lucru se poate spune şi despre Iraclie Porumbescu, 
cu .enţiunea că, după 1850, în tot scrisul său latinismele capătă o anu- 
mi:.. „specializare" —  sînt de sorginte pumnulistă. Apropierea de Mu- 
rt*.;; r.u şi de .Alecsandri este (cum s-a şi văzut pentru cazul celui de-al 
do i’'. :) întemeiată şi pe date biografice, deoarece, după Alecsandri, Mu- 
ri.iT,:- u este al doilea poet român care s-a bucurat, la vremea respectivă.
< nare faimă şi preţuire în Bucovina. Vorbind despre „pril>egii clin 

A nk a î“ stabiliţi la Cernăuţi, Constantin Loghin precizează : „a fost poftit 
in zfldar şi poetul sărbătorit. Andrei Mureşanu" ceea ce înseamnă că 
( 1 avea aici o popularitate deosebită, lucru firesc dacă avem in vedere 
fa pe care poetul o căpătase pe toată întinderea păm întului românesc 
p r i . icea „Marseilleză a românilor, poezia Vn răsunet, scrisă în focul 
<-V( .mentelor revoluţionare de la 1HI8 şi cintată pe melodia lui Anton 
!>.. mi

Cintecul Lui lancu. scris in anul 1850 şi melcxlizat tot de autor, ar 
fi avut, în epocă, o circulaţie destul de extinsă, clin moment ce „Al. 
Ciui-.a, in a sa Povestire pe scurt a vieţii lui Avram lancu, Cluj, 1921, 
p ne dă o variantă a ei drept cîntec popular" Şi. cum remarca Leca

Morariu, in articolul deja citat, se poate ca versurile : „De fulgere să 

piarii. de trăznet şi pucioasă / Oricare s-ar retrage clin gloriosul loc: / Cînd 

pa ira , a sa mamă. cu lacrime duioase / Ar cere ca să treacă prin sabie şi 

fi. *•, semnate de Mureşanu. să fi fost reţinute, in virtutea memoriei afec

tiv»'. involuntare, nu numâi prin atmosfera generală, clar şi prin ele- 

n alele de recuzită cu care Iradia Porumbescu realizează o scenă de 

txi*a!ie :

Vezi colo-n potice, crincena lovire.
Geamăt, foc şi ţipăt volbură in nor;
Tunete desfundă, moarte şi peire.
Sabia română fulgeră omor.

lancu poartă fruntea singur între fraţi.
Duşmanii oboară cu viteazu-i braţ.

Fata de roman, versificaţie facilă, in metru popular, dă curs mîn- 
' ir.fi originii romane a poporului nostru, conjugată cu dragostea clc ţară 
si de neam :

Eu sint fată de roman,
Numele mi-i Floare,
Mai slăvit ca a! meu neam 
Nu-i altul sub soare.

H  Clasicism şi romantism. Studii de literatură română modernă, Bucureşti, 
Kiliiura Albatros, 1973, p. 127.

15 I-ucr. cit., p. :i8.
Hi Dimitrie Păcurariu, op. cit., p. 122.
17 Leca Morariu, lucr. cit., p. 11-12.
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România, ţara mea,
Dulce-i mult şi clragă.
Mai frumoşi voinici ca-n ea 
Nu-s în lumea-ntreagă.

Sub semnătura „Un bucovinean1* a fost publicată in anul 18-18. poezia 
Cătră zimbrul Moldovei, in două variante. Autorul evocă trecutul glo
rios al Moldovei străbune, militează pentru ca prezentul să se ridice la 
înălţimea trecutului şi propagă ideea unirii tuturor românilor intr-un 
singur stat care, în prima variantă, ar urma să facă parte dintr-o confe- 
deraţiune austriacă 1S („Vezi şi-al Austrii, falnic vultur, / Ce-i în haruri 
necuprins / Sali aripi, a sali drituri / Spre înfrăţire ţi-a întins**.), pentru 
ca în varianta a doua unirea să fie numai sugerată :

De pe vîrfuri de Carpat 
Pin-la-al Mării negre maluri...

fără să se mai precizeze soluţia concretă a realizării ei. Este posibil ca 
varianta a doua să fie rezultatul unui „sprijin1* ideologic pe care tinărul 
teolog, ce ţinea „să se afirme în faţa iluştrilor refugiaţi** ,n îl va fi prim it 

din partea acestora.
Alte două poezii epice —  leremia Movilă şi săhastrul sau A ltariul 

mănăstirii Suceviţa şi Aniţa —  sint prelucrări ale unor tradiţii populare 
locale, realizate pe structura baladei. Fabula Buchea şi litera este ple
doarie pentru folosirea alfabetului latin in scrierea limbii române, pe o 

sugestie venită, cu siguranţă, de la Aron Pumnul. Să notăm aici un amă

nunt biografic semnificativ ; in anul 1852 Iraclie Porumbescu, preot ibia 

hirotonit, trecu, din proprie iniţiativă la punerea în practică a acestui 

deziderat, adresind Consistoriului un protest redactat cu litere latine, 

ceea ce-i aduse, din partea episcopului Hacmann, o aspră dojana pe 

motiv că „pînă acum nici un circulariu nu s-au slobozit pentru schim

barea literelor şi samavolnicie este care o oprim, a scrie raporturile şi 
cele ale slujbei sale cu litere** Puţin deasupra liniei de versificări pen
tru cartea de citire ale încercărilor poetice ale lui Iraclie Porumbescu, cu 
paternitate sigură, se ridică acea „idilă poporală din Bucovina**, intitu
lată Slin a, care, pe lingă meteahna că e o descriere, plină de sugestii, 
totuşi, a unui obicei popular intr-adevăr de mare interes pentru etno
grafie. simbra oilor, rămine o poezie pastorală cu schiţarea unor tablouri 
de natură, cu un animat alai al pornirii oilor .Ea se integrează in inven
tarul destul de sărac al poeziei bucolice din literatura noastră.

18 Ideea că „Austria ar fi trebuit să se transforme intr-un stat federativ, 
intr-un stat compus d in popoare autonome" era. la 1848, in circulaţie printre 
„românii din Austria- care „vedeau rezolvarea austrofilă a chestiunii româneşti", 
notează Teodor Balan in lucrarea /'rafii Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi si :::irul 
„Bucovina'', Cernăuţi, 1924, p. 22-23, astfel că limitele lui Iraclie Porumbe* intr-o 
atare chestiune, prezente şi în publicistica sa, sint explicabile.

Iîi Leca Morariu, lucr. cil., p. 16.
20 Apud Leonida Bodnărescu, Biografia lui Iraclie Porumbescu in Scrierile..., 

ed. cit., p. 8-10.
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De la case de pen tîrle, ciobănaşii m itutei 
Iată-i că îşi fac porneală care-şi cu al său botei, 
Pornesc bietele oiţe, pornesc bietele zbierînd ;
Iar mieluţii rămîn singuri dupre mame tînguind. 
Mamele se duc cu jele. stau, se uită înapoi,
Parcă-ar vrea aşişi să zică : „Daţi mieii-ne cu noi !** 
Jalea lor le mai adaug ciobăneilor doinări,
Ce-n ti linei sau fluierate-ntcm al oilor zbierări.

CSte una, ci te una ele ies înşirăţele,
Un cioban grăbeşte-n frunte, altul merge după ele.

Şi se duc, se duc pe-o coamă, şi tot pasc înşirăţele.
Iar eiobanu-n fluier trage „munteneasca** sau „ele jele**.

Supărător in  această „idilă** nu este numai faptul că autorului îi lipseşte 
forţa de transfigurare poetică necesară eît mai ales tentaţia de a insista
prea mult în descrierea unor detalii „tehnice**, care interesează doar et
nografia, dar, cum vom vedea şi in cazul prozei, Iraclie Porumbescu a 
intenţionat parcă să ne lase o operă hibridă, în care informaţia exactă 
sau dorinţa de a instrui prin explicaţii fastidioase alternează eu frumoase 
pagini de evocare, descriere sau de portretizare. Fără să mai insistăm 
asupra celorlalte versificări ale lui Iraclie Porumbescu, vom conchide că 
valoarea versurilor sale interesează istoria literară doar ca documente de 
arhivă, puţine dintre ele —  cele două inserate de Aron Pumnul în Leptu- 
rariu, pe care le-am reprodus mai sus — au calităţi estetice menite să 
le impună unui interes mai larg.

Avind în spatele său o tradiţie de tot săracă, aproape ca şi inexis
tentă şi tim idă în Bucovina în ceea ce priveşte cultivarea literaturii na

ţionale, Iraclie Porumbescu nu putea realiza mai m ult decît versuri cu 

semnificaţii propagandist-agitatorice, care astăzi aproape că nici nu se 

mai observă in cel mai îndepărtat plan, cel de fundal, al literaturii noas

tre. Excepţie fac, de la această aserţiune conclusivă, poeziile Ştiinţa şi 

Poetul —  a căror paternitate sigură rămine totuşi neclarificată —  în 

cărcate nu numai de sugestii anticipative evidente, dar şi cu valoare in

trinsecă, aproape nişte curioase apariţii in  peisajul liricii noastre de la 

18f>0. căci, oricum, in lirica românească a momentului, m ilitantă in genere, 

cu tematică preponderent naţională şi socială, inspiraţia reflexivă ne 

apare ca o adevărată rara a vis.

♦
* *

Dacă toţi cercetătorii s-au dovedit unanimi în a pune, pe bună drep

tate. sub semnul îndoielii valoarea artistică a mai tuturor versurilor lui 

Iraclie Porumbescu, nu acelaşi lucru s-a întîmplat în ceea ce priveşte



proza .sa. deşi se consideră că autorul s-a crezut aproape toată viaţa poet, 
scriindu-şi amintirile mai mult din motive instructiv-educative, „sâ nu 

să înece anii trecuţi* .şi să „liie hiilor de învăţătură", cum zicea cronic rui. 
Mai trebuie precizat că evenimentul s-a produs la bătrîneţe, ca si în 
cazul lui Ion Creangă, cînd faptele trăite sau auzite se decantaser. în 

memoria scriitorului şi si; crease perspectiva necesară aprecierii şi selec
ţiei corespunzătoare a datelor : „La bătrineţe trăieşte omul din amin
tiri. Timpul din faţă ii este greoi, cel viitor îl îngrijeşte şi ferice de el
dacă are amintiri, pe care cu plăcere le reînvie in gindul său. Ele sint 

drept o carte bună. ce ai citit-o cînd va şi te-a mulţum it, o iai şi o mai 
citeşti, gustindu-i plăcerea de odinioară*1, ( l ’n episod hazliu din min lăţi
rea Putna). Iată o „definiţie* a amintirilor, sugestivă şi cum nu se poate 
mai corectă, formulată de autor probabil fără intenţia do a-şi caracte

riza opera, căci, nicăieri in scrisul său nu întâlnim nici măcar insinuată
dorinţa de a face reflecţii pe marginea actului de creaţie artistică. Iraclie 
Porumbescu a scris empiric, fără program, sau, in orice caz. după un 
program abia dacă intuit. Pentru stabilirea unui program al scrisului 
lui Iraclie Porumbescu ar trebui să procedăm la abstragere din oper.i .şi 

prima constatare pe care am face-o ar fi. credem, aceea la care, iu i!t 
'•untext, ii ajuns Nicolae Oprea : „Autorul nu are conştiinţa actului artis
tic în sine" Abia de aici încolo pot fi stabilite şi celelalte coordonate 
ale „programului* scrierilor lui Iraclie Porumbescu, ale intuiţiilor ;uIe
de. natură estetică sau ale gândirii sale artistice, dacă ar putea fi vorba de 
aşa ceva în cazul său. Se poate ca în propria creaţie memorialistică au
torul să nu fi văzut decât un simplu act de divertisment —  fireşte la un 
nivel superior —  căci ce alt sens poate avea mărturisirea : .,îm i petrec 
citeodată şi cu aduceri aminte mai vesele sau mai senine.“ ? Dealtfel, in 
actul de creaţie el nu vede altăceva derit delectarea spirituală : „Ele 
(amintirile) sînt drept o carte bună. ce ai citit-o cindva şi te-a mulţum it, 
o zoi după o vreme iarăşi şi o mai citeşti gustindu-i plăcerea de odini- 
oară“ (s.n.). Acceptînd că astfel de mărturisiri sint „reflecţii despre arta 
literară* (privite ca involuntare ele pot fi calificate şi astfel), atunci în
seamnă că am avea de a face cu un caz Incidental de gindire artistică 
primară, un fel de rudiment de ideologie literară, sau de intuiţie necon
ştientizată. Autorul nu stăruie în consideraţii teoretice mai întii pentru 
că nu-i stătea in fire, nu era naturalmente predispus spre reflexivitate. 
Apoi. ca şi Ion Creangă, el are altăceva de făcu t: trebuie să ne poves

tească nişte intimplări din viaţa sa şi a altora. Om de acţiune in viaţa 

practică, Iraclie Porumbescu se arată interesat de acţiune şi în cazul 

creaţiei literare, de aceea modalitatea principală de expunere rămîne na
raţiunea întreruptă cie frumoase descripţii de natură, de sumare, adesea, 
dar precise portrete. Dialogurile, atit de fireşti în cit pa’’ notaţii „după 
nalu ’ ă* sint plasate in aşa fel în economia textului. încit îi sporeşte ar
monia şi echilibrul.

zl hrejaţă la Iraclie Porumbescu — Amintiri, Cluj-Kapoea, Editura Dacia. 
1978, p. 9.
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Spre deosebire de Ion Creangă, cu care are multe sim ilitudini, Ira
cl ie Porumbescu, deşi participă în majoritatea cazurilor la aeţiunile pe 
care le relatează, ca personaj literar, ca erou epic, nu îndeplineşte .şi 
cea de a treia funcţie prezentă numai la Creangă în întreaga noastră lite
ratură : participarea actoricească, dacă se poate spune aşa, căci genialul 
humuleştean concomitent cu relatarea şi cu funcţia de personaj al pro
priilor relatări, „joacă* înaintea noastră „întreaga comedie*, schimbînd 
mască după mască, intrind alternativ in pielea fiecărui personaj. în plus, 
genialitatea verbală nu atinge la Iraclie Porumbescu, nici pe departe, 
înaltele culmi expresive din opera lui Ion Creangă. Aşadar, pe cită vreme 
Creangă este in acelaşi timp povestitor, personaj şi actor, Iraclie rămîne 
numai povestitor şi personaj între celelalte personaje. Nu este, după 
c um am şi precizat, singura diferenţă între cei doi scriitori, deosebirea 
esenţială fiind de natură axiologică, deoarece Creangă rămine, alături de 
Eminescu, Caragiale şi Slavici unul dintre cei „patru stâlpi de lum ină* ai 
literaturii noastre, pe cită vreme Iraclie Porumbescu este unul dintre 
antecesorii lui Creangă in ordine tipologică, reprezentînd, dacă n-am 
ţitii seama de cronologie, un moment al eforturilor pe care creaţia lite
rară românească a trebuit să le parcurgă pentru a se putea ajunge ia 
momentul literar reprezentat de Ion Creangă. Am subliniat deliberat cele 
două skitogame, întrucât numai parţial şi numai în sens tipologic este vala
bil;' aserţiunea lui Nicolae Oprea că Iraclie Porumbescu ..anunţă sinteza 
povestitorilor moldoveni din literatura modernă, Ion Creangă şi M ihail 
Sadoveanu*-- (s.n.) ; Sadoveanu, reprezentînd un moment ulterior lui 
Creangă, este anticipat şi cronologic de Iraclie Porumbescu. Să constatăm 
?ă cei doi scriitori. Creangă şi Porumbescu trăiesc în aceeaşi epocă, dar 
că cel care a putut prim i un imbold în creaţie din partea celuilalt n-a fost 
in nici un caz Ion Creangă, căci Amintirile  acestuia, redactate incepînd 
cu anul 1880, vor fi circulat, prin intermediul „Convorbirilor literare*, 
unde încep a se tipări din 1881. şi in Bucovina, iar faima de „popă tuns* 
(caterisit) a lui Ion Creangă va fi contribuit la popularitatea operei, iar 
Iraclie Porumbescu, care începe să-şi publice episoadele Amintirilor sale 
in „Gazeta Transilvaniei* abia din anul 1888, nu putea să-l anticipeze pe 
Ion Creangă. Abstracţie fâcînd de cronologie şi privind lucrurile in or
dine tipologică a genului amintirilor, afirmaţia lui Nicolae Oprea poate 

fi luată ca adevărată.

Revenind la diferenţele dintre Ion Creangă şi Iraclie Porumbescu, va 
trebui să precizăm că scriitorul bucovinean ni se înfăţişează ca subjugat 
de exactitatea detaliilor reale. Preocupat mai întîi de notarea adevărului 
lumii reale, Iraclie Porumbescu lasă loc artei literare in opera sa numai 
iatorjtă calităţilor sale înnăscute de povestitor. Această prezumpţie ni s-ar 
impune în totalitate dacă n-am avea în vedere publicistica sa şi, cu deo
sebire, articolele sale cu caracter istoric. Se poate spune că Amintirile 
înt mai degrabă o operă hibridă, de interes predominant literar, ca orice 

operă memorialistică. „Memorialistica —  precizează Dimitrie Păcurariu
- p -esupune însă şi o viziune mai exactă asupra evenimentelor evocate,

22 Ib idim , p. 13.
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ea referindu-se la nişte fapte de viaţă precise, trăite de obicei de autor, 
unde ficţiunea operează cu mare prudenţă. De aceea, in memorii son
darea realităţii, in multe privinţe, se adînceşte“ -:i. in continuare, istori
cul şi criticul literar îşi susţine aserţiunea teoretică printr-un citat din 
Tudor Vianu : „Primul realism românesc —  spunea Tudor Via nu —  este 
astfel un realism memorialistic. Înainte de a obţine icoana vie a realis
m ului in sinteza imaginaţiei, literatura noastră resimte nevoia de a-şi 
menţine modelul sub ochi, în scrieri în care fuziunea observaţiei cu în
chipuirea se realizează cu succes egal“ Avem în aceste două citate ca
racterizarea prozei literare a lui Iraclie Porumbescu, dar şi sugestia 
încadrării ei într-o anumită formulă de creaţie —  „realism memorialis
tic? 25 şi, implicit, explicaţia acestei formule hibride la care apelează, 
involuntar, autorul. Nicolae Oprea consideră că, prin această formulă se 
prefigurează „tehnica romanelor moderne" ceea ce ni se pare exage
rat, altele fiind resorturile care determină, in romanul modern, tehnica 
citării prin trimiteri sau a explicaţiilor suplimentare în subsolul paginii. 
Cit despre afirmaţia că Iraclie Porumbescu ar fi „partizan al autenti
cităţii în ascendenţă camilpetrescianâ“, îritrucît „nu ezită să includă 
chiar în cuprinsul povestirii documente fragmentare, versuri proprii, frag
mente de scrisori etc.u 27, considerăm că se impun cel puţin rezerve, tn- 
trucit aici este vorba despre o confuzie regretabilă între două tipuri dife
rite de literatură numai aparent asemănătoare, despărţite de salturile 
uriaşe pe care creaţia literară de la noi le-a parcurs de-a lungul a circa 
o jumătate de veac, cît măsoară timpul fizic ce se interpune între cei 
doi scriitori, însă in ordinea modalităţilor de creaţie, a conştiinţei artistice 
şi, îndeosebi, a valorii literare a operei, distanţa dintre cei doi scriitori 
feste de-a dreptul ameţitoare. De aceea, fie şi numai sugerată, compa
raţia între Iraclie Porumbescu şi Camil Petrescu, chiar numai în sensul 
unor sim ilitudini sau anticipări, ne apare cel puţin hazardată.

Cînd au apărut episoadele memorialistice ale lui Iraclie Porumbescu, 
literatura noastră avea, s-ar putea spune, o bogată tradiţie în acest sens, 
tradiţie prezentată pe scurt dar cuprinzător de Dimitrie Păcurariu în 
studiile sale de literatură modernă-28, scriitorul bucovinean înscriiradu-se 
în  această tradiţie pe care, dealtfel, o continuă. Aidoma unui cronicar, lu i 
Neculce, de pildă, el prezintă, în Amintirile sale, realităţi trăite, cunoscute 
direct, prin intermediul experienţei personale. Acestea au fost scrise mai 
întîi „în inima sa“, cum zicea Neculce. Caracterul memorialistic rezultă 
nu numai din faptul fcă în mai toate episoadele sînt narate întâmplări

2:? Op. cit., p. 295.

24 Arta prozatorilor români, Bucureşti, Editura Contemporană, 1941, p. 67.

25 Ibidem, p. 67.

26 Nicolae Oprea, in lucr. cit., p. 15, consideră că „Amintirile nu sint „me
moriale", fiindcă autorul reţine şi împărtăşeşte îndeosebi fapte, cit mai multe fapte 
întâmplate aevea fără să ambiţioneze a ne oferi portrete complete despre oamenii 
evocaţi", ceea ce vădeşte o concepţie simplificatoare a autorului in legătură cu 
structura şi specificul literaturii de tip memorialistic.

27 Ibidem, p. 16.

28 Clasicism şi romantism, ed. cit., p. 295-296.
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preponderent din viaţa autorului, ci şi din modalitatea povestirii care 
este întotdeauna rememorativă, chiar şi cind autorul depăşeşte sfera rea
lităţii istorice, căci tendinţa evadării din realitate, a cantonării în spaţiul 
invenţiei este prezentă totuşi la Iraclie Porumbescu, insă adevărul reali
tăţii îl însoţeşte la tot pasul şi-l trage de pulpana hainei îndărăt, ori de 
cîte ori ficţiunea îl îmbie cu ispitele sale.

Structurate pe evenimente istorice (momente ale anului revoluţio
nar 1848 în Bucovina) sau pe momente semnificative din viaţa personală, 
Amintirile  lui Iraclie Porumbescu, deşi prezintă evenimentele cu între
ruperi cronologice mai mari sau mai mici, au totuşi o continuitate, rup
turile nefiind de natură să ne împiedice a urmări firul desfăşurării eve- 
nimenţiale, sau evoluţia personajului central, care se confundă în mai 
toate episoadele cu naratorul. Modalitatea aleasă de Iraclie Porumbescu 
va fi, aşadar, aceea a secvenţelor, a episoadelor. trei dintre naraţiunile 
sale memorialistice purtind in  titlu vocabula „episod".

Încercînd să pătrundem mai adine în contextul memorialisticii lu i 
Iraclie Porumbescu, va trebui să disociem între episoade pe care autorul 
le-a înregistrat ca ascultător (Zece zile de haiducie, Haiducul Darii şi 
Moş Matei Bercheşanul, Două incidente din viaţa violoncelistului Ser- 
vais~\ Vasile Mălinescu), şi am avea, in cazul acesta, de a face cu o 
povestire a unei povestiri, sau cu o memorialistică indirectă şi episoade 
în a căror ţesătură evenimenţială autorul este direct implicat, fiind eroul 
principal ai întîmplărilor în  a căror desfăşurare el ocupă locul central, 
şi, în  această situaţie, sîntem în faţa unei memorialistici directe:w. In 
această categorie se înscriu toate celelalte secvenţe ale Amintirilor (Un 
episod hazliu din minăstirea Putna, Un episod extraordinar din anul 18-11, 
Numele meu străin m întuitor, Numele meu străin fatal, Încă însurat nu 
fusesem, Emilia, O răzbunare minunată, Un episod din 18-18, Cum a venit 
Pumnul in  Bucovina, Am intiri despre Vasile Alecsandri, Istoria violinei 
lui Ciprian Porumbescu) al căror obiect de referinţă priveşte etapa 1832—  
1866. Pentru această din urmă perioadă, autorul surprinde, în episoadele 
sale, aspecte din viaţa soci a l-pol iti că a Bucovinei şi chiar a Imperiului 
Habsburgic, precum acea conspiraţie antihabsburgică a polonezilor, da
torită căreia Iraclie stătu, nevinovat, la arest şase săptămîni, sau lupta 
pentru libertate dusă de sîrbi, ori atmosfera revoluţionară întreţinută 
de „pribegii moldoveni şi ardeleni“ la Cernauca şi la Cernăuţi (Un episod 

extraordinar din anul 1841, Numele meu străin fatal, Cum a venit Pumnul 

in Bucovina, Am intiri despre Vasile Alecsandri). Cu Vasile Mălinescu, 

autorul ne introduce în contextul prerevoluţionar din Moldova, pe vre

mea lui Mihalache Sturza, .sau evocă, prin intermediul eroului al cărui

29 Unul dintre aceste „incidente1* a fost publicat de către Leca Morariu în 
..Junimea literară", X II, 4-5, aprilie-mai, 1923, Cernăuţi, p. 91-95.

30 Dicotomia memorialistică indirectă/memorialistică directă îl pi aşează pe 
scriitorul bucovinean in descendenţa lui Ion Neculce al cărui Letopiseţ are la bază 
informaţii culese dintr-o serie de „izvoade", dar conţine şi rodul unei bogate ex
perienţe personale, întrucît, pentru o bună parte a evenimentelor relatate, croni
carului „n j  i-au mai trebuit nici un fel de izvod, căci au fost scrise in inema sa“.
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nume dă şi titlul episodului, luptele'de pe baricadele pariziene şi parti
ciparea românilor la aceste lupte.

Interesante şi demne de reţinut ni se par unele portrete, cel mai izbu
tit fiind acela al bătrimului boier Hurmuzachi : „în hainele sale patriar
hale, în anteriu adecă, de arşenic de mătase, încins cu şal scump de 
Bagdad, care ajungea pînă sus de piept, caţaveică cu blană de jderi, dea
supra cu giubea de cel mai fin postav, in cap cu fes roşu, de sub care 
se vedea retezatul păr, alb ca laptele, şi peste fes pălăriuţa sură, în mină 
cu o vărguţă de gutapereă cu bold de aur la mănunchiu, călare pe un 
sprinten focos şi sur, ce mergea un umblet viu şi cilibiu, de mai mare 
dragostea să te uiţi Ia el şi la septegenarul său călăreţ" (Am intiri despre. 
Vasile Alexandri). Să mai adăugăm că pentru întreaga exegeză privitoare 
la Vasile Alecsandri, istoricii literari au, in episodul Am intiri despre Va
sile .Alecsandri, o sursă extrem de fidelă, in  care impresionează nu numai 
amplul portret fizic, moral şi spiritual al bardului de la Mirceşti. nu numai 
trăsăturile definitorii ale personalităţii poetului, ci şi „lecţiile de poe
tică" pe care Iraclie le reproduce cu atita simţ al autenticităţii, ineît sin- 
lem tentaţi să admitem că în redactarea acestui episod trebuie să intre 
şi destulă informaţie, intr-atit se potrivesc consideraţiile „stenografiate" 
de scriitorul bucovinean cu concepţia despre poezia populară pe care 
poetul şi-a exprimat-o în scrierile sale de ideologie literară (studiul Ro
mânii şi poezia lor a fost publicat, în „Bucovina14, 1849— 1850, foiletonistic). 
Reproducem mai întîi portretul : „Vasile Alecsandri era pe atuncea de sta
tură mijlocie, dar sprintenă şi mlădioasă. Faţa-i era râtunzie şi cu tra
să :uri din cele mai simpatice. Fruntea-i bine dezvoltată, pe care nu o îm
presura nici un păr pină după virful capului, ceea ce insă nu-i scăzu 
amenitatea, ba pot să zic frumuseţea, nici un pic. Oehii-i erau negri, iar 
sprincenele negre depline şi încordate sus, apoi împreunate la mijloc, 
gemene una de alta, ce-1 "făcea şi mai frumos şi mai drăgălaş. Gura-i 
simpatic proporţională şi nasul tot aşa.

Buza-i superioară o urma o mustaţă nu mare, neagră, ca şi sprincenele 
şi ca pârul acesta scurt dindărătul capului. Barba şi favoritele şi le rădea. 
El era pe atunci de 2'j— 27 de ani. Fiind vara, înafară de cîteva excepţii, 
se îmbrăca schimbiş, ca si intimul său amic Costachi Negri, în bluză şi 
pantaloni ba albi, ba naramzii, la gît fără nici o legătoare, ci numai cu 
gulerul cămeşii îndoit in jos, în cap cu pălăriuţă „panama" fină. Mersul
ii era pururea galant, dar nicicînd afectat. Numai atunci cînd, cîteodată 
seara, întorcindu-se cu consorţii săi de la plimbare, în Cernăuţi de la 
grădina publică, iar la moşia bătrînului Hurmuzachi, Cernauca, din parcul 
curţii, ori de pe fineţe, ţinîndu-se cîte şase, şapte inşi de-a brăţeta, Alec
sandri şi C. Negri totdeauna în mijloc, cîntmd cu toţii Allons enfants de 
la patrie, le jonr de (jloire est arrive... pasul îi era astfel, adecă după 
tactul cintecului „Marselesei".

în fine, glasu-i era atît în  vorbire ti't şi-n cintare domol şi totuşi de 
un timbru foarte amabil şi atrăgător. V. Alecsandri era, cum îl numeşte 
şi Kminescu, pururea vesel ; altfel eu niciodată nu l-am văzut. Nu-i vorbă, 
impresii dureroase, mai ales în vremurile cele de urgie în patria sa, Mol
dova, cînd mai in toate zilele veneau veşti, una mai sinistră şi mai re
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voltătoare decit alta, cu bună seamă ii singerau inima. Dar, fie că el 
poseda puterea morală de a sufoca pentru externi durerea, în sine. ori 
fie că faţa sa era d in fire aşa ca să nu se poată schimba in .semne de 
tristeţe, — Alecsandri era, afară din cînd în cind, tăcut, cum zisei, pururea 
vesel.

Dar poporul de la ţară, adecă pe sătenii de rînd ii iubea V. Alec
sandri ca nu ştiu ce ! De multe ori mergînd eu cu răposatul pe stradă, 
dacă auzea nişte oameni săteni vorbind româneşte, sta la ei. le zicea 
„bună ziua", se da eu dinşii in vorbă, îi întreba de unde sînt, la ce treabă 
au venit la lîrg, ce le fac casele, ce gospodăriile şi altele asemenea, ce el, 
Alecsandri, cunoscătorul desăvârşit al poporului, ştia că place atitor oa
meni să audă, dacă cineva ii vorbeşte. La despărţire le zicea :

—  Fiţi sănătoşi şi să găsiţi bine acasă !
Se înţelege că bieţii oameni simţeau în adevăr o mare bucurie vă- 

zîndu-se cinstiţi cu vorbe de un domn şi încă in limba şi după obiceiul 
lor : mult se uitau apoi după Alecsandri. Aşa făcea el şi la Cernauca. cînd 
se afla acolo, adecă la moşia bătrînului Hurmuzachi. După atari vorbiri 
dese cu oamenii de acolo şi pururea in mod afabi! şi amical, ei îi aflară 
numele şi, o, ce şi cită bucurie avu odată, auzind că-i zice un moş sătean 
„cuconaşul Vasilică".

Fireşte, autorul nu pierde ocazia de a sublinia profundul interes al
• -ii Vasile Alecsandri pentru tradiţiile şi obiceiurile populare, îndeosebi 
pentru poezia populară. în  acest sens, este narată o întîlnire a lui Alec
sandri cu reprezentanţii ţăranilor din Cîmpulung, cu care ocazie poetul 

otează citeva clntece populare auzite din gura unui talentat rapsod 
popular —  loniţă Sabie.

Iată acum, in notaţia lui Iraclie Porumbescu, opinia lu i Vasile Alec
sandri despre poezia populară : „O, poezia, poezia poporului nostru [...], 
este poezia întregului nostru neam şi aşa de frumoasă e această poezie 
â dezvelindu-se ea la lumina soarelui, este ca o copilă frumoasă din 

Carpaţi, tfnără, mîndră, nevinovată şi cum zice vorba românească, pe 
soare-i putea câta, dar pe dlnsa ba". în fine, scriitorul bucovinean reţine 
şi concepţia generală a lui Vasile Alecsandri despre poezie : „Poezia f...| 
este o artă şi încă o artă tot aşa de frumoasă, precum şi domeniul ei e 
numai frumosul. Ca artă aşadar, ea pretinde de 1a poet o facultate spe
cifică, spre a o putea realiza apoi şi o dezvoltare a acelei facultăţi, prin 
îndeletnicire. Facultatea cca specifică pentru arta poeziei trebuie să fie 
superioară, e ceea ce noi num im  talent, ori chiar ingeniozitate. Talentul
■ icesţa c!e poezie, este, cum aş zice, teoria, iar exersarea, îndeletnicirea In 
poezie e practica ei. Prin această teorie şi praxă metamorfozează poetul 
" lume de simţiri şi cugetări estetice, prefăcîndu-le şi înfăţişîndu-le în 
cuvinte. Trebuie apoi acel talent să mai aibă facultatea de a produce din 
:ne, să inventeze originalităţi şi aceste originalităţi să le pună în imagini. 

Această facultate e fantazia. Şi în sfîrşit, poetul trebuie să posede deplina 
cunoştinţă a limbii, ca să aibe toate şi cele mai fine şi mai frumoase 
colori la dispoziţie, pentru a-şi putea şi exprima şi împodobi prefacerea 
simţirilor şi gîndurilor sale estetice, împreună cu fantazia sa, în cuvinte.“
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Tot aspecte clin viaţa socială a Bucovinei, din lupta împotriva asu
pririi sociale şi naţionale ne sînt relatate şi în povestirea Zece zile de 
haiducie, episod în care autorul evocă figura unui renum it haiduc bu
covinean —  Darie Pomohaci:!l, originar din Marginea. Ca mai tîrziu la 
Sadoveanu, Darie este un exponent al poporului obidit, angajat în lupta 
pentru dreptate şi libertate socială şi naţională. Aidoma lui Vasile cel 
Mare din Judeţ al sărmanilor, Darie cunoaşte o mare adeziune în rîndul 
cdor oprimaţi şi, în caz de nevoie, este sprijinit de aceştia. De la stîne şi 
de prin sate este aprovizionat cu alimente, iar ţăranii din Slatina oferă 
pentru ceata lui Darie un adevărat ospăţ, ca să nu  mai am intim  de 
liuţanii care, in zi de hrămuire, au grijă ca haiducii să fie îndestulaţi cu 
de toate. Adolescentul nimerit fortuit în ceata lu i Darie este impresionat 
de relaţiile prieteneşti dintre ţărani şi aceşti „hoţi şi tâlhari", cu atît mai 
mult cu cît înfăţişarea acestora are darul să înspăimînte (citeşte : „să 
impresioneze14) : „Acum, văzindu-i pe aceşti oameni de bine, mi se pă
rură că-s toţi. unul mai de speriat lumea cu dînsul, decît altul ! Unii erau 
în cuşme ţurcăneşti, alţii, în pălării şi alţii în comanace şi toţi cu pene 
in ele. pare-mi-se că de vultur ori de huhurez de codru, şi nici unul nu 
avea cuşmă.pălărie ori comanac sus pe frunte, ci apăsat pe sprîncene de 
ce, dacă te uitai la ei, încă şi mai m ultă groază-ţi făceau“.

Povestitorul are grijă să ni-i prezinte, nu numai prin relaţiile lor 
cu oamenii, pe aceşti haiduci drept ceea ce sint. parcă pentru a înlătura 
eventualiltatea oricărei confuzii posibile : „Ru şi tovarăşii mei —  zice au
torul prin cuvintele haiducului Darie —  nu sîntem hoţi şi tâlhari de care 
să se piingă o văduvă ori un om sărac că le-am luat văcşoara de la copii. 
Nici năframa nu luăm noi din mina celui ce plînge şi nici nu furăm  banul 
ce trebuie pe o sfinlă tămîie". în fine, figura haiducului, faptele sale de 
curaj, bărbăţie şi devotament faţă de clasa pe care o reprezintă şi în nu
mele căreia luptă sînt prezentate de autor în linia autenticităţii eposului 
nostru popular. îndeosebi a celui baladesc. Scăpat de urmărirea poterei 
datorită sprijinului unor ciobani. Darie ii va elibera pe aceştia din stră
juita închisoare de la Solea, „lăsînd pe străjeri legaţi şi cu căluşi in 
gură“.

Itinerariul parcurs de involuntarul novice intru ale haiduciei, îm 
preună cu ceata lui Darie, timp de zece zile din preajma Suceviţei, din 
Bucovina şi pină la Slatina, in Moldova, şi retur, ii oferă naratorului 
prilejul să ne deruleze, aidoma ca într-un film, momente specifice ale 
vieţii haiduceşti, cu expediţii nocturne pe poteci tăinuite, cu ospeţe uneori 
pantagruielice in poiene montane, cu odihnă diurnă la umbră de cetină. 
Fără să rămînă insensibil la poezia naturii, povestitorul îi surprinde fru
museţile în diferite momente ale zilei, uneori in  fraze scurte, ca simple

31 Acest haiduc a cunoscut in Bucovina o maro faimă, pătrunzînd adine în 
conştiinţa poporului, de vreme ce S. Fl. Marian a putut culege cinci balade popu
lare cu subiecte din viaţa lui Darie : Darie şi maica sa, Darie şi mîndra sa, Darie 
şi potera. Darie şi Bujor, Cintecul lui Darie. De reţinut că un Cîntec al lui Darie 
a cunoscut şi Carol Micuii, iar Ilarie Onciul a publicat în „Neamul românesc" (IV, 
1912, p. 406-459), „o reală tradiţie ix>pulară“ — Din viata haiducului bucovinean 
Darie. Apud Leca Morariu — îucr. cit., p. 3-4, nota 4.
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înregistrări de impresii fugare sau în  cîte o imagine care ne trimite cu 
gindul la acel neîntrecut „poet al prozei româneşti" (cum l-a caracteri
zat George Călinescu), M ihail Sadoveanu : „Cîntau sturzii, cîntau mier
lele pe întrecute şi din depărtatele măguri sunau acum, §n .revărsatul 
zorilor, buciumele stinelor, de ţi se părea că te leagănă îngerii şi te ridică 
la cer şi că nu linul vintuleţ de dimineaţă, ci mîndreţea acelor glasuri 
de bucium mişcă alean vîrfurile uriaşilor brazi şi molizi“

Am văzut mai sus că in realizarea portretului bătrînului boier Hur
muzachi. Iraclie Porumbescu insistă asupra elementelor vestimentare şi 
că nici portretul lui Vasile Alecsandri nu face excepţie de la această 
„regulă", numai că aici autorul a simţit nevoia unei amplificări, pe mă
sura importanţei personajului (cunoscut în realitate) şi de aceea a adău
gat şi alte elemente. Haiducii sînt şi ei portretizaţi global, tot prin in
termediul elementelor vestimentare, graţie cărora povestitorul reuşeşte 
să schiţeze un portret de grup care produce impresie. Cînd este vorba 
însă de zugrăvirea înfăţişării fizice a individului, Iraclie Porumbescu nu 
mai reuşeşte să reţină decît puţine elemente. Iată cum ne este înfăţişat 
haiducul Darie : „Nu prea înalt la trup, dară în frunte, cum se zice. de
o palmă şi în spate de trei“. Este, prin urmare, reţinut doar un singur 
element : statura. O singură dată portretul fizic constituie un pretext pen
tru sublinierea, prin sugestie, a înfăţişării stărilor sufleteşti ale persona
jului. Vorbind despre cei „ce fac ca săracii şi văduvele să n-aibă cu ce 
se hrăni pe sine şi pe copilaşii lor. ce răpesc năframa din mîna celui ce 
plînge şi banul de sfînta tămiie", lui Darie „fruntea-i cea lată îi era în
creţită de nişte brazde de ogor, ochii pe jumătate închişi şi parcă tot ii
fulgerau foc şi pară ; parcă tremura cu tot trupul şi-şi muşca stufoa-
sele-şi musteţe“. Să nu fim însă surprinşi. Dacă ne gîndim la balada 
populară, constatăm că scriitorul bucovinean nu se îndepărtează de m ij
loacele realizării portretului pe care ie utilizează autorul anonim. Sîn
tem, aşadar, şi prin un atare aspect. în faţa unui povestitor de factură
populară, chiar dacă fraza lui Iraclie Porumbescu capătă uneori lungimi

32 într-un alt episod N-ai carte, n-ai parte), Iraclie Porumbescu schiţează un 
tablou care ne aminteşte de Calistrat Hogaş descriind o furtună, vara în Munţii 
Neamţului, bineînţeles, lipsit de proiecţiile cosmice şi mitologice cu care ne sur
prinde Hogaş : ..Afară era o vreme straşnică : printre nişte nori negri şi groşi, ce 
innăduşeau aerul, şerpuiau fulgere după fulgere cu tunete şi trăsnete, cari, însoţite 
de o vântoasă, de te asurzea de tot. se izbeau de munţi şi măgurele, a căror frunte 
se pierde» In nori şi ţi se părea că stă să se izărească lumea". Un tablou mat 
amplu, o panoramă, văzută de pe una dintre Obcinile Bucovinei, prezintă o frapantă 
rvasiidentitate cu acela realizat de A. I. Odobescu în Pseudoki/negetieos, (cînd 
descrie momentul inserării văzut de pe una dintre culmile din preajma satului 
Bisoca din ţinutul Buzăului) : ..ce privelişte, ce panoramă măreaţă şi îneîmătoare 
se înfăţişa acum ochilor noştri ! Soarele era spre asfinţit şi privea incă cu intreaga-i 
lucire şi mindreţe la lume, căreia in curînd avea să-i zică „noapte bună" ! Conturele 
gigantelud Incu, colo departe spre Ardeal păreau garnisite în foc şi mărgăritare, 
iar aici aproape în faţa noastră, o stină de oi umplea colinele păscind, oile dinspre 
soare, parcă cu miţe de aur, iar ciobanii sunau în duiosul bucium de ţi se părea
< ă toată lumea se leagănă în dulceaţa versurilor ! Pe cînd soarele-şi arăta încă 
existenţa sa prin lungi raze viorii, resfirate maiestos de frumoasa boită a cerului, 
ajunserăm pe un colnic, dc pe care pe malul rîului Moldova se vedea satul B.“ 
(Incă însurat nu fusesem).
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şi inflexiuni retorice care ne trimit la structura retorică a predicilor de 
amvon, sau ne determină să ne gîndim că, in vremea formaţiei sale in 
telectuale, Iraclie Porumbescu a trecut printr-o şcoală in care limba ro
mană era admisă doar la lecţiile de religie. Topica limbii germane (unele 
germanisme apar, sporadic, e adevărat, şi la nivelul lexical) ca şi reto
ri -n ecleziastică lasă urme evidente în stilul literar al lui Iraclie Po
rumbescu. în plus. contactul .strîns pe care l-a avut cu Aron Pumnul (in 
m i neţ ia gazetei Bucovina sau in calitate de elev şi colaborator al aces
tui.-.) şi-a pus amprenta asupra stilului lui Iraclie Porumbescu, mai cu 
seamă la nivelul lexical (absolitoriu, admoniare, alumn etc.), unde apare 
manifestă citeodată şi mania neologistică cu atît mai supărătoare cu d ! 
s-s11• prezentă in contexte irelevante (ca să utilizăm un termen specific 
criti. ii structuraliste) : „sufletul (lui Darie —  n.n.) parcă imprima pc- 
faţa-i o mare erecţiune internă'1 (s.n.). alături de unele calchieri incorecte 
sau de utilizarea unor termeni în contexte nespecifice : „derşter, in limba 
germană", „glas rezolut", „paupera-mi origine1*, „extrădase hainele11 etc. 
Spre deosebire de Ion Creangă, din a cărui stirpe literară face parte, ca 
a- endent în plan tipologic dar nu şi cronologic, Iraclie Porumbescu a 
suferii efectele coruperii limbii datorită mediului in care s-a format şi în 
care a trăit, mediu in multe privinţe diferit de acela al povestitorului 
humuleştean. Aceste efecte sînt evidente atunci cînd autorul ţine să ne 
dea explicaţii argumentind cu dovezi istorice, documentare, sau cînd 
urmăreşte cu tot dinadinsul să se exprime „literar1'. C.lnd povestirea este 
lăsată să curgă, în ordinea cerută de fapte şi întîmplări, lucrurile se 
schimbă şi. mai ales în cazul narării unor întîmplări auzite, fraza capătă
o desfăşurare normală, in spiritul oralităţii stilului p o p u l a r î n  atari 
situaţii, cum foarte plastic zice Leca Morariu, „pe tăinuitele poteci ce le 
colindă haiducul Iraclie [...] bate un înviorător vint de codru verde, 
risipind tot mucegaiul cărţii şi al şcolii, şi readucînd întregi alaiuri din 
miresmele plaiurilor strămoşeşti" Şi profesorul cernăuţean trece la 
„pilde" („mă indosii după un moş de brad in partea pocnii clin preajmătui 
vîmului, cum trebuie la pindă. clacă nu vrei să te trudeşti degeaba, 
şi-mi gătii pe încetul puşca cu o încărcătură cum se cade la căpriori sau la 
cerbi, adecă cu un plumb dinainte grijii d in  ciocan şi stătui molcom şi 
neclintit cu ochii strună spre poiană [...], stam stîncă cu cocoşul tras şi 
aşteptam să-mi vină boul ceva mai aproape, ori măcar să iasă dincolo de 
ciută, care mi-1 inclosea".) intre care el remarcă „specimene de langaj 
mâiestru-adecvat interlocutorilor" sau felul de a vorbi „în pildă", „cu 
adevărat ţărăneşte şi cu adevărat haiduceşte" :tr’ :

—  Mă tem. măi, că om mai lăsa coasa, să nu ne fie lucrul degeaba, —  
cum gîndiţi ?

—  Cam aşa samănă, ziseră unul la altul.
Sc mai porni şi un vînt. care mina norii cei întunecaţi mai cu 

grăbire.

31! Nicolae Oprea — lucr. cit., p. I.î.
3-4 I.ucr. cit., p. 4-5.
35 Ibidem, p. <j.
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—  Cum stăm cu merindea ? întrebă Darii.
—  Cam pe sfirşite, răspunse lacob.
— Andrei, Toader, zise Darii, mergeţi la stina Mutului şi aduceţi ce 

trebuie : vă dă baciul, poate că va trebui să mai stăm pe acasă.
Andrei şi Toader se duseră la deal spre Poiana Mărului, iară Darii 

mai zise :
—  Mihalaehe, Niţă, ian mai duceţi-vă unul spre plai, altul spre bîteă, 

mai trageţi cu ochiul şi cu urechea, nu samănă a ceva, ştiţi voi, şi a alţi 

nori ?
Umorul şi ironia sînt, deasemenea. prezente în opera lui Iraclie 

Porumbescu, uneori în ipostaze genuin-populare. In povestirea Un episod 
hazliu din minăstirea Putna. după ce autorul reuşeşte să se descătuşeze 
de informaţii cu care încarcă inutil pagina printr-o digresiune lungă şi 
obositoare, cam de acolo de unde, adueîndu-şi parcă aminte de specificul 
scrierii, zice : „şi acum să vin Ia episodul despre care vreau să vorbesc", 
naraţiunea se desfăşoară in maniera sfătoşeniei ţărăneşti. Subiectul se 
încheagă în jurul unui eveniment insolit, şi anume, un nevinovat... chef 
la mănăstire. Povestirea lui Iraclie Porumbescu deschide, s-ar putea spune, 
la noi porţile spre literatura umoristică inspirată clin viaţa monahală care 
se va afirma plenar, între cele două războaie mondiale prin Damian 
S tăno iu :!i;. La sfirşitul lecturii tîn jim  parcă după rafinamentul gastro
nomic şi după dozarea infinitezimală ale lui Vasile Voiculescu (Chef la 
mănăstire) şi ne încearcă regretul că autorul n-a procedat la sondări ale 
psihologiei călugărilor prin care să li se pună în lum ină resortul intim , 
interior, al faptelor, cum o va face, într-o altă etapă a literaturii noastre 
Damian Stănoiu. Ca anecdotă însă, întîmplarea este plină de haz iar 
scena în care călugării schimbă rolurile cu lăutarii sau aceea în care 
cheful este curmat intempestiv prin apariţia arhimandritului sînt scrise 
cu un real talent literar :

„Dar atunci numai ce văd un baston ridieîndu-se după spatele meu, —  
vai, era bastonul arhimandritului ! —  trosc peste potcap de capul ţiga
nii lu i. trosc în scripca lui [...]. Lavrenti şi călugării sufiară in lum ini şi 
fuga pe după poloboace, —  ţiganii căleau unul pe altul bojbăind pe 
întuneric să scape afară [...], se auzea bietul bas troncănind, cînd se pălea 
de pereţii pivniţei [...] Urmarea a fost cum a fost; dar mult şi mare n-a 
fost : numai atâta, că vecernia in  această seară a săvîrşit-o arhimandritul 
singur cu noi băieţii la stranele călugărilor toate deşerte, şi că cheile pivni
ţei n-au mai rămas de aici înainte pe mina mea ; dar nici taraf de ţigani 
lăutari —  conchide ironic scriitorul — n-am văzut veniţi la mănăstire 
spre închinare şi jertfire".

Dacă aici cuvioşii călugări surprinşi in timpul unei petreceri bahice 
sint priviţi cu ironie înţelegătoare, ironia sarcastică apare atunci cînd 
intră in c-împul vizual al autorului un preot de m ir dintr-un sat de munte 
(O răzbunare m inunată): „M-a fi văzut părintele că mă necăjesc cu des-

3t> Prin Haiducul Darie şi Moş Matei licrcheşauul. Iraclie Porumbescu prefi
gurează — chiar clacă involuntar — povestirile cu vrăji şi solomonii ale lui Vasile 
Voiculescu, fără insă a se Întrezări la el, fie şi numai insinuat, vreun se<nn firav 
al prozei fantastice.



168 NICOLAE CÂIU.AN

nodarea „încuietorii" porţii şi-mi veni înainte. Era numa-n cămaşă, dar 
cam lungă, deşi m i cam de ieri, de alaltăieri schimbată ; descins, desculţ, 
cu neexprimabilele suflecate pînă la meridianul pulpelor şi cu capul gol, 
părul şi barba ţinută republicană, ca să nu zic nihilistă, căci acest termen 
pe atunci nu era cunoscut. In gură avea pipă, dar pipă căreia nu-i ziceau 
oamenii, nici pipă, nici lulea, ci ciubeucă.

Văzîndu-1 îl cunoscui.
—  Stăi ! zise el către mine. ţi—ol deschide eu. im i desnodă încuie- 

toarea şi eu, intrind pe poartă, se înţelege, ii sărutai —  nu ştiu, dreapta 
sau stânga, dar aceea simţii că trebuie să fie un econom raţional, carele 
începe îmbunătăţirea ogorului de la grijirea chiar cu propriile-şi m îini,
o condiţiune principală aceasta, care face pămîntu] mai productiv..."

De o importanţă deosebită pentru istoria literaturii şi culturii române 
din această parte a ţării, adică de un vădit interes regional, dar compor
ţi nd semnificaţii şi pentru istoria culturii şi literaturii române, în gene
ral. proza lui Iraclie Porumbescu implică, aşadar, un interes documentar 
real datorită informaţiilor asupra epocii, figurilor fidel evocate (între 
acestea nu trebuie pierdută din vedere figura cărturarului patriot Aron 
Pumnul), unul literar ce rezidă în principal în faptul că prin aceste Am in
tiri se completează, în ordine tipologică, puntea de legătură dintre marii 
povestitori Ion Neculce şi Ion Creangă, se prevesteşte în anumite pri
vinţe apariţia lui M ihail Sadoveanu (cel din povestiri) şi, în acelaşi timp, 
se atacă, tangenţial şi involuntar, zone tematice care vor fi mai tîrziu stră
bătute cu rezultate notabile de predecesori. în sfîrşit, de o importanţă de 
loc neglijabilă sînt Amintirile lui Iraclie Porumbescu pentru istoria limbii 
lit 'rare romaneşti —  stilul beletristic —  dacă nu prin alte repere, atunci 
prin bagajul de „cuvinte dialectale, plasate în aşa fel în frază încît înţe
le su l lo r  reiese... clin context11 Prin episodul Zece zile de haiducie, care 
poate figura „in orice antologie, orieit de pretenţios ar fi criteriul ce stă 
ia baza ei“ ■s, ca şi prin numeroase fragmente din celelalte episoade, Ira
clie Porumbescu se înscrie în rîndul povestitorilor moldoveni, undeva mai 
în  tpate totuşi pe rafturile unei biblioteci valorice imaginare.

*
♦ *

Iraclie Porumbescu este una clin acele personalităţi care, aşa cum ob
serva Constantin Loghin, „trebuie judecat în mediul în care s-a mişcat şi 
în timpul in care a trăit" :SI. în acest context privind lucrurile se constată 
că fiul de ţărani români clin Suceviţa a fost animat de preţuirea tre
cutului nostru istoric (de la tatăl său a aflat multe „despre acel Vodă 
Dragoş —  oamenii îl numeau mai demult Drăguş* •— apoi alţi voievozi 
de după dlînsul care au stăpinil ţeara Moldovei şi care toţi creştini, cu 
voinicii noştri de moşi-strămoşi au îngrădit, zice —  că cu piepturile lor, 
săracii ! hotarele acestei ţări, ca să nu le ia liftele rele şi păgîne, ci să

.■'7 Ion Ştefan, op. cit., p. 12.
38 Ibidem, p. 13.
39 Lucr. cit., p. 66.
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ne lase nouă, neamul lor, sărmea de hrană,", sau despre „ţeara aceasta 
a Bucovinei, bună sau rea", care este „munca neamului nostru şi încă nu 
muncă ia aşa uşoară şi ieftină, ci muncă plătită cu singe şi cu m ii de 
vieţi de oameni creştini; că aşadară, toţi care veniră încoace mai tîrziu 
de aceea muncă a moşilor şi strămoşilor noştri, veniră la masa gata: nu 
s-ar cădea deci, ca ei pe acei ce au muncit pentru acea masă, să-i împingă 
şi să-i dea aşa, înapoi, pe la prag, prin itindă" *), de un fierbinte patriotism, 
de o dragoste neţărmurită faţă de cei clin rîndul cărora s-a ridicat, intre- 
prinzind pe plan obştesc numeroase acţiuni de luminare a sătenilor, de 
îndrumare a ior spre o viaţă raţională şi demnă. A  participat la Revolu
ţia de la 1848, alăturindu-se celor mai înaintaţi reprezentanţi ai ei din 

Bucovina. •

Prin publicistica sa, el s-a ridicat cu curaj împotriva nedreptăţilor 
naţionale şi sociale din Bucovina, fiind aici unul dintre apărătorii fer
venţi ai fiinţei noastre naţionale, în tradiţia deschisă de acei „Delphi ai 
Bucovinei" —  fraţii Hurmuzachi.

în domeniul poeziei, ne-a lăsat versificări modeste, scrise în manieră 
populară, din care astăzi nu se poate reţine aproape nimic, clacă nu se va 
dovedi cu argumente irefutabile că cele două poezii —  Ştiinţa şi Poetul
—  semnate, in Lepturariul lu i Aron Pumnul, cu pseudonimul „Un sătean", 
au ieşit de sub pana sa.

Paradoxal, Iraclie Porumbescu a izbutit să se afirme într-un dome
niu al creaţiei literare căruia nu i-a acordat mare importanţă, sau, în orice 
caz. în care nu a crezut cu convingere —  proza —  şi, dincolo de încadra
rea moştenirii sale clin acest domeniu, într-o specie literară sau alta şi 
de plasarea ei pe un anumit punct de pe traiectoria evolutivă a prozei 
româneşti, ca prozator, ne-a lăsat pagini pe care istoria noastră literară 

trebuie să le reţină şi să le consemneze, nu numai pentru că Iraclie Po

rumbescu „este unul clin prim ii prozatori clin Bucovina"''10, ci şi clin alte 

motive care ţin şi ele anticiparea unor direcţii ce se vor afirma plenar ulte

rior în proza românească.

IRACLIE PORUMBESCU 

(Une presentation monograpbique)

II

— Re sume. —

Dans la premiere pârtie de cette etude. l’auteur a presente la biographie et 
«t< tivite de publiciste de l’ecrivain Iraclie Porumbescu. Cette fois on analyse les 

poesles et la prose de l'ecrivain. En entreprenant une analyse des vers d"Iraclie 
Poriunbescu. l’auteur considere que leur valeur modeste — sous le niveau de la 
prose— les mettent seulement dans le contexte de la creation mineure du cadre 
de la litterature roumaine.

* Vezi „episodul11 Zece zile de haiducie, p. 30.

40 Dicţionarul literaturii române de la orie/ini pină la 1900, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R., 1979, p. 704.
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La prose d'lraclie Porumbescu. au caractere de memoires, s'insrre dans la 
maniere de creation des conteurs moldaves, en representant (en retard an t le* choses 
de point de vue typologique et pas chronologique) une voie de liaison piu* natu- 
relle entre Ion Neculce et Ion Creangă, et prefigure en ce qui concerne les tae:nos 
et le stylc run ivers des contes de Mihail Sadoveanu. En faisant certaines dissocia- 
tions et parallelismes. l'auteur souligne les anticipations, involontaires. de cer- 
taines manieres de creation de notre prose moderne (les contes inspirees de Ia 
vie monacale de Damian Stănoiu ou col les avec des sorcelleries et magie* de 
Vasile Voiculescu). Sont revelees egalement la valeur documentaire des Soiivtfnirs 
d'lraclie Porumbescu, ainsi que leur importance pour l’histoire de la langue lit- 
tcraire roumaine. •

CÎTEVA SCRISORI ALE LUI IRACLIE PORUMBESCU 

ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ..ASTRA " DIN SIBIU

MIRCEA AVRAM

între numeroasele scrisori ale unor personalităţi bucovinene. care 
se află în colecţia de documente şi corespondenţă a Bibliotecii „Astra". 
([< n G. Sbiera. George Tofan. Ion Grămadă, Constantin Morariu. Simion 
Florea Marian ele.), există şi trei scrisori, precum .şi un fragment de auto
biografie. semnate de Iraclie Porumbescu.

Adresate Iul Nicolae Petra Petreseu 1 care-1 cunoscuse personal 
pe Ciprian Porumbescu. la Braşov —  aceste scrisori, trimise la 8, 9, şi 
K< ;,i!^ust 18815 (deci la nici trei luni de la moartea compozitorului), se 
refera, intre altele, la o serie de date biografice şi documente ale celui 
dispărut, date pe care Nicolae Petra Petreseu i le ceruse tatălui compo
zitorului în vederea publicării unui amplu articol (peste 20 de pagini) 
care a .şi apărut — însoţit de un portret şi o vastă bibliografie —  în ca
lendarul sibian „Amicul poporului* pe anul 188! '-.

Din scrisori rezultă că a existat o corespondenţă mai bogată între 
Iraclie Porumbescu şi Nicolae Petra Petreseu. care, însă. din păcate, nu 
ni s-a păstrat —  după cum nu ni s-au păstrat nici filele biografiei lui 
Ciprian. scrisă de tatăl său, care a însoţit această corespondenţă.

Cele trei scrisori din colecţiile bibliotecii sint urmarea faptului că 
Nicolae Petra Petreseu trimite articolul scris, pe baza datelor primite, 
iui Imaclie Porumbescu spre a evita, probabil, strecurarea unor erori în 
articolul redactat.

Iî > ă adine tulburat de tragedia pe care a trăit-o („Ţi-am spus —  
mărturisea el In scrisoarea din 9 august —  pare-mi-se. in oareşicare 
vpistolă că mi-i greu capul ca şi inima ; şi in această stare mă aflu ne- 
•■«•nt* ":ii“ ;!). Iraclie Porumbescu, pe măsură ce îşi mai amintea ulterior că 
a omis un amănunt sau altul despre fiul său. continua să le comunice lui 
Nicolae Petra Petreseu, socotind că ar putea completa cele cuprinse în 
articolul amintit.

In general —  cu excepţia unor amănunte nesemnificative —  datele
■ munieate in aceste scrisori, privindu-1 pe Ciprian Porumbescu, sint

' Nicolae Petra Petreseu < 1K4K— 191NÎ). publicist, bibliotecar al „Astrei".
: Nicolae Petra Petreseu, Ciprian Porumbescu. Compozitor român, in „Amicul

c iu r '  Călindar pe anul visect 1884. Anul XX IV . Sibiu. Tiparul lui S. Filtsch 
w K am), p. 57-81

. Scrisoare către N. Petra Petreseu. Bibi. „Astra“. Cota M. XX IV , 8/4.
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cele cunoscute. Doar una din aceste scrisori —  cea din 13 august 1883 —  
se referă la intervenţiile pe care Iraclie Porumbescu le-a făcut la foru
rile competente pentru a-şi „asigura dreptul de proprietate a lăsămîntului 
literar-muzical a bietului Ciprian14 ruglndu-1 pe Nicolae Petra Petreseu 
să-i trimită in acest scop „maculariele registrelor composiţiunilor lui 
Ciprian" 5 ca să le copieze —  şi să-i înapoieze documentele pe care i le 
trimisese anterior.

Dar, în scrisorile de care ne ocupăm, Iraclie Porumbescu ii comu
nică lu i Nicolae Petra Petreseu şi unele date autobiografice, o filă —  
anexată acestei scrisori —  constituind chiar un fragment dintr-o -auto
biografie de mai mare întindere, care, la fel, nu ni s-a păstrat.

Şi aceste date sînt —  în general —  cunoscute, fie din scrisorile sale, 
fie din ale altora despre e l i;. Totuşi, unele rînduri din aceste scrisori, 
prezintă un interes mai deosebit.

Aşa de exemplu, în scrisoarea sa din 8 august 1883, Iraclie Porum
bescu afirmă că „Numele primordiale al meu fu Golembiowski, căci bu
nu l meu (adică bunicul, n.n.) fu polon emigrat la incorporarea Galiţiei 
cu Austria în anul 1772, încoace in Bucovina, unde născindu-se tatăl 
meu, fu botezat in biserica noastră şi pe urmă se căsători cu (o) româncă, 
cunoscând pe maică mea (ce era o femeie renumit de frumoasă în în- 
treaga-i comună Suceviţa) păscînd oile“ '.

Deci, bunicul, născut in Polonia, imigrează in 1772 în Bucovina, unde 
se naşte tatăl lui Iraclie. Afirmaţia aceasta contrazice însă cele pe care 
le aflăm în „Amintirile" lui Iraclie Porumbescu şi care sună aşa :

„Auzii de Ia bunicul şi tatăl meu că în vremile vechi să fi emigrat in 
Moldova un antecesor al lor din Polonia (deci un străbunic sau un stră- 
strâbunic al lui Iraclie, n.n.) carele era polon. Şi să fi fost încă şi nobil. 
Bunicul şi tatăl meu insă se născuseră acolo în Moldova, care după aceea 
deveni Bucovina...“ s

Este adevărat că cele de mai sus le aflăm în evocările sale cu ca
racter literar, nesupuse rigorii datelor exacte. Trebuie să mai adăugăm 
că, pe cînd scrisoarea datează din 1883, amintirile au fost scrise intre 
anii 1888— 1891, deci cu cîţiva ani mai tîrziu. Să se fi documentat mai 
bine, între timp, Iraclie Porumbescu şi să fie exacte datele —  destul 
de vagi de altfel —  din am intiri ?

Punind faţă în faţă cele două afirmaţii constatăm că cea din scri
soare e mult mai precisă, Iraclie Porumbescu fixind ca an al emigrării 
d in Polonia in Bucovina a înaintaşului său (pe care il şi precizează :

4 Scrisoare către N. Petra Petreseu, Bibi. „Astra", Cota XX IV , 8/5.
5 Idem.

fi Leonida Bodnărescu, Scrierile Iui Iraclie Porumbescu adunate fi insolite 
dc o schiţă biografică de..., Partea I. Cernăuţi, Editura lui L. Bodnărescu. ’.898,
194 p. ; Leca Morariu, Iraclie Porumbescu (1823—1890), Cernăuţi Tip. Glasul Buco
vinei, 1938, 10 p ; Iraclie Porumbescu, Amintiri, Ediţie îngrijită, prefaţă, note si 
glosar de Nicolae Oprea, Cluj-Napoca, Editura ,,Dacia", 1978, 231 p. („Restituiri").

7 Scrisoare către N. Petra Petreseu, Bibi. „Astra", Cota M. XX IV , 8/3.

8 Iraclie Porumbesc'j, Amintiri, Cluj-Napoca, Editura „Dacia*', 1978, p. 96.
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bunul meu), anul 1772 —  an care coincide cu prima împărţire a Polo
niei, sugeri ndu-ne, intr-un fel, prin ace»"ta şi motivul emigrării : destră
marea statului polon şi intrarea Galiţiei sub dominaţie austriacă.

Dar şi în am intiri —  respectiv în schiţa Numele meu străin mîntu- 
itor —• Iraclie Porumbescu spune că „Bunicul şi tatăl meu însă se născură 
acolo in Moldova, care după aceea deveni Bucovina..." deci înainte de 
1775, anul. răpirii de către austrieci a părţii de miazănoapte a Moldovei, 
şi. poate, în 1772, anul indi'cat în scrisoare —  ceea ce ar face ca cele 
două afirmaţii să consune oarecum. Iar problema dacă şi bunicul sau 
numai tatăl s-a născut în Bucovina, s-ar putea eventual lămuri printr-o 
cercetare mai atentă a condicilor de stare civilă ale parohiei d in  Suce
viţa. aflate probabil în prezent la filiala Arhivelor Statului.

în ceea ce ne priveşte sîntem înclinaţi a da crezare datelor d in  scri
soare, ele fiind prea exacte şi fixînd prea precis unele evenimente spre 

a le putea presupune ca eronate.
O altă afirmaţie făcută de Iraclie Porumbescu în aceeaşi scrisoare şi 

care ne-a atras atenţia este cea care stabileşte rudenia mamei sale cu 
haiducul Darie : „Maică-mea —  scrie el —  era nepoata vestitului bandit 
Darii (bandit în sensul cel mai necriminal), justificat (adică executat, 
n.n.) la anul 1816 in comuna Marginea, in Bucovina" n. Este de înţeles 

că —  după cum am mai arătat —  încă profund tulburat de moartea 

fiu lui său, Iraclie Porumbescu nu găseşte, în clipa in care redactează 

scrisoarea, termenul de „haiduc" spre a-l defini pe Darie, aşa cum o face 

mai tîrziu in schiţele sale — fapt care îl determină să dea c-xplicaţia din 

paranteze : „bandit în sensul cel mai necriminal".

Ceea ce merită însă să reţinem este rudenia mamei sale cu legen

darul haiduc. Poate că aceasta este şi motivaţia celor două schiţe —  Hai

ducul Darie şi moş Mateiu Bcrcheşanul şi Zece zile de haiducie —  ale 

căror subiecte —  cel puţin pentru prima, după cum însuşi notifică în 

josul unei pagini a! acesteia 1,1 —  le-a aflat în sînul familiei, de la tatăl 

'fiu. Indicarea unui alt an pentru executarea haiducului nu trebuie să ne 

surprindă, ştiind că pină şi unii cercetători de prestigiu nu au putut-o

stabili cu exactitate
Ceea ce ni se pare că merită să reţinem sînt cele două „amănunte" 

care ar putea interesa cercetătorii in vederea completării biografiilor lui 
Iraclie şi Ciprian Porumbescu. De altfel, succinta noastră prezentare nici 
nu şi-a propus altceva decît să semnaleze existenţa acestor scrisori în 
r tilecţiile Bibliotecii „Astra" şi să evidenţieze datele inedite pe care le 
conţin —  cu convingerea că, în  diversele biblioteci şi arhive publice sau

3 Scrisoare către N. Petra Petreseu, Bibi. „Astra", Cota M. XX IV , 8/3. 
in Leonida Bodnărescu, Scrierile lui Iraclie Porumbescu adunate şi însoţite dc

0 schiţă biografică de..., Partea I, Cernăuţi, Societatea tipografică bucovineană,
1 ditura lui L. Bodnărescu, 1898, p. 83.

11 Cf. Leca Morariu, Carol Miculi şi Porumbeştii in „Ciprian Porumbescu. Do
cumente şi mărturii", Suceava, 1971, p. 33.
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particulare, se mai găsesc numeroase asemenea date care ar putea servi 
Ja elaborarea unei cit mai dense monografii a familiei Porumbeştii or. 
monografie care să preceadă o editare completă a operelor lui Iracl: şi
Ciprian Porumbescu. Nu ar fi numai un act de cultură —  necesar si 
util —  tare ar cinsti împlinirea în 1983 a o sută de ani de la moartea 
compozitorului, ai ar constitui, in primul rind. îndeplinirea unei daMrii.

QUELQUES LETTRES D’IRACLIE PORUMBESCU DANS IX S  

COLLECTIONS DE LA B1BLIOTHEQUE ..ASTRA" DE SIBIU

— Resumc —

Eii commentant trois lettres jnedites d'lraclie Porumbescu vers Nicolae Petra 
Petreseu, trouvees maintenant dans les collections de la Bibliotheque „Astra- de 
Sibiu, l’auteur insiste particulierement sur ies nouvelles dates comprises riar.s <es 
lettres. concernant l'origine ethnique de la familie Porumbescu et la parerc.O d’Ira !ie 
Porumbescu, en ligne materne, avec le haîdouk Darie, de Bucovine.

COLECŢIA DE PROVERBE ŞI ZICĂTORI 

A LUI IRACLIE PORUMBESCU

NICOLAE CÂRLAN, EUGEN DIM ITRIU

Interesul lui Iraclie Porumbescu pentru creaţia populară românească 
manifestat îndeosebi prin atenţia acordată folclorului literar. Primele 

imbolduri trebuie să-i fi fost imprimate nu numai de mediul ţărănesc 
111 care s-a născut şi a trăit, ci şi de climatul entuziasmului romantic, 
manifestat la noi ca atare cam pînă pe după mijlocul veacului trecut', 
cînd in folclor se întrevedea posibilitatea descifrării modului de a simţi 
şi a gindi al poporului, aşa cum postulase nu cu mult timp inainte Herder 
care considera poezia populară „o arhivă a popoarelor11. A r fi forţat să 
susţinem că Iraclie Porumbescu va fi avut, iniţial, o concepţie sau o 
viziune cristalizate referitoare la folclor, la poezia populară spre care îşi 
îndreaptă el, cu preponderenţă, atenţia, ci doar un fel de intuiţie spon
tană grefată po o propensiune interioară, determinată să se afirme de 
curentele epocii care, cu siguranţă, l-au antrenat în dinamica lor din 
moment ce. in anul 1817. il intîln im  peregrinînd prin munţii Bucovinei 
si ulegînd poezii populare. Această recoltă va fi dăruită, peste un an, 

lui Vasile Alecsandri'-.

începîndu-şi, în anul 1847, studiile la Seminarul Diecezan din Cer
năuţi. Iraclie Porumbescu aduse „aice cu sine cintece naţionale (a se 
citi „cintece populare româneşti" —  n.n.) pe care, fiind eîntăreţ foarte 
bun. cu drag le cînta dimpreună cu bunii săi colegi. De aici înainte in-
• pură a se cînta cîntece naţionale pe la petrecerile preuţeşti nu numai 
de către lăutari, dar şi de către alumnii seminarişti14:!. Tot din această

1 După această etapă, interesul pentru folclor iese de sub incidenţa entu
ziasmului şi a empirismului constituindu-se ca o disciplină ştiinţifică de sine stă
tătoare — folcloristica — cu domeniu, terminologie, metode şi principii de abordare 
specifice. Vezi Ovidiu Birlea — Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Ed. Enci
clopedică Română. 1971.

2 Cf. Leonida Bodnărescu — Biografia tui Iraclie Porumbescu, in Scrierile 
lui Iraclie Porumbexcu adunate şi insoţite de o schiţă biografică de..., partea I, 
Cernăuţi, Ed. lui L. Bodnărescu. 1898, p. 7.

:! Idem, ibidem, p. 7. De fapt, Jn mediile şcolare de la Cernăuţi, exista deja 
un fel de tradiţie in acest sens, căci. în anul 1843, .Isopescul Mamiil. şcoleriu din 
al patrăle lătinească" (cl. a lV-a gimnazială — n.n.), avea un caiet de „cîntece — 
■inele autentic populare", cum a notat pe coperta caietului Leca Morariu, in a căr-ji 
posesiei caietul s-a aflat. Pentru semnificaţiile „culturale, in geni»ral, şi cele folclo
rice, in special", ale acestei culegeri (spontane) de poezii populare, vezi Adrian
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perioadă datează şi primele încercări literare ale lui Iraclie Porumbescu. 
Din „episodul" memorialistic Amintiri despre Vasile Alecsandri'1 aflăm 
că una dintre primele sale versificaţii, balada Jeremia Movilă şi Sihastrul, 
a fost citită şi „îndreptată11 („erau se vede că din indulgenţă către un înce
pător ca mine, numai două cuvinte schimbate cu creion11 —  notează Iraclie 
Porumbescu) de către „Privighetoarea latină", cum va fi numit bardul 
de la Mirceşti după concursul de la Montpellier, în anul 1848. Dinaintea 
acestei prelucrări după o tradiţie populară, ar data, conform aceloraşi 
amintiri, alte două piese similare : Aratul sau plugul de Anul Nou, „para
frază a celui original", cunoscutul pluguşor dc Anul Nou, şi Stîna \ o 
„idilă din Bucovina", un fel de poezie pastorală în care ni se descrie, din 
păcate cu prea m ult lux de amănunte „tehnice", un obicei popular —  
sîmbra oilor. Ulterior va apare în „Foaie pentru minte, inimă şi litera
tură" (1855) o altă „baladă din Bucovină", tot cu subiect istoric —  An iţa
—  avind la bază, deasemenea o tradiţie populară.

în timpul Revoluţiei de la 1848, la Cernăuţi şi Cernauca şi-a găsit, 
după cum se ştie, un primitor loc de refugiu, pentru o vreme, toată ple
iada de „emigranţi moldoveni", „fruntea acelui tineret din întreaga ţară". 
Intre aceştia, locul central l-a ocupat desigur Vasile Alecsandri care. eu- 
noscîndu-1 pe Iraclie Porumbescu, i-a ţinut o adevărată dizertaţie despre 
creaţia populară îndemnîndu-1 patetic : „Cearcă, caută, ascultă şi întreabă 
de atari tradiţiuni între poporul din care eşti, în care trăieşti şi mai ales, 
în care şi cu care ca preot vei trăi. Tot de ce, de cc mai mult te-i îndulci 
de mărgăritarele preţioase şi încîntătoare ce le are poporul nostru strinse 
la sînul său. Şi acele mărgăritare preţioase şi intr-adevăr fermecătoare 
sînt : poezia neamului românesc ! Cel mai scurt cîntec, cea mai mică po
veste să nu o bagatelizezi, să nu o ignorezi, să o scrii ; ele sînt ori frin- 
turi, din intreguri mai mari, ori conţin aşişi in sine însuşi, un întreg sin
tetic, pe care analistul îl va desfăşura şi dezlega"c. Urmarea a fost că 
tinărul „studinte" culese, „în ferii, cîntece poporale şi ferindu-mă cu 
toată sinţenia a schimba, a corege sau a adăuga la cele, ce şi cum le 
auzii, le trimesei lui V. Alecsandri" ", ceea ce dovedeşte că în privinţa păs
trării nealterate a autenticităţii folclorului, Iraclie Porumbescu era prin
cipial, coreot orientat. Desigur, Alecsandri va fi inclus o parte din aceste 
poezii in volumele de Poezii poporale, „îndireptate" de el.

Pină la 1888, cînd începe să-şi publice Amintirile, nu mai cunoaştem 
in activitatea lui Iraclie Porumbescu nici un fel de manifestare a intere
sului pentru folclor, deşi, e de înţeles, acesta a continuat să existe. In 
Amintiri găsim insă episoade in care literatura populară este prezentă 
nu numai prin anumite locuţiuni (zicători şi proverbe) populare utilizate, 
ca şi la Ion Creangă, într-un mod personal (creator) în ţesătura narativă,

Fochi __ Contribuţii la istoria folcloristicii româneşti: caietul dc cintece populare
al lui Manuil Isupescu din anul 1843, extras din ..Revista de etnografie şi folclor",
1, tomul 22. 1977, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., p. 77-9:5.

4 Iraclie Porumbescu — Amintiri, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978, p. 200-201.
5 Ibidem, p. 190-191.
li Ibidem, p. 200-201.
7 Ibidem, p. 202.
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ci şi fragmente de cîntece populare, strigături şi chiuituri a căror pre
zenţă conferă şi mai multă autenticitate povestirii (Zece zile de haidu
cie, Un episod hazliu din mănăstirea Putna, Am intiri despre Vasile Alec
sandri). Categoric, toate acestea denotă o bună cunoaştere a folclorului, 
dar nu sînt in măsură să-l plaseze pe Iraclie Porumbescu printre folclo
rişti. Poeziile populare culese şi dăruite lui Vasile Alecsandri nu ni s-au 
păstrat şi, in consecinţă, nu ştim nimic privitor la ce, cît şi cum a cules 
Iraclie Porumbescu din folclorul românesc bucovinean.

Toata aceasta discuţie nu şi-ar fi găsit rostul, dacă, recent, nu s-ar 
fi descoperit în arhiva de manuscrise şi documente a lui S. Fl. Marian, din 
Suceava, un manuscris al lui Iraclie Porumbescu ce reprezintă o culegere 
autentică de folclor. Este vorba de un caiet, scris foarte îngrijit, datînd 
din perioada cînd tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu îşi făcea stu
diile teologice la Cernăuţi (1847— 1850). înregistrat la nr. inv. ! 18 („Di
verse manuscrise"), caietul, cu dimensiunile 21,5/17 cm., are 8 foi nume
rotate de la 1 la 8 şi conţine 12<i de proverbe şi zicători orânduite după 
alfabetul chirilic. Foaia de titlu. încadrată într-un octogon cvasiregulat, 
cu laturile trasate prin două linii alăturate (una neagră şi cealaltă roşie),

următorul cuprins : „Intru tot cinstit Sfinţiei sale / CH IR IO  C IU R i
l I.CX I IST BLAJLV IC I / spiritualului / a eparhialnicei seminarii din Cer
năuţi /  şi / interimaln icului cat ehei Glumnaziei / in tru adincă frică a 
cinstirei / s-au jărtv it / de / Iraclie Golembiowschi“ . întreg acest text este 
scris cu caractere chirilice, în afară de numele autorului pentru care se 
apelează la alfabetul latin folosit în scrierea limbii polone : „Golembiow- 
schi“. Celelalte foi sînt încadrate in chenare dreptunghiulare : o linie nea
gra decorată de ambele părţi cu frunzuliţe negre şi roşii dispuse succesiv.

Fiecare proverb este scris cu cerneală neagră, în afara literei li min are 
şi a numerelor de ordine (cifre arabe) care sînt scrise cu cerneală roşie. 
La fiecare pagină autorul rezervă un subsol pentru „significaţie". în ca
drul căreia dă, în ordinea numerotată, a proverbelor şi zicătorilor, expli
caţia sensului conţinut de locuţiunea respectivă. Cum autorul nu ne dă 
nici un detaliu referitor la modul în care a realizat această colecţie, sîn
tem înclinaţi să bănuim că în ea sînt incluse proverbe cunoscute din fa
milie. din mediul sătesc sau cel şcolar in care a trăit, fără ca Iraclie Po
rumbescu să fi apelat la informatori sau la anchete de teren. Credem 
aceasta cu atit mai mult cu cît colecţia nu cuprinde un număr apreciabil 
de locuţiuni.

Colecţia de proverbe şi zicători a lui Iraclie Porumbescu ni se impune 
ca interesantă pentru istoria folcloristicii noastre nu numai din pricină 
că ar fi a cirtcea, în ordine cronologică, dintre culegerile de acest tip 
(prima este cea din anul 1831 a lui Timotei Cipariu, a doua datează din 
perioada 1830— 1840. fiind întocmită de marele vornic Iordaehe Golescu. 
a treia i se datorează unui anume Bucur Şerb din Poplaca şi datează din 
anul 1839 ; a patra, datind din anul 1810, a fost alcătuită de un anonim 
din O lten ia8), ci şi pentru că găsim in ca aplicat un principiu (empiric) 
de clasificare a proverbelor şi zicătorilor. precum şi explicarea, chiar dacă

8 Vezi Adrian Fochi — op. cit., p. 78-80.
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rudimentară, a sensului acestora. Dar, deocamdată, folcloristica noastră 
se afla incă la prima ei virstă, aceea a descoperirii entuziaste a folcloru
lui. iar următoarele etape, a culegerii, clasificării şi prelucrării creaţiei 
populare după metode şi principii ştiinţifice nu vor întirzia prea mult 
să-şi facă apariţia.

in orice caz, colecţia de proverbe şi zicători a lui Iraclie Porumbescu, 
reprezintă, după opinia noastră, o pagină interesantă din istoria folclo
risticii româneşti, care îi conferă realizatorului ei un loc între folcloriştii 
români din epoca ivirii interesului pentru creaţia populară şi a primelor 
/mlegeri de folclor!l.

mm

JbL
»

. - ! * •  w s.hm  MAVAKI A ' W T  rv^ttv-ii^V

,"4 < *
r*- \ I irUMft. *«M A K«VAV

M.*.. K'-v>XT«« A itv j A*»'»'* '■'"'V

IK  «IX.VV»

I .

V

î-'i *«»_v A* -»«•>»• VAX

M

l'-'îA** S**-* IIW - A *\t-.

H
‘V’I»* v»  ̂-i

'  f

*, \ ţ*A,v«.

"  •* * ' ‘ ' ' 1 * •' • fc <■ ţ :•» <*•>.* . * . I* ̂
^  <.{ ? „ .«„**VS * ' * **« *■

'•» «*«■*•- *•■»> • V;'*'1 11< ** - ’ . . .  ;

*  v  '  ^  '  V <  V >■ x  *'

Pagină de manuscris

Publicăm în continuare textul integral al aces ei colecţii folclorice
Inedite.

9 Cf. Ovidiu P

INTRU TOT CINSTIT SFINŢIEI SALE K IR IO  K IR  TEOCTIST BLAJEVICJ 
SPIRITUALULUI A I.PARU1ALNICT I SEMI NARII DIN CERNĂUŢI SI INTERI* 
MAI.NICULUI CATEUET GH1MNAZIEI INTRU AD1NCA FRICA A CINSTI REC 

S-AU JARTVIT DE IRACLIE GOLEMBIOVSCHI

A

1. A veni drăguş l« căuş.

2. Aici ba:c dincolo crapii.

-î. Acuma mi-au venit la cap.

■1. . 1 Ini ii pinea şi cufUti.

5. A pa linii rnalu rupe.

<■ Apa de ploue degrabă vine degrabă să duce.

7. Astiz domn mine neom.

$. Au trăit traiu, şi aa mincat malaiu.

B

£/. Batcfli] capu cu impărăfiia.

1(1. llate toaca surdului.

11. Bate şaua să să priceapă iapa.

12. Hale cii maiu şi scoate cu unghia.

13. Hale heru pină-i herbinte.

14. Bagă său in carne grasă.

25. Buctiră-te giaba — harşti n etnica.

V

10. Vara „ha i! h a i!“ iarna „va i! văi 

17. Visări1! vrabie, rnalai.

ÎS. Vorba lungă sărăcia omului.

G

19. Golu incungiură satu, dar flămindu dă d-a dreptu.

20. Grăeşte gîscr. cu porcu.

n

21. Dn pinca pe fuioare.

22. De ar fi lac dar broaşte sunt.

23. Din topor măcar topor ăşte.

24. De ar fi pine cu[it este.
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25. Destul o botă la un car de oale.

26. Drept ca funia-n sac.

27. Două femei şi un gînsac; iarmarocu aşăzat.

28. Dintr-un lemn şi cruce şi lopată.

29. Dracu nu face beserici.

30. Dacă-i căutări brinza şi fărina, nă-i păpa piroşte.

31. Dă cu băţu-n baltă.

.12. Dintr-un ţânţari, face un armăsari.

33. Din ţigan nă-i face popă.

34. De departe trandafir, de aproape borş cu ştir.

35. Din păr in hir.

E

36. E de pe un umere şi pune pe altu.

37. El ii trăsnit cu leuca.

38. El ii pălii cu sacii deşărt peste frunte.

39. El are patru ochi.

40. El ii o mămăligă crudă.

■11 El ii cumătru cu dracu.

■12. El ii făcut din topor.

43. El ştie ca calu cind ii amiazăz[i].

Z

41. Zvirle mazăre pe părete.

45. Zgircitu îndoit plăteşte.

K

46. Cap pc cap întinde.

■17. Cum ii rădăcina aşa şi copacii.

48. Calu bun şi in t/rajdi află negustori.

49. Cind a face plopu peare şi răchita păltinele.

50. Cind a şuera racu-n labă.

51. Cind n merge apa la dial.

52. Cumpără miţa-n sac.

53. Cind era lupu căţăl.

54. Cit Prulu şi coasta (sein : n-a fi aceia).

55. Cu piele de oaie sparie lupu.

56. Capu plecat sabia nu prinde.

57. Cit coasta şi cucu.

58. Ciţi Cini in bae.

59. Cind a creşte păr pe palmă.

60. Cui cu cui să scoate afară.

61. Crede lui ca tnifii.

62. Cinele bate iar vintu duce.

63. Cinele nu fuge de colac dar de botă.

64. Corb la corb tiu scoate ochii.
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65. Cu nemica tot nemica.

66. Cum iţtil cintă aşa gioacă.

67. Ca frunza pe apă.

68. Cum (i-i aşterne, aşa te-i culca.

69. Cite zile intr-un an.

70. Cit cioara-n par.

1.

71. Lupu îşi schimbă păru, dar năravu nu.

72. La dinsu-i. obrazu de scoarţă.

73. Lumea asta nu-i şagă.

74. Limba n-are oasă.

75. Leneşii indoit aliargă.

76.. Lasă viu şi cată mort.

77. Limba bate curu.

78. Lui ii milă ca ţiganului dc pehilă.

79. Liagă miţii domolul (clopotul — n.n.) şi-i dă drumul la şoareci

•VI

80. Mai mare-i malaiu decât prescurea.

81. Minciuna numai odată minc.ă colac.

82. Mai cu ni in te-i astiz ou/l] decît găina.

83. Mină pc mină spală.

84. Munca tui an, folos de un ban.

85. Mai aproape-i cămeşa decât sumanu.

86. Mui aproape-i la Dorohoi, decât să spune.

N

87. Nu zăce hop pănâ ce nu-i sări.

88. Nu-s in toate zilele Puştile.

89. Nu călca cociorva că ţ-a rade una.

90- Nourul mic mai degrabă ploao.

91. Nu daf-h] cinste cu picioru, că la urmă-i duce doru.

92. Nu băga lingura, unde nu-ţi herbe oala.

93. Nu-mi merge calare in gură.

94. Nu întoarce mortu de la groapă.

95. Nu mai face şvară in fără.

96. Nu-s tăte cintătoare, cite pe deasupra zboară.

97. Nu da bota-n mina nebunului.

98. Nu-i nunta un câne scurt de coadă.

99. Nu ese fum de. unde nu-i foc.

100. Nu-i nebun cel ce măncă 7 pite, dar [i]i nebun cel ce dă.

O
101. Omu-i ca musca.

102. Onni cu paguba-i şi cu păcatu.
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p

lu",. Pune clar ;>r>s-‘ - grămadă.

U>4. Popa numai il o daţii zice cazania

103. Peştele dc Ia cap intiii sâ împuţeşte 

10i>. Peştele din unghifă şi mămăliga din răşnifă. 

ln7. Pinea coaptă bine — aşteaptă oaspeţi buni.

R

lăl5. Hău cu rău, dar mai rău fără rău. 

l'i'j, Răbdarea rniininră ce-i 7nai bun.

S

110. Sătulu Jlămindului nu crede.

111. Să cunoaşte ziua de dimineaţa.

I I :. Străcură tinfanti şi înghite cărnii a.

T

11 ,. Tătit pasărea pc limba ei piere.

V

U I. l'rmfa] alege

Il't. 1 if i.ru  atăta merge la apă pină ce sa rumpe toarta.

1 P>. l'mli-ai văzut babă frumoasă şi băet bun.

117. Lndi-ai văzut moarte fură pricină şi nuntă fără minciună ?

F

IIS. Ficşte care la prugu Iui trage.

IU I Fă praznic cu-n pitic.

II

120. Hitrul făgăduieşte, nebunul trage nădejde.

T

121. Vine peştele de coadă.

Ci

122. Cioara-n par, vrabia-n mini.

123. Cine alege ; pe urmă culege.

124. Cr-i in mină nu-i minciună.

12~>. Ce-i drept nu-i păcat.

120. Cine poate oase roade, dar cine nu nici carne moale.
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SEMNIFICAŢIE

1. Me-i ruga şi pe mine ceva.

2. Altă întrebare, şi alt răspuns.

3. Năcazul cel mai mare.

4. Toată puterea-i in mina lui.

5. De cel tăcut te fereşte.

ii. Cum ceva ai dobindit, aşa şi să duce.

7. Slabă putere are.

H. Acu ii bătrân.

Nu te griji, de ce nu ţi-i de folos.

10. înveţi pe cine nu te pricepe.

11. Prin alte vorbe ii dă să să prieieapă.

12. Vra să gătiască lucru mai uşor.
1H. idem ac Frisch gewagt halb gewonnen (cine nn riscă, nu ciştigă — trad. n.)

14. Dă bogatului dc pomană.

15. Bucură-te pe neştiut lucru.

Hi. Cine pentru vremea viitoare n-.i să grijeşte.

17. Ce-i in gind, de aceia vorbeşte.

2d. Nu să pricepe în vorbă.

21. Sigur pe nesigur.

22. De ar fi pine. gură este.

23. Macar ceva din pagubă.

24. idem cu 22, 28.

25. L.i cuminte tri cuvinte.

2ti. adecă : minciună.

28. sau 2 fraţi ; unu bun altu rău.

2'*. Cel rău nu face nemică bun.
un. Uacă-i pune toate greşelele altuia la samă, nu te-i prei'opsi.

31. idem ac : 10.

32. Măreşte minciuna.

33. Din rău bun.
34. Din afară dinlăuntru.

35. De-amăruntul.

31;. împrumută ; şi plăteşte datoria.

37. (Iii bat.

38. EI ii prost.

30. Adecă : el ii cuminte.

411. Adecă : la toate Ii]i moale.

41. »idecă : |i|i poznatic.

42. Adecă : [iii grobian.

43. Adecă : nu ştie nemică.

44. Adecă : nu să prinde de cineva învăţătura.

4 .‘>. Aceia ii ştiut.

4ti. similis sini iii gaudet.

47. Cum părinţii aşa fiii.

48. sau : meşteru bun.

4M, 50, 51. Aderă : n-a fi aceia.
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52. sau lucru neştiut.

53. sau tare de mult.

55. sparie şoarecu pe miţă.

56. Răbdarea nu se pedepseşte.

57. idem ac n. 51.

58. adecă : mulţi.

59. idem ac no. 57.

ISO. Pagubă cu despagubă.

UI. sau : nu-i crede ca .şi miţi[i].

62. Nu băga sama ce nebunul grăeşte.

<>3. De bine, nu să liapădă nime.

'64. Sau tâlhari la tâlhari.

66. Ascultă pe cel mai mare.

67. Sau lucru nesigur.

68. Cum te-i griji asa-i ave.

69. Adecă : să să ducă.

70. Să sadă răul.

71. Cel rău numa dinafară samănă bun.

72. N-are omenie.

73. Greu de trăit.

74. Vorbască cine ce vre.

76. Lasă sigur şi cată nesigur.

77. Prin gură nestăpînită să păgubeşte.

78. Tare î[i] milă.

79. idem ac no. 95.

80. Mai mulţi ţărani decit preoţi.

82. Fiul decît părintele.

83. Unu pe altu ajutură.

85. Neamu, decît străinu.

86. Nu-i aşa groznic, cum să povesteşte.

87. Pină ce n-ai săvirşit, nu te lăuda.

88. Un noroc nu se îritimplă totdeauna.

89. Nu zădărî pe nime.

90. De omul puţin însămnat mai tare te fereşte.

91. Adecă nu necinsti.

92. Nu te amesteca unde n-ai treabă.

93. Nu sminti vorba.

94. sau : ce-ai dăruit.

95. Nu vesti taina.

96. Nu-s tăţi buni ciţi samănă.

97. sau : puteare.

98. Nu-i numa unul ca altu.

99. sau : veste rea fără nici o pricină.

100. sau : acel, ce de un cuminte îi îmbiet la faptă rea.

101. adecă : să nu să tiamă de mortea.

103. adecă dă celui ce are (cum in No. 14).

104. Cind nu voieşte cineva să poftoriască zisa lui.

105. Adecă după cel mai mare toţi să indriaptă.
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106. adecă : Is tot una.

107. Cind o fecioară-i cam stătută, 

i' Ştiut iaste.

I i i».  Bogatul săracului.

111. Omul de tînăr.

ÎL  Pre puţină silinţă la un mare scopos.

II Omul pe gura lui să păgubeşte.

11!. :dcm ac „Finis coronat opus".

1! . Fapta rea pănă la o vreame să tăinuieşte, 

l i ' .  Aşa este.

117, 118. Ştiut iaste.

Î l1', idem ac : 112 

I im ştiut iaste.

121. idem. ac: 119.

122. idem ac 76.

îl :. Din mult la urmă nemică.

124, 125, 126. Ştiut iaste.

LA COLLECTION DE PROVERBES ET DE DITS 
D’IRACIE PORUMBESCU

— Resumâ —

On public pour la premiere fois la collection de proverbes et de dits popu- 
' - redigee par Iraclie Porumbescu dans la periode de ses etudes theologiques ă

i rnăuţi (1847-1850), collection restee inconnue jusqu’a ce moment. Dans la 
i ’i'isontation faite, les auteurs se referent A l ’intcret manifesta par Iraclie Porum
bi» . pour la creation populaire, en soulignant la prcsence du folklore dans 
roeuv -e litteraire de celui-ci, la stimulation de Vasile Alecsandri, ainsi que la 
priM-ncc, dans les Souvenirs d’Iraclie Porumbescu, de certains rudiments de prin-
• 'pes folkloriques. On souligne l’importance de la collection, cette-ci etant la

..... de ce type dans l’histoire du folklore roumain et contenant un essai de
J.is- fication des locutions, ainsi que l’explication de leur sense. Grâce â cette

• otlivtion, Iraclie Porumbescu doit trouver un lieu dans l'histoire du folklore 
roumain.
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NOTE DE ISTORIE MEDIEVALA SUCEVEANA

ŞTEFAN S. GOROVEI

Apropiatul jubileu nl Sucevei —  împlinirea a şase secole de la 
l - a t e s t a r e  documentară azi cunoscută —  pune în faţa istoricilor
11 1 ' i acestei zone a ţării noastre misiunea de a dedica oraşului şi ce
ia' e scaun, sediu al principalei reşedinţe princiare a Moldovei vreme
ile nroape două veacuri, o monografie la înălţimea istoriei pe care
ir !!;■_• să o înfăţişeze. Misiune nu tocmai simplă, din motive absolut 
" ii ive şi care ţin. in marea lor majoritate, de anumite condiţii, spe
li . ale dezvoltării noastre istorice. Acum mai bine de opt decenii.

N ii rga işi începea una din cele mai solide cărţi ale sale - - monogra
fia ii-spre cetăţile-porluri ale Moldovei medievale, Chilia .şi Cetatea
Aii i cu această idee: „Istoria unui oraş românesc in sensul de istorie 

. nu se poate scrie. Se poate urmări viaţa interioară şi accidentele 
poii’ i:-!- ale unei localităţi din Apus, se poate face din ele ceva legat şi

■ i mt : pentru o localitate din Răsărit, din Peninsula Balcanică 
(.»*' de Ragusa), din Rusia, lucru nu e cu putinţă. Acolo avem o eon
ii ■ i• e de isvoare speciale, arhivele, care lipsesc dincoace. Aceasta 

'< • - birea" De altminteri, marele istoric şi-a intitulat cartea Studii 
: . . nu monografie, tocmai pentru a evidenţia deosebirea pe care

o ■ rase.
linii mari, observaţia lui N. lorga a rămas valabilă. O monogra

fii sensul aceia nu st- poate face pentru nici unul din oraşele spaţiu
lui r mânesc extraearpatic. dar istoricul de azi priveşte o asemenea mi-
.iiii c eu mult mai puţin scepticism, avînd la indemină o cantitate in-

arabil mai mare <le material documentar, sporul respectiv datorîn-
lu- . in foarte mare măsură, lui N. lorga însuşi. E drept că vechile ar- 
lii'.i- irăşeneşti din Moldova şi Ţara Românească au dispărut fără urme,
o  păstrindu-se nici măcar nu singur catastif, din eite au existat - ■ ates- 

ittj,' ' ’ncum en iar  în fiecare din tirgurile acestui principat-. In schimb.

1 N. lorga. Studii istorice asupra Chitici şi Cetăţii Albe, Bucureşti. lK'i'1,
l». 5,

- (T I) Ciurea. Oryanisarea administrativă a statului feudal Moldova
l\' XVIII), iu ..Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. 1). Xe-

" 'in continuare : AllAI], II. 1‘>l>5, p. 1HU. Două catastife — de cu totul
•■.itură. clar extrem <le interesante — a publicat regretatul C. Turcu : Catas-

i,.' .-.ei dugheni din laşi la IH7H, in „Studii şi cercetări ştiinţifice". Iaşi, istorie
111 a nuare : SCSI. ist.], :>—4 VI. 1!»55. p. 175— 181 si Cele mat vechi statistici 
ni. :,.i.vencşti, in SCSI. ist.. 2 VII, 1«*5«, p. 57—85.
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a crescut considerabil numărul documentelor interne cunoscute, mai 
cu seamă pentru a doua jumătate a veacului X V I şi prima jumătate a 
celui următor, documente care conţin referiri tot mai dese şi mai bogate 
la diverse aspecte ale- vieţii orăşeneşti ; pe de altă parte, documentele 
oraşelor ardelene —  în parte editate de N. lorga în volumul X V  (par
tea I şi partea II) din colecţia lui Eudoxiu Hurmuzachi, la care se adaugă 
socotelile oraşului Braşov3 —  şi acelea care privesc relaţiile comen iale 
(şi nu numai comerciale) cu Liovul, editate tot de N. lo rga4 întregesc 
sensibil imaginea pe care istoricul şi-o poate face despre viaţa oraşului 
medieval moldovenesc. în plus, scepticismul este cu totul nejustificat 
cînd e vorba de Suceava, unul din oraşele de frunte ale Moldovei me
dievale, pentru care există —  graţie rolului pe care l-a îndeplinit două 
veacuri —  numeroase informaţii documentare, la care se adaugă rezul
tatele cîtorva decenii de săpături arheologice, atît în cetate cit şi în oraş, 
săpături care au îngăduit, deja, redactarea cîtorva lucrări fundamentale 

pentru istoria Sucevei r\
Pe calea spre alcătuirea unei asemenea monografii a Sucevei — 

cetatea şi oraşul —  o etapă de neînlocuit ar fi. cred, editarea unei (sau 
unor) culegeri de (titlul e sugerat de volumul lui lorga !) Studii isterice 
asupra cetăţii şi oraşului Suceava, istorie abordată din unghiuri dife
rite. pe perioade cronologice, pregătind terenul pentru o amplă frescă 
a vieţii orăşeneşti sub toate aspectele sale (economic, politic, cultural, 
religios) şi a organizării cetăţii şi a vieţii care se desfăşura acolo. In 
paralel, cîteva volume de Documente sucevene ar trebui să adu iu — 
după modelul Documentelor bucureştenc editate de profesorul Gi rge 

Potra —  toate acele acte care privesc viaţa suceveană, documente emise 
de cancelaria domnească (precum cele din 5 iunie 1449 fi, 12 au;_ ist. 
14fii ' sau 21 martie l.r>28K, toate trei dc un netăgăduit interes p -: ru 
cunoaşterea unor aspecte de viaţă suceveana), de autorităţile • ale 
(scrisori ale şoltuzilor, vornicilor etc.), zapise ale localnicilor, pînă la 

emoţionantele jalbe ale sucevenilor care protestau împotriva încercă

rilor de a se distruge monumentele oraşului în primii ani ai stăpînirii

Qucllcn zur Geschichte der Stadt Kronstadt, I—III, Braşov. 1886— :
cf. şi Radu Manolescu. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul !se
colele X !V— X\'l). Bucureşti, 1065.

I N. Iorj{a, Relafiile comerciale ale ţârilor noastre cu Lembergul. I h p ’ le 
şi documente din arhivele oraşului JLemberg, Bucureşti, 1900 ; idem, St ud-:! şi 
documente cu privire la istoria rumânilor, X X III . Bucureşti, 1913.

5 M. 13. Matei. Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, B'.;< u-
reşti. 1 ‘N;:>; idem. Studii de istorie medievală orăşeneasca. Suceava. 1970 : v. si
idem. Aspecte particulare ale formării oraşului medieval Suceava, in ..R -ta
de istorie". 12 34. 1081. p. 22-47—2261.

6 Documenta Romaniae Historica [in eontinaure : D R tl; toate vo!' ’ ’ele 
citate din această colecţie fac parte diri seria A Moldova/, 11, nr. -1. p. 4-ii.

7 Ibidem, nr. 100. p. 142-144.
8 Documente privind istoria României (in continuare: D IR ;  toate volu

mele citate din această colecţie fac parte din seria A. Moldova!, 1 XVI. nr. j)4.

p. 278-270.
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li.ibsburgice instaurate în 1775!l. O secţiune a acestor volume ar putea 
fi rezervată inscripţiilor sucevene şi însemnărilor de pe cărţi —  cărţi
ii ipite în depozite din ţară şi de peste hotare —  importante mai ales 
pentru reconstituirea vieţii culturale. De asemeni, un volum de biblio
grafie istorică suceveană ar trebui să reunească titlurile volumelor, stu
diilor. articolelor, notelor apărute pînă acum l0, cu referire la oraşul şi
: iatea Sucevei ; aceasta ar arăta imediat, ce aspecte au rămas mai

put: (sau deloc) studiate şi in ce direcţii vor trebui îndreptate efor
turile in cadrul cercetărilor premergătoare elaborării monografiei. Un 
v.>!-,im de veche iconografie suceveană •— fotografii culese din arhive şi 
vcchi albume —  şi-ar avea şi el, rostul său bine definit.

Cu gîndul la o asemenea întreprindere —  care ar putea avea, la
• .tul drumului( un drum nu foarte neted, desigur), una din cele mai

l umoase realizări ale istoriografiei româneşti contemporane —  am aş-
- ii aceste cîteva note de istorie medievală suceveană, în speranţa

• i vie vor putea folosi, împreună cu unele observaţii şi sugestii, viito
rului monograf al Sucevei.

ntîi, cîteva precizări.

naintea primelor menţiuni datate precis, atît pentru oraş, cit şi
a v ! , .  4-X ,* — .-- i . : -----  O -----------------------------------• ••

-- -----  ,---- - ---  *• "  V..V V4
. n .ru cetate, există o altă menţiune a Sucevei, anume cea din lista
i ' • a „oraşelor depărtate şi apropiate14, izvor in care mai multe oraşe 
(iu-, spaţiul românesc est-earpatic îşi află cele mai vechi atestări ".

i tel listă, alcătuită în juru l anului 139.0 reflectă. însă, realităţi
nu puteau fi de dată foarte recentă : pentru ca unele din tirgurile

i v-tive (ca Iaşi, Roman, Neamţ. Piatra sau Suceava) să prezinte un 
cit* ros Ia data cînd au fost înscrise în listă, ele trebuie să-şi fi dovedit
i iteva decenii mai inainte importanţa, confirmată apoi şi întărită de 
v ir^erea timpului. Ştirile despre unele dintre ele (altele, ca Baia sau 
v  ii. erau cunoscute şi anterior) au putut fi duse in ţările ruseşti de 

:i Dmitrievici, fiu l marelui cneaz al Moscovei, Dmitri Donskoi. care,
: urnei de la tătari, a găsit un prim adăpost, în 138fi, în Moldova lui

11 S. Reli, Lupta românilor din Suceava cu stăpinirea austriacă pentru con- 
j monumentelor religioase istorice din acest oraş in anii 17(11 1704 (după 

it'i -..cute oficiale inedite), in închinare lui Nicolae lorga, cu prilejul împlinirii 
i !.'e 00 de ani, Cluj, 1931. p. 360—371 : v. şi N. Grămadă. Aspecte de. viată
mii; ovi litul oraşului Suceava, in „Mitropolia Moldovei sis Sucevei" [in continuare :
"  ' . 10-12. X X X III , 1057, p. 868-883.

10 Tot ce s-a scris pînă acum un deceniu, se află in excelentul instru
iţi* de lucru alcătuit de N. Stoicescu. Repertoriul bibliografic al localităţilor

lumcntelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1074.

11 Alexandru Andronic, Oraşe moldoveneşti in secolul al XlV-lea in
6 -:<i celor mai vechi izvoare ruseşti, in „Romanosiavica", X I, 1065, p. 203-217 ;
Su cava — p. 212-213.

12 Ibidem, p. 210 : 1388-1301 ; C. Cihodaru, începuturile vieţii orăşeneşti
tu : . i. in „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi. s. istorie,
I W l I ,  1071, p. 36—37, n. 29: 1380—1392; mai recent E. P. Naumov (1974) o da-
l ir.l 1394-1300 — cf. Alexandru Andronic, recenzie in A II A I, XVI, 1979, p. 574.
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Petru I 1:1. Aşezarea atestată de lista rusă —  listă a oraşelor —  e, se în
ţelege. oraşul (tirgul *'') Suceava

tn strictă ordine cronologică, rea mai veche menţiune dat( a 
numelui Suceava e cea din 10 februarie 1388, din actul dat de Petru T 
in legătură cu împrumutul pe care i-l ceruse regele Poloniei D <r in 
acest act e vorba nu de oraş ci numai de cetatea Sucevei —  ,.v , 
rodea Saceavea‘‘. Şi următoarele menţiuni din documentele moldavo ş;î. 
azi cunoscute, se raportă toi la cetate : ...u naşemi gorodea. u Socei’ .*a“ 
la 18 noiembrie 1393 |s şi ,,vî gorodea. v Suceavea“ la ti ianuarie 1- '*> ,!l. 
Prima menţiune a oraşului pare a fi socotită :,<l cea din martie 1390 : ..in 
partibus Moldavie, oppidi Soezezow14

A trecut, însă. mai puţin observat —  aproape, neobservat ! —  fap
tul că şi oraşul Suceava este menţionat pentru prima dată tot in iiSH. 
nu ca loc de emitere a unui documenţ( cum sint cazurile citate pînă 
aici), ci efectiv ca aşezare orăşenească. Este vorba de un act emi de 
raloiieosul armenilor. Theodoros II. la 18 august 13X8. în care arr 'iii 
lin mai multe oraşe —- între care Suceava (Ciciov), Şiret (Sirat) si. rina te 
Cetatea Albă (Mankrman) —  sini arătaţi ca fiind supuşi jurisdi 'ioi 

scaunului episcopal din Liov —.
Această dublă primă menţionare - a cetăţii intr-un document ro

mânesc şi a oraşului intr-unui armenesc —  este deosebit de sugestivă 
(chiar dacă e. desigur, intimplătoare) pentru istoria Sucevei. In jde- 
vâr, in următoarele trei secole evoluţia Sucevei stă sub semnul ac \!ei 
dua lită ţi: cetatea şi oraşul. Fiecare şi-a avut evoluţia şi viaţa sa pro

13 V.. in această problemă, şi P. F. Parasca, Iz istorii rannih moldo-.ko-
russkik .vreazei (SO-e gg. X IV  v). în „Buletinul Academiei do Ştiinţe a H. S. S.
Moldoveneşti". Chişinău, 1970, nr. 2, p. -13—-li): cf. şi recenzia Iu: AIe>ui"Jru 
Andronic, in AÎJAl, XV II. 1980. p. 728—730.

l-l (Tu privire la termenii folosiţi pentru a denumi oraşele moldovene in 
Evul Mediu. cf. Renale Mohlenkamp. '/-ur Bezeichnung der moldauischen Sir'dte 
in den Quellen des Mittclalters, în Ostlichex F.uropa. Spiegel der Geschichte, 
Wiesbaden. 1977. p. 171— 192.

15 Alexandru Andronic. Oraşe moldoveneşti..., cit., p. 213.
16 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte (le Ştefan cel Mare,

II, laşi. 1932. p. 604.
17 V„ de exemplu. Constantin C. Giurescu. Tirguri sau oraşe şi cetăţi

moldovene din secolul al X-lea pinii la mijlocul secolului al XVl-lea, Bucu
reşti, 1967, p. 278 : „...prima menţiune documentară scrisă asupra cetăţii si tîr— 
gului... este din 1388 ; la 11 februarie...'*.

18 DRH, 1, nr. 4, p. 6.
19 M. Costăchescu, op. cit., p. 613.

20 Alexandru Andronic, op. cit., p. 213 ; Constantin C. Giurescu, op. cit., 
nu face distincţie între menţionarea cetăţii şi cea a tirifului.

21 Hurmuzaki-Densuşianu. Documente, U, p. 323.
22 G. Petro wie/., 1 primi duc Arcivescovi armeni <!i I.eopoli, in „Orienta- 

lia Christiana Periodica", X X X IU , 1967. p. 115 şi noUi 3 (acelaşi autor arată că 
Mankrman nu este Cetatea Albă, ci Kievul); pentru actul din 1388, v. şi P. P. 
Panaitescu, Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru episcopia armeană din Su
ceava (30 iulie 1401), extras din „Revista Istorică Română’' (în continuare: 
R1R), p. 6 şi H. Dj. Siruni, Armenii in România (cu prilejul unui centcnar), extras 
din „Arhiva Românească*", V, 19*10, p. 28 (cu data de 10 august 1388).
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prie, chiar dacă desfăşurate într-o strinsă —  inseparabilă, uneori —  
unitate. Va trebui, prin urmare, să se urmărească separat, în izvoare, 
urmele detectabile ale acestei dualităţi sucevene, pentru că, la urmă, 
istoria oraşului n-ar fi întreagă fără cea a cetăţii şi invers !

Pe de altă parte, istoria vieţii orăşeneşti de la Suceava e de nedes
părţit de istoria comunităţii armene de acolo. S-a arătat, mai de mult,
■ ■A ..vechile oraşe moldoveneşti [...] au fost. in general, aşezări poliet-
i i 'h i " ; in special in oraşele care şi-au avut începuturile în veacul XV I,
dezvoltindu-se odată cu domnia, s-au aşezat comunităţi de locuitori de 
alte neamuri —  saşi, unguri, ruşi etc.-' —  unii dintre ei aduşi, probabil,
11i ; r de domnii moldoveni, după un obicei curent în epocă. La Suceava 

au existat şi grupuri de saşi-’’ şi de unguri'-'6 şi de ruşi-7 —  care locu
iau intr-un cartier anume, o mahala, atestată la 1461 -s, existînd şi o 
nli; - rusească, atestată încă din 1481 251 —  şi de greci:i0. dar locul cel 
mai însemnat l-a deţinut, pină foarte tîrziu comunitatea armeană, nu
meroasă incă şi în mijlocul veacului X V II (3000 de locuitori, alături de 
20.0(i0 de români "1) şi care (spre deosebire de celelalte comunităţi, to
pite, finalmente, în masa românilor) îşi va păstra individualitatea şi 
duţ includerea Bucovinei în împărăţia habsburgică (1775). Această co
munitate, prin însăşi natura profesiunilor pe care le exercitau membrii
■ i (i egustori —  mai ales —  şi meşteşugari), a fost vreme îndelungată în

23 Constantin C. Giurescu, op. cit-, p. 96.

24 Ibidem, p. 82—96.

25 Ibidem, p. 83: v. şi D. Ciurea, Date şi sublinieri privind Suceava in 
XV—X V III, in A llA I, 111. 1966, p. 195—196. Cîteva menţiuni documentare:

orna sasul, la 1510 (Hurmuzaki-Iorga. Documente. XV,, p. 204) : Andreas Ac- 
' . la sfirşitul veacului XV I (N. lorga, Studii şi documente, V, p. 609):
....... Sasul cu soţia sa Catruşa, la 1637 (Arh. St. Iaşi. P. 330, f. 891).

26 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 86 ; pare a fi cazul lui Hancea şi 
. 11 fu milici lulăş (v. mai departe, in textul do faţă).

27 Ibidem, p. 92; Stepau rtuhenus... de Soczavia menţionat la 1476 (N. 
I" j;a. Studii şi documente, X X III , p. 310).

28 DRH, II. nr. 100. p. 143.

29 G. Balş. Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea
■ i u! XVllI-lea, Bucureşti, 1933, p. 535.

30 Stabiliţi in diverse răstimpuri : Hawrilo <trecus de Schoczavia mcn- 
..it la 1557 (N. lorga. Studii şi documente, X X III , p. 342); Dumitru grecul

• : biitrtn Şi Marin grecul, în zapisul din c. 1600— 1625 a! lui Văscan şoltuznl
iv lista şoltuzilor); in catastiful breslei blănarilor şi cojocarilor, publicat de 
r n>:on Pavlescu, Economia breslelor in Moldova, Bucureşti, 1039, sint trecuţi:
1 ih, uca grec şi Kir a fratele său (p. 508; menţionaţi documentar la 1638), Stafie
■ c i ţi Lazăr fiul său (p. 509), Vinca grec (p. 512), Cirstca vameş de Suceava

12, arătat la 1604 mai 28 drept Cirstca grecul — cf. Gh. Ghibănescu, lspi- 
'ic,_• şi zapise, U, p. 29—30), Nicolae, fratele lui Stafie (p. 513) ; de aceeaşi 
i'mnalitate trebuie să fi fost Hiorga cupeţul şi 7.ota vameşul, citaţi la 1609 

l>IR, 2/XVII, nr. 254, p. 191). V. şi Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 283.

31 V. A. Urechiă, Codex Bandinus (ARMSI, s. II, t. XVI), Bucureşti. 1895.
p 249 ; dacă numărul armenilor poate fi considerat real — cum se vede din
ompararea cu informaţiile altor călători — cel al românilor este, fără îndoială,

• xagerat; cf. statistica dată de D. Ciurea, op. cit., p. 199.
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fruntea patriciatului32 sucevean, avînd un rol însemnat în viaţa eco
nomica şi culturală a oraşului medieval, la a cărui conducere parti ipa 
prin organele sale administrative.

In  jurul acestor aspecte, care stau sub semnul primelor menţiuni 
ale Sucevei, din 1388, voi grupa o serie de informaţii, care nu sint ro
dul unor cercetări exhaustive, sistematice, întreprinse în acest scop, ci 
s-au adunat în cursul unor căutări avînd cu totul alte ţinte.

*

„De unde am putea şti fără întrerupere ceea ce s-a petrecut intre zi
durile acestor oraşe vreme de cinci secole ? De unde am lua lămuriri 
asupra organizării lor, asupra magistraţilor care le administrau, asUpra 
dărilor, asupra numărului şi compunerii populaţiunii, asupra culturii, 
comerţului ?“. Punîndu-şi aceste întrebări —  prin care indica, de fapt, 
ce ar trebui să conţină monografia unui oraş —  N. l o r g a n u  între
zărea nici un răspuns pentru Chilia şi Cetatea Albă, într-o vreme inc! 
încă nu se începuse cercetarea arhivelor otomane, care avea să aducă 

aşa cum a şi adus, în ultimele decenii —  informaţii de o bogăţie- şi 
şi de o preciziey‘ pe care documentele noastre interne (redactate în cu 
totul alte scopuri decît recensămînlul bunurilor şi mijloacelor de pro
ducţie...) nu le pot avea. Dar „lămuriri asupra organizării..., asupra ma
gistraţilor,... asupra dărilor, asupra numărului şi compunerii populaţiunii. 
asupra culturii [şi] comerţului41 se pot aduce şi una din sarcinile viitoa
rei monografii va fi tocmai aceasta, de a înfăţişa organizaţia şi adminis
traţia atît a cetăţii, cît şi a oraşului, cu liste ale dregătorilor dintr-o 
parte şi din alta. Pentru cetate, lucrul e ceva mai simplu, existînd dc-ja 
o listă a portarilor de Suceava:t<;. Acesta era titlul oficial al coman
dantului m ilitar al cetăţii, dar in limbajul curent i se spunea —  încă 
din veacul XV  —  pîrcălab de Suceava, apoi, de prin deceniul patru al 
veacului XV I, i se va spune hatman, pentru ca în deceniul următor să 
se stabilească formula hatman şi pîrcălab de Suceava. Venind din limba 
vie, ea a cîştigat. treptat, teren faţă de titulatura vechiului protocol;i;, 
sfîrşind prin a se impune definitiv în domnia lui leremia vodă Movilă, 
în ultim ii ani ai veacului X V I. cînd dregătoria respectivă a aparţinut 
fratelui domnesc, Simion Movilă. în aceste împrejurări, şi locul din sfat

32 Pentru această problemă, asupra căreia voi reveni, v. Radu Manolescu, 
Cu privire la problema patriciatului in oraşele Ţârii Româneşti şi Moldovei 
(secolul al XV-lea — prima jumătate a .secolului al XVl-lea). în „Cumidava".
IV. 1970. p. 91—99.

33 N. lorga, Studii istorice..., p. 5.
34 Cf. AU Al, XV I, 1979, p. 571)—58-1 ; X V III, 1981. p. 714—722 ; X IX . 1082, 

p. 791 şi 8-17.
35 N. Stoicescu, Lista marilor dreqâtori ui Moldovei (sec. X IV —XVII), in 

A II Al, V IU , 1971, p. 406—407.
36 Pentru atribuţiile acestui marc dregător, v. N. Stoicescu. Sfatul dom

nesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XV—XV II, Bucu
reşti. 1968 şi N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova. I. Organizarea de stat 
pină la mijlocul sec. al XVIIl-lea, Bucureşti, 1971.

37 Cf. Ştefan S. Gorovei, Mărturiile unui document, in „Cercetări isto
rice", X I—X II (1981 — 1982), Iaşi, 1983, p. 307—316.
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a devenit în mod oficial altul : în documentele externe, încă din 1517 
hatmanul ocupă locul al doilea între membrii sfatului domnesc. Odată 
cu transformarea portarului în hatman şi pîrcălaOde Suceava, titlul de 
portar nu a dispărut, ei a rămas pentru un dregător mai mărunt, care 
rezida efectiv în cetate. în timp ce hatmanul trebuia să-l urmeze pe 
domn, împreună cu toată curtea. Lista acestor portari va trebui alcă
tuită :N.

Oraşul işi avea administraţia sa :i9, condusă de un sfat de 12 pin/ari, 
in frunte cu un şoltuz, comunitatea armeană avînd, la rincîul ei. sfatul 
condus de un „şoltuz armenesc*1. Şoltuzul şi pirgarii erau reprezentanţii 
orăşenilor ; din partea domniei, era un vornic al tîrgului numit şi 
ureadnic. Şoltuzii şi vornicii de Suceava pot fi urmăriţi in documente 
pînă la instaurarea stăpînirii habsburgice (cu intermitenţe, fireşte), şi
rul lor incepînd din prima jumătate a veacului XV.

La Suceava îşi aveau reşedinţa şi dregătorii care conduceau ţinu
tul, pircălabul şi marele vătaf, cel clintii cu atribuţii civile iar cel de-al 
doilea cu atribuţii militare ; instituţia vătafilor şi a marilor vătafi, creată, 
se pare, de Petru Rareş '•* —  cel dintîi mare vătaf de ţinut este atestat 
in 1546 (Iurşa, vătaf de Dorohoi) —  va pierde, ulterior, atribuţiile m ili
tare, marii vătafi devenind „colaboratorii cei mai apropiaţi ai pircăla- 
bilor“ de ţinut, cu care împărţeau atribuţiile civile'5-; după mijlocul 
veacului XV II, marii vătafi vor fi înlocuiţi cu marii căpitani de ţinut 
căzuţi, insă. curînd in desuetudine, ca şi pîrcălabii. importanţa acestor 
dregători ţinutali fiind practic nulă de la sfirşitul veacului XV II. La 
începutul celei de-a doua domnii, în octombrie 1741, Constantin vodă 
Mavrocordat a creat o nouă instituţie, adecvată epocii, ispravnicii de 
ţinu tu r i: „au mai ales cîte un boiar din boiarii mazili şi au pus la toate 
ţinuturili ispravnici şi le-au dat ţinuturili cu slujbe în minule lor...“ 
Primul ispravnic de Suceava apare în 1742 : Solomon Botez, fost şa- 
trar ; mai tîrziu, vor fi cîte doi ispravnici de ţinut.

Nu se poale imagina o monografie a Sucevei, o istorie a oraşului 
şi a cetăţii, fără listele acestor dregători („magistraţii11 despre care scria

38 O asemenea listă — dar cu erori şi confuzii — se află în lucrarea lui
C. V. Dimitriu, Doi dregători moldoveni. I. Portarul de Suceava II. Hatmanul şi 
pircălabul de Suceava, Bucureşti, 1935, p. 113—11-1 : din cele 18 nume, şapte 
aparţin unor personaje care, la datele arătate, erau pîrcălabi ai ţinutului Su
ceava, nu portari ai cetăţii Suceava.

39 Cf. N. Grigoraş, Dregătorii tirgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor
pină la Regulamentul Organic, Iaşi, 1941 ; idem. Instituţii feudale..., cit. : D.
Ciurea, Organizarea administrativă..., cit., p. 178—194.

40. D. Ciurea. op. cit., p. 153—154.
2uş-ni,ţîI3Iikqşaptet,

41 Cf. N. Stoicescu. Curteni şi slujitori. Contribuţii la istoria armatei ro
mâne, Bucureşti, 1968. Cronica moldo-polonă dă. la 1506, echivalenţa cu func
ţiile polone : pîrcălab — staroste şi vătaf — stegar. I.a 1552 şi 1553 sint men
ţionaţi staroşti de Suceava; în baza acestei echivalenţe, i-am trecut in lista 
pircălabilor dc ţinut (v. Anexele)-

42 D. Ciurea, op. cit., p. 163—167.
43 Ibidem, p. 167.
44 Ion Neculce, Opere, ed. Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, p. 849.



ŞTEFAN S. GOROVEI

lorga în 1899 !). oricit clc lacunare ar fi la început sau chiar ar rămîne. 
din cauza absenţei ştirilor documentare. Din punctul acesta de vedere, 
ca/u] ideal îl prezintă un document domnesc din 3 iunie 1647 —  în vre
mea cînd hatman şi pîrcălab de Suceava era Gavril (Coci), fratele lui 
Vasile vodă Lupu —  şi in care se menţionează, între martorii unui za- 
pis. următorii dregători suceveni : „llie Şeptelici portar do cetatea Su
cevei şi Nacul pîrcălab de ţinutul Sucevei şi lorga vornic clc tîrgul Su
ccava11 (lipseşte marele vătaf, semn al decăderii respectivei funcţii). 
Pentru acelaşi an. un zapis sucevean din 1 ianuarie 1647 ne dă şi nu
mele şoltuzului „Mihălachi şoltuzul cel rumânesc44 —  care probabil 
la acea dată preluase dregătoria (actul mai menţionează şi numele unor 
şoltuzi anteriori —  Apostol şi Oniul —  precum şi numele a şapte dintre 
preoţii suceveni) w. Aceasta ar fi formaţia completă a autorităţilor su
cevene din Evul Mediu.

Evoluţia fiecărei dregătorii în parte va putea fi mai uşor urmărită 
şi studiată avînd la dispoziţie asemenea liste care, pe de altă parte, vor 
fi de folos şi la datarea unor acte lipsite de elementele cronologice 
obişnuite ; la rîndul lor, asemenea acte nedatate vor putea completa, în 
felul acesta, listele de „magistraţi44. Iată un caz, pe care îl oferă Un do
cument publicat de T. Bălan şi datat „24 februarie 7 . .  244 ; văleatul nu
poate fi decît ori 7092 (1581), ori 7U)2 (1591). editorul optînd pentru cel 
din urmă /,s. E un act emis de Corlătescu, marele vătaf de Suceava. Drag 
vuit (voit, şoltuz) şi 12 pirgari (tot de Suceava, probabil), atestînd o vin- 
zare la Bahrineşti. Corlătescu mai este atestat ca mare vătav de Suceava 
si la li august 1583 : la 3 aprilie 1584, ca fosl vătav de ţinutul Suceava
e menţionat Gligorie Udrea ’’". în timp ce in ianuarie 1592 Dumitru Cor
lătescu apare fără nici un titlu Aşa stînd lucrurile, documentul poate 
fi datat 21 februarie 7092, adică 1581.

Un caz şi mai interesant e acela al unui document tot fără dată, 
publicat de N. lorga fără indicarea exactă a cotei (ceea ce face dificilă 
regăsirea şi examinarea lui) şi datat de el 1600— 1650 (!) : e o mărturie 
pentru o vînzare a lui Gheorghe Roşea vistiernic, menţionind pe Mi- 
halcea vornic de Suceava, lianpea portar, Dima fost vornic, Eremia 
Murguleţ, popii „domneşti44 (ai bisericilor domneşti) Grigore şi Grama, 
popii Ştefan şi Gonţul, .şoltuzul Mihai şi cei 12 pirgari r’-. Boierii Mur
guleţ şi Roşea trăiesc şi activează într-o lungă perioadă de timp (pri
mul între 1593 şi 1652, al doilea 1628 şi 1651) ; datarea actului nu se

45 Arh. St. Bucureşti. Documente istorice, CL.VI/58 (fost Bibi. Acad.. Ma
nuscrise. CLV1/58 ; v. infra, n. 275). Majoritatea documentelor inedite din veacul 
X V II le-am putut folosi după copiile existente la Institutul de Istorie şi Ar
heologie „A. D. Xenopor din Iaşi. Întreaga recunoştinţă pentru acei care le-au 
transcris .şi le-au adunat.

4G Arh. St. Bucureşti. Documente istorice, VIII/204.
47 T. Bălan. Documente bucovinene, II, p. 50—51.
48 Ibidem, p. 51.
4!) Dlfi, :i/XVI, nr. 278, p. 226.
50 Ibidem, nr. 295, p. 241.
51 DIR, 4/XVI, nr. 50, p. 44.
52 N. lorga, Studii şi documente, V, p. 79—80.
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poate face după ei. Liste ale dregătorilor ar fi uşurat datarea ; in lipsa 
lor, se recurge la alte conjecturi. Ţinînd seama că Dima e arătat tot 
ca fost vornic la 2!) martie 1632 ’*:i, devenind ulterior portar de Suceava 

atestat ca atare la 20 februarie 1636 Vl ca şi la 19 ianuarie 1641 55 —  
iar preoţii Grigore şi Ştefan nu mai apar in documentele din 20 febru
arie 1636 şi 28 decembrie 1638 50, care dau asemenea liste de martori 
suceveni, actul publicat de lorga poate fi datat circa 1632 (oricum, ante
rior datei de 20 februarie 1636)r,tl bls. Listele de dregători suceveni se 
(impietează, astfel, pentru această dată probabilă, cu numele lui Mi- 

halcea vornic de Suceava şi cu cel al şoltuzului Mihai. Cînd unul din 
aceşti dregători va fi găsit intr-un document datat cu certitudine, şi 
datarea celui în discuţie aici se va putea face cu mai multă precizie.

Această încercare de datare a actului publicat cîndva de lorga atrage 
după sine datarea aproximativă şi a altor acte —  editate tot de lorga, 
in colecţia Hurmuzaki —  şi care sînt de un interes mai larg, întrucit 
privesc reparaţiile întreprinse de Vasile vodă Lupu la cetate şi la curtea 
lomnească clin lirgul Sucevei. După ce la 29 octombrie 1636 domnul 
insuşi s-a adresat bistriţenilor cu rugămintea să-i trim ită 180.000 de 
cu ier>7, după aproape un an, la 8 septembrie 1637, şoltuzul şi pirgarii 
din Suceava („Schulteis und Biirger in Schuzawa“) anunţau pe bistri- 
’ 'ni că neguţătorul Bogdan a plecat spre c-i. să plătească datoriile^. Din 
acest interval trebuie să dateze trei scrisori, trimise bistriţenilor tot de 
' ătre dregătorii suceveni, din păcate nedatate :

a) scrisoarea lui „Dima, portar de cetatea Sucevei*4, pentru 90.000 
de ctiie de şindrilă, necesare pentru cetate —  datată de lorga ,,c. 1601. 
8 iunie44 59 şi de Al. Rosetti la începutul veacului X V II* 0 ;

b) scrisoarea lui „Dumitraşco vornicul de uraşul Suceavei41, cu şol- 
izii şi pirgarii pentru cuiele de şindrilă, necesare curţii, ce se vor cum

păra prin neguţătorul Bogdan —  datată de lorga „pe la 1635— 7 sau 
1614— 5“ 01 ;

5:i DRH, X X I, nr. 13, p. 13.
54 Arii. St. Iaşi, P. 791/86.
55 Gh. Ghibănescu. Surete ţi izvoade, U I. p. 285 ; ulterior, Dima Pită va

li pîrcălab al ţinutului Suceava (1650) şi din nou portar al cetăţii (1G60) —
• listele din Anexe.

56 Bibi. Acad., Msse, LXXX1V/63.
56 bis- Pentru datarea actului inainte de februarie 1G3G mai serveşt® şi 

menţionarea lui Hancea — aici portar — ca fost portar in Suceavă la 27 fe
bruarie 1636 (N. lorga, Studii şi documente, X X I, p. 206). Pisarul actului in 
iu/ă e popa Manole, copist de manuscrise pentru Anastasie Crimca, Ia 1625

1637 (cf. Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, în MMS, 1—2/ 
I.V, 1979, p. 157); în funcţie de el şi de popa Gonţul — menţionat in docu-
• icnte din 1636 şi 1638 (cf. supra, n. 54 şi 56) — trebuie corectată şi datarea 
uei scrisori sucevene (pentru altele, v. mai departe, in text), tipărită de N. 

■rga (Hurmuzaki, XV . p. 780) sub data „c. 1601, 11 februarie".
57 Hurmuzaki—lorga, Documente, XV,, p. 1028—1029.
58 Ibidem, p. 1037.
59 Ibidem, p. 783.
60 Al. Rosetti, Scrisori româneşti din arhivele Bistriţei, Bucureşti, 1944.

p. 47.
61 Hurmuzaki—lorga, Documente, XV2, p. 1014.
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c) scrisoare de la „portariul mare de cetatea Suceavei .şi şoltujii cu 
tot sfatul, pirgarii, bătrînii de uraşul Suceavei11. in  legătură cu misiunea 
aceluiaşi neguţător Bogdan, de a cumpăra 90.000 de cuie, „pentru treaba 
Iui Vasile vodă“ —  datată de lorga „pe la 1637“ °'-.

Pentru datarea primelor două, trebuie să se ţină seama de faptul 
că Dima apare ca portar de Suceava —  cum am arătat adineaori —  la 20 
februarie 1636 şi la 19 ianuarie 1611, îndeplinind funcţia respectivă pro
babil în întregul interval 1630— 1641. Pe de altă parte, „Dumitraşco 
vornicul14 este identificabil cu Coadă vornicul, menţionat la 20 febru
arie 1636 63 î e un personaj cunoscut din mai multe documente, fiind 
num it într-un act sucevean din 2!) martie 1032 „Dumitraşco Codă de 
acolea“ fi1, adică din Suceava; în 1638 era mare vătaf al ţinutului Su
ceava' iar la 11 octombrie 1639 era portar de Suceava M\ Astfel, dacă 
pentru primul document se poate admite, iniţial, datarea 1636— 1611, 
pentru cel de-al doilea datarea e mai restrînsă : circa 1636 (ceea ce co
respunde cu una din variantele propuse de lorga —  1635— 1637). Jude- 
cîndu-se în conexiunea lor firească şi in cadrul fixat de cele două do
cumente datate (29 octombrie 1636 şi 8 septembrie 1637), se poate ad
mite că prima scrisoare e databilă nu la „c. 1601“ —  datare care a fost 
preluată in studiile istorice07 — ci la c. 1637 iunie 8 : pentru cea de-a 
doua, se poate păstra datarea c. 1636— 1637, valabilă şi pentru a treia 

scrisoare.

în legătură tot cu reparaţiile de la curtea domnească din Suceava, efec
tuate in prim ii ani ai domniei lui Vasile Lupu, stă şi o altă scrisoare, 
adresată bistriţenilor de către „Hance vornicul de tărgu de Suceava" şi 
datată de editor (tot N. lorga !) c. 1638— 1643,ls. llancea vornicul este 
acelaşi personaj pe care, in documentul din c. 1632, l-am găsit ca portar 
de Suceava. în lipsa unor date mai sigure, trebuie păstrată datarea pro
pusă de lorga.

In fine. pentru a încheia acest capitol al redactărilor, atrag atenţia 
asupra scrisorii trimise bistriţenilor de către „Miron Stărce vornic de 
tărgu Suceav|a]“. datată de lorga tot la c. 1601,M. în realitate, Miron 
Stîrcea a fost vornic de Suceava în intervalul 1662— 1669 7n.

In conducerea treburilor orăşeneşti, factorul decisiv era s fatu l —  

avîndu-şi sediul „în mijlocul oraşului Suceava", cum se vede din docu
mentul din 1 ianuarie 1617. citat d e ja71 —  în frunte cu şo ltu zu l şi cei
12 p ir g a r i;  atribuţiile lor sînt cunoscute. Ei erau cei care întreţineau şi

02 Ibidem, p. 1041.
03 Arh. St. lasi, P. 701 8(1.
04 DRH, X X I,’ nr. 13, p. 12—13.
«5 Arh. St. lasi, P. 274 12—13.
00 Arh. St. Iaşi, P. 339. f. 785.
07 C. V. Dimitriu, op. cit., p. 113 ; v. şi „Studii şi materiale de istorie 

medie", IV, 1900, p. 264. nr. 2.
08 Hurmuzaki—lorga, Documente, XV,, p. 1053. Oricum, scrisoarea e pos

terioară datei de 27 februarie 1630. cind Hancea era fost portar (cf. supra, n.
56 bis).

60 Ibidem, p. 780.
70 V. lista vornicilor de Suceava, in Anexele acestui studiu.
71 Cf. supra, n. 46.
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corespondenţa cu centrele comerciale de peste hotare ; în actele Liovului, 
scrisorile sucevene sînt menţionate din 1169 iar în arhiva Bistriţei —  
din 1173 O culegere a acestor scrisori —  simple menţiuni ori texte 
întregi —  redactate în limbile germană, latină, română, dar şi în limba 
maghiară alături de actele „interne" emise de şoltuzi (mărturii, scri
sori etc.), ar fi folositoare şi interesantă.

Unul sau doi din cei 12 pîrgari se numeau mari pirgari ^ ; docu
mentele menţionează asemenea vel pirgari pentru oraşele B a ia7I;. Bo
toşani *7, Cotnari /S, N eam ţ79 şi Trotuş1*0. Un document neclar, din 1625, 
menţionează —  alături de şoltuzul Zaharia (nu se spune al cărui tirg) 

pe in liiu l pirgar Acsintie Pirţu S1. Este de presupus că un prim-pirgar 
sau unul-doi 7nari pirgari au existat şi la Suceava. Culegerea atentă a 
documentelor sucevene va aduce, desigur, asemenea menţiuni şi pentru 
oraşul Suceava.

Alături de „şoltuzul românesc1*, funcţiona şoltuzul armenesc cu pîr- 
garii săi (ca şi în oraşul Roman, de altfel). Menţiunile acestor dregă
tori ai comunităţii armene din Suceava nu sînt foarte dese, dar ele aco
peră mai bine de două veacuri. Cel dinţii cunoscut e Serchiz, voitul ar
mean, menţionat în documentul din 5 iunie 1149, alături de Nichil 
v o ii81’ ; peste şapte ani. la 13 iunie 1196, acelaşi Serchiz e menţionat 
doar ca voit de Suceava*'1; absenţa calificativului „armenesc" pe lingă 
titlul de voit (vogi, şoltuz) ar putea, oare, să însemne că in momentul 
acela Serchiz cumula amîndouă şoltuziile ? Pentru anul 1563, cronica 
armenilor din Cameniţa menţionează pe „voitul armenilor, num it 11a- 
circs", omorît în acel an de Ştefan vodă Tomşa Un document din 1579

72 N. lorga. Studii şi documente, X X III . p. 302 : ..ad litteras de Soczavia-* ; 
menţiune şi la 1486 (p. 310) : „litterae ex officio civitalis Soczawa” ; la fel. la 
1507 (p. 331) : „litterae dominoruin civium iuratorum szoczawiensium", duse la 
Liov de însuşi „dominus Rymer iudex". împreună cu alţi doi „cives de Szo- 
czavia".

73 h'rkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in. Siebenbiirgen, VI. ed. 
G. Giindisch, Bucureşti, 1981, p. 550; din nefericire, documentul nu mai e azi, 
de găsit („heute verschollenen").

74 Hurmuzaki—lorga. XV,, p. 751 (şi in Studii fi documente, V, p. 61 0).
75 D. Ciurea. Organizarea administrativă..., p. 180 ; Constantin C. Giu- 

rescu. op. cit., p. 128.
70 Miclăuş şi Ştefan — 1614 1615 (DIR, 3 XV II. nr. 272, p. 176).
77 Ionaşco, pargariul cel mare — 4 noiembrie 1622 (DIR, 5X V II. p. 173).
78 Giurgea şi ion (apoi Mafiei) — circa 1070 (N. lorga. Studii fi docu

mente, V. p. 72—73. 75).
70 Arpentie — 13 iunie 1001 (N. lorga. Studii ţ i documente, VII. p. .174).
80 Constantin Lungul şi Martin Foloş — 2 ianuarie 1660 („loan Neculce".

VIU, 1930. p. 127).
81 DIR, 5 'XVII, nr. 483, p. 364.
82 DRH, 11. nr. 4, p. 0.
83 Ibidem, nr. 60, p. 90.
84 11. Dj. Siruni, Mărturii armeneşti despre România, in ARMSI, s. 111.

t XVII (1930), p. 270 (10); in alte locuri, acelaşi autor trece in rîndul şoltuzi
lor armeni din Suceava pe Ion Zur-Câdag (cf. II. Dj. Siruni. Armenii in Ro
mânia, cit., p. 11—42 ; idem, Armenii iu riafa economică u Ţârilor Române, in 
..Halcanta". 11—111, 1939— 1940, p. 127), care in cronică. însă, e menţionat doar 
ca un călugăr, „om liniştit si nevinovat", ucis tot de Ştefan vodă Tomşa.
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îi citează pe „■şoltuzii şi pirgarii din Suceava", dar nu dă decît numele 
şoltuzului Bold im ansr’. La 28 ianuarie 1 609 apar Petru şoltuzul româ
nesc şi Norco şoltuzul armenesc™. Desemnarea lui Mihalachi, şoltuzul 
dc- la Hi 17 (amintit deja), drept „şoltuzul cel rumânesc“ dovedeşte, im 
plicit. existenţa şoltuzului armenesc. La 3 iunie 1 (ii8 e atestat Oliţ/oric 
şoltuzul armenescS7. apoi. în octombrie şi decembrie 1669, Chirilă şol
tuzul a r m e n e s c Nu se poate afirma cu deplină siguranţă că Toader 
Armanul, menţionat la 10 septembrie 1665 ca fost şoli uz de Suceava 
fusese doar şoltuz al artnenilor!K). In veacul X V III, fruntaşul comuni
tăţii armene din Suceava se numea staroste: la 24 iunie 1768 cs<te ates
tat Grigore Pruncul staroste de armeni'", iar la 13 februarie 1775 
Petre Pelealbă staroste dc armeni probabil ultimul înainte de ane
xarea Bucovinei (7 mai 1775).

Sint scrisori către bistriţeni redactate în numele ambilor şoltuzi 
sau cu participarea celui armean alături de un dregător român ; din 
păcate, aceste scrisori sînt nedatate şi nu dau nume. Prima, datată de 
editor 1593— 1597, este emisă de „birăul cel rumănescu şi cu cel arme- 
nescu şi cu 22 de prăgari de la uraş de la Suceava"0", iar cealaltă, da
tată spre începutul secolului XV II, este emisă de „vornicul de în Su
ceava şi şoltujul cel armenescu"!l''. S-ar putea deduce, din prima, că 
sfatul comunităţii armene avea numai zece pirgari.

Prezintă un interes deosebit numele de şoltuz românesc, demon- 
strînd folosirea efectivă şi curentă, în limba vorbită şi în cea scrisă, a 
acestui termen atunci cind erau de făcut deosebiri etnice între locui
torii aceleiaşi Moldove. De unde se vede încă o dată că românii din 
Moldova s-au simţit, s-au considerat şi s-au numit, în limba lor, ro
mâni. fără sâ se poată întrevedea, măcar, acea contradicţie între româ- 
nesr, şi moldovenesc pe care vor să o acrediteze unii „specialişti" con
temporani. în mintea oamenilor din veacurile X V II— X V III, nu exista 
nici o deosebire între —  de pildă —  limba moldovenească şi limba ro

ită DIR, 3 XVI. nr. 134. p. 105.; actul o datat 29 februarie, deşi anul 157!)
nu a fost bisert ! S-a presupus (in 1)1 li) că e vorba de 1 martie. Altă explicaţie
ar fi o confuzie intre literele slave cu care se scriu cifrele fi .şi 1. ceea ce ar
data actul in ziua de 24 martie (cf. Catalogul documentelor moldoveneşti tlin 
Arhiva Istorică Centrala ţin continuare : CI)MI, I, Bucureşti. 1957. nr. p. 108.

8<i DI li, 2 XV II. nr. 254. p. 101.

87 C.'DM, 11. nr. 2021. p. 305; 'menţionat şi ulterior, la KîfîO (CDM, III. nr. 
IK'iH. p. 4o:i ; „Buletinul Comisiei Istorice a României", VIII. 102!). p. 72).

88 CDM, III. nr. 1880, p. :«•<) şi KH)5. p. 401.

80 T Bălan. Documente bucovinene, 111. p. 20.

00 II. Dj. Siruni. Armenii iu llomâuia, cit., p. 42 ; idem. Armenii iu riafa 
economica..,, cit., p. 127. lta ambele locuri, este citat, tot ca şoltuz armean din 
Succava. pentru anul l(i24. tiuc ic ; in realitate, acesta a fosl $oltu~ de Sirct.

01 T. Bălan, Documente bucovinene, VI. p. 114.
02 Colecţia dc documente istorice Simion Florea Marian (Suceava), nr. 13.

Oii Al. Rosetti, op. cit., p. ;>2.

!>4 Ibidem, p. 4<i.
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mânească; o dovedeşte nu numai Cazania lui Varlaam, dar şi însem
nările unor traducători din veacul X V III

Am amintit, anterior că cetatea Sucevei îşi avea organizarea şi ad
ministraţia sa, separate de ale oraşului. De altfel, după cum s-a văzut, 
încă din veacul X IV  documentele disting cetatea de oraş, emiterea ac
telor in cetate fiind specificată in mod expres. Un document de la Ale
xandru cel Bun, din 7 ianuarie 1 103 — al cărui original slav a fost des
coperit şi comunicat foarte recent —  arată foarte clar această distincţie 
pe tărimul terminologiei!H; : actul este scris ,.v Suceavea gorodea’1. iar 
unul din satele menţionate în el este arătat ca fiind ,.malo podlişe Su- 
ceaviskogo torga"97. La fel. intr-un document din 21 martie 1528 se arată 
că popa Luca din cetatea Sucevei („ot suceovskogo grada") avea casă în 
tirgul Sucevei („u suceavsteam tîrgu")!lf*. Corespondenţa domnilor mol
doveni cu oraşele ardelene — cu Bistriţa, in special —  pune şi mai mult 
in evidenţă această distincţie. Astfel, Alexandru vodă Lăpuşneanu scrie 
bistriţenilor la 31 martie 1559 şi la 7 septembrie 1559, ,.în cetatea noastră 
Suceava" (in unsem Scltloss ’/wchwan  sau Z w c h i c a ) iar la 5 august 
155U -- ex oppido nostro Z.wchwu "K); în 1560. la 2 şi 5 februarie şi la
7 iunie —  in arce nostra / wciva l0,t la 10 iunie —  in oppido nostro 
7.ivcwu Ift-, iar la 21 şi 30 iunie, ca şi la 4 iulie, din nou in arce |0:, ca şi 
!a 1 ianuarie 1561 (in Schloss Zuchivu) 1"/;.

Mai multe texte, din secolele XV — X V II (documente, inscripţii. în- 
semriări).oglindese limpede deosebirea dintre cetate şi tirg şi ea poate 
fi surprinsă cu uşurinţă acolo unde lingă tîrg era o cetate, cum sint ca
zurile Sucevei. Hotinului şi Neamţului : cele mai multe mărturii care 
dovedesc pregnant această distincţie se referă la preoţii numiţi „din 
cetate1', pentru a-i deosebi de ceilalţi, arătaţi uneori ca fiind „din tirg", 
precum popa Măteiaş dintr-un document din 6 iunie 161*1 („pop Măteiuş 
ot tîrgu suceavskomu") ,n\ Pentru Suceava, cel mai vechi preot din ce-

05 De obicei, traducătorii actelor din limba slavă menţionau tălmăcirea 
din „sirbeste" in „moldoveneşte". Uneori, insă. se arată că s-a tradus in romei-
neşte; două exemple: „eu prcutul Gbeorjjhie am scris rumăneşte“ (Bibi. Acad..
Mssc, XX II 28 — traducerea actului slav din 17 martie 15(i0) şi „eu Vasili Kea- 
t:ul uricar am tălmăcit di pe sirbie i>e românie" (ibidem, DCXXUI 23 — tradu
cerea actului slavr din 18 ianuarie HUO).

Oii Pentru terminologie, cf. Renate Mdblenkamp. Zur Hezeiehuung..., cit. 
!U))fa, n. 14.

07 A llA I, X V III. 1081. p. l)7(i (document comunicat de Dalila Aramă).
08 DIR. l'X V l. nr. 244. p. 278.
!i!i Ilurinu/aki—lortia. Documente. XV . p. 542 şi 548.
100 Ibidem, p. 547.
iul Ibidem, p. 553. 554. 5U0.

102 Ibidem, p. 5lil : e vorba şi de 1111 locuitor al oraşului — nppidi noştri
. ti'ch icenais.

103 Ibidem, p. 7>l>2.
1114 lltident, p. utili.

105 I... T. Bojfa. Documente basarabenc, VI. p. 24—25.
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tale pare a fi Gavriil. al cărui fiu, Toader diacul, a scris in 1493, in ce
rniră Sucevei („k gradea Sueeavsteam”). un tetraevangheL dăruit bisericii 
din Pătrăuţi ,IKi. Am amintit, apoi, documentul din 21 martie 1528, prin 
care se întăreşte lui popa Luca din cetatea Sucevei un loc de casă in 
tîrgul Sucevei, pe uliţa nouă, lingă biserica învierii 107. La 1599. popa 
Gavril din cetatea Sucevei (..pop Gavril grad Sucea v‘‘) sculptează o tîm- 
plă. dăruită Moldoviţei de către vistierul Toader Boul ,os. Patru ani mai 
tîrziu. o însemnare de pe un manuscris ne dă formaţia completă a slu
jitorilor bisericii cu hramul înălţării, „care este în cetatea Sucevei“ : 
preotul llie Crimcovici —  viitorul mitropolit şi artist Anastasie Crimca, 
linul din ctitorii Dragomirnei 1,1:1 —  levitul Gavriil, eclesiarhul Parthe- 
nie de la Moldoviţa şi ţîrcovnîcii Ilea, Mateiaş şi Anton uo. Ţircovnicul- 
llea apare şi în documente, in 1 604 111 şi 1608 n-, de fiecare dată cu ca
lificativul clin cetate („ot grad Suceavw —  la 1604). în fine. un nou docu
ment din I ianuarie 1647 ne dă numele lui «popa Nicolai den cetate11 lu . 
Situaţia este identică la Hotin ir' şi la Neamţ

Există şi cîteva menţiuni de pisari (diaci) clin cetate. Diacul Toa- 
cler. caligraful din 1493, am intit mai sus, era. desigur, din cetate. Ace
leaşi preocupări cărturăreşti se pot surprinde şi la diacul Nichifor din 
cetatea Sucevei (..ot Suceavea grada11), el fiind copistul unui Molitvelnic 
cerut de llie Crimcovici ll,;. lacob diacul ..ot gracl suceavskoi“ a fost pisa
rul scrisorii pe care Dima. portarul de cetatea Sucevei, a trimis-o bistri
ţenilor pe la 1637 şi despre care a fost vorba într-o pagină anterioară 11‘. 
Acte scrise in cetate sînt atestate şi la Ilotin. unde este menţionat şi 
un cliac al cetăţii n,s; pentru Neamţ, sint, de asemeni, cîteva acte redac-

106 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan 
cel Marc. Bucureşti, 1958. p. 40.'!.

107 DIR, I XVI, nr. ‘Ml. p. 278.
108 G. Bals. Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea. 

Bucureşti, 1928. p. 317—348 ; V. Brătulescu. Pomelnicul cel marc al mănăstirii 
Suceviţa, in MMS, 3—4/XLTV, 1968, p. 200; 111 ambele locuri se traduce „din 
oruşui Suceava*'.

109 Cf. Ştefan S. Gorovei. Anastasie Crimca..., cit. supra, n. 56 bis.
110 „loan Neculce". V. 1928. p. 350.
111 Gh. Ghibănescu, Ixpisoace şi zapise, I., p. 29—30.
112 DIR, 2 XVII. nr. 238. p. 181.
113 Bibi. Acad.. Msse, V1II/204. s
111 Popa Ion din cetatea Hotin — 20 noiembrie 1574 (G. Mihăilă, Con

tribuţii în istoria culturii şi literaturii române vechi. Bucureşti. 1972, p. 118); 
popa Roman din cetatea Hotin la c. 1574— 1591 (act nedatat. DIR. 3/XVI, nr. 50, 
1). :>'•) . popa Rom şea din cetatea Hotin (acelaşi ?) la 2 septembrie 1588 (DIR,
3 XVI, nr. 494, p. 398) ; popa Griya „gradskii“ (din cetate) la 13 aprilie 1019 
(DIR, 4 XV II. nr. 399, p. 320) — spre deosebire de popa Samson de tărgu de 
Hotin“ la 24 iulie 1638 (Bibi. Acad.. Msse. X X X III 58).

115 Documente din aprilie şi iunie 1661 : egumenul loan al mănăstirii 
din cetate şi popa Gheorghe cel domnesc din t irg ; egumenul din cetate cum
pără o casă in tirg (ca şi popa Luca din Suceava, la 1528 !) ; al doilea act e scris 
„u grad nemţski" (N. lorga. Studii şi documente, VII. p. 374).

116 G. Mihăilă. op. cit., p. 29.
117 Hurmuzaki—lorga. Documente, XV,, p. 783; Al.. Rosetti, op. cit., p.

47. "
118 Cf. Moldova in epoca feudalizmului, I, Chişinău, 1961, p. 153 (1597/1611),

187 (28 iulie 1602). 227 (14 iunie 1608)' şi 242 (26 august 1609) — acte scrise in
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late în cetate tn\ dar nu-mi este cunoscut, pină acum, nici un pisar al 
cetăţii.

Dintre ceilalţi slujbaşi ai cetăţii Suceava, am mai identificat că- 
măraşul şi pivnicerul. Pentru cea clintii funcţie, este atestat, la 1559, 
Toader Matieşevici „komaraş ot suceavskago grada41 l-°, probabil fiul lui 
Mateiaş care la 1519 era cămăraş de visterie „ot tîrga suceavskago" 12*. 
Pt iitru a doua funcţie, este menţionat la 1604 un Lupul, fiul lui Cîrstian, 
pivnicer „ot grada Suceav" l22, alături de Ilea, ţîrcovnieul din cetate ; 
a- osia din urmă apare şi Ia 1608, alături de un alt pivnicer, Sava, pro
babil tot din cetate ,2:!.

Portarii cetăţii par să fi fost, în veacul X V II. sub comanda unui 
mare portar —  formula apare într-o scrisoare către bistriţeni, databilă 
la 1636— 1637 şi despre care a fost vorba mai sus ,2/'.

In fine, o categorie de slujbaşi m ilitari ai cetăţii o constituiau puş
cării, puşi sub comanda unui initaf de puşcari, ca la Hotin 125 şi la 
N< amţ Pentru Suceava, catastiful frăţiei blănarilor şi cojocarilor din 
ari.'-,t oraş —  document de excepţie, care cuprinde nume de suceveni 

ia sfirşitul secolului XV I şi primele trei sferturi ale celui următor — 
dă numele a opt puşcaşi (Vasilie sin Toader, Gheorghit, Sojronie, Ilea, 
Martin, Pădure, fonaşco şi Vanilie) şi a trei vătafi de puşcaşi (Anton, Con
stantin şi Gheorghie Bler) l27. Documentar, un Giurge puşcariul este 
atestat la 1620 >2*.

în lumina acestor menţiuni documentare, mărturii evidente ale dis- 
îîncţiei dintre cetate şi oraş, trebuie să se admită, cred, că în diploma
ţi . moldovenească a veacurilor X IV — X V II această distincţie a func
ţionat efectiv, termenul grad (,,grad“) nedefinind altceva decît cetatea 12(1. 
In acest context trebuie plasate şi analizate cele cîteva menţiuni ale 

vfiţii Suceava, care, luate singure, se pol preta la interpretări diferite.

• vKitt? („u gradu"), dar traducerile dau, constant, in tirgul şi chiar titlul lui 
Gheorghe, pircălabul de Hotin, e redat (p. 233) ca „pîrcălab al tirgului Hotin. 
■Vin; din 1609 (p. 242) e scris de „Vasile diac gradskii" (traducerea, p. 243, d ă ; 
.Vasile diacul orăşenesc). De fapt, cind actul e redactat in tirg, sub priveghe
re -i şoltuzului, lucrul e arătat explicit ; „pis u tirg Hotin" şi se pune „peceal tir- 
gnuv (p. 286—287).

119 Actul omagial din 30 noiembrie 1547 (llie Corfus, op. cit., p. 145 şi
1 i! at tul din 13 iunie 1661, citat supra, n. 115 ; cp. cu scrisoarea lui lliaş
It.i.'r.. din 20 decembrie 1548, ex oppido Netns (Hurmuzaki—lorga. Documente,
XV p. 471).

120 Gh. Ghibănescu. Surete şi izvoade, X IX , p. 42.
121 A II AI, XV III. 1981, p. 686.
122 Gh. Ghibănescu, Ispisoace si zapise, 1-,, p. 29.
123 DIR. 2/XVII, nr. 238, p. 181.
124 Hurmuzaki—lorga. Documente, XV..,, p. 1041.
125 Mari, la 1607, cu Malic puşcarul (DIR, 2/XVII, nr. 152, p. 124) ; Du-

fi-.Tu. la 1619, cu Griga puşcarul (DIR, 4/XV1I, nr. 399, p. 320).
126 Hanos, vătaf de puşcari, la 1680 (CDM, HI, nr. 391, p. 103 şi nr. 1317,

|>. 288>.
127 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 508—513.
128 DIR, 4/XVII, nr. 551, p. 426.
129 Constatarea aceasta nu trebuie absolutizată ; in funcţie de cel care a

< s actul şi de cel căifuia ii era destinat, pot fi cazuri cind un termen folosit
•!'■ i.lirei pentru cetate să apară cu referire la oraş (cf. Renate Mohlenkamp, op. cit.).
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Este, întîi, actul din 30 iulie 1401, prin care Alexandru cel Bir a 
recunoscut episcopului armean Ohanes dreptul de jurisdicţie asupra ar
menilor din Moldova, dindu-i „scaun14 in cetate „u Soeeavea. u 
şem gorodea44 l::". Ohanes fiind considerat cel clintii „episcop armean • 
Suceava44 l;!l, fixarea scaunului său in cetate a părut ciudată celor care 
s-au ocupat de aceste chestiuni l:l-, ceea ce s-a reflectat, în domeniu! ter
minologici, în concluzia că termenul grad sau gorod nu ar desemna •:<- 
clusiv cetatea, ci ar putea include şi aşezarea urbană de la poalele ei 
In realitate, Ohanes nu a venit la Suceava pentru a rămîne acolo a 
episcop a! armenilor din Moldova : el era. cum voi arăta cîteva padini 
mai încolo, episcop al armenilor din Polonia şi Moldova şi îşi avea scau
nul episcopal la Liov, iar pentru scurtele perioade ale şederii sale 
Moldova, cind venea pentru a-şi vizita credincioşii clin această eparhie. 
Alexandru cei Bun ’-a dat scaun în apropiere de însăşi reşedinţa cit ră
nească : Ut cetatea Sucevei. Ulterior, cind cele două eparhii se vor 
para. reşedinţa episcopului armean clin Moldova va fi in mănăstir.a 
Zamca

Al doilea document în care folosirea apelativului cetate poate ci : e 
ia discuţii e acela clin I martie 1507 in care e vorba ck- sa'ul Ber'ndestl. 
la gura Costinei. în hotar cu „satele domniei mele, ce ascultă de cetatea 
noastră de scaun Suceava'4 l:"‘ : „k nostolnii naşe grad Suceavea44 S-a 
arătat, mai de mult, că documentele menţionează confuz apartenenţa 
ocoalelor domneşti cind e vorba de aşezări unde existau şi oraşe .şi cet; ti. 
ocolul —  unic —  fiind  „numit cind al cetăţii, cind al oraşului |...|. I - 
ţial. ocolul a fost. însă. al cetăţii44 ,:!7. In cazul de faţă. ocolul e arătat -a 
depinzînd de cetate l !s ; deci. in cetatea de scaun trebuie văzută cf.v.iv 
cetatea, neputindu-se presupune că formula era folosită retoric, cu — 
ferire la oraşul in care se afla principala reşedinţă domnească. E. pi
o dovadă că. Ia început, scaunul a fost in cetatea de scaun, ulter. r 
eonstru*ndu-se o curte şi în oraş.

După aceste precizări de ordin terminologic, este* locul de a zâ’> ■ i 
si asuora altui amănunt clin istoria Sucevei medievale : pecetea tirc,n -i. 
Studiile de heraldică orăşenească l;i!l sînt. încă. destul de puţin avans . 4,-.

130 D HI!, I. nr. 14. p. 21.
Kil 1’. P. Panaitescu, Hrisovul lui Alexandru cel llun.... cit. (supra i.

p. 11 : II. l>j. Siruni, Armenii iu Uomânia, cit., p. 29—311.
i:!2 P. P. Panaitescu, op. cil., p. 9; Renale Mdhlenkamp. op. cit., p. ;2
IX! Renate Mcjhlenkamp. op. cri.
i:M II. Oj. Siruni. op. cit., p. 25 (Zamca a fost „biserica episcopală . - 

nieană clin Moldova").
135 D lli. I XVI. nr. 58, p. 03.
Cili Originalul slav. publicat de Mihail Dan in Itlll, XIV , 1944. p. 90.
137 I). Ciurea. Organizarea administrativă..., cit., p. 198.
138 Idem. Date ţi sublinieri..., cit., p. 2(10.
139 Of. Dan Oernovodeanu, Bibliografia heraldicii româneşti, Buci!'-.-st;.

1977 ; Ştefan S. Gorovei. „Am pus pecetea oraşului", în „Magazin istoric". X II.
1978, p. 35—38 şi 55; Renate Mohlenkamp. Die ăltesten Siegel moldaiti„
Stădte, in „.lahrbiicher fur Gesehichtc Osteuropas". 3 29, 1981. p. 337—305.
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astfel îneît orice contribuţie la acest cap'tol nu poate fi decît binevenită,
< u atit mai mult cu cît pecetea Sucevei din secolele X V —X V II oferă 
prilejul unor discuţii folositoare pentru întreaga problemă a sigilografici 
municipale a Moldovei medievale.

Pe documentele interne, cele mai vechi ini presiuni ale sigiliului Su
cevei se află abia in ultimul sfert al veacului X V I : documentul din 
„2!' februarie44 1570 11,1 si cel clin 1H august 1580 l'il. Din păcate ambele 
n > mai pot fi studiate. întrucît fiind aplicate în ceară, s-au distrus : 
examinarea documentelor indică doar faptul că au fost aplicate in ceară 
iy ~de : în  ambele cazuri, diametrul sigiliului e de 3 cm. Cea mai bună 
împresiune —  bine păstrată şi clară pentru că s-a făcut cu fum —  e 
cc,- de pe documentul din 28 decembrie U>38, citat d e ja 1'1-, reprodusă 
i> ucrările de specialitate 1 Si aceasta are tot diametrul !5 cm şi le- 
«enrla „peceati suceavskago*4... Am arătat. într-un articol mai vechi că 
această formulă nu este completă : sucettvskago (la genitiv) nu poate 
tic- ' rmina substantivul peceat (la nominativ) : acel adjectiv (traducti
bil prin sucevean, -ă) determină un alt substantiv, care lipseşte, însă şi 
act <1 substantiv nu poate fi decît apelativul folosit pentru a defini aşe
zarea umană căreia îi aparţinea pecetea respectivă. In mod logic, cu- 
v in tul omis —  din cauze asupra cărora voi reveni imediat — nu ar 
f recit miasto (ca în sigiliile Botoşanilor şi Hotinului lvr') sau trăig (ca 
!.i ’iatra ,,,,i). O notă a lui N. lorga pare a indica şi o altă posibilitate.
* trebuie neapărat luată în discuţie. Ed iţind scrisoarea trimisă his
trion ilor de către „Dumitraşco |Coadă| vornicul de uraşul Suceavei44, 
.•ii M>ltuzii şi pirgarii —  scrisoare pe care, într-o pagină anterioară, am 
c!;:t:it—o c. 1636— 1637 —  N. lorga a menţionai că actul are o „pecete 
mare pe ceară verde44, cu inscripţia ,.pece|ati grad Suc]eav[i]“ •'». Din 
P-; ite. nu a indicat nici diametrul peceţii. nici clin ce elemente a dedus

cmpletarea dintre parantezele drepte, care face clin această pecete una 
a etăţii Suceava. Judecind după materialul care a putut fi studiat, e 
f( arte puţin probabil că sigiliul folosit pe documentul clin c. 1636-1637 să 
fi r;ut, realmente, legenda indicată de lorga. în primul rînd. nu s-ar putea
• ica de ce pe o scrisoare emisă de vornic*, şoltuzi şi pirgari — adică

140 Cf. suma, n. 85.

141 Dlli, 3 XVI. nr. UM). p. 144— 145. Afirmaţia din articolul meu (cit
■ u i) trebuie corectată, in sensul că. deşi acest «en de acte interne — emise
■ Huzi — încep să se păstreze abia din 1580 (seria deschi/iridu-se cu Ad indii!

,iia). totuşi, cea mai vecile împresiune (ie sigiliu municipal pe un act interi,
i > ;inc Sucevei: ,J2t> februarie" 1:Î70; urmează Adjudul, la I <> iulie I.'iSfi (Ari;

Sl aşi. P. 210 I). din nou Suceava, la 19 august HîSO (cit.) si apoi Baia. la
•■■tenibrie 1580 (Gh. Ghibănescu. Surete si i-voade, X X I. p. 109).

142 Cf. supra, n. 5fi.
143 I). Ciurea. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova, in SCSI, is;..
1950. planşa I. fin. 3; Dan C'ernovodeanu. loan N. Mănescu. Xoilr s'eme

:!■ hulctclor şi municipiilor din Republica Socialistă Uomânia, Bucureşti. 1974.
- . fin 4. Maria DoKaru. Sigiliile — mărturii ale trecutului istoric, Bucureşti,
r r . . 157. fin. I II.

m  Ştefan S. Gorovei. ..Am pus pecetea oraşului", op. cil., p. 38.
145 I). Ciurea. op. cit., p. Iii2, n. 14.
14'i Ibidem.
117 liunnuzaki—lorjja, Documente, XV-.. p. 1014



204 ŞTEFAN S. GOROVEI

de autorităţile oraşului —  să se pună o pecete a cetăţii. Şi aceasta, pre- 
supunînd că ar fi existat, efectiv, o pecete a cetăţii —  ceea ce, iarăşi, 
pare puţin probabil, întrucît conducerea cetăţii Suceava nu avea nevoie 
de o pecete : actele emise acolo de cancelaria domnească erau sigilate 
cu peceţile domneşti, iar portarul (hatmanul-pîrcălab de Suceava) nu 
emitea decît acte intîmplător şi atunci folosea pecetea sa particulară, 
cum se vede din nenumărate exemple din secolul X V II (cazul piivâla- 
bului Gheorghe de Hotin, socrul lui leremia Movilă, e un bun termen 
de comparaţie) ; portarii ceilalţi aveau şi mai rar prilejul să emită acte !
O asemenea scrisoare, trimisă bistriţenilor tot pe la 1636— 1637 de „por- 
tariul mare de cetatea Suceavei“ , împreună cu „şoltuzii, cu tot sfatul, 
părgarii, bătrânii de uraşul Suceavei'1 (să se observe, şi aici, distincţia 
care se face între cetate şi oraş) a fost editată tot de N. lorga, doar cu 
menţiunea că are „pecete mare, verde, de ceară1* 1<8, dar fără nici o 
indicaţie cu privire la diametru şi legendă !

Personal, cred că întregirea propusă de lorga nu poate fi socotită 
corespunzătoare unei realităţi. Desigur, numai examinarea actelor în
seşi Wx ar putea aduce lămuriri în plus. Dacă, totuşi. întregirea propusă 
de lorga s-ar adeveri, aceasta ar duce la ipoteza că ne aflăm in faţa 
unei variante vechi a peceţii, în care oraşul Suceava era denumit grad, 
gorod, cetate —  fie printr-o extensiune a termenului folosit pentru for
tificaţia alăturată, fie pentru că s-a tradus aşa legenda latinească a unei 
peceţi anterioare, în care se va fi putut citi ceva de genul S IG ILLUM  
CIVITATIS... (Suchaviensis, Zwczwasiensis etc., etc.). In acest caz, ira- 
ducerea mecanică a lui civitas prin gorod (grad) ar deveni explicabilă 
într-un mediu de limbă română, limbă în care din civitas a derivat 
cetate.

Cu cîţiva ani în urmă, descoperirea sigiliului oraşului Neamţ cu le
genda in limba latină şi, apoi, identificarea sigiliului oraşului Cotnari, 
de asemeni cu legenda în limba latină l>n. m-au determinat sa avansez 
ipoteza că sigiliile celor mai vechi oraşe din Moldova, confecţionate spre 
sfirşitul secolului X IV  sau începutul celui următor, au avut legendele 
în limba latină, ca şi cele mai vechi sigilii princiare şi boiereşti Bă
nuind că a existat şi un sigiliu „latinesc'1 nl Sucevei, am sperat să-l pot 
găsi pe scrisorile trimise bistriţenilor de către şoltuzii suceveni în se
colele X V — XVI. Cu toată bunăvoinţa conducerii şi arhiviştilor filialei 
din Cluj a Arhivelor Statului, unde se păstrează acum arhiva Bistriţei, 
nu am putut regăsi, în acest imens fond, nici una din scrisorile sucevene

118 Ibulcm, p. 1041 ; ca portar dc Suceava, Dima Pitii foloseşte o „pecete 
neagră, mică. ovală" (ibidem, p. 783).

149 O încercare, in noiembrie 1078, a dat greş; v„ mai departe, in text.

150 Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 35—36; cred, azi. că in legenda sigiliu
lui cotnărean, după S1GILL urmează MAIOR — aşa sugerează o impresiune 
mai clară, pe un document din 1G73.

151 bidem, p. 38. Ulterior, Leon Şimauschi a demonstrat că. in adevăr, 
cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti au avut legendele in limba latină — 
cf. Leon Şimanschi. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova 
11387— 1-121), in A II A I, XV II, 1980, p. 141—15a
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!lin secolul X V  (15 iunie 1473 *52 şi io aprilie 1481 153), nici pe acelea 
lin 15 iulie 1526 1:V1 şi din 11 februarie 1527 155 ; am putut examina nu- 

mai scrisoarea din 28 februarie 1514 ir,c. Pecetea acestui din urmă do- 
•ument, timbrată (s-a folosit ceară verde), are diametrul de 3 cm  şi, în
tre două cercuri perlate, legenda în limba slavă (se mai putea descifra 
..peceat“.„) ; stabilirea identităţii cu pecetea din 1638 nu ridică probleme. 
Pe de altă parte. R. Kaindl, care a putut avea în m ină, se pare, toate 
'l '■ imentele bistriţene, a consemnat că pecetea scrisorii din 1511 avea 
un diametru de 2,8 cm, ca şi peceţile scrisorilor clin 1526 şi 1527 ir>7. Di- 
f":-enţa dntre cel două măsurători (2,8 şi 3 cm) nu e de luat în con
siderare —  acelaşi autor dă, pentru o pecete a oraşului Baia de pe scri- 
S, irea din 1502 1S8, un diametru de 5,3 cm m , în timp ce alte măsură- 
'"i i indică, pentru aceeaşi pecete, aliată pe alte documente, 5,5 cm, cum 
.un putut verifica tot pe o scrisoare din arhiva bistriţeană, cea din 30 
mai 1520 11,0 —  astfel îneît se poate considera că la scrisorile din 1514,
I >26 şi 1527 s-a folosit acelaşi tipar sigilar ca pentru documentele in
teri io din 1579. 1580 şi 1638.

Dar tot R. Kaindl. in descrierea scrisorii din 1181. arată că avea o 
)t rcte cu diametrul de 5,5 cm lliI. Diferenţa faţă de pecetea constatată 
i' anii 1514— 1638 c, de data aceasta, considerabilă circa 2,5 —  ceea 
ce ne obligă să conchidem că era un alt tipar sigilar. Pe de altă parte, 
nu se poate să nu se facă o apropiere între diametrul acestei peceţi, din 
l!!!l şi diametrul sigiliului oraşului Baia de pe acte care acoperă mai 
bine de un veac şi jumătate (de la cele din 1502 şi 1510, citate mai sus, 
piră la cel din 1667 1(i- : în toate pecetea Băii are 5,5 cm Cred că nu 
in' m foarte departe de adevăr, presupunînd că în sigiliul din 1481 

legenda era completă şi probabil, in limba latină. „Renovarea*1 peceţii in 
intervalul 1481— 1511 implicind nu numai traducerea legendei în limba 
■•1 tvv. dar şi reducerea spaţiului, a putut determina renunţarea la ape
lativul aşezării urbane şi. astfel, din Sigillum civitatis (sau oppidi) Zu-
■ ha iensis, .s-a ajuns la Poceai suceavskago. în tot cazul, aşa cum am 
mai spus. această formulare cu o greşeală atît de evidentă, ca şi lucră
tura elegantă a sigiliului din 1514— 1638, indică existenţa unui sigiliu

152 Cf. supra, n. 73.
l.r>3 Hurmuzaki—lorga. Documente, XVi, p. 113.
154 A. Veress, Acta ct epistolae..., I, Budapesta, 1914, p. 142— 143 ; M. Cos- 

i.'ic hescu, Documente moldoveneşti, ele la Ştefăriifă voievod. Iaşi. 1943. p. 567—
568.

155 Hurmuzaki—lorga. Documenta, XV,. p. 292.
156 Ibidem, p. 226 — cu data de 30 martie, dar Dieustag vor Invocavit, 

in 1514, la 28 februarie.
157 Renate Mohlenkamp, Die cilteslen Siegel..., cit., p. 360 si t i. 181.

158 Hurmuzaki—lorga. Documente, XV,, p. 158.

159 Renate Mohlenkamp, op. cit., p. 350 şi n. 102.

160 Hurmuzaki—lorga. Documente, XV,. p. 203.
161 Renate Mohlenkamp, op. cit., p. 361 şi n. 188.
162 Maria Dogaru, op. cit., p. 158—159. fig. 143.

163 După R. Kaindl, 5,3 cm iar după Maria Dogaru — 5,4 cm ; diferenţa 
.lo un milimetru — in plus sau in minus — nu are nici o însemnătate.
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mai vechi, dar şi foarte posibil, transpunerea slavonă a unui model La
tin Speranţa de a-l regăsi nn trebuie încă pierdută !

Din istoria oraşului medieval, cîteva aspecte trebuie să retină Ui 
mod deosebit atenţia : populaţia şi monumentele. împreuna cu ceea - e 
se poate spune că ar constitui trăsătura de unire dintre acestea d r..j. 
uliţele lire/ului l,s. Planurile detaliate şi documentele cadastrale ale Sa- 
cevei de la sfirşitul secolului X V III sau începutul celui următor, exis
tente in arhivele noastre sau în cele străine (vieneze cu siguranţă), v- >r 
arăta cu precizie nu numai reţeaua stradală, dar şi amplasarea mc • i- 
mentelor şi proprietarii locuinţelor. Cîteva ştiri, culese din documente şi 
din descrierile de călătorii, le pot completa pentru o perioadă mai veci;-.

Pietro Diodato Baksic, care a vizitat Suceava în 1641, menţionează 
existenţa unei pieţe in centrul oraşului şi enumera clădirile pc care -a 
văzut acolo : „In piaţă. în faţa palatului domnului, se află un sp : il 
pentru bolnavi şi săraci J...]. Mai sînt băi turceşti, nu departe de pa at 
[...| şi fin tin i cu apă rece Mai este o biserică mare în piaţă. a Sf. 
Mucenic Dum itru“ "H\ Există diferite alte mărturii, care confirmă şi i•im 
pietează descrierea lăsată de Baksic. Palatul domnesc era punctul o ■%- 
iral al ansamblului de clădiri care constituiau curtea domnească, cu
rată in piatră încă din prima parte a domniei lui Alexandru cel Bun 
După refaceri succesive (datorate, probabil, lui, Ştefan cel Mare, Pe.ru 
Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu), palatul curţii domneşti din Suceava, 
apărea unui călător din 1587 drept „pulcherium“ —  prea frumosul pa
lat ,li8. Reamenajat de leremia vodă Movilă —  care a arătat Sucevei o 
atenţie cu totul deosebită, fortifidnd cetatea 1011 şi restaurînd pînă şi 
cele două biserici catolice care mai rămăseseră în oraş şi de a căror do
tare s-a si îngrijit 170 —  acest palat —  („palazzo di... Ilieremia") a văzu:, 
între zidurile sale, atît pe Sigismund Bâthory, cît şi pe Mihai Vitea
zul , '1. în grădina palatului, dăinuia —  cel puţin din prima jum ăta .e  
a secolului XV I, dacă nu chiar de mai inainte —  o mică biserică cato
lică, atribuită de Paolo Bonnicio (1632) lui Ştefan cel Mare, care ar fi 
fost ctitorul ambelor biserici catolice existente atunci in Suceava ; „ur a 
pentru popor şi alta înăuntrul curţii domneşti, pentru doamna sa şi p i- 
l i i i slujitorii oi“ 172. Baksic (1641), Bandini (1646) şi Georg Gross (1650)

164 Cf. in acest sens, D. Ciurea, op. cit., p. 161., n. 12 ; Ştefan S. Gorovei. 
op. cit., p. 38 ; Renate MiShlenkamp, op. cit., p. 360—363.

165 V. şi loan Caproşu, Vechea catedrală mitropolitană din Suceava, fu.!.
1980,p. 21-36.

166 Călători străini despre Ţările Române, V. Bucureşti, 1973. p. 233-2*»'' ; 
subl. ns

167 Cf. M. D. Matei, Emil I. Emandi, Observaţii asupra slatigrafiei Curţii
Domneşti, dr In Suceava in „Suceava", îlV, 1977. p. 105-118; v p. 116.

161! Călători străini-.., III . Bucureşti, 1971, p. 216.
169 T. Bălan, Documente bucovinene, V, p. 152.
17(1 Călăii ri s’.răiui.-., IV, 1972, p. -11 şi 337 ; V. A. Urechiă. Codex Bandit v. ... 

p. 247 ; „Diplomatarium italicum11. II, 1930, p. 41.1.
171 D. Ciurea. Date şi sublinieri, privind Suceava, cit., p. 197.
172 Călători străini..., V, p. 25.
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arată că această bisericuţă, părăsită la vremea aceea, era în grădina 
domnului (in horto principis): Gross adaugă că aici se afla mormintul 
lui Despot vodă l7y. In prim ii ani ai veacului nostru, un sucevean pare 
să fi găsit, într-un mal surpat, o placă de metal, cu această inscripţie 
care ar confirma menţiunea lui Gross : „Iohannes Iacobus Heraclides 
Basilicus Despota, domintis regni Moldaviae. ingratitudine nefenda pro- 
ditus, miserrime. trucidatus. interiit nonis Novembris M DLX III. Re- 
quiescat in pace11 i;/'. Despre această bisericuţă din grădina palatului 
domnesc, Baksic şi Bandini relatează că Vasile vodă Lupu ar fi dorit 
să o dezafecteze, fiind părăsită şi stricată, promiţînd catolicilor din Su
ccava să le construiască o alta ; pînă la urmă, a renunţat, după sfatul 
mitropolitului Varlaam 17\ Nu ar fi imposibil ca tocmai în urma acestei 
tentative nereuşite. Vasile vodă să fi construit, in 1642/1643 (7151), mica 
biserică cu hramul Naşterii Sftntului loan, desemnată de specialişti ca 
fiind fostul paraclis al curţii domneşti.

Cealaltă biserică catolică, pentru popor”, se afla „în faţa pieţei11 1‘1'. 
„iuxta palatium11 ,77, spre nord faţă de curtea domnească ,7S : în ea ar 
fi fost îngropaţi —  după mărturia lui Baksic —  trei episcopi catolici l,!l.

Tot în piaţă se afla, cum am văzut din descrierea aceluiaşi Baksic. 
un spital: era spitalul întemeiat de Anastasie Crimca în 1619. pe „un 
loc in mijlocul lirgului [...] S u c e v i i dăruit de Ştefan vodă Tomşa „din 
locul domnesc, din sus, de unde se face tirgul împotriva caselor flui] 
Fel ti n sas* ,>v". (Acest „Feltin sas“ num it de Ştefan Tomşa la 1623 „gaz
da noastră11, era clin Cotnari 181. unde a fost şi şoltuz : el pare sa fi fost 
socrul lui Gavril stolnicul, portar de Suceava, mort la 17 august 1627 ly-).

173 „Diplomatarium italicum11, cit., p.4U.
174 Cf. „Revista istorică11, II, 1916, p. 121 ; reproducînd această inscripţie.

N lorga se întreba; „E însă fantezie romantică sau adevăr istoric?". Nu văd un 
'ix tiv plauzibil pentru a se fi inventat o asemenea mărturie istorică. Iar dacă 
placa a dispărut cu desăvir.şirc. fără a mai fi fost văzută de altcineva, nu cred
ă există motive de a pune la îndoială existenţa ei : e unul din cazurile cind un
\i e.siv spirit critic mai mult păgubeşte, decit foloseşte. Dacă, de exemplu, despre 
»• liul latinesc al oraşului Neamţ (de pe documentul din 1599) ar fi rămas doar 

ndicaţie indirectă şi petecul do hirtie ar fi dispărut, mărturia celui care l-a
■ i’izut, dar nu l-a fotografiat, devenea „fantazie romantică11 sau răminea de do
meniul „adevărului istoric" ?! Această problemă, a mormintului lui Depot vodă, 
nu este menţionată de Adina Berciu-Drăghicescu, O domnie umanistă in Mol
dova. Despot vodă, Bucureşti, 1980 (aici — p. 125 — se afirmă că Despot a murit
i Z.r> noiembrie 1563).

175 Călători străini..., V, p. 239 ; V. A. Urechiă, op. cit., p. 247.
176 Călători străini..., V, p. 181.

177 „Diplomatarium italicum", II, p. 411.

178 V. A. Urechiă, op. cit., p. 411.

179 Călători străini..., V, p. 239.

180 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, X X II, p. 138 ; „loan Neculce11, IV, 
1924, p. 320, V. şi Dr. V. Gonţa şi Al. Gonţa, Mitropolitul Anastasie Crimca, fon- 
■latorul celui dinţii spital din Moldova, în MMS, 1—2/XXXV III, 1962, p. 33—39.

181 DIR, 5/XVII, nr. 295, p. 221.
182 G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoi ev.eţti din î'carurile al XVIl-lea 

<i al XVIJI-lea, cit., p. 155 şi 547 ; I. Zugrav. Vechi pietre funerare din Su-
rava, in MMS, 3—4/XLV, 1969, p. 190 ; loan Caproşu, op. cit., p. 89.
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Băile turceşti sînt şi ele menţionate intr-un document din 25 ia
nuarie 1631, prin care Moise vodă Movilă a  întărit Mitropoliei Moldo
vei o baie cu o fintină, in apropierea curţii w:!. Cît priveşte biserica cu 
hramul Sf. Dumitru, se ştie din însăşi pisania ei că era „în mijlocul 
tîrgului Suceava'* 1W, aşa cum o localizează şi una din interpolările le
topiseţului lui Grigore Ureche (atribuind-o, însă, lui Ştefan cel Mare) : 
„înaintea curţii domneşti14 Ea a fost precedată —  cum au arătat să
păturile arheologice din această zonă —  de o biserică catolică, ridicată 
în veacul X IV  şi demolată spre începutul celui următor, peste care în 
veacul X V I s-a înălţat o alta, ortodoxă, înlocuită, însă repede cu actuala 
biserică, înălţată în  1534— 1535 1SC. _

în  fine, in aceeaşi piaţă din mijlocul tîrgului se afla, cum am mai 
spus, sediul administraţiei orăşeneşti şi ţinutale —  „scaunul'1 şoltuzu
lui, vornicilor şi pîrcălabilor de Suceava.

Către această piaţă centrală se pare că se îndreptau principalele 
uliţe ale tîrgului ; un document din 1761 —  foarte interesant pentru is
toria Sucevei în secolul X V III —  menţionează „uliţa Ponii, ce se po
goară asupra fîntîn ii domneşti'1 l87, informaţie care se completează cu 
aceea a altui document, din 1738, despre „uliţa Poni, care să-mpreună 
cu uliţa armenească in capul uliţilor, uncie este fîntîna domniei“ 
Dacă „fîntîna domniei11 de la 1738 şi „fîntîna domnească'1 de la 1761 
sint una şi aceeaşi cu fîntîna de lîngă feredeul menţionat la 1634. atunci 
„capul uliţilor“ ar putea fi vechea piaţă din faţa curţii domneşti, aflată 
la vremea aceea în ruină.

Cu privire la uliţele Sucevei medievale, istoricul dispune nu numai 
de ştirile întimplătoare şi disparate ale documentelor, dar şî de acel 
izvor de o importanţă cu totul deosebită care este catastiful breslei blă
nurilor şi cojocarilor din Suceava, redactat —  în forma «rin care au 
ajuns pînă la noi cîteva file —  în 1673, dar alcătuit spre sfirşitul vea
cului XV I. Această concluzie a lui E. Pavlescu (editorul său dn 193!)) ,NI 
e susţinută, de altminteri, de confruntarea catastifului cu documentele : 
cel puţin doi dintre membrii înscrişi în catastif au trăit şi au activat

183 DRH, X X II, nr. 37. p. 41 ; despre această „baie şi fintină de folos ob
ştesc". v. şi ibiclem, nr. 108. p. 120 şi nr. 121, p. 130—131 ; CDM, Supliment 1. nr. 
749, p. 244 ; Eftimie Luca, Dispoziţiuni voievodale cu privire la folosirea tinti- 
vei de la vechea Mitropolie din Suceava, după „Indexul Zolkieu'iensis", i:i MMS, 
1—2/XLV. 1969. p. 95—96.

184 G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul a! XVI-lea, 
cit., p. 46—50,

185 Gri fiore Ureche. Letopiseţul Tării Moldovei, Bucureşti. 1978. p. SI.
186 M. D. Matei. Al. Rădulescu. ’ Al. Artimon, Bisericile de piatră de la 

Sf. Dumitru din Suceava, in SCIV, 4/20. 1969, p. 541—565 ; M. D. Mate;. Două 
descoperiri întimplătoare de la Suceava şi implicaţiile lor istorice, in MMS, 
1— 2/XLVIII, 1972. p. 35— 18; Al. Artimon. A!. Rădulescu. Necropola medievală 
de la Sf. Dumitru din Suceava (sec. XV—XV III), în „Suceava", V III, 1981, p. 
85—99.

187 N. lorga, Documente privitoare Ia familia Callimachi, I, Bucureşti. 
1902, p. 447.

188 Ibidem, n. 1.
189 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 79 — optează pentru anul 1591.
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la sfirşitul secolului XV I : Bolea şoltuzul şi Gheorghe Tăbăică —  ambii 
locuitori ai uliţei lu i Ponea 100 —  sînt menţionaţi într-un document din
8 iunie 1590 I9t, iar foarte mulţi dintre cei pe care i-am mai putut iden
tifica in documente au trăit în prima jumătate a secolului XV II.

Acest nepreţuit izvor, păstrat fragmentar, dă numele a nouă uliţe 
sucevene, denumite fie după vechi locuitori —  a lui Crimca, a lui Ma
nea, a lui Ponea. fie după biserici aflate pe traseul lor —  Sf. Vineri, 
a Mitropoliei. Sf. Neculai, Sf. Teodor, sau după „cartier14 —  Podgoria 
(„sub cetate'1 19-’) şi Fruntea. Anterior, sînt atestate uliţa ce duce drept 
la cetate (1-188) l!,:t, uliţa rusească (1481) ,,J,\ uliţa nouă, lingă biserica în 
vierii (1528) Ul5. uliţa mare armenească la 1597 l%. menţionată şi la 
1623, in legătură cu casele Ini Nicoară Prăjescu ,!l7 şi uliţa Mitropoliei 
(1629 şi 1633, pentru casele lui „Ionaşco Bolea, zlătariul de Suceavă11 ,:,s).

Documentele din secolul X V III confirmă existenţa unora dintre 
aceste uliţe —  ca uliţa Fruntea, numită şi uliţa boierească ,!l!l sau uliţa 
mare 20l\ uliţa Podgoriei -,M. uliţa Ponii —  adăugind şi uliţa Sf 
Ioctn -o:i, uliţa tîrgului -0'1 şi uliţa datornicilor -a’\

Catastiful sucevean oferă un admirabil material, pe baza căruia —  
confruntat cu informaţii culese din documentele veacurilor X V I— X V III
— se poale întreprinde un studiu amplu asupra populaţiei tîrgului me
dieval. E foarte interesant de constatat de la prima vedere, că pomel
nicele pe uliţe înscrise în acest catastif nu menţionează nici un boier. 
deşi din documente se ştia eă în Suceava, pe diverse uliţe, îşi aveau 
case şi unii membri ai aristocraţiei moldovene (Prăjescu, Jora, Şeptelici 
etc.), conform obiceiului vremii (reşedinţa la ţară, la una din proprie
tăţi, şi o casă în capitală). Aceasta nu poate însemna decît că tîrgoveţii 
suceveni manifestau, în veacul X V III, un puternic spirit de solidaritate.

190 Ibidem, p. 512.

lfll DIR, 3/XVI, nr. 560. p. 459; Gheorghe Tăbăică — probabil identic
cu Tăbăică. pirgar la 1580 (ibidem, nr. 18fi, p. 145) — apare si la 30 aprilie 1604
(DIR. 1/XVII, nr. 20(5, p. 143).

192 D. Ciurea. Date şi sublinieri privind Suceava, p. 198.
193 DRH, I. nr. 276, p. 392.
194 Cf. supra, n. 29.
195 DIR, 1 XVI, nr. 244, p. 278—279.
196 T. Codrescu, Uricariul, X IX , p. 1—6; „loan Neculce", IU, 1923, p. 

llfi— 117; CDM, S|, nr. 84. p. 178; despre acest document, v. si mai departe, 
iri text.

197 D. Ciurea. op. cit., p. 197.

198 Ibidem ; v. şi DRH, X X I. nr. 290, p. 370.

199 N. lorga, op. cit., p. 585 : „in der sogenannten Bojarengasse" ; „in der
Phronti, als in der Bojarengasse".

200 Ibidem, p. 58fl.
20’ Ibidem, p. 585.
202 Ibidem, p. 447.
203 Ibidem, p. 578.
204 Ibidem, p. 447.
205 Ibidem, p. 448.
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care ii unea peste graniţele etnice (apar şi greci şi, cred. şi armeni — 
dar. oricum, catastiful nu e complet şi tocmai uliţa armenească lipseşte, 
clar „statutul14 breslei ii cuprinde şi pe ei, reflectînd şi autonomia lor. 
dar şi relaţiile cu ceilalţi tîrgoveţi -,Hi) ori confesionale (unii au nume 
după calendarul catolic, deşi la vremea aceea catolicii din Suceava erau 
aproape total asimilaţi, cum vom vedea mai încolo) ; lîrgoveţii suceveni 
aveau conştiinţa apartenenţei lor la un grup social care era altceva decît 
al boierimii (chiar şi decît al boierimii mici), deşi unii dintre ei se în
rudeau cu neamuri boiereşti (familiile Bulai şi Crimca) şi. avînd şi po
sesiuni funciare, le era deschis şi drumul către dregătorii le statului. 
Ei se dovedesc mindri de situaţia şi poziţia lor, conştienţi de însemnă
tatea şi rolul lor : nu-i roade vreun complex de inferioritate şi nu simt 
nevoia de a se pune sub ocrotirea vreunui mare boier sau de a-şi polei 
firma cu numele boierilor ale căror case Ie intercalau pe ale lor. în lis
tele catastifului apar, e drept, doi dvornici, dar unul. Bulai, e Ionuşco 
Bulai, vornic de Suceava şi e probabil că şi celălalt, Năstase, a deţinut 
aceeaşi dregătorie orăşenească. De altfel, primul aparţinea unei familii 
a cărei prezenţă in uliţa Fruntea (uliţa mare sau boierească) poate fi 
urmărită documentar vreme de aproape un veac.

Aceste constatări, sugerate de catastiful sucevean, sint de natură 
să arunce lum ini noi în controversata problemă a patriciatului orăşe
nesc în spaţiul românesc extracarpatic. E de la sine inţeles că nu ne 
putem aştepta să găsim în oraşele acestui spaţiu un patriciat ca acela 
al oraşelor medievale germane sau italiene, de exemplu. O asemenea 
căutare de identităţi ar fi metodologic greşită, tot aşa cum intre oraşul 
românesc şi cel din spaţiul vest-european şi centra l-european nu se 
poate pune semnul egalităţii. Cu toate acestea, existenţa unei pături de 
orăşeni bogaţi, din rindul cărora se recrutau organele de conducere, nu 
poate fi pusă la îndoială -07. Ultima cercetare a acestei probleme a luat 
în discuţie mai ales cazuri de locuitori ai Cetăţii Albe, pentru a susţine 
existenţa patriciatului 208, dar s-ar putea obiecta că in acest mare oraş 
erau incă vii tradiţiile anterioare momentului cînd intrase sub contro
lul moldovenesc. Cercetarea ar trebui extinsă la oraşele din interiorul 
ţării şi cazul Sucevei —  unde o asemenea cercetare beneficiază de acest 
m inunat document care este catastiful breslei —  poate fi convingător, 
alături de cel al oraşului Baia, pentru care există mai multe documente.

Rezultatele obţinute dintr-o primă confruntare a izvoarelor mi se 
par, în ac^st sens, mai mult decit încurajatoare. Negustori şi meşteşu
gari bogaţi —  croitori, cojocari, blănari, curelari, tîmplari, zlătari, mă
celari. arcari e*e. —  numiţi în documente dominus, honestus vir, egre-

206 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 66 ; v. şi p. 67—68.

207 P. P. Panaitescu, Interpretări româneşti, Bucureşti, 1947, p. 1 93__195
(adevăraţi punere in problemă) ; idem, în voi. colectiv Viaţa feudală in Tara 
Românea'că şi Moldova (sec. X IV —XVII), Bucureşti, 1957, p. 164— 166 : D. Ciu- 
rea. Noi contribuţii la istoricul oraşului liaia, în SCSI, ist., 3—4/VI, 1955, p. 36 ; 
idem, Organizarea administrativă..., cit., p. 185, n. 211 ; Radu Manolescu, op. cit.

20P Radu Manolescu, op. cit.
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gius vir dintre care unii ştiau a scrie (şi chiar cu litere latine, ca 
vornicul 1 lancea) si care îşi trimiteau uneori fii la studii în străinătate 
şi îşi acopereau mormintele din biserici sau din cimitire cu lespezi <le 
piatră frumos sculptate, ca acelea de la Baia-10 şi de la Suceava-", 
membrii acestei pături superioare a locuitorilor oraşelor dadeau. din 
rindurile lor, pe şoltuzi ; astfel. între şoltuzii din Baia se află un blănar 
(1570) şi un dogar (1592) -'-. iar intre cei ai Sucevei, un curelor (1507)-' v 
un timplar (1526, 1527)-Kl şi un blănar, Toderaşco (1669)-1-’, despre care 
se ştie că era şi membru in conducerea breslei -"’.

Pe baza catastifului şi a documentelor, am putut urmări —  fie şi 
fragmentar —  existenţa unor fam ilii sucevene despre care se poate 
afirma că făceau parte din patriciatul acestui oraş şi asupra cărora sper 
să pot reveni, într-o cercetare specială, consacrată acestui ansamblu de 
probleme privind oraşul medieval moldovenesc : Barbălată, Bleblea. 
Bolea, Bolsun, Bulai, Bursuc, Cârăseu, Crimca, Domşescu, Drăguşescu, 
Prumseţe, Iulăş, Nicşoiu, Pădure, Potlog, Tăbăică, Zota. Cînd pe mem
brii acestor fam ilii îi găsim şoltuzi, vornici, preoţi, neguţători, bogaţi 
proprietari — care îşi îngăduie şi cărora li se îngăduie îngroparea într-o 
biserică boierească (biserica de pe uliţa lor, a pa roii iei. cum am zice azi, 
dar totuşi boierească) —  unul dintre ei ridieîndu-se pină la treapta cea 
mai înaltă a organizării eclesiastice a Moldovei (Anastasie Crimca). atunci 
cînd îi constatăm oameni ştiutori de carte, cu preocupări artistice şi 
cărturăreşti, nu se poate să nu se conchidă că această pătură a orăşe- 
nim ii (preoţii, negustorii, meşteşugarii şi tîrgoveţii care făceau şi agri
cultură) constituia o tagmă aparte, diferenţiată de restul locuitorilor. 
Şi alt termen mai potrivit decît acela de patriciat ar fi greu de găsit.

Anterior, acest patriciat fusese alcătuit (secolele X IV — XVI), într-o 
proporţie mai mare. din membri ai fam iliilor săseşti şi ungureşti, cele 
mai multe asimilate in mediul românesc, cum pare a fi cazul familiei 
Iulăş (Iolăş), al cărei nume indică o îndepărtată origine străină. Asimi
larea populaţiei catolice în masa locuitorilor ortodocşi se constată, do
cumentar, prin mărturiile prelaţilor catolici care au vizitat Moldova la 
sfirşitul secolului XV I şi iri prima jumătate a secolului XV II. Astfel, 
la 159;', Bernardino Quirini găsea 30 de fam ilii cu 153 „suflete“ Jl‘ ; la

209 D. Ciurea, Noi contribuţii..., cit., p. 36.
210 N. lorga. Pietrele de mormint ale saşilor din liaia, in „Buletinul Co

misiunii Monumentelor Istorice11, an. X X IV , fasc. 67. 1931, p. I—C ; Victor Rră- 
tulescu, ’ictrcle mormintule de la Museul din fălticeni, Sn aceeaşi revistă, an. 
X X X I, f-sc. 95, 1938. p. 10—44.

211 Cf. I- Zugrav, Vcchi pietre funerare din Suceava, cit., p. 181— 194 :
Fătul mfrarul (la Iţcani), 1512; Petru arcurul, 1513; Zota cupeţul (pentru fiul 
său), 164' ; M ibăilă Cărăscul, tirgOveţ, 1664.

21? D. Ciurea. op. cit., p. 46.
2i: N. lorga, Studii şi documenta, X X III . p. 331.
2K Cf. supra, n. 154—155.
215 S. Fl. Marian. Inscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi vechi din. Bu

covina, !. Suceava, 1V00. p. 56; T. V. Ştefanelli, Documente din vechiul ocol 
al Chnpv ung lui Moldovenesc, Bucureşti, 1915, p. 439.

21t Eugen Pavlescu, op. cit., p. 508.
217 Călători străini.-., IV, p. 41.
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1603, loan Arsengo nota: „catolici însă aproape că nu sint“ -,s : Paolo 
Bonnicio, la 1632, menţiona 22 case de locuitori catolici210; Benedetto 
Emanuele Remondi. la 1635/1636, găsea „numai opt casc de saşi cato
lici11--"; Baksic, în 1641, nu putea număra decît !0 catolici „de împăr
tăşit'1 --1, adică un total de vreo 50— 60 persoane, ca şi Bartolomeo Ba- 
setti, Ia 1643 : 12 case cu 50 de suflete" '™. Trei ani mai tîrziu. Bandini 
menţiona existenţa doar a 25 de catolici (cu tot cu copiii) notînd nu
mele doar a şapte persoane, dintre care două văduve --'1. In  fine. la 1650 
se constata că în Suceava „sînt foarte puţine fam ilii catolice" Expli
caţia acestui fenomen o dă Marco Bandini —  şi ea nu constă, cum s-ar 
putea crede, într-o emigrare masivă, cauzată de tulburările şi nesigu
ranţa din Moldova (împuţinarea numerică se produce chiar şi in anii 
buni ai domniei lui Vasile vodă Lupu), ci în asimilarea treptată a cato
licilor (saşi şi unguri) de către români, prin trecerea celor dinţii la orto
doxism : uitîndu-şi limba maternă şi adoptînd limba şi obiceiurile ro
mânilor--''. urmaşii vechilor locuitori catolici au trecut la „schismatici'1 
faci Schismaticos defecerunţ) --7. Procesul acesta de asimilare în mediul 
românesc prin adoptarea limbii române şi trecerea la ortodoxism înce
put încă din veacul XV  (am citat, cu alt prilej, familii de boieri mol
doveni cu nume de formă ungurească poate fi exemplificat, la Su
ceava. cu cazul familiei Iulăş (Iolăş), am intit mi sus. Intr-o oarecare 
măsură, scăderea numerică s-a datorat şi mutării unor locuitori in alte 
centre, cu comunităţi catolice mai puternice, cum pare a fi cazul fam i
liei lui Hancea, fostul portar al cetăţii şi vornic al tîrgului. care semna 
cu litere latine (Andzct) f i u l  său, Ianoş, s-a aşezat in tîrgul Baia-:i0, 
unde la 1668/1669 apar fiii acestuia, Neculai, Hanos şi Giurgea 1'!I.

Neexistînd bariera religioasă, asimilarea grecilor şi a puţinilor ruşi 
ciin Suceava s-a produs, evident, mult mai uşor şi mai repede : biserica 
rusească de la 1161 şi uliţa rusească de la 1481 nu mai sint m nţionate 
in secolele X V I—X V III (cel puţin izvoarele cunoscute).

Cei care şi-au păstrat individualitatea, din veacul X IV  pînă in vea
cul X V III (ca şi ulterior încorporării Bucovinei în Sfîntul Imperiu) au

218 Ibidem, p. 262.
219 Ibidem, V, p. Hi.

220 Ibidem, p. 9(5.

221 Ibidem, p. 239.

22? Ibidem, p. 182.

223 V. A. Urechiă, op. cil-, p. 247.
224 Ibidem, p. 298.

225 Călători străini..., V, p. 437.

22(5 V. A. Urechiă, op. cit., p. 240.

227 Ibidem, p. 248.

228 Ştefan S. Gorovei, Poziţia internaţională a Moldovei in a doua jum ă
tate a veacului al XIV-lea, în A IIA I, XV I. 1979, p. 195. n. 59.

229 Hurmuzaki—lorga, Documente, XV2, p. 1053.

2150 Poate identic cu loannes Farkas din catalogul lui Bandini, din 1(54(5 
•(V. A. Urechiă, op. cit-, p. 298).

231 N. lorga. Studii şi documente, X X I, p. 205. V. şi supra, n. 56 bis.
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fost armenii, foarte activi în viaţa economică -:i- şi care au constituit, 
în tot acest răstimp, o parte însemnată a patriciatului sucevean : Baksic 
scrie despre ei. la 1611, că trăiesc „în foarte mare pompă şi libertate" 
Lor le este consacrată ultima parte a acestor note

Cred că cea mai veche menţiune sigură a armenilor pe păm întu! 
Moldovei datează din anul 1386. Este o însemnare din vechile socoteli 
liovene, despre o scrisoare a lui Roman, fratele lui Petru vodă (domini 
Romani, fratris domini Petri Wovwody de Walachya“), in legătură cu 
prădarea unor negustori de către nişte armeni din M oldova234. Prădarea 
trebuie să fi fost actul final al unei concurenţe negustoreşti, ceea ce ar 
arata, poate, ca armenii aveau de jucat deja, la acea dată, un rol în 
viaţa economică a tinărului principat românesc.

Doi ani mai tîrziu, în august 1388 —  cum am mai arătat spre în
ceput —  armenii clin Suceava şi din Şiret erau puşi sub jurisdicţia arhi
episcopului armean de Liov. Ohanes (Hovhannes. loan) iXasreclinian 2X\ 
astfel îneît acesta so va intitula (ca şi urmaşii săi, de altfel) arhiepiscop 
al armenilor din Polonia şi clin Moldova-™’. Se pare că şi predecesorul 
său, Grigore (numit la 1361), ar fi purtat (o menţiune e atribuită anului 
1378) acelaşi titlu -1', clar nu se poate şti dacă dioceza moldovenească
ii fusese oficial încredinţată sau era doar o extindere abuzivă (o aseme
nea acuzaţie i s-a adus lui Grigore în 1372. în faţa patriarhului armean do 
la Sis-■;s). Lucrurile nu sint foarte limpezi ; cit priveşte Moldova, ele vor 
trebui aprofundate ţinînd seama de contextul frâmîntărilor din acei ani 
ai deceniilor opt si nouă. reflectate nu numai în relaţiile externe alo 
Moldovei ci prin prelungirile lor în ultimul deceniu al veacului 
şi în planul organizării eclesiastice a ţării. Acest lucru se oglindeşte, 
de altfel, şi in actul dat de Alexandru cel Bun în 1101 episcopului ar
mean Ohanes, venit in Moldova ca să „aşeze toată rinduiala biseri
cească'1 a armenilor de aici : în act. nu sint amintite decît scrisorile de 
reeomandaţie ale patriarhului ecumenic de la Constantinopol. Antonie ; 
acesta. însă, murise incă din 1397, deci scrisorile datau clin vremea cind

232 Cf. II. Dj. Siruni, Armenii in viata economică a Ţărilor Române, cit. 
supra, n. 84.

233 Călători străini..-, V, p. 240 ; despre starea economică înfloritoare a 
armenilor din Moldova a scris şi Paul de Alep (Călători străini..., VI. 197(5. p. 100).

234 P. P. Panaitescu. Mircea cel liătrin, Bucureşti. 1944, p. 233 ; C. Racovilă. 
începuturile suzeranităţii polone asupra Moldovei (1387—1-132), extras din RIR. 
X, 11140. p. 23 — după Al. Czolowski, Pomviki dziejowe Lwowa (z afchitnun 
miastu), I. Liov. 1892. p. 5(5.

235 G. Petrowicz. I primi due Arcivescovi armeni di I.copoii, cit. (supra,
n. 22). p. 115— 11(5.

236 11. Dj. Siruni, Armenii in România, cit., p. 28—29 ; P. P. Pan-i U"(:u,
Hrisovul lui Alexandru cel Hun..., cit., p. (i—7, dă data de 27 martie 7.JS4 : Ci.
Petrowicz, op. cit., p. 117— 118, dă (pentru acelaşi izvor) data de 25 martie
1398.

237 G. Petrowicz. op. cit-, p. 111.
238 Ibidem, p. 109—112.
239 Ştefan S. Gorovei, Poziţia internaţională.... cit.
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Moldova era în conflict cu Patriarhia Ecumenică din Constantinopol. 
pentru recunoaşterea lui losif ca mitropolit' al ţării ’w.

Despre acest episcop Ohanes, menţionat la I 101. s-a crezut ca ar fi 
fost numit pentru armenii din Moldova : de fapt. actul lui Alexandru 
cel Bun nu spune, expressis rerbia. aşa ceva : e vorba, doar, de faptu: 
•că domnitorul consimţea ca Ohanes să aşeze rinduiala bisericească a ar
menilor din M oldova; aceştia, la rîndul lor. erau îndemnaţi să-i dea 
ascultare şi să-l cinstească precum pc- însuşi domnul ţării : scaunul ii 
era fixat în cetate.

De fapt. Insă, acest episcop Olianes este unul şi acelaşi cu Ohanes 
.Xasredinian. consacrat episcop de Liov încă din 1380, dar care avuses • 
de intîmpinat (clin cauza lui Grigore, amintit mai sus) foarte mari d i
ficultăţi pină să intre în dioeeza sa 1. El este cel care s-a aflat la Con
stantinopol în 1389 şi a primit, acolo, scrisorile de recomandare de la 
patriarhul ecumenic Antonie-''2, fiind recunoscut mai întîi sc pare. ir 
martie ducat lituanian (1390— 1392) şi apoi in Moldova (1101) după 
ce conflictul acesteia din urmă cu Patriarhia Ecumenică s-a incnciat. 
in acelaşi an 1101. Datorită acestor împrejurări speciale, actul lui Ale
xandru cel Bun nu menţionează titlul episcopului Ohanes, ci numai 
scrisoarea patriarhului Antonie şi ajutorul pe care i-I dăduse deja 
Vitold, marele duce al Lituaniei. Şi tot în felul acesta se explică păstra
rea actului intre documentele bisericii armene din Liov. unde a fost dus 
de episcopul Ohanes atunci cind se va fi putu*, aşeza. în sfîrşit. in scau
nul diocezei pentru care fusese consacrat la 1380. Şederea sa în Moldova 
a fosl. aşadar, întimplătoare şi temporară : de aceea. Alexandru cel Bun 
i-a dat „scaun‘l în cetate, pentru împrejurările acelca si pentru eventua
lele vizite ulterioare.

In lot cursul secolului XV, episcopii armeni de Liov au purtat, i:: 
titlu l lor. şi numele Moldovei, oraşele Suceava şi Şiret fiind menţionat, 
în mod special y,/'. Episcopia armeană de la Suceava îşi va începe viaţa 
sa separată de cea clin Liov abia in primii ani ai secolului XVI. cu epis
copul Simeon (150H)-',:\ dar şi după această separare titulatura veche 
a fosi menţinută, în virtutea tradiţiei

240 Legătura aceasta a fost pusâ in evidentă de P. P. Panaitescu. op. ci:..
p. 11.

241 G. Petrowicz, op. cit., p. 112— 113.

242 P. P. Panaitescu. op. cit., p. 10— 11.
243 G. Petrowicz. op. cit., p. 117— 11!».

244 H. Dj. Siruni, op. cit., p. 20.

243 Ibidem, p. 30. Acest eminent cunoscător al istoriei armenilor din Ro
mânia a observat, de altminteri. că episodul din 1 101 are ceva de excepţie, dar, 
ca si toţi ceilalţi cercetători ai problemei, nu s-a gindit că cei doi Oiianes (de 
Liov m „de Moldova") ar putea fi unul si acelaşi : „Dacă nu socotim pe liov- 
hannes. care la 1401 a fost numit de Alexandru cel Bun episcop al armenilor 
din Moldova si după carc eparhiile armene din Polonia şi Moldova s au conto
pii din nou, Simeon este primul episcop care arhipăstoreşte separat Moldova.. " 
tibidem, p. 30 : subl. ns.).

24»> Ibidem, p. 33—34.
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Pentru istoria armenilor din Suceava, actele liovene sint de cel mai 
mare interes -"1' ; ele ilustrează perfect legăturile dintre armenii suceveni 
şi cei lioveni şi merită reţinută informaţia despre primirea, in 1 17t>. a 
şapte armeni clin Suceava ca cetăţeni ai Liovului după „dreptul arme
nesc" (jus armenicum): doi dintre ei erau blănari (pellifex) J/|S.

în l(j08, călătorul armean Simeon Dbir Lehaţi găsea la Suceava 
■W0— 400 case de armeni şi menţiona existenţa a trei biserici de piatră 
in oraş şi a două mănăstiri, una lingă oraş [==Zamca] şi alta la două 
mile depărtare | =  Hagigadar| -/,!). Baksic ( l l i l l )  număra tot 100 case. cu 
peste HWO locuitori armeni şi cinci biserici -’ ’". în timp ce Bartoloineo 
Basetti (1H43) dă 100 casc cu circa 2000 „suflete“ şi trei biserici in
o roş-'1, iar Bandini (Ki'16) consemnează 3000 armeni, cu patru bise
rici nepunîncl la socoteală, probabil, mănăstirea Hagigadar.

Dintre vechii slujitori ai bisericilor armene clin Suceava, actele lio

vene menţionează, la 1551, pe „Noscheez de Soezavia, saeerdos armeni- 
alis“, care dăduse aurarului Francisc clin Liov argintul bisericii Sfînta 

Cruce ca să-l lucreze (ad laborandum) ; la I58li. apare fiul unui alt 
preot armean, popa GlUjore („Iossephus armenus. Glie/ori popou ia de 
Cchoczavia filius'1) -•Vi.

Despre mănăstirea liaţiigadar (împlinirea dorinţei), cu hramul Sfin- 
iei Maria. lucrările de specialitate afirmă că ar data clin 1512. fiind cti
torită. in domnia lui Bogdan Uf. de către armeanul Drăgan Donovac 
întimplarea a făcut ca despre ctitorul acestei mănăstiri şi despre familia 

sa să se păstreze o sumă de ştiri interesante. Istoria lui Drăgan e po-

2(7 Cf. N. Ion-a. Studii şi documente, XX II II. p. 295— 154. pentru inter
ului cuprins intre anii H<>2 („Cokeza armenus de Soezavia") şi 1002 („honestus 

siinon, armenus de Soczawa").

248 Ibidem, p. 310. Numărul mare de blănari-cojocari si vechimea acestui 
meşteşug la Suceava, alături de alte ramuri apropiate, ca pielăria şi cizmăria
-  doi fraţi cizmari, unul la Şiret şi altul la Suceava, sint menţionaţi pentru anul 
1392. cf. Renate Mohlenkamp, „Rr Czeretenxi eivitate": Randnotizen -n eiuem 
a Vergesscnheit geratenen Dokument, în AII Al, X IX . 1982. p. 130 ; v. şi Ştefan 

' ilteauu. Constantin Şerban. Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova in 
'.vul Mediu, Bucureşti. 1909, p. 70—85 — cu meşteşugarii organizaţi. în secolul 
XVI. in frăţia al cărei catastif a fost deja adus in discuţie, a putui determina 
Im crearea de a deriva numele Sucevei din numele unguresc a! cojocarului . v.
- I). Ciurea. Date şi sublinieri..., cit., p. 195. n. 2.

2+0 Călători străini. IV. p. 34l>.
250 Ibidem, V. p. 240.

251 Ibidem, p. 182.

252 V. A. Urechiă. op. cit., p. 24!).

253 N. lorga. Studii şi documente, X X III . p. 340—341.
254 Ibidem, p. 385.

255 Gr. Goilav, Bisericile armene de prin Ţările Române, în „Revista pen
ii istorie, arheologie şi filologie". 1.X II, 1 0 1 1 , p. 101 ; II. Dj. Siruni, Armenii:

oi România, p. 25, o pune pe seama lui Bogdan Donavaehian. Pentru alte refe- 
itţe, of. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografii:..., cit., p. 700.
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vestită. în principal de un document de la leremia vodă Movilă, din 
22 ianuarie 1597 :’V1.

Drăgan Donovac fusese tîrgoveţ din Suceava, unde avusese o casă 
pe uliţa mare armenească, un loc de cramă şi trei dughene, iar în îm 
prejurimi două fînaţuri. o prisacă „supt mănăstirea Prea Sfintei Năs
cătoare de Dumnezău“ (probabil Hagigadarul sau mănăstirea Iţcani) şi 
două vaduri în aceeaşi vale cu prisaca, precum şi vii la Cotnari, cu cramă 
şi pivniţă - '7. Tote acestea i-au fost confiscate pentru că părăsise Mol
dova in 1563. „în zilele cînd au fost Despot vodă. pentru m ultă gîlceavă 
şi tulburări şi amestecuri şi nepăciuiri şi adesi prim iniri a domnilor 
Moldovii, ce-au fost atuncea in ţara Moklovii, de vremi ce dispre o parte 
era Alexandru vodă [Lăpuşneanu] cu turcii şi cu tătarii iar dispre altă 
parte s-au fost sculat Dumitraşco Vişneveţki şi cu cazacii iar dispre a 
trie parte au fost Tomşa vodă cu ţara Moldovei iar dispre a patra parte 
au fost Despot vodă cu ungurii şi nemţii în cetate Sucevii“ -•’s. Atunci, 
Drăgan Donovac „s-au ridicat cu toată averea sa şi au eşit din păm întul 
Moldovii la ţara leşască şi s-au aşezat la tîrgul şi cetate Leovul"
Sub cuvint că „ar fi luat atuncea cu dînsul ciţiva lia ni domneşti11, ave
rea imobilă din Moldova i-a fost confiscată.

Pe armeanul Donovac il regăsim, în adevăr, la Liov. în 1568. a 
dat lui Augustin Aichinger, din acest oraş. suma de 60 florini „pro 
Warthan Valacho de Romansky targu2c0. Deşi e calificat drept „vala- 
chus“. acest Vartan era — după nume —  tot un armean : legăturile lui 
Donovac cu armenii rămaşi în Moldova nu s-au întrerupt, prin urmare. 
Patru ani mai tîrziu, fiul lui Drăgan, Bogdan, s-a căsătorit la Liov cu 
Nasduclina, fiica lui Hacico (fiul lui Avedic) şi a Chanuchnei ; s-a păs
trat contractul de căsătorie, din 12 ianuarie 1572, încheiat „sub egida“ 
bisericii Adormirea Maicii Domnului din Liov, arătînd şi bogata zestre 
ce urma să o primească Bogdan 2<il. „Baron D o nax vak—  cum este nu
mit în acest act fostul tîrgoveţ sucevean'-'’- —  trăia încă în Liov la 1578, 
cînd a cumpărat o veche Evanghelie armeană cu miniaturi, scrisă la 
1331, pentru a o dărui aceleiaşi biserici a Adorm irii; în insemnarea de
dicatorie. i se spunea Donovac din Suceava (Tonavag de Secov) -G:<. Se

256 Cf. supra, n. 196 ; cite/ după traducerea lui Andrei diacul de divan, 
care datează de pe la mijlocul veacului XV III — Andrei e menţionat la 1755 
(„loan Neculce". 111. 1923. p. 205) si pare să fi murit inainte dc 26 septembrie 
1757 (ibidem), cind apare fiica sa ; traducerea aceasta are, insă, data de 22 martie 
1597. in loc de 22 ianuarie, precum au celelalte două copii.

257 „Toan Neculce". 111, 1923, p. 117.
258 Ibidem, p. 116.
259 Ibidem.
20(i N. lorga. Studii şi documente. X X III . p. 349.
2(il E. Schutz. Armeno-kiptschakischc Ehekonlrakte und Testamente, in 

„Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‘\ 3 XX IV , Budapesta. 1971, 
p. 279—280.

262 Gr. Goilav. Destinele, obiceiurile şi credinţele armenilor din Ţările 
liomăne, in ...Şezătoarea", X II. 1892. p. 2 : erau nobili de trei ranguri — amir 
(principi), baroni şi der (domni, cavaleri).

26:; Sylvia Agemian (Beyrouth), Deux manuscrits cilic.iens c/u XIV-e siccles 
dans les Archives d’Etat de Cluj-Napoca, in „Revue des Etudes Sud-Est Euro- 
p6ennes“. 2/XVII!, 1980. p. 263.
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vecii., clin aceste cîteva informaţii, că înălţarea mănăstirii Hagigadar de 
către Drăgan Donovac nu s-a putut petrece în  1512, ci —  mult mai pro
babil —  trei sau patru decenii mai tîrziu, oricum înainte de 1563.

in anul 1597, Bogdan Donovacovici —  mirele clin 1572! —  fiind re
ver.:-. in Moldova, mai mulţi locuitori ai Sucevei, moldoveni şi armeni, 
au jurat că Drăgan nu luase, în 1563, nici un fel de „bani domneşti" şi 
•ă. prin urmare, confiscarea averii, fusese nedreaptă : prin actul clin 22 
ianuarie 1597, leremia vodă a restituit lui Bogdan tot ceea ce se confis- 
ase tatălui său. Documentul a rămas în Moldova şi a fost prezentat 

la hotărnicire, în 1768: cu acest prilej, s-a menţionat că după 1597 
Bogdan Donovacovici s-ar fi înapoiat la Liov : totuşi, unul din armenii 
piv/'.-.'.ţi la hotărnicire e arătat ca fiind urmaşul lui Drăgan şi Bogdan 
Du. itvacovici : „Cîrste Chele Albă e clin neamul lui Danovici“ [sic ! ]

Nu se poate stabili, deocamdată, in ce chip Cirstea Pelealbă des- 
indea clin neamul lu i Donovac, ctitorul Hagigadarului ; numele acesta
I - familie se întîlneşte şi la armenii clin Transilvania (Pelealb) în 
Mo'.do va, cel d inţii este menţionat, la 1735, Grigoraş Pelealbă (Cheli 
Alb;":), tirgovăţ clin Suceava -i;,i; apoi. Cirstea Pelealbă, la 1751 207 şi 1768 : 
■nsu armeanului Pelealbă (Piele Albă) este am intită în anul 1761 aiS ; 
l'rtrc. feciorul lui Peli A lbă, e atestat la 1767 ca vînzător al unui loc 
:1c asă în Suceava -Hil1 şi e probabil identic cu Petre Pelealbă, staroste 
:lc , rmeni la 1775 27". Mihai Pelealbă (Cheli Albă), născut la Suceava în 
182' . s-a strămutat la Botoşani, unde s-a căsătorit şi a lăsat urm aşi271,
o ramură a familiei ajungînd mai apoi la Roman.

„Mărunţişuri14 ca acestea înfăţişate în paginile precedente sint sin- 
;ureie care —  alături de unele rezultate ale săpăturilor arheologice —  
put constitui adevăratele contribuţii pentru a zugrăvi o frescă amplă, 
vie şi colorată, pentru care evenimentele istoriei „mari'1 dau doar câ
in i : „eneral, canavaua pe care s-a ţesut viaţa Sucevei medievale. Pentru 

aşa cum spunea N. lorga încă in 1912 - „noi căutăm pretutin- 

viaţa, in micile ei amănunte de pace mai mult decît în momentele 

tnari ale unei lupte : dorim a şti cum erau orăşenii, căutăm in cler, nu

:!<>4 T. Bălan, Documente bucovinene, VI. p. 144. La 1707. este menţionat 
i"  "i c Boydanovici, strănepotul lui Bogdan Donovac (Valerian Doboş-Boca, 
>< :rccutul Sucevei de altă dată, Cernăuţi, 1938, p. 107).

2(if> II. Dj. Siruni. op. cit., p. 48; Kr. Szongott, A magyarhoni Qnneny
■ i: genealogiaja, Gherla. 1898. p. 143.
X i  N. lorga. Studii şi documente, X I, p. 57.
:;67 T. Bălan. Documente bucovinene, IV. p. 65.
U68 Ibidem, V, p. 150—151.
2(i9 N. lorga, Documente privitoare lu familia Callimachi, II, Bucureşti, 

I 1 I, p. 31.
J7n Colecţia de documente istorice „Simion Florea Maran" (Suceava), nr. 13. 

.71 A. Gorovei. Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, 1926, p. 86 ; e
1 a şi Andronic Pelin Albu (ibidem) să aparţină aceleaşi familii, numele 

f iu» , roşit inlelcs sau greşit transcris.
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pe Vlădici, ci viaţa mănăstirească, sîntem extrem de bucuroşi cind prin
dem o corespondenţă pierdută între doi oameni fără nume. [...] din toate 
acestea, se înţelege mai deplin istoria românilor decît din toată poli
loghia istoriei pragmatice...“ -'2.

ANEXE

Pentru oraşele Moldovei medievale, istoriografia românească nu dispune —  

ou prea puţine excepţii -'•> — de liste ale dregătorilor. Ceea ce urmează e, ast

fel. o contribuţie la cunoaşterea nu numai a dregătorii lor sucevene, ci şi a •Ire- 

gătoriilor în sine — ale tîrgului (şoltuzii si vornicii), cetăţii (purtării) şi ţinutu

lui (pîrcălabii, marii vătafi şi ispravnicii). E de la sine înţeles că listele sînt 

lacunare : nu ani întreprins, cum am mai spus. o cercetare specială pentru -t lc 

alcătui. La lista portarilor, am folosit şi informaţiile adunate de C. V. Dinvt iu, 

recontrolindu-le acolo unde a fost posibil 274.

Am socotit mai practică — pentru a nu complica subsolurile paginilor — 

indicarea izvoarelor in dreptul fiecărui nume. Tot pentru simplificare, titlurile- 

publicaţiilor şi numele depozitelor arhivistice au fost indicate cu sigle-” '. Aste

riscul din faţa unor nume şi datele puse in paranteză arată că persona ju! Ni 

îndeplinise funcţia inainte de dala cind este menţionat in documentul f'- vt.

A. ŞOLTUZII DE SUCEAVA

Nicliil voit (cu Serchiz, voit ar-menesc) — I449 iunie 5 (DRH, 11. nr. 4. • <>). 
Serchiz, voit de Suceava — 1456 iunie 13 (DRH, II. nr. 60, p. 00),

...Ryiner, iudex... de Szoczavia (1507 aprilie 9) — SD, X X III , p. 331.
Stan şoltuz (Ztan soltwz) — 151H iulie 10 (III, X V t. p. 204) şi 1514 ir.artie- 

:;(i (Sthano Groph — ibidem, p. 226).

272 N. lorga. Nevoia înnoirii cunoştinţelor istorice in invăţumintul r- w- 
dar (1012). in Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti. 1044, p. 11

27:i Excepţiile se referă la Baia, pentru ai cărui şoltuzi v. I). Ciurea. Noi 
contribuţii la istoricul oraşului liaia, cit., p. 4(i : anterior, si A. Gorovei. Şnlluzii 
din liaia, in „Cetatea Moldovei". IV (1043). voi. VIU. nr. 1. p. 28—34 (robind 
un material mai vechi, din „Şezătoarea"); Botoşani. (A. Gorovei. Monograf m ora. 
şului Botoşani, cit., p. 184— 186) si Cimpulung-Moldovencsc (T. Balan. Dir r.io- 
ric.nl Cimplungului Moldovenesc, Bucureşti. 10(50, p. 75—82).

274 C. V. Dimitriu. op. cit., p. 113—114: autorul a amestecat porta'- : u
pircălabii de ţ in u t : Dima nu e la 1(501 ; Gavril e Gavril Coci, hatman şi :»t-ca- 
lab de Suceava, fratele lui Vasile vodă Lupu; unele trimiteri bibliografice nu 
corespund — in cazul acestora, am citat lucrarea lui C. V. Dimitriu.

275 In afara acelora deja folosite în notele acestui studiu (D IR  şi D lt l:) : 
Hl — Hurmuzaki—lorga. Documente (XV,, .); SD — N. lorga. Studii şi •’/icii- 
vxente; DU — T. Bălan, Documente bucovinene; SI — Gh. Ghibănescu, .surete 
şi izvoade ; IZ — idem. Ispisoace şi zapise; pentru depozite arbivistice: AN'i — 
Arhivele Statului Bucureşti ; ASI — Arhivele Statului laşi ; BAR — Bibi i-iei-a 
Academiei, secţia Manuscrise (documentele citate din acest depozit sc află. n im. 
cu aceleaşi cote, la Arhivele Statului Bucureşti, Colecţia Documente istoricei
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Janusck Groff — 1526 iulie 15 (Veress. Acta, p. 142—143 ; M. Costăchescu, 

l)f; mente Ştefăniţă, p. 5(57—508) si 1527 februarie II — Janusch T i/scliIer Groff 
(H), XV,. p. 292).

Bcldiman şoltuz — 1570 „februarie 20“ (DIR, 3 XVI, nr. 134. p. 105) ; fost 

soi::.; — 1580 august 10 (ibidem, nr. 186. p. 145).

Simion şoltuz — 1580 august 10 (DIR. 3 XV i. nr. 186. p. 145).

Drag vuit şi scaunul său cu 12 pirgari — 1581 februarie 24 (DH, II. p. 
.‘ I — '1 : datarea actului — in studiul de faţă).

Bolea şoltuzul — 1500 iunie 8 (DIR, ;; XVI. nr. 560. p. 450: in catastiful 

b i i i. pc uliţa Ponea).

Tonta l'rmenysch Grooff — 1504 iulie 22 (HI, XV,. p. 727—728).

* Văscan şoltuzul cu 12 pirgari de tirg de Suceava — (16(51 iunie 12) (ASI,
1\ f. 787) : databil c. 1(i()0— 1625.

Petru şoltuz românesc (cu NorCo şoltuz armenesc) — 1609 ianuarie 28 
(D! ■ . 2/XVII. 11 r. 254. p. 101).

• Ion fost şoltuz — 1620 februarie 25) (DIR, 4/XVll,nr. 551, p. 426).

Isaac, Marckgroff fon der Siictzatca — 162:; februarie 21 (HI. XV.. p. 931—
0;}2*.

Mihai şoltuz — c. Ui:’2 (SD, V, p. 70—80 : datarea actului — in studiul fie
fn:ii).

Constantin fost şoltuz — (1638 decembrie 28) (BAU. LX XXI V 63 : in

-i.•..~*'tiful breslei, pe uliţa Crimca).

* Enacliie fost şoltuz — (1638 decembrie 28) (BAR. L .XXXIV63; in catas
tif! I ireslei, pe uliţa Ponea).

Onea şoltuzul cu 12 pirgari — 1638 decembrie 28 (BAR. I.X X X IV .63 ; i:1

■ -iiful breslei); 11(539 septembrie 1— li>4(i august 31] 7I4K — (DII, 11. p. H:; ; 

.,/ \cculce“, 111. 1923. p. 110— 111).

• Pascal fost şoltuz — (1646 iulie 6) (DB, II. p. 41 : in catastiful breslei.
i>< la Manea).

• Apostol fost şoltuz — (lf>47 ianuarie I) (BAR, V III.204),

Mihălachi şoltuzul românesc — 1 (>47 ianuarie 1 (BAR, V III 204).

Pavel şoltuz cu 12 pirgari — 1651 martie 30 (Sl), XXL p. 203—204).

* Toader Armanul, fost şoltuz de Suceava — (16(55 septembrie 10) (DB,

t : .2 0  — poate doar a! armenilor? Sau din neamul celui de la 1504 ?).

Toderaşco şoltuz — 16(50 iulie (> (Ştefanelli. Doc. Cîmpulung, p. 430 : in
ful breslei : „Toderaşco blănar biv şoltuz” a 1673).
I'oader şoltuz — 1683 august 3 (Sl, V. p. ;i28—329).

Constandin Olariu şoltuz — 1735 octombrie 28 (SD, XI. p. 57).

Simion şoltuz — 1764 aprilie 2 (DC, I. p. 578).

Gheorghe şoltuz — 1767 iunie 30 (DC. I. |>. 583) ; 1767 iulie 5. cu Anton şol-

■ n •ost sau armenesc /) (l>C, I. p. 584). 1773 mai Ut (ASI, p. 339, p. 908—009;

. - fiiva". VIII. 1081, p. 131).

(ilicorghe Tupilat, starostele tîrgului, cu pirgarii — 1782 decembrie II

V. p. 151).

Ii. VORNICII DE T lRG l’L St CEV 1.1

Xcgru, vornic dc Suceava — 1403 august 1 (DRH, I. nr. 18, p. 27 ; a folos t
tîrziu pecetea cu acest titlu ; Ibidem, p. 72. doc. din 1421 decembrie 13).
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Oană, vornic de Succava — 1407—3423 (1424, februarie 16 — Ion Vornic 

dc Suceava — DRH, I, nr. 56, p. 82 — poate fi el sau următorul).

Ivan Cupcici, vornic de Suceava — 1426—1431.

Petru IIndici, vornic de Suceava — 1435— 1442).

(Pentru ultimii trei, care au putut fi şi dregători temporari, v. şi C. V. 

Dimitriu. op. cit., p. 11 ; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 281, 267 şi 275 ; sint menţio

naţi. îndeobşte, ca .,vornici" şi uneori cu adaosul „de Suceava”, pe care l-a:n so

cotit valabil pentru întreaga perioadă de vornicie a fiecăruia).

Albaş, vornic de Suceava — 1586 august 17 (DIR, 3 XVI. nr. 402, p. 331);

font vornic — 1604 mai 28 (IZ, I2 ,p. 20-30), 1606 iunie 13 (DIR, 2/XVII. nr.4î).

p. 4*T).

* Vasile Şeptilici, fost ureadnic de Suceava — (1610 iulie 12) (DB. II. p.

68 : DIR, 2/XVII, nr. 412, p. 310).
lonaşco Tăbirfă, vornic de Suceava — (1609 sau 1610] martie 16 (SD, V, 

p. 74—75; DB, II, p. 67); ureadnic de Suceava — 1610 iulie 12 (DIR, 2 XV II, 

nr. 412, p. .310) şi 1611 noiembrie 22 (SI, X X I. p. 187 ; CDM, S,. nr. 201) ; „ fo s t  

vornic in Suceavă — 1625 august 31 (SI, XX IV , p. 131).

lachim, vornic de Suceava — 1614 august 27 (DIR, 3 XV II, nr. 270, p. 175) :

fost vornic dc Suceava — 1615 martie 31 (DIR, 3/XVII, nr. 310, p. 211).

* Dima, fost vornic — 1632 martie 20 (DR1I, X X I, nr. 13, p. 13) ; fost vor

nic — o. 1632 (SD, V, p. 70—80 ; datarea actului — in studiul de faţă).

Mihalcea, vornic de Suceava — c. 1632 (SD, V, p, 70—80 — datarea actu

lui — în studiu! de faţă).

Dumitraşco Coada, vornic — 1636 februarie 20 (ASI, P. 701 86 — Coad& 

vornic); c. 1636— 1637 (HI, XV * p. 1014 : Dumitraşco vornicul dc uraştU Su

ceavei; datarea actului — in studiul de faţă).

Hance, vornicul de tărgu de Suceava — c. 1638—1643 (HI, XV ;, p. 1053).

Gheorghe Năvrăpescu vornic (de Suceava?) — 1647 ianuarie 1 (BAU, 

V III 264 — mărturie de la preoţii, şoltuzii şi orăşenii din Suceava).

* lorga, vornic dc tirgul Sucevei — (1647 iunie 3) (BAR, CLV1 58 — zapîs

de mărturie menţionat intr-o carte domnească din această dată).

Tănase Voifi, vornic dc Suceav — „pe la 1650" februarie 1 (UI, XV , p. 
1180: datarea editorului; familia mai exista în Suceava la 1762, cînd apare 
Anuţa Voicioaia — DC, I. p. 571 ; v. şi p. 578).

Vasilic, vornicul dc Suceava — 1650 iulie 14 (SD, VII. p. 102).

* lonaşco Bulai, fost vornic de Suceava — (1661 iunie 8 şi 12) (ASI, P.

330. p. 78C— 787) ; fost vornic — 1669 iulie 6 (Ştefanelli, Doc. Cimpulung, p. 439 ;

in catastiful breslei, pe uliţa Fruntea).

* Lupul Şeptelici. fost vornic — 1662 martie 1 (DB, IV, p. 5—6; proba

bil de Suceava, întrucit e împreună cu alţi dregători şi foşti dregători su • veni).

* Frangulea, fost vornic — 1662 martie 1 (DB, IV. p. 5—6 ; aceeas: i b-cr- 

vaţie ca la Lupul ŞepteliciV

Miron Stircea, vornic de Suceava — 16(12 martie 1 (DB. IV. p. 5—li : Miron 

vornicul de tirgul S ucea i); 1G62 octombrie 6 (CDM, III, nr. 801. p. 201 Stircea 

vornic); 1665 iunie 5 (CDM, S-. nr. 820. p. 264); 1665 iulie 30 (CDM, S,. nr. 

823, p. 265) ; c. 1662— 1665 (III, XV,, p. 786 : Miron Star ce, vornic de tărgu dc

Suceav); fost vornic — 1(569 iulie 16 (CDM, 111. nr. 1843, p. ,391).
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Gheorghifă Albotă, vornic de Suceava — 1660 octombrie 20 (CDM, UI, 

nr. Î880. p. 399: Gheorghifă, vornicul de tirg); c. 1669—1670 (SI, IV, p. 108 — 

datat c. 1670; SI, V, p. 90 — datat ante 17 ianuarie 1681 : Gheorghiţă Albotă, 
vom < de Suceava).

lanc, vornic de Succava — 1673 ianuarie 17 (Pavlescu, Economia bresle

lor, p. 81—82).

Gheorghie vornicul — 1682 septembrie 3 (SI, V. p. 327 — act din Su

ceava ; probabil e vornic de Suceava, fiind chezaş pentru un locuitor de aici.

llie Bleblea).

Toader Bidilifă, vornic de Succava — 1720 iulie 20 (SD, V. p. 102) şi 1724 

august 16 (DB, IV, p. 41).

Segoiţă Ciudin comis şi Toader Bidilifă, vornici dc Succava — 1725 apri

lie ■ ■ (DB, IV, p. 58).

JV egoifă Ciudin comis, llie Sept clici stolnic şi Toader Bkliliţă, vornici dc 

Suceava — 1726 mai 5 (DB, IV. p. 04).

Toader Bidilifă, vornic de Suceava — 1737 aprilie 21 (DU, IV. p. 131) ; 

fost vornic de Suceava — 1740 noiembrie 25 (DB, IV, p. 172— 173).

Toader Damian, vornic de Suceava — 1738 ianuarie 31 (SD, X I, p. 57).

Toader Bidilifă, vornic de Suceava — 1742 iulie 7 (DB, IV, p. 147) : 1744 

septembrie 18 (DB, IV. p. 230: Toader Angheluf!); 1747 iulie 27 (SD, V. p. 414); 

fo.s: vornic de Suceava — 1750 septembrie 1 (DB, V. p. 66) ; 1754 aprilie 2

DB, V. p. 14): vornic — 1757 iulie 31 (SD, V il, p. 116); fost vornic — 1761

februarie 1 (DC, II. p. 180) şi 1765 iulie 10 (SD, VII, p. 222—223: „Toader Bădi- 

liiâ mazăl, ce au fost vornic in Suceava, bătrăn de 89 ani").

Simion Tăulu, vornic de Suceava — 1764 aprilie 2 (DC, I. p. 578 : are un

loc dc casă în Suceava). Ultimul — crcd — vornic dc Suceava, pină Ia 1775,

după cc a fost „mult timp slujbaş la isprăvnicia Sucevii" (DB, V, p. 152). Mort 

la 1 (12) decembrie 1792 şi îngropat la biserica din satul Comăneşti (DB, V,

p. l'-’o—129 ; Leca Morariu, La Comăneşti, extras din „Junimea literară”. XIV . 

1925).

C. PORTARII DIN CETATEA SUCEVEI

Dragoş — 1520 iulie 28 (DIR, l/XV I. nr. 152, p. 169: Dragoş de la poartă); 

1546 mai 12 (ibidem, nr. 452, p. 501 : Dragoş ce-au fost portar la Arbure).

Plaxa, portar dc Suceava — 1529 martie 23 (DIR, 1 XVI, p. 602 — docu

ment considerat fals).
Sava, portar in cetatea Sucevei —  1530 august 22 (DIR, LXV I, nr. 202,

p. 324).

(Pentru aceştia trei, v. şi C. V. Dimitriu. op. cit., p. 23).

* Gavril portar — (1576 august 7) (Sl, XX IV , p. 180 ; ASI. P.701 21 ; după

informaţiile genealogice ale documentului, a putut fi portar pe la 1535).

Dumitru portarul din cetatea Sucevei — 1508 februarie 25 (SI, X II, p. 18) ; 

1598 martie 8 (DIR. 4/XVI. nr. 251. p. 19.3); .1605 martie 27 (BAR. ms. rom. 111, 

f. 19; Bianu, Cat. ms. rom., I, 1007, p. 248; C. V. Dimitriu, op. cit., p. 113). A

avut casă in Suceava, în uliţa Sf. loan, menţionată la 1764 aprilie 2 (DC, 1, p.
078).
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Grozav Mulai, portar — 1603 iunie 20 (U lii, l/XV II. nr. 152, p. 107).

Gavril portarul — (1633 februarie Hi) (DUH, X X I, nr. 290, p. 370 ; din uti

liza documentului, se vede că fost portar in intervalul HUO—1032); poale

tic cu Gavril stolnicul, portar ele Succava, mort la 17 august 1 *>27 şi ingr- . at.

a Suceava. (<>. Balş. liisericile sec. X V II—X V III, p. 155 si 547).

Dumitraşco, portar de Suceava — 1626 ianuarie 27.

Vasile, portar de. Suceava — 1632 martie 29 {DUH, X X I. nr. 3, p. 13).

Ilancea, portar f/c Suceava — c. 1 iilf2 (SD, V. p. 79—80; datarea ai ‘. Jliu

— -in studiu! de faţă); fost portar cie Suceava — 1636 februarie 27 (SD, X X L  

p. 206).
Dima Pită, portar de Succava — 1636 februarie 20 (ASI. P. 791. f. 7‘- v) ;

1.641 ianuarie 19 (Sl, 111. p. 185); c. 1636—1641 (Hl, XV.. p. 783; AI. Rosetti.

Scrisori, p. 47; datarea actului — in studiul de faţă). A avut casă in Suc>ava.

5n uliţa Fruntea, menţionată la 1 <i(>‘» iulie 6 (Ştefanelli, Doc. Cimpulung, p. î '• . 

cp. cu pomelnicul uliţei). Fiica sa Aniţa apare, ca martoră, la 1068 mai 2 t/.r

111,. p. 64).

Dumitraşco Coadă, portar de Suceava — 1639 octombrie 11 (ASI. P. 

f. 785).
llie Şeptelici, portar de Suceava — 1643 februarie 17— 1645 octombrie 20 

(Stoicescu, Dicţionar, p. 447); fost portar — 1646 aprilie 15 (ibidem); portar ie 

Suceava 1647 iunie 3— 1050 martie 5 (ibidem) şi 1G50 martie 15 (C. V. Dimii.' u. 

op. cit., p. 113),

Frangolc portar — 1052 octombrie 30 (ASI. P. 339, f. 78G) şi 1667 no.ern- 

brie 4 (C. V. Dimitriu, op. cit., p. 114).

llie Şeptelici portar — 1053 martie 14 (17., l ll j ,  p. 34).

Eremia Careu, portar de Suceava — c. 1055—1056 (SD, V, p. 532 : datat 

după cariera personajelor citate şi după documentul din 1050 noiembrie 4 — 

v. urm. — in  intervalul septembrie 1655 —  octombrie 1650); 165G noiembrie 4 

(SI, X II, p. 58) şi noiembrie 15 (SD, V, p. 402) ; 1058 octombrie 14 ; fost por

tar — 1062 martie 1 (DB, IV, p. 5—6).

Dima, portar de Suceava — 1000 aprilie 20 (Sl, IV, p. 301 — in sfat) şi 

1660 aprilie 28 (C. V. Dimitriu, op. cit., p. 114).

Cirstea, portar dc Suceava — 16C1 iunie 8 (ASI, P. 339, f. 786).

Andonie, portar de Suceava — 1665 ianuarie 20 (CDM, III, nr. 1115 şi 

1117, p. 247) şi 1665 iulie 30 (CDM, Si, nr. 823, p. 265); fost portar — 1008 mai

21 (IZ, IIL , p. 64), 1669 august 4 (CDM, III , nr. 1854. p. 394).

Frangolea, portar de Suceava — 1667 noiembrie 4 (C. V. Dimitriu, op. cit 

p. 114).

Mihalacki, portar dc Suceava — 1608 februarie 9 (C. V. Dimitriu. op. 

p. 114) ; 1669 martie 12 (V. A. Urechiă, Miron Costin. Opere complete, II, 1188. 

p. 522 ; T. Codrescu, Uricariul, IX , 1887, p. 146); 1G09 noiembrie 19 (C. V. I):- 

mitriu, op. cit., p. 114) ; c. 1669—1670 (SI, IV, p. 108 ; SI, V, p. 100 — cf. supra. 

Ia Gheorghiţă Albotă vornic dc Suceava)-

Abăza, portariul de Suceavă — 1673 august 13 („Buletinul Comisiei Isto

rice a României", V III, 1929, p. 73; poate anterior acestei date).
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D. PllîCĂLABU ŢINUTULUI SUCEAVA

liadea de Suceava — 1403 ianuarie 7 (DRH, 1, nr. 17. p. 24—25; A II Al, 
XV III. 1981. p. 675—676 ; cf. D. Ciurea. Organizarea administrativă, p. 153).

loan Drăgoi, pircălab, mort la 16 octombrie 1512 (G. Balş. liisericile sec.
XVI. p. 346 ; v. şi SD, VI, p. 034).

,„Ohula“, starosta Suczav'ski — 1552 septembrie 5 (Th. Holban, Do cu- 
mc .te e.vterne, in ..Studii". 3 18. 1965. p. 668. nr. 1).

loan Ialcu şi Giurgea, staroşti de Suceava — 1553 iunie 22 (I. C o r f u s ,

/ tii .micuţe privitoare la istoria României culese din arhivele polone, Bucureşti.
1979. p. 177).

■' Mălai, fost pîrcălab — (1606 iunie 13) (D lli, 2 XV II. nr. 49. p. 40); 1608

si ; tembrie 29 (ibidem, nr. 238. p. 181 : Mălai cel bătrin fost pîrcălab); probabil

pii' Alab de Suceava, pentru <ă in ambele cazuri e martor alături dc dregători 
sui « veni.

0 Iilendea pircălab — (1033 februarie 16) (DRH, X X I. nr. 290. o. ::7(>) ;

P •. 'a b il pircălab de Suceava, fiind citat într-o afacere a sucevenilor: a func
ţionat, probabil, in intervalul 1016— 1032.

•  lonaşco Peicul pircălab — (1633 februarie 16) (DRH, X X I. nr. 290. p. 
.!7( : aceleaşi observaţii ca la Blendea pircălab.

Grigore Ciolpan, pircălab de Succava — 1619 august 21 (DIR, 4 XV II. nr. 
503. p. 393).

Dumitraşco Cirstian, pircălab dc Succava — 1621 martie 22 (CDM. S ;, nr. 
370. p. 113).

• Onciul Iuraşcovici, fost pircălab — (1621 iunie 29) (DIR, 5 XVII, nr. 72. 

p. -r'8) ; probabil pircălab dc Suceava, intrucit în aprilie 1620 a fost mare vătaf 
d> Succava.

Lupul Gherman, pircălabul Sucevei — 1630 martie 19 (CDM, II, nr. 556. 
p. 126).

• Simion Ţira, fost pircălab — (1639 iunie 5) (BAR, X L III 34) ; probabil 
plr< alab de Suceava, intrucit în 1036 era marc vătaf de Suceava.

Nacul, pircălab de ţinutul Sucevei — 1045 octombrie 15 (CDM, II, nr. 1816, 

i' 359) ; 1646 octombrie 15 (BAR. LX/16 ; SD. V, p. 400); 1647 iunie 3 (BAR. 

CLVI/58) ; 1648 martie 4 (T. Codrescu, Uricariul, X X III . p. 217) ; 1048 septem
brie 3 (CDM, I I , nr. 2045. p. 399) ; 1650 iulie 14 (SD, VII, p. 102).

Dima, pîrcălab de ţinutul Sucevei — 1650 iulie 14 (SD, V II, p. 102) ; e 

împreună cu Nacul ; cîteva documente din domnia lui Vasile Lupu par să 

indice dublarea acestei dregătorii (cf. CDM, II, nr. 1021, 1025 şi 1026, p. 217 ; 
CDM, St, nr. 416, p. 154).

Dumitraşco Drăc/uşescul, pircălab dc Suceava — (1655 sept.— 1656 oct.l 
(SD, V. p. 532 ; SI, X II, p. 38—39 ; datat după carierele personajelor; v. şi

Sl, X II, p. 57—58); 1656 septembrie (C. V. Dimitriu, op. cit., p. 114); 1657 fe
bruarie 10 (ibidem).

Miron Stircea, pircălab de Suceava — 1659 decembrie 13 (C. V. Dimitriu, 
i.p. cit., p. 114).

Cirstea, pircălab de Suceava — 1660 octombrie 13 'SI, IV, p. 130; C. V.
i »imitriu, op. cit., p. 114).

Andreian, pircălab de Suceava — 1665 iunie 5 (CDM, St, nr. 820. p. 264) ; 

1665 august 15 (SD, V. p. 532 : C. V. Dimitriu, op. cit., p. 114 ; SI, X II, p. 39—40 ;



224 ŞTEFAN S. GOROVEI

CDM, III , nr. 1244, p. 274) ; 16(55 noiembrie 29 (CDM, III, nr. 1268. p. 27!») ;

fost pircălab — 1669 mai 18 (CDM, 111, nr. 1803. p. 38:1).

Gheorghiţă, pircălab tic Succava — 1(570 ianuarie 14 (C. V. I) îitriu,

op. cit., p. 114).

Pătrăşcan, pircălab ele Suceava — 11(576— 1(578] aprilie i> (CDM, IV. nr.

32, p. 30).

Io?i Botez, pircălab de Suceava — 1706 octombrie 2 (ASI. P. 339, f. 7:iR— 

799) : 1707 aprilie 23 (ASI. P. 339. f. 797).

Toader Bidili(ă, pircălab dc Suceva — 1729 septembrie 1 (SD, VII. p. 11 i. 

1729 noiembrie 25 (ibidem, p. 215—216); 1738 ianuarie 31 (SD, X I, p. 57).

E. M ARII VĂTAFI DE ŢINUTUL SUCEAVA

leremia, mare vătaf de (inului Suceava — [1568 sept. 1 — 1569 aug. ,:1] 

7077 (BAR. LX I 1 : SD, VII, p. 370).

* Ilea, fost marc vătaf de Suceava — |1570 noiembrie 21— 1582 septembrie] 

(DIR. 3/XVI. nr. 159, p. 127 : document datat după domnia lui lancu Sasul . v„ 

însă, si documentele din 1579 iulie 5. 1580 iulie 18 şi 1580 august 19 — ibidem, 

nr. 148, 185 şi 186— în care Ilea apare fără nici un titlu : cp. şi cu marii vătafi 

menţionaţi ulterior).

Ghedeon, mare vătaf dc Suceava — 1581 septembrie 14 (DR, 3 XVI. nr.227, 

p. 175) : fost mare vătaf — 1583 martie 29 (ibidem, nr. 261. p. 206).

* Bainschi, fost mare vătaf de ţmutul Sucevei — (1582 septembrie 2) 

(DIR, 3;XVI. nr. 245, p. 191).

Dumitru Corlătescu, mare vătaf de Suceava — 1583 auj'ust 6 (DIR, 3 XV I. 

nr. 278. p. 226) ; 1584 februarie 24 (DU, II. p. 50—51 ; datarea actului — in stu

diul de faţă).

Grigore Udrea, mare vătaf de Suceava — act nedatat (CDM, Sţ, nr. 16(1, 

p. 80 — datat de editori c. 1590—1595, ceea ce nu se poate, avînd in vedere că 

la 1584 aprilie 3 era fost vătaf de ţinutul Sucevei — cf. DIR, 3X V I. nr. 295. 
p. 241).

Corcea Albotă, mare vătaf de Suceava — 1586 iunie 3 (T. Codrescu, Urica
riul, II, p. 255-256; CDM. St, nr. 149, p.78) ; identic cu următorul?

Gheorghe Albotă, mare vătaf — 1588 iunie 5 (DIR, 3/XVI, nr. 485. p. 390) ; 

probabil de Suceava, avind in vedere posibila identitate cu precedentul.

* Drugliici Borotco, fost mare vătaf de Suceava — (1592 mai 3) (DIR, 4 XVI 

nr. nr. 65, p. 53-54).

Corlăteanul, mare vătaf de Suceava — 1599 aprilie 24 (CDM, S,. nr.188. 

p. 86-87).

* lonaşco Uilăi, fost mare vătaf de Suceava — (1609 aprilie 4) (DIR, 

2/XVII, nr. 265, p. 200).

Nicoară Uudinschie, mare vătaf de Suceava — 1611 iunie 19 (DIR, 3/XVI I. 

nr. 32, p. 20).

* Vasile Şeptelici, fost mare vătaf — (1617 ianuarie 16) (DU, II, p. 68; 

DIR, 4/XVI1, nr. 120, p. 84) ; probabil de Suceava, intrucit anterior a deţinut 

funcţia de vornic de Suceava.
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’ Dracea, marc vătaf de Suceava — (1619 ianuarie 8) (DIR, 4 XV II. nr. 

372, p. 303).

Onciul Iuraşcovici, mare vătaf de ţinutul Suceava — 1619 septembrie 24

(DIR, 4/XVII, nr. 516, p. 402); 1620 martie 8 (ibidem, nr. 556. p. 429); 1620 apri

lie 13 (ibidem, nr. 581, p. 460).

Dumitraşco Pătraşcovici, marc vătaf de Suceava — 1622 mai 15 (DIR,

XVII. nr. 183. p. 132).

Pătraşco, mare vătaf — c. 1(525— 1638 (CDM, Sj, nr. 416, p. 154) ; probabil

de Suceava, intrucit e alături dc pireălabii de Suceava.

Dumitraşco Şeptelici, mare vătaf de linului Sucevei — |c. 1631] aprilie 6 

(CDM, II. nr. 654. p. 145).

Simion Ţira, mare vătaf de Suceava — 1636 mai 9 (CDM, 11, nr. 1153,

p. 242) ; v. şi DU, II. p. 68 ; probabil a fost. ulterior (dar inainte de 1(539 iunie

5, cind era mort — BAIL XLII1/34), pircălab de Suceava.

Coadă, mare vătaf de Suceava — 1638 iulie 20 (ASI, P. 274/12— 13) ; su

cevean. fost anterior vornic (1636 februarie 20). va fi. in anul următor (1639 

octombrie 11) portar de Suceava.
Pătraşco Stejăreanul, mare vătaf de ţinutul Suceava — [c. 1641— 164(5]

(BAR. CLX/112).
* lonaşco Tăbîrţăi, fosl vătaf — (1643 martie) (ASI. 627,(55) ; probabil de 

Suceava, intrucit anterior a fost vornic de Suceava; la data aceasta era mort.

Toader Goian, căpitan de Suceava — 1659 august 1 (SI, IV. p. 86).

F. ISPRAVNICII ŢINUTULUI SUCEAVA

Solomon Botez şatrar — 1742 septembrie 22 (DB, IV, p. 213).

Constantin Lambrino, biv vel spătar — 1744 iulie 15 (DU, IV, p. 227).

Dinu Cantacuzino, biv vel paharnic — 1751 mai 8 (DB, V. p. 69—70) ; 1752 

ianuarie 15 (SD, VII. p. 115).
Dinu Cantacuzino, biv vel paharnic şi Pascal, biv vel medelnicer — 1754 

aprilie 2 (DB, V, p. 14) ; 1754 mai 5 (DB, IV, p. 65) ; 1754 iunie 25 (ibidem, p. 

150); 1754 iulie 22 (DB, V, p. 108); 1754 octombrie 3 (ibidem, p. 113).

Vasile Balş, biv vel stolnic şi. Vasile Uaşotă, biv vel medelnicer — 1755

mai 28 (c&pii de documente, in colecţia autorului) ; 1755 octombrie 13 (I. Bianu. 

Cat. ms. rom., I, p. 249).

Dinu Cantacuzino, biv vel ban şi Vasile Başotă, biv vel medelnicer — 

1757 iulie 31 (SD, V il, p. 116 ; probabil din greşeală, numai primul e arătat ca 

ispravnic de Suceava).
Constantin Başotă, biv vel medelnicer — 1758 mai 19 (DU, V. p. 180) ; 

informaţia pare îndoielnică : ori este vorba de Vasile Başotă — dacă data e 

corectă — ori dala e greşită, dacă e in adevăr Constantin Başotă.

Hăducan, biv vel paharnic — 1759 ianuarie 15 (Col. doc. ist. S. Fl. Marian, 

nr. 17).

Constantin Canano, biv vel stolnic — 1759 mai 4 (DC, II, p. 176).

Constantin Kogălniceanu, biv vel stolnic — 1760 iunie 1 (DC, I. p. 436.

nota).

Gheorghe şatrar — 1761 octombrie 8 (DU, VI. p. 37) ; 1761 decembrie 3 

(SD, VI, p. 133).



ROLUL SUCEVEI IN DESFĂŞURAREA UNOR 

EVENIMENTE INTERNAŢIONALE 

ÎNTRE ANII 1385 ŞI 1387

ALEXANDRU ANDRONIC

în  contextul evenimentelor internaţionale clin a doua jumătate a se
colului al XlV-lea, cînd regatul Ungariei îşi intensifică acţiunile expan
sioniste spre răsărit de Carpaţi, oferindu-i Poloniei Rusia Mică in spe
ranţa asigurării dominaţiei în dauna Hoardei de Aur spre gurile Dunării 
şi Marea Neagră spre a profita din plin de schimbările economice din 
zona respectivă, tinărul stat al Moldovei avea de înfruntat numeroase şi 

complexe probleme de ordin politic, dar in aceeaşi măsură şi de ordin 

ecleziastic

Din acest punct de vedere tocmai în anii 1385— 1386, odată cu 

: riza din regatul Poloniei soldată cu uniunea polono-lituaniană, au avut 

loc în spaţiul estic extracarpatic mutaţii substanţiale, cu implicaţii im

portante privind schimbarea de forţe politico-eclesiastice, care s-au re

percutat şi asupra voievodatului Moldovei. în perioada consolidării sale 

si afirmării ps plan interstatal

Astfel, după uniunea polono-lituaniană se manifestă o puternică 

ofensivă a bisericii romano-catolice în direcţia Haliciului, Podoliei si 

Rusiei kieviene, ceea ce a îngrijorat în primul rînd mitropolia orto

doxă a Kievului, la cirma căreia se afla atunci Kiprian, devenit ulterior 

mitropolit al întregii Rusii. Prelat cu veleităţi diplomatice, Kiprian a 

întreţinut din 1380 relaţii strînse cu Patriarhia din Constantinopol, dar 

şi cu conducătorii statelor vecine, cu marele duce al Lituaniei, cu re

gele Poloniei şi.eu voievodul Moldovei.

în conjunctura dată. Kiprian a cerut Patriarhiei, pe baza unei docu

mentări minuţioase, din care s-a păstrat, în afara corespondenţei de 

care aminteam mai înainte, o enumerare a unui şir de oraşe, izvor in-

1 V. Spinei, Moldova in secolele X I—XIV, Bucureşti, 1982, p. 271.

2 Jan Sykora, Poziţia internaţională a Moldovei iu timpul lui Laţcu : lupta 
pentru independenţă şi afirmare pe plan extern, in Revista de istorie, 2!'. ]!)7(i.
8. p. 1135—1151 ; St. S. Gorovei, Poziţia internaţională a Moldovei in a doua 
jumătate a veacului al XV-lea, in „A11A1“, laşi, XVI, 1979, p. 187—219 ; V. Spi
nei, op. cit., p. 330—331.
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trai în circulaţia ştiinţifică sub denumirea de Lista oraşelor să aprobe 
ca diocezele ortodoxe clin zona carpato-danubiano-ponticâ —  în speţă 
mitropoliile Haliciului. Moldovei şi Bulgariei —  să intre în subordona
rea sa directă, spre a fi ferite de ameninţarea directă a bisericii ro- 
mano-câtolice patronată de puternicul regat al Poloniei

Personalitatea acestui prelat s-a impus la vremea respectivă şi pe 
planul relaţiilor diplomatice dintre Moldova şi Polonia în anii 138(>— 
1387. Este bine ştiut faptul că jurăm intul de credinţă depus de Petru
1 Muşat faţă de Vladislav Jagello s-a făcut după obiceiul creştinesc or
todox. in prezenţa mitropolitului Kiprian al K ievu lu i5. Această prezenţă 
reprezintă în contextul evenimentelor clin anii 1385— 1386 un eveni
ment important pentru Moldova muşatină şi constituie, după cum vom 
vedea clin expunerea de mai jo s , un act de opţiune a voievodului Mol
dovei. dictat de desfăşurarea evenimentelor clin zonă, care a antrenat 
intensificarea relaţiilor directe dintre Kiprian. Petru Muşat şi marele 
tluce al Lituaniei, Vitold. rivalul lui Vladislav Iagello.

Evenimentele în cauză, menţionate în cronicele ruseşti, ne îndrep
tă ţese să considerăm drept plauzibilă apropierea şi consolidarea rela
ţiilor. mai sus arătate, tocmai in anii 1385— 1386 şi datorită primeior 
contacte diplomatice moldo-moseovite B.

Ştirile in speţă se referă la prezenţa in Moldova, la voievodul Petru, 
a cneazului Vasil ie* fiul cneazului Dimitrie Donskoi al Moscovei 7.

In conformitate cu obiceiul impus de Hoarda de Aur cnezilor ruşi, 
aceştia trebuiau să trimită ostateei de onoare la curtea hanilor, tn 
această situaţie se afla încă din 1382 cneazul moscovit Vasilie Dimi- 
trievici. El a reuşit să fugă de la Hoarda de Aur în 1.385 şi abia in 1387 
să ajungă la Moscova. Intre timp, după cum ne relatează cronicile vremii 
şi alte izvoare scrise ruseşti, el a poposit în Rusia Kieviană, Podolia, 
Moldova şi Lituania, intrînd inevitabil în relaţii diplomatice nu numai 
cu Kiprian şi Petru Muşat ci şi ou Vitold, marele duce al Lituaniei.

3 Alexandru Andronic, Oraşe moldoveneşti din secolul al XlV-loa in lu 
mina celor mai vechi izvoare ruseşti, in ..Romanosiavica**, X I. istorie. Bucureşti.

p. 203—218; O. O. Giurescu. Tirf/uri st ut oraşe şi cetâti moldoveneşti din 
secolul al X-lea pină la mijlocul secolului al XVl-lea. Bucureşti. I!)(i7. p. 71» . 
Alexandru Andronic. Les vil les de Moldavie au XlV-e siecle « la lumi ere de s-
sources les plus anciennes, in „RRH", 1<170, 5. p. 837—853.

4 15. 1’. Naumov. K istorii letopisnogo „Spiska russkich gorodov dal’npeh
i hli-nieh", in „Letopisi i chroniki". Moscova. If*7-1. p. 150—153 ; vezi si recenzia 
noastră in „Al 1 AI", bişi. XVI, 1!>7!». p. 573—576.

5 E. Hurmuzaki. Documente privitoare la istoria românilor, I. 2, p. 2iK5— 
2!Ki , M. Costăchescu. Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, H 
p. 5!>n.

ii I. Iî. GrekoV. Vostocinaja Evropa i uptidok Z.olotoj Ord?/. Moscova. li»7î* . 
P. F. Paraska, Iz istorii rannich moUlavsko-russkich svjazej (80-e goda XIV  
vekti). In „Izvestija Akademii Nauk Moldavskoi S.X.R.**, Chişinău. 107!'. 2. p. — 
•17 : Vezi şi recenzia noastră in „AIIA1", Iaşi. XV II, 1980, p. 728—780.

7. P. F. Paraska. op. cit-, p. 13—4-1 ; V. Spinei. op. cit., p. 330—331 şi no
tele 213—215 cu trimiteri la cronicile ruseşti din 1‘ohtoe Sobrunic liusskrch t.e- 
topixţ/, şi alte izvoare ruseşti de epocă.

HOLUL SUCEVEI IN ANII 1385 ŞI 1387 231

Relaţiile dintre Petru Muşat şi Kiprian, şi prin acesta cu Vitold, 
precum şi cu cneazul Vasilie, poposit temporar la Suceava, la curtea 
voievodului Moldovei, în anul 1386, a constituit în sistemul diplomatic 
al epocii o adevărată coaliţie a n ti- ia g e llo n ic ăN u  vom insista asupra 
acestui aspect deosebit de important al relaţiilor diplomatice, mărginindu- 
ne a sublinia importanţa, pentru istoria Sucevei, a ştirilor referitoare la 
anii cînd cneazul Vasilie Dimitrievici s-a aflat temporar la Petru I Muşat. 
La vremea respectivă, după toate probabilităţile incă clin 1380, Suceava 
era capitala voievodatului Moldova, constituind un centru urban bine 
constituit încă de la mijlocul secolului al X IV — lea după cum au dove
dit-o cercetările arheologice efetuate pe teritoriul actualului oraş Su

ceava !l.

Tn împrejurările din anii 1385— 1387, aflate în strînsă legătura şi 
cu întărirea statului feudal al Poloniei, ca urmare a uniunii politic* 
cu Lituania ortodoxă, clar convertită la biserica romano-catolică, a fost. 
pe deplin posibil, ca Petru Muşat să fi manifestat şi tendinţa cie a 
realiza o alianţă directă moldo-lituaniană, dat fiind faptul că Vitold, 
marele duce al Lituaniei, se manifestase făţiş împotriva Jagello-nilor 
catolici.

Totodată putem vorbi şi de influenţe directe economice, în afara 
celor politice şi religioase, in zona imediat nordică a Moldovei, in lu
mea volohilor. adică a românilor din Podolia, tocmai in regiunile care 
eliberate de sub dominaţia Hoardei de Aur, după bătălia de la Sinie 
Vodej din 1362, au fosl incorporate marelui ducat al Lituaniei şi con- 
cedate cnezilor Koriatoviei

Implicaţiile politice aflate în strînsă legătură cu chemarea de către 
vlahii podoleni a lui Iurg Koriatoviei ca voievod, şi pe care apoi l-au 
ucis în urma unui complot al feudalilor locali, par a indica, după opi
nia istoricului V. T. Paraska, un eventual amestec al lui Petru Muşat 
in această înlănţuire de fapte, nefiind exclusă chiar existenţa unor fric
ţiuni de graniţă între Moldova muşatină num ită în cronicile ruseşti 
„ţara volohilor mari“ şi lumea vlahilor, adică a românilor dn zona sep
tentrională a Moldovei u . Era pe deplin normal ca la vremea consti
tuirii sale ca stat feudal de sine stătător Moldova să fi înfruntat riva
lităţi multiple. Cert este că după 1377, ca urmare a eşecului lituanienilor 

de a rezolva în favoarea lor conflictele clin lumea vlahilor podoleni. să 
se fi produs încercări clin partea Moldovei de a se fixa relaţii de bună 

vecinătate cu marele ducat la Lituaniei. Intensificarea contactelor diplo
matice în epoca la care ne referim este justificată şi de găsirea unui 
echilibru de forţe în zonă, din cauza creşterii presiunilor politice şi re
ligioase ale Poloniei, consolidată după uniunea cu Lituania.

8 P. V. Paraska, op. cit., p. 47.
!l M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucu

reşti. 1!163.
Iti P. K. Paraska, op. cit-, p. 47.

11. ibidem, p. 4fj.
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Tînărul stat feudal al Moldovei s-a bucurai în epoca lui Petru I 
Muşat de un larg prestigiu după cum o dovedesc şi descoperirile arheo

logice care ne atestă o arie de răspîndire a influenţei lui Petru Muşat 
in direcţia podolo-lituaniană ,acolo unde locuiau „volohii". •> entitate 
etnică bine distinctă şi definită cert de cronicile ruseşti, fiind vorba de 
găsirea in zonă a numeroase tezaure monetare. în care se includ şi mo

nede de argint emise de voievodul Moldovei Petru I Muşat

După părerea specialiştilor, descoperirile monetare din vremea lui 
Petru Muşat atestă o realitate istorică şi anume că in ultimul pătrar 
al veacului al XlV-lea în Moldova se consolidase sistemul monetar, mo
neda moldovenească de argint fiind descoperită şi in afara teritoriului 
statului, după cum o dovedesc tezaurele monetare descoperite in veci
nătatea Moldovei şi chiar mai departe în sud, in Serbia şi in nord, in 
Lituania ,:i. Descoperirea in ultima vreme pe teritoriul Moldovei a unui 
tezaur la Corlăteni (Dorohoi), cuprinzind peste fiOOO de monede de ar
gint de la Petru I Muşat (peste 5800 exemplare) şi Ştefan I (circa 200 
exemplare), constituie una clin cele mai elocvente dovezi a potenţialului 
economic al Moldovei la sfirşitul secolului al XIV-lea. alăturîndu-se fai
mosului împrumut de 3000 de ruble de argint acordat de Petru Muşat 

in 1388 regelui Vladislav Jagello

Actul respectiv a fost emis din Cetatea de Scaun a Sucevei, repre- 

zentind prima menţiune documentară scrisă despre Suceava. Coroborată 
această informaţie, de o primă importanţă pentru trecutul ei istoric, 

cu menţionarea Sucevei in Lista oraşelor, avem certitudinea că ambele 
izvoare, independente ca sursă de emitere, sint demonstrative de ade
văr. Suceava va împlini în 1988 şase sute dc ani de existenţă, fiind unul 

din cele mai vechi oraşe medievale din Moldova ,r’.

în conjunctura internaţională a anilor 1386— 1387 coaliţia diplo
matică anti-iagello nu şi-a atins ţelul, dar a avut un important rol in 

menţinerea unui echilibru de forţe în zonă şi a permis statului feudal al 

Moldovei să fie recunoscut in cadrul structurilor feudale existente, ca o 

individualitate distinctă de sine stătătoare, confirmată de jurăm întul de 

credinţă din 1387. Actul respectiv a constituit in primul rînd asigurarea 

din partea puternicului regat al Poloniei a deplinei stăpiniri a lui Petru

12. G. B. Fedorov, Topografija Kladov s litovxkhni xlitkami i mcnclumi, 
in „K. S.. Moscova*1, X X IX , 1949.

l.'i Al. Andronic, N. Grigoraş, Tezaurul de monede moldoveneşti de la 
Corlăfeni (Dorohoi), in „SCS. istorie". Iaşi, V III, 1957, 1, p. 222—223 cu biblio
grafia problemei.

14. M. Costăchescu, op. cit., II. p. (>03—604.

15. Alexandru Andronic, op. cit., în „Romanosiavica", p. 213 unde am 
identificat Suceava din Lista oraşelor cu oraşul Suceava şi nu cu cqtatoa de 
scaun a Sucevei, pe baza unui document din 1403 aflat în traducere polonă în 
arhiva Zolkicv. Actul a fost emis in cetatea Sucevei („Soczaici horodi") şi se 
referă la dania unor sate din apropierea tirgului Sucevei fSueziawskoho torha).
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Muşat asupra întregii Moldove in graniţele ei bine precizate şi de Lista 
oraşelor, unde sînt menţionate oraşele moldoveneşti Hotin şi Cetatea 
Albă pe Nistru şi Gorodok pe Ceremuş, alături de vestita cetate a Ţe- 
ţinei. Astfel se consfinţea nu numai importanţa politică a regatului po
lon ci sc recunoştea în mod direct individualitatea tinărului stat Mol
dova. care. treptat îşi va cîştiga locul binemeritat în arena interna
ţională.

în acest context de aprigă dispută diplomatică nu este de mirare
că anii 1385— 1387 au adus pc primul plan al relaţiilor internaţionale
figura voievodului Petru Muşat. reşedinţa lui voievodală de la Suceava, 
unde s-a aflat temporar cneazul Vasilie Dimitrieviei, cu care prilej, aşa 
cum s-a menţionat, s-au consolidat relaţiile bilaterale moldo-kieviene şi 
moldo-lituaniene şi, totodată, s-au pus bazele viitoarelor relaţii moldo- 
moscovite.

Capitala Moldovei ,oraşul medieval Suceava, a jucat în acea vreme 
un rol foarte important, aici existînd nu numai un palat dvmnesc pe 
teritoriul oraşului ci şi o puternică cetate care, la fel. putea să găz
duiască un oaspete dc seamă cum a fost cneazul Vasilie Dimitrieviei la 
acea vreme moştenitor al tronului marelui cnezat al Moscovei.

Rolul acestui important centru urban medieval al Moldovei a cres
cut in mod simţitor după 1388, devenind curînd, in 1390, locul impor
tantelor tratative diplomatice de încheiere şi semnare a alianţei Ţării 
Româneşti cu Polonia, Moldovei muşatine revenindu-i importantul rol 
diplomatic de mediator l7.

în anii următori cetatea şi oraşul Sucevei capătă o importanţă de
netăgăduit, deoarece de aici se emit actele omagiale din anii 1393 şi
1395 ls. întărindu-se convingerea că Roman I şi Ştefan I au consolidat 
poziţia diplomatică cîştigată cu m ultă abilitate dc voievodul înţelept şi 
tenace, care a fost Petru I Muşat, fondatorul Cetăţii de Scaun a Sucevei.

LE ROLE DE LA VILLE DE SUCEAVA DANS LE DEPLOIEMENT 

DE QUELQUES — UNS EVENEMENTS INTERNATIONAUX 

ENTRE LES ANNfcES 1385 ET 1387

Resimte

Se rapportant aux annees 1385—1387. qui ont portiî au premier plan des 

relations diplomatiques la figure du voivode Petru 1 Muşat de la Moldavie, 

l'auteur montre I'importance des rapports bilateraux tnoldo-kieviens et moldo- 
lituaniens. ainsi que la realisation des premieres relations diplomatiques moldo- 

mo*covites. par suite de Ia presence du prince Vasilie en Moldavie a Ia cour 
de Petru, d’apres toutes les probabili tes. a Suceava.

16 Mircea D. Matei. Al. Andronic, Cetatea de Scaun a Sucevei, Bucureşti, 
Ed. II. 1967.

17 R. Hurmuzaki. op. cit., 1, 2, p. 323.
18 Ibidem, p. 817 şi 818 ; M. Costăchescu, op. cit., p. 612 şi 613.
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En meine temps on met en evidence le role de la viile de Suceava, impor

tant centre urbain medieval, la capitale du pays apres 1380 et du Cliâteau fort 

de Suceava, fonde par Petru I Muşat. Mentionnees en documents a peiti- en 

1388, tant la viile que le cliâteau deviennent le theâtre de quelques'uns ;m;j«>r- 

tants evenements diplomatiques. etant connu ie fait qu’en 1390 on a sint. ■ ici

le trăite entre la Valachie et la PoloKne.
Dans le contexte des relations diplomatiques de l'c|*oque. Suceava a a icvi- 

une grande importante et les voîvodes Koman I et .Ştefan I ont consolide 1.- po

sition Internationale de la Moldavie uagnee avec beaucoup d'habilete par le >.ijie 

et le tenace Petru I Muşat, le fondateur du Cliâteau fort de Suceava.
ASEDIUL SUCEVEI DIN 1653

('()NSTANTIN ŞERBAN

în istoria Moldovei, cetatea Suceava a cunoscut, de-a lungul existen
tei • î de peste o jumătate de mileniu, un şir neîntrerupt de momente pline 
de „''orie şi strălucire. Durată iniţial in vremea lui Petru Muşat (1387— 
13!. ). ea a avut rolul de fortăreaţă menită să apere oraşul declarat capi
tal- a ţării, unde se construise .şi un palat princiar de lemn '. Aici. 
la Suceava. aveau să domnească, rînd pe rînd. clin vremea lui Petru Muşat 
pii ia Alexandru Lăpuşneanu. nu mai puţin de 2f> de domni, timp in 
cart etatea cu acelaşi nume. ;i cunoscut o seamă de transformări, spo
rind in suprafaţă şi fiind înzestrată cu o nouă incintă de ziduri mai 
jiroase şi mai puternice, întrerupte ciin loc in loc de turnuri rotunde şi 
pătr.ne. prevăzute cu crenele pentru arcuri, arbalete şi tunuri-. Astfel 
fortificată, ea a putut fact* faţă asodiilor otomane din anii 1-17(5 şi 1 185 

î?i elui polon din 1 197 % devenind de-a lungul vremii simbolul luptei 

penlni independenţă a ţării. In anii ce au urmat cetatea a mai fost ase

diat, de poloni in 1509. ocupată in 1538 prin trădare de otomani, apoi 

asediată în 1563 de către Ştefan Tomşa. iar eurinc! după aceea lăsată in 

pralină din porunca înaltei Porţi in vremea lui Alexandru Lăpuşneanu \ 

De importanţa strategică a cetăţii in sistemul de apărare al Mol- 

ti( \ i şi-a dat seama şi Vasile Lupu. deşi pe timpul lui capitala Mol

dovei era de acum la Iaşi. Totuşi, deseori el venea aici pentru ;t petrece 

<> vreme la palatul său pe care l-a reconstruit încă de la începutul dom

nie: clin apropierea centrului comercial al oraşului, supravegherea lu-

1. M. I). Matei. Contribuţii arheologice la isteria oraşului Suceava, Bucu-
res'.'. 1003. p. IU—82; 113— 138; M. D. Matei, Emil 1. Emandi, Observaţii asupra
•itraiairufiei Curţii Domneşti de la Suceava, iu „Anuarul Muzeului judeţean Su- 
<ea\.>. 1 ‘>77. p. 105— 118; vezi si K. A. Uomstorfer. Cetatea Sucevei, Bucureşti. 
1013. r X X I—X X III.

2 Despre fortificarea cetăţii pe timpul lui Ştefan cel Mare vezi Miron
' <>'■". Opere, Bucureşti. 1058. p. 205.

!. K. A. Uomstorfer. op. <-it„ p. X X V II—X X IX .

-I. A. Lapedatu. Cetatea Sueevci, Bucureşti. 1011. p. <>—7 ; I*. P. Panaitescu,
l  •■<. . • ile slavo-romunc din sec. XV—XVI, Bucuroşii, 1050, p. 144, 185.
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orarii asigurînd-o vornicul H ance ’. Drept urmare, din porunca sa s-au 
ridicat noi construcţii în curtea interioară a cetăţii, un foişor de lemn 
sprijinit pe stîlpi de piatră în scopul lărgirii cîmpului de vedere al os
taşilor care stăteau de strajă. Apoi au mai fost schimbate vechile aco
perişuri ale locuinţelor, al corpului de gardă şi al depozitului de arme 
şi muniţie. De asemenea, au fost aduse provizii pentru garnizoana care 
trebuia să apere in orice moment cetatea. în 1641, misionarul catolic 
Petru Bogdan Baksic, care a vizitat Suceava, afirmă că cetatea clin apro
piere „avea trei-patru turnuri mari şi altele mai mici“. iar deasupra porţii 
acesteia se afla o placă de piatră pe care era „săpat un cap ele bour care 
este stema ţării41. Tot el adaugă că dedesubtul acesteia erau „inscripţii 
slavone ale diferiţilor principi44. „Este bine păzită cetatea —  continua 
el —  înzestrată cu arme şi este ţinută întotdeauna ferecată441'. Aceasta 
însemna că era prevăzută şi cu tunuri clar şi cu o puternică garnizoană.

Curînd după aceea s-au făcut lucrări de modernizare la palatul dom
nesc clin oraş, înlocuindu-se acoperişul din şindrilă cu altul din olane 
şi s-au schimbat ancadramentele clin lemn de la uşi şi ferestre cu altele 
din piatră, lucrare cu care Vasile Lupu se mindrea faţă cie magistratul 
oraşului Bistriţa din Transilvania, intr-una clin scrisori : „prilejuindu- 
ni-se nouă a face de iznoavă nişte case clin piatră den temelie aici la 
Suceava" 7. Cu acest prilej se ştie că s-a făcut şi o cişmea la curtea dom
nească, adueîndu-se apa pe olane de la izvoare captate 8.

Astfel fortificată, cetatea a dat un examen de mare importanţă pen
tru apărătorii ei in toamna anului 1650, cînd Moldova a fost invadată 
succesiv de tătarii şi cazacii zaporojeni în scopul îndepărtării lu i Vasile 
Lupu de monarhia polonă. în acea toamnă sîngeroasă, cînd oraşul Iaşi, 
capitala ţării, a fost trecut prin foc şi sabie, „şi au ars laşul pină la pă
m înt11 după declaraţia unui călător străin oraşul Suceava a fost şi el. 
supus incendiilor şi distrugerii aproape totale ale căror urme mai erau 
încă vizibile după mai bine de două secole. Potrivit mărturiei unui is
torie sas, W. Schmidt, care a trăit in Suceava în secolul trecut, rezultă 
că la biserica Sf. Dumitru se mai putea veclea în 1870 zgîrieturile fă 
cute cu virful săbiei de către cazacii zaporoj ni, care ocupaseră pentru
o vreme oraşul „tempora occupatione kazakorum Stanislav Visnevski,

5. Vezi codespondenta cu magistratul oraşului Bistriţa din anii 1035— Iti ;7. 
cind se cer din Transilvania meşteri şi materiale necesare lucrărilor de restau
rare a palatului principat' din Suceava ; Documente Hurmuzachi, XV. partea 2, 
p. 1014—1015, 1028—1029.

ii. Călători străini despre ţările române, VI. Bucureşti. 197(5, p. 238.
7. Documente Hurmuzachi, XV. partea 2. p. 1103—1105.

8. Vezi „Studii şi cercetări de istorie veche”, 3—4/1955. p. 770.

9. Călători străini despre fările române, V, Bucureşti, 1973. p. 491.

10. G. Kraus. Cronica Transilvaniei, 1608— 1665, Bucureşti, 1905, p. 14:-î, 
„au ars tirgul Sucevei*' afirmă cronicarul : vezi şi Albriycht Stanislav R ad z iw ill, 
Memoriale rerum gest anim  in Polonia 1632—1656, IV. 1048—105(5, Warsawa, 1)74, 
p. 183—184 : Arh. St. Bucureşti, m-rea Barnovschi I I—3, f. 1 v—2, hrisov din
12 august 1(551. unde se relatează arderea Tg. laşi şi Tg. Suceava ; un hrisov 
pentru m-rea Dragomirna relatează că atunci a fost cucerită, arsă şi jefuiţi toţi 
cei aflaţi acolo, Ar. St. Buc. m-rea Dragomirna, 11—3, f. 4—5.
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Andrei Redjinski“ ; „Tempora kazakorum hic fu it Szanislav Bucinski14 n . 
Relatări contemporane menţionează că Vasile Lupu, după ce a pribegit 
atunci prin codri, s-a refugiat cu fam ilia sa la adăpostul zidurilor cetăţii 
Suceava, care a rezistat cu succes atacurilor cazacilor zaporojeni De 
aceea, un an mai tîrziu, în 1651, după invazia tătarilor crimleni şi a ca
zacilor zaporojeni. s-au întreprins la cetatea Suceava noi lucrări de for
tificaţie, adueîndu-se şi de data aceasta materiale de construcţie din Tran
silvania I:t.

In primăvara anului 1653, cînd a izbucnit criza politică în Moldova, 
declanşată de tentativa marelui logofăt Gheorghe Ştefan de a-l răsturna 
pe Vasile Lupu clin domnie şi a-i lua tronul, cetatea Suceava era puter
nic fortificată pentru a străjui drumurile din nordul ţării ce duceau spre 
Polonia. în urma lucrărilor de sporire a capacităţii de apărare era alcă
tuită din două incinte concentrice, inegale ca formă şi ca rezistenţă. 
Cea exterioară avea o formă circulară cu înălţimea de 15 m şi grosimea 
de 2— -I m, cu 6 turnuri semicirculare, iar cea interioară, de formă pa- 
trulateră. era prevăzută cu 8 turnuri pătrate r'. De reţinut că, în juru l 
incintei exterioare, apărarea cetăţii era asigurată şi cie un şanţ adine 
de 10 m şi larg de 20—-30 m. Armamentul de care dispunea cetatea era 
constituit din tunuri de cetate instalate pe meterezele celor şase turnuri 
circulare Garnizoana cetăţii, la data începerii asediului, era puţin nu
meroasă. adică formată clin 80 de seimeni şi 60 de mercenari germani 
Dispunind de cantităţi mari de provizii, muniţie, armament, apărătorii 
puteau rezista multă vreme, chiar cîteva luni, oricărui atac din afară, 
chiar dacă în primăvara acelui an a sosit aici cu întreaga sa curte Eca
terina doamna şi fiul ei, Ştefănîţă, cu boieri şi jupinese. pentru a adă
posti aici tezaurul domnesc în timpul luptelor pentru domnie dintre 
Gheorghe. pretendentul, şi Vasile Lupu, domnul legal al tării.

Asediul cetăţii s-a desfăşurat în două etape. în prima etapă (iulie- 
august), clin trupele lui Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, care respin
seră pe acelea ale lui Vasile Lupu şi ajunseseră din nou la Iaşi. s-a des
prins o parte şi s-a îndreptat (înainte de 9 iulie) 17 către Suceava in ur- 
mărirea familiei fostului domn. asupra căreia era şi o bună parte din 
tezaurul acestuia. Ajunse îndată la cetatea cu acelaşi nume, ele au îm 
presurat-o iar comandantul lor a somat pe cei închişi Înăuntru să se 
predea. La refuzul primit, trupele au început să sape şanţuri în jurul zi

11. Bibi. Acad. ms. german 04; VV. Schmidt, Suczawa's hislorische Denk-
iriirdiffkeiten, Czernowitz, 1870, p. 105 şi nota 032.

12. I. Nistor, Contribuţii la relaţiile dintre Moldova şi Ucraina in veacul 
a'. XV11-lea, în „Analele Academiei Române", mem. secţ. ist., seria III. tom. 
X III, p. 200, scrisori din 19 şi 30 septembrie 1050.

13. Documente Hurmuzachi, XV, partea 2. p. 1197 ; la p. 1202 e vorba de 
cuie şi laturi de şindrilă.

14. M. D. Matei, Al. Andronic. Cetatea de scaun a Sucevei, Bucureşti, 1905, 
pl. I a, p. 30, 32.

15. Idem, p. 24.
10. Călători străini despre tarile române, VI, Bucureşti, 197(5. p. 90—102 ; vezi 

si K. A. Romstorfer. op. cit., p. XLV.
17. Documente Hurmuzachi, XV, partea 2, p. 1228.
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durilor cetăţii, aşteptînd sosirea şi a domnului Gheorghe Ştefan eu jv*tul 
armatei sale '**. S-ar fi putut efectua chiar atunci un asalt asupra ce
tăţii, dar asediatorii ,deşi dispuneau de o armată de cîteva mii de oantu-ni. 
nu posedau artileria necesară într-o asemenea situaţie, artilerie are 
avea sâ sosească abia după două săptămîni. adică după 30 iulie, ‘.imu
rile fiind aduse de la Iaşi şi Hotin ,!l. In acelaşi timp, apărătorii însufle
ţiţi de Ecaterina doamna, nu numai că au respins cererea de capitulare 
dar răspunzând atacului asediatorilor au provocat pierderi în rîndul s- 
tora. Curînd a sosit la Suceava şi Gheorghe Ştefan cu întreaga sa ar
mată. care se ridica la aproape 10.000 oameni -’11.

La începutul lunii august însă, asediatorii au aflat că spre ee'.ute 
se îndreaptă o armată de cazaci zaporojeni, condusă de Timuş Hr.vl- 
niţki. ginerele lui Vasile Lupu, pentru a o despresura. ,A m  prim it ves
tea că Lupul cu ginerele său adusă iarăşi oaste aici în margine şi să si'esc 
să vină împotriva noastră cît mai curind". scria Gheorghe Ştefan din 
Suceava la t> august, căpitanului St. Petki din armata lui Gheorgh • II 
Rakoczy Drept urmare, asediul a fost ridicat, cea mai marc par- * a 
trupelor lui Gheorghe Ştefan retrăgindu-se pe valea Şiretului, spre - ui. 
pe loc răminînd numai un mic detaşament de observaţie lingă cet t- --. 
In ac est fel trupele cazacilor zaporojeni au putut ajunge la c. tate mai 
uşor, fără prea mari dificultăţi.

A doua etapă a început după sosirea Iui Timuş Hmelniţkî Ia Succava. 
în fruntea a 9.000 de cazaci zaporojeni-1’. Abia sosit, acesta a ordinat 
ostaşilor săi să sape şanţuri si să ridice obstacole de pămînt pe laturi 
de sud a cetăţii24, iar o parte din ei sâ efectueze un raid de jaf în îm
prejurimi după provizii, şi tot felul de bunuri Cu acest prilej au fost 
atacate satele, tîrgurile. bisericile şi mănăstirile, au fost incendiate gos
podăriile oamenilor paşnici, a pierit mulţime de oameni, au fost pră

18. Ibidem, p. 1234 ; scrisoare din 30 iulie 1653, Miron Costin, Opere, Bucu
reşti, 1958, p. 158.

19. K. A. Romstorfer, op. cit., p. XLV.

20. Scrisori din 4 şi 20 iulie din Transilvania relatează ca Gheorghe Şte
fan avea alături cie oastea tării şi trupe de la Matei Basarab şi hanul tătarelor 
Documente Hurmuzachi, XV. partea 2. p. 1227, 1231.

21. A. Veress, op. cit., p. 207.
22. Miron Costin. op. cit., p. 158— 150.

:‘:t. Ibidem, p. 158 ; G. Kraus. op. cit., p. 1G3. Cronicarul exagerează că 
ar fi fost 12 000 oameni. Un raport veneţian din Varşovia exagera şi mai mult. 
dind cifra de 15 000 ostaşi; Documente Hurmuzachi, IX , partea 1, p. 33; w /i 
si K. A. Romstorfer, op. crit. p. XLV. Autorul comentează datele din alte izvoare 
si afirmă că ar fi fost 15 000 cazaci şi 700 tătari ; Călători străini despre ţările
române, VI, Bucureşti. 1976, p. 96 ; un raport polonez din august 1653 menţio
nează numai 6 000 oameni; Documente Hurmuzachi, voi. 2. sup!. 3. p. 47; un
altul, din august—septembrie susţine că la Suceava erau 13 000 cazaci şi 700 tă
tari ; Idem, p. 40 ;

24. A. Lapedatu, op. ci!., XLV II ; R. Rosetti, Istoria artei militare a româ
nilor pină la mijlocul veacului al XVII-lea, Bucureşti. 1947, p. 442, nota 1.

25. Un raport polon afirmă că raidul a fost efectuat de 9 000 cazaci (?) din
cei 15 000 şi din care s-au întors mult mai puţini. Documente Hurmuzachi, sup)
2, voi 3, p 50.
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date de obiecte preţioase lăcaşurile de cult'-’1’. între timp Gheorghe Şte
fan işi sporea efectivele militare cu noi contingente sosite din Tran
silvania şi Polonia. Miron Costin, cronicarul, menţionează că domnul 
Moldovei se stabilise la Tg. Cotnari, unde s-a întiln it cu trupele aliate 
formate din secui, maghiari, munteni şi poloni -7. Spre tabăra aliată se 
îndreptau totodată şi carele cu muniţie (praf de puşcă, ghiulele, grenade), 
armament (tunuri, bombarde, securi), provizii (pîine. cereale, făină, pes- 
meţi. vin), cai, echipament -s. In felul acesta, la Grigoreşti pe Şiret s-au 
strins în tabără, la început 4 .0 0 0  ostaşi veniţi din Transilvania cu 20 
tunuri, 1.000 pedestraşi şi 800 călăreţi aduşi din Polonia, în afară de 
cei aproape 10.000 din oastea Ţării Moldovei, la care se mai adăugau 
mercenari, lefegii şi seimeni. Un ajutor deosebit l-a primit cu acest pri
lej domnul Moldovei, confirmat intre timp şi ele înalta Poartă, clin par
tea polcovnicului polon Kondracki, comandantul trupelor polone, care 
cunoştea tactica de luptă a cazacilor zaporojeni. După concentrarea ar
matei aliate, aceasta s-a îndreptat în grupuri mici către Suceava, pe care 
au impresurat-o din nou. deoarece garda de observaţie, lăsată de Gheor- 
i>he Ştefan, fusese nimicită de cazacii zaporojeni. La început s-a încercat 
să se ia cu asalt, prin surprindere, tabăra cazacilor lu i Timuş Hmel
niţki, dar fără succes, deoarece aceştia reuşiseră să sape pînă atunci 
şanţuri de luptă şi să construiască obstacole împotriva infanteriei şi ca
valeriei. Cronicarul sas G. Kraus afirmă că întăriturile cazacilor erau 
„de o nemaipomenită tărie şi prevăzute cu două şanţuri de comunicaţie 
(Lauffgraben) avînd ca piedică mai multe mii de coase înfipte îneît, dacă 
cineva ar fi ajuns aproape de şanţuri n-ar fi putut face nimic“ In  
continuare el relatează că „pe sub pămînt aveau locuri ascunse şi multe 
gropi in jurul întăriturii, îneît nimeni nu putea intra în ele nevătămat. 
Mulţi oameni îndrăzneţi trebuiră să-şi lase viaţa aici ca să moară din 
pricina coaselorm. De altfel asediaţii mai aveau avantajul că tabăra lor 
era amplasată pe dealul unde era construită cetatea care domina îm
prejurimile şi de unde se putea observa orice mişcare pe mare distanţă.

Respinse şi împrăştiate, trupele aliate ale lu i Gheorghe Ştefan aveau 
să fie urmărite de cazacii zaporojeni, totodată plecaţi şi după provizii 
în zonă. In acest fel ei au reuşit să ajungă chiar în oraşul Suceava po 

care din nou l-au jefuit de bunuri
In aceste condiţii. Gheorghe Ştefan, împreună cu comandanţii tru

pelor aliate, a convocat un consiliu de război (bellicum consilium) în 
cursul căruia s-a discutat tactica ce trebuia aplicată împotriva adversa-

26. Miron Costin. op. cit., p. 159.
27. Ibidem, p. 158—159 ; A. Veress, op. cit-, X, p. 267.
28. Documente Hurmuzachi, XV, partea 2, p. 1233, provizii din Transilva

n ia ; p. 1234, praf de puşcă, scuturi ; p. 1237, la 31 august se cereau din Tran
silvania 3— 1000 piini pentru ostaşi; Ibidem, p. 1238—1240, cai (p. 1238), tunuri 
(p. 1240), cisme (p. 1239), Ia 16 septembrie Gheorghe Ştefan scrie despre lipsa 
prafului de puşcă la Suceava ; Ibidem, p. 1241—1242, despre provizii ; Ibidem,

p. 1244.
29. G. Kraus, Cronica Transilvaniei, 1608—1665, Bucureşti, 1965, p. 165.

30. Ibidem.
31. Miron Costin, op. cit., p. 159.
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rului care se dovedea destul de redutabil. Cu acest prilej colonelul polon 
Kondratki a prezentat modul de luptă al cazacilor zaporojeni şi moda
litatea cea mai eficace pe care trebuia s-o adopte împotriva lor -. în 
sensul să bombardeze tabăra şi interiorul cetăţii şi să stringă cercul in 
jurul cetăţii şi taberei asediaţilor cit mai mull. Totodată s-a hotărit să 
se sape şanţuri de luptă în faţa taberei cazacilor zaporojeni pentru a su
praveghea şi lim ita şi mai mult mişcarea lor in  eîmpul de luptă.

Specialiştii care au studiat acest eveniment din istoria cetăţii Su
ceava, din vara şi toamna anului 1 (553, au stabilit că dispoziţia trupelor 
aliate în juru l cetăţii ar fi fost următoarea : trupele polone se aflau pe 
latura de est şi sud, pină in dreptul fostului cimitir catolic : trupele clin 
Transilvania, în partea de nord şi nord-vest iar trupele lui Gheorghe 
Ştefan intre trupele polone şi cele din T r a n s i l v a n i a I n  tot cursul 
lunii august, asediatorii au efectuat bombardamente de artilerie asupra 
cetăţii ţintind,în special interiorul acesteia, fără a provoca distrugeri 
z i d u r i l o r î n  acelaşi timp, ele s-au apropiat şi mai mult de poziţiile 
asediaţilor, micşorîndu-le astfel posibilităţile de aprovizionare cu apă, 
furaje şi alimente. Drept urmare, detaşamentul de tătari aflat în tabăra 
eăzăcească, a părăsit tabăra acestora plecînd în ţara lor chiar cu învoi
rea lui Gheorghe Ştefan, care avea tot interesul să reducă forţa armată 
a asediaţilor :tr\ Cu toată vitejia manifestată în timpul asediului, cazacii 
zaporojeni au suferit pierderi atît de mari îneît, la sfirşitul lunii august, 
numărul lor se ridica numai la 5— (i.000 ostaşi în schimb tabăra aliată 
era din plin aprovizionată cu alimente, cu muniţie, cu armament, cu 
furaje şi cu trupe din Polonia şi Transilvania:!7.

La începutul lunii septembrie, după două luni de asediu, situaţia 

celor din cetatea Suceava şi din tabăra cazacilor zaporojeni devenise 

foarte critică, deoarece ei nu mai dispuneau de o putere de foc superi

oară adversarului. Din aceste motive, aflaţi într-o situaţie disperată, la 

porunca Iui Timuş Hmelniţki, s-a încercat o străpungere a fortificaţiilor 

aliaţilor pentru a captura tunuri, muniţie şi alimente. Tentativa care a 

avut loc in sectorul ocupat de trupele lui Gheorghe Ştefan, a fost in i

ţial favorabilă asediaţilor, dar cu sprijinul trupelor polone, situaţia a 

fost restabilită iar atacatorii respinşi cu pierderi grele, deşi reuşiseră 

să captureze cîteva piese de artilerie11 :ts. Totuşi problema cea mai gravă 

era lipsa de alimente şi apă, fapt care a declanşat foametea în tabăra 

asediaţilor, în timpul căreia au fost obligaţi să mănince pieile cailor

32. lbiclem, p. 159—160.
33. R. Bosetti, op. cit., p. 442.
:I4. K. A. Romstorfer, op. rit., p. X LV I—XI.V II.
35. Documente Hurmuzachi, supl. 2. voi. :t, p. 50.
36. Ibidem, p. 51. V, partea 1. p. 21. după un raport din Transilvania

din 24 septembrie—10 octombrie.
37. Documente Hurmuzachi, XV, partea 2. p. 1240, 1239, 1241, 1242, 1245 ;

A. Lapedatu, op. cit., p. 15 ; N. lorga, Acte şi fragmente, I, p. 233.
38. R. Rosetti. op. cit., p. 244.
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morţi, curelele de la harnaşament, chiar şi iarbă Cronicarul sas G. 
Kraus relatează că în tabăra asediaţilor preţul pîinii ajunsese foarte ri
dicat şi anume la 5 f l o r i n i C u  toate acestea, cazacii zaporojeni res
pingeau cu vitejie atacurile aliaţilor, o vitejie rar intîlnită intr-o astfel 
de situaţie Şi poate că asediul ar mai fi durat încă o lună, timp in 
care ajutorul trimis de Bogdan Hmelniţki, hatmanul cazacilor zaporo
jeni, pentru despresurarea cetăţii Suceava ar fi putut sosi la vreme 
dacă prin trădare nu s-ar fi dezvăluit artileriştilor din tabăra aliată, 
locul din cetate unde era stabilit comandantul suprem al trupelor ase
diaţilor, al lui Timuş Hmelniţki. Cînd s-a aflat cu precizie acest loc, care 
de fapt era mereu schimbat, de la o zi la alta, artileria şi-a concentrat 
focul asupra lui. reuşind, după cîteva salve, să-l rănească mortal pe fiul 
lui Bogdan Hmelniţki, care pină atunci se dovedise a fi plin de calităţi 
de bun comandant al trupelor aflate sub conducerea lui. Se relatează 
de către contemporani că după aceea, acesta n-a mai trăit decît cîteva 
zile, după care a murit la 15 septembrie 1:i. Cele mai multe izvoare con
temporane afirmă că fiul lui Bogdan a fost rănit la picior şi că din cauza 
cangrenei declanşate acesta a decedat după trei zile de c h i n u r i C u m  
era şi firesc. în locul lui a fost ales un alt comandant suprem al ase
diaţilor, polcovnicul Nicolae Feodoroviei, care, insă. nu se bucura de 
prea mare autoritate în rîndul ostaşilor săi. Cu toate acestea asediul a 
mai continuat încă trei săptămîni. timp in care. pentru prima dată. au 
început negocierile pentru predarea celor din cetate. De altfel, asediul 
care dura de peste 90 de zile, slăbise rezistenţa trupelor asediate, pe de
o parte, iar pe de alta, aliaţii se simţeau tot mai puternici pentru a 
continua asediul. Totuşi zvonurile care circulau tot mai des despre un 
apropiat ajutor m ilitar care se îndrepta către cetate, menit să salveze 
familia lui Vasile Lupu şi tezaurul pe care acesta il avea asupra sa. l-au 
determinat pe Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, să accepte în ultimul 
moment, o capitulare condiţionată a celor din cetatea Suceava şi din ta
băra alăturată ir\ Un rol important la reuşita acestor negocieri l-ar fi 
avut doamna Ecaterina, care, după relatarea unui istoric din secolul tre
cut, s-ar fi comportat in timpul asediului ca o adevărată spartană.

39. Miron Costin. op. cit., p. 163 : G. Kraus, op. cit., p. 160 ; Călători străini 
despre (urile române, VI, Bucureşti. 1976, p. 100.

40. G. Kraus. op. cit., p. 167.
41. Documente Hurmuzachi, V. partea I, p. 22; vezi scrisoarea arhiepisco

pului de Strigoniu, din 24 sept.—10 ocl. 1653.

42. La 29 august 1653 se ştia dc către poloni că Bogdan Hmelniţki se ho- 
tărise să vină cu noi trupe pentru deblocarea cetăţii Suceava de asediatori ; Do
cumente Hurmuzachi, supl. 2, voi, 3. p. 47.

43. Documente Hurmuzachi, supl. 2. voi. 3, p. 52 ; Miron Costin. Opere, 
Bucureşti, 1958; p. 163; G. Kraus, op. cit., p. 166 afirmă că proectilul i-a lovit 
In spate.

44. Miron Costin. op. cit., p. 18 ; vezi şi Oltea Nistor. op. cit., p. 39—40 :

45. Vezi şi calculele făcute de unii specialişti militari relativ la forţele 
asediaţilor şi ale asediatorilor raportate ia lungimea frontului fiecăruia din cei 
doi beligeranţi, din care rezultă că asediaţii incă mai aveau resurse de a con
tinua rezistenţa şi a fi salvaţi in ultimul moment. R. Rosetti, op. cit., p. 445.
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Capitularea trupelor cazacilor zaporojeni asediate in Suceava s-a 
făcut in baza unui jurăm înt de credinţă şi de alianţă totodată, pe care 
aceştia au fost nevoiţi să-l depună împreună cu comandanţii lor, regelui 
Poloniei, principelui Transilvaniei, domnilor Moldovei şi ai Ţării Ro
mâneşti la !) octombrie, care începea in felul următor : ,,Noi Nicolae 
Feodorovîci, actualul comandant al trupelor de zaporojeni, împreună cu 
coloneii noştri... jurăm că primind dovezi de bunăvoinţă şi milostenie 
de la luminatul domn şi principele Transilvaniei ca şi clin partea dom
nilor principatelor... promitem in schimbul acestei favoare, ascultarea 
faţă de stăpînul nostru de a nu ataca niciodată şi în nici un fel, nici 
persoana sa, nici ţările lor şi dimpotrivă să fim prezenţi pentru a lupta 
cu duşmanii lor ca şi cum ar fi ai noştri.14 De asemenea se prevedea că 
în caz că nu vor fi credincioşi acestui jurăm înt, la care erau cooptaţi 
copiii şi soţiile lor, prin consecinţele lui ei să sufere urmările necesare. 
Concomitent se mai prevedea unele condiţii şi anume : să depună steagu
rile şi armele care li se vor restitui ulterior, să nu ia cu ei nimic din ce
tate, să restituie lucrurile jefuite de la biserici, să nu scoată pe nici o altă 
persoană din cetate, să nu provoace nici un rău locuitorilor Moldovei 
după ce vor pleca din cetate, să nu se amestece pe viitor în treburile 
interne ale Moldovei w.

Capitularea condiţionată a fost aplicată aproape întocmai, după ce 
un împuternicit din partea aliaţilor, căpitanul loan Mikes, ar fi prim it 
jurăm întul din partea asediaţilor că vor respecta actul încheiat Aşa 
de exemplu au fost depuse armele şi steagurile, au fost restituite aproape 
în întregime bunurile jefuite de la biserici şi mănăstiri. O însemnare 
pe un liturghîer cu coperţi din aur şi argint, aparţînînd mănăstirii Dra
gomirna, dăruit în 1(510 de Constantin Movilă, a fost răscumpărat de 
Ecaterina doamna şi apoi dăruit din nou mănăstirii''8. Alte bunuri de 
preţ au fost îngropate de cazacii zaporojeni pe platoul pe care s-a aflat 
atunci tabăra lor şi abia după mai bine de trei secole, în campania ar
heologică din „Cimpul şanţurilor** de la Suceava, s-au descoperit o 
parte din ele ca de exemplu două tezaure conţinînd obiecte de aur şi 
argint, un mare număr de perle, linguri de argint, fragmente de cruci 
din aur lucrate în filigran, candelabre, cădelniţe, coperţi de cărţi de cult 
lucrate in aur şi argint, plăcuţe de aur, precum şi farfurii din cositor
etc .,,fl. Apoi aliaţii n-au mai restituit steagurile şi armele asediaţilor.
Cronicarul sas G. Kraus afirmă că trupele de lîngă cetate ale cazacilor
zaporojeni ,au plecat din tabără „fără steaguri şi tobe, fără armeu so. In
fine, după relatări contemporane, rezultă că în retragerea spre ţară, 
cazacii zaporojeni au fost atacaţi pe drum chiar înainte de a părăsi Mol

46. Documente Hurmuzachi, supl. 2, voi. 3, p. 53—54 (1. polonă cu tradu
cere 1. franceză) ; N. lorga, Acie şi fragmente, I, p. 236—237.

47. G. Kraus, op. cit., p. 168.
48. V A. Urechia, Biscrica din Ceta'ea Neamţu ?i documentele relative la 

Vasile Lupu şi doamna Ruxandra, Bucureşti, 1890, p. 134, nota 1.
49. M. D. Matei, A. Andronic. op. cit., p. 40.
50. G. Kraus, o», cit., p. 167 ; Paul de Alep susţine că aceştia a" plecat

din cetate c-' tunurile lor, ceea ce este greu de crezut. Călători străin1 despre
ţările române, VI, Bucureşti, 1976, p. 100.
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dova. de trupele polone, provocîndu-le mari pierderi •,l. Oricum, un grup 
destul de mare dintre ei au însoţit convoiul mortuar al fostului lor co
mandant Timuş Hmelniţki, al cărui trup a ajuns la Cehrin la 22 oc
tombrie 1053, unde a fost înmormîntat în prezenţa mamei şi a soţiei 
lui. după o mărturie contemporană Conform înţelegerii dintre Gheorghe 
Ştefan şi aliaţii săi. printre care şi comandantul trupelor din Transil
vania, căpitanul J. Kemeny, Ecaterina doamna, fiul ei Ştefăniţă, ciţiva 
mari dregători moldoveni din sfatul domnesc a! lui Vasile Lupu şi anume 
Toma Cantacuzino. mare vornic de Ţara de Sus şi Iordache Cantacuzino, 
fratele său. fost, mare vistier, au căzut în captivitatea domnului ţării, 
care i-a expediat sub mare pază la moşia sa din satul Buciuleşti (Neamţ), 
unde i-a închis pentru mai multă vreme, tratîndu-i ca ostatecir,:!. După 
aceea în cetate a fost lăsată o garnizoană de cîteva sute de ostaşi.

Asediul cetăţii Suceava, din vara şi toamna anului 1653, este unu! 
din cele mai lungi pe care le-a cunoscut această fortăreaţă în tot cursul 
existenţei sale, timp in care asediaţii au înscris adevărate pagini de vi
tejie şi rezistenţă eroică. Evenimentul a cunoscut nu numai un ecou in 
toate Ţările Române ci şi în numeroase ţâri europene deoarece aici se 
hotăra nu numai viabilitatea noii domnii a lui Gheorghe Ştefan, dar, 
mai ales, soarta războiului de eliberare al cazacilor împotriva panilor 
poloni. Regatul polon, care încheiase o alianţă cu Gheorghe Ştefan şi 
cu Gheorghe II Rakoczy, principele Transilvaniei, era foarte interesat 
să nimicească oastea cazacilor zaporojeni de la Suceava, aflată sub con
ducerea lui Timuş Hmelniţki, fiul lui Bogdan Hmelniţki, hatmanul ca
zacilor, principalul duşman al său. Ecoul internaţional a fost cunoscut 
pe calea corespondenţei diplomatice provenite din principalele capitale 
de pe continentul nostru, din Constantinopol, Moscova, Varşovia, Ve
neţia, Roma, poate şi Londra, Haga. Madrid, Paris, ţinînd seama că nu
meroase state aveau ambasadori în capitala Imperiului Otoman.

ANEXA

O interesantă relatare privind asediul Sucevei provine din partea unui 

cazac care a relatat următoarele : „Ştefan Padivilov fiind întrebat de sol, cum s-a 

iiilimplat moartea lui Timuş, el povesteşte că Ştefan logofătul a înaintat cu Ieşii. 

muntenii, moldovenii, ungurii şi suedezii la Suceava. Timuş a stat asediat la Su

ceava 12 săptămîni cu 8 000 de cazaci, in cetate a izbucnit o foamete foarte mare. 

Trei Ieşi fiind scăpaţi de către Timuş de la moarte, I-au trădat descoperind duş

manilor foametea şi locul unde stătea de obicei Timuş... cind leşii au început să 

bată cu tunurile lor contra cortului lui Timuş, el s-a ascuns în teleagă, care loc 

era şi acum descoperit şi distrus prin o bucată de lemn de teleagă. Timuş ca-

51. G. Kraus, op. cit., p. 167—168.
52. Oltea Nistor. op. cit., p. 39—40. după Acte privitoare la istoria Rusiei 

de sud-vest, X, p. 54—58 (3).
53. Miron Costin, op. ci£., p. 168—169.
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pătă o lovitură din care după şase zile muri. Cazacii asediaţi s-au împăcat cu 
Ştefan logofătul căpătînd toţi libertatea şi trupul lui Timuş iar toate avuţiile din 
oraş şi soţia şi fiul lui Vasile I.upu aveau să rămînă acolo. Logofătul Ştefan 
mulţumi în Hotiri regelui polon pentru ajutorul său şi căpătă domnia de la sul
tan plătind un dar ca şi fostul voevod Vasile Lupu, fostul voevod al Moldovei. 
Vasile Lupu — continuă ca/acul -- se afla la Bogdan Hmelniţki. unde hanul din 
Crimeia ii făgăduise iarăşi domnia Moldovei. După ordinul lui Bogdan Hmelniţki, 
rămăşiţele pămlnteşti ale lui Timuş. au fost aduse in 22 octombrie, de polcov
nicul Pavel la Cehrin şi inmormintate acolo, in prezenţa mamei şi soţiei sale. 
Pe soţia lui Vasile Lupu, învingătorul a trimis-o într-un sat şi a tăiat nasul fiu

lui ei ca să nu mai poată ajunge domn. Din averile cari erau in Suceava Gheor

ghe Ştefan avea să-şi ia a patra parte" ".

LE SlfcGE DE SUCEAVA DE 1(553 

—  f i  t; .s- u r n e  —

Le siegc du Château-fort de Suceava pendant l’ete et l'automne de Tainice 
H553 est un de plus long (12 semaines) de ceux connus par ce Château-fort pen
dant son existence. temps en quel les assicges ont inscrit des vraies pages dc 
vaillance et de resistance heroîque. L'cvoiiement a connu un echo non seulement 
dans tous les pays roumains. mais egalement dans des nombreux pavs curopcens. 
parce que ici se decidait non seulement la viabili te du nouveau regne de Gheorghe 
Ştefan, mais, surtout, le sort de la guerre de liberation des Cosaques contre les 
seigneurs polonais.

L’echo internaţional a ete connu par la voie de la correspondance diploma- 
tique provenue de principales capitales du notre continent, de Constantinople. de 
Moscou. de Varsovie. de Venise, de Vienne, de Rome, compte tenu que des nom- 
breux Etats avaient des ambassadeurs dans la capitale de l'Empire Ottoman.

54. Oltea Nistor, op. cit., p. 39— 10, după Acte privitoare la istoria Rusiei 
de sud-vest, voi. X, p. 54—58 (3).

CERAMICA ORNAMENTALA DIN SECOLUL AL XV-LEA 
DESCOPERITA LA CURTEA DOMNEASCA DIN 

SUCEAVA

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

Cercetările arheologice au început la Curtea Domnească in anul 
1951 şi au continuat in anii 1953, 1954, 1955, 1900 pentru a fi reluate 
în anul 1974 •. Rezultatele cercetărilor au rămas in cea mai mare parte 
inedite, fiind publicate numai sumare rapoarte dc săpătură in carc sint 
menţionate doar puţine materiale. Inedite au rămas numeroase frag- i Ve 
de cahle de sobă, a căror prezentare constituie subiectul comuni '.n. 
de faţă.

Cele mai numeroase fragmente descoperite la Curtea Domnească 
aparţin unor cahle din secolul al XV-Iea, care se încadrează în nume
roase tipuri şi variante constructive.

Cahlele au fost lucrate din pastă cu mult nisip, bine frămîntată, 
omogenă, care după ardere dă suprafeţe aspre la pipăit, asemănătoare 
celei din care se confecţiona olăria de uz comun-. Modelarea cahlelor 
se făcea cu roata olarului şi tiparul, caracteristica majorităţii pieselor 
fiind asamblarea dintr-o parte lucrată la roată şi o alta cu tiparul. Toate 
picioarele de montare au fosl modelate la roată, fie sub forma unor oale 
tronconice, care inainte de uscare au fost trase la gură —  cu ajutorul unui 
cadru din lemn —  pină la obţinerea unor deschideri cvasipătrate. fie sul) 
forma unor cilindri tăiaţi în părţi egale, pe lungime. Plăcile pătrate sau 
dreptunghiulare, cu decor în relief sau traforat, erau lucrate cu ajutorul 
unor tipare din lemn, iar în unele cazuri, pentru sublinierea unor detalii 
se folosea incizia sau excizia. în cazul cahlelor cu decor realizat in relief 
plat, în tehnicile sgraffite sau ehampleve este posibilă atît obţinerea 
motivului decorativ prin desen cu mina liberă, cît şi utilizarea, în cazul

1 Şantierul Suceava 111 SCIV, 1—2, 1952. p. 431 ; Ion Nestor şi colab.. Şan
tierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţului, în SCIV, 1—2. 1954, p. 290—297 : 
Bucur Mitrea si colab.. Şantierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţului, in 
SC1\', :>— 4, 1955, p. 768— 777 : Ion Nestor şi colab.. Şantierul arheologic Suceava,
in Materiale, IV, p. 252—256; Lucian chiţescu. Cercetări arheologice la Curtea
Domnească di» Succava, in Cercetări arheologice, I. Bucureşti, 1975. p. 24 . >— 256. 
Cercetările au continuat în anii 1975 şi 1977, cf. Mircea li. Matei şi Emil 1.
Emandi, Observaţii asupra stratigrafiei Curfii Domneşti de la Suceava, in Su
ceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, IV , Suceava, 1077. 13. 105— 117.

2. Elena Busuioc. Ceramica de uz comun nesmăltuila din Moldova (scc. 
al XlV-lea pină la mijlocul sec. XV 1-lea), Bucureşti, 1975, p. 50. 04—65.
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unor subiecte complicate, a unui tipar ciin metal. Prezenţa, ca motiv 
predilect, a palmetei. asemănătoare pină la identitate cu ornamentele 
ele pe ceramica de uz comun, ne face să nu fim de acord cu ipoteza for
mulată de Radu Popa şi Monica Mărgineanu-Cârstoiu. referitoare la meş
terul care a lucrat cahlele de tipul IV din soba din „casa domniei* ; 
meşter care să fie „familiarizat eu tehnici artistice proprii altor do
menii : sculpturii in piatră, sculpturii in lemn, argintăriei sau eventual 
prelucrării artistice a p ie lii* ;!. Astfel noi considerăm că şi acest tip de 
cahle au fost lucrate tot de meşterii olari, cu o in lită măiestrie. înainte 
de uscare, piesele componente ale unei cahle erau asamblate prin pre
sare. astfel că pe spatele unor piese se găsesc numeroase amprente. I.a 
unele categorii de cahle cahle de colţ, de exemplu —  pe spate au 
fost aplicate pastile de lut, care să le asigure stabilitatea şi trăinicia. 
'Cahlele care urmau să fie smălţuite erau acoperite cu angobă albă. 
Cahlele nesmălţuite, decorate cu motive geometrice, au fost înmuiate
inainte de ardere intr-o emulsie apoasă de argilă, care a uniformizai
suprafeţele, fără insă a netezi asperităţile datorate dogresantului. Pentru 
toate tipurile de cahle a fost utilizată in exclusivitate numai arderea 
oxidantă. După prima ardere, piesele erau smălţuite, dominanta croma
tică a smalţului fiind verdele, cu numeroase nuanţe. întrebuinţîndu-so 

insă şi tonuri de galben şi brun.
Din punct de vedere al formei, cahlele descoperite la Curtea Dom

neasc ă  din Suceava pot fi încadrate in următoarele tipuri ’ :

— cahle cu picior de montare tronconic şi faţa deschisă :

— cahle cu faţa traforată :
cahle cu faţa plină şi decor in relief :

—  cahle cu faţa plină şi decor in relief plat ;

—  cahle de colţ :
—  cahle de coronament.
Am adoptat, după terminologia propusă de Radu Popa şi Monica 

Mărgineanu-Cârstoiu termenul ele cahle şi pentru piesele care nu aveau 
un rol preponderent în încălzire, ci jucau mai ales un rol constructiv, 

cum ar fi cahlele de colt şi cele de coronament.

Cahlele cu piciorul de montare tronconic şi faţa deschisă de formă 
cvasipătrată sint reprezentate dc numeroase fragmente ncsmălţuite. Se 
intilnesc cahle a căror deschidere este s im plă”, dar şi cahle a căror des
chidere este mărginită de un chenar lat. avînd pe mijlocul fiecărei la
turi aplicat cite un triunghi, astfel ca in ansamblu faţa cahlei să şe

ii. Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. Mărturii de civilizaţie medie
valii românească. O casă a domniei şi o sobă monumentalii de la .Suceava clin
vremea lui .Ştefan cel Mare, Bucureşti, i'*79, p. 112.

4. Imre Hol!. Kdzepkori kali/hacsempek Magiiarorszag'm, !. in lludap^st
licgisegei, XVIII, 1958, p. 21.'!. fiK- 3 : Kosemarie Franz. Der Kachelofen. Entste- 
hung und kurixtgeschichtliche l’-ntuicklung vom Mittelalter bis zutn Ausgang des 
KUissizismus, Graz, 1969. fie. 12 a. 12 b, i:t.

5. Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 42.
ii. Eugenia Neamţu. Vasile Neamţu. Stela Clieptea. Oraşul medieval liaia 

■in secolele XIV—XVII, Iaşi, 1980, fig. 101/4—5.
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mene cu o floare cu patru petale 7 (Pl. 1/1). Acest tip de cahlă —  sim
plu —  este considerat a fi cel mai vechi, fiind utilizat la începutul se
colului al XlV-lea la construirea unor sobe primitive, din lut. cu un
număr redus de asemenea cahle. îngropate in grosimea ptreţilor de lut 
ai sobei, cu scopul de a iradia căldură*. Astfel de cahle, aparţinînd unor 
sobe. datind încă de la mijlocul secolului al XlV-lea au fost descope
rite la Cuhea, în reşedinţa maramureşeană a Bogdăneştilor De la sfir
şitul secolului al XlV-lea şi începutul celui următor datează cahlele ce 
au aparţinut unor sobe descoperite la Rîmnicu-Vîlcea l", Suslăneşti- 
Argeş " , în locuinţele numărul 3, I, 5 de la Baia din sectorul P arc1-,
in construcţia de lemn de la Curtea Domnească de la Suceava sau la 
vechea mănăstire a Humorului

7 Lucian Chiţescu, op. cit., p. 247 : Elena Busuioc. Noi date arheologice 
asupra vechii mănăstiri a Humorului, in Suceava, V. 1079. p. 183—184. fig. 2/2.

8 Sobe din lut, in care sint îngropate cahle oală (Topfkachel) apar in
zona Alpilor elveţieni. Ia începutul secolului al XlV-lea. dar pină la noi nu au
ajuns decît imaginile unor asemenea sobe. cum sint cele două sobe din regis
trul heraldic de la Ziirich. sau cea reprezentată in blazonul Lutemvang, care 
deşi datează din anul 1510. reproduce o imagine mult mai veche după cum
arată Imre Holl, op. cit., p. 278 (....trotz. der tetzen Jahreszahl kann der Ofen
Jn diesen Abschnitt unseren Abhandlung einbezogen werden. da ihn der Wap- 
peinaler boi der in lleraldik herrschenden GebunderiheU. sicherllch auf Grund 
eines friiheren Wappenbildes gez.eiehnet haben durftc"). O sobă mai evoluată, dar 
care datează tot din secolul al XlV-lea. este reprezentată intr-una din cele 21 de 
scene din fresca din casa canonicului domului Sfinţii! Ştefan din oraşul Kons
tanz. Cf. Rosemarie Franz. op. cit., p. 16—17. fig. 4. 5. Referitor la unele insta
laţii pentru gătit şi încălzit, descoperite pe teritoriul României, este interesantă 
i|>oteza Elenei Busuioc referitoare la cuptoarele cu vălătuci, din secolul al VI-lea 
en.. găsite la Dulceanca cit şi la cuptorul din lut cu vatră de la Coconi. Cf. 
recenzia făcută de E. Busuioc la lucrarea lui Rosemarie Franz. Der Kachelofen. 
In SCIVA. 26. I. 1M75. p. 163. Suzana Dolinescu-Fercho. in lucrarea sa Aşezări 
din secolele III şi VI e.tt. in sud-vestut Munteniei. Cercetările (le la Dulceanca» 
Hucureşti. 1974. prezintă in paginile 7:!, 74, 76. IÎ7 şi fig. 76—78, asemenea vălă
tuci, dar consideră că aceştia nu aveau un rol preponderent constructiv pen
tru instalaţia de încălzit, ci erau întrebuinţaţi „mai ales pentru a servi drept
grătare la prepararea mineării" sau erau plasaţi intre vase Iu interiorul cup
toarelor pentru ars ceramică (p. 94). înclinăm, alături de E. Busuioc, sâ crederii 
Insă că vălătucii formau o construcţie care servea la gătit si încălzit. La Coconi, 
instalaţiile de încălzit de tipul 2 sint construite din lut amestecat ru paie şi 
pleavă, bine bătucit şi făţuit, care se aplica pe un cofraj din nuiele, ajungin- 
dn-se in final la o formă tronoonică. cu o boită in general aplatisată, construc
ţie care ne aminteşte sobele primitive din Elveţia. Pentru instalaţia de la Co
coni, cf. Nicolae Constantinescu, Coconi, lin  sat a’in Cimpia Itomână in epura
lui M inea cel Bătrin. Studiu arheologic şi istoric, Hucureşti, 1972. p. 46.

9 Rarlu popa. <> sobă <le cahle oală din secolul X IV  la Cuhea Maramu
reş. in SCIV. 24. 4. 1973. p. 678.

10. Elena Busuioc, Vestigii feudale de la liimnicu-Vileea, in Buritlava, 111. 
Rimnicu-Vilcea, 1979, p. 24—28.

11 Dinu V. Rosetti. Vestigiile feudale de la Suslănesti, (jud. Argeş), in
UMI, XL, 2. 1972. p. 36. 37. fig. 9. 10.

12 Eitg. Neamţu, V. Neamţu, S. Clieptea, op. cit., p. 128—139. fig. iu l—117.
13 Lucian Chiţescu. op. cit-, p. 245—256. In colecţiile Muzeului Judeţean* 

Suceava se păstrează numeroase cahle şi fragmente de cahle de tip arhaic, prove
nite dintr-o locuinţă din zona B de pe Platoul Cetăţii de Scaun, dar care fiind ine
dite şi deci necunoscîndu-se condiţiile de descoperire nu le putem lua in discuţie.

14 Elena Busuioc. Noi date arheologice asupra vechii mănăstiri a Huni o 
rulu/., In Suceava, V, p. 179, 198.
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Cahlele cu faţa traforată pot fi grupate in mai multe subtipuri, după 
forma piciorului de montare, cit şi după motivele decorative. Astfel, se 
întâlnesc cahle tra forate cu picior de montare tronconic, decorate cu mo
tive geometrice şi animale fantastice, cît şi cahle cu picior de montare 
semicilindric, cu faţa decorată cu motive antropomorfe. Faţa cahlelor 
trafornt - decorate cu motive geometrice este încadrată de un chenar, 
iar motivul ornamental constă dintr-o placă pătrată, pe care se află 
imprimate cercuri concentrice, avînd in centru o cruce greacă, în nega
tiv '' (Pl. 1 /4). Toate fragmentele aparţinînd acestui sUbtip sînt nes- 
mălţuite. în aceeaşi grupă pot fi încadrate şi cahlele decorate cu rozete 
gotice (rozase) l,:. Cahlele traforate, cu picior de montare tronconic şi faţa 
decorată cu motivul leului ..rampant14 sint asemănătoare cu cele desco

perite in  „casa domniei41 de pe platoul Cetăţii de Scaun dar starea 

precară a fragmentelor care au ajuns pînă la noi nu ne permite să spu

nem mai mult despre ele.

Cahlele traforate. cu picior de montare semicilindric, cu decor an

tropomorf au faţa smălţuită in verde închis sau brun, şi încadrată de 

un chenar lat de 4— 5 centimetri, dispus oblic faţă de cîmp. Chenarul 

este reprezentat asemeni unei nişe gotice terminată cu fleşă, nişă care 

adăposteşte statuia unui personaj nud sau a unuia îmbrăcat in costum 

de epocă, privind spre interiorul cahlei (Pl. 3/4). în c-imp, într-un decor 

arhitectural gotic, sugerat de un arc în acoladă, este figurat un cavaler 

călare, în armură, cu coif „bacinet44 cu panaş, ţinlnd intr-o m ină un 

scut mobilat cu un leu „passant44 : iar in cealaltă o lance de turnir ”\ 

Calul, in mişcare spre dreapta, este redat cu multă grijă faţă de amă

nuntele anatomice şi ale harnaşamentului 1!l (Pl. 2/1). Cahlele cu faţa 

iraforată îşi au originea în cahlele nişă (Nieschenkachel) frecvent des

iş Mărioara Nicorescu, Noi descoperiri ele ceramică ornamentală din seco
lele XV—XV I Ia Suceava, in Arh. Mold., IV, p. 318, fig. l/a ; Lucian Chiţescu, 
op. cit., fig. 5/1.

IC Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cil., p. 81—88, fig. 70—72.

17 Ibidem, p. 90, fig. 74.
18 Pentru elemente legate de armament, cf. Cristian M. Vlădescu, Tipuri 

de arme albe şi armuri Iu oşlile române în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea, in SMMIM, (5. 1973, p. 58—86, fig. 18, 21/c, 23, 30, c. 34/1).

15). Analogii pentru acest motiv decorativ in Moldova la K. A. Romstorfer. 
Cetate a Sucevei descrisă pe temeiul propriilor cercetări făcute intre 1895—1904. 
Bucureşti. 1913, pl. VI, stingă ; Ion Nestor si colab.. Şantierul arheologic Suceava 

Cetatea Neamţului, în SCIV. 1—2. 1954. p. 282. fig. 16. In Transilvania, moti
vul decorativ al cavalerului plasat Intr-un decor gotic se găseşte pe o cahlă păs
trată în lapidariul Castelului de la Hunedoara. Cf. Virgil Vătăşianu, Istoria artei 
feudale in fările române, voi. I. Bucureşti, 1959. p. 754, fig. 721. Acelaşi motiv de
corativ apare si pe unele cahle descoperite in cetatea cnezială de la Mălăie.şti, 
cf. Victor Eskenasy. Adrian Andrei Rusu, Cahle cu cavaler in turnir din cetatea 
cnezială de la Mălăieşli (jud. Hunedoara), In Sargeţia, XV, Deva. 1981, p. 111—
117, fig. 8. . -
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coperite in Europa Centrală dar şi pe teritoriul ţării noastre Cah- 
leie-nişă evoluează, ajungînd să capete o faţă traforaţă decorată cu ele
mente heraldice sau cu cavaleri în armură, aşa cum au fost descope
rite in Ungaria, la Buda în palatul reconstruit în vremea lui Ladislau 
V. P o s t u m u l P e  teritoriul Rumâniei, cahlele cu faţa traforată sînt 
utilizate la construirea unor sobe încă la sfirşitul secolului al XlV-lea, 
după cum o probează descoperirea din locuinţa 1— B de la Tirgovişte-'1.

Cel de al treilea tip de cahle —  cahle cu faţa plină şi decor în re
lief —  este ilustrat de mai multe teme decorative. Predomină motivul 
cavalerului călare, care cunoaşte diverse tratări. Astfel, se cunosc frag- 
me; te. nesmălţuite, de cahle evasipătrate, încadrate de un chenar îngust, 
avind in cîmp, intr-un decor arhitectural gotic, un cavaler in armură, 
cătare. spre dreapta (Pl. 2/3, 4 2). Detaliile sînt neglijent tratate, pro
porţiile nu sint respectate. întreaga compoziţie dega]ind impresin de 
lipsă de spaţiu, de apăsat. Se întîlnesc şi cahle cu faţa plină, nesmăl
ţuit v. încadrate de un chenar dispus oblic, figurat in formă de nişă cu 
st a. Mie. avînd în cîmp. în obişnuitul decor gotic (Pl. 2/2) un cavaler 
îmbrăcat în armură, cu un coif „bacinet44 cu panaş întru totul asemănător 
cu . el redat pe cahlele traforate. Temei decorative a cavalerului îi apar
ţine şi un fragment de cahlă smălţuită în verde olive, din care se păs
trează numai partea superioară, cu un personaj prezentat in plină luptă, 
îndreptat spre dreapta (Pl. 3/1). Pe un alt fragment, nesmălţuit, într-un 
cadru sugerat de vrejuri cu frunze lanceolate este prezentat un perso
naj îmbrăcat într-o „surcotă44 strînsă pe corp, încheiată cu un şir de 
nasturi globulari, care se continuă cu o jupă scurtă, plisată Prezenţa 
motivelor vegetale, cît şi mişcarea personajului ne fac să presupunem 
■ă este ilustrată o scenă din viaţa de curte, poate o scenă de dans20

20 Imre Holl. op. cit., p. 220, fig. 13.
21 Eug. Neamţu. V. Neamţu. S. Cheptea, op. cit., p. 135, fig. 108 : Elena 

Busuioc, op. cit., p. 186—187, fig. 3/2.
22 Sc remarcă. în mod special, „soba cu cavaleri“ (der Ritterofen), cf. Imre 

lloll. op. cit., fig. 89.
23 Nicolae Constantinescu şi arh. Cornel Ionescu, Asupra habitatului ur- 

bar. ie la Tirgovişte înainte de 1394. Repere din vatra Curţii domneşti, in SCIV A.
31, 3, 1980, p. 57—73, fig. 8, pl. 1/4,5. Soba găsită in locuinţa de la Tirgovişte se 
datează ante 1394, fiind una din primele sobe compusă din cahle cu faţa tr«- 
for;.: .. decorate cu motive figurative, descoperite pe teritoriul României. După
nr- subliniază si autorii lucrării mai sus citate, „meşterul sobei de la Tirgo-

vw_, i fost el însuşi un remarcabil creator-' prin crearea „unui element cu to
tul ,«u“ — cahlele disc (op. cit., p. 71). Considerăm, ca o posibilă sursă dc 
inspiraţie, pentru realizarea cahleloivdisc, discurile ciupercă, utilizate in epocă 
l;i : - rorarea faţadelor unor construcţii, cum ar fi biserica Cotmeana. ctitorită 
cu probabilitate intre anii 1387—1389, cf. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec- 
tur tri Muntenia, in BCMI, XX, 1927. p. 24.

24. Pentru elementele de costum, cf. Eugene Emmaouel Viollet le Duc. 
Di• t onnaire raisonne du mobilier franşais de l'epoque carlovingienne ă la re-

i . re, Paris, 1875. voi. IV, p. 354. fig. 8, 20 şi p. 369.
25 Cahle decorate cu scene de dans au fost găsite la Suceava, cf. dr. Ru-

(lul: Gassauer, Teracote sucevene, in HCMI, XXVIII, 1935, fasc. 80. p. 10 , fig.
Curtea Domnească din Hîrlău, vezi Corina Nicolescu, hirtei in epoca lui 

St,",.- cel Mare, in volumul, Cultura moldovenească in timpul lui Ştefan cel



250 PARASCHIVA-VICTORIA BATA'.UI IC"

(Pl. 3/2). Vinătoarea, ocupaţie prin excelenţă nobiliară, este şi ea repre
zentată pe un fragment de cahlă nesmălţuită. Pe un fundal und i se 
văd stele şi o semilună, un cerb cu coarne rămuroase este vînat de un 
personaj îmbrăcat într-o „surcotă“ dreaptă, amplă. Vinătorul foloseşte 
un arc d u b lu 20 (Pl. 5/2). Sfintul Gheorghe omorînd balaurul, patronul 
prin excelenţă al cavalerilor războinici de pretutindeni, poate fi consi
derat tot ca o variantă a motivului decorativ al cavalerului, atît prin 
elementele de costum şi decor ale ambelor scene, cît şi prin absenţa >ri- 
eărui element miraculos. Şi în cazul acestui subiect se întilnesc mai 
multe versiuni. Spre deosebire de tipul intiln it la sobele clin „casa du:n- 
nieiu de pe platoul Cetăţii de Scaun sau la cea clin casa de pe sif 'Ja  
Petru Rareş -K, aici calul este mai greoi, iar balaurul este redat sub forma 
unui saurian cu un corp filiform (Pl. 3/3). O altă variantă a legendei 
Sfin lu lu i Gheorghe se petrece într-un decor arhitectural sugerat ci un 
arc „in mîner de coş“. Sfintul, îmbrăcat în costum de m ilitar roma::, a re 
pe cap un coif ascuţit. Calul, in mişcare spre dreapta, este redat cu m Ută 
grijă pentru elementele anatomice şi detaliile de harnaşament. In p.vrtea 
inferioară se vede doar un mic fragment dintr-o aripă membranoa-j a 
balaurului '50 (PI. 5/1, 4/1). Aceste fragmente descrise aparţin unor cvuik* 
nesmălţuite. Sc- întîlnesc şi cahle decorate cu motive heraldice. A>'Jel. 
stema Moldovei apare într-o reprezentare inedită*", pe un fragment de

Mare, Bucureşti, 1904. p. 332, fig. 37; la laşi, Al. Andronic, Eug. Neamţu ^  M. 
Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, in Arh. iid., 
V, p. 241, fit,'. 47/5; la Vaslui. cf. Rîca Popescu, Cahle şi plăci decorative ''■aco
perite la Curtea Domnească din Vaslui, în Revista muzeelor şi monume,( !or. 
seria Monumente istorice şi de artă, XVII, 2, 1078. p. 64, fiK- 2:1. D arjv  îste 
exclus ca scena reprezentată pe fragmentul de cahlă respectiv să fie îir.i pe
rechea de îndrăgostiţi (das l.iebespaar), iar elementele vegetale să facă t; ::ii- 
terea la ..Arborele Vieţii". într-o tratare diferită de tipul intilnit pe cahlel- lin 
„irasa domniei" (cf. Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. I... fin. 
24) sau la cele de la soba din casa de pe strada Petru Rareş. cf. Mircea D Ma
tei şi Emil Emandi, O casă de orăşean din secolul al XV-lea de la Suceava, in 
SC/VOI, 28, 4. 1977, p. 568, fig. 7 1.

26 Ilustrarea unor scene de vînâtoare pe cahle Ia Bariu Popa, Monica Măr
gineanu-Cârstoiu, op. cit., p. llli. fig. 47. Un alai domnesc, care se îndrepta > mte 
spre o vînătoarc. la Rica Popescu, Cahle din vremea lui Ştefan cel Marc re
prezentări de cavaleri medievali descoperite Ia Curtea Domnească din Vaslui, 
in Acta Moldaviae Meridionalii, Anuarul Muzeului .Judeţean Vaslui. Vaslui.
1. p. 131—133. fig. 1.

27 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 47. fig. 23.
28 Mircea D. Matei, Emil Emandi, op. cit., fig. 8;2.
2!) Analogii pentru această variantă Ia Paraschiva-Victoria Batariuc, Cata

logul Colecţiei Romstorfer — ceramica ornamentală, în ms.. p. 26.
30 ion Nestor şi colab., Şantierul arheologic Suceava — Cetatea NeatnirUui^ 

în SCIV, 1—2. 1954, p. 297. fig. 31 unde este datat în secolul XVII. Tip.; le 
pastă, cît şi tehnica de lucru, îngrijită, grija pentru detalii pledează |>entr Ui
tarea acestei cahle in secolul al XV-lea.

31 Pentru diverse tipuri de reprezentări ale stemei Moldovei în .'i 'ai'
XV. cf. Mihai Berza, Stema Moldovei in epoca lui Ştefan cel Mare. in A. 
j —2 , 1955, p. 69—89 şi Ştefan S. Gorovei, Les armoiries de la Moldavie et sex
princes regnants (XlV-e—XVI-e sit)clex), în Recueil du XI-e Congres Inter ■■.io
nul des Sciences Genealogiqus et livraldiquex, I.iege. 29 mai—2 juin r>72.
Praga. 1973, p. 263—270. Pentru diverse reprezentări ale stemei Moldovv pe-
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Vi smălţuită in verde-ocru. Capul de bour, masiv, văzut din faţă, cu
oi ) migdalaţi, redaţi vertical, este încadrat în dreapta ’-, de un tenant 
irr. -ăcat intr-o haină lungă şi dreaptă, cu genunchii flexaţi (Pl. 4/4). 
Tc . ituI este redat mai mic decit capul de bour. Pe un fragment de 
ca! ... nesmălţuită, este redat un scul „polonez41 încadrat de un tenant 
îrr ăcat intr-o „surcotă11 strînsă pe corp şi cu „chausscV colanţi (Pl. 
I/Dl. Sc mai găsesc fragmente de cahle cu faţa plină şi decor în relief, 
d; : dimensiunile reduse nu ne permit o încadrare intr-un subiect deco
ra: • cunoscut. Cahlele cu faţa plină şi decor în relief reprezintă catego- 
ri ea mai frecventă in secolul al XV-lea, fiind comună întregului conti- 
nc-t i european Originea ei poate fi căutată in cahlele castron (Schu.ssel- 
k; o e l) !'\ care, in evoluţia lor ajung să capete o faţă plină jucînd rolul
un fundal pentru scenele reprezentate. Caracteristic este relieful înalt,
pr anţat al decorului. Motivele decorative, variate, sint comune unor 
s( . • i mari, datorită utilizării ca sursă de inspiraţie a Vestiarelor, le
ge: Velor hagiografice şi miturilor, a unor vechi basme •"•*'•. cit şi pro-
b.. . , circulaţiei unor meşteri"’''.

Cel de ai patrulea tip constructiv este ilustrat de un singur frag-
m. i smălţuit .ars secundar, decorat cu vrejuri şi palmote. Cahlele drep-

• i: '• cf. Eug. Neamţu. Contribuţii la cunoaşterea .stemei dezvoltate a Moldove:
in -x-a lui Ştefan cel Mare, în Arh. MoUL, V. p. 329—344 şi Radu Popa. Mo
li»' Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 46. fig. 22, p. 64. fig. 44. p. 72. fig 54. p
81, fig-. 68.

>2 Dreapta in sens heraldic, adică in stingă privitorului.

33 Imre Hol], op. cit.; Rosemarie Franz, op. cit.; ZdeiVk Smetânka. K
in 'dogii eeskyh stredovekych kachlu, in l'am. Arh;  LX. 1969; Fritz Ultimei.
<>• che Ofen. Der Kunstofcn von 1-180 bis 1910. Kachel-und Eisenofcn aux 
!>' ■■ hland, pstcrrcich und der Schweiz, Munchen. 1965; Maria Piatkiewicz-
I ii inwa. Kafle wau'elxkie okresu irczexnego Renesanxu, in l'anstwowc zbiorii 
\ 'i - v na Waweiu, Krakovia. 1960; Jean Paul Minne, La ccramiquc dc pocle.
i!• Isacie Medievale. Strasbourg. 1979.

34 Transformarea cahlelor-eastrott (S< husselkachel) in cahle cu faţa plină
• ■••nr in relief s-a făcut treptat. Iniţial pe fundul cahlei-castron ai cărei pc-

•**'• ovin mai scunzi. încep să se profileze cercuri concentrice (cf. Eug. Neamţu,
V Neamţu, S. Clieptea, op. cit., fiu. hm 7—9) nervuri proeminente crestate sau

■ ate, care par zimţate (Ibidem, fig. 105 1—6 şi fig. 106.3—6 şi l.ucian Chi-
op. cit., fin. 5:3. 5, 6). Mai apoi. fundul cahlei. ai cărei pereţi ajung să

ii .i ” înălţime de circa 4—5 c-m. se transformă într-un adevărat fundal pen
ii orsonajele lucrate in bassorelief. care sint reprezentate pe el. Sugestivă |>en- 
tn eastă evoluţie este cahla cu Iisus copil, descoperită la Strasbourg, cf. Jean
’>'■ ’ Minne. op. cit., p. ini şi passim. I.a un moment dat, bassorelieful se trans-
i’ ••• in altorelief, aşa cum se observă la unele cahle din Ungaria, publicate
!• • e lloll. op. cit., fin. 63. 64.

Pentru izvoarele de inspiraţie ale meşterilor europeni, cf. Jurgis Bal-
i tis. Evul meniu fantastic, Bucureşti. 1975; Idem. Metamorfozele goticului. 

Iti; i eşti, 1978 ; Eugenio Battisti, Antirciiaştcrea, Bucureşti. 1982. Pentru sur-
e inspiraţie ale meşterilor care făceau cahle cf. Gh. Balş, liisericile lui 

•l' - cel Mare, in HCMI, XVIII, 1925, p. 224—237. Maria Golescu, Discurile de
Iul m i lu ite  dc pe bisericile lui Ştefan cel Mare, in Arta şi tehnica grafica,
.i - i i. dec. 1938. p. 50—58 ;-Mihai Ispir. Consideraţii asupra decoraţiei in arhi- 

:•■■ : rn civilă din Moldova. I. Epoca lui Ştefan cel Mare, in SCIA, seria .-trio
i■' ’ 1 a, tom 29. 1982, p. 7—1B. Ideea ilustrării unor basme sau fabule pe discuri
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tunghiulare cu faţa plină, picior cie montare semicilindric (tipul IV  din 
soba din „casa domniei41 de pe platoul Cetăţii de Scaun), sînt, se pare, 
caracteristice M oldovei37. Relieful plat, realizat prin îmbinarea tehnici
lor champleve sau sgraffito, se combină cu jocul nuanţelor, ducSnd la 
obţinerea unor efecte cromatice deosebite. Motivul decorativ —  vrejul 
cu palmete —  face trimiterea la un ornament predilect în Moldova se
colului XV , utilizat ca leit-motiv în sculptură, toreuticâ, broderie, fr.-vă. 
ceramică de uz comun :w.

Col de al cincilea tip, cahlele de colţ, sînt formate prin îmbinarea 
sub un unghi de 90° de-a lungul laturii lungi, a două picioare de mon
tare, semicilindrice. în  spaţiul astfel format, în formă de cavetă se gă
seşte o torsadă compusă din răsucirea unor cilindrii subţiri din lut. cu 
suprafaţa acoperită cu alveole39 (Pl. 4/3). Cahlele clo colţ, realizate din 
îmbinarea a două picioare de montare sînt mai puţin frecvente, mai des 
întîlnite fiind cele obţinute din îmbinarea a două suprafeţe plane, cu 
decor în relief

Cahlele de coronament în formă de zid crenelat se compun dir.tr-o 
placă cu cimpui în două planuri —  registrul inferior fiind dispus re
tras faţă de cel superior. Cele două registre sint separate de o torsadă 
deasă, în relief. Registrul superior este tratat sub forma unui zid de ce
tate cu crenele şi merloane, iar registrul inferior este divizat în trei 
metope în care se găsesc imprimate flori cu patru petsle ',l (Pl. 12. 3). 
Cahlele de coronament au avut diverse forme —  triunghiulare cu mar
ginile dinţate, triunghiulare terminate cu un bulb. triunghiulare cu faţa 
traforată —  cele reprezentate sub forma unor ziduri de cetate fiind 
şi ele frecvente

Fragmentele de cahle descoperite la Curtea Domnească de la Su
ceava nu provin din complexe închise, ci au fost descoperite, în cea 
mai mare parte în moloz. Deci, de fapt, pe lîngă că nu ne permit-• să 
le atribuim unor anumite sobe, face dificilă chiar datarea lor mai pre
cisă. Cu titlu de ipoteză, putem presupune doar că aparţineau mni 
multor sobe. Astfel, cahlele tronconice cu faţa deschisă şi cele cu faţa

de lut sau cahle, la Nicolae lorga. Istoria românilor prin călători, voi. II, bucu
reşti. 1921. p. l>8. nota 2 : Imre Holl, op. cit., p. 285; Eug. Neamţu. Conţr huţrt
Io cunoaşterea motivelor ceramicii ornamentale medievale moldoveni -.. ir»
SCIV’.4. 25. 2. 1974. p. 392.

3*i Pentru circulaţia unor meşteri în Europa secolului al XV-lea. cf. stu
diu! despre pietrarii gotici al cercetătoarei Madeleine Andrienne van do Wtnr- 
kel. Introduction xommaire ă Vet ude des xignes lapidaires de Roumanie, in I ’a- 
i/ini de veche arta romanească. I, Bucureşti. 1970, p. 1(>9—2<>2.

37 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. M l—142.
38 Pentru utilizarea palmetei ca ornament predilec t, cf. Florentina "  ;niî-

trescu. Motivul palmetei in decoraţia medievală românească, in Omagiu lui
George• Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani. Bucureşti, fa., p. 143—1'fl.

39 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 82—83.
4» Imre Holl, op. cit-, fig. 77—78 ; Rosemarie Franz. op. cit., fi;:. 80.
41 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. e'it., p. 90—91, fig. 7*
42 Eug. Neamţu. V.-Neamţu. S. Clieptea. op. cit., p. 134. fig. 107 ; Imre Holl, 

op. cit., fig. 33. 43. 83, 84 ; Rosemarie Franz, op. cil-, fig. 12/a.
43 Rosemarie Franz, op. cit., fig. 89.
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traforată decorate cu motive geometrice par să aparţină unei sobe si
milară cu cea descoperită la vechea mănăstire ii Humorului //l şi care 
poate fi datată cu aproximaţie in prima jumătate a secolului al XV-lea. 
Cahlele cu faţa plină şi cele cu faţa traforată, decorate cu motive an
tropomorfe, pot să aparţină unor sobe asemănătoare cu cea descope
riţii in „casa domniei44 de pe platoul Cetăţii de Scaun, sobe care se pot 
data in ultimul sfert al secolului al XV-lea 4fl.

Motivele decorative întîlnite pe cahle ne dau informaţii despre viata 
de curte din Moldova secolului al XV-lea. Cahlele decorate cu cavaleri 
îmbrăcaţi în armuri sau elegante costume dc epocă, cu detalii vesti
mentare şi elemente heraldice, cit şi cele prezentînd detalii de arhitectură 
gotică sau scene din viaţa nobililor sînt dovezi ale contactelor .cu civi
lizaţia occidentului european/,fi. Prezentarea unor asemenea subiecte le
gate de modul de viaţă occidental, de regulile cavalerismului, pledează 
pentru existenţa, şi în Moldova, a unor asemenea reguli, căci dacă be
neficiarii acestor creaţii nu le-ar fi înţeles, prezenţa acestor amănunte 
nu şi-ar fi avut rostul. Pe de altă parte, aceste motive decorative ne 
dai: ştiri despre apariţia şi circulaţia pe spaţii largi, a anumitor subiecte 
şi teme ornamentale, atit profane cit şi religioase, ca şi despre tratările 
specifice, locale, ale acestor teme sau despre contribuţia meşterilor lo
cali la crearea sau remodelarea lor. Concludente sînt în acest sens cah
lele decorate cu diferitele variante ale stemei Moldovei, cît şi cahlele 
cu decor in relief plat, nemaiîntîlnite în afara Sucevei.

Prezenţa unor fragmente de cahle cu clecor in relief plat, a cahlelor 
de colţ, cu torsadă şi a celor de coronament, tipuri întîlnite la soba din 
..- !sa domniei44 de pe platoul Cetăţii de Scaun, demonstrează frecvenţa 
in epocă, în Moldova, a unor asemenea sobe gotice

Sobele, compuse din cahle cu diverse motive decorative, cu piese 
sm.-huite şi nesmălţuite, îmbinate intr-o subtilă armonie cromatică, sint 
adevărate monumente arhitecturale de interior, somptuoase, care vorbesc 
despre rafinamentul şi gustul artistic, remarcabile, atit ale creatorilor 
cit şi ale comanditarilor acestor creaţii artistice, din Moldova celei de
i cu.ua jumătăţii a secolului al XV-iea, perioadă de înflorire a artei, 

sub toate aspectele ei. în vremea domniei iui Ştefan cel Mare.

44 Elena Busuioc und arh. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. Mittelalterliche 
l<eu helofenarten in den rumănischen Fiirstentiimern (X IV —XVI. Jahrhundert) in 
Dariei. N. S„ X X III . 1979, p. 275—306, p. 301. fig. 25.

45 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit-, p. 27—:i0.
4i> Al. Andronic. Aspecte occidentale ale civilizaţiei moldoveneşt iu epoca 

Iu: Ştefan cel Mare, in Anuarul Institutului de Istoric si Arheologie „A. D. Xe- 
■.opol-, Taşi. XVI. 1979. p. 151—154.

47 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 132. consideră că
,nlia din „casa domniei" nu „a fost o piesă singulară” şi luind in discuţie anu- 
oiilc imperfecţiuni in realizarea decorului, finisajul unor cahle, felul de asam
blare a unor piese componente, se face constatarea că soba reconstituită „nu a 
reprezentat nici cea mai desăvirşită si nici cea mai spectaculoasă realizare de 
•icos: «en din clădirile de la Suceava". Este firesc c;i cele mai izbutite cahle
realizate in atelierele specializate de la Suceava să fi fost utilizate la construirea 
unor sobe in încăperile de reprezentare de la Cetatea de Scaun sau de la

u i-tea Domnească.
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LA CERAMIQUE ORNEMENTALE OU XV-E SIECLE DECOUVERTE 
A I.A COUR PRINCIERE DE SUCEAVA

— /{6 s 11 in e —

L'article ci-dessus presente centains fragments de carreaux de poek- du 
XV-e siecle decouverts a Ja Cour Princiere de Suceava. Sont faites des refdnînces 
a la technologie de product ion de cos carreaux, on fait la classification typologuiue- 
et, egalement leur description, eu essayant de mettre en evidcnce les caractv i»- 
tiques fonctionnelles et particulierement Ies dtvtails decoratifs similaires, :»* u- 
coup d’entre eux avec des motifs de large circulation dans* l’espace roumain >u 
celui europeen. On fait l'appreciation que a cote d'un niveau culturel el d'un , 'ut 
artistique indubitable, tous les themes decoraţifs de cette ceramique contiemu-it 
des preeieuses informations au sujet de la vie de cour de la Moldavie du XV-e 
siecle.

EXPLICAŢI ON DES F1GURES

Pl. 1 — Fragment de carreau simple (1). fragments de carreaux de couronnement 
(2, 3)). fragment de carreau ajoure avec decor g6ametrique (4) (1/2 gr. nat). 

PI. II — Fragment de carreau ajoure avec un chevalier (1). fragment de carivau 
avec decor architectural gothique (2), fragment de carreau avec un ehevMier
(3) (1/2 gr. nat.).

Pl. 111 — Fragment de carreau afec un guerrier (1), fragment de carreau avec -ne 
scene de dance (2). fragment de carreau avec Saint Georges terrassant le 
dragon (3), fragment de cadre de carreau sous la forme d’une niche gothique
(4). (1/2 gr. nat.).

Pl. IV  — Fragment de carreau avec Saint Georges (1). fragment de carreau avec 
un chevalier (2), fragment de carreau de eoin avec torsade (3), fragment de 
carreau avec les armoiries de 1a Moldavie (4), fragment de cnrVeau avec 
un motif heraldique (5), (1/2 gr. nat.).

Pl. V — Fragment de carreau avec Saint Georges (1). fragment de carreau avec 
une scene de chasse (2). (1/2 gr. nat.).

PI. I — Fragment de cahlă simplă (I), fragmente de cahlă de coronament (2 3) 
turală)' traforată, cu decor geometric (4) (1 :2 din mărimea na-



PI. II — Fragment de cahlă traforată. cu cavaler (1). fragment de cahlă cu decor 
arhitectural gotic (2), fragment de cahlă cu cavaler (3), (1 :2 din mărimea 

naturală).

P I .  u i  _  Fragment de cahlă, cu un luptător (1), fragment de cahlă cu o scenă de 
dans (2), fragment de cahlă cu Sf. Gheorghe omorind balaurul (3), fragment 
dc cahlă, fragment de chenar în formă de nişă gotică (4) (1 :2 din mări
mea naturală).



IV  — Fragment de cahlă cu Sf. Gheorghe (1), fragment de cahlă cu cavaler (2) 
fragment de cahlă de colţ cu torsadă (3). fragment de cahlă cu stema Mol- 
t lă) fragment de cahlă cu decor heraldic (5) (1 :2  din mărimea na-

£

y - >• * v

n

. . n  w  1  ■

ia r ^ /  /  ■ . x - 1

7\

i  - % ă  i  %  

r b ' %h v  JA

/  î ........V \ ’/OV-L _ .* •/ JT %

X

„ y /
: Jl*r r

V; ^  / £t:
-.A- 7

/

K
|»L

-y<\ v / / /

* •.. . • j '<-*/• •’
'1  * •• > *

-  &  V; I îl a



STUDII DE ISTORIE

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA EVOLUŢIEI ŞI 
POZIŢIEI CRONOLOGICE A CULTURII 

STARCEVO-CRIŞ PE TERITORIUL MOLDOVEI

NICOLAE UR.SULESCU

Pentru realizarea unei scheme evolutive a primei culturi neolitice 
de pe teritoriul Moldovei ne propunem să întreprindem în primul rînd 
o analiză amănunţită a ceramicii, categoria cea mai importantă do ves
tigii arheologice clin această perioadă. Pentru aceasta, am împărţit sta
ţiunile cercetate şi din care s-au publicat măcar parţial materiale sem
nificative în trei categorii :

A) staţiuni în carc s-au putut surprinde stratigrafie mai multe ni
veluri de locuire:

B) staţiuni în care a fost cercetat un singur complex de locuire şi 
care se poate atribui, deci, unei anume etape ;

C) restul staţiunilor, ale căror materiale provin fie pi1 cule rie- 
ghetică, fie din cercetarea sistematică a mai multor complexe nestrati
ficate : materialele, fiind publicate global în aceste cazuri, pot aparţine 
uneia sau mai multor etape de locuire.

Pentru comparaţiile cronologice ale materialelor prezentate, vom 
face referiri la sistemul de periodizare al lui VI. Milojcic ţinînd seama 
şi de nuanţările şi precizările aduse ulterior acestuia de St. Dimitrije- 
vic - şi Gh. Lazarovici

I. VI. Milojcic';. Chronologie (Ier junffcren Stcinzeit Mittel — uni: Siidost-
i'uropus. Berlin, 1949, p. 7(1—71 : idem, KiirOs-Starcevo-Vinca, in voi. Reineckd- 
Festschrift, Mainz, 1 !»50. p. 108— 118.

li St. Dimitrijevic, Slarcevaeka kuhxtra u Slavon sko~\rijemskom prostonţ
i problem prijelaza ranog u srcctnji neolit u srpskom i hrvatxkom poduruivlju,
Gradski Muzej u Vukovaru, 1969 (p. H5—96 : rezumat german) ; idem. Muterijali
X. Belgrad, 1974. p. «3—107.

;î. Gh. Lazarovici. Banatica, 311. 1975. p. 7—24: idem. Gornea, in colecţia 
Caiete „Banatica", 5. Reşiţa, 1977. p. :M—42: idem. Neoliticul Banatului, in co
lecţia Bibliothccu Musei Napoccnsis, IV, Cluj-Napoca, 1979. p. 39—56. In ultima 
lucrare a stabilit următoarele concordanţe intre sistemul său şi cel al lui S j 
Dimitrijevic. 1974 :

— Starcevo-Criş 1 — treptele monocromă şi liniară A :
— Starfievo-Criş II A — —
— Star£evo-Criş II B — trepata liniară B ;
— StarCevo-Criş III A — treapta ghirlandoidă :
— StarceYo-Cris II I  B — treapta spiraloidă A ;
— StarCevo-Criş IV A — treapta spiraloidă B ;
— Starcevo-Criş IV B — treapta finală.
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A) Staţiuni cu stratigrafie vcrtîcală, în stadiul actual al cercetărilor, 
sini cunoscute în Moldova numai la Trestiana .şi Suceava ; acestea ne 
permit să prezentăm materialul ceramic pe etape evolutive şi să com
parăm trăsăturile acestuia cu cele ale staţiunilor Starcevo-Criş nestra- 
tificate. Faptul este cu atît mai important cu cît s-a presupus deja exis
tenţii a două aspecte zonale în cadrul culturii Starcevo-Criş din Mol
dova ', iar cele două staţiuni ne permit să urmărim mai bine, crono
logic- şi teritorial, caracteristicile lor.

Trestiana. Cercetările Eugeniei Popuşoi au sesizat existenţii a două 
nivele cie locuire în această aşezare. Ambele nivele cunosc existenţa a 
:î categorii dc ceramică (grosieră, semîfină şi fină), dar raportul dintre 
ele şi caracteristicile lor (mai ales la categoria fină) se modifică. Astfel 
în nivelul al doilea se constată următoarele schimbări faţă de primul : 
se înmulţeşte prezenţa nisipului şi a pietricelelor in pasta vaselor ; 
scade cantitativ şi calitativ categoria ceramicii fine (clar nu se renunţă 
definitiv la lustruirea suprafeţelor) ; dispar străchinile semisferice şi 
apar străchinile cu un bitroneonism accentuat ; dispar total elementele 
picturale albe, răm înînd doar cele închise (negre sau brune) pe fondul 
roşu al vasului B;

Materialul prezintă unele trăsături care permit o încadrare crono
logică destul de precisă. Astfel, p r i m u l  n i v e l  —  caracterizat prin 
existenţa unor forme bitronconice neaccentuate (pl. 1/1— 7). prin 
menţinerea unor forme semisferice (pl. 1/9), prin utilizarea în ameste
cul pastei, pe lingă pleavă, şi a nisipului în cantitate redusă, prin ut i 
lizarea cu totul sporadică a decorului canelat1’, prin menţinerea culorii 
albe, cu rol secundar faţă de negru, prin utilizarea, pe lîngă motive 
liniare şi ghirlandoide \ a unor elemente spiralice. sub forma unor S- 
uri culcate 8 —  îşi găseşte cele mai bune analogii în subfaza Starcevo- 
Criş III B (clin sistemul Gh. Lazarovici) care e similară cu treapta spi
raloidă A a lui St. D im itrijev ic9, ceea ce corespunde cu apariţia pri
melor elemente vincene la Dunăre. Cea mai apropiată analogie se gă
seşte in primele două nivele ale aşezării de la Lei, clin sud-estul Tran
silvaniei De remarcat că şi la Leţ, la fel ca la Trestiana, cupele semi
sferice se găsesc numai în primul nivel n . Aceste analogii ne sugerează

4. N. Ursulescu. Originea şi periodizarea culturii Criş. referat prezentat Im 
cadru l doctorantura  la U n iv . „A l. I. C uza"— lasi, l!)7*i, p. 3(> ; E. Popuşoi, Crrr.
ist.. X I .  1080. p. 133 ; E. Comşa, Daria, X X I I .  1078, p. 33.

o. E. Popuşoi. op. cit., p. 130.
ii. Ibidem, p. 124 şi fig. 15/5.
7. Ibidem, fig. 10 şi 17.
!!. Ibidem, fig. 17 I.

G h . Lazarov ic i, op. cit., 1077, p. 38— 40 ; idem , op. cit., 1079, p. 48— 4!* ; 
St. D im itr ijev ic . op. cit., 1071. p. 103— 104 (a sc com para îndeosebi p l. V II '7 cu
fig . 17/1 dc la  E. Popuşo i, op. rit.).

10. E. Zaharia . SCIV. 15, 1. 1964, fig. 4 ;  5 ;  7/1— 14, 18; 8 ;  0 ' i —  7 ;  la ce
ram ica pictata  a se com para îndeosebi fin. 10/10 cu fig. 17/3 de la E. Popuşoi,
op. rit.

11. Ibidem, p. 23.
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Pl. Suceava — „Parcul Cetăţii": profilul peretelui casetei nr. 2 de pe Ş.L. 4 isec
ţiune prin locuinţa nr. 5 !ji groapa nr. 1) 1 — sol actual; II — sol brun-cerm-us. 
cu rare materiale arheologice; 111 — strat brun. cuprinzind materialele loiuir.tei 
nr. 5; IV — sol negru închis (a doua fază dc umplere a gropii nr. 1) ; V — sol 
negru amestecat cu argilă (prima fază de umplere a gropii nr. 1) ; VI — a- ... lâ

sterilă

prafaţă 7A suprapunea o locuinţă aci incită (nr. 7). care, la rîndul eL. a 
fost construită peste groapa nr. 7 (pl. IA, B ; 5A. B). In imediata \vi- 
nătate a acestui complex a fost cercetată locuinţa adîneită nr. 10, are 
prezenta un nivel de refacere a vetrei şi parţial era suprapusă de r.-s- 
turile locuinţei de suprafaţă 7A (pl. IA, C ; 5C). Coroborate cu da'.'le 
rezultate din studierea ceramicii, aceste situaţii siratigrafice au întîi at 
existenţii a p a t r u  e t a p e  d e  l o c u i r e  în cadrul aşezării Si r- 
cevo-Criş de Ia Suceava —  „Parcul Cetăţii*4, cărora Ie corespund iasă 
3 faze, distincte şi din punct de vedere tipologic.

In prima etapă a fost săpată locuinţa nr. 10, iar adiacent groapa 
nr. 7.

într-o a doua etapă, deasupra gropii nr. 7, a fost amenajată i i- 
cuinţa adincită nr. 7. Materialele de la fundul celor două locuinţe a . li
cite (7 şi 10) prezintă asemănări evidente, astfel că le-am încadra', In 
aceeaşi fază iniţială a locuirii Starcevo-Criş de pe platoul din „Pa:- ui 
Cetăţii44.

A treia etapă corespunde cu faza a doua şi in cadrul ei are loc re
facerea vetrei locuinţei nr. 10 şi se continuă locuirea în cele două t a - r .-  

plexe alăturate.
In fine. a patra etapă ( =  faza a treia) e marcată de sfirşitul r- or 

două locuinţe adincite şi de ridicarea, peste resturile lor ,a locui; ‘ 
de suprafaţă 7A.

Datele de stratigrafie verticală par a se confirma şi din punct I > 
vedere al stratigrafiei orizontale, prin existenţa în aceeaşi zonă a 3 . >• - 
zări Starcevo-Criş: „Parcul Cetăţii", „Cîmpul şanţurilor" şi „Şipo:* ,7. 
Deşi nu avem multe şi semnificative materiale din punctele „Cinv.m! 
şanţurilor*4 şi „Şipot41, e aproape sigur că cele trei aşezări, atît de ap >- 
piate între ele, nu puteau fi contemporane, in condiţiile densităţii ic— 
mografice reduse de la începutul neoliticului, ci reprezentau mai -

17. N. Ursulescu, op. cit., 1970, p. 2til si nota 21 : idem. op. cit., 197.;, p.
48—50 şi fig. 1.
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gr oă deplasări ale aceleiaşi comunităţi în cadrul unui areal agricol de- 

u minat.
Important e faptul că datele stratigrafico-tipologice din zona com

puselor 7 şi 10 îşi găsesc confirmarea in materialul ceramic al celor- 
la complexe de ia Suceava, precum şi în cel al altor aşezări din Mol
dova.

In p r i m a  e t a p ă  se încadrează descoperirile din primul nivel al 
l< iniei adîncite nr. 10 (pl. 31) şi din groapa adiacentă nr. 7 (pl. 22/1 -
8). Ceramica nu are în amestecul pastei decit pleava şi materii organice ; 
ar. rea este incompletă, răm înînd totdeauna în secţiune un miez de cu
lc rs închisă, mai subţire sau mai lat in funcţie de categorie. După as- 

nl general există 3 categorii :
a) Foarte fină, cu pereţi subţiri, perfect neteziţi, fără nici un fel

:• sperităţi (un fel de lustru mat). Culoarea este roşie-gălbuie. gălbuie
. gălbui'e-roşietică. într-un singur caz (de altfel singurul din toată aşe- 

zar- i) am intiln it în locuinţa 10 şi un fragment de nuanţă roşietică-ee- 
n ' i j ,  lustruit pînă la luciu. Din totalul de 58 fragmente ceramice din 
pr ul nivel al locuinţei 10, această categorie reprezintă circa 23% ; lip-
s(..*>* in schimb din conţinutul foarte sărac al gropii nr. 7 (total 30 frag-
tr ic ceramice). Formele sînt exclusiv bitronconice (pl. 31/1— 2), re-
pr . entind castroane sau cupe. Nu au alt decor decit elemente picturale
a şi negre, aplicate după ardere, direct pe fondul lustruit al vasului 
şi f are nu s-au păstrat decit sub forma unor pete minuscule de culoare 
(r-*" firul nu se poate reconstitui);

b) Fină, cu pereţi ceva mai groşi, bine neteziţi, de culoare roşietieă,
cu uianţe de la gălbui Ia brun. Arderea nu este totdeauna uniformă, 
di: naştere unor nuanţe diferite. Reprezintă majoritatea in cadrul ce-
r. ; ii (circa 70% in primul nivel al locuinţei 10 şi circa 80% in groapa 
7). Ca forme se in tiinesc: străchini tronconice, cu deschidere largă şi 
: ‘and inelar sau uşor scobit (pl. 22 1. 8 ; 3.4/5— 6): oale cu corp bom-
i> ;• -i git distinct (pl. 22/2 ; 31/1) sau cu corp oval-alungit şi trecere lină

zona gîtului (pl. 31 3, 8). Fundurile oalelor sînt plate, îngroşate, iar 
ni ri formează chiar un mic soclu (pl. 22/8— 7 ; 31/7). A tit străchinile 
:r onice, cît şi oalele au fost acoperite in proporţie de circa 40®,’0 cu 
o • t'psea roşie (străchinile în interior, oalele la exterior), pe care s-a 
ap : at. după ardere, pictură cu culoarea neagră (nu s-a păstrat decît sub 
f« '-.ia unor pete, ce nu permit reconstituirea decorului). La un castron 
a: re un şir de proeminenţe (pl. 34/10), iar la oale apar atît decoruri 
p! -îice —  proeminenţe aplatizate, eu impresiuni de deget la mijloc 
(p! 22/4) —  cît şi impresiuni dc deget pe buza vaselor (pl. 22 2) sau 
de Vget şi unghie, dispuse în pereche (pl. 31/9), clar neformind încă 
aşa-numitul „spic“ ;

<•) l'zuală. cu pereţi de pînă la 1 cm., cu ardere incompletă mai pro- 
ţaţă si cu suprafeţele mai puţin netezite. De cele mai multe ori. 

perii ru atenuarea asperităţilor, suprafeţele sînt acoperite cu o angobă 
r v ;ică. Totuşi .aspectul ei este superior majorităţii ceramicii grosiere 
dir etapele următoare, motiv pentru care am desemnat-o aici cu ter- 
tr.'< : iul de uzuală. Reprezintă doar 7°/n din ceramica primului nivel al



NICOLAE URSULES: ’U

Pl. 3. Suceava — „Parcul Cetăţii” : profilul peretelui casetei nr. 2 de pe Ş I.. 4 isec
ţiune prin locuinţa nr. 5 fji groapa nr. 1) 1 — sol actual ; II — sol brun-cer.u><>s. 
cu rare materiale arheologice; 111 — strat brun. cuprinzind materialele loiuit.iei 
nr. 5 ; IV — sol negru închis (a doua fază de umplere a gropii nr. 1) ; V — sol 
negru amestecat cu argilă (prima fază de umplere a gropii nr. I) ; VI — a ... iâ

sterilă

prafaţă 7A suprapunea o locuinţă adîneită (nr. 7). care, la rîndul ei. a 
fosl construită peste groapa nr. 7 (pl. IA, 15 ; 5A. B). In imediata \vi- 
nătate a acestui complex a fost cercetată locuinţa adîneită nr. 10. -are 
prezenta un nivel de refacere ;i vetrei şi parţial era suprapusă de r.-s- 
turile locuinţei de suprafaţă 7A (pl. IA, C ; 5C). Coroborate cu da‘ •-■ie 
rezultate din studierea ceramicii, aceste situaţii siratigrafice au im:; at 
existenţa a p a t r u  e t a p e  d e  l o c u i r e  în cadrul aşezării S- c- 
cevo-Criş de la Suceava —  „Parcul Cetăţii'1, cărora le corespund iasă 
3 faze, distincte şi din punct de vedere tipologic.

In prima etapă a fost săpată locuinţa nr. 10, iar adiacent groapa 
nr. 7.

Intr-o a doua etapă, deasupra gropii nr. 7, a fost amenajata lo
cuinţa adîneită nr. 7. Materialele de la fundul celor două locuinţe a . 
cite (7 şi 10) prezintă asemănări evidente, astfel că le-am încadra', in 
aceeaşi fază iniţială a locuirii Starcevo-Criş de pe platoul din „Pa:v u: 
Cetăţii1*.

A treia etapă corespunde cu faza a doua şi in cadrul ei are Ioc re
facerea vetrei locuinţei nr. 10 şi se continuă locuirea în cele două c.= v- 
plexe alăturate.

In fine, a patra etapă (— faza a treia) e marcată de sfirşitul = . n- 
două locuinţe adincite şi de ridicarea, peste resturile lor ,a locui; ‘-vi 
de suprafaţă 7A.

Datele de stratigrafie verticală par a se confirma şi din punct I ■ 
vedere al stratigrafiei orizontale, prin existenţa în aceeaşi zonă ;i 3 . >• - 
zări Starcevo-Criş : „Parcul Cetăţii14, „Cîmpul şanţurilor" şi „Şip<.-.A r . 
Deşi nu avem multe şi semnificative materiale din punctele „Cîmpul 
şanţurilor'4 şi „Şipot44, e aproape sigur că cele trei aşezări, atît de ap->- 
piate între ele, nu puteau fi contemporane, în condiţiile densităţii de
mografice reduse de la începutul neoliticului, ci reprezentau mai :

17. N. Ursulescu, op. cit., 1 ‘170, p. 2til si nota 21 ; idem. op. cit., I!*7.;, i>.
48—50 şi fig. 1.
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gr • jâ deplasări ale aceleiaşi comunităţi în cadrul unui areal agricol de- 
u minat.

Important e faptul că datele stratigrafico-tipologice din zona com- 
pji xelor 7 şi 10 îşi găsesc confirmarea in materialul ceramic al celor-
i;: complexe de la Suceava, precum şi în cel al altor aşezări din M ol
dova.

In p r i m a  e t a p ă  se încadrează descoperirile din primul nivel al 
li iniei adîncitc nr. 10 (pl. 31) şi din groapa adiacentă nr. 7 (pl. 22/1- 
M). Ceramica nu are în amestecul pastei decit pleava şi materii organice ; 
ar. rea este incompletă, răm înînd totdeauna în secţiune un miez de cu
lt re închisă, mai subţire sau mai lat in funcţie de categorie. După as- 
;> n l  general există 3 categorii :

.i) Foarte fină, cu pereţi subţiri, perfect neteziţi, fără nici un fel 
:■ -.perităţi (un fel de lustru mat). Culoarea este mşie-gălbuie. gălbuie
. . Liălbuie-roşietică. Intr-un singur caz (de altfel singurul din toată nşe-

/ar- i) am intilnit în locuinţa 10 şi un fragment de nuanţă roşîetică-ce- 
n.i'i-j, lustruit pînă la luciu. Din totalul de 58 fragmente ceramice din 
pr;-nl nivel al locuinţei 10, această categorie reprezintă circa 23«/0 ; lip- 
m in schimb din conţinutul foarte sărac al gropii nr. 7 (total 30 frag- 
ir -c ceramice). Formele sînt exclusiv bitronconice (pl. 34/1-—2). re- 
pr ; entind castroane sau cupe. Nu au alt decor decit clemente picturale 
a' şi negre, aplicate după ardere, direct pe fondul lustruit al vasului 
şi i are nu s-au păstrat decit sub forma unor pete minuscule de culoare 
( . Mrul nu sc poate reconstitui);

1.)) Fină, cu pereţi ceva mai groşi, bine neteziţi, de culoare roşietică, 
tu uianţe de la gălbui la brun. Arderea nu este totdeauna uniformă, 
(i - naştere unor nuanţe diferite. Reprezintă majoritatea în cadrul ce-
r. ii (circa 70% în primul nivel al locuinţei 10 şi circa 80% in groapa
7). Ca forme se întilnesc : străchini tronconice. cu deschidere largă şi 

'und inelar sau uşor scobit (pl. 22 1. 8 ; 31/5— 6); oale cu corp bom- 
i> 'i gît distinct (pl. 22/2; 34/1) sau cu corp oval-alungit şi trecere lină 
s;"'- zona gitului (pl. 31 3, 8). Fundurile oalelor sînt plate, îngroşate, iar 
ur, ri formează chiar un mic soclu (pl. 22/6— 7 ; 31/7). A tît străchinile 
r onice, cît şi oalele au fost acoperite in proporţie de circa 40° '» cu

o !>psea roşie (străchinile în interior, oalele la exterior), pe care s-a 
ap : at. după ardere, pictură cu culoarea neagră (nu s-a păstrat decît sub 
f< ' •ia unor pete, ce nu permit reconstituirea decorului). La un castron 
a: :e un şir de proeminente (pl. 31/10). iar l;i oale apar atit decoruri 
pi -lice —  proeminenţe aplatizate, cu impresiuni de deget la mijloc 
(p! 22/1) —  cit şi impresiuni dc deget pe buza vaselor (pl. 22 2) sau 
de ’eget şi unghie, dispuse în pereche (pl. 34/9), dar neformind încă 
aşa-numitul „spic44 ;

c) l'zuală. cu pereţi dc pină la 1 cm., cu ardere incompletă mai pro- 
n: iată si cu suprafeţele mai puţin netezite. De cele mai multe ori, 
pf ■■,nt atenuarea asperităţilor, suprafeţele sînt acoperite cu o nngobă 
r v ;ică. lotuşi .aspectul ei este superior majorităţii ceramicii grosiere 
dir etapele următoare, motiv pentru care am desemnat-o aici cu ter- 
m  :aii de uzuală. Reprezintă doar 7°/» din ceramica primului nivel al
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locuinţei 10 şi circa 20% din cea a gropii nr. 7. Fragmentele par a pro
veni în  exclusivitate de la forma oală (pl. 31/11), avînd ca decor briuri 
simple (pl. 22/5) şi proeminenţe rotunjite (pl. 22/3).

A d o u a  e t a p ă  o întîln im  sigur numai în  partea inferioară (0,80 
1,10 m) a locuinţei adîncite nr. 7. Probabil, aici se încadrează şi mur- 
m întul Starcevo-Criş descoperit lîngă locuinţa 7 18. Se pare că, din punct 
de vedere cronologic, locuirea in semibordeiul nr. 7 a început întrucîtva 
ulterior aceleia din locuinţa 10, dar a continuat şi după întreruperea 
temporară a folosirii acesteia (sfirşitul primului nivel şi stratul do ni
velare care separă cele două vetre ale locuinţei adîncite nr. 10).

Prezintă ca element comun cu etapa anterioară menţinerea ceim- 3 
categorii ceramice, cu toate că apar unele modificări. Astfel, dacă cera
mica foarte fină îşi păstrează aproximativ aceleaşi caracteristici şi ace
leaşi proporţii (circa 12,5% din totalul de 320 fragmente), in schimb 
raportul dintre categoria fină şi cea grosieră se modifică net în favoarea 
celei grosiere (62,5% faţă de numai 25%). De asemenea, categoria fină 
începe să fie acoperită cu un slip subţire în componenţa căruia st- gă
seşte şi nisip foarte fin, iar categoria grosieră prezintă uneori in pastă 
(in general mult mai prost frămîntată decit in etapa anterioară) şi ames
tec de pietricele. Din punct de vedere al arderii, categoria fină prezintă, 
pe lingă specia roşietică, şi o specie brun-roşietică, iar categoria gro
sieră, pe lingă specia arsă neuniform (majoritară), şi o specie arsă uni
form la roşu, dar cu pereţii groşi şi fără netezire (0,5%). Cerami t cu 
urme de pictură neagră, aplicată după ardere, pe fond roşu (15%) apare 
numai in cadrul categoriei grosiere, atît Ia specia arsă neuniform. ‘ şi 
la cea arsă uniform la roşu (decorul nu se poate însă reconstitui). în 
privinţa formelor. în  timp ce la specia arsă neuniform fragmentele apar
ţin mai ales tipului oală-borc-an. fragmentele arse la roşu provin mai 
ales de la străchini tronconice.

Formele le continuă pe cele din etapa anterioară, dar apar -anele 
noutăţi. La categoria fină se atestă acum picioarele înalte, de formă le- 
bată, goale în interior (pl. 22;20), provenind probabil de la străchini 
tronconice (pl. 22 13), precum şi torţile tubulare (pl. 22/17) sau *ub 
formă de urechi uşă, dispuse vertical (pl. 22 lfi). In cadrul categorici gro
siere apar şi funduri de mari dimensiuni (pl. 23/7— 8), care s-ar putea 
să fi aparţinut unor vase mari de provizii.

Decorurile plastice se prezintă mult mai variate, îndeosebi în cadrul 
categoriei grosiere: briuri alveolare (pl. 23/2); proeminenţe conic- (pl. 
23/4, 5) rotunjite (pl. 24/10— 11), cilindrice (pl. 24/12), aplatizate, cu 
împresiune de deget în mijloc (pl. 23/6), oval-alungite, ca nişte apucă
tori. uneori înşeuate prin impresiuni de deget (pl. 23/9 ; 21/7) ; tor.: cu 
impresiuni de deget (pl. 23/3 ; 24/4. 5). Decorurile imprimate sint mai 
rare : impresiuni pe buza unor oale (pl. 22/12 : 24 2) ; şiruri izolate de 
impresiuni de unghie (pl. 23/11 ; 24/13) ; impresiuni superficiale ale vir- 
fului degetului (pl. 24/1), uneori combinate cu impresiuni de unghie (pl. 
24/8). în  1 cazuri apare barbotina neorganizată, stropită. Intr-un singur

18. Idem, op. cit., 1978, p. 83—84 şi fig. 7>.
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caz, la categoria fină, apar şi incizii adinei (pl. 22/15) ; e posibil însă ca 
acest fragment să fie rezultatul unei intruziuni din nivelul superior.

în  genere, ceramica acestei etape ,deşi nu rupe integral cu tradi
ţiile nivelului timpuriu, anunţă deja caracterele etapelor tîrzii, dar în
tr-o proporţie încă redusă.

E t a p e i  a t r e i a  de locuire, pe cale stratigrafică şi tipologică, ii 
poate fi atribuită ceramica din nivelul corespunzător celei de a doua 
vetre a locuinţei adîncite nr. 10 (pl. 35 ; 36), precum şi partea superioară 
a umpluturii locuinţei adîncite nr. 7, între 0,60— 0,80 m (pl. 25 ; 26). Pe 
cale comparativ-tipologică, s-ar mai încadra aici ceramica clin locuin
ţele nr. 1 (pl. 6/1— 13 ; 7 ; 8 ; 9/1— 7), nr. 2 (pl. 6/14 ; 9/8— 9), nr. 6 (pl. 
21). nr. 9 (pl. 32; 33), din nivelul inferior al gropii nr. 1 (pl. 15/1— 11), 
precum şi clin complexul surprins în săpătura mai veche a lui Dan Gh. 
Feivdor (pl. 38/10— 19). Se pare că, clin punct de vedere cronologic, a 
fost etapa cu existenţa cea mai îndelungată in cadrul aşezării de la Su
ceava —  „Parcul Cetăţii“.

Caracteristica de bază a ceramicii acestui nivel o reprezintă dispa
riţia categoriei foarte fine. perfect netezită : vom întîln i de acum încolo 
di ir categoriile fină şi grosieră.

Categoria fină, clin punct de vedere al tehnicii de ardere, cunoaşte 
spt ia roşietică-gălbuie-cenuşie şi parţial pe cea roşietică sau brun-ro
şietică. Specia arsă roşietic-gălbui. cu nuanţe cenuşii (circa 13%, res- 
per::v circa 20% din ceramica nivelelor superioare ale locuinţelor adîn- 
cite 10 şi 7), nu cunoaşte încă o ardere cenuşie perfectă.

Categoria grosieră cuprinde îndeosebi specia arsă neuniform şi pâr
tia! pe cea roşietică sau, cu totul rar. brun-roşietică. în toate comple
xe : predomină net specia arsă neuniform, care apare in proporţie de 
pes! • 50%. Atît în cadrul acestei specii, cît şi a celei arse la roşu, pre
domină fragmentele acoperite cu o angobă roşietică, de slabă calitate, 
ar se exfoliază cu uşurinţă ; aceasta se aplică acum pentru a acoperi

• v-O’Thâţile, deoarece nu se mai ultilizează netezirea. Pe o parte din frag
mentele acoperite cu angobă roşietică se pot observa mici puncte negre, 
probabil rămăşiţă a unei picturi aplicate după ardere.

Pe lîngă materii organice, pasta vaselor, la toate categoriile, pre
zintă în compoziţie tot mai mult nisip (fie fin, fie cti bobul mare) : mai 
rar s=.- întilnesc şi pietricele. Categoria fină arsă la roşu şi neacoperită 
u angobă (aproape 10% clin totalul ceramicii în nivelul superior al lo

co ii ţoi 10), prezintă uneori, ca particularitate, un amestec de cioburi 
; : ate, amintind de compoziţia viitoarei ceramici cucuteniene uzuale.

în privinţa formelor, categoria fină, arsă roşietic-gălbui cu nuanţe 
•naşii. cuprinde, pe lingă tipurile bitronconice tradiţionale, cu margi

ni i uşor răsfrintă (pl. 25/1, 2, 4, 9 ; 36/1, 3, 5, 6), ca şi pe lîngă stră- 
ilunile tronconice cu picior înalt, gol în interior (pl. 25/8,11 : 36/8), un 

umăr destul de important de oale, cu gît bine diferenţiat, mai scurt 
(pl. 25/6 ; 36/4) sau mai lung (pl. 25/7 ; 36/7) şi cu fund îngroşat (pl. 
25/10). Formele bitronconice sînt in general nedecorate ; doar in două 

izuri prezintă impresiuni de unghie (unul în ,,spic“), iar într-un caz, 
:l<* v ib  buza reliefată, porneşte un briu simplu, vertical (pl. 25/4). La o
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strachină tronconică apare, sub buza teşită spre interior, o perforaţie 
(p). 36/8). care servea probabil la atirnarea vasului. Oalele prezintă toarte 
şi proeminenţe (pl. 25/5).

Specia arsă aproape uniform ia roşu, pe lingă foarte rare forme 
bitronconice (pl. 35/3, 12) şi străchini tronconice (pl. 35/2) —  care apar 
mai ales în complexele mai vechi ale acestei etape — , prezintă o netă 
predominare a oalelor în formă grosieră : mai apar ulcele-pahar de ii- 
mensiuni mai mici şi cu pereţii mai subţiri, in cadrul categoriei fLtie 
(pl. 35/1 ; 36/10). O formă aparte o reprezintă partea inferioară a uaui 
„flacon*4 cilindric (pl. 35/10). cu pereţii groşi de 1,5 cm, dar bine arşi, 
ceea ce indică un contact prelungit cu focul. Formele bitronconice şi stră
chinile tronconice nu au decoruri. Oalele sînt ,în marea lor majori'.aie, 
acoperite cu angobă şi prezintă : proeminenţe simple, de diferite tipuri (pl. 
25/16 ; 35/9 ; 36/13, 14), apoi aplatizate, cu impresiuni de deget la m ij
loc (pl. 25/15), precum şi înşeuate (pl. 36/9) ; barbotină stropită (pl. _■> 
19). combinată uneori cu proeminenţe (pl. 36/15) : briuri simple arc ti te 
(pl. 35/11), briuri alveolare (pl. 25/17; 36/12); toarte simple sau tu î- 
lare (pl. 25/12) : impresiuni de unghie (pl. 35/8) sau de unghie si ci-.--.rt 
(pl. 25/18 ; 35/5). Ulcelele-pahar au, pe git sau pe umăr. ureehiuşe (pl. 
86/10) sau proeminenţe (p!. 85/1).

Specia arsă brun-roşietic reprezintă o apariţie rară (maximum 
în complexele unde e cel mai bine reprezentată). Aparţine categoriei 
fine în complexele mai vechi ale etapei, unde prezintă numai forme i i- 
tronconice (pl. 35/13, 14) şi devine mai grosieră spre sfîrşitul etapei, 
cînd aparţine unor forme oală, decorate eu proeminenţe (pl. 36/17) sau 
impresiuni (pl. 25/20).

Specia arsă neuniform prezintă, cu rare excepţii, pereţi groşi, u 
suprafaţa neîngrijită, aparţinînd mai ales formei oală, îndeosebi cu git 
bine diferenţiat şi cu corp bombat (pl. 26/1, 2, 1— 7 : 35/15 ; 36/19, 28 : 
37/1, 2, 13), dar şi cu trecere lină între gît şi corpul oval-alungit (pl. 
35/16; 37/9) —  ambele cu fund tipic, îngroşat (pl. 26/15; 35/22; 36/21,
22 ; 37/6— 8), uneori profilat (pl. 37/10). Foarte rar e atestată forma <h- 
strachină tronconică, cu buza subţiată (pl. 36/18) sau de aceeaşi gro
sime cu peretele (pl. 26/3; 35 17), avînd funduri concave (pl. 35/19) sau 
inelare (pl. 37/11). Străchinile nu au decoruri. Oalele prezintă t urme de 
pictură neagră pe vasele acoporite cu angobă roşie : toarte (pl. 26/8— 10 ; 
35/23); proeminenţe simple, rotunjite (pl. 26/5, 13; 35/21 ; 36/20) sau 
alungite (pi. 26/11) ; proeminenţe cu împresiune de deget la mijloc (pl. 
37/1) ; proeminenţe duble înşeuate (pl. 35/20); proeminenţe-apucători 
înşeuate (pl. 6/1) ; briuri simple (pl. 7/21 ; 26/12) sau alveolare (pl. 35'21 : 
36/25 ; 37/5) ; barbotină stropită ; alveole pe marginea buzei (pl. 26/1, 6) ; 
şiruri de impresiuni de deget (pl. 26/11 ; 37/15) şi de unghie (pl. 7 ;23 ; 
36/24; 37/21); cu totul rar apar liniile incizate (pl. 7/22, 25; 37/10).

E t a p a  a p a t r a  reprezintă orizontul final al locuirii din aşezarea 
de la Suceava ; materialele care o ilustrează provin din locuinţele de 
suprafaţă 7 A (pl. 27 ; 28 ; ea suprapune în întregime locuinţa adîneită 
nr. 7 şi parţial locuinţa adîneită nr. 10), 3 (pl. 6/15 =  9 /12 ; 6 /16*=9/II ; 
9/10, 13) şi 8 (pl. 29 ; 30/1— 21 ; 31), precum şi din locuinţa adîneită nr.
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5. (pl. 10/2— 14; 11; 12; 131— 9, 11— 13; 14; 16; 17/1— 15, 17—
23 , 18 ; 19 ; 20). Prezintă cîteva noutăţi clare faţă de etapele anterioare :

—  in pasta vaselor amestecul de nisip (şi mai puţin pietricelele) e 
iii evidentă creştere; pasta cu asemenea adaosuri se intilnoşte totuşi 
doar cam la 20% din totalul ceramicii ;

—  dispare specia arsă brun-roşietic, întiln ită mai ales in etapele 
a doua şi a treia ;

creşte mult procentajul ceramicii arsă cenuşiu, cu nuanţe ro
şietic-gălbui (circa 35— 40%) ; această specie are acum în primul rind
nuanţa cenuşie, iar nu roşietic-gălbuie, ca in trecui ;

—  creşte numărul străchinilor tronconice, cu picior înalt, gol in
interior, adesea cruciform (pl. 27 21; 29 16; 31/18) sau in formă de 
mosor (pl. 20/14), am intind exemplare similare de la Leţ 1!l şi Tres
tiana II ;

—  apar străchinile accentuat bitronconice, cu marginea răsfrintă 
(pl. 17 2, 3, 5 ; 25/6 ; 27/5, li, 16 ; 29/18), carc indică spre nivelul al doi
lea de la Trestiana 2l, ca şi spre nivelul al treilea de la Leţ -- ;

—  asistăm la apogeul ceramicii incizate, care formează mai ales de- 
roruri zig-zagate (pl. 9/10; 13 2—9 ; 30 2), specifice perioadelor tîrzii 
ale complexului Starcevo-Criş ;

—  barbotina stropită devine acum m ult mai frecventă (pl. 13/11—  
13 ; 28/3 ; 31 14);

—  impresiunile de unghie şi deget sint dispuse mai ales in „spic11 
(pl. 10 9. 11:12 7);

—  străchinile tronconice ale categoriei fine, arsă cenuşiu-roşietic, 
prezintă, pentru prima oară, decoruri plastice : proeminenţe (pl. 27/8)

. 1  briuri alveolare, dispuse oblic sub buză (pl. 27/15) ;
—  in general, decorurile plastice cunosc o utilizare extrem de nu

meroasă, remareSndu-se brîurile în formă arcuită, simple (pl. 15/12= 
l'.i 7 ; 29 23) sau alveolare (pl. 15/6, 8— 10, 13 ; 28/4, 5) ;

—  in cadrul categoriei fine, arsă cenuşiu-roşietic, mai ales pe va
rie bitronconice, se utilizează decoruri de caneluri (pl. 9/13; 14/11;

27 16— 19 ; 29/14, 17), ceea ce indică existenţa unor legături cu un me- 
•liu vincan (sau mai curind influenţat de acesta), căruia îi era propriu 
acest motiv decorativ ;

—  pe două fragmente din locuinţa nr. 5 (pl. 16/2 ; 18/2) apar mo
tive decorative străine culturii Starcevo-Criş : linia vălurită incizată şi 
meandrul format din linii late, slab incizate, mai curind albiate —  ambele 
;;ăsindu-şi analogii în mediul mai evoluat al ceramicii liniare vechi răsări
tene 2:!. Modul de tratare a liniilor meandrate nu corespunde însă cu li-

19. E. Zaharia, op. cit., fig. 8/6, 9.
20. E. Popuşoi. op. cit., 1980, fig. 13/15.
21. Ibidem, p. 128 şi fin. 13/7—9, 16.
22. E. Zaharia, op. cit., fig. 6/1, 4, 11—14.
23. J. Lichardus, in voi. Aktuclle Fragen der Bandknramik, Szekesfehtrvâr, 

H72, fig. 1/4. 7 ; 2/6, 8 ; 3/5, 8 ; Al. Păunescu, Dacia, VII, 1963, fig. 2/1, 2, 12 ; 
IZ. Comşa, Dacia, V II, 1963, fig. 3/14, 21 ; N. Kalicz, J. Makkay, Die Linienband- 
keramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1977, pl. 17/15, 17; 
18/16 ; 21/16 ; 22 ; 140/15.
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niile adine incizate ale ceramicii lin iare  vechi răsăritene, fiind din acest 
punct de vedere mai apropiate de caneluri.

*
* *

Paralelizarea etapelor de evoluţie a ceramicii de la Suceava cu res
tul arealului Starcevo-Criş e îngreunată de faptul că nu se pot recon
stitui motivele pictate. De aceea, deşi ţinem seama şi de indiciile de or
din general ale tehnicii picturale, totuşi accentul în această paralelizare 
il punem pe elementele de tehnică a prelucrării ceramicii, pe formele şi 
decorurile vaselor.

Astfel, primele două etape din evoluţia ceramicii de la Suceava, care 
se individualizează prin existenţa categoriei foarte fine, perfect nete
zită şi cu urme cie pictură albă şi neagră, se pot paraleliza cu ceramica 
primului nivel de la Trestiana şi deci cu subfaza Starcevo-Criş III B, 
după sistemul Gh. Lazarovici. Modificările cantitative şi calitative din 
cadrul speciei grosiere ne arată că în  cadrul acestei prime faze de la 
Suceava se pot sesiza două subfaze. corespunzînd celor două nivele.

Ceramica etapei a treia, caracterizată prin dispariţia categoriei foarte 
fine, prin dispariţia picturii cu alb şi prin înmulţirea elementelor de de
cor plastic, îşi găseşte bune paralele în ceramica subfazei Starcevo-Criş 
IV  A, care, în multe zone, reprezintă orizontul final al marelui complex. Ea 
corespunde celei de a cloua faze a locuirii de la Suceava ; unele elemente 
tipologice indică posibilitatea ca unele complexe de locuire să nu fi fost 
intru totul contemporane, fiind deci probabilă existenţa unor subfaze în 
cadrul acestei perioade mai îndelungate de evoluţie a comunităţii de 
la Suceava.

Ceramica etapei a patra ( =  faza a treia a locuirii de la Suceava) 
se individualizează prin cîteva elemente foarte tîrzii. remareîndu-se pre
zenţa constantă a ceramicii cenuşii, uneori decorată cu caneluri, pre
cum şi înflorirea decorului barbotinat stropit şi a celui inc-izat zig-zagat. 
Credem că ne aflăm în faţa unei variante regionale a orizontului ulti
melor supravieţuiri ale complexului Starcevo-Criş, desemnat drept sub
faza IV  13. Dacă în zona dunăreană acest orizont apare puternic influ
enţat dc cultura Vinca, aflată în plin proces de formare şi expansiune, 
în schimb, la periferia nordică a complexului Starcevo-Criş se constată, 
pe o arie largă, un contact, mai strîns sau mai sporadic, cu cultura ce
ramicii liniare vechi (Medina, Mehtelek, grupa Szatmar, Barca III, Cin- 
meşti ş.a.). Credem că şi in orizontul final al locuirii Starcevo-Criş de 
la Suceava se poate sesiza un asemenea contact, ilustrat de înmulţirea 
ceramicii cenuşii şi de prezenţa unor elemente decorative.

Faţă de Trestiana, considerăm că etapele a treia şi a patra de la 
Suceava îşi găsesc corespondenţe în nivelul al doilea de acolo.

B) Staţiuni în care a fost cercetat un singur complex de locuire : 

Balş (com. Tîrgu Frumos, jud. Iaşi). Ceramica din unica locuinţă
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cercetată a ic i24 prezintă, din punct de vedere al tehnicii de prelucrare, 
un aspect de tranziţie între varianta din sudul şi cea din nordul Mol
dovei, in sensul că, deşi pictura (numai cu negru pe fond roşu) devine 
mult mai rară (doar -1 fragmente), totuşi nu se renunţă la netezirea per
fectă şi chiar lustruirea suprafeţelor categoriei fine, în condiţiile în care 
atit formele, cît şi decorurile indică evident spre o etapă foarte tirzie : 
autoarea descoperirii o plasează după ambele nivele de la Trestiana 
Dacă am data complexul după singurul motiv pictat care se păstrează 
mai bine —  triunghiul umplut cu haşuri în x -l! —  atunci i-am găsi o 
paralelă perfectă doar în etape mult mai vcchi : faza II B sau I I I  A, res
pectiv liniară B sau ghirlandoidă27, dar, aşa cum se poate constata şi 
la Trestiana, dinamica evoluţiei decorurilor pictate e m ult mai lentă in 
regiunea periferică a Moldovei faţă de zona Dunării sirbeşti şi bănă
ţene ; in Moldova elementele mai vechi dc stil liniar persistă pînă la 
sfirşitul evoluţiei, iar elementele spiralice propriu-zise nici nu sînt eu- 
noscute. De aceea, principalele elemente de datare in cadrul aşezării de 
la Balş rămîn : forma de strachină tronconică, cu marginea bine articu
lată 28 : impresiunile dispuse în „spic“ 2!' ; inciziile dispuse în zig-zag ;!0 
sau mai ales sub formă de unghiuri haşurate, ce amintesc de aşa-numi- 
tul stil „textil" Aceste elemente trim it spre faza Starcevo-Criş IV  B.

După părerea noastră, in comparaţie cu Trestiana, Balşul se para
lelizează pe deplin cu nivelul al doilea do acolo, iar la Suceava cele mai 
bune analogii se găsesc in materialele locuinţei nr. 5. adică in cea de 
a patra etapă de locuire de acolo, chiar dacă la Balş nu au fost atestate 
şi canelurile. Această încadrare este susţinută şi de prezenţa uneltelor 
perforate. îndeosebi a măciucii, în locuinţa de la Balş 32.

L iten i (com. Liteni, jud. Suceava)33. între puţinele materiale rezul
tate din singurul complex Starcevo-Criş sesizat în săpăturile de pînă 
acum se remarcă un fragment din categoria fină, ars cărămiziu-cenuşiu, 
decorat cu incizii dispuse în aşa-numitul stil „textil“ (pl. 43/3), ale că
rui paralele se găsesc în faza Starcevo-Criş IV  B y'.

Perieni (com. Perieni, jud. Vaslui). Ceramica provenită din cunos
cuta groapă prin care s-a stabilit succesiunea stratigrafică dintre cul
tura Starcevo-Criş şi cea a ceramicii liniare prezintă cîteva elemente 
caracteristice, care, în ansamblu, permit datarea în subfaza Starcevo- 
Criş IV  A. Astfel, apar : picioarele înalte cruciforme35; castroane bitron-

24. E. Popuşoi, Arh. Mold., IX , 1980, p. 7—17.
25. Ibidem, p. 17.
20. Ibidem, p. 15, fig. 12/2.
27. St. Dimitrijevic, op. cit., 1974, pl. V I/7 ; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979. 

pl. V B19 b ; VI A/22 ; C/4G.
28. E. Popuşoi, op. cit., in Arh. Mold-, p. 12, fig. 7/3 ; 8/8.
29. Ibidem, fig. 9/2, 4.
30. Ibidem, fig. 10/2, 7.
31. Ibidem, fig. 8/1, 2 :9 /3 ;  10/3.
32. Ibidem, fig. 4/3.
33. Cercetări inedite Mircea Ignat, căruia ii aducem şi aici mulţumirţlc 

noastre pentru informaţiile furnizate şi permisiunea de a studia materialul.
34 Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, pl. IX  D/8, 14, 48—50.
35. M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, III. 1957, fig. 3/9—10
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onice mai mult cu marginea dreaptă M decit răsfrîn tă3' ; străchini tron
son ice cu marginea dreaptă38; decor de impresiuni „în spic*4 '1; linii 
incizate, dispuse în reţea40 sau în zig-zag1', dar nu în stilul „textil11. 
Ceramica de aici prezintă cele mai multe afinităţi cu varianta Starcevo- 
Criş din sudul Moldovei, precum barbotină organizată 4-, dar şi caracte
ristici ale variantei nordice : calitatea slabă a picturii, care s-a şters 
torţile tubul are 44. carc* îşi găsesc cele mai bune analogii la Suceava (pl.
I l/ l .  7. 9— 11 ; 22 17; 23 1 ; 24/4). precum şi utilizarea, pe lingă bar- 

botina organizată, şi a celei stropite45.

O formă deosebit de interesantă, singulară în mediul Starcevo-Criş
din Moldova şi foarte rară în întreaga arie de răspîndire a complexului,
este vasul m iniatural de formă ovală şi cu două rînduri de torţi ori
zontale ,,li, care îşi are cea mai bună analogie în vasul cilindric sau de 
tip „putină11 de la Beşenova ( =  Dudeştii Vechi) —  „Islaz", în B anat4', 
aşezare datată în subfaza Starcevo-Criş IV  A 4S.

Probata (com. Dolhasca, jud. Suceava) Materialul ceramic (pl.
10 1 11). puternic corodat, provine dintr-o locuinţă de suprafaţă, care
,i fost doar intersectată. Predomină net categoria grosieră, arsă neuni
form, acoperită cu o angobă roşietică. pe care s-au trasat, probabil după 
ardere, motive pictate cu negru. Prezintă mai ales forma oală, cu git 
distinct, corp bombat şi fund plat îngroşat, decorată cu torţi tubulare, 
impresiuni de deget şi unghie, proeminenţe rotunjite sau aplatizate şi 
n impresiuni de deget în mijloc. Un fragment de margine (pl. 40 I) 

indică şi existenţa formelor bitronconice, iar două funduri, provenind 
probabil de la castroane sau străchini, se individualizează prin formă 
oncavă (pl. 40/7) sau cruciformă (pl. 40/8). Cu o anum ită doză de pro

babilitate. datorată materialului puţin numeros, ceramica de aici, care 
aparţine sigttr variantei nordice, pare a-şi găsi cele mai bune analogii 
in etapa a doua sau a treia de la Suceava, plasîndu-se deci pe la sfîr- 
şitul fazei Starcevo-Criş III  sau începutul relei de a IV-a.

Vam eşii (com. Voineşti, jud. Vaslui) '10. Ceramica de aici provine din
tr-un complex închis (groapă). Aparţine evident variantei sudice, avînd

36. Ibidem, p. 69. fig. 3/6—7.
37. Ibidem, fig. 5/10.
38. Ibidem, fig. 5/9.
39. Ibidem, fig. 4/9.
40. Ibidem, fig. 5/4, 5, 7.
41. Ibidem, fig. 5/6, 8.
42. Ibidem, fig. 3/1; 4/4—6.
43. Ibidem, p. 68.
44. Ibidem, fig. 6/2, 3.
45. Ibidexii, fig. 3/2.
46. Ibidem, p. 73. nota 1 şi f ig  7/1.
47. I. Kutziun, A KorOs-Kultura, Budapesta, 1944, p. 50, 52 şi pl. XXVI/2.
48. Gh. Lazarovici. op. cit., 1979, p. 187.
49. In această staţiune am întreprins un sondaj do salvare în  1972 (con

form N. Ursulescu, M. Ignat, op. cit., 1977, p. 320, punctul l ia ) .
50. I. Mitrea, Stwiii şi cercetări ştiinţ., Inst. pedag. Bacău, 1972, p. 133 şi

fig, 2—4; 11/3— 4. Prin bunăvoinţa descoperitorului, în 1973 ani putut studia 
personal materialul de aici, aflat atunci în colecţia Institutului pedagogic din
Bacău.
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suprafeţele foarte bine lustruite, chiar netezite. Prezintă forme bitron
conice, accentuate (pl. 45/24), picioare înalte, scobite în interior, linii 
incizate, dispuse în zig-zag sau în stilul „textil14 r''. barbotină organizată, 
impresiuni de deget şi unghie, adeseori combinate cu ornamente plastice 
(briuri alveolare, proeminenţe). Aceste caracteristici par a sugera înca
drarea acestei ceramici în subfaza Starcevo-Criş IV  B.

C) Staţiuni in care au fost cercetate mai multe complexe, nestra
tificate şi staţiuni cercetate doar pe cale perieghetică:

Bonţeşti —  „Pe Jitie “ (com. Cirligele, jud. Vrancea). Materialul ce
ramic, provenit din două gropi şi o locuinţă de suprafaţă prezintă 
< aracteristieile variantei sudice, in primul rînd lustruirea suprafeţelor 
şi barbotina organizată 5;i. Faptul că nu s-a găsit pictură, aşa cum era 
normal pentru o aşezare a variantei sudice, s-ar putea datora evident 
condiţiilor de păstrare a ceramicii în sol. Existenţa decorului canelat ■Vl 
e o dovadă a caracterului tîrziu al acestei aşezări ”’, care, prin existenţa 
formelor bitronconicer,(1, a picioarelor înalte, de formă lobată 57, a impre- 
siunilor dispuse in „spic“ 5S, precum şi a altor elemente de decor plastic, 
imprimat şi incizat, indică evident spre faza a IV-a a culturii Starcevo- 
Criş. Credem însă, cel puţin după materialele publicate, că nu  e vorba 
de ce! mai tîrziu orizont al acestei faze. ci despre subfaza IV  A, avînd 
în vedere că decorul incizat formează doar motive în reţea şi in zig
zag59. iar nu şi aşa-numitul „stil textil".

Călineşti-Enache (com. Calafindeşti, jud. Suceava)00. Cele circa 200 
de fragmente ceramice, adunate prin periegheză, par a indica un aspect 
cu totul periferic al complexului Starcevo-Criş (periferic chiar şi faţă 
de varianta nord-moldovenească a acestei culturi). întreaga ceramică 
are un aspect grosier, neputîndu-se vorbi de o categorie fină în adevă
ratul înţeles al cuvîntului. Pasta conţine multă pleavă şi arareori nisip 
sau cioburi pisate, dar niciodată pietricele. In cele mai multe cazuri, 
suprafeţele sint acoperite cu o angobă roşietică. Lipsesc urmele de ne

51. Ibidem, fig. 3/9; 4/6 (aceste piese nn aparţin unei faze vechi a cera- 
mieii liniare, cum consideră autorul, ci sint tipice pentru ceramica incizată tir— 
•/ie de tip StarCevo-Criş).

52. Gh. Biehir, Materiale, V, 195!.!, p. 260, 262.
53. Ibidem, p. 262 şi fig. 8/3.
54. Ibidem, p. 262 şi fig. 7/3.
55. Ibidem, p. 262 ; D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului in Ro

mânia in lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961. p. 33; E. Comşa. Dacia, XV II, 
1973, p. 318.

56. Gh. Bichir. op. cit., fig. 7,1—2; 8/9.
57. Ibidem, fig. 7/3 şi p. 262.
58. Ibidem, fig. 8/7.
59. Ibidem, p. 262 şi fig. 8/6, 9.
60. Cercetări perieghetice în punctul „Sub Zrughi", întreprinse de prof. V.

Ilnatiuc (1968—1971) şi de noi in 1972.
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tezire sau pictură, dar e posibil ca acest fapt să se datoreze şi corodării 
extrem de puternice, în condiţiile zăcerii îndelungate într-un sol lutos. 
Predomină formele de oală, cu corpul bombat şi cu buza dreaptă (pl. 
39 1) sau mult răsfrîntă (pl. 39 1, 2, o), precum şi cu corpul oval-alungit, 
cu trecere lină spre zona gîtului (pl. 39 3). Destul de numeroase sint şi 
străchinile tronconice. cu buza dreaptă (pl. 39 ti) sau subţiată (pl. 39/7. 
10, 12). Formele bitronconice par să nu fi fost deosebit de accentuate 
(pl. 39 8, 9). Fundurile sint in genera! îngroşate, profilate şi plate; în
tr-un singur caz lipseşte profilarea (pl. 39 '31), iar un altul are baza 
concavă (pl. 39 30). Ca decoruri, apar: alveole pe buza oalelor şi cas- 
troanelor eu marginea dreaptă (pl. 39 1, <i), precum şi sub margine (pl. 
39 (>) ; toarte rotunde (pl. 39 20) ; proeminenţe conice (pl. 39/15). rotunde 
(pl. 39/17), uneori cu împresiune de deget în mijloc (pl. 39/14) ; apucă
tori (pl. 39 19); briuri alveolare (pl. 39 18). Lipsesc liniile incizate şi 
impresiunile.

Caracteristicile ceramicii nu sînt suficient de clare pentru o înca
drare cronologică mai precisă, dar se pare că cele mai bune analogii se 
găsesc în materialul grosier al celei de a doua etape de locuire de la 
Suceava, deci pe la sfirşitul subfazei Starcevo-Criş III B. Spre acelaşi 
orizont cronologic par a indica şi piesele litice descoperite a ic i(!!.

Cogecisca Nouă —  „Fîntîna Lungului*1 (com. Leţcani, jud. Iaşi)'1-. 
Fragmentele ceramice, rezultate din periegheză, prezintă decor incizat 
dispus în ungh iuri,i:!. precum şi impresiuni dispuse în „coadă de rindu- 
nică“ Se pare că materialul poate fi încadrat cronologic în subfaza 
Starcevo-Criş IV  A .iar teritorial se leagă mai curind de varianta nordică.

D ăneşli (com. Dăneşti, jud. Vaslui). Materialul ceramic, provenit din 
periegheză şi pe care l-am văzut în colecţia C. Buraga, se încadrează în 
varianta sud-moldovenească, prezentînd o tratare foarte îngrijită a su
prafeţelor. Formele bitronconice sînt accentuate, apare castronul cu pro
fil în S °\ există picioare înalte, cruciforme şi scobite în interior. Deco
rul incizat, sub formă de benzi, este dispus metopie (pl. 41 '18), element 
foarte tirziu. asemănător întrucîtva cu decorul de pe un vas de la Gru- 
măzeşţi(i,i. ceea ce ne determină să datăm această ceramică în subfaza 
Starfievo-Criş IV  B ,iT.

iii. N. Ursulescu. Contribuia la cunoaşterea tipologiei şi evoluţiei pieselor 
tic piatră şlefuită cu tăiş din cultura Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, in : 
Lucrările Laboratorului de cercetări istorice, Inst. de Înv. Superior Suceava 1983 
pl. 15 ; 2/5 ; 4'2. 10.

02. Aşezări, p. 180. punctul 20 g. Aici. punctul respectiv e citat la Gogească 
Veche, (Iar pe marcajul materialelor aflate la Institutul de Istorie şi Arheolo
gie laşi (sertar 47/4) e indicat Cogeasca Nouă ; se pare că e vorba de un punct 
situai la hotarul dintre sate.

63. Ibidem, pl. X X X / l6 ; vezi şi pl. 41/17, în lucrarea de faţă.
04. Ibidem. pl. XXX/17.
65. Em. Zaharia. C. Buraga, Acta Moldaviae Meridionalis, I, 1979. p. 241.

şi fig. 1/2.
66. VI. Dumitrescu, ,4r(<i preistorică in România. Bucureşti. 1974. p. 32.

fig. 1.
67. Analogie la Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, p. 54 şi pl. IX  D/52.
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Dodcşli (com. Viişoara, jud. Vaslui). In muzeul din Vaslui este ex
pus un picior înalt, treflat, gol în interior, care provine din această sta
ţiune. Este tipic pentru faza Starcevo-Criş IV  us.

Doroşcani —  „Fîntîna Cazacului" (com. Popeşti, jud. Iaşi). Fragmen
tele ceramice, provenite din periegheză, au un aspect mai grosier şi par 
a aparţine variantei nordice. Formele indică oale cu fund îngroşat,1!l şi 
străchini tronconice (pl. -11/19). Decorurile constau din impresiuni de 
unghie izolate sau dispuse în ş iru r i7,1 şi din linii incizate paralele şi un
ghiulare (pl. II 23, 24). Caracteristicile ceramicii par a indica datarea 
la sfirşitul fazei Starcevo-Criş III —  începutul celei de a patra.

Fedeşti —  „La Moară41 (com. Şuletea. jud. Vaslui). Din periegheză 
provine un picior înalt, treflat, scobit în in terio r71, tipic pentru faza 
Slarcevo-Criş IV.

G lăvănaştii Vechi (com. Andrieşeni, jud. Iaşi). Materialul ceramic 
provenit din 8— 9 locuinţe, a fost analizat global de E. Comşa care 
i-a atribuit primeia din cele două faze pe care le-a stabilit, pe calc ti
pologică. pentru evoluţia culturii Starcevo-Criş din Moldova. Materialul 
provenit din periegheze7t. pe care l-am analizat personal, prezintă in 
general aceleaşi trăsături cu cel din săpături. Din punct de vedere teh
nic. se remarcă lipsa in pastă a oricăror alţi degresanţi. in afară de pleavă. 
Predomină net categoria grosieră, doar puţine fragmente fiind perfect 
netezite sau chiar lustruite. Din acest punct de vedere, aşezarea de la 
Glăvăneştii Vechi se încadrează în varianta nordică a culturii Starcevo- 
Criş din Moldova, fapt confirmat şi de lipsa barbotinei organizate *'•. 
Cele mai multe trăsături ale formelor şi decorurilor ceramicii de la Glă- 
văne.ştii Vechi prezintă analogii cu prima fază de locuire de la Suceava : 
pictură cu alb, negru şi roşu (culoare de fond), raritatea brîielor alveo
lare in comparaţie cu restul decorurilor plastice, predominarea impre- 
siunilor de unghie dispuse izolat sau în şiruri distanţate faţă de cele 
dispuse în „spic“ ş.a. in acelaşi timp. insă există şi unele elemente ceva 
mai tîrzii, care se pot paraleliza cu a doua fază a locuirii de la Suceava : 
avem în vedere inciziile dispuse în zig-zag • ca şi unele forme tipice 
de impresiuni în ,,spicu 7,i : apoi oalele bitronconice cu buza scurtă77. 
rare prezintă bune analogii in Starcevo-Criş IV 7îi: de asemenea, pe un 
picior înalt, cu concavi ta te interioară, rezultat din periegheză, sint tră

im. N. Zaharia, SCIV, «, 1—2. 1955. p. 293. punctul X X X V III/ I ; Aşezări.
p. 190, punctul .‘il c şi pl. XLVI/24—25. Restul materialelor, pe care le-am ilus
trat iu prezenta lucrare (pl. -11 /1 î•—24), se găsesc la Institutul de Ist. si Arheol. 
laşi (sertar 47/6).

ii!). Ibidem, pl. XLVI/24 ; vezi şi pl. 41/22, in prezenta lucrare.
70. Ibidem, pl. XLV1/25 ; vezi şi pl. 41/20, in prezenta lucrare.
71. Ghen. ('oman. Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al Jude

ţului Vaslui, Buc.. 1980. p. 234. punctul 8 şi fig. Bii/12.
72. E. Comşa, Aluta, I. 1970, p. 39—40; idem, op. cit., 1978. p. 9—30.
7::. Materialul se năşeşte la Inst. de Ist. şi Arh. laşi (sertar 47/5).
74. E. Comşa. op. cit., 1978. p. 27.
75. Ibidem, p. 20 si fig. 20/8 ; 21/0, 7.
7<i. Ibidem, p. 27 si fig. 23/1 ; 24/2; 25/1. 3.
77. Ibidem, tip. 10/17.
78. Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, p. 54 şi pl. IX  C/?.Q.
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sate linii incizate oblice (pl. 41/7), iar altele prezintă formă lobată sau 
motiv cruciform7!). Materialul, nefiind publicat pe complexe, nu ştim 
dacă aceste elemente apar împreună cu cele de factură mai veche sau in 
locuinţe deosebite şi. în acest caz, dacă la Glăvăneştii Vechi avem doar
o singură etapă de locuire sau eventual două. Materialul ceramic de aici 
il datăm îndeosebi în subfaza Starcevo-Criş III B, fără a exclude insă 
şi posibilitatea unei prelungiri a locuirii de aici în subfaza IV A **.

G nim ăzeşti (com. Grumăzeşti. jud. Neamţ). Materialul de aici, cu 
excepţia unui singur vas M, nu a fosl publicat, dar. după afirmaţiile au
toarei c e r c e t ă r i i e  vorba de elemente foarte tîrzii. de factură liniar- 
ceramică şi vincană, locuirea prelungindu-se „sigur şi dincolo de ceea 
ce se defineşte drept faza Starcevo-Criş IV “ fi;1. Analogiile cu ceramica 
liniară, constînd din benzi umplute cu haşuri în reţea, s-ar găsi tocmai 
in zona Rinului şi a O lande is'*. Ar fi cea mai tîrzie ceramică Starcevo- 
Criş cunoscută pînă-n prezent pe teritoriul Moldovei, dar. pînă la publi
carea materialelor, o încadrăm in orizontul final al culturii Starcevo- 
Criş, adică subfaza IV  lî. paralelă cu evoluţia Vinetei A.

lllineect (com. Ciurea, jud. Iaşi). Materialul ceramic, cules din um
plutura a două bordeie8*’, nu este descris, menţionîndu-se doar existenţa 
unor fragmente „pictate cu roşu" adică probabil acoperite cu angobă 
roşie. Oii. Lazarovici ilustrează profilul unui castron cu bitronconism 
accentuat şi fund plat, socotindu-1 tipic pentru faza Starcevo-Criş IV *7.

lTolm „Dl. Holm — panta sudică1' (com. Podu Iloaiei, jud. Iaşi). 
Materialul ceramic, provenit din periegheză ss, e de factură grosieră, in
dicând apartenenţa la varianta nordică. Liniile incizate dispuse in 
zig-zag picioarele înalte tronconice, goale in in terior!N' şi, mai ales, 
străchinile bitronconice, cu marginea superioară scurtă (pl. 12/2), care-şi 
găsesc o bună analogie la Pe r i e n i s ug e r e a z ă  datarea acestei aşezări 
in subfaza Starcevo-Criş IV A.

lucobeni (com. Vlădeni, jud. Iaşi). Materialele, provenite din perie
gheză 'n. par să indice o dăinuire mai lungă a aşezării de aici. repetîn-

79. E. Comşa. op. cit., 1978. fit:. 12/0, 7 ; 27 2, 5.
80. Gh. Lazarovic i, op. cit., 1979. p. 53 şi tabelul ii.
81. Vezi nota 00.
82. S. Marinescu-Bilcu. SCIV A, 20, 4, 1975. p. 500-501 şi nota 53 ; idem. ch- 

nunicări ţinute In sesiunile anuale de rapoarte arheologice clin 1978 (Bucureşti)
M lţi79 (Oradea).

83. Idem. op. cit. 1975, p. 500.
84. Ibidem, nota 53.
8.">. N. Zaharia, SCIV, 0. 3-4. 1955, p. 904. punc tul 49 1) ; Aşezări, p. 190, 

punctul 41 e.
80. Aşezări, p. 90.
87. Gh. Lazarovici, strici MS", V III. 1971, fig. 3/C 12.
88. Aşezări, p. 199. punctul 45 b şi pl. X L III 0. 7, 10, 19, 24. 27 ; materialele 

<■ găsesc la Inst. de Ist. si Arh. lasi (sertar 48/10).
89. Ibidem, pl. XLI 11/10.
90. Ibidem, pl. XLI 11/24.
91. M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., 1957, fig. 5/9.
''2. N. Zaharia, SCIV, 0, 3—4, 1955. p. 899, punctul 11a; Aşezări, p. 248,

•mutul 143c şi pl. CXX.X 12— 15; CXXXI/4. 8 ; CCV1I 1. Materialele ilustrate
tu lucrarea de faţă (pl. 42/8—22) nu găsesc la Inst. de Ist. şi Arh. laşi (sertar 48/11),
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du-se într-o anumită măsură evoluţia de la Glăvăneşti. Printre frag
mentele pictate se găseşte şi culoarea albă (culoare de fond), dar mai 
mult cea neagră, cu care se trasează motivele pe fondul roşu (pl. 42 13), 
puternic lustruit, al vasului. Netezirea in mare măsură a suprafeţei va
selor, ca şi lustruirea cu reflexe metalice, apropie ceramica de la Iaco- 
beni ele varianta sudică. Din punct de vedere cronologic, sc pare că 
aşezarea de aici începe încă clin subfaza Starcevo-Criş IIT Iî (pictura cu 
alb) şi se continuă sigur in subfaza IV A. dar pe care nu pare a o 

depăşi.

Leţcani —  „Slobozia" =  „Vatra satului" (com. Leţcani, jud. Iaşi). 
Cele cîteva fragmente recoltate pe cale perieghetică ! nu dau indicaţii 
prea precise. Doar un fragment, cu decor incizat unghiular, avind unul 
din unghiuri haşurate (pl. 43 1). indică în mod clar spre faza Starcevo- 
Criş IV, poate chiar spre orizontul B. Aspectul general al ceramicii, fără 
u tratare prea îngrijită a suprafeţelor, ca şi utilizarea barbotinei neor
ganizate n,\ par a sugera încadrarea acestei aşezări in varianta nordică.

M unteni (munic. Tecuci, jud. Galaţi). Ceramica, expusă în muzeul 
din Tecuci, provine din cercetarea a două locuinţe !l\ Prezintă caracte
risticile tipice ale variantei sudice a culturii Starcevo-Criş din Moldova
—  faza tîrzîe : vase cu bitronconism puternic, lustruite, de culoare nea
gră sau cenuşie (influenţă vincană tipică), barbotină organizată în şi
ruri, impresiuni în „spic14, incizii zig-zagate ş.a. Neavînd ocazia de a 
studia mai în detaliu materialul, care a rămas nepublicat, ne lim ităm 
a încadra ceramica de aici în faza Starcevo-Criş IV, fără alte nuanţări.

Năneşti (com. Parincea, jud. Bacău). Fragmentele ceramice, desco
perite prin periegheză, nu sînt descrise amănunţit, menţionindu-se şi 
ilustrîndu-se doar existenţa picioarelor înalte, treflate, scobite în inte
rior !M!, ceea ce permite încadrarea aşezării în faza Starcevo-Criş IV.

Podu Iloae i —  „Dl. Podiş44 (jud. Iaşi). Dintre fragmentele ceramice 
recoltate pe cale perieghetică1,7 se remarcă unul pictat cu benzi negre 
şi nn altul decorat cu fascicole de linii incizate, dispuse dezordonat : pe 
baza acestora, se pare că aşezarea se poate încadra în orizontul final 
Starcevo-Criş IV  B.

Pogorăşti „Cotul Nou“ (com. Răuseni, jud. Botoşani). Materia
lele, provenite din periegheză!W, indică apartenenţa la varianta nordică, 
iar datarea în subfaza Starcevo-Criş IV  A se poate face pe baza for
melor bitronconice accentuate şi a decorului de linii incizate, dispuse 
in zig-zag*1.

93. N. Zaharia, SCIV, ii. 1—2. 1!I55, p. 291. punctele X1X/2 şi XX  ; Aşezări, 
p. 206—207, punctul 50 a si nota 78 (pentru explicaţii privind denumirile acestui 
punct): pl. LXXXVII1/9, 13— 1-1 ; LXXX1X/1. Materialele, care se află la Inst.
de Ist. si Arh. lasi (sertar 48 1). poartă marcajul „Slobozia".

!*4. Ibidem, pl. LXXXVI11/13.
95. Săpături întreprinse de O. Viroveanu in 1964 (inedite).
96. M. Florescu. V. Căpitanu. Arh. Mold., VI, 19159. p. 234 şi fig. 3/1.
97. I. Nestor si col.. SCIV, III, 1952, p. 28—29 şi fig. 4/1—3.
98. I. loniţă. Arh. Mold., 1, 1961, p. 298 si fig. 3/1—4.
99. Ibidem, fig. 3 3—4.
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Prisecani (com. Bogheşti, jtic!. Vrancea). Dintre materialele ceramice 
culese prin periegheză 1,1,1 şi care se pot încadra în varianta sudică, se 
remarcă un picior înalt tronconic,treflat, gol în interior (pl. 44 3). tipic 
pentru faza Starcevo-Criş IV.

Ţigănuşi —  „Dealul din m ijloc11 (com. Ţigănaşi, jud. Iaşi). Nume
roasele fragmente ceramice, adunate prin periegheză se încadrează 
in varianta nordică, iar din punct de vedere cronologic prezintă trăsă
turi tipice subfazei Starcevo-Criş IV  A : forme bitronconice puternic 
accentuate (pl. 43/15, lfi, 25) ; picioare tronconice înalte, goale în inte
rior (pl. 43 12) : decor de impresiuni dispuse în „spic44 (pl. 43/24); linii 
incizate zig-zagate (pl. 43 25).

Valea Lupului —  „La Căpriţă41 (com. Rediu, munic. Iaşi). Ceramica 
de aici provine atît din săpături sistematice (mai multe gropi şi o lo
cuinţă), cît şi din cercetări perieghetice I. Nestor, Eug. Zaharia, E. 
Comşa. E. Popuşoi au considerat global materialele de la Valea Lupului 
ca fiind mai noi decît cele de la Glăvăneştii Vechi, Leţ sau Trestiana l0:i. 
G h . Lazarovici a plasat Valea Lupului. în comparaţie cu materialele clin
l ianr.'. în subfaza Starcevo-Criş IV  A ,a\

De la început trebuie să remarcăm faptul că materialele de la Va
lea Lupului nu au un caracter unitar, deoarece, pe lingă elemente de fac- 
tur • tîrzie, tipice fazei Starcevo-Criş IV, apar şi elemente mai vechi, 
cum ar fi, de exemplu, pictura cu alb lo:>; se pare, dcci, că diferitele 
complexe care au existat aici nu au fosl contemporane. Doar publica
rea pe complexe a materialului ar putea sâ rezolve problema datării 
mai precise a descoperirilor de la Valea Lupului.

Avind în vedere numărul foarte mic de materiale publicate din 
această importantă aşezare, vom prezenta aici un lot de materiale ine
dite (pl. 14 7— 15; 45/1— 23) lfHi. Aspectul general al materialului (nete
zire foarte bună. iar adeseori lustru cu reflexe metalice) permit înca-

100. Cercetare perieghetică întreprinsă de V. Căpitanu in 1968. Piesa pe 
carc " ilustrăm in prezenta lucrare (pl. 44/3), prin bunăvoinţa descoperitorului, 
se af.ă la Muzeul din Bacău (inv. nr. 13815).

HU. Aşezări, p. 267, punct 189 b şi pl. CCX111/15. 16. 20. Materialele ilus
trate i:; lucrarea de faţă (pl. 43/11—25) se află la Inst. de Ist. si Arh. lasi (sertar 
4*1/6}.

102. 1. Nestor şi col., SCIV, 2, I. 1951, p. 57—59, 66. fig. 6— 10 şi pl. II ;
M. Dinu. Materiale, VI. 1959, p. 203, 209 ; M. Petrescu-Dimboviţa, A AH ung., IX,
1—4. 1958 şi fig. 3/4: 4/1—5; ,4şe?«ri, p. 224, punct 82 c şi pl. CXCII/7—17 ;
C.’X c  : i ; i—2. 4—7. 12; E. Comşa. op. cit., 1970, p. 39—40 ; idem. op. cit., 1978,
p. .;i—:;2 : A. Niţu, SCIV, 19. 3, 1968, p. 387—388, 390 si fig. 1 ; Gh. Lazarovici. 
op. • 1971, p. 410 şi fig. 3/12 ; 4/14, 15.

103. I. Nestor şi col., op. cit., 1951, p. 56 ; Eug. Zaharia, Dacia, VI. 1962, 
p. •!: idem, op. cit., 1964, p. 39 ; E. Comşa, op. cit,., 1970. p. 39 ; idem. SCIV,
22. 1971. p. 382 ; idem, Apulum, X I, 1973. p. 17 şi notele 17— 18 ; idem. op. cit.,
1!*7B. p. 31 ; E. Popuşoi. op. cit., 1965. p. 413; idem, op. ci!., 1971, p. 37; idem, 
-trf! . Mold.. IX. 1980. p. 17.

104. Gh. Lazarovici, op. cit., 1979. p. 53.
105. 1. Nestor şi col. op. cit., 1951. p. 59.
106. Materialele, care provin din periegheză, se păstrează la Inst. de Ist. şi

Arh laşi (sertar 48/15). Pină-n prezent au fost publicate doar materialele din
alt 1<: (sertar 48/13).
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ci rarea in varianta sudică. 50% din material aparţine categoriei gro
siere (bine netezită, dar pasta conţine multă pleavă, cioburi pisate şi 
pietricele) ; o treime aparţine categoriei foarte fine (totdeauna cu :us- 
tru şi cu o pastă perfect purificată) ,iar restul —  categoriei fine (bine 
netezită, dar cu mai multă pleavă în amestec şi chiar cu cioburi mărunt 
pisate). Categoria fină a fost acoperită uneori cu o angobă albicioasă 
(probabil culoarea de fond). Categoriile fină şi foarte fină cărora le apar
ţin formele bitronconice accentuate şi străchinile semisferice sau tiv.' o- 
nice, nu au decor (probabil că pe respectivul lot de materiale pictura 
s-a şters). Categoriei grosiere ii aparţine forma oală şi prezintă ca .ie- 
cor lipii incizate (paralele, zig-zagate, în reţea), proeminenţe şi impre
siuni. Se remarcă in mod deosebit două fragmente (pl. 11/13— 14), « f  e 
rate prin imprimare, nu cu unghia, ci prin ştanţare cu un obiect oare 
im ită parcă laba de pisică. Acest decor, străin ornamentaţiei Starc-vo- 

Criş, se întîlneşte însă în cultura bugo-rtistriană, mai ales în faza a 
lV-a 107 ; din păcate forma nu se poate reconstitui. Se remarcă, de_ ade
menea, tubul de scurgere de sub marginea unui castron (pl. lli/lo) 
prima piesă de acest fel apărută in arealul Starcevo-Criş. Asemenea puse 
sint însă des întîlnite în arealul ceramicii liniare, incepînd încă din pe
rioada veche, iar piesa de la Valea Lupului coincide tocmai cu tipu A. 
cel mai vechi, din clasificarea lui E. Neuslupny ms. Cele două fragmente 
decorate prin ştanţare şi tubul de scurgere par să indice o persistenţă 
a locuirii Starcevo-Criş ’ de la Valea Lupului pînă Ia un orizont foarte 

tîrziu.

Deci, din punct de vedere cronologic, ceramica de aici arată că le
cuirea de la Valea Lupului a putut să înceapă pe la sfirşitul fazei Star- 
cevo-Criş III, majoritatea materialelor plasîndu-se însă cu siguranţă in 
subfaza IV A. fiind posibilă şi o prelungire în orizontul final IV B. D ja 
impresia noastră, Valea Lupului reprezintă aşezarea tipică a unei comu
nităţi din faza IV  A a variantei sud-moldoveneşti, care nu a cunoscut fe
nomene de involuţie, aşa cum s-a intimplat cu alte comunităţi ajunse 
la periferia nord-estică a marelui complex, ci a perpetuat caraCţeristi :!e 
inventarului cultural cu care a venit ; în acelaşi timp, probabil spre 
sfîrşitul ei. a primit influenţe sporadice din partea culturii bugo- u s -  

triene (fazele III— IV) şi a culturii ceramicii liniare vechi.

Valea Lupului —  „Fabrica Chimică" (com. Rediu, jud. Iaşi). Sin
gurul material publicat din acest p u n c t e s t e  o strachină cu bitrom-o- 
nism accentuat şi fundul plat. care se datează în faza Starcevo-Criş {V.

Vermeşti (oraş Comăneşti, jud. Bacău). Materialul ceramic, prove
nit din stratul de cultură, a fost atribuit de descoperitor 1,0 uneia :in 
fazele finale ale culturii Starcevo-Criş (III— IV). Gh. Lazarovici pla
sează evoluţia aşezării pe parcursul întregii faze a IV-a, atribuir i-o

107. V. I. Markevici, Iiiigo-dnestrovskuia kul'lura na lerrilorii Mol: util, 
Kisinău, 1074. p. 57. fiK. 2(i/l ; p. 58, fit». 27/8.

1(18. E. Neustupny, A lt, V III, IMG, p. 4til şi fit!. 174/3. -I. A ; 177.

JU!*. M. Petreseu-Dîmboviţa şi col., SCIV, VI, li—4. 1055, p. 702 şi fi»;. 13.

110. D. Monah, Car pica, VIU, 1976, p. 25.
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ch;ar orizontului final (B) lu . Ceramica este tipică pentru varianta sud- 
m. ilovenească, prezentînd strînse legături cu mediul starcevian : lus- 
tn:::-ea puternică, cu reflexe metalice, a pieselor din categoriile foarte 
fi;, şi f in ă 11-; slipuirea, netezirea şi chiar lustruirea suprafeţelor ca
te;. riei grosiere11-1; acoperirea suprafeţelor ceramicii grosiere cu bar- 
b iă, la circa 90° din piese11';  predominarea barbotinei organizate 
fa' de cea neorganizată ,l \ De asemenea, caracteristicile ceramicii in- 
d : plasarea staţiunii intr-un orizont foarte tîrziu : folosirea foarte rară
a turii cu neg ru1"1; prezenţa decorului incizat in proporţie de circa
l-r : decorurile plastice; cupele tronconice cu marginea bine articu
lai M‘ ; formele bitronconice accentuate, cu partea superioară scurtă"*. 
D : fiind prezenţa unor elemente specifice ambelor subfaze ale perioa-
d< : Starcevo-Criş IV. e dificil să precizăm, in condiţiile unui materia! 
carc nu provine din complexe de locuire, ci din strat, dacă aşezarea a 
exi-'.al pe parcursul întregii faze a patra sau doar in u'tima subfază, 
as um ni se pare a fi mai reală datarea ceramicii de Ia Vermeşti.

Aspecte teritoriale şi faze 

naliza diferitelor elemente ale culturii purtătorilor civilizaţiei Star
eţ • -Criş din Moldova (îndeosebi a ceramicii) ne indică in mod clar că 
aş- firile de aici datează din mai multe etape. Compararea şi încadra
re acestor etape in sistemele de periodizare elaborate pentru întreg 
co r/.plexul Starcevo-Criş sînt îngreunate datorită inexistenţei sau foarte 
sl- d  conservări a picturii (principalul element pe baza căruia s-au 
pr izat fazele acestor sisteme) în majoritatea covirşitoare a staţiunilor 
fii Moldova ; practic, cu excepţia aşezării de la Trestiana. in nici 1111 
al: omplex nu se poate reconstitui decorul pictat, deşi existenţa lui şi
l<- ici le sale de realizare se pot sesiza. Din această cauză, aspectele spa- 
ţi. şi cronologice ale culturii Starcevo-Criş in Moldova pot fi urmă
ri;- mai ales pe baza evoluţiei tehnicilor de prelucrare a ceramicii, a
f<;r-selor şi a celorlalte categorii de decor (plastic, imprimat, barbotinat.
ii al) ; or, se ştie că acestea au, în genere, o evoluţie mai lentă şi,
ai -,-rori. mai ales în regiunile periferice, elementele de factură mai veche 
pi persista mult timp, în asociere cu cele mai noi.

O privire globală asupra materialelor Starcevo-Criş din Moldova ne 
permite să sesizăm că evoluţia s-a petrecut in cadrul a două variante 
riy: -nale : una sudică, legată mai mul t  de aspectul Starcevo (şi, într-o 
o: -are măsură, şi de aspectele Kremikovci şi Cîrcea) ; alta nordică.
k*k a mai mult de aspectul Criş din centrul şi nordul Transilvaniei şi

111. Gh. Lazarovici. op. rit., 1070. p. 53—54 si taliei fi.
112. IX Monah, op. rit., p. |<>—17.
113. Ibidem, p. Hi.
114. Ibidem, p. 17.
115. Ibidem, p. 23.
I lfi. Ibidem, p. 21.
117. Ibidem, p. |!> şi fip. 10//Î, 8. !> (desenele respective trebuiau :lispuse 

Ir- milt mai oblic, nu vertical).
118. Ibidem, fig. 0/7.
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parţial de cel din Ungaria. Limita dintre cele două variante nu este 
deosebit de strictă ; fiind vorba de comunităţi puternic înrudite, ea pu
tea să difere cie Ia etapă la etapă, şi de asemenea, să existe întrepătrun
deri fireşti, mai ales in centrul Moldovei. In mare, limita dintre ele se 
plasează aproximativ prin zona cumpenei dintre bazinele Jijie i şi Bîr- 
ladului (Coasta Iaşilor), iar la vest de Şiret aproximativ pe linia Roman
—  Piatra N eam ţ: în zona de contact dintre cele două variante se pot 
intilni încălcări ale acestei limite, mai ales dinspre sud spre nord.

Din punct de vedere al evoluţiei istorice, se constată că diferenţele 
se adîncesc mai ales pe parcurs, deoarece, în timp ce varianta sudică 
a continuat să întreţină legături mai strînse cu regiunile de origine şi. 
ca urmare, aspectul culturii ei materiale s-a menţinut la un nivel des
tul dc înalt, varianta din nordul Moldovei a cunoscut în mare măsură 
un proces de involuţie şi un destin cu unele particularităţi, datorate 
legăturilor cu zona învecinată, a culturii ceramicii liniare vechi.

Deosebirile dintre cele două variante se sesizează foarte bine în 
particularităţile unor elemente ale culturii materiale :

—anumite tipuri de unelte de piatră şlefuită, pentru tăiat, se atestă, 
deci amdată, fie numai în aşezări aparţinînd aspectului sudic, fie numai 
în cele ale aspectului nordic l!!' ;

—  în sud. lustruirea puternică a suprafeţelor vaselor persistă pe 
parcursul întregii evoluţii, existând permanent o categorie ceramică 
foarte fină. pc lîngă cea fină (sau intermediară) şi cea grosieră ; în nord, 
avem de-a face cu o netezire perfectă (şi foarte rar cu lustruire) doar 
în prima parte a evoluţiei, deoarece spre sfîrşit ceramica foarte fină dis
pare. iar cea fină se poate deosebi de cea grosieră mai mult prin gro
simea pereţilor şi tehnică de ardere :

—  în nord, numărul formelor bitronconice. tronconice şi sferice 
(castroane, străchini, cupe) e mult mai mic in inventarul complexelor 
decit in varianta sudică :

-— in sud. în perioada finală, apar, la castroanele tronconice, mar
gini distinct articulate (Trestiana-nivelul II t2°, Perieni ,21, Vermeşti r--), 
care lipsesc in varianta nordică ;

—  în nord sînt atestate, în rare cazuri, vase cu patru picioruşe 
(Suceava - pi. 1 1 10, Glăvăneştii V ech i’-•*), ele lipsind deocamdată în 
sud r- ' ;

pictura, mult mai bine păstrată în sud şi aproape complet ştearsă 
in nord, pare să fi fost trasată înainte de ardere în prima variantă şi, 
de regulă, după ardere, în cea de a doua :

—  în sud, decorul barbotinat. specific categoriei grosiere, se pre
zintă atit sub formă neorganizată (stropită), cît şi organizată, dar cu

110. N. Ursulescu, Contribuţii la cunoaşterea tipologiei şi evoluţiei pieselor 
de piatră şlefuită cu tăiş (lin cultura Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, în 
Lucrările Laboratorului de cercetări istorice, Inst. de Inv. Superior Suceava, 19153

120. E. Popuşoi, op. cit., în Cerc. ist., p. 125 şi fig. 13/11 ; 15/2, (i.
121. M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 1957, fig. 5/9.
122. D. Monah. op. cit., p. 19 şi fig. 10/(5, 8. 9.
123. E. Comşa, op. cit., 1978, p. 20.
124. E. Popuşoi, op. cit-, In : Cerc. ist., p. 133.
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predominarea netă a celei organizate în dîre ; varianta nordică nu u- 
noaşte decît barbotina stropită şi aceasta destul de rar, mai ales spre 
sfîrşit ;

—  elementele de factură sudică, vincană, precum canelura şi topo
rul perforat, apar încă de la începutul evoluţiei în sudul Moldovei (Tres
tiana —  nivel I l2i) şi abia la sfîrşit în nord (Suceava —  etapa a pa
tra 12ti ; Balş <-'7) ;

—  in nord apar influenţe ale culturii ceramicii liniare (Suceava, 
Grumăzeşti ,a8), care lipsesc în sud sau pot apare doar incidental în zona 
de contact dintre cele două variante (un tub de scurgere la Valea Lupu
lui : pl. 41/15):

—  in sud, plastica şi piesele de cult sint bine reprezentate in aproa
pe fiecare aşezare, pe cind în nord sînt o raritate.

Pentru a stabili evoluţia în cadrul acestor variante, nu trebuie să 
mai apelăm astăzi doar la datele metodei comparative, deoarece avem 
la dispoziţie şi aşezări cu stratigrafie internă pentru fiecare variantă 
(Trestiana şi Suceava). Din această cauză, considerăm că, în stadiul ac
tual al cercetărilor, se poate reformula şi completa conţinutul celor două 
faze de evoluţie a culturii Starâevo-Criş din Moldova, stabilite pe c.do 
tipologică şi comparativă de Eugen Comşa ,2!\ avînd în vedere că :

—  cele două aşezări considerate reprezentative pentru cele două 
faze (Glăvăneştii Vechi şi Valea Lupului) au oferit materiale din mai 
multe complexe de locuire, fără o stratigrafie internă şi nu există cer
titudinea, aşa cum arată analiza ceramicii, că toate complexele sînt ab
solut contemporane ; deci. cele două aşezări, luate in ansamblul lor, nu 
pot fi tipice pentru o fază anume, puţind exista într-un anumit moment
o contemporaneitate a lor, chiar dacă, in  genera), materialele de la Va
lea Lupului par a fi mai noi decît cele de la Glăvăneştii Vechi ;

—  deosebirile dintre cele două staţiuni se pot explica nu numai pe 
cale cronologică, ci şi pe cale regională, dată fiind apartenenţa lor la 
variante diferite : Glăvăneştii Vechi la cea nordică ,30, iar Valea Lupu
lui la cea sudică.

Deci, după părerea noastră, cele două staţiuni (de altfel ca şi altele 
cu mai multe complexe, in care materialele au fost tratate global) nu pot: 
servi pentru nuanţări cronologice, pentru stabiîirea de faze. în  schimb, 
în acest scop ne putem servi de cele două staţiuni cu mai multe nive
luri de locuire, precum şi de aşezările din care s-au publicat materialele 
unui singur complex cercetat. Chiar şi în această situaţie, periodizarea 
pe care o prezentăm nu are încă un caracter definitiv, mai ales pentru 
partea sudică a Moldovei, unde cercetările de la Trestiana nu s-au în-

125. Ibidem, p. 124 şi fig. 15/5 ; despre toporul perforat, informaţie scrisă 
de la descoperitoare (4.XI.1975).

126. N. Ursulescu, op. cit-, 1972, p. 72—73 şi fig. 2/3.
127. E. Popuşoi, op. cit., Sn Arh. Mold., p. 9 şi fig. 4/2 ; N. Ursulescu, op. cit.,

1972. p. 71—72 şi fig. 2/1.
123. S. Marinescu-BIleu, op. cit., 1975, p. 500—501 şi nota 53.
120 E. Cotnşa, op. cit., 1970, p. 38—40.
130. Idem, op. cit., 1978, p. 33.

(
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eheiat, iar materialele au fost publicate doar parţial, pe niveluri, dar nu 
şi pc complexe l:!l.

In stadiul actual al cercetării, se pare că începuturile locuirii Star- 
cevo-CrLş în Moldova sînt aproape simultane, atit în sudul, cît şi in nor
dul provinciei, deşi e posibil ca sudul să fi cunoscut o oarecare ante
rioritate. Dacă cercetările viitoare nu vor aduce noi descoperiri care să 
arate că şi in Moldova viaţa neolitică ar fi putut să înceapă la un nivel 
mai timpuriu (comparabil cu cel clin Transilvania, sesizat la Gura Ba- 
<*it;::ii I ,:t- şi Ocna Sibiului l33), atunci începuturile locuirii Starcevo-Criş 
la est de Carpaţi trebuie legate, în momentul de faţă, de debutul pe
rioadei tîrzii a evoluţiei marelui complex (faza a IlI-a), cînd, sub im 
pulsul primelor elemente timpurii ale chalcoliticului anatolian, ajunse 
in zona dunăreană, se produce o extindere spre est şi spre nord a co
munităţilor starSeviene —  fapt sesizabil nu numai pentru Moldova, ei 
şi pentru regiunile învecinate ale Transilvaniei răsăritene (nivelul Leţ 
l l : ) şi Munteniei sud-estice (de ex., staţiunea de la Tirgşorul Vechi, 
cnî.siderată ca aparţinînd fazei Starcevo III  ,:i:>) Ba chiar, comunităţile 
Starcevo-Criş depăşesc, încă de la aşezarea lor la est de Carpaţi, linia 
Prutului, deoarece influenţele lor sînt vizibile în ceramica fazei a doua 
(Sokoleţ) a culturii bugo-nistriene 13C.

Sosirea primelor comunităţi Starcevo-Criş în Moldova, aşa cum 
arată diferenţele sesizabile în aspectul culturii materiale ciin staţiunile
i ercetate în nordul şi sudul provinciei, s-a petrecut probabil d in două 
/nne şi pe două căi ,:!7 : una dinspre Transilvania sud-estică (unde se 
află aşezările reprezentative de la Leţ 13S şi Hărman i3°), precum şi clin- 
pre Muntenia nord-estică (grupul aşezărilor de tip Tirgşorul Vechi 1W), 

avind si acestea, la rîndul lor, punctul iniţial de plecare, mai mult ca 
ij;ur, în Oltenia (unde, în aşezări de tip Cîrcea-Şimnic-Verbiţa, ele

mentele starSeviene se amestecă cu cel de tip Karanovo-Kremikovici şi 
<-hiar Protosesklo-Sesklo-DiminiIîl) ; alta dinspre partea nordică a Tran
silvaniei centrale (cu aşezările reprezentative de la Gura Baciului II-IV,

131. Materialele de la Trestiana, îndeosebi cele ale nivelului superior, nu
I ir a aparţine unei singure faze; dealtfel şi numărul de locuinţe descoperite 
In acest nivel (15 pină in 1979) este prea mare pentru o aşezare neolitică timpurie,
i.tfel că e mai plauzibilă existenţa acestora în mai multe etape.

132. N. Vlassa. A.cîa MN, IX , 1972, p. 7—28.
133. I. Paul, Transilvania, IX  (LXXXVI), 6. 1980, Sibiu, p. 10.
134. E. Zaharia, op. c it, 1962, p. 5—53.

135. V. Teodorescu, SCIV, 14, 2, 1963, p. 264.

136. V. N. Danilenko, Ncolit Ukraini, Kiev, 1969, p. 217 ; E. Comşa, op. cit.,

1971. p. 381 : V. I. Markevici, op. cit., p. 90—91 ; 133 şi fig. 48— 19.
137. E. Comşa, op. cit., 1978, p. 33.

131). E. Zaharia, op. cit., 1962.

139. E. Comşa, op. cit., 1970.

140 V. Teodorescu. op. cit.

141. D. Berciu, Materiale, V, 1959, p. 75—86 ; D. Galbenu, Cercetări arheo-
IOffice, 1. 1975. Muzeul Naţional de Istorie, p. 9—23 ; M. Nica. Dacia, X X I. 1977,
p. 13—51.
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Homorodu, Zăuan, Cipău, Iernut, Moreşti ş.a. 1VJ), prin păsurile Rodnei 
şi Bîrgaielor şi apoi, prin culoarul Vatra Dornei-Cîmpulung-Gura H < i- 

morului, spre Podişul Sucevei şi Cimpia Jijiei.
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Tabelul 111 Fazele culturii Starcevo-Criş din Moldova în contextul manifestai ilor 
culturale din teritoriile învecinate

Acest moment iniţial poate fi stabilit cu destulă preci/.ie, datorită 
formelor de vase clar bitronconice care apar încă de la începuturile lo
cuirii in staţiunile stratificate de la Trestiana şi Suceava ; de asemenea, 
nici o altă staţiune din Moldova nu cunoaşte lipsa formelor bitronconice. 
Acest indiciu ne arată in mod cert că primele comunităţi Starcevo-Criş 
din Moldova, cunoscute pină in prezent, nu au putut sosi aici înainte 
de faza a treia a marelui complex 'H

Această primei jază a evoluţiei culturii Starcevo-Criş din Moldava 
păstrează incă un caracter destul de unitar al manifestărilor culturale 
in cele două variante. în sensul că pretutindeni se cunoaşte, pe lingă ca
tegoriile de ceramică grosieră şi fină ( =  intermediară), şi o categorie 
foarte fină. însă.în varianta sudică predomină deja lustruirea suprafe
ţelor, pe cind în cea nordică avem de-a face doar cti o netezire perfectă 
(lustrul este o excepţie). Formele bitronconice sînt deja destul de ac
centuate ,M. fiind însoţite de picioare cruciforme iar principalul ele
ment de datare îl reprezintă pictura, în cadrul căreia se utilizează cu
lorile roşu (numai pentru fond), negru sau brun (element principal de 
trasare a decorului) şi alb (atît pentru fond, cît şi pentru bordarea de
corurilor pictate cu negru sau brun).

142. N. Vlassa. Acta A/A', III. 1 !)<>(>. p. 9—49; E. Lako, Acta Musei Poru- 
lissensis, 1, 1077, p. 41— 15 ; idem. Acta Musei Porolissensis, II, 1978, p. 11— 15 ; 
Gh. Lazarovici, Acta MN, XV II, 1980. p. 13—29.

143. St. Dimitrijevic, op. cit-, 1974, p. 104 ; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979. 
p. 47, 49.

144. E. Popuşoi, op. cit., in Cerc. ist., fig. 15/3; 17/1 ; pentru Suceava — 
pl. 34/1. din prezentul articol.

145. Ibidem, fig. 16/1.
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Decorul din nivelul I de la Trestiana prezintă motive tipice pentru 
stilurile ghirlandoid şi spiraloid A r,r. Datarea de ansamblu trebuie fă
cută desigur după elementele mai noi, deci in subfaza I I I  B , deoarece ele
mentele ghirlandoide se păstrează şi în treapta spiraloidă A  1 is. Spre 
această datare indică şi apariţia canelurii incă din primul nivel de la Tres
tiana K,!l, motiv întîln it şi în nivelul al doilea de la L e ţ ,,Vl. Nu putem 

exclude insă şi posibilitatea ca primele comunităţi Starcevo-Criş să fi în
ceput să locuiască in Moldova încă din subfaza III A, intrucit pînă la 

publicarea pe complexe a materialelor primului nivel de la Trestiana nu 

putem avea Certitudinea unei contemporaneităţi depline a tuturor pie
selor indicate ea provenind clin primul nivel : aceasta, cu atît mai mult. 
cu cit autoarea cercetării indică 151 un paralelism al primului nivel de 
!a Trestiana cu primele două (S. N.) nivele de la Leţ, ori e cunoscut 
faptul că intre cele două nivele de la Leţ au fost sesizate deosebiri tipo
logice l5-. De asemenea, la Suceava prima fază e reprezentată prin două 
nivele de locuire şi doar numărul redus al pieselor descoperite ne îm 
piedică. momentan, să stabilim deosebiri de esenţă intre cele două etape

Din punct de vedere al locuinţelor, in această fază predomină cele 
adîncite, care sint uneori exclusive.

Primei faze a culturii Starcevo-Criş clin Moldova, pe care o para
lelizăm cu faza a IlI-a a marelui complex (îndeosebi cu partea sa fi
nală), ii atribuim, pentru varianta sudică : primul nivel al aşezării de 
la Trestiana şi, probabil, o parte a descoperirilor de la Valea Lupului 
şi Iacobeni (ambele din zona de contact a celor două variante), iar pen
tru cea nordică : primele două etape de locuire de la Suceava, aşezarea 
de la Călineşti-Enache şi cea mai mare parte a descoperirilor cie la G lă
văneştii Vechi ; spre sfirşitul acestei faze pare a se plasa şi complexul 
cercetat la Probota.

Faza a doua o considerăm momentul maximei răspîndiri a culturii 

Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei şi, totodată, momentul conturării 
celor mai multe dintre caracteristicile perioadei tîrzii a acestei culturi. 
Aceasta e o dovadă că legăturile comunităţilor stabilite la periferia ră
săriteană. în Moldova, cu zonele centrale ale marelui complex s-au men

ţinut permanent .fie prin împrumuturi culturale, fie chiar prin sosirea 
m or noi grupuri de purtători ai culturii Starcevo-Criş. Cele mai bune 

analogii ale acestei perioade sc regăsesc în subfaza IV  A.

140. Ibidem, fig. 16/4 ; 17/7—9.

147. Ibidem, fig. 17/1, cu analogii la TeCid (St. Dimitrijevic, op. cit., 1974. 
pl. VII/7) ; fig. 17/3, cu analogii in nivelul al II-lea de la Leţ (E. Zaharia, op. cit., 
1964, fig. 10/10).

148. St. Dimitrijevic. op. cit., 1974 p. 104.

149. E. Popuşoi, op. cit., în : Cerc- ist., p. 124 şi fig. 15/5.

150. E. Zaharia, op. cit., 1964, p. 21, fig. 5/1. 2.

151. E. Popuşoi, op. cit., in : Cerc. ist., p. 132, nota 70.

152. E, Zaharia, op. cit., 1964, p. 23, 25, 29, 32.
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Totodată, comunităţile Starcevo-Criş din Moldova îşi sporesc acum 
mult influenţa in întreg arealul culturii bugo-nistriene, înrîurind vizibil 
aspectul ceramicii din faza a IlI-a : Pecera ir,::.

In ceea ce priveşte locuinţele, se observă acum o predominare a celor 
de suprafaţă sau chiar apariţia lor în exclusivitate în unele aşezări 
(Trestiana), ceea ce denotă o perioadă de stabilitate.

Tn ceramică se accentuează deosebirile dintre zonele de sud şi nord  

ale Moldovei, apărind o serie de trăsături caracteristice :
—  în varianta nordică dispare categoria foarte fină, perfect nete

zită, răm înînd doar categoriile fină şi grosieră (ultima predomină in 
mod clar) ;

—  pretutindeni se observă o scădere a grijii pentru amestecul pas
tei, în care apar, pe lingă materii organice, nisip cu bobul mare, pietri
cele şi, uneori, cioburi pisate. Pentru a se acoperi asperităţile, suprafe
ţele, mai ales la categoria grosieră, sînt acoperite cu o angobă roşietică 
şi, extrem de rar, negricioasă ;

—  pictura cu alb dispare complet, folosindu-se doar negrul (brun) 
pe fond roşu (uneori lustruit) al vasului. în nord, pictura pare a se aplica 
acum mai mult pe angoba roşietică a vaselor în formă de oală, pe cînd 
in sud ea continuă să decoreze cupele, castroanele şi străchinile. După 
extrem de puţinele exemplare care permit reconstituirea picturii, se 
pare că în Moldova nu se ajunge la stilul spiralic clasic, precum în Ser
bia, Banat şi Oltenia, adoptîndu-se doar elemente spiralice, pe lîngă 
cele de factură mai veche, ghirlandoide şi liniar-geometrice :

—  la forme, dispar străchinile semisferice şi apar, la cele tronco
nice, margini distinct articulate 155 ;

—  decorul de impresiuni de deget şi unghie, dispus „în spic“ sau 
„în fagure1* e nelipsit din complexele acestei faze :

—  decorurile plastice, îndeosebi brîurile alveolate arcuite, sînt frec
vent utilizate ;

—  ornamentele incizate, destul de sporadice in prima fază, sint 
acum prezente în toate staţiunile, formînd mai ales decoruri unghiulare.

Acestei faze îi atribuim, in cadrul variantei sudice : cea mai mare 
parte a descoperirilor din nivelul al doilea de la Trestiana 150 şi din aşe- 
zările de la Valea Lupului —  „La Căpriţa" 157 şi Iacobeni 138, groapa cer-

153. V. N. Danilenko, op. cit., p. 217 ; V. I. Markevici. op. cit., p. 43—45 şi 
fig. 17— 19 ; 55 ; E. Comşa, op. cit., 1971, p. 381—383.

154. E. Popuşoi, op. cit., în : Cerc. ist., fig. 1G/2 ; 17/2. Pentru ceea ce re
prezintă cu adevărat stilul spiralic, a se vedea: VI. MiljCic, op. cit., 1949, pl.
29/11. 13; St. Dimitrijevic, op. cit., 1969, pl. 7/4, 5; 8/8; 9t/2, 3, 6 ; îndeosebi pl. 
17— 18; idem, op. ci‘„ 1974, pl. V II ;  I X ;  XV/3, I I ;  X V I—X V III ; Gh. Lazaro
vici, op. cit., 1979, pl. V I1D ; V IIID /8—11.

155. Vezi nota 120.
156. E. Popuşoi, op. cit., în Cerc. ist., p. 124— 125, 128—129.
157. I. Nestor şi col., op. cit., 1951, p. 57—59. 6(3, fig. 6—10 şi pl. I I  ; M.

Dinu. op. cit., 1959, p. 203, 209 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 1958, p. 57 şi 
fig. 3/4; 4/1—5; A?e?âri, p. 224, punctul 82 c şi pl. CXCII/7—17; CXCIII/1—2,
4—7. 12 ; E. Comşa. op. cit., 1970, p. 39—40 ; vezi şi pl. 44/7—15 si 45/1—23 din
prezenta lucrare.

158. Aşezări, p. 248, punctul 143 c şi pl. CXX/12—15 ; CXXI/4, 8 ; CCVII/1 : 
vezi şi pl. 42/8—22 din prezenta lucrare.
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cetată la Perieni aşezarea de la Bonţeşti —  „Pe Jitie11 1110 şi, probabil,
o parte a ceramicii de la Vermeşti IUI ; in cadrul variantei nordice : etapa 
a treia de locuire de la Suceava, o parte a descoperirilor de la G lăvă
neştii Vechi IU:!. Probota şi Doroşcani „Fîntîna Cazacului" m:!, precum 
si aşezările de la Cogeasca Nouă - - „Fîntîna Lungului14 HJ'\ Holm —  
„Panta sudică a dealului Holm“ l65, Pogorăşti —  „Cotul Nou" („Cimiti
rul de animale" iwi şi Ţigănaşi „Dealul din Mijloc" ,,i;.

Cea de a treia fază şi ultima din evoluţia culturii Starcevo-Criş pe 
teritoriul Moldovei se caracterizează prin anumite particularităţi faţă de 
restul arealului de răspîndire a complexului. în timp ce în regiunile 
dunărene doar o parte a comunităţilor Starcevo-Criş îşi mai continuau 
evoluţia in cadrul treptei finale sau IV 15 l,w. iar altele fuseseră asimi
late deja de purtătorii culturii Vinca A sau ai culturii înrudite Dud eşti 
(prima fază), ori formaseră cu aceştia un fenomen de sinteză lt,!l, denu
mit „Starcevo IV “ l7°, iar în Cîmpia Tisei cultura ceramicii liniare AI- 
fokl contribuise in cea mai mare parte la stingerea variantei Koros —  
in Moldova, ca şi în cea mai mare parte a Transilvaniei, cultura Star
cevo-Criş îşi continuă, în forme uşor modificate, evoluţia din faza an
terioară. în cadrul variantei sudice se menţin slrînse legături cu zonele 
dunărene (aşa cum arată îndeosebi descoperirile de la Vermeşti), iar in 
varianta nordică apar evidente influenţe din partea ceramicii liniare 
vechi (în etapa a patra de locuire de la Suceava, în aşezările de la Gru- 
măzeşti şi Valea Lupului), dar nu sînt excluse nici influenţele de tip 
vincan (canelurile şi uneltele perforate). în schimb, extinderea spre ră
sărit de Prut este stopată de contracurentul culturii Nipru-Doneţ, care 
influenţează puternic faza a patra (Samcin) a culturii bugo-nistriene17'. 
Nu e exclus ca decorul dc impresiuni-pereche ştanţate, care apare pe 
două fragmente ceramice de la Valea Lupului (pl. 14/13— 14), să fie 
tocmai rezultatul unor influenţe sporadice ale culturii Nipru-Doneţ. 
ajunse la vest de Prut, prin intermediul purtătorilor fazei a IV-a a cul- 
lurii bugo-nistriene 172 : o asemenea posibilitate fusese postulată pe cale 
teoretică de E. Comşa 173.

159. M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 1957, p. fi5—75, 77—78 şi fig. 1—8 ;
idem, op. cit., 1958, p. 57, 62—64 şi fig. 2 ; 3/1—3, 5 ; 4/6 ; 5.

160. Gh. Bichir, op. cit-, 1959, p. 259—262 şi fig. 7—8.
161. D. Monah, op. cit.
162. E. Comşa, op. cit., 1978.
163. Aşezări, p. 190, punctul 31 c şi pl. XLVI/24—25.
164. Vezi nota G2.
165. Aşezări, p. 199, punctul 45 b şi pl. L X I I I /G, 7, 10. 19, 24, 27.
166. Ibidem, p. 257 ; I. loniţă, op. cil., p. 298 şi fig. 3/1—4 ; vezi şi pl. 44/

4—fi din prezent’ l studiu.
167. Aşezări, p. 267, punctul 189 b şi pl. CCXIII/15, 16, 20.
168. St. Dimitrijevic, op. cit., 1974. p. 1C6; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979,

p 53_54_
169. VI. MiIoj£i<5, op. cit., 1950.
170. Gh. Lazarovici, op. cit., 1977, p. 65—67 ; idem, op. cit-, 1979, p. 55.
171. E. Comşa, op. cit., 1971, p. 383; V. I. Markevici. op. cit., p. 129, 134

şi fig. 26—27.
172. V. I. Markevici, op. cit., p. 57, fig. 26/1 ; p. 58, fig. 27/8.
173. E. Comşa, op. cit., 1971, p. 383.
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Locuinţele acestei faze sînt în continuare predominant de suprafaţă 
sau foarte uşor adîncite. Adeseori, locuirile continuă în aşezările fazei 
anterioare (Suceava. Trestiana, Valea Lupului, probabil şi în altele).

Deşi, în general, se continuă formele şi decorurile fazei precedente, 
se pot sesiza anumite caracteristici :

—  In varianta sudică se constată o înflorire a ceramicii barboti- 
nate. mai ales organizate, iar in cea nordică se înmulţeşte ceramica arsă 
la cenuşiu ;

—• pe formele bitronconice ale ceramicii arse cenuşiu, cu nuanţe ro- 
şietice, apare decorul de caneluri, îndeosebi in zona nordică ;

—  ca dovadă a înmulţirii motivelor plastice, acestea apar chiar şi 
pe străchinile tronconice ale categoriei fine, nemaifiind apanajul exclu
siv al categoriei grosiere :

—  motivele incizate. pc lîngă formele mai vechi ale reţelei şi zig
zagului, prezintă şi o dispunere haotică sau, mai frecvent, în fascicole 
divergente, în unghiuri şi triunghiuri haşurate ;

—  în domeniul uneltelor, apar în mai multe aşezări topoare sau 
măciuci perforate (Balş, Suceava. Grumăzeşti. Măluşteni).

Celei de a treia faze a culturii Starcevo-Criş din Moldova îi atri
buim, în cadrul variantei sudice, aşezările de la Balş, Dăneşti, Vermeşti. 
Voineşti, de asemenea, probabil şi unele descoperiri de caracter mai evo
luat de la Trestiana şi Valea Lupului, iar în varianta nordică —  aşeză
rile de la Suceava (etapa a patra de locuire), Grumăzeşti, Liteni. Leţcani- 
Slobozia şi Podu Iloaei —  „Dealu Podiş“.

Această ultim ă fază a culturii Starcevo-Criş din Moldova îşi în
cheie existenţa la sosirea purtătorilor culturii ceramicii liniare din pe
rioada mai nouă, a decorului cu capete de note muzicale, cam în ace
laşi timp în care şi in  Transilvania ultimele comunităţi Starcevo-Criş 
erau asimilate, pe de o parte de purtătorii culturii Vinca-Turdaş, pe de 
altă parte de grupuri ale culturii ceramicii liniare pătrunse dinspre ră
sărit, prin păsurile Carpaţilor Orientali l7'.

Desigur, nu poate fi exclusă posibilitatea ca în unele zone mai re
trase comunităţile Starcevo-Criş din Moldova (la fel ca şi cele din Tran
silvania) să-şi mai fi continuat un timp existenţa, în contact cu purtă
torii noii culturi care se instalaseră în zonă (descoperirile, încă nepubli
cate, de la Grumăzeşti par a furniza un indiciu în acest sens 17r’). Rămîne
o sarcină a cercetării viitoare de a descoperi nuanţele acestei posibile pe
rioade de coexistenţă, aşa cum cercetările din Serbia şi Banat au sesizat 
relaţiile Starcevo final —  Vinca timpurie.

Purtătorii culturii Starcevo-Criş au sfirşit prin a fi asimilaţi, lăsind 
însă în cultura materială a noilor veniţi unele urme, îndeosebi în cate
goria grosieră a ceramicii, care cunoaşte în Moldova o pondere mult mai 
mare decît în ceramica liniară a regiunilor central-europene.

171. N. Vlassa, Acta MN, IV, 19G7, p. 403— 109. 

175. S. Marinescu-Bilcu, op. cit., p. 500—501.

0£SCOP£R//?/ STA/?C£VO -Cft/S 
O/ZV MOlGOVA

0 LXâ///<?// rr?#, //nposSj/j/t- 
© A&etâf* cefce.'&/e £>r//>
O Oescooers/, oer/epfa/'C*'
□ Otzcof&r. /, t/Ker/ĵ c erooji/
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR STARCEVO—CRIŞ DIN MOLDOVA

Descoperirile vor fi prezentate în ordinea alfabetică a localităţilor ; dacă 

Intr-o localitate există mai multe puncte cu descoperiri, numerotarea se face 

separat pentru fiecare staţiune. In final sc enumeră separat staţiunile cu atri

buire incertă sau eronată. La fiecare staţiune se vor trata următoarele probleme

A. Caracterul şi istoricul descoperirii ;

I?. Punctul (denumire şi descriere geografică sumară) ;

C. Conţinutul descoperirilor (elemente mai importante) ;

1) Indicaţii bibliografice sau referiri asupra descoperirii.

t. AGAPIA (com. Agapia. jud. Neamţ)

A. Sondaj : S. Marinescu-Bileu (inainte de 15*71).

B. In apropierea mănăstirii ; bazinul rîului Neamţu.

C . —

D. Informaţie orală de la autoarea descoperirii (martie 15*71). Materialul se păs

trează la Muzeul din Piatra Neamţ.

2. ALBEŞTI (comuna Albeşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 15*0!>.
B. ..Moşeni“. 400 in sud de sat. Pante de înălţime medie, cu bogate surse de

apă. pe stingă pirlului Albeşti, afluent de stingă al rîului Birlad.

C. Fragmente ceramice.

D. Coman. l$*80. p. 45. punctul 3.

:î. ANDRIEŞENI (com. Andrieşeni. jiul. lasi)

A. Săpături : A. C. Florescu. 15*56—15*57.

B. Centrul satului, terenul şcolii generale: terasă medie a .lijiei.

C. Fragmente ceramice răzleţe sub stratul precueutenian, decorate cu ornamente

plastice, imprimate şi pictate.
1). A. CS. Florescu. Materiale, V, 15*55), p. 325*; VI, 15*551. p. 118 şi fig. 2; idem. in 

Mantiei cncyclopcdique de prehistoire et protohixtoire europeeunes, I, 

Praga. 1966. p. 30: M. Petrescu-Dîmboviţa. AAIIung., IX, 15*58, p. 5f>.

■I. ARSURA (com. Arsura, jud. Vaslui)

A. Cercetări pcriegbetice : N. Zaharia. 15*57 : Gh. Poenaru-Bordea, 15*55*.

B. „Ruginosu II". la circa 2 km SE de sat. pe ambele maluri ale piriului Rugi-
nosu (bazinul Prutului), in apropierea locului de confluenţă cu un curs 

de apă torenţial.

C. Fragmente ceramice.

D .•Iş-crdri, p. :îl(l, punctul 308 g ; Cuman. 15*81), ii. 52. punctul 12.

5. BALŞ (com. Tirgu Frumos, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : colectivul şantierului arheologic Cucuteni—Băieeni.

I!*(i4 : sondaj : E. Popuşoi, lsx>5.

<
 
r.
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B. „Valea Părului", la confluenţa acestei văi cu piriul Recea ; o porţiune mai

joasă a terasei inferioare a Balşului (afluent al Bahluiului), înclinată de 

la est spre vest.

C. A fost cercetată o locuinţă de suprafaţă, cu un bogat material ceramic şi li

ric . s-au descoperit şi obiecte din os, precum şi două figurine antropo

morfe. Se remarcă un topor şi o măciucă de piatră, ambele perforate. Des

coperirile au fosl încadrate in orizontul tîrziu al culturii Criş din Moldova, 

de tip Valea Lupului.

D. E. Popuşoi. ArhMold., IX . 15)80, p. 7—17 : D. Popescu. SCIV, 17. -1. 1960. p.

711; T. Băder, Acta MN, V, l!H>8, p. 382: E. Comşa. Acta Antiqua ct Ar- 

chacologica, XIV. 15)71, p. 33 ; N. Ursulescu, Carpica, 15*72, p. 71—72, 74, fig. 

2/1—2; C). Necrasov, M. Ştirbu, Acta Moldaviae Meridionalix, II, 15180, Vas

lui. p. 20—26.

li. BAI.ŢAT1 (com. Bălţaţi. jud. laşi)

A. Semnalare: I. Şandru. 15*50 ; cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.

B. „Cantonul C.F.R. nr. 38" ; terasă inferioară din stingă Bahluieţului.

C. Fragmente ceramice.

D. Ay<*?(lri, p. 1(18, punctul •) a.

7. B ALT ATI (com. Bălţaţi. jud. laşi)

. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 15)55.

. ..I.a Podeţ", terasă inferioară a Bahluieţului. la sud de sal si de podeţul căii 

ferate, lingă o ripă situată la est de calea ferată.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşpzări, p. 168—Ui!), punctul ll> şi pl. II 13. Materialele se păstrează Ia Inst.

de Ist. şi Arh. laşi, sertar 47'1.

8. BEI .CEŞTI (com. Belceşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 15*53.

B. „La Budăie”, circa 2 km SE de .sat ; panta vestică a dealului 1 lucii (spre

Bahlui, aproape de confluenţa cu piriul llucu).

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. Iii!*, punctul 5 a.

51. BELCEŞTI (com. Belceşti. jud. laşi)

A. Cercetare perieglvetică : N. Zaharia. 15)53.

B. „Dealul Ruşilor — La imaş" (fostul sat Ruşi. actualmente înglobat la Belceşti).

marginea sudică a satului. Panta dealului llu cu ; terasă medie a Bah
luiului.

( Fragmente ceramice.

D. Aşezfiri, p. 17**. punctul 5 e ; pentru determinarea mai precisă a staţiunii: 

N. Zaharia. SCIV, 3—4, 1!)55, p. 5*01. punctul 27. Materialele se păstrează 

la Inst. de Isl. şi Arh. laşi, sertar 47 I.
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10. BEREASA (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : C. Buraga. 1960; N. Zaharia, 1961.

B. „La Şipot", ia circa 30— 10 in vest de şipotul situat pe coasta nordică a dea

lului Cracul Şipotuiui, pe inşeuarea prin care acest deal se leagă de podiş 

(in apropiere trecea vechiul drum al Vasluiului). Bazinul riului Birlad.
C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 312, punct 314 c ; Coman. 1 ‘>80. p. 102. punct. 1!>.

11. BEREASA (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A Cercetări pcrieghetice : C. Buraga, 1056 ; N. Zaharia, 1961.

B. „Gisca", circa 3 km nord de s a t : poala pantei din dreapta pîriului Răşcani-

ior. in dreptul unor fintini. Bazinul rîului Birlad.

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 312, punctul 314 e : Coman. 1080 , p. 102, punctul 21.

12. B1IRGAUANI (com. Birgăuani. jud. Neamţ)

A. Sondaj : V. Mihăilescu-BIrliba, M. Baheş şi R. Alexandru. 1067.

B. „Chetriş", interfluviul dintre bazinele Bistriţei (Cracau) şi Moldovei.

C. Fragmente ceramice.

D. D. Popescu. SCIV, 19. 4, 1968. p. 682 ; Şt. Cucoş, Mem. Antq., 1, 1060. p. 416—

117 ; VI. Dumitrescu, Bullelin d ’arch. sud-est cur., II. 1071, p. 99.

13. BlRSEŞTI (com. Birseşti. jud. Vrancea)

A Cercetare perieghetică : S. Morintz, 1055 : V. Bobi. 1070.

B. „Gogoi", circa I km vest de sat : un fragment de terasă medie a riului Putna.

C. Fragmente ceramice.

D. S. Morintz. Materiale, III, 1057, p. 224 ; M. Petrescu-Dîmboviţa. AAHung., IX .

1058. p. 56 ; V. Bobi, Vrancea, II, 1070, p. 21.

14. BLKŞCA (com. Ivăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu şi Em. Bold. înainte

de 1058 ; Ghen. Coman, 1075.

B. „Săraru11. marginea vestică a satului. în preajma şcolii generale; la poalele

dealului Tulburea, in stingă pirîului cu acelaşi nume, afluent de dreapta 

al riului Raeova (bazinul Bîrladului).

C. Fragmente ceramice.
D. M. Petrescu-Dîmboviţa şi col.. Anal. Şt. Univ. laşi, seria şt. soc. 1958. p. 10:

M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung, IX. 1058, p. 56 ; Coman, 1980, p. 160. 

punctul 10.

15. BOGDÂNEŞTI (com. Bogdăneşti. jud Bacău)

A. Lucrări edilitare. 1958.

B. Punct neprecizat in perimetrul comunei. Bazinul Oituzului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 359. punctul 462 d.
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16. BOGONOS (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetări perieghetice: M. Petrescu-Dîmboviţa. 1049; N. Zaharia, 1953.

B. „Dealul din Mijloc”, circa 2,5 km nord de s a t ; un interfluviu mai înalt, cu

prins intre piriul Siliştei (— Bogonos) şi un curs de apă torenţial. Bazinul 

Bahluiului.

C. Fragmente răzleţe in cadrul unei aşezări cu numeroase vestigii din perioa

dele culturilor Cucuteni şi Noua.

D. Aşezări, p. 172, punct 7 c, pl. X/10, 12. M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, I, 2,

1050, p. 114, menţionează aici doar urme Cucuteni, iar N. Zaharia, SCIV,
6. 1—2, 1955. p. 290. punct X V II, unme Cucuteni B şi Noua. La Inst. de 

Ist. şi Arh. laşi, în sertarele 47/2 ; 48/5 şi 48/6 se găseşte mai ales cera

mică Cucuteni B şi doar în sertarul 48/6 apar şi cîteva fragmente amorfe, 

cu miez negru, avind pleavă şi cioburi pisate în compoziţie, care pol fi 

atribuite mai curind orizontului Noua. în  sinteza din 1958. M. Petrescu- 

Dîmboviţa nu menţionează acest punct printre descoperirile Criş din 

Moldova.

17. BONŢEŞTI (com. Cirligele. jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia şi A. Niţu, 1954 : sondaj : Gh. Bichir, 1956. 

B „Pe Jitie", o terasă înaltă pe dreapta văii Mera.

C Au fost cercetate două gropi mari şi o locuinţă de suprafaţă, care conţineau 

ceramică decorată cu impresiuni, proeminenţe, incizii şi chiar caneluri, 

ceea ce plasează aşezarea de aici intr-o fază foarte tirzie a culturii Criş : 

nu s-a găsit pictură.

D. N. Zaharia, SCIV, 6. 3—4. 1955, p. 910. punct 110 b, c ; Gh. Bichir, Materiale, 

V. 1959. p. 250—262 şi fig. 7—8 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., TX, 

1*158, p. 67, nota 70: E. Comşa, SCIV, 9. 2. 1958, p. 477; idem. Dacia, XV II, 

1973, p. 318 ; D. Berciu. Contribuţii la problemele neoliticului in Uomânia 

in lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 33; V. Teodorescu, SCIV,

14, 2. 1963, p. 265.

18. BONŢEŞTI (com. Cirligele. jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : Gh. Bichir. 1956.

It „La Nucuşori", un platou jos, in dreapta văii Mera (afluent de dreapta al 

Milcovului), in marginea de SV a satului, in stingă drumului spre cătunul 

Teiş.

< Fragmente ceramice dintr-o aşezare distrusă de plantaţiile de vie. Apropierea 

dintre cele două aşezări dc la Bonţeşti sugerează datarea lor in etape di
ferite de locuire.

D. Gh. Bichir, Materiale, V, 1059. p. 259.

19. BORLEŞTI (com. Borleşti. Jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. 1950.

11 „Dealul Cucului". în vatra satului, spre riul Tazlău.
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C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. iitiO, punctul ■((!(> c.

20. BOROAIA (com. Boroaia. jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : M. Ignat, 1982.

B. „Dealu Tolan" (— „Mălăişte"), situat la limita nordică a satului, spre comuna

Bogdăneşti : pantă orientată spre piriul Seaca, afluent de dreapta al riu- 

lui Risca (Bazinul Moldovei).

C. Fragmente ceramice şi un mic fragment de topor.

D. Materiale păstrate la Muzeul Suceava.

21. BRÂIIAŞEŞTI (com. Brăbăşeşti. jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu. înainte de 1970.

B. „Izvoarele pîrîului Hanul*', in partea de nord a comunei; un con de dejţiv't'f

pe stingă piriuhii, afluent de dreapta al rîului Berbeci (bazinul riului 

Birlad).

C. Fragmente ceramice.

O. M. Brudiu. Materiale, IX. 1970. p. 518. vorbeşte despre fragmente ceramice 

aparţinind neoliticului timpuriu (cultură neprecizată), dar. printr-o infor

maţie orală ulterioară (12.1I.IH77) mi-a precizat că e vorba de cultura C’r s.

22. BRAllAŞEŞTl (com. Brăbăşeşti. jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu, inainte de 1970.

B. „Curtea C.A.IV. marginea est-sud-estică a satului, pe o terasă joasă

stingă pîrîului Boul. afluent de dreapta al riului Berbeci.

C. Fragmente ceramice. Cele două aşezări din Brăbăşeşti au o distantă de ciiv.<

1.5 km intre ele.

D. Informaţie orală M. Brudiu (12.11.197?).

23. BU1MACENI (com. Albeşti, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică P. Şadurschi. 1 ‘>82.

B. „Biserică”. Bazinul Jijiei.
C. Fragmente ceramice, dintre care unul provine de la o oală cu git scurt, de

sub care pornesc în jos linii incizate. dispuse in unghi obtuz. Materialul 

pare a se data în faza Starcevo-Criş 1V.
D. Informaţie orală de la autorul cercetării. Materialele se păstrează la Mu/euf

Botoşani.

24. BURSUCI (com. Epureni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman, 1955, J
B. „Cărămidărie". marginea nordică a satului, la confluenţa pinului Florenţa n:

un izvor din stingă, intre cantonul silvii şi şoseaua Zpiicni-Miirgcni Ba

zinul Elanului, afluent al Prutului.

C. Fragmente ceramice şi o pintaderă.

D. Coman. 1!t80. p. IUI, punct 22 si fig. 10ti 1.
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25. CALIN EŞTI—EN ACI IE (com. Calafindeşti. jud. Suceava)

A. Cercetări perieghetice: V. Hnatiuc. I9li8— 1971 ; N. Ursulescu. 1972.

B. „Sub Zrughi**, marginea de vest a satului ; o terasă joasă a pîrîului Zrughi.

afluent de stingă al piciului Hătnuţa (bazinul Sucevei). Stratul vegetal este 

argilos şi foarte subţire.

G. Numeroase fragmente ceramice, puternic corodate, decorate doar cu ornamente 

plastice ; lipsesc ciupiturile, inciziile, pictura si lustruirea suprafeţelor, pre

cum şi formele bitronconice clare. Uneltele constau din topoare de piatră 

şi piese de silex, meni li tă şi gresie silieioasă. Aşezarea pare a se data 

într-o etapă mai timpurie a locuirii StarOevo-Criş din Moldova.

D. Materialele se găsesc in colecţia Inst. de înv. Super. Suceava (inv. nr. 15. 17,
18. 19. 27. :if») si în colecţia scolii generale din Călinesti-Enache.

2H. CERCI' (com. Birnova, jud. laşi)

A Cercetare perieghetică : Em. şi N. Zaharia. 1954.

B ..Valea Nicolinei**. la vest de sat. spre şesul Tinoasa ; o terasă inferioară (ba

zinul Babluiului).

< Fragmente ceramice.
D. X Zaharia, SCIV, ii. :s—4. 1955. p. 9<);5. punct 39 ; M. Petrescu-Dimboviţa,

AAHung., IX. 1958, p. 57 : Aşezări, p. 174, nota 17.

27 C1URBEŞTI (com. Miroslava. jud. lasi)

A Cercetare perieghetică: N. Zaharia. 1954.
B „Dealul Recea" (— „I.a Prisacă"). la 2 km SV de sat. la confluenţa unui izvor 

cu valea Prisăcii (bazinul Babluiului).

c. Fragmente ceramice.

» . N. Zaharia, SCIV, ii. 1—2. 1955. p. 29:t. punct X X X IV  4 ; M. Petrescu-Dim

boviţa. AAHung., IX. 1958. p. 57 ; AşezUri, p. 17fi. punct Iii f. nota 20 (pen

tru identitatea celor două denumiri).

28. CIl'RBEŞTl (com. Miroslava, jud. laşi)

V cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954 (cu ocazia unor drenuri).

B. „I.a laz" (— „Malul lazului"), la circa 500 m sud de sat, |)C malul nordic al

unei foste iezături (bazinul Babluiului).

< Fragmente ceramice.

>. \' Zaharia. SCIV. fi. 1—2. 1955, p. 29:!. punct X X X IV  2. citează de aici doar 

ceramică liniară : M. Petrescu-Dimboviţa. AAIIuvg, IX, 1958. p. 57 şi .l.şv- 

'ari, p. I7n. punct llie. menţionează şi ceramică Criş. Probabil tot de aici 

provin si cele cîteva fragmente de tip Criş din Ciurbcsti. cu marcajul „I.a 

Islaz", care se află la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi. sertarul 47

2!'. CIUREA (com. Ciurea, jud. laşi)

• crcetări perieghetice : N. Zaharia. 1051— 1951.

H. ..Tinoasa**, marginea nordică a satului; fragment din terasa de 5—(> m a p i

nului Nicolina. in dreptul şoselei Tinoasa (bazinul Bahlui).
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C. Fragmente ceramice.
D. N. Zaharia, SCIV, 6, 1—2, 1055. p. 292, punct X X X II I / l  : Aşezări, p. 177, punct

37 i şi pl. XXÎ/21—24.

30 ClIRLIG (com. Popricani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „Vatra satului", interfluviul dintre piraiele Cirlig şi Ciric, Ia circa 100 m sud

dc biserică (bazinul Bahluiuluj).

C. Fragmente ceramice.
D. N. Zaharia şi col.. Studii şi cerc. ştiinţ., Iaşi, V II, 2, 1956, p. 10 ; Aşezări, p. 179.

punct 19 a şi pl. XXV1I/13, 17.

31. COGEASCA NOUA (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.
B. „Damian11, terasa stingă a Babluiului. pe poala sudică a dealului Totirlacu.

C. Fragmente ceramice.
D. N. Zaharia, SCIV, 6, 1—2. 1955, p. 288, punct. VII/1 ; M. Petrescu-Dimboviţa,

AAI/unfl., IX , 1958, p. 57.

32. COGEASCA NOUA (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Fintină Lungului", pe panta sud-estică a Dealului Crucii, la circa 10 m înăl

ţime faţă de şesul Babluiului.

C. Fragmente ceramice.

I). Aşezări, p. 180, punctul 20 g şi pl. XXX /H i—17, citează punctul la Cogeasca 

Veche, dar pe marcajul materialelor aflate la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi (ser

tar 47/4). e indicat Cogeasca Nouă ; se pare că e vorba de un punct > tuat 

la hotarul dintre sate.

33. COGEASCA VECHE (com. Leţcani. jud. Iaşi)

A. Semnalare: 1. Gugiuman. 1950 ; cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1952.

B. „La Lutărie", poala sudică a Dealului Crucii (— Dl. Ruşilor), in lutăria de

lîngă iazul Cogeasca. deasupra şesului Babluiului.

C. Fragmente ceramice. Aşezarea e foarte apropiată de precedenta.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 903, punct 41b; Aşezări, p. 179—180. punct

20 a.

34. COGEASCA VECHE (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. ..Rîpa Bărboşilor'*, marginea podişului tăiat de piriul Voloaca Mică (bazinul

Bahluiului).

C. Fragmente ceramice cu pleavă, fără decor şi amorfe.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3— 4, 1955, p. 903, punctul 41 f, menţionează de aici Latenc

II, migraţii şi medieval. Materialul Criş de aici l-am sesizat la Inst. de Ist. 

şo Arh. laşi, sertar 48/16. (
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COMÎNDAREŞTI (vezi REDIU)

35. Oraş COMĂNEŞTI (jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu.

B. „Piriul Podiniior", terasă înaltă in dreapta riului Trotuş.

C. Strat foarte subţire de locuire, in care apar fragmente ceramice, atribuite după
pastă culturii Criş.

D. V. Căpitanu, Carpica, XIV , 1982, p. 143, punctul l lb .

36. COS1ŢENI (com. Brăbăşeşti, jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu, înainte de 1970.

B. ..La nord de sat", pe o pantă uşor înclinată din dreapta riului Berheei (aflu

ent al rîului Zeletin, bazinul inferior al Birladului), unde so găsesc izvoare 

puternice. Staţiunea se află la circa 3,5 km nord, de-a lungul Berheciului, 

de aşezarea nr. 22.

O. Fragmente ceramice.

D. M. Brudiu, Materiala, IX , 1970, p. 518, semnalează fragmente ceramice apar

ţinind neoliticului timpuriu (cultură neprecizată), dar. printr-o informaţie 

orală (12,11.1977), mi-a precizat că o vorba de cultura Criş.

37. COSTEŞTI (com. Tîrgu Frumos, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : Em. si N. Zaharia. 1954.

«  „Pietrăria din Valea Hainei", la 1 km NE de satul Criveşti. pe pantele estice 

alo Dealului Pietrăriei (— Dealul Viei), in apropierea carierelor de piatră 
(bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice.

I) Aşezări, p. 181. punctul 22a. Anterior (N. Zaharia, SCIV, (>, 3— 1, 1955, p. 903) 

punctul fusese publicat ca aparţinind de satul Criveşti (conf. Aşezări, p. 181, 
nota 31).

38. CRIVEŞTI (com. Strunga, jud. Iaşi)

A ( •■ •cftare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „Ripa de la Şipot" (— „Podişul de deasupra satului Găureana"). in marginea

nordică a satului, pe un tăpşan situat intre două rîpe, la est de biserică 
(bazinul Bahluieţului). 

c. Fragmente ceramice.

I >. N. Zaharia, SCIV, (i. 3—4, 1055, p. 903, punctul 43 d ; M. Petrescu-Dimboviţa. 

AAHung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 184, punctul 25a şi pl. XXX IV /9—10, 

12—13. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi. sertar 47/4.

39. CRIVEŞTI (com. Strunga, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954.

B „Interfluviul Criva—Haina" ,1a 0,5 km est de sat, pe poala pantei interfluviu- 

lui (bazinul Bahluieţului).
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C. Fragmente ceramice. Aşezarea pare a fi în continuarea celei cie la nr. :i8.

D. Aşezări, p. 185. punctul 25 e. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Ari).

laşi, sertar 47/-).

•Ut. DĂNEŞTI (com. Dăneşti, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: C. Buraga. 1955 ; N. Zaharia, 1058.

B. ..Vatra satului", la circa 200 m sud de centrul satului, mai ales pe proprieta

tea lui Gh. Luiz. Uri interfluviu care domină cu circa 10— 12 m piriul Fe- 

reştilor şi uri mic afluent al său, de stingă (bazinul riului Vaslui).

C. Fragmente ceramice decorate cu incizii, impresiuni si proeminenţe.

D.-Aşezări, p. ;!18, punctul 335a; Km. Zaharia şi lîui'aga. .4c(« Moldaviae Me

ridionalis, I, 107!), p. 241 şi flg. 1/1—3; 11/1 ; Coman, 1080, p. 100. punctul 1.

41. DOCHIA (com. Girov. jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamosteanu, 1900.
B. „La Iaz", pe panta lină a botului de deal situat in stingă iazului de la in tra

rea in sat (bazinul Cracăului).

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 303, punctul 481.

42. DODEŞTI (com. Viişoara. jud. Vaslui)

A. Săpături sistematice: 1907—1075 (D. Gh. Teodor, Ghcn. Coman. C. Blosiu. V. Ba-

zargiue. A. Niţu, 1. Bauman).
B. „Şipot" şi „Jigălia11. la obirşia piriului Dodeşti (— Jigălia), afluent de dreapta 

. al Elanului, la hotarul dintre satele Dodeşti şi Tămăşeni. Terasă joasă, hi

preajma unor ripe.

C. Fragmente c eramice.

D. Coman. 1080, p. 205 şi nota 6, punctul 4.

43. DOINA (com. Răuseni, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : 1. loniţă, 1000.

B. „Interfluviul cie Ia confluenţa văii Doina cu Domnească41, la circa 2 km SV de

sat. Bazinul Sitnei (afluent al Jijiei).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 237, punctul 114a; Iiep. arh. jud. Botoşani, p. 215—216. punctul

XLVH1/2 A.

44. DOROŞCAN1 (com. Popeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Fintină Cazacului11, in siliştea Doroşcanii Vechi, pe un fragment de terasă

inferioară, tăiat de drumul Doroşcani—Scobilţeni (bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice, decorate prin incizii, impresiuni, pictură.

D. N. Zaharia, SCIV, 6. 1—2, 1055, p. 293, punct XXXV IIÎ/1 ; M. Petrescu-Dirn-

boviţa, AAHung., IX . 1958, p. 57 ; Aşezări, p. 190, punctul 31 c şi pl. XLVI/ 

24—25. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 47/G.

EVOLUŢIA CULTURII STARCEVO-CRIŞ PE TERITORIUL MOLDOVEI 303

45. DOROŞCANI (com. Popeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1053.

B. „Dealul Viei", in vatra fostului sat Doroşcani (Doroşcanii Vechi), pe panta SE

a dealului (bazinul Bahluieţului). Staţiunea e situată la 400—500 m SV de 

aşezarea precedentă, 

c. Fragmente ceramice din specia grosieră (forma oală cu git conturat).

D. M. Petrescu-Dimboviţa, AAHung., IX, 1958, p. 57; Aşezări, p. 190, punctul 31a, 

nu citează vestigii de tip Criş cie aici. Am sesizat aceste materiale la Inst. 

de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48/10.

46. DUMBRAVA (com. Ciurea. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954.

B. „Satu Nou", marginea SV a satului, pe panta dealului Dumbrava.

C. Fragmente ceramice, cu pleavă in compoziţie şi ardere incompletă (miez ne

gricios).

!). Aşezări, p. 190, punctul 32, nu citează materiale Criş de aici ; am sesizat aceste 

materiale la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertarele 48/3—5.

47. DUMEŞTI1 NOI (com. Dumeşti, jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică : M. Petrescu-Dimboviţa, M. Dinu, Em. Bold. 1954.

B „La Jitniţe". 3 km est do sat. la poalele dealului Izvorul, in stingă şoselei 

Băceşti—Negreşti( bazinul superior al Birladului).

C. In profilul drumului s-au observat mai multe gropi cu materiale Criş, adinei 

de 1—1.5 m.

D M. Petrescu-Dimboviţa şi col.. An. Şt. Univ. Iaşi, secţ. III , tom. I. fasc. 1—2, 

1955, p. 22—23 ; M. Petrescu-Dimboviţa, AAHung., IX , 1958, p. 57 : Coman, 

1980, p. 124, punctul 5.

48. DUMEŞTI (com. Dumeşti. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954.

B. „Ifntre lanurile Cogenilor", la marginea sudică a satului, aproape de un po-
virniş. Bazinul Bahluiului.

<' Fragmente ceramice.

V. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 904, punctul 46 a, nu citează Criş de aici ; 

fragmentele Criş sînt menţionate in Aşezări, p. 190—191, punctul 33 a.

49. DURNEŞTI (com. Ungureni, jud. Botoşani)

A Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.

II „La Ţiclău11, la circa 1,5 km vest de sat. pe suprafaţa netedă a dealului Ţiclău, 

in dreapta piriului lbăneasa, aproape de confluenţa acestuia cu Jijia.

C. Un fund de vas, îngroşat, cu miez negru şi pleavă în compoziţie.

I). Aşezări, p. 239—240. punctul 121b, menţionează doar existenta -mor fragmente 

ceramice corodate, dintr-o fază nepreciza'ă n nen!iţ'C",,,; -’e-voltat. dar la
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Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 49/1, se află şi fragmentul descris mai sus, 

tipic pentru cultura Criş.

50. ERBICENl (com. Erbiceni, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : Em. şi N. Zaharia, A. Niţu, 1956.
B. „La Curtea Veche", in vatra satului, pe un promontoriu al terasei inferioare

a Babluiului, unde se află biserica şi ruinele unui vechi han de poştă.

C. Fragmente ceramice.
D. M. Petrescu-Dimboviţa, AAHung., IX , 1958, p. 57 ; Aşezări, p. 192. pnnctul 34 <1.

EZARENI (vezi HORPAZ)

51. Oraş FĂLTICENI (jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, S. şi D. Teodor, 1958.
B. „După Ileidiş", marginea ripei de la sud-estul cimitirului evreiesc, In sting#

piriului Buciumeni (afluent de dreapta al Şomuzului Mare).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. :i05, punctul 294 d. In periegheză pe carc am întreprins-o in acc*(j

punct în iunie 1973 nu am găsit materiale Criş.

52. FEDEŞTI (com. Şuletea, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1960.
B. „La Moară", in partea de vest a satului, in zona morii si a grajdurilor C A I ’ ,

in dreapta obirşiei piriului Fedeşti (bazinul Elanului, afluent al Prutului).

C. Fragmente ceramice, printre care un picior treflat.
I). Aşezări, p. 344, punctul 416 a ;  Coman. 1980. p. 234. punctul 8 şi fig. 86/12.

53. FEDEŞTI (com. Şuletea. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1957.
B. „Marginea SV a satului", la sud de cimitirul actual, in dreapta piriului Fo»

desti (bazinul Elanului).
C. Fragmente ceramice. Distanţa dintre cele două aşezări de la Fedeşti e ilţ

circa 1 km.
D. Coman, 1980, p. 234, punctul 10.

54. Municipiul FOCŞANI (jud. Vrancea)

A. Lucrări edilitare ; cercetare perieghetică : V. Bobi. A. Paragină, 1976.
B. „Betoniera din zona sudică a oraşului", la circa 50 m de linia ferată re «lu

spre platforma industrială ; un promontoriu din bazinul Milcovului.

C. Urmele unui bordei, avind in inventar fragmente ceramice şi trei topoare

gresie.
D. V. Bobi, Vrancea, II, 1979, p. 26 şi fig. 2/2—4.

55. FRATAUŢII NOI (com. Frătăuţii Noi, jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : S. Fădor (Rădăuţi).
B. „Dealul Iacobeasa", pe pantele sale sud-estice, pe dreapta piriului lacob*'
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la confluenţa sa cu pîriul Tîrnauca, foarte aproape de graniţa cu U.R.S.S. 

Bazinul riului Suceava. Staţiunea este situată aproape de paralela 48". re-

prezentind cel mai nordic punct de răspîndire a culturii pe teritoriul ţării.
C. Fragmente ceramice.

D. Informaţie de la Serafim Fădor. care a menţionat descoperirea in lucrarea

sa de licenţă („Cercetări arheologice in bazinul mijlociu al riului Suceava".

Iaşi, 1975). Materialele se găsesc in colecţia prof. S. Fădor din Rădăuţi.

56. FULGER1Ş (com. Pineeşti, jud. Bacău)

A. —

B. Pe stingă rîului Şiret.

C. Un topor şi o dăltiţă. atribuite culturii Criş.

D. V. Bobi. Vrancea, II, 1979. fig. 2/ii—7 ; nici in text şi nici pe hartă nu se face

vreo menţiune despre acest punct, dar autorul descoperirii mi-a preCi'/«t oral 
(26.V I.1.981) că e vorba de această localitate din judeţul Bacău.

GAUREANOA—VILCELEDE (vezi VULCELELE)

57. GÎRBOV.Vr (com. Ghidigeni. jud. Galaţi)

A. Cercetări perieghetice: V. Palade. A. C. Florescu, Şt. Rugină ş.a.. 1950—19<;4 ;
sondaje şi săpături pentru cultura Noua : 1960—1964.

B. „La G irlă”, de o parte si alta a gîrlei piriului Girbovăţ, in dreptul satului ;
bazinul inferior al riului Birlad.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 322, punctul 341a; A. C. Florescu si col., Danubius, I. 1967, p. 75—7ii

(pentru unele informaţii suplimentare privind cercetările întreprinse aici).

58. GLĂVĂNEŞTII VECHI (com. Andrieşeni, jud. l a s i )

A. Cercetare perieghetică : A. C. Florescu. 1948—1949 ; săpături : I. Nestor şi col..
1949—1950.

B. „Lingă movila din şesul Jijiei". <> terasă joasă chiar lingă malul riului, întinsă

pe circa 300 m de-a lungul riului ; o bună parte din aşezare a fost distrusă 
de apele Jijiei. fiind descoperită doar marginea ei estică,

i Aşezare de tip concentrat, din care s-au cercetat 8—9 locuinţe. Un bogat in

ventar de toate categoriile, care. după E. Comşa. ar corespunde primei faze 
a locuirii Criş din Moldova.

D. I. Nestor şi col., SCIV, I. 1, 1950. p. 28—30; I. Nestor. SCIV, I. 2, 1950. p. 210;

I. Nestor şi col., SCIV, 11, 1, 1951, p. 55—56 şi fig. 5 ; M. Petrescu-Dimbo

viţa, AAHung., IX . 1958. p. 56—57, E. Comşa, Aluta, I. 1970. p. 39—4 0 ; 

idem. Dacia, X X II, 1978, p. 9—36. Un lot de materiale inedite, provenind 

din perieghezele din 1949, se află la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 47/5.

59. GRUMĂZEŞTI (com. Grumăzeşti, jud. Neamţ)

A Săpături : S. Marinescu-Bilcu, 1971—1972, 1977—1978.

IV „Deleni", stingă rîului Topoliţa, afluent de dreapta al Moldovei.
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C. Mai multe locuinţe şi două morminte chircite. Un bogat material ceramic, ca

racterizat prin lipsa picturii, ca şi prin apariţia unor elemente foarte tir- 

zii. care denotă relaţii cu cultura ceramicii liniare.

D. S. Marinescu-Bilcu, l'raehistorische Zeitschrift, AH. 1, i!)71, p. 35 ; idem. SCIV A,

26, 4. 1975, p. 500—501 ; idem, Rapoarte preliminare despre săpăturile de 

aici. prezentate la sesiunile anuale de comunicări ţinute la Bucureşti (mar

tie 1078) şi Oradea (martie 1070) ; VI. Dumitrescu, Arta preistorică in Ro

mânia, Bucureşti, 1974. p. 31—32 şi fig. 0/1 ; Şt. Cucoş. Mcm. antq., IV—V. 

1072— 1073, Piatra Neamţ. 1076, p, 302, punctul 0 ; E. Comsa, ./A/V, 58. 1974, 
p. 117.

60. HANGU (com. Hangu. jud. Neamţ)

A. —

B. O aşezare in zona montană, dar in depresiune (bazinul Bistriţei).
C. —

D. M. Petrescu-Dîmboviţa. Materiale, III. 1957. p. 78 (simplă menţionare). In ra
portul lui C. S. Nicolăescu-Plop.şor si M. Petrescu-Dimboviţa. Materiale, V, 
1050, p. 52—53, se menţionează la Hangu doar o aşezare Cucuteni A, pe 
terasa Cbiriţeni.

61. HALAREŞTl (com. Iana, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade, 1071.

B. „Dealul Gogoaşa", la 2.5 km vest de sat, pe un pinten înalt, cuprins între

două pirliaşc, care se unesc Ia poalele dealului, vărsindu-se apoi pe dreapta 

riului Tutova, afluent de dreapta al rîului Birlad.

C. Fragmente ceramice.

D. Coman, 1080, p. 157, punctul 2.

62. IILINCEA (com. Ciurea, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1952.

B. „La cantonul Ciurea", intr-un cot al piriului Nicolina, pe şes. in apropierea

celui de al doilea canton C.F.R. şi a fabricii Ciurea. Bazinul inferior al 
Babluiului.

C. Mai multe gropi de bordeie, cuprinzind cenuşă, cărbuni, oase. numeroase lipi

turi de perete şi fragmente ceramice cu urme de pictură roşie.

D. N. Zaharia, SCIV, C, 3—4, 1955, p. 904, punctul 49 b ; M. Petrescu-Dimboviţa,

AAHung., IX . 1958, p. 57; Aşezări, p. 196, punctul 41 e ; Gh. Lazarovici,
Acta MN, V III. 1971. p. 410 şi fig. 3/C 12.

63. HODORA (com. Cotnari, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Dealul Morii“ (— „Dealul Hodora"), pe panta abruptă din NV. Bazinul su
perior al Bahluiului.

C. Fragmente ceramice clin pastă neomogenă, de culoare neagră.

D. Aşezări, p. 196—197, punctul 42 b.
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64. IIOLM (com. Podu lloaei, jud. lasi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.
B. „Dealul Hol ni — panta NE", la circa 500 m sud de fîntîna de la poalele dea

lului. Acest loc e in prelungirea celui citat ca aparţinind de Podu lloaei 

(nr. 100), deasupra capătului de est al satului llolm  (1. Nestor şi col.. 

SCIV. 111. 1952, p. 28—29). Bazinul Bahluiului.

< Fragmente ceramice.
IJ. .-lyerurr. p. 199. punctul 45 a şi pl. LX III 1.

65. IIOLM (com. Podu lloaei, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.
B. I>alul llolm — panta sudică, orientată spre un cot al Bahluiului.

C. Fragmente ceramice, provenind de la oale. castroane bitronconice. cupe . pre

zintă decoruri plastice, incizate şi imprimate. Topor de tip calapod.

D. Aşezări, p. 199, punctul 45 b si pl. LX11I/6. 7, 10, 10, 24, 27. Materialele

găsesc la Inst. de Ist. si Arh. laşi. sertar 48/16.

66. IlORPAZ (com. Miroslava. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

B. „Dealul Cotomănoaiei", pe Valea Ursului, un mic afluent al piriului Nicolina

(bazinul Bahluiului) ; aşezarea se află în Capătul nordic al dealului, lîngă 

podul de lemn din faţa fermei Ezăreni.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 193. punctul 35 b : aşezarea se găsea pe teritoriul fostului sat Eză

reni. actualmente contopit cu llorpaz (AL Obreja, Dicţionarul geografic al 

judeţului Iaşi, Ed. Junimea, laşi, 1979, p. 127).

67. 1ACOBENI (com. Vlădeni, jud. Inşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „Şipoţel". la circa 2 km SE de sat, pe terasa inferioară din dreapta Jijiei, in

jurul unei fintini mlăştinoase.

C. Fragmente ceramice cu decoruri pictate, incizate. plastice, imprimate, pro

venind de la oale, cupe, castroane bitronconice; lame de s ilex ; lipituri 

de pereţi, dintre care una conservă perfcct impresiunile a 3 pari alătu
raţi, cu diametre de 2,5—3 cm. Se remarcă în mod deosebit suportul unui 

vas, pe marginea căruia e modelată faţa unei figurine antropomorfe.

D. N. Zaharia, SCIV, 6. 3— 3, 1955, p. 899, punctul 11a; M. Petrescu-Dimboviţa,

AAHung., IX . 1958. p. 57; Aşezări, p. 248. punctul 143 c şi pl. C X X X /

12— 15 ; CXXXI/4. C ; CCV11/1 ; A. Niţu, SCIV, 19, 3, 1968, p. 388-389.

390—391, 392 şi fig. 2 ; A. Lăszl6, Mcm. antq,. II. 1970, p. 42, 47, 48, nota 

159 şi fig. 2/4 ; idem, Aktuelle Fragen der Baneikeramik, Szi'kesfehfrvi'ir. 
1072, p. 212—213 şi fig. 1/4 (ultimii doi autori atribuie fragmentul cu faţă 

umană culturii ceramicii liniare, deşi A. Lăszlc') nu exclude nici posibi

litatea apartenenţei la cultura C r iş ; menţionăm insă că la Iacobeni s-au 

descoperit numai materiale Criş, iar fragmentul in discuţie, din punct de
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vedere tipologic, se înscrie foarte bine printre materialele Criş). Materia

lele se păstrează la Inst. dc Ist. şi Arh. laşi, sertar •18/11.

08. Municipiul IAŞI (jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1951.
B. „Ceairu lui Peretz". la podgoria de pc dealul Copou. la circa 300 m NE de

marginea nordică a cimitirului evreiesc, pe un mic platou de pe terasa

medie a Bahluiului, lingă izvorul Hirtop.

C. Fragmente ceramice.
I). N. Zaharia şi col., St. şi cerc. ştiinţ., V II, 2. 1956, Iaşi. p. 33. nr. 36. p. 42 ;

M. Petrescu-Dimboviţa, AAHung., IX , 1058, p. 57 ; Aşezări, p. 203, punctul

49 g.

60. Municipiul IAŞI (jud. Iaşi)

■\. Cercetare perieghetică : Em. şi N. Zaharia.
B. „Şesul Nicolinei", pe partea dreaptă a piriului, la 2 km sud de ..Movila Iui

Ştefan Vodă", pe o uşoară proeminenţă (zonă de luncă). Bazinul Bahluiului.

C. Fragmente ceramice cu pleavă in pastă, iar la exterior cu barbotină sau urme

de pictură.
1). N. Zaharia şi col.. St. şl ccrc. ştiinţ., V il .2. 1056. laşi, p. 40. nr. 77. p. 43. 

Aşezări, nu mai citează acest punct : de fapl, el aparţine mai curind de 

Hlineoa.

70. IPOTEŞT1 (com. îpoteştl, jud. Suceava)

A. Cercetări perieghetice: N. Ursulescu, M. Ignat. 1060 : sondaj : N. Ursulescu,

1071.
B. „Drumul spre Redi", la jumătatea drumului de căruţe, ce leagă şoseaua jude

ţeană Suceava— Bosanci (din dreptul staţiei de autobuze C.A.P. Tişăuţi) 

cu pădurea Redi, din marginea sudică a satului. Este o pantă lină, pe te

rasa superioară a riului Suceava, cam la 2 km vest de cursul actual.

C. Sondajul a intersectat o locuinţă de suprafaţă, care se prelungea sub drumul

de căruţe. Fragmente ceramice destul de bine arse, prezentînd o angobă 

roşietică cu amestec de n is ip ; decor de proeminenţe; fundurile de vase 

sint toate de tipul îngroşat, Dflltiţe de marnă şi silicolit.

D. N. Ursulescu, Studii şi materiule. Istorie, 111, Muzeul Suceava, 1973. p. 12.

71. IVEŞTI (com. Iveşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia şi V. Palade, 1050.
B. „l.A.S. Iveşti", pe marginea NV a unui deal (bazinul rîului Tutova, afluent

de dreapta al Birladului).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 324. punctul 347 c. Coman, 1080, nu menţionează punctul.

72. LE'fCANI (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1054.

B. „Slobozia" (— „Vatra satului — terasa de la biserică"), marginea SV a satu
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lui, la maximum 100 m sud de biserică, pe terasa inferioară a Bahluiului, 
in curtea lui Neculai Rusu.

Fragmente ceramice care provin do la oale, decorate cu linii incizate.

D. N. Zaharia. SCIV, 6, 1—2. 1055, p. 201. punctele X IX /2 şi X X  ; M. Petrescu- 

Dimboviţa, AAIIuny., IX , 1058. p. 57; Aşezări, p. 206—207, punctul 50 a 

si nota 78 (explicaţii pentru denumirile acestui punct), pl. I.X X X V III 0,

13— 14 ; L X X X IX  1. Materialele, care se află la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, 
sertar 48 1, poartă marcajul „Slobozia".

73 LEŢCANI (com. Leţcani. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1053.

B. „Marginea sud-estică a satului", pe terasa inferioară a Bahluiului.
C. Fragmente ceramice.

D. N. Zaharia. SCIV, 6. 1—2, 1055, p. 201. punctul X IX  1 ; M. Petrescu-Dim

boviţa, AAHung., IX. 1958. p. 57; Aşezări, p. 207. punctul 50b. Materialul 
se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48 3.

74. LEŢCANI (com. Leţcani. jud. Iaşi)

Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1952.

B. „Iazul Bulgăriei". Ia circa 2.5 km de marginea NV a satului, pe terasa infe

rioară a Bahluiului. Intr-un loc în care. sub poala dealului llolm, se adună 
torenţii unei ravinări.

O. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 207. punctul 50 f.

75. LITENI (com. Liteni, jud. Suceava)

A. Săpături începute din 1080 de M. Ignat.

B. „Dealul Humăriei". la marginea nordică a satului : un interfluviu proemi

nent la vechea confluenţă a piriului llumăria cu riul Suceava. O fostă 
terasă inferioară, devenită acum terasă medie.

( . Un mic complex cu cîteva fragmente ceramice de tip Criş (şanţul I, nr 2 ;
—1.30 m), in cuprinsul unei aşezări dacice.

D. Materialele se păstrează la Muzeul Suceava.

76. LUNCA (com. Ghergheşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V’. Balade, 1073.

lî. „Vest de sat", la circa 400 m. pe dreapta piriului Studineţ (afluent de stingă
al Tutovei, bazinul Birladului).

( \ Fragmente ceramice.

I). Coman, 1980, p. 147. punctul 7.

77. LUNCA ASAU (com. Asău, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu şi D. Lăzăroiu.

B. „Dealul Comăne.ştilor", pe terasa din dreapta riului Trotuş, mărginită .i est

de pădurea Dumbrava, iar la nord de piriul Bintului.
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C. Fragmenlo ceramice.
15. V. Căpitanii. Carpica, XIV . 1082. p. MO. punctul I a.

78. I.l.'NCA CETĂŢI’II (com. Ciurea. jud. l a s , )

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. HM:».
B. ..Baba Nicula". cătun situat Ia circa I km NV de staţia C.F.R. Ciurea si I km

nord dc satul Dumbrava, pc malurile ripoase ale piriului Roşea (ba/inul

Nicolina—Balilui).

C. I-'raumonte ceramice.
D. Aşezări, p. 177, punctul !7!>.

751. LUPEŞTI (cum. Măluştoni. jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1 ‘.'50.
B. ..Marginea nordică a satului", pe o proeminenţă cuprinsă intre două ravine.

pe dreapta piriului Horincea, afluent al Prutului.

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 348. punctul 127 a ; (.'oman. 1OHU. p. 175. punctul l.i.

80. LUPEŞTI (com. Măluştoni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman. 1050; V. Pălărie, 1078.
B. „Dealul Carpenului" (— „Fintină Marc"), la circa 2 km nord do marginea

satului, po stingă obirşiei piriului Horincea (afluent al Prutului), la poal.» 
vestică a dealului, in dreptul unei ravine. 

c. Fragmente ceramice si un topor de tip calapod. Faţă de aşezarea precedentă, 

distanţa c de circa 1,5 km.

D. Aşezări, p. 348. punctul -127 b : Coman. 1080. p. 17.'). punctul 12: E. Popuşoi. 

SCIV A, 31), 2. 15)70, p. 301 (indicii referitoare la locul descoperirii).

81. MALUŞTENI (com. Măluştoni, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman. 1952: Ghen. Coman. V. Balade. N. Za

haria. 1058.
B. „C.A.P. Recea" (-r- „Grădinărie"). Ia circa I km NV de sat. po un pinten de

deal (interfluviu). nu prea înalt, in dreapta confluenţei piriului Cetăţuia 

ru piriul Recea (afluenţi ai Horincei. ba/inul Prutului).
C. O bogată aşezare de tip Criş. «lin care s-au cules fragmente ceramice si un

toporaş de tip calapod, din rocă cenuşie.
1). Aşezări, p. 345*. punctul 428 d ; Coman, I08o, p. 174. punctul 0.

82. M.'\LUŞTEN1 (com. Măluştoni. juri. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman. 1052; N. Zaharia. V. Pălărie. Ghen

Coman. 15*58 : săpături : C.-M. lstratc. 1070.
B. „Leaua" (— „La Via Schineni"). la circa 1.5 km NF. de sat, pe stingă piriu

lui Leaua (bazinul Horincea—Prut), pe o distanţă de circa 500 m in di

recţia V-E, pc poala sudică a dealului Ciomaga.
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C. Fragmente ceramice, toporaşe plate sau de tip calapod, lame mieroiite de

silex, obsidiană, meniiit. A fost cercetată o locuinţă adîneită.

D. Aşezări, p. 349, punctul 428 e ; Coman. 15)80, p. 174. punctul |u ; C.-M. Istrate.
Materiale, XIV’, Tulcea, 15)80, p. 55—57.

83. MANASTIREA DOAMNEI (com. Curteşti, juri. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : 15)57.

B. „Dealul lludum", intre satele Mănăstirea Doamnei si llurium ; valea piriului
Dresleuca, afluent al Sitnei (bazinul Jijiei).

C. Fragmente ceramice.

D. Materiale sesizate rie noi la Inst. <ie Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 40 Ui.

84. MERA (com. Mera, juri. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : Gh. Constantinescu. 1958.

B. „Valea Merei". pe panta unui deal (bazinul Mileovului).

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 305. punctul 4514.

85. M iNASTIREA (com. Măluştoni. juri. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : Ghen. Coman. 1950 : N. Zaharia şi Ghen. Coman,

B. „Dealul Ţuţeani", la circa 800 in est rie sat. la poala NE a dealului, pe am

bele maluri ale unui mic afluent de dreapta a' piriului I.işcov (ba/iuu! 
Elanului).

C. Fragmente ceramice şi silexuri.

D. Aşezări, p. 350, punctul 452 c (aşezarea e citată ca aparţinind de satu! ve

cin, Ţuţeani) ; Coman. 15)80, p. 170. punctul 10. nota 21, precizează că puiu 
ţul aparţine satului Minăstirea.

80. M IN ZA T EŞTI (com. Măluştoni. juri. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 15)57.

B. „Via lui Mălai", in marginea vestică a satului, pe dreapta piriului Horirt-
eca (afluent al Prutului).

c. Fragmente ceramice decorate cu impresiuni de unghie: silexuri şi un topor 
(le piatră.

D. Coman, 1080. p. 177. punctul 25.

87. MOVILENI (com. Movileni, juri. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1054.

B. „Spre Potîngeni", la 1 km suri rie tunelul C.F.R.. intr-o vale mai ariincitft
(bazinul .lijiei).

C. Fragmente ceramice.

I). M. Petrescu-Dimboviţa, AAHuny., IX . 15)58. p. 57.

88. MUNCELU (com. Străoane, juri. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : V. Bobi, 15)70— 15)72. i
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B. „Fîntîna din Vale" (— „Fintină lui Stan“), in partea de est a satului, la

ieşirea spre Golăneşti, pe terasa din dreapta riului Şuşiţa (afluent de 

dreapta al Şiretului).
C. Aici s-ar afla două aşezări Oris. la o distanţă de 600 m intre ele. Probabil

e aceeaşi aşezare ,de tip risipit. Fragmente ceramice, dintre care unele

sînt acoperite cu angobă roşie : rîşniţă de piatră.
D. V. Bobi, Vrancea, lî. 1979. p. 27, punctul 21a şi fig. 3 9 ; 4/5.

80. MUNTENI (comuna Munteni, jud. Galaţi)

A. Săpături arheologice : IX Vicoveanu, I îmi4.
B. „Broscărie", pe malul drept al riului Birlad.
O. Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă : numeroase fragmente cera

mice. provenind de la oale. vase bitronconice negre sau cenuşii şi tipsii ;

o parte sint acoperite cu angobă roşie sau neagră. Decoruri : barbotină 

dispusă in şiruri, ciupituri dispuse perechi sau in „spic de griu“. incizii.

O rîşniţă de mari dimensiuni. Topoare de piatră, silexuri.

I). D. Popescu, SCIV, 16, 3, 1965. p. 58!*: C. G. Marinescu. 1. Brezeanu. Galaţi

(ghid turistic al regiunii), Bucureşti, 1967, p. 162 ; observaţii personale 

asupra materialului expus in Muzeul Tecuci.

90. NANEŞTI (cont. Parincea, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu.
B. „Platoul din marginea sudică a satului" (bazinul Răcătăului, afluent de

dreapta al Şiretului).
C. Fragmente ceramice, printre care un picior înalt, treflat.
D. M. Florescu, V. Căpitanu, ArhMoUl., VI. 1969, p. 234, punctul 29c şi fig.

3 1 (fotografie).

91. NEGREŞTI (com. Dobreni, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. lî)57.
B. „I.a Vasile Grozavii". interfluviul de la confluenţa piraielor Bordeielor şi

Călugăriţei, in pădure (bazinul Cracăului, pe dreapta).
C. Fragmente ceramice din specia grosieră.

D. Aşezări, p. 373. punctul 526 b.

92. NEGREŞTI (com. Dobreni, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. 1957.
B. „La Izvoare", circa 700—800 m de sat. la obirşia piriului Şchiopul, pc te

rasa de deasupra izvoarelor (bazinul Cracăului, pe dreapta).

C. Fragmente ceramice din specia grosieră.

D. Aşezări, p. 373, punctul 527 c.

!i3. Oraş NEGREŞTI (jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : A. Niţu. N. Zaharia. 1954.
B. „Coasta Şacovăţului", in {marginea de NV a localităţii, pe pantele uşor în

clinate către piriul Şacovăţ (afluent de stingă al Birladului).
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C. Fragmente ceramice.

1). .Xşczări, p. .T26, punctul 356e ; Coman, 1980, p. 195, punctul 3.

•»4. NEGRII,EŞTI (com. Munteni, jud. Galaţi)

A. —

B. „Confluenţa riului Birlad cu piriul Berheci", pe terasa joasă.
C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 374, punctul 532.

95. OBOROCENI (com. Hcleştcni, jud. laşi)

V cercetare perieghetică: N. Zaharia. Em. Zaharia. 1955.

Ii. „La Salcimi" (— „Silişte"), marginea sudică a plantaţiei de salcimi de pe 

panta dinspre Piriul Ţiganului (bazinul Şiretului), 

c. O dăltiţă de tip calapod, de silicolit, in asociere cu fragmente ceramice Criş 

(amorfe şi fără decor).

Aşezări, p. 292, punctul 249c, nu citează urme Criş in acest punct; am se

sizat aceste materiale la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, sertar 49'16.

96. OITUZ (com. Oituz. jud. Bacău)

V Cercetare perieghetică : Gh. Caiter (înainte de 1971).

B. ..Bitca Oituz". livada l.A.S. Sănduleni : o terasă secundară, pe stingă riului
Oituz. care coboară in pantă uşoară. în direcţia NE—SV.

C. Fragmente ceramice.

D. Gh. Caiter, Noi cercetări şi descoperiri arheologice în valea Oituzului, comu

nicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului pedagogic Bacău,

5—7.X I.1971 ; D. Gh. Teodor şi col., Carpica, II, 1969, p. 309 (precizări pri
vind staţiunea).

97. OITUZ (com. Oituz, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : Gh. Caiter (inainte de 1971).

B. „Cetăţuia de pe Ciuci". unde se află si o cetate dacică.
1 Fragmente ceramice.

i). Gh. Caiter, comunicarea citată, 1071.

!)8. PERIENI (com. Perieni. jud. Vaslui)

Sondaje: M. Petrescu-Dîmboviţa şi col.. 1049 şi 1955.

!'• „Valea Ro.şcanilor", in partea de NV a satului, in fundul văii. de o parte si 

de alta a rîpei, pe o întindere de circa 300—400 m şi pe o lăţime dc 80— 

100 m (circa 3 lia). Locuirea e mai intensă pe pantele SV. Bazinul Tu- 
tovei, afluent de dreapta al Birladului.

' ' Sondajul din 1955 a permis stabilirea pe cale stratigrafică a anteriorităţii 

culturii Criş faţă de cultura ceramicii liniare în Moldova. Numeroase oale. 

străchini, castroane, unele acoperite cu angobă roşie. Decoruri : impre

siuni de unghie şi deget, proeminenţe, briuri simple sau alveolare, adin-
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rituri pe bu2ă, toarte, linii incizate. Utilaj litic, plastică antropo- şi zoo
morfă ; pintadere.

1). M. Petrescu-Dimboviţa şi col.. SCIV, 1, 1. 1950. p. 67 ; M. Petrescu-Dimbo

viţa. Materiale, 111, 1957, p. 65—75. 77— 78 si fig. 1—8; idem. AAHung ... 

IX . 1958, p. 57, 62—64 şi fig. 2 ; II, 1—3.5; 4/6: 5: Aşezări, p. 328, punctul 
361 b şi nota 276; Coman, 1980, p. 206, punctul 1 şi fig. 86 1—9.

99. PERIENI (com. Perieni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică V. Palade, 1957.
15. „Valea B a b e i i n  marginea nordică a satului, pc pantele sudice (dinspre sat).

Bazinul Birladului.

C. Numeroase fragmente ceramice.
1). M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 111. 1957, p. 67; idem. AAHung., IX . T>>«. 

p. 57: Aşezări, p. 328. punctul 361 c ; Coman. 1980, p. 206. punctul 2.

•100. PODU ILOAEI (com. Podu lloaei, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : colectivul şantierului Valea Jijiei. 19jl.

B. „Dealul Podiş", la SE de localitate, pe marginea SE a dealului, deasupra ca

pătului de est al satului llolm . in dreapta confluenţei Bahluieţului cu Bah-

luiul. Acest punct e în prelungirea celui din satu! llolm (nr. 64).

C. Fragmente ceramice, decorate prin pictură, incizii şi impresiuni de deget v

unghie.
D. I. Nestor şi col.. SCIV. III. 1952. p. 28—29 şi fig. 4 1—3; M. Petreseu-Diru-

boviţa. AAHung., LX. 1958, p. 57.

101. PODU ILOAEI (com. Podu lloaei. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică: colectivul şantierului Valea Jijiei. 1951.

B. ..Silişte", la NV dc localitate, pe prelungirea estică, lină. a dealului Uentiu_

chiar lingă şoseaua Iaşi—Tg. Frumos; proeminenţă a unei terase joase,, 

orientată NV—SE (bazinul Bahluiului).

C. Fragmente ceramice.

D. I. Nestor şi col., SCIV, III. 1952, p. 29; M. Petrescu-Dimboviţa. AAHung.^

IX. 1958. p. 57.

102. PODU ILOAEI (com. Podu lloaei, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : 1954.

B. „Lingă Movilă" (bazinul Bahluiului).
C. Două fragmente ceramice decorate cu linii incizate si perechi de impresiuni

de deget.
D. Materialele le-am sesizat la Inst. de Ist. şi Arh. laşi. sertar 48 3.

103. PODU PIETRIŞ (com. Perieni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : E. Balica, V. Palade, 1959.

B. „La NV de sat, spre Mireni", pe o proeminenţă scundă, lingă puternic* /-

voare, in partea stingă a afluentului Tutovei (bazinul Birladului), are-
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curge pe lingă localitate, 
c  Vragmente ceramice.

D. işezâri, p. 329. punctul 3(>2 f (aici se indică eronat : NE dc sat) ; Coman, 

1980. p. 280, punctul 13 (din hartă se iede că aşezarea se află la NV 
dc sat).

104. POCîONEŞTl (com. Iveşti, jud. Vaslui)

a . cercetare perieghetică: V. Palade. 1958.

IV ..Marginea livezii", la circa 1.5 km NNE dc sat. intre şoseaua Prigoneşti —

Iveşti si stingă riului Tutova (afluent de dreapta al Birladului).

< F ag  mente ceramice.

D i 'oman, I98o. p. 165. punctul in. De asemenea, informaţie orală de la A. Niţ’i 

(sept. 1973). care plasa insă această descoperire cu circa 500 m mai Ia 

nord. în punctul „La cruce".

105. POGORAŞTI (com. Băusem, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : I. loniţă. 1958.

>'■ „Cotul N<>u" (— „Pogorăştii Noi”), in vatra satului, in grădina Iui Gh. Lungi:.

pe terasa medie a Jijiei. in dreapta Girlei. 

t ? •agmente ceramice provenind de la oale decorate cu impresiuni şi linii in
cizate. ca si de la castroane cu bitronronism accentuat. După informaţia 

orală a descoperitorului, ar exista şi o frumoasă ceramică pictată.

V 1. loniţă. Arh Mold., I. 11161. p. 298 şi fig. 3 I—4 ; Hep. arh. al jud. Botoşani.

p. 217. punctul XLV III 3 I1’ ; M. Petrescu-Dîmboviţa. AAIIunţ/. IX. 1958,

p. 57. menţionează că acest punct se găseşte pe terasa inferioară a Jijiei. 
Aşe'ări, p. 257, deşi menţionează punctul (167 g), nu aminteşte totuşi de
vestigii Criş.

106. POGORAŞTI (com. Răuscni. jud. Botoşani)

A Cercetare perieghetică : I. loniţă. 1955.

B i'im itiru! rie animale", la circa 0.5 km NV rlc Pogorăştii Noi. pc terasa in

ferioară a Jijiei. S-ar putea ca acest punct să formeze o singură aşezare 

(întinsă pe terasa inferioară a Jijiei) împreună cu staţiunea precedentă 
(N. Ursulescu. Hieraxux, 1978. p. 249).

Numeroase fragmente ceramice decorate cu linii incizate si impresiuni ; un 
topor calapod din şist verzui.

ii Aţeztîri, p. 257, punctul 167b (aici *e menţionează drept an al cercetării — 

1958. dar pe materiale marcajul indică 1955). Materialele se găsesc Ia Inst. 
rie Ist. şi Arh. lasi. sertar 48 8.

107. POGORAŞTI («om. Răuscni. juri. Botoşani)

A ''.'[pături ; 1. lonită. 1961— 1962.

'■ . .a lu tărie", in marginea rie NV a satului, pe terasa mijlocie a Jijiei.

« N vclul de locuire Criş a fost sesizat cu ocazia săpării unei necropole sar- 

malk'c. Nu se fac referiri asupra caracteristicilor ceramicii Criş.

■ i >). Popescu. SCIV, 14. 2. 1963. p. 460 ; Itep. arh. al jud. Botoşani, p. ^17, 

punctul X IA I I I3 G .  Probabil in acest punct a fost descoperit in I;M>I mor-
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mîntul de inhumaţie de la Pogorăşti, aparţinind unui copil (O. Necrasov. 

Annuaire Roumaine (l'Anthropologie, 2, 1965, p. 15— 16; E. Comşa, JAfV , 

.r)8, 1974, p. 117).

168. POIENEŞTI (com. Poieneşli, jud. Vaslui)

A. Săpături : C.-M. lstratc-Mantu. 1080— 1981.
B. „La Fierărie": bazinul Racovei, afluent de dreapta al Birladului.
C. A fost dezvelită o locuinţă de suprafaţă, de circa 30 m2, cu un bogat inventar

(ceramică, utilaj litic. plastică de lut).
D. Informaţii orale de la descoperitoare; C.-M. Mantu, comunicare la a Xl\-a

sesiune anuală de rapoarte arheologice. Vaslui, 25—27 martie 1982 ; A. Stoia, 

Dacia, XXV, 1981, p. 373, nr. 94 a.

109. POPEN1 (com. Zorleni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade. 1959.
B. Stingă juriului Zorleni (afluent de stingă al Birladului). la circa 1,5 km vest

de sat. pe o pantă sud-vestică.

C. Fragmente ceramice cu decor de impresiuni.

D. Coman. 1980. p. 285. punctul 24.

110. POPEŞTI (com. Popeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „In Sărături", circa 300 m  nord de sat, intre şosea şi piriul Dudău, către

iaz; bazinul Bahluieţului, pe dreapta, aproape de confluenţa cu BahUmil.

C. Fragmente ceramice cu amestec de pleavă şi miez negru.

D. N. Zaharia. SCIV, 1—2, 1955, p. 293, punctul X X X V II ; Aşezări, p. 212, punc

tul 59b. Materialele se găsesc la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48/1.

111. POPR1CAN1 (com. Popricani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică ; N. Zaharia. 1953.
Iî. „Dealul Vultur", în partea de sud a satului (numită Popricanii de Sus), pe 

terasa inferioară din dreapta pîrîului Neagra, la confluenţa eu piriul Pu

pilor (bazinul Bahluiului); circa 3 km est de sat.

C. Un fragment ceramic (fund de vas îngroşat) din specia grosieră.

D. Aşezări, p. 212. punctul 60a şi pl. C 15. Materialul se află la Inst. de Ist. si

Arh. Iaşi, sertar 49 3.

112. PR1SECANI (com. Bogheşti. jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanii, 1968.
B. „Ih hotar cu Podu Turcului", la graniţa dintre judeţele Vrancea şi Bacău

(bazinul Zeletinului, afluent al Birladului).

C. Fragmente ceramice, printre care picioare înalte, treflate, provenind de la

cupe.
D. Materialul, aflat la Muzeul Bacău (inv. nr. 13 815), mi-a fost pus la dispoziţie

prin amabilitatea descoperitorului.
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113. PROBOTA (com. Probota, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1959.

B. „Dl. Unchetea" (— „Dl. Moşanca"), în dreptul şcolii generale, pe piriul Pro

bota, care taie terasa inferioară a Prutului.

C. Fragmente ceramice şi utilaj litic.

1) . i şezări, p. 277. punctul 214 a şi pl. CCXX/17— 20 (fragmentul ceramic de la 

nr. 20 prezintă însă un decor tipic pentru cultura ceramicii liniare).

114. PROBOTA (com. Dolhasca. jud. Suceava)

A. Cercetări perieghetice: M. Tănăsache (inainte de 1972) ; sondaj de salvare:
N. Ursulescu. sept. 1972.

B. „Magazie", la vest de sat. un interfluviu la confluenţa pîraielor Humăria

(in sud) şi Magazia (la nord), care, prin unire, dau naştere aici piriului 

Probota (afluent de dreapta al Şiretului). Staţiunea a fost afectată de rup

turile şi alunecările de teren provocate de cele două piraie, ca şi de vechiul 

drum de care şi de drumul forestier, care o mărginesc spre sud si nord.

c. Staţiunea a fost sondată printr-un şanţ. lung de 47 in. pe direcţia N—S, care 

a intersectat un strat de locuire Precucuteni 11/111 şi o locuinţă de suprafaţă 

Criş (aceasta nu a mai putut fi cercetată integral). Materialul ceramic se 

prezintă puternic- corodat. Ca forme se remarcă : oale cu git bine contu

rat, cu toartă pe corp. funduri îngroşate, inelare sau treflate in inte- 

rior. Majoritatea fragmentelor sint acoperite cu o angobă roşietică. pe care 

a existat probabil o pictură neagră ce nu s-a păstrat. Decorurile constau 
doar din proeminenţe şi impresiuni de deget.

D Primele cercetări au fost întreprinse aici de fraţii I. şi O. Luchian şi de

V. Ciurea. după primul război mondial (V. Ciurea. Dacia, I I I—IV, 1933. 

p. 52). menţionîndu-se doar descoperiri de topoare de piatră. Materialele 

din perieghezele efectuate mai recent se găsesc Ia Casa Pionierilor din 

laşi (colecţia prof. Marcel Tănăsache). la mănăstirea Probota (intr-un mic 

muzeu aflat in turnul de la intrare) şi la Inst. de Inv. Şuper. Suceava ; 

cele din sondaj se găsesc la Muzeul Suceava. N. Ursulescu. M. Ignat. Su
ceava, IV, 1977, p. 320. punctul 14 a.

115. RATEŞC CUZEI (com. Rebricea, jud. Vaslui)

•\ Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1959.

li. .Vatra satului", in jurul şcolii, iu grădinile locuinţelor din preajmă şi in 

ravinările şoselei. Terasă pe dreapta pîrîului Rebricea (afluent de stingă 
al Birladului).

Fragmente ceramice corodate.

1 l ezări, p. 330. punctul 366 b ; Coman. 1980. p. 221, punctul 8.

116. RATEŞU CUZEI (com. Rebricea, jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman şi I. Bauman, 197ii; săpături sistema
tice : I. Bauman şi C. Buzdugan, 1977.

ii ..Grajdurile C.A.P.", circa 1 km est de halta C.F.R., pe pantele cie est şi de
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sud ale botului de deal din dreapta pîrîului Bol aţi (afluent al Rebruei.. 

bazinul Birladului).
C. Fragmente ceramice rezultate doar din periegheză.

D. Coman. I!i8n. p. 221. punctul !i.

117. Oraş HADAU'P (jud. Suceava)

A. Lucrări edilitare ; semnalare S. Kădor.
H. „Fostul manej", in zona centrală a oraşului, nu departe de biserica Bogdana 

(str. Călăraşi, blocul „12 apartamente") ; interfluviul dintre riul Suceava 

şi piriul Topliţa.

C. Fragmente ceramice şi silexuri.
I). Materiale aflate în colecţia prof. Serafim Fădor din Rădăuţi, care mi-a co

municat informaţii despre descoperire (22 mai 1̂ *72).

118. RED!U (com. Răuseni. jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : 1. loniţă, 1?»58.
B. „La cimitir", in fostul sat Comindăreşti, unit actualmente, din punct de ve

dere administrativ, cu Rediu. Un rest din terasa inferioară a Jijie i. in 

cuprinsul cimitirului, situat la 300 m nord de sat, intre şoseaua Răuseni— 

Rediu şi calea ferată.

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 235, punctul 104 ; liep. arh. al jud. Botoşani, p. 219, puni Iul

X L V III,4 D.

119. RIPICENI (com. Ripiceni, jud. Botoşani)

A. Săpături : 1961—1964 ; 19f>7— 1<J72 ; 1974—1976 (colectiv).
B. „La lzvor“, la circa 1200 m nord rie sat şi 200 m nord de versantul nordic

al Stincii Ripicenilor. Terasa inferioară a Prutului.

O. în  nivelul postpalcolitic au apărut şi fragmente ceramice Criş.
D. Al. Păunescu şi col.. SCIV, 27. 1. 1976, p. 8 ; idem, SCIV, 29, 4, 1978, p. 505 ;

Rep. arh. al jud. Botoşani, p. 227.

120. SIRCA (com. Bălţaţi, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „La Budăie", !a circa 1,5 km sud de sat şi 2 km SE dc halta C.F.R., pe te

rasa inferioară din stingă Bahluieţului.
C. Fragmente ceramice, dintre carc unul decorat cu impresiuni de deget şi

unghie.
D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 901, punctul 28 d ; M. Petrescu-Dîmboviţa.

AAHuny., IX . 1958, p. 57; Aşezări, p. 216—217, punctul 70a şi pl. CVIll/1.

121. SIRCA (com. Bălţaţi, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954, 1956.
B. „La lutărie", la circa 2 km SE de staţia C.F.R., pe terasa inferioară din stingă.

Bahluieţului, în dreptul iezăturii vechi. Cele două puncte de la Sirca par- 

a fi foarte apropiate.
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< Fragmente ceramice.

I). .Aşezări, p. 217. punctul 70 d.

122. Oraş SOI.CA (jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică: I. Şandru, 1950; sondaj: M. Ignat. 1968.

B. „Slatina Mare", la nord de oraş, în Obcina Mare (altitudine 654 m), lingă

izvorul de apă sărată. In apropiere se află şi un izvor cu apă dulce ; ba
zinul riului Solea, afluent de dreapta al Sucevei.

<:. Fragmente ceramice de factură Criş, de forma briquetage, legate de exploa

tarea sării din saramura izvorului sărat de aici.

D. I. Şandru. St. şi cerc. şliinţ., Iaşi. III, 1952, p. 407—417 ; N. Ursulescu, SCIVA,
28. 3. 1977. p. 310—315 şi fig. 4— 11.

123. STRUNGA (com. Strunga, jud. laşi)

A. Cercetări perieghetice : N. Zaharia, 1954 ; N. Zaharia. M. Florescu, E. Neamţu,
1957.

B. „Dealul Dîrmoxa", in dreptul pietrei kilometrice 156 pe şoseaua Tirgu Fru
mos—Roman ; bazinul Bahluieţului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 295, punctele 255 a şi e (cele două puncte citate aici constituie

de fapt o singură aşezare, distanţa dintre ele fiind de 100—150 m).

124. STRUNGA (com. Strunga, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică.

B. „Dealul Găureana", la nord de Strunga, spre Criveşti ; In zona fostului sat
Găureana (bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice cu ardere inegală, suprafaţă roşietică şi miez negru. Nu
se pot recunoaşte forme sau decoruri.

D. Materiale pe carc le-am sesizat la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 47 12.

S-ar putea ca acest punct să fie identic cu cel de la nr. 38 din prezentul

repertoriu sau în imediata lui apropiere (conf. Aşezări, p. 134, nota 40).

125. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : D. Gh. Teodor. 1962 ; N. Ursulescu, 1967— 1976.

B. „Platoul cimitirului" (— „Parcul Cetăţii"), un fragment de cuestă, pe dreapta

piriului Cetăţii (— Cacaina), afluent de dreapta al Sucevei şi pe dreapta 

izvorului Iluci (afluent al piriului Cetăţii) ; la SV de cimitirul creştin al 

oraşului. Locuirea Criş se concentrează în partea de SSV a platoului, mai 
adăpostită.

C. Au fost dezvelite vestigiile a 11 complexe de locuire Criş ; de asemenea, au

fost sesizate 4 gropi şi unul sau două (?) morminte de inhumaţie. Un bo

gat material ceramic şi litic din cele 4 etape de locuire surprinse aici pe 
cale stratigrafică şi tipologică.

D. N. Ursulescu. Lucrări ştiinţ. ale cadrelor didactice, I. 1970, Inst. pedag. Su

ceava, p. 257—262 ; idem, Carpica, 1972, p. 69—78 ; idem, Studii şi materiale.

Istorie, III, 1973, Muzeul Suceava, p. 48—49 ; idem, Cercetări arheologice in
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aşezarea Criş ile la Succava, referat prezentat in cadrul doctoranturi la 

Univ. „Al. I. Cuza" — laţi, lî>74 ; idem, Succava, V, 1978, p. 81—»8 ; . iem. 

Probleme ale neoliticului timpuriu in nordul Moldovei, comunicare s u s ţ i 

nută la Colocviul X  al Institutului de Arheologie din Bucureşti, dec. 181 : 

N. Ursulescu şi M. Ignat, Suceava, IV, 1977, p. 323. Materialele se păs

trează la Muzeul Suceava şi la Inst. de Inv. Super. Suceava.

126. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : 1960— 1963. colectivul şantierului Suceava (sector cercetat de Dan

Gh. Teodor).
B. „Şipot", terasa inferioară de pe stînKa piriului Cetăţii, la confluenţa cu z-

vorul Şipot; la sud de centrul oraşului, faţă-in-faţă cu aşezarea pre <?- 

dentă, peste piriul Cetăţii.

C. Fragmente ceramice.
D. Materiale la Inst. dc Ist. şi Arh. Iaşi. sertar 77 4. pe care le-am văzut prin

bunăvoinţa descoperitorului ; N. Ursulescu, Lucrări ştiint- «Ie cadrelor <>- 

dactice. I. 1970, Inst. pedagogic Suceava, p. 262. nota 21 ; idem. Si ud ii şi 

materiale. Istorie, UI, Muz. Suceava. 1973, p, 50 şi nota 9.

127. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : colectivul şantierului Suceava, 1953.

Ii. „Cimpul şanţurilor". în zona fostului cimitir medieval de pe platoul de lingă 

Cetatea de Scaun (sector B. şanţ XX I). Cuestă înaltă pe dreapta fostei 

confluenţe a piriului Cacaina cu riul Suceava.

C. Fragmente ceramice provenind de la forma oală.

D. Materialele se află Ia Muzeul Suceava.

128. TATARANI (com. Tătărani, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. V. Trofin. 1971.

B. „Dealul Galeş", in partea de SE a vetrei satului, intr-o zonă ripoasă din

stingă piriului Crasna, afluent de stingă al riului Birlad.

C. Fragmente ceramice cu amestec dc pleavă.

D. Coman, 1980, p. 246. punctul I I.

129. TRAIAN (com. Zăneşti. jud. Neamţ)

A. Săpături sistematice : H. şi VI. Dumitrescu ; pentru istoricul cercetărilor, vezi

S. Marinescu-Bilcu. Cultura Precucuteni, 1974, p. 170. Primele descoperiri

Criş au fost făcute aici în 1952.

B. „Dealul Fintinilor", un fragment proeminent din terasa de 8— 10 m, care

domină lunca din stingă Bistriţei ; la baza dealului se află numeroase 
izvoare.

C. Fragmente sporadice; într-un singur caz, în 1956, în şanţul III m 36—37,

fragmente ceramice tipice pentru cultura Criş au apărut sub o aglomerare

de ceramică liniară, confirmindu-se incă o dată situaţia stratigrafică de 

la Perieni.

D. II. Dumitrescu şi col., SCIV, 4, 1—2, 1953, p. 57 şi fig. 11 ; H. Dumitrescu,
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Materiale, V. 1959, p. 196— 197 ; M. Petrescu-Dimboviţa, AAHung.. IX ,

1958. p. 57.

130. TRESTIANA (com. Griviţa, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : colectivul Muzeului Birlad. 1960; săpături ; E. Popu

şoi. incepînd din 1964.

B „Stroe Beloeseu", la 5 km sud de Birlad. pe partea stingă a şoselei Birlad— 

Galaţi, la circa 500 m NV de sat ; un fragment din terasa inferioară de 

pe stingă riului Birlad. limitat la sud de piriul Trestiana, care curge 

SE—NV. vărsindu-se in Birlad.

< Cercetările au dezvelit in mare parte <> aşezare Criş (18 locuinţe şi peste Hi 

morminte, pină in 1979), stabilind, stratigrafie şi tipologic, existenţa a două 

faze de locuire. IVi cadrul ceramicii se remarcă o frumoasă specie pictată.

D. E. Popuşoi. Revista Muzeelor, 11, liXJo. număr special, p. 412— 113: idem. Se

siunea de comun, şliinf. a muzeelor — dec. 1964, Buc., 1971, p. 27—41 ; 

idem. Cerc. ist-, XI. 1980, p. 105—134 ; idem. Mat şi cerc. arh. .-1 .VIV-a ses. 

anuală de rapoarte, Tulcea. 1980, p. 36—52; idem. Mormintele neolitice 

de tip Starievo—Criş de la Trestiana—Birlad. comunicare prezentată la 

sesiunea Muz. Piatra Neamţ, dec. 1981 : A. Stoia. Dacia, X IX . 1975. p. 302— 

303. nr. 189; XX . 1976, p. 283, nr. 125; X X III , 197!), p. 367, nr. 122a; 

XXIV . 1980, p. 368, nr. 135 ; O. Necrasov. M. Ştirbu, Acta Moldaviae Me

ridionalii, Vaslui, II, 1980, p. 26—29 ; O. Necrasov, S. Antoniu, St. şi cerc.

antropologice, 15, 1978, p. 3— 10.

131. TRIFEŞTI (com. Trifeşti, jud. laşi)

•\ Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.

B, „Gura Roşcanilor", la circa 500 m sud de sat, pe terasa pîrîului, în dreapta
şoselei Bivolari—Iaşi (bazinul Prutului).

C Numeroase fragmente ceramice şi utilaj litic.

I) Aşezări, p. 283, punctul 221 e şi pl. CC XX III 17.

132. TRUŞEŞTI (com. Truşeşti. jud. Botoşani)

\ Săpături : colectivul şantierului Truşeşti. 1955.

IV „Movila din şesul Jijiei", un rest din terasa inferioară a Jijiei.

' '  Resturi Criş sporadice.

i) A C. Florescu. Materiale, III. 1957, p. 2d5 şi 207 ; M. Petrescu-Dimboviţa. 

AAHung., IX, 1958, p. 57 ; Rep. arh. al jud. Botoşani, p. 273.

133. ŢEPU DE SUS (com, Tepu, jud. Galaţi)

\ Cercetare perieghetică: M. Brudiu, inainte de 1977.

B .Marginea sudică a satului", pe stingă Piriului lui Istrate, afluent de dreapta 
al Berheciului (bazinul Zeletin—Birlad).

' Fragmente ceramice.

I> Informaţie orală M. Brudiu (12.11.1977).
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134. ŢlGANAŞI (eoni. Ţigănaşi. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1957.
Fi. „Dealul din Mijloc”, la 2 km nord de sal. pe suprafaţa unui intorfluviu, in

tre piriul Rochilor si o văiugă seară (bazinul Jijiei).
< . Cupe si castroane. bitronconice, cu picior inalt, scobit; oaie cu gh înalt, dis

tinct şi fund îngroşat, decorate cu incizii, proeminenţe şi impresiuni de

deget şi unghie.
D. Aşezări, p. 2(>7, punctul 189 b şi pl. CCXIH/15, l(i, 20. Materialele se află 

Ia Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar

135. TIC AN AŞI (com. Ţigănaşi, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.
B. „Valea Odăii", crca 3 km NV de sat, o văiugă cu deschidere spre şesul Jijiei.

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 267. punctul 189 c.

TUTCANI (vezi Minăslirea)

1315. UDEŞTI (com. Udeşti, jud. Suceava)

A. Săpături : M. D. Matei. Al. Rădulescu. incepînd din 1965.
B. „C'inepişte", marginea cie nord a satului, pe prima terasă a riului Suceava,

intersectată de piriul Cinepişte (afluent de dreapta) ; in imediata apro

piere se află grajdurile C.A.R. Udeşti.
C. O aşezare Criş de tip risipit, din care au fost surprinse in săpături o groapă

şi probabil o locuinţă.
D. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Studii şi materiale. Istorie, Muz. Suceava, III,

1973, p. 266, 268 ; N. Ursulescu, M. Ignat, Suceava, IV, 1977. p. 323, punctul 

20 b. Materialele se păstrează la Muzeul Suceava.

137. UNGURENI (com. Ungureni, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu.

B. „Podul Bălăneşti".

C. Fragmente ceramice.
D. V. Căpitanu, Carpica, X IV , 1982, p. 15C, punctul 77 b.

138. VADURILE (fost Poliţeni, com. Iana, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade, 1971.
B. „Obirşia piriului Oancea", pe stingă, la circa 500 m NV de sat. P iriu l Oancea

e afluent de dreapta al riului Tutova (bazinul Birlad).

C\ Fragmente ceramice.
D. Coman, 1958, p. 158, punctul 6.

139. VALEA LUPULUI (co:r.. Rediu, m n cipiul Iaşi)

A. Săpături VI Z irr ., 1950 : cercetări p rieg t e N Za'iar a. 1953— 1962 ;

M. Dinu. 1957.
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B. „La Căpriţă", un grind al terasei de luncă a riului Bahlui, la aproape 1 km 

nord de acesta, pe dreapta şoselei laşi—Tg. Frumos (5,150 kui de laşi) ; 

la circa 1,5 km nord de Fabrica de antibiotice. Staţiune distrusă dc lucră

rile de întreţinere a şoselei.

('. Au fost cercetate mai multe gropi şi o locuinţă de suprafaţă, la baza unei mo

vile care a dispărut. Blocuri mari de chirpic, fragmente de vatră. Un nu

meros utilaj litic (topoare plate de formă trapezoidală, lame, răzuitoare, 

nuclee, aşchii de obsidiană). Spatule şi sule de os. Fusalole şi greutăţi pen

tru plasă. Urme de scoici, oase. Ceramica : oale, castroane cu bitronconism 

accentuat, cupe cu picior ; ornamente ; linii incizate, impresiuni de diferite 

feluri, barbotină, pictură inainte de ardere, cu negru si alb. Din materialele 

rezultate din periegheză, se remarcă un tub de scurgere, primul de acest 

fel cunoscut clin cultura Criş. Un mormint de inhumaţie dublu.

I). 1. Nestor si col., SCIV, II, 1, 1951, p. 57—59. (iti, fig. (i— 10 şi pl. I I ;  M. Dinu. 

Materiale, VI, 1959, p. 203, 209; M. Petrescu-Dîmboviţa. AAHung., IX , 1958, 

p. 57 şi fig. 3/4; 4/1—5; .4,<:ernri, p. 224, punctul 82 c si pl. CXC11/7— 17; 
CXCUl/1—2. 4—7, 12; E. Comşa, Aluta, 1, 1970, p. 39—40 (consideră că Va

lea Lupului reprezintă faza tirzie a locuirii Criş din Moldova) ; idem,

58. 1974. p. 118; idem. Varia, X X II, 1978, p. 31—32; A. Niţu. SCIV, 19, 3.

1968, p. 387—388. 390 şi fig. 1 ; Gh. Lazarovici, A. M. Nap., V III, 1971, p. 410 si 

fig. 3/12 ; 1 14, 15 ; N. Ursulescu, Probleme ale neoliticului timpuriu in nor 

ţiul Moldovei, comunicare prezentată la Colocviul X  al Institutului de Ar

heologie Bucureşti, dec'. 1981. Materiale de aici se găsesc la Inst. de Ist. si 

Arh. laşi, sertarele 48/13, 15 (cele din ultimul sertar sînt prezentate pentru 
prima oară in această lucrare).

140. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1952 ; săpături ; M. Dinu, 1953—1957.

B. „Fabrica chimică", un promontoriu al terasei inferioare a Bahluiului, pc stingă
şoselei laşi—Tg. Frumos.

(.'. O strachină bitronconică de tip Criş a apărut in 1954, izolat, în partea vestică a 
promontoriului, iar alte urme sporadice în 1955 (fragmente de la un vas 

de culoare cenuşie, cu pleavă in pastă). Accste piese s-au descoperit intr-un 

strat de circa 20 cm, care se afla sub nivelul de intensă locuire Cucuteni B.

D. M. Petrescu-Dimboviţa şi col., SCIV, C, 3—4, 1955, p. 702 şi fig. 13 ; M. Dinu. 
Materiale, III , 1957, p. 163 ; Aşezări, p. 224, punctul 82d.

141. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul Iaşi)

A. Lucrări de întreţinere a şoselei ; cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1958.

B. „La Canton", în stingă şoselei Iaşi—Tg. Frumos, la 2,5 km nord de Fabrica

de antibiotice şi la 100 m SE de cantonul din marginea şoselei. Terasă in
ferioară de luncă a Bahluiului.

('. Numeroase fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 223—224, punctul 82 a.

142. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.
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B. „Dealul La Coşere". pe panta vestică a dealului, la 2 km nord de s a t ; bazinul

Bahluiului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 224, punctul 82 1) şi pl. CXCII/9 (nu CCII 0, cum e tipărit eronat).

143. VAliATEC (com. Agapia, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : V. Mihăilescu-Birliba. 1 î u»8.

B. „Dealul Ciorii", intre satele Văratec şi Filioara, la izvoarele pîrîului Tinoasa.

afluent de dreapta al riului Topoliţa (bazinul Moldovei).

C. Fragmente ceramice.
D. V. Mihăilescu-Birliba. SCIV, 20. 2. .19(59, p. :î2î> şi fitî. 1 (schiţa locului de des

coperire).

144. VERMEŞTI (oraş Comăneşti, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : Şt. Cucoş. 19(56 ; sondaj : Şt. Cucoş, 1007 ; săpături :

D. Monah. 1971— 1072.

B. „Dealul Cetăţuia", la circa 4 km de malul sting al rîului Trotuş, lîngă drumul

Comăneşti—Moineşti. K la mai puţin de 30 km de pasul Ghimeş, fiind deci 

dovada unei legături între comunităţile Criş din Transilvania şi Moldova.

O aşezare de înălţime, dominantă, cu pante abrupte, dar cu terase largi spre 

Trotuş.
C. Depunerile Criş. izolate, sint suprapuse de cele cucuteniene. Numeroase frag

mente ceramice şi puţin utilaj litic sau de os.

1). Şt. Cucoş. Mcm. Aut., 11. 1970, p. 481— 186: D. Monah, Carpica, V III, 1978, 

p. 7—28.

145. V IIŞOARA (com. Viişoara, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : C. Hălăucescu. 1058.

B. „Podul Bisericanilor", terasa medie din stingă Bistriţei, în apropierea podului

vechi dinspre Bisericani.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 370, punctul 5i:>a.

140. VIIŞOARA (com. Viişoara, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : Hălăucescu, 1958.

B. „La Podul Bistriţei", in vatra salului, la 50 m de pod, pe terasa din stingă

Bistriţei.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 370, punctul 513 b.

147. VILCELELE (com. Brăeşti, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1960.

B. „Dealul Găureanca", pc poalele dealului, la 2 km sud de Brăeşti ; bazinul Sit-

nei, afluent de dreapta al Jijiei.
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C. Fragmente ceramice.

1). Aşezări, p. 241. nr. 120 şi pl. CXXlV/23. 24 ; ( XXV 2. 4.

148. VLADENI (com. Vlâdeni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1952.

B. „Movila Gării" (— „La Pisc"), la 1 km SE de sat. pe un fragment al terasei

inferioare din dreapta Jijiei.
C. Fragmente ceramice amorfe şi fără decor.

D. Aşezări, p. 2(38. punctul 192b, indică „fază neprecizată a neoliticului timpu

riu". dar fragmentele pe care le-am văzut la Inst. de Ist. şi Arh. laşi. sertar 

52/10, prezintă, după pastă, trăsături specifice culturii Criş.

149. VOINEŞTI (com. Voineşli. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică şi sondaj : 1. Mitrea. 1908.

B. „Dealul Bulbucai)-.", panta SV. în stingă piriului carc taie dealul ; aproape

dc confluenţa piriului Bulbucam eu riul Tutova (bazinul Birladului).

C. Suiulajul a intersectat o groapă cu materiale Criş : topoare : fragmente cera

mice cu amestec de pleavă, cu lustru la exterior : forme bitronconice ac

centuate. cupe cu picior înalt, scobit şi oale cu git dstinct. Decoruri Ue 

barbotină organizată vertical, linii incizate (unghiuri haşurate, zig-zaguri), 

impresiuni.

D. I. Mitrea. Mcm. Ani. I. 1909. p. :îll şi nota 3: idem. Studii şi cerc. ştii uf., Inst.

pedagi g c Bacău. 1072. p 133 şi fig. 2—4; 11/3— I (fragmentele din fig.

3/0 si 4 (; tiu aparţin unei faze vechi a ceramicii liniare, cum consideră au

torul, ci sint tipice pentru ceramica incizată de tip Criş) : Coman, 1980. p. 272. 

punctul 4 ; prin bunăvoinţa descoperitorului am putut studia o parte a ma

terialului la Inst. pedagogic Bacău, in 1073.

15fi. VULTUREŞTI (com. Vultureşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică . M. Petrescu-Dîmboviţa. Km. Bold. M. Dinu.

B. „Marginea de SE a satului", la intrarea in sat dinspre gara Buhăcşti. in dreapta

-.oselei naţionale Buhăeşti—Negreşti ; un teren rîpbs. pe stingă riului Birlad. 

c. Fragmente ceramice, la adinei mea de 1,5—2 in in profilul ripei. Se menţionează
un vas cu picior si un fragment de perete decorat cu impresiuni.

D. M Petrescu-Dimboviţa şi col.. An. Şifini. l'niv. laşi. secţ. 111, t. 1. fasc. I—2.

1035. p. 3(5; M. Petrescu-Dimboviţa. AAHung., IX. 1958. p. 57-, Coman. 1080,
p. 270. punctul I.

151. VUTCANI (com. Vutcani jud. Vaslui)

\ Ce-vetare perieghetică : Ghen. Coman, 1900.

B. „Centrul satului", pe stingă piriului Vutcani (afluent de dreapta al riului Elan. 

bazinul Prutului) ; zonă puternic ravinată. incepînd de la primărie spre 

nord. pină aproape de şcoala generală nr. 2.

| Fragmente ceramice cu pleavă iu compoziţie, unelte de silex, un pandantiv de 

sidef.

O Coman. 1980. p. 273. punctul 1 şi fig. 78/7 : 1015 3.
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Aşezări cu atribuire incertă sau eronată

1. oraş BFIREŞTI (jud. Galaţi)

A. Sondaje : M. Brudiu. 1969— 1971).
B. „Dealul Taberei", aşezare înalţii (circa 250 iu), o cuestă situată lingă un izvor, 

c. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, descoperite deasupra nive

lului de locuire tardenoisian.
D. M. Brudiu. SC/V, 22, :î, 1971. p. 361 (simpla menţionare).

2. BIR LA LEŞTI (com. Epureni. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1959.
B. ..Sub pădure", la circa I km SSV de sat, pe botul dealului de la încrucişarea

drumurilor Bîrlăleşti---Ghircasa v Bursuci—Măluştoni.

<' Fragmente ceramice corodatei atribuite neoliticului timpuriu, precum şi un to- 

poraş de tip calapod.

D. Aşezări, p. 339. punctul 402 b.

3. BtHI.'EŞTI (com. Erbiceni, jud. Iaşi)

\. Cercetare perieghetică : N. si Em. Zaharia, 1955.

lî. „La curtea boierească", intre localităţile Bîrleşti şi Erbiceni, la poala dealului

Zăvirca. pe suprafaţa uşor înclinată spre şes. pe terasa inferioară din stingă

Bahluiului.
C. Fragmente ceramice şi un toporas — tip calapod, atribuite neoliticului tim

puriu.

D. Aşezări, p. 171. punctul 6 d şi pl, CLVII/10.

4. BliRLEŞTI (com. Erbiceni. jud. lasi)

\. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 19.55.
B „Pe loturile Totoeştilor". aproape de movila situată in marginea sudică a sa

tului. in şanţurile şoselei, pe terasa inferioară a Bahluiului.

C. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu (fază neprecizată).

D. Aşezări, p. 171. punctul ne.

5. CEAHLAU (com. Ceahlău, jud. Neamţ)

A. Săpături : colectivul şantierului Bicaz. 1955— 1956.
B. „Dirţu". terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei, in d-eapta confluenţei cu ltiul

Mare.
< —D. s-au descoperit într-un nivel neolitic (care suprapunea un nivel epipaleo- 

litic cu microlite) două locuinţe-bordei, cu un bogat conţinut de ceramică 

şi unelte de piatră cioplită si şlefuită. Ceramica, deşi prezintă un aspect 

primitiv, conţine in pastă si cioburi pisate : formele sint simple, iar de

corul sărăcăcios. Al. Păunescu (SCIV. 9. 2. 195», p. 265—271). publicind 

aceste materiale (din păcate doar 11 fragmente ceramice dintr-un total 

de circa 600 descoperite şi nici un profil de săpătură), a considerat că 

aparţin unei faze anterioare culturii Criş, care ar reprezenta cel mai vechi
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neolitic de la noi. Acest punct de vedere a fost acceptat de unii cerce

tători (C. S. Nicolăescu-Plopşor. Dacia, 1. 1957, p. 56: idem. SCIV, lu. 2.

1959, p. 231—232 ; idem. SCIV, 15, 3. 19i>4, p. 31ti : C. S. Nicolăescu-Plopşor 

si col.. Materiale, VI. 1959. p. (i3 ; Idem, Materiale, VII. 1961. p. 39; C. S. 

Nicolăescu-Plopşor, M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, V, 1959. p. 52 s: 

pl. 111/1—4; D. Berciu. SCIV. 9. 1, 1958, p. 97—98; idem, Contribuţii la 

problemele neoliticului in Uomânia in lum ina noilor cercetări. Buc.. 1961, 

p. 19 ; idem, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, Buc.. 1960, p. 45—4(0. 

primit ru rezerve (N. Vlassa, A.M.Nap., 1. I9ii4. p. 463; idem. A.M.Xap..

V. 19H8. p. 375 ; Aşezări, p. 26) sau negat total de alţii (E. Zaharia, Dacia,

VI. 1962. p. -18—50; idem, SCIV, 15, 1. 1964. p. 42. nota 21; VI. Dumi

trescu. SCIV, 21. 2. 1970, p. 193: idem. Actes du V iile  C1SPP, Belgrad, 

voi. I, 1971. p. 99; idem. Dacia. XVII. 1973. p. 298). Al. Păunescu nu a 

mai făcut ulterior vreo referire asupra descoperirilor de Ia Dirţu. astfel 

că rămine deschisă problema dacă aici. pe lîngă un nivel de locuire atri

buit .perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului sau chiar 

bronzului incipient, avem eventual de-a face şi cu descoperiri de tip .Criş 

(in acest caz. după părerea noastră, in nici un caz foarte timpurii, cum 

se presupusese. ci, mai curind. de un aspect primitiv, datorat izolării acestei 
staţiuni).

6. CEAHLĂU (com. Ceahlău, jud. Neamţ)

A. Săpături : colectivul şantierului Bicaz. 1955—1956.

B. „Cetăţica“, terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei.

< D. Fragmente ceramice primitive şi o dăltiţă neolitică şlefuită, asociate cu 

piese litice, de tradiţie gravettiană. întreg ansamblul a fost considerat 

mai vechi decit cultura Criş. dar ceva mai nou decit complexul de la 

Dirţu (C. S. Nicolăescu-Plopşor şi col.. Materiale, VI. 1959, p. 63 şi fig. t 1 ; 

idem. Materiale, V II, 1961, p. 39). Şi in legătură cu acest complex s-au 

exprimat serioase îndoieli in privinţa caracterului presupus foarte vechi 

al neoliticului descoperit aici (vezi discuţia dc la aşezarea precedentă).

7. CEAHLAU (com. Ceahlău, jud. Neamţ)

A Săpături : colectivul şantierului Bicaz. 1955— 1956.

!'• ..Bofu Mic", terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei, in stingă confluenţei cu pi
riul Schitu.

i D. Fragmente ceramice de factură primitivă, in asociere cu utilaj litic cioplit 
(C. S. Nicolăescu-Plopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa. Materiale, V, 1959,

p. 52; C. S. Nicolăescu-Plopşor şi col.. Materiale VII. 1961. p. 39). D e s c o 

perirea se încadrează in aceeaşi categorie cu cea de la Dirţu—Ceahlău şi 

comportă aceeaşi atribuire incertă pentru un presupus orizont protoneo- 
litic.

8. CIURBEŞT1 (com. Miroslava. jud. lasi)

A i en etare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

i' I.a Răchiţi" (— „Valea Bobocului"), Ia circa 2 km SV de sat. pe panta uşor
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înclinată a Dealului Ciurbeştilor, în valea Bobocului (bazinul Nicolina 

Bahlui).
C. Fragmente ceramice cu amestec de păipase in pastă, atribuite unei faze ne

precizate a neoliticului timpuriu.

D. Aşezări, p. 175. punctul 16 a.

9. CllRLIG (com. Popricani, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1958. #

B. ..Dealu lui Popa loan". la NE de sat. pe o frintură de podiş de sul) muchia

nordică a Dealului Cirlig, intr-o poziţie dominantă.

C. In pămintul rezultat din vechi tranşee s-au găsit aşchii şi lame de silex pa

tinat. din paleoliticul superior. împreună cu fragmente ceramice atribuite 

unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu.

D. Aşezări, p. 179, punctul 19 c (la p. 2(5, aşezarea e citată printre descoperirile

ce ar putea fi atribuite eventual unui protoneolitic).

10. DAN EŞTI (com. Dăneşti. iud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : C. Buraga. 195U ; N. Zaharia, 1957 ; săpături : M . Pe

trescu-Dimboviţa. Em. Zaharia, sept. 1958 ; V. Spinei, N. Ursulescu. oct.

1974.

B. ..La Islaz", circa 50(1 m sud de sat, pe ultimele prelungiri ale dealurilor de

la est. «are coboară lin spre şesul inundabil al piriului Fereştilor (bazinul 

rîului Vaslui) : terasă inferioară de luncă.

C.—D. Aşezări, p. Şl!), punctul .135 d şi Em. Zaharia. C. Buraga, Acta Molcl. Me

ridional i\-, 1. 1979. p. 250. consideră că in locul unde s-a efectuat săpătura 

in 1958 ar fi apărut, pe lingă ceramică liniară, şi ceramică Criş, dar nici 

in raportul de săpătură publicat de M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Za

haria (Materiale, V III. 1902), nici in săpătura noastră din 1974 nu au apă

rut materiale Criş. E probabil ca materialul grosier al ceramicii liniare 

de aici (cu amestec de pleavă) să fi fost atribuit culturii Criş. De aceea, 

considerăm că acest punct nu trebuie inclus in rîndul aşezărilor Criş.

11. DĂNEŞTI (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : C. Buraga. 1955 ; N. Zaharia. 19(>0 ; Ghen. Coman,

1969.

B. „La Chirtoacă" (— „Pădurea Bouşorilor" — „Zare"), pe suprafaţa îngustă a

podişului de la vest de sat (denumit „Zare”), Ia jumătatea drumului din

tre Dăneşti şi Draxeni (nu Bereasa, cum se indică greşit în Aşezări, de

oarece Bcreasa o spre sud de Dăneşti). Bazinul riului Vaslui.

C. Fragmente ceramice „aparţinind probabil unei faze neprecizate a neoliticu

lui timpuriu" (Aşezări).

D. Aşezări, p. 120, punctul 1351 ; Coman, 1980, p. 101, nr. 14, citează şi cartează

punctul, dar nu menţionează neolitic timpuriu, ci doar Cucuteni A şi Ifo- 

rodiştea—Folteşti.
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12. DRAXENI (com. Rebricea. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: C. Buraga, 1955 ; N. Zaharia, 1959 ; Ghen. Coman.
1972, 1975.

B. ..Pipele Goliei" (— „La Tei"), in dreapta drumului Draxeni—Răşcani. in mar

ginea estică a Pădurii Bouşorilor (bazinul Rebricei, afluent al riului Birlad).

C. Fragmente ceramice din pastă grosieră cenuşie. Acest punct e in directă le
gătură cu aşezarea precedentă.

D. Em. Zaharia. C. Buraga. Acid MoUlaviae Meridionalii, 1. 1979, p. 260, le atri

buie unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu, dar la rezumatul fran

cez (p. 267) le consideră de tip Criş. Aşezări, p. 321. punctul 338 b şi Co

man. 1980, p. 220, punctul 6, menţionează din acest punct numai vestigii 

de tip Ilorodiştea—Folteşti.

Li. ERBICENI (com. Erbiceni, jud. Iaşi)

A Cercetare perieghetică: N. Zaharia, 1955; sondaje: C. S. Nicolăescu-Plopşor 
şi colectiv, incepînd din 1960.

B. „Dealul Cimitirului", la VNV de sat, pe terasa inferioară a Bahluiului.

C.—D. Stratul tardenoisian (gros de circa 0.5—0,55 m) se găseşte sub o săracă 

locuire neolitică, probabil veche. Fragmentele ceramice sint dintr-o pastă 

primitivă, fără profiie caracteristice. Oasele de animale descoperite in acest 

context au fost considerate iniţia! ca provenind de la animale domestice, 

pe această bază propunindu-se existenţa unui protoneolitic in această aşe

zare (C. S. Nicolăescu-Plopşor. SCIV, 15, 1. 1964. p. 314—.115 : Al. Pău

nescu. SCIV, 15. :i, 1964, p. 128 şi nota 80 ; D. Berciu, Zorile istoriei in 

Car/taţi şi la Dunăre, Buc.. 1966. p. 42), dar ulterior s-a dovedit că erau 

de animale sălbatice. Deci atribuirea protoneolitică rămine incertă.

14. EŞANCA (oraş Darabani, jud. Botoşani)

\ Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1957.

.La Fintină Nouă". Ia circa 200 m NV de sat.

i Fragmente ceramice atipice, atribuite unei faze neprecizate a neoliticului 
timpuriu.

> Aşezări, p. 241. punctul 124 b.

GAURENI (vezi Vilcelele, noul nume al localităţii)

15. GHIGOEŞTI (com. Ştefan cel Mare. iud. Neamţ)

\ -I). D. Popescu, SCIV., 21. 1. 1970, p. 495, punctul 21 şi VI. Dumitrescu,

Uullelin d'archeoloe/ie sud-est europeenne, II, 1971, p. 1 19  (pe baza infor

maţiilor date de autoarea cercetării, S. Marinescu-Bîleu) menţionează şi 

urme Criş in această staţiune Precucuteni 11 (care mai prezintă şi unele 

materiale liniar-ceramice). Ulterior. S. Marinescu-Bilcu, Cultura Precucuteni

pe teritoriul României, Buc.. 1974. p. 175. a precizat că e voijba doar de
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„ceramică de tradiţie Criş". Punctul nu trebuie dcci luat in consideraţie 
pentru cultura Criş.

16. II1I.IŞEU—HORf-A (com. Hilişcu— Horia, jud. Botoşani)

A. Cercetări perieghetice : N. Zaharia. 1954 : colectivul Repertoriului arheologii
al judeţului, 1974.

B. „I.a H ir top" (— „Pietrosu 1"). sub ripa nordică a Dealului Pietrosu, pe panta

dinspre Iezer, in lungul şiroirilor (bazinul superior al Jijiei).

C.—D. Numeroase piese de silex cu o puternică tendinţă de rnicrolitizare, pre

cum si cîteva mici fragmente ceramice dintr-o pastă neagră friabilă, fără 

cioburi sau pleavă in amestec, atribuite probabil unui neolitic timpuriu 

sau protoneolitic (Aşezări, p. 26, 245, punctul ]35a : N. Zaharia. Arh. 

M</1<1. I. 1961. p. 399). Aşezări plasează acest punct in Hilişeu-Closca. dar 

Rep. arh. al jud. Hot., p. 145. punctul XXX/l.B ., il cartează precis in mar

ginea do est a localităţii Hilişeu-lloria (aici nu so menţionează insă decit 

urmele paleolitice, nu şi fragmentele ceramice).

17. IIOR1.ACENI (com. Şendriceni, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1960.

B. „Marginea satului", de o parte şi de alta a şoselei Dorohoi—Suceava, către

Cobila.

C. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, in asociere cu un topo-,

raş scurt de marnă şi mai multe silexuri.

D. Aşezări, p. 246—247, punctul 139.

18. Oraş HUŞI (jud. Vaslui)

A. Descoperire întimplătoare. păstrată la Muzeul din Huşi.

B. „Partea de sud a zonei centrale", intre străzile Al. 1. Cuza. 1 Mai. Republi

cii şi Et. Mitache. spre valea Drăslăvătului, pe o formă de relief erodată 

şi aluvionată.

C. Tn perimetrul unei aşezări Cucuteni A— B a apărut un fragment ceramic cu

amestec de pleavă, reprezentînd o mască umană. care. prin trăsăturile sale

tipologice, se deosebeşte net de ceramica cucuteniană. A fost atribuit, pe

cale comparativă, culturii ceramicii liniare, deşi nu s-a exclus posibi'itatoa 

ca el să aparţină culturii Cris sau chiar Precucuteni (in perimetrul desco

peririi nu s-au găsit însă decit urme Cucuteni A—B).

D. A. Niţu, SCIV, 19, :t, 1968, p. 389—390 şi fig. 3; A. I.ăszlo. .1». Ştii,,\ I „ir.
laşi, seria istorie. XIV, 1968, p. 73—74. 85—86 şi fig. I : idem. Meni. Aut..

II. 1970. p. 41. nota II şi fig. 2 1—7/5 ; idem. Aktuelle Frayen der liand- 

keraniilc, Szekesfehorvâr. 1972, p. 212, nota 11 şi fig. 1 1—5̂ 3 : Coman. 

198(1. p. 155, punctul 3 si fig. 101/9.

19. Municipiu! IAŞI (jud. lasi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1952.

B. „Munteni", fost sat la NV tle lasi. actualmente cartier al oraşului. Punctul
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„Fintină de la Ripa Ceairului", Ia circa 300 m sud de sat, pe panta ves

tică a dealului Podgoria Copou. Bazinul Bahlui.

< Un fragment ceramic atipic, dintr-o fază neprecizată a neoliticului timpuriu.

D. N. Zaharia şi col.. St. şi cerc. ştiinf., Iaşi. VII. 2. 1956. p. 33. nr. 36 (aici se 

vorbeşte de un ciob de aspect C'riş) ; Aşezări, p. 210, punct. 53 b. Se pare 

că c vorba de aceeaşi aşezare cu cea de la nr. 68 din prezentul reper

toriu. deoarece şi in acel caz se citează aceeaşi descoperire din articolul 

lui N. Zaharia şi col. Aşezarea se află chiar Ia limita dintre cartier şi oraş.

2u. 1EPURENI (com. Movileni. jud. Ins:)

Acest punct o totuna cu cunoscuta staţiune a culturii ceramicii liniare de Ia 

Larga Jijia  (Aşezări, p. 240. punct 122 b si mai ales nota 130). Presupusa exis

tenţă a unor fragmente Criş e explicabilă prin confuzia cu specia grosieră a 

•■crainicii liniare. Nu trebuie deci considerată in rîndul aşezărilor Criş.

21. 1GEŞTI (com. Blăgeşti. jud. Vaslui)

A Cercetare perieghetică: Ghen. Coman, 1959.

I( „Marginea SV a satului", spre drumul Blăgeşti—Tuscani (corect : Ţuţeani).

Bazinul Elanului.

(' Fragmente ceramice.

1). Aşezări, p. 317. punctul 423 e. Avind in vedere că însuşi descoperitorul (Co

man. 1980) nu citează materiale Criş de pe raza localităţii sau măcar a 

comunei, considerăm drept incertă presupusa aşezare Criş de aici. S-ar 

putea ca aşezarea să se afle de fapt pe teritoriu! satului învecinat. Minăs- 

tirea. com. Mălusteni (nr. 85 in prezentul repertoriu) ; aici punctul e pla

sat între satele Minăstirca. Ţuţeani (ambele din com. Mălusteni) si Ige.şti 

(com. Blăgeşti).

22. 1GE.ŞTI (com. Blăgeşti, jud. Vaslui)

\ ( ’ercetări perieghetice : Ghen. Coman, 1950—1977.

B. „Seindureni". circa 1 km nord de s a t .  pe un dimb cuprins intre două ravi- 

nări. pe dreapta piriului Lişcov (bazinul Elanului).

Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, in asociere cu un topp- 

raş de tip calapod.

1). Aşezări, p. 347. punct 423 f. Coman. 1980, care a cercetat ani de-a rîndul aşe

zarea. nu menţionează neolitic timpuriu din acest punct, ci mai ales bogate 

urme din perioada Cucuteni A 2 si faciesul Stoica ni—A Idem (p. 76—77, 

punctul 9). E posibil ca in 1960, cind a făcut semnalarea. Ghen. Coman sâ 

fi confundat specia grosieră a faciesului Stoicani—Aldeni cu ceramica neo
liticului timpuriu.

MUNTENI (vezi laşi, nr. 19)

23. OBOROCENI (com. lleleşteni, jud. l a ş i )

A. < 'eroetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.

B. „Dealul Barcu", la circa 1,5 km vest de sat. pe un martor de eroziune. în
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care s-a deschis o carieră de prund iş.
C. Piese microlitice din silex, precum si puţine fragmente ceramice din pastă

cenuşic-negricioasă. cu prundiş colţuros şi impurităţi, ceea ce le dă un 

aspect de primitivitate.
D. N. Zaharia, Arh. Mold., I. 1961. p. 32. nr. 40 şi Aşezări, p. 26, punct 249d şi

pl. CCXXVI1I/5—6, consideră că si aici am putea avea de-a face cu un 

protoneolitic.

24. POGORAŞTI (com. Răuseni, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : I. loniţă. 1958.

B. „Vatra satului", in marginea sudică. în grădina iui Mihai Gh. Ţenchiu; te

rasa medie din stingă Jijiei.

C. Un toporaş dc piatră, şlefuit, de tip calapod, atribuit neoliticului timpuriu.

D. 1. loniţă. Arh. Mold., I. 1961. p. 296 şi fig. 2.

25. SALCENI (com. Tutova. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Al. Obreja. 1950 ; C. Cihodaru. R. Vulpe, R. Petre.

St. Kiss, 1950.
B. „Valea Bogatei". Ia est cie sat, pe dreapta piriului Bir zota (afluent de dreapta

al riului Birlad). lingă şoseaua Borodeşti—Criveşti. Nu esto sigur dacă 

fragmentele ceramice sînt de aici sau au fost antrenate de apele Birzotei, 

din amonte.

C. Se menţionează descoperirea unor fragmente ceramice aparţinind culturii ce

ramici liniare (care sîtit descrise) şi culturii Criş (despre care se face 

doar simpla menţionare). Considerăm incertă descoperirea pentru cultura 

Criş, fiind posibilă confuzia cu specia grosieră a ceramicii liniare.

D. C. Cihodaru şi col.. SCIV, II. 1. 1951. p. 228; I. Nestor. SCIV, 11, 1. 1051.

p. 19 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, A.A.Hwtg., IX. 1958, p. 57.

26. SPINOASA (com. Erbiceni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 19515 ; săpături şi sondaje ; Al. Păunescu.

1960—1962. 1980— 1981.
B. „Spinoasa 1“ (— „Sub Budăi. in finalul de pe şes"), la 1 km sud de halta

C.F.R. Spinoasa si circa 2,400 km vest de halta C.F.R. Erbiceni. in şesul

colmatat de la poala dealului Catarg (— Dealul Budăi) ; mai mulţi martori 

de eroziune in lunca din stingă Bahluiului. N. Zaharia a plasat această 

aşezare in perimetrul Spinoasei, iar Al. Păunescu a încadrat-o la Erbiceni.

C.— D. Pe traseul unui şanţ de dnenaj (paralel cu calea ferată), deasupra unui

strat tardenoisian, au apărut resturi sporadice de ceramică primitivă şi nu

meroase piese de silex, foarte slab patinate; acest nivel a fost atribuit 

probabil neoliticului timpuriu (N. Zaharia. SCIV, 6. 1—2. 1955. p. 280.

punctul XI 6 : idem, Arh. Mold., I, 1961, p. 28. 30. 39 ; M. Petrescu-Diir-

boviţa, AAH'ung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 26, 219. punctul 72g). In

săpăturile din 1080— 1981. Al. Păunescu (SCIV, 32. 4. 1981, p. 479—481 şi 

nota 6) a descoperit in al treilea strat (suprapus de resturi cucuteniene şi 

suprapunind, la rindu-i, nivelul tardenoisian) circa 50 fragmente ceramice
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mici, corodate şi atipice, lucrate dintr-o pastă neagră impură, unele avind 

ca degresant cioburi pisate ; la exterior au fie o culoare neagră, fie slab 

cărămizie. 4 fragmente reprezintă funduri plate de oale, iar un altul e 

decorat cu un briu alveolar. Materialul e desemnat, in general, drept neo

litic; clin punct do vedere stratigrafie, se ştie doar că e anterior culturii 
Cucuteni.

27. Municipiul TECUCI (jud. Galaţi)

A. —

B „Tecuciul Nou", cartier al oraşului, pe terasa din dreapta Birladului.

C. Două topoare neperforate, aparţinind probabil culturii Criş.

D. C. G. Marinescu, I. Brezeanu, Galaţi. Ghid turistic al regiunii, Buc., 1967,
p. 162.

28. TRAIAN (com. Zăneşti, jud. Neamţ)

A. Săpături : C. Mătasă. II. si VI. Dumitrescu.

B. „Dealul Viei", odinioară considerat ca aparţinind de Zăneşti. dar aflat de

fapt pe teritoriul localităţii Traian.

C Se citează urme Criş de aici, dar de fapt acestea reprezintă categoria grosieră 

a ceramicii Precucuteni,

1) Aşezări, p. 371. nr. 516. Această staţiune nu trebuie considerată printre aşe
zările culturii Criş.

29 VÎLCELELE (com Vlădcni. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1952.

B „Podişul de deasupra Uirtopului". la 1 km vest c’.e sat, pe stingă Jijiei. in 

zona dealului, denivelată cie ravinări.

C. Foarte rare fragmente ceramice, lucrate cu mina dintr-o pastă neagră, fără

degresant. cu pregnante caractere de primitivitate, care ar putea aparţine 
protoneoliticului.

D. N. Zaharia. Arh. Mold., I. 1961. p. 27. 39; Aşezări, p. 26. 241. punct 127 a.

ZĂNEŞTI (vezi Traian — „Dealul Viei)

CONTR1 BUTIONS A LA CONNA1SSANCE DE L’EVOLUTION 
ET DE LA POSITION CHRQNOLOGIQUE DE LA CIVILISATION  

STARCEVO-CRIŞ SUR LE TERR1TOIRE DE LA MOLDAVIE

l i  c s u m  6

Pour etablir l'evolution de cette civilisation en Moldavie. on a trăite les

i aracteristiques de la ceramique des trois suivantes categories d’agglomerations:

a) celles a plusieurs niveaux d 'habitat: Trestiana (deux etapes) ; Suceava 
(quătre etapes) ;

b) stations oii on a recherche un seu complexe d'habitat et qui petit etre 
altribue a un cerlain moment chronologique ;
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c) stations, dont Jos matcriaux provionnent soit de rechercJics de surfacc, 

soit d'une recherche syştematique de plusieurs complexes non stratifies ; les ma

teriaux, etant globalement publies en ce cas, peuvent appartenir â l ’une ou plu

sieurs etapes d'habitat.

I.a situation stratigraphique la plus complexe, soutenue par des donnees. 

typoloKiques. a ete surprise a Suceava — „Parcul Cetăţii", ou l'on a pu etablir 

quatre etapes d'habitat. L'analyse du niateriau conduit a la conclusion que l'ha- 

bitat Stardevo-Criş de Moldavie se pîaee dans les phaşes I I I—IV (selon !a pe- 
riodisation dc VI. MilojOic)

La determination des etapes d'evolution de la civilisation Starcevo-Criş est 

rendue difficile par rinexistence ou la tres faible conservation de la peinture. 

le principal element sur la basc duquel on a elabore Jes systdmes existants de 

periodisation. Dans cette situation 011 a rccouru a l’evolution des techniques de 

confectionnement de la ceramique. des formes. des decors — elements qui ont 

une evolution plus lente, surtout dans les regions periphcriques (c'est le cas de

la Moldavie). Les materiels de Moldavie nous permeţtent de distinfuier deux
variantes regionales: une du sud. liee davantage a J’aspect StarOevo (et auss: 

dans une certaine mesure. aux aspects Kremikovci et Cîrcea) ; une autre nor- 

dique, liee surtout A l’aspect Cniş du centre et du nord de la Transylvanie et. 

partiellement. a celui d'Hongrie. S'agissant de communautes fortement appa- 

rentees, la limite entre les deux variantes n ’est pas trop stricte, pouvant differor 

d'une (tape â une autre; de meme, il pouvait exister des interpent)trations nor-

males, surtout au centre de la Moldavie. En general, la limite qui separe est

placee approximativement sur Ia ligne de partage entre les bassins de la J ijia  

et du Birlad (la Cote de Jassy) et â l’oue.st de Şiret â peu pres sur Ia ligne Ho

mari—Piatra Neamţ ; les depassements de cette limite sont plus frequents du sud 

au nord. Tandis que la variante du sud a continue â entretenir des relations 

plus etroites avec les regions d’origine, celle du nord a connu en grande mesure 

un proeessus d'involution, ainsi que certaines particularites, dues aux liaisons 

avec la zone avoisinante de la civilisation ceramique rubanee ancienne. L'analyse 

des decouvertes des deux zones nous a permis d'etablir dix differences entre Ies 

deux variantes ; a) certains types d’outils en pierre polie, pour trancher, ne sont 

attestes, pour l’instant, que dans les sites du nord ou du sud de Ia Moldavie1,11;

b) au sud, Id polissage intense des surfaces des recipients persiste le long de toute 

l’evolution, tandis qu’au nord le polissage apparaft tres rarement seulement dans 

la premiere phase, pour disparaitre ulterieurement; la categorie fine se distin- 

fiue ici surtout par l'epaisseur des parois et la technique de la cuisson ; c) au 

nord, le nombre des formes bitronconiques, tronconiques ou spheriques (ccuelles, 

terrines. coupes) est beaucoup moins reduit qu'ati sud ; d) dans la periode finale 

les bords distinctement articules des ecuelles tronconiques ne paraissent qu'au 

sud (Trestiana — niveau II l£0, P e r i e n i V e r m e ş t i  ; e) les vases â quatre 

petits pieds sont attestes. en de rares cas, seulement au nord (Suceava — pl. 14/10, 

Glăvăneştii Vechi ya) ; f) la peinture, beaucoup mieux conservee au sud et presque 

completement effacee au nord, semble avoir ete tracee avant la cuisson dans la 

premiere variante et, d’habitude, apres la cuisson dans la seconde . g) a sud, 

le decor barbotine presente la predominance de la for.re organisee en trares sur 

celle non organisee, tandis que la variante nordique ne connait qre la barbotine non 

organisee et cela assez rarement, vers la fin ; h) les (Hcments de facture meridio

nale, de type VinCa, comme la cannelure et la hache perforce. apparaissent au
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sud de la Moldavie (Trestiana — niveau I '-•) des le debut de l ’evolution, tandis 

qu'au nord (Suceava — quatrk-me etape,a;. Balş 12‘) ils apparaissent vers la fin , 

i) au nord apparaissent des influences de la civilisation de la ceramique rubanee 

(Suceava — pl. 16/2 ; 18 2 ; Grumăzeşti la'), influences qui ne se manifestent pas 

au sud ; j) au sud, la plastique et les pieces de culte sont bien representees, tandis 
qu'au nord elles constituent une rarele.

La determination de l’evolution dans le cadre de chaque variante est rea

liste surtout conformement aux decouvertes faites dans Ies deux stations â stra- 

tigraphie interne du sud et du nord de la Moklavie : Trestiana et Suceava. La 

periodisation proposee a encore un caractere provisoire. tenant compte du fait 

que. jusqu'â present. on n'a pas public les rosul tats de bon nombre des comple
xes representatifs etudies.

Dans la premiere phase il semble que les debuts soient presque simullanes 

sur tout le territoire de la Moldavie, se placant au niveau de la troisieme phase 

de la periodisation generale du complexe Starcevo-Criş >. A ce moment-lâ, sous 

l'impulsion des premiers elemcnts ancicns du chalcolithique anatolien, arrivcs 

dans la zone danubienne, se produit une extension vers l'est et vers le nord des 

communautes starceviennes. L'arrivee des premiere» communautes StarCevo-Criş 

en Moldavie a eu lieu probabiement de deux zones et par deux v o i e s : une 

de la direction de la Transylvanie de sud-est et de la Valachie du nord—

esl!W-,!1; une autre venant de la pârtie nordique de la Transylvanie ccntrale1''2. 

Cette premiere phase est saisissable’par les formes de vases nellement bitrpnco- 

niques qui paraissent des les debuts de l'habitat a Trestiana et a Suceava, ces 

formes etant presentes dans toutes les autres stations de Moldavie. La premiere 

phase a cncore un caractere assez unitairo dans les deux variantes, du fait que 

parlout apparaft aussi dans la ceramique une catigorie tres fine, pourtant existant 

deja les premierea differentiations. Dans cette phase predominent les habitations 

creusees. qui sont parfois excluşives.

La deuxieme piiase represente Ie moment de la diffusion maximale de la 

civilisation Starcevo-Criş sur le territoire de la Moldavie. rorrespondant ă la 

sous-phase 1VA de la periodisation generale ’-3. Les communautes de Moldavie 

influencent maintenant visiblemenţ l’aspect de la troisieme phase (Pecera)** de 

la civilisation bugo-dniestnenne. apres que les premieres influences aient ete 

saisies des la deuxieme phase de cette civilisation (Sokoletz)1:u;. Dans la cera- 

r.iique s’accentuent les differences entre les zones de sud el de nord de la Mol

davie. En ce qui concerne les habitations, maintenant predominent celles de 

surface ou apparaissenl meme en exclusivite dans certains agglomerations.

La derniere phase, la troisieme, se caracterise par certaines particularites 

par rapport au reste de l ’aire de diffusion du grand complexe. Tandis que dans 

les regions danubiennes seulement une pârtie des communautes StarOevo-Criş 

continuaient encore leur evolution au cadre de la sous-phase finale 1VBIus et 

d'autres avaient deja ete asshnilees par les porteurs de Ia civilisation Vinfa A ou 

de la civilisation apparentee Dudeşti, ou avaient forme avec ceux-ci un pheno- 

mfene de synthese et dans la Plaine de la Tisa la civilisation de la cerami

que '•ubantie de type Al fold avait beaucoup contribue a la disparition de la va

riante KOros, en Moldavie. comme dans la plus grande pârtie de la Transylvanie, 

la civilisation Starcevo-Criş continue, en formes IGgerement modifiees, son evolu

tion de la phase anterieure. Dans le cadre de la variante du sud se maintien- 

nont des liaisons etroites avec les zones danubiennes (comme le montrent sur-



336 NICOLAE URSULESCU

tout les decouvertes de Vermeşti),,n et dans la variante nordique apparaissent 

d’evidentes influences de la part de la ceramique rubanee ancienne (dans la 

quatri£me 6 tape d’habitation de Suceava, dans les habitats de Grumăzeşti et de 

Valea Lupului), mais les influences de type Vinca (les cannelures et les outils 

perfores) ne sont pas plus exelues. L'extension vers l’est du Prout est stoppce 

par le contre-courant de la civilisation Dniepre-Donetsk, qui influence fortement 

la quatrieme phase (Samcin) de la civilisation bujîo-dniestrienne 171 ; 011 peut s.u- 

sir des influences sporadiques de la civilisation Dniepr-Donetsk dans l'habitat de 

Valea Lupului (pl. 44/13— 14). Les habitations appartenant A cette phase conti- 

nuent A etre pour la plupart de surface ou tres peu creusees.

La civilisation Starcevo-Criş de Moldavie finit son existance A l’arrivee des 

porteurs de la civilisation de la ceramique rubanee de la periode plus recente, 

du decor a tetes de notes musicales, â  peu pres dans la meme periode ou en 

Transylvanie les derni6res communautes Starcevo-Criş etaient assimilees. d'une 

part par les porteurs de la civilisation Vinca-Turdaş, d'autre part par des groupes 

de la civilisation de la ceramique rubanee infiltres de 1'cst par Ies defiles des 

Carpates Orientales i:\ O 11 ne peut exclure la possibilite que dans certaines zo

nes plus isolees les communautes StarCevo-Criş de Moldavie (de la meme ma

niere que celles de Transylvanie) aient encore continue leur existence, au con

tact avec les porteurs de la nouvelle civilisation qui s'etaient installes en zone1''.

11 reste a dccouvrir a l'avenir les nuances de cette possible periode de coexis- 

tence. .comme les recherches de Serbie et de Banat ont mis en lumiere les rela

tions Starcevo final — Vind-a ancienne.

Traduit par Petrică Larion.

EXPLICATlON DES ILLUSTRATIONS :

Tableau 1. La relation entre les categories, les formes et les ornements de la 
ccramique Stardevo-Criş de Suceava — „Parcul Cetăţii".

— C a t e g o r i e s :  -f- tres fine ; — fine : O  grossiere.
— F o r m e s :  1 — bitronconiques ; 2 — terrines tronconiques (a : au pied 

bas ou annulaire: b : au pied haut. lobe) : 3 — des pots (a : au corp rond 

et col d istinct; b : au corp oval-allonge et le passafie leger vers le col).

— Les sţimboles des decors: A — i m p r e s s i n n s  a l ' o n g l e  (1. isolees;

2. paire ; 3. en epi ; 4. en rayon de m iel); B — i m p r e s s i o n s  a u  d o i  Kt 

(1. sur le corps ; 2. aux bord des vases); C — en r e l i e f :  1. procminen- 

ces (a. applatisees ou arrondiees ; b. aux impressions au doigt au milieu ; 

c. coniques hautes; d. sellees; e. oval-allongees; f. buttons-măchoires) ;

2. bandes en relief (a. simples : 1 — droites ; 2 — en arc ; b. alveolaires :

1 — droites : 2 — en arc) ; 3. anses (a. simples ; b. tubuilaires ; c. en forme 

dc petites oreiIles) ; D — i n c i s i o n s  (1. isolees; 2. droites; 3 en zig-zaK ;

4. meandrces; 5. ondulees) ; E — barbotine nonorganisce; F — peinture 

(1. en noir et en b lanc ; 2. seulement en noir).
Tableau II. La cbronOlogie des principaux etablissements StarOevo-Criş de la 

Moldavie (apres le syst&me de V'I. Milojcic. avec Ics complctements de Gh. 
Lazarovici). Encadrement chronologique precise; encadrement chronologi-

que possible.
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Tableau UI. Les phases de la civilisation Startcvo-Criş de la Moldavie dans le 

contexte des phenomenes culturelles des territoires voisins.

Pl. I. Trestiana : formes ccramiques de l'ctablissement du type Starcevo-Criş.

1— 11 : niveau Ier; 12— 20 : 11° niveau (apud E. Popuşoi, op. cit., 1980).

Pl. 2. Suceava — „Parcul Cetăţii" : le plan des fouillos entreprises dans l'etablis- 
sement du tpye Starcevo-Criş entre 1907—1970.

Pl. Suceava: le profil du mur de la 1 K-me cassette de Ş.L. 4 (section â travers

rhabitation no. 5 et la fosse no. 1).
I — sol actuel ; II — sol brun-cendreux aux rares matcriaux archcolo-
Kiques ; UI — couche brune contenant les matcriaux de rhabitation no. 3;

IV — sol noir foncd- (la IK'me phase de remplissement de ia fosse no. 1) ;
V — sol noir melc a l'arfiile (la Ii--ie phase de remplissement de la fosse 
no. 1) ; VI — argile sterile.

Pl. 4. Suceava : A — le plan des vestiges de rhabitation de surface 7 A et les 

tontours des complexes superposes (Ies habitations demi-enfouiees 7 et 10 
et la fosse 110 7) ; B — lo profil du mur SE du temoin de profil SV— NE ;

— le profil du mur du NE du temoin de profil SE—NV.

Pl. 5. Suceava : A — le profil du mur NV cie la section a travers les habita

tions 7 A. 7 ot la fosse 7 i li — detail du prophil precedent ; C — vue sur

la moitie de SV de rhabitation no. 10 (a gauche, Ics traces de l'âtre).

Pl. fi. Ccramique Stardevo-Criş de Suceava. 1 — l.'i : de rhabitation no. 1 ; 14 : de
rhabitation 110. 2 ; 15— Hi : dc rhabitation 110. 3.

Pl. 7. Ceramique StarCevo-Cris de rhabitation no. I de Suceava.

Pl. 8. Ceramique Starfievo-C.riş cie l'habitation no. 1 cie Suceava.

Pl. !i. Ceramique Starcevo-Criş de Suceava. 1—7 : de l'habitation no. I : 8—0 : cie 
l'habitation 110. 2 ; Hl— Li : de l’habitation no. ti.

Pl. 10. 'Ceramique StarOevo-Criş de Suceava. 1 : de Ş.L. >> (la couche d'habitat) ;
2— 14 : dc l’habitation no. 5.

V:. II. Des anses du ceramique Starcevo-Criş dc- l'habitation no. 5 clc Suceava. 

Pl. 12. Decors plastiques sur la ceramique Stai'ccvo-Criş dc l'habitation no. 5 
de Suceava.

1*1. 13. Decors incises et barbotines sur la ceramique StarCevo-Criş de Suceava.

1—îi. 11— 13 : de l'habitation no. 5 ; 10 : de la fosse 110. 1.

Pl. 14. Des fonds de vases de la ceramique Starcevo-Criş de l'habitation no. 5 

de Suceava (10: vase aux petits pieds; II : pied-support. decore de can
nelures obliques ; 12 : fond de greş sablonneux).

Pl. 15. Ceramique Starcevo-Criş du fosse no. 1 de Suceava (1— 11 : la profondeur 
O.JMl— 1.40 m ; 12—20 : 0,70—0,00 111).

Pl. Hi. Formes de vases-pot du type StarCevo-Criş de l’habitation 110. 5 dc Suceava. 

Pl. 17. Ceramique StarCevo-Cri.ş de Suceava. I— 15, 17—23 : de l'habitation no. 5 ;
10 : de Ş.L. 0 (la couche d'habitat).

Pl. 18. Ornements enfonces' de ia ceramique Starcevo-Criş de l'habitation no. 5 de 
Suceava.

Pl. 10. Ornements en relief de la ccramique Starievo-C’riş de l'habitation no. 5 
de Suceava.

PI. 20. Fonds de vases Starcevo-Criş dc l ’habitation 110. 5 de Suceava.

Pl. 21. Ccramique Starfcvo-Criş de l'habitation no. (> de Suceava. I— 11 : la ca

tegorie briilce firis-jaune ; 12— 15 : brulec brune-rougeâtre ; lo—20 : bruiere 

jaune-rougeâtre (10—23: sans angobe ; 24—20: ă angobe) ; 27—32: briilce- 
inuniformement et en inclange avec du sabie.
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PI. 22. Ceramique Starcevo-Criş de Suceava. 1—8 : du fosse no. 7 ; 9—20 : de 
rhabitation demi-cnfouide no. 7 — la profondeur u,80—*1.10 m (la categorie 
brulee jaune-rougeâtre. aux nuances grises).

Pl. 23. Ceramique Starcevo-Criş de l'habitation demi-enfouiee no. 7 (la profondeur 
0,80—1.10 m) de Suceava. 1—9 : la categorie brulee au rouge ; 10— 12 : la 

categorie brulee brunne-rougeâtre.

PI. 24. Ceramique SţarCevo-Criş de l'habitation demi-enfouiee no. 7 (la profondeur 
0.80— 1.10 in) de Suceava (Ia categorie grossiere brulee inuniformement).

PI. 25. Ceramique StarOevo-Criş du remplissage de rhabitation demi-enfouiee no 7 

(0,60—0,80 tn) de Suceava (1— 11 : la categorie brulee au rouge ; 20 la ca

tegorie brulee brurie-rougeâtre).

PI. 20. Ceramique StarCevo-Criş du remplissage de l'habitation demi-enfouiee no. 7 
(la profondeur 0.00—0.80 m) dc Suceava (la categorie grossiere brulee in

uniformement).

Pl. 27. Ceramique Starcevo-Criş de l'habitation de surface no. 7 A de Suceava 

(Ia categorie fine. brulee gris-jaunâtre-rougeâtre).

Pl. 28. Ceramique Starcevo-Criş de l'habitation de surface no. 7A de Suceava 

(1—9: la categorie brulee au rouge: 10—21: la categorie brulee inunifor

mement). .
Pl. 29. Ccramique Stardevo-Criş de l'habitation no. 8 de Suceava (1—20 : la ca

tegorie brulee g r is ; 21—28 : la categorie brulee rougeătre-jaunâtre. sans 

angobe).
Pl. 30. Ceramique Starcevo-Criş de l ’habitation no. 8 de Suceava. 1—5 : la ca

tegorie brulee rougeătre-jaunâtre, a angobe; ti—21: la categorie briilce in
uniformement,

Pl. 31. Ceramique Starcevo-Criş de l’habitation no. 8 de Suceava : Ia categorie 

grossiere brulee inuniformement et au inel an ge de balle.

PI. 32. Ceramique Starcevo-Criş de l’habitation no. 9 de Suceava (I—0 : la cate

gorie brulee jaunâtre-grjs ; 7—11: la categorie brulee rougeatre-jaunutre).

Pl. 33. Ceramique Starcevo-Criş de l ’habitation nu». 9 de Suceava : la categorie 

brulee inuniformement. grossiere.

Pl. 34. Ceramique Starievo-Criş de la premiere etape d'habitat (la profondeur 

1—1,20 m) de l’habitation no. 10 de Suceava. 1—2: la categorie tres fine ;

3—10 : fine; 11 : usuelle.

Pl. 35.. Ceramique StarCevo-Criş de la deuxieme etape d’habitat (la profondeur 

0,80— 1 m) de l'habitation no. IU de Suceava. 1—12 : la categorie brulee au 

rouge; 13— 14: brulee brune-rougeâtre; 15—25; brulee inuniformement.

Pl. 36, Ceramique Starcevo-Criş du niveau de remplissage de l’habitation demi- 

enTouiee no. 10 (la profondeur 0,45— 0,80 m) de Suceava. 1—8 : la categorie 
b ru le e  jaunâtre-rougeâtre-gris ; 9— 15: Ia categorie brulee au rouge; 10—17: 

la categorie brulee brune-rougeâtre; 18—25 : la categorie brulee inunifor

mement et sans angobe.

Pl. 37. Ceramique Starievo-Criş de l’habitat no. 10 de Suceava. 1— 14 : la cate* 
gor.e brulee inuniformement et â angobe, du niveau de remplissage de 

l ’habitation demi-enfouiee no. 10 (la profondeur 0,45—0,80 m) ; 15—22 non- 
stratigraphiie : 23 : petite table fragmentaire.

Pl. 38. Ceramique Starievo-Criş de Ipoteşti (1—9) et Suceava — les fouilles de
V 02 (10—1").

PI. 39. Ccramique Starcevo-Criş de Călineşti—Enache.
Pl. 40. Ceramique Starievo-Criş de Probota (1— 11), Udeşti (12— 13) et S- c<-ava — 

„Cimpul şanţurilor" (14— 15).

KVOLUŢIA CULTURII STARCEVO-CRIŞ PE TERITORIUL MOLDOVEI

Pl. 41. Ceramique Starcevo-Criş de Glăvăneşti Vechi (1— 10), Cogeasca Noua — 

..Fîntîna Lungului” (17), Dăneşti (18) el Doroşcani — „Fintină Cazacului' 
(19—24).

IM. ,42. Ceramique Starcevo-Criş de llolm (1—7) et lacobeni (8—22).
PI. 43. Ceramique Starcevo-Criş de Leţcani — „Slobozia" (1—2). Liteni (3). Tr- 

feşti (4— 10) et Ţigănaşi — „Dealul din Mijloc" (11—25).

Pl. 44. Ceramique Starcevo-C’riş de Podu lloaei — „Lingă Movilă" (1—2), Prise- 

-eani (3), Pogorăşti — „Cimitirul de animale" (4—0) et Valea Lupului — 
„La Căpriţă" (7— 15).

Pl. 45. Ceramique Starcevo-Criş de Valea Lupului — „La Căpriţă" (1—23) ct 

Voineşti (24).
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I I 7. Ceramici Star£evo-Criş din locuinţa ur. I de ia Suceava — „Part ui
Cetăţii”
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Pl. 9. Ceramică Stnr£evo-Criş di? la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1—7 : din lo
cuinţa nr. I : fi—9 : ciin locuinţa nr. 2 ; 10— 1:> : din locuinţa nr. 3



I ’). lo. Ceramică Starievo-Crlş dc la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1 : din Ş.I.. !• 
(stratul de locuire) ; 12— 14 : din locuinţa nr. 5

! : II. Toarte de vase Starcevo-CViş din locuinţa nr. 5 de la Succava — „Parcul
C etăţii"



Pl. 12. Decoruri plastice de pe ceramica StarCevo-Criş din locuinţa nr. 5 dc la
Suceava — „Parcul ('('lăţii"

IV 13. Decoruri incizate şi bar botina te de pe ceramica Starievo-Cris de la Su
ceava — „Parcul Cetăţii". 1—D, 11—13: din locuinţa 111*. 5; 1(1:  din groapa nr. 1



PI
Su

nduri de vase ale ceramicii Starievo-Criş din locuinţa nr. 5 de la 
„Parcul Cetăţii" (10 : vas cu picioruşe: 11 : picior-suport, decorat 

cu caneluri oblice : 12 : gresie nisipoasă) rl. 15. Ceramică Starcevo-Criş din groapa nr. 1 de la Suceava — „Parcd Cetăţii'* 
(1— 11 : adincimea 0.P0— 1.40 m ; 12— 20 : 0,70— 0,90 m)



Pl. l>i. Forme tic oale-borcan dc tip Starcevo-Criş din locuinţa nr. 5 de la Su
ceava — „Parcul Cetăţii"

l'l 17. Ceramică Starfevo-Criş de la Suceava — „Parcul Cetătii". 1—15. 17— 23: 
din locuinţa nr. 5 ; 16 : din Ş.L. 9 (stratul de lo cu ir i



PI. 18. Ornamenle adîncite ale ceramicii Stardevo-Criş din locuinţa nr. 5 de la
Suceava — „Parcul Cetăţii1*

Pl. 19. Ornamenle In relief de pe ceramica Stnrcevo-Criş din locuinţa nr. 5 de
la Suceava — „Parcul Cetăţii"
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Pl. 20. Funduri de vase Starcevo-Criş din locuinţa nr. 5 d? la Suceava — „Parcul
Cetăţi;u

0.
06

6

Pl. 21. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. li de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii". 1— 11: categoria arsă cenuşi u-gălbui ; 12—15: arsă brun-roşcat; Iti—26: 
arsă roşietic-gălbui (16—23 : fără angobă : 21—26 : cu angobă) ; 27—32 : arsă 

neuniform şi cu amestec de nisip
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Pl. 22. Ceramică Starcevo-Criş de la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1—8 : din
groapa nr. 7 ; 0—20 : din locuinţa adîneită nr. 7 — adincimea 0,80— 1,10 m (ca

tegoria arsă roşietic-gălbui, cu nuanţe cenuşii)

Pl. 2.J. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa adîneită nr. 7 (adincimea 0,80—1.10 m) 
«Ic Ia Suceava — „Parcul Cetăţii**. 1—0 : categoria arsă la roşu ; 10—12 : < ate-

goria arsă brun-roşietic



Pl. 24. Ceramică Starcevo-Criş cin locuinţa adîneită nr. 7 (adincimea 0,80—1.10 m)
de la Suceava — „Parcul Cetăţii" (categoria grosieră arsă neuniforin)

Pl. 25. Ceramică StarCevo-Criş din umplutura locuinţei adincite nr. 7 (0,00—0.80 m) 
de la Suceava — „Parcul Cetăţii" (1— 11 : categoria arsă roşietic-gălbui, cu nu
anţe cenuşii ; 12—13 : categoria arsă la roşu ; 20 : categoria arsă brun-roşietic)



Pl. 2(>. Ceramică Starcevo-Criş din umplutura locuinţei nr. 7 (adincimea —
0,80 m) de la Suceava — „Parcul Cetăţii" (categoria grosieră arsă neuniforin;. ’i. L‘7. Ceramică Starfevo-Criş din locuinţa de suprafaţă 7 A de la Suceava 

„Parcul Cetăţii" (categoria fină. arsă cenuşiu-gălbui-rosiet'ic)

fsio



P). 28. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa de suprafaţă 7 A de la Suceava —
„Parcul Cetăţii" (1—9 : categoria arsă la roşu ; 10—21 : categorie arsă neuniform)

Pl. 2i). Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. 8 de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii" (1—20 : categoria arsă cenuşiu ; 21—28 : categoria arsă roşietic-gălbu, fără

angobă)



Pl. 30. Ceramică StarCevo-Criş din locuinţa nr. 8 de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii”. 1—5 : categoria arsă roşietic-gălbui şi cu angobă ; 6—21 : categoria arsă

neuniform (G: cu amestec de n is ip ; 7—21 : cu amestec de pleavă)

Pl. 31. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. 8 de Ia Suceava — „Parcul Ce
tăţii" : categoria grosieră arsă neuniform şi cu amestec de pleavă
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Pl. :!2. Ceramică StarCevo-Criş din locuinţa nr. il de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii- (i—i i : categoria arsă gălbui-cenuşiu ; 7— 11: categoria arsă roşietic-gălbui) Pl. a:î. Ceramică Starfevo-Criş din locuinţa nr. !) de la Suceava — „Parcul Ce

tăţii" : categoria grosieră arsă neuniforin



6) 
TJ . 34. Ceramică Star£evo-Criş din prima etapă de locuire (adincimea 1,00—1,20 m> 

Jocuinţei nr. 10 de la Suceava — „Parcul Cetăţii41. 1—2 : categoria foarte fină ,
3—10 : fină ; 11 : uzuală

Pl. 35. Ceramică Starcevo-Criş din a doua etapă de locuire (adincimea 0,80—  
I m) a locuinţei nr. 10 de la Suceava — „Parcul Cetăţii”. 1—12 : categoria arsă 
la roşu (1—11 : fără angobă ; 12 : cu angobă) ; 13—14 : categoria brun-roşcată .

15—25 : arsă neuniforin



Pl. 36. Ceramică Stârievo-Criş din nivelul de umplere a locuinţei adîncite nr.
10 (adincimea 0,45—0,80 m) de la Suceava — „Parcul Cetăţii'*. 1—8 : categoria 
arsă gălbui-roşietic-cenuşiu: î)—15 : categoria arsă la roşu ; liî—17 : categoria 

arsă brun-roşietic ; 18—25 : categoria arsă neuniform şi fără angobă

f’i'.'sr- C.ei'n,n,licâ Starievo-Criş din locuinţa nr. lu de la Suceava — „Parcul 
( etăţii 1— 14 : categoria arsă neuniforin şi cu angobă din nivelul de umplere 
a locuinţei adîncite nr. in (adincimea 0,45-0,80 in) ; 15-22: nestratigraf'ată!

23 : măsuţă fragmentară



PI. ;;8. Ceramică Stardevo-Criş cic la I potesti : 1—9 ; Suceava —  „Parcul Ce
tăţii" : 10— ii* (săpătura lui D. Teodor, 19(>2)

'."I ...... ..

Pl. 39. Ceram ică S tanVvo-Criş de la C ălineşti —  Knache



Pl. -!0. Ceramică Starcevo-Criş de la Probota (1— II). Udeşti (12—IU) şi Suceava
— „Cimpul şanţurilor” (14—15) Pl. 41. Ceramică StarCevo-Criş de la Glăvăneştii Vechi (1— Ui), Cogeasca Nouă — 

..Fintină Lungului" (17), Dăneşti (18) si Doroşcani — „Fintină Cazacului" (1!)—24)



>‘I. 43. Ceramică Star£evo-Criş dc* la Leţ cam — ..Slobozia4* (1—2). Liteni (:î). 
Trifeşti ( I—10) şi '('igănaşi — „Dealul din Mijloc** (11—25)



E L !?-  £ era„“ ica S ^ v o - C r iş  Clo la Podu Iloaiei -  „Ungă Movilă" (1-2) Pri- 
1 (,1)< Pogorăşti — „Cimitirul de animale** (-4—«>) si Valea Lupului — la

Căpriţă" (7— 15)

Pl. 45.
Ceramică StarCevo-Criş dc la Valea Lupului — „La Căpriţă" (1—‘>.1) si

Voineşti (24)
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de 0,10— 0,15 m, uneori ajungînd pînă la 0,20— 0,30 m, acestea fiind se
sizate la o adincime de 0,40— 0,60 m de la suprafaţa actuală a solului.
In acest strat apar fragmente ceramice, în majoritate mici şi atipice, 
oase de animale şi pietre arse. Ceea ce caracterizează această depunere 
este cantitatea foarte mare de arsură. Nu este vorba insă de urmele unui 
incendiu pe loc, ci de bucăţi foarte mici de pămînt ars împrăştiate şi 
care s-au infiltrat pînă în stratul de argilă, dînd stratului de lut galben 
un aspect de păm înt amestecat cu rugină, gros uneori de 0,15 m.

Observarea atentă a acestei depuneri indică o risipire intenţionată 
a materialului arheologic. Nu s-au surprins nici un fel de urme a unor 
locuinţe adîncite sau de suprafaţă, nu s-a găsit nici un fragment de 
chirpic sau de lipitură de vatră în poziţie, in situ. toate acestea sini. in 
general, de mici dimensiuni, fiind împrăştiate fără nici o ordine vizibilă. 
Adincimea la care este situat acest nivel exclude posibilitatea ca el să fie 
răscolit de lucrările agricole moderne. Din acest nivel au fost săpate un 
număr de 13 gropi de diferite forme şi dimensiuni care se conturează 
clar in lutul galben şi care conţin materialul arheologic cel mai tipic, 
cantitativ precumpănitor faţă de cel găsit in s tra t;!.

Gr. :i (S V II 15172), avea o formă dreptunghiulară cu colţurile mult 
rotunjite, cu dimensiunile de 1,80x1,20 m. Groapa s-a conturat la — 0.80 
m, adîncindu-se de la acest nivel numai 0,45 m. în cavitatea ei s-au gă
sit fragmente de chirpic şi de lipitură de vatră, oase de animale, o fu- 
saiolă (fig. 1 / 1 ) şi fragmente ceramice ( 2 1  fragmente care ar putea pro
veni de la cel puţin şase vase diferite). Intre acestea remarcăm o bucată 
din corpul unui vas care are o gaură pentru nit.

Gr. 4 (S VII-—V III 1972), era în plan de formă ovală, cu diametrele 
de 1,60x1,40 m, fiind observată la — 0,80 m. adîncindu-se încă 1.80 m. 
In umplutura gropii s-au găsit mai multe pietre din roci diferite, sparte 
şi cu urme de ardere, fragmente de chirpic de dimensiuni mici, multe 
bucăţi de lipitură de vatră, cîteva oase de animale, bucăţi de cărbune de 
lemn, o fusaiolă (fig. 1 2 ) şi o mare cantitate de fragmente de vase (peste 
300), din care s-a reuşit să se întregească un vas de mari dimensiuni, 
lucrat cu mîna (menţionăm că este singurul vas care s-a reconstituit —  
pl. V /l). In majoritate fragmentele provin de la vase poroase, cără
mizii cu diverse nuanţe. Se remarcă, de asemenea, o serie de fragmente 
barbotinate, iar altele cu un aspect mai arhaic, cu pereţii negrii, fie la 
interior, fie la exterior sau altele cu ambele suprafeţe negre. între frag
mente se disting şi cîteva care provin de la vase lucrate la roată.

Gr. 12 (S IX  1973), avea o formă pătrată, cu colţurile mult rotun
jite, cu dimensiunile de 1.00x0,80 m. Groapa s-a conturat la — 0,80 m,
adîncindu-se încă un metru de la acest nivel. în păm întul afinat, de um 
plutură, s-au găsit pietre arse, lipitură de lut, mult cărbune, straturi de 
cenuşă, oase de animale, un cuţit de fier, puternic corodat şi fragmente
ceramice care provin din cel puţin 15 vase diferite.

3. S-a păstrat notaţia de şantier a gropilor. Menţionăm, de asemenea, <ă 
au mai fosst dezvelite şi alte gropi care se datează fie în sec. X IV —XVH. co- 
respunzind nivelului de locuire medieval (atestat la Zvoriştea şi prin trei bor
deie), fie în epoca modernă.
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Gr. 18 (S X II I  1975). era de mari dimensiuni cu un diametru ce 
depăşea 3,-10 m şi cu o formă neregulată. Nu a fost cercetată integral 
intrucit era tăiată de un şanţ de irigaţii, săpat in anul 1967. Groapa s-a
conturat la - 0,70 m şi s-a adîncit numai pînă la — 1.10 m, cavitatea ei
prczentîndu-se in formă de albie. Inventarul ceramic, sărăcăcios pentru 
dimensiunile gropii, cuprindea 57 de fragmente care ar putea proveni 
de la aproximativ 2 0  de vase diferite.

Gr. 22 (S II A 1970). de mici dimensiuni (0.30x0.10 m), s-a con
turat la 0,58 m, adîncindu-se aproximativ 0,15 m. Inventarul gropii cu
prindea citeva fragmente ceramice atipice ca formă, dar care în mod 
sigur aparţin Latene-ului.

Gr. 2.'t (S II— A /l 970). avea o formă neregulată cu lungimea maximă 
dc 1 m. s-a conturat Ia — 0,55 m, adîncindu-se numai 0,25 m. fiind al
biată. Groapa a fost suprapusă de M 23 (datat în sec. I I— I I I  e.n.). In 
ventarul gropii cuprindea bucăţi de chirpic, cărbune, o aşchie de silex 
si un număr redus de fragmente ceramice (aproximativ 2 0  bucăţi).

Gr. 24 (S I I— A 1970),de o formă neregulată, diametrul maxim fiind 
clc 1,50 m, ca şi groapa precedentă era albiată, cu o mică adincime şi un 
inventar modest format din cîteva fragmente ceramice şi o aşchie de 
silex.

Gr. 25 (S X V  1975), de o formă rotunjită avea diametrul maxim 
de 1 ,2 0  m. Groapa a fost sesizată la — 0,60 m adîncindu-se de la acest 
nivel pînă la — 1,95 m. Deşi cavitatea gropii era foarte mare, inventarul 
acesteia este modest, fiind format din bucăţi mari de lipitură de vatră, 
unele cu laturile de peste 0.15 m, pietre arse .şi puţine fragmente cera
mice, între care se remarcă un fragment de strachină celtică (pl. IX  6).

Gr. 26 (S II— A/1970), in plan era de formă pătrată cu colţurile 
mult rotunjite şi cu dimensiunile de 1.20X1,10 m. A fost observată Ia 

“0,70 m şi s-a adîncit încă 1.45. Inventarul gropii se compunea din 
bucăţi foarte mari de chirpic care proveneau din pereţii unei locuinţe, 
cărbune, multă cenuşă, fragmente ceramice, între care şi două prove
nite din vase celtice (fig. 2 şi pl. IX  7).

Gr. 27 (S II— A/1970), s-a conturat la — 0,80 m, avînd in plan o 
formă aproximativ dreptunghiulară cu laturile de 1.90x1.10 m, fiind 
suprapusă de M  12 (aparţinind necropolei din sec. II— I I I  e.n.). Groapa 
de la nivelul actual de călcare avea o adincime de 1,70 m. Pămîntul de 
umplutură conţinea o mare masă de arsură, cu mult chirpic, unele bu
căţi fiind de mari dimensiuni, lipitură de vatră şi un inventar ceramic 
foarte bogat (peste 170 fragmente, între care trei creuzete întregi şi 
n ein trebui n ţaţe, la care se adaugă şi o seceră de fier). în cavitatea gropii 
s-au mai observat pietre arse, cărbune, oase de animale, iar Ia extre
mităţile acesteia cantităţi mai consistente de cenuşă.

Gr. 30 (S III 1970), de formă neregulată cu dimensiunile maxime de 
(1.65x0,85 m, s-a conturat la — 0,60 m, adîncindu-se pînă Ia 0,87m. In
ventar foarte sărac constînd din puţin păm înt ars, cărbune şi cîteva 
fragmente ceramice. în păm întul de umplutură din partea superioară 
a gropii s-a găsit o piatră plată de dimensiuni mai mari, cu urme de 
arsură.



VESTIGIILE GETO-DACICE DE LA ZVORÎŞTEA 
ŞI SEMNIFICAŢIA LOR
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Săpăturile arheologice efectuate la Zvoriştea, de-a lungul a mai 
multor campanii între anii 1969 şi 1978, au avut ca obiectiv principal 
cercetarea unei necropole datate în  secolele I I— I I I  e.n., surprinzindu-.se 
cu acest prilej şi alte vestigii mai noi sau mai vechi decît cele ale ne
cropolei. Intre acestea un interes aparte îl prezintă complexele şi ma
terialele arheologice aparţinind Latene-ului, asupra cărora o să stăruim 
în cele ce urmează '. Avem în vedere atit materialul arheologic repre
zentat mai cu seamă de un bogat repertoriu ceramic, cît şi semnificaţia 
ca atare a complexului arheologic, pe care încercăm să-l încadrăm pe 
ba/a interpretării săpăturilor de la Zvoriştea şi a altor numeroase des
coperiri. într-o categorie specială de vestigii geto-dacice : timpurile de 
(tropi rituale 2.

Cercetările s-au efectuat în hotarul dintre satele Zvoriştea şi Uealu 
(com. Zvoriştea, jud. Suceava), la poalele terasei superioare de pe malul 
drept al Şiretului, pe un vechi grind înălţat puţin faţă de şesul încon
jurător. Ţinînd cont de diametrul mic pe care îl au gropile morminte
lor din sec. I I— III e.n., săpăturile au cuprins suprafeţe mari, paralele, 
dispuse în aşa fel îneît între acestea să nu rămînă spaţii necercetate. 
Astfel, s-au investigat printr-un număr de 30 de suprafeţe, cu dimen
siuni variabile, o întindere de peste 2  0 0 0  mp.

Materialul arheologic din cea de a doua epocă a fierului răspindit 
neuniform pe suprafaţa cercetată, constituind, ici-colo, lentile groase

1. Surprinse ca urmare a unor lucrări gospodăreşti şi a unui sondaj pre
liminar, materialele arheologice din prima campanie de săpături de la Zvoriştea. 
care au fost semnalate într-o scurtă notă informativă, nu au primit, atunci, în 
totalitate, o interpretare adecvată. Astfel, cîteva fragmente ceramice aparţinind 
celei de a doua epoci a fierului au fost greşit datate (M. Ignat, Necropola de la 
Zvoriştea, in SCIV, 21, 1970, 4, p. 678, fig. 3/1—7). In urma cercetărilor ulterioare 
s-a putut preciza că alături de o necropolă din primele secole ale erei noastre 
oxistă şi o depunere arheologică din Latine, cf. M. Ignat. Descoperirile din La- 
ti'ne-ul timpuriii, de la Bosanci (jud. Suceava), în SCIV, 24, 1973, 3, p. 536, n. 20.

2. Intr-o formă mult restrinsă constatările şi concluziile lucrării de faţă 
asupra acestei categorii de vestigii au constituit subiectul comunicării Descope
ririle getice din sec. I I I  i.e.n. de la Zvoriştea, susţinută cu prilejul Sesiunii ştiin
ţifice a Muzeului de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. mai, 1980.
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Gr. 33 (S IV/1970), era de formă neregulată, fiind de tipul albiat, cu 
dimensiunile de 1,10X1,50 m, adîncindu-se numai pînă la — 0,80 ra. în 
pămintul de umplutură s-au găsit bucăţi de arsură, cărbune, fragmente 
ceramice şi o fusaiolă plată (fig. 1/3).

Gr. 37 (S IV 1970), a fost sesizată la —0,78 m, fiind de mici dimen

siuni (0.50x0.30 m), cu un inventar modest, intre care numai cîteva 
fragmente ceramice.

Dimensiunile şi formele gropilor, după cum se observă, sînt de o 
mare varietate. S-au distins după formă două categorii : gropi adinei, 
cu profilul în formă de pară (Gr. 4, 12. 25, 2(î şi 27) şi gropi săpate în 
formă de albie, mai puţin adînci (Gr. 3, 18, 22, 23, 24, 30, 33 şi 37), 
Pereţii gropilor din ambele categorii sînt săpaţi îngrijit, fără să se ob
serve lipituri de lut şi urme de ardere pe loc.

Privit în totalitatea lui, inventarul gropilor este compus din bu
căţi de chirpic şi de lipitură de vatră cu dimensiuni diferite, fragmente 
ceramice, oase de animale, pietre arse, cărbune de lemn, toate ameste
cate fără nici o ordine vizibilă într-un pămînt afinat în care se găsea 
şi o cantitate variabilă de cenuşă. Excepţiile de la acest inventar sînt 
puţine, concretizîndu-se mai ales în cantitatea de material din groapă, 
la prezenţa unor obiecte de fier, fusaiole sau aşchii de silex. Menţionăm 
că majoritatea fragmentelor ceramice poartă urme mai intense sau mai 
slabe de ardere secundară.

Deşi conţinutul gropilor este asemănător se distinge, după canti
tatea materialului arheologic din umplutură, o anumită diferenţiere a 

acestora în două grupe. Prima, compusă din Gr. 4, .18, 27 se individua
lizează printr-un inventar ceramic variat .şi bogat, ceramica din aceste 

gropi reprezentind aproximativ 3/4 din numărul total al fragmentelor 

descoperite în nivelul Latene. Al doilea grup (Gr. 3, 12, 22, 23, 24, 25, 2(i 

30, 33, 37), se caracterizează printr-un inventar ceramic sărac, uneori 

şi uniform, deşi unele gropi (Gr. 12, 25 şi 2(>), au cavităţi mari 

umplute însă cu chirpic, lipitură, păm înt ars etc. Observarea modalită

ţilor de săpare a gropilor din cele două categorii, la fel ca şi dispunerea 

in plan a acestora, la care se adaugă şi faptul că ceramica nu se diferen

ţiază tipologic după cele două grupe, determină să prezentăm unitar toate 

gropile, ele aparţinind aceluiaşi complex şi aceluiaşi orizont cronologic.

în  ceea ce priveşte situarea în plan a gropilor s-a observat că acestea 

sint dispuse aproximativ într-un cerc, în zona centrală neconstatîndu-se 

gropi (pl. I). în  acelaşi timp, s-a remarcat că spaţiul punctat cu diverse 

materiale arheologice risipite neuniform pe întreaga suprafaţă depăşeşte 

numai cu cîţiva metri lim ita „cercului format de gropi (de fapt numai 

în interiorul acestuia s-a distins clar existenţa nivelului de depunere 

Latene), cu excepţia zonei de N— E, unde acest nivel material continuă 

să fie risipit pe o distanţă greu de precizat, dar cu o consistenţă foarte 

redusă. Menţionăm, de asemenea, că în acest spaţiu central nu s-au ob

servat urmele unor construcţii, vetre etc. Situaţia de la Zvoriştea este
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oarecum asemănătoare cu dispunerea în plan a gropilor de la Bratei ' 
şi asupra sim ilitudinilor şi interpretărilor celor două descoperiri se va 
reveni în paginile următoare.

în  cele ce urmează ne propunem să relevăm două aspecte impor
tante ale descoperirilor de la Zvoriştea. în primul rînd, prezentarea ma
terialului arheologic. Avind în vedere că majoritatea acestuia provine 
din complexe închise, că intervalul de timp în care s-au săpat gropile 
şi s-a format stratul caracteristic acestui nivel nu a putut fi prea lung, 
materialul ceramic capătă o anumită importanţă intrucit constituie o 
anum ită secvenţă cronologică clin evoluţia ceramicii geto-dacice din nor
dul Moldovei, in cea dc a doua epocă a fierului. în  al doilea rînd, în
cercăm să desluşim semnificaţia întregului complex, care la prima ve
dere este foarte greu de interpretat.

Deşi cantitatea de material arheologic este apreciabilă, acesta este 
puţin variat. Excluzînd numeroasele fragmente de vase, cîteva obiecte 
de lut ars şi două piese de fier, acest material se limitează la pietre arse, 
bucăţi de lipitură din vetre, bucăţi de chirpic, cărbune, cenuşă, oase 
de animale ; categoriile din urmă fiind neconcludente în discutarea în
cadrării complexelor.

între piesele cele mai semnificative de la Zvoriştea se remarcă unel
tele de fier. Din păcate, starea de conservare a acestora este foarte rea, 
ele fiind puternic corodate, ceea ce a determinat imposibilitatea dese
nării lor. în Gr. 12 s-a găsit un cuţit de fier cu muchia puţin curbată, 
a cărui lamă în profil era triunghiulară, iar în Gr. 27 o seceră cu lama 
lată de 15 mm şi cu o lungime totală de 150 mm, avînd la capăt un 
mic cîrlig de fixare, perpendicular pe lamă. Acest tip de seceră este 
frecvent în descoperirile din Dacia, în sec. II  î.e.n. —  I e.n. 5, dar apare 
şi la un nivel cronologic mai timpuriu, cea mai bună analogie a piesei 
de la Zvoriştea fiind secera descoperită în aşezarea de la Băiceni-Mlada 

Dintre obiectele de lut ars se remarcă prin numărul lor fusaiolele. 
Trei bucăţi au fost găsite în gropi (Gr. 3, 4, 33), iar alte şase în stratul 
de cultură. Se pot distinge două tipuri : fusaiole plate (un singur exem
plar —  fig. 1/3 —  din Gr. 33) şi fusaiole bitronconice, al căror corp este 
mai mult sau mai puţin rotunjit (fig. 1 / 1  şi 4). Una din aceste fusaiole 
este ornamentată pe diametrul maxim cu alveole (fig. 1 /2 ).

între piesele mai interesante descoperite în stratul de cultură se 
poate menţiona şi o figurină antropomorfă, de lut ars, modelată dintr-o 
pastă poroasă, cenuşiu-roşcată, vădind o anum ită neglijenţă în finisaj 
(fig. 1/5). Aceasta este de formă cilindrică, terminată la partea infe
rioară prin două proeminenţe simbolizînd picioarele. Un canal rotund

4. L. Bir/u, Sur le caractere dc certaines fosses duces decouvcrtes ă Uratei 
(dep. de Sibiu), in Thraco-Pacica, I, Bucureşti, 1976, p. ÎS."? şi 189.

5. I. Glodariu şi E. laroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 
1979, p. 71—73.

ti. A. Lăszlâ, Aşezarea daco-getică de la liaiceni, în ArhMold., VI, 1969, 
p. 75, fig. 11/8
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folosit, probabil, pentru fixarea acesteia pe un suport, traversează lon
gitudinal figurina. Se remarcă modelarea mîinilor, cea dreaptă este oprită 
în  şold, iar cea stingă este dispusă pe abdomen. Pe spatele figurinei se 
observă o proeminenţă ruptă din vechime, a cărui rost nu-l putem pre-

Fig. 1. — Zvoriştea. Obiecte de lut ars : 1— 4 Fusaiole. 5 Figurină antropomorfă. 
1 (Gr. 3) ; 2 (Gr. -1) ; 3 (Gr. 33) ; 4—5 (statul de cultură) — 1/2 din mărimea

naturală

ciza. Nu sînt redate, ca pe alte figurine de acest gen, detaliile anatomice 
ale sexului şi nici ale feţei ". Pe suprafaţa figurinei se observă urme de 

ardere secundară.
Piese asemănătoare, interpretate ca manifestări ale practicelor ma

gice, au fost descoperite în numeroase puncte ale Dacie is, în general 
însă la nivele cronologice ulterioare descoperirilor de la Zvoriştea. F i
gurina descrisă mai sus înscriindu-se în  seria celor mai vechi, indivi- 
dualizîndu-se, totodată, şi prin maniera de realizare.

Din punct de vedere cantitativ, ceramica de uz comun constituie ca
tegoria cea mai numeroasă din cadrul descoperirilor, fiind totodată şi

7. O figurină de lut perforată a mai fost descoperită şi in aşezarea dacică 
de la Dumbrava (Silviu Sanie şi Şeiva Sanie, Cercetările arheologice de la Dum
brava, în Cercetări istorice, N. S., IV, Iaşi, 1973, p. 86. fig. 14).

8. Alături de lucrarea mai sus citată, despre figurinele dc lut geto-dacice 
vezi şi C. Mărgărit Tătulea, D. Vicoveanu, Depozitul de piese dc cult de la Po
iana, in Cercetări istorice, IV, 1973, p. 143—150 ; N. Conovici, Cîteva figurine 
antropomorfe getice descoperite la Piscul Grăsani (com. Balaci, jud. Ialomiţa), in 
SCI VA, 25, 2, 1974, p. 295—301 ; Fl. Preda. V. Dupoi, Figurine de lut antropo
morfe geto-dacice descoperite in aşezarea de Ia Pietroasele — Gruiu Dării (jud. 

Buzău), in Crisia, IX . 1979, p. 77—86.
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cea mai semnificativă. Starea fragmentară a acesteia (s-au găsit numai 
trei creuzete întregi), împiedică, din păcate, reconstituirea unor forme. 
Din numărul mare de fragmente s-a reconstituit, cu mare aproximaţie 
numai un singur vas şi cîteva profiie. Prin prelucrarea statistică a ma
terialului ceramic s-a constatat că numărul fragmentelor provenite din 
fundul vaselor este mai mic în comparaţie cu cel al fragmentelor din 
buze. ceea ce ar explica faptul că nu s-au putut reconstitui vase.

în  stabilirea tipologiei ceramicii, ca şi în prezentarea statistică a 
frecvenţei formelor pe complexe s-au avut în vedere numai fragmentele 
care prin profilul lor au putut fi precis încadrate tipologic, avîndu-se 
drept criteriu de bază profilul buzei9. S-au deosebit mai multe forme 
tipice, din care unele cuprind mai multe variante, care se vor prezenta 
in cele ce urmează. Pe lîngă acestea, cîteva fragmente ar indica prezenţa 
şi a altor forme, cum ar fi : vasele mari bitronconice sau străchinile, cu 
diametrul gurii larg. Lipsa unor profiie clare ne impune să le omitem.

Din punct de vedere al atribuirii etnice s-au desprins cu uşurinţă 
două categorii : ceramică autohtonă, getică, care cantitativ depăşeşte 
procentul de 99°. 0 Şi ceramică celtică, reprezentată numai prin cîteva 
fragmente de vase. La rîndul ei, ceramica getică poate fi împărţită, după 
modul de execuţie, în două categorii : ceramică getică lucrată cu mina 
şi ceramică lucrată cu roata, ultima prezentă printr-un număr redus de 
fragmente, fără să putem preciza dacă acestea provin din vase care au 
fost: lucrate pe loc sau din vase aduse din alte zone.

Pasta ceramicii lucrate cu mina ca şi modul de execuţie a acesteia 
cuprinde o mare varietate de categorii. în primul rînd, se distinge ce
ramica poroasă cu cioburi pisate în compoziţie cu ardere inegală, de o 
culoare cafeniu-deschis spre cărămiziu. De la această categorie se ob
servă o gamă largă de tipuri de pastă de la una mai densă, de culoare 
cenuşie închis, uneori cu una din suprafeţe negre, pînă la o ceramică 
fină acoperită pe ambele feţe cu un slip bine lustruit.

Această mare varietate a modului de preparare a pastei ca şi sta
rea fragmentară a ceramicii ne-a împiedicat să stabilim numeric rela
ţia dintre pasta vaselor şi forma lor. în  general, s-a observat că nu există
o categorie de pastă care să fie întîln ită numai la o anumită formă, va
sele fiind realizate în tehnici variate în ceea ce priveşte compoziţia, ar
derea şi finisarea pastei. Se poate aprecia, totuşi, că dintr-o pastă mai 
fină şi mai omogen arsă s-au modelat unele vase cu profilul drept sau cu 
buza evazată, o parte din căni şi strecurători şi cele mai multe străchini.

în  majoritate, ceramica Latene de la Zvoriştea provine din vase de 
dimensiuni mari sau mijlocii. Se pot distinge trei tipuri principale, re-

9. Lipsa unor forme întregi şi numărul redus al profilelor clare limitează 
întocmirea unei tipologii detaliate a ceramicii de la Zvoriştea. Desigur, situaţia 
statistică prezentată, datorită caracterului pe care î! au vestigiile de aici. nu 
reflectă o proporţie normată privind frecvenţa formelor ceramice atit global, cit 
-.i pe gropi (vezi anexa I). Cu toate acestea astfel de precizări statistice sint de 
preferat descrierilor generale in care se pot pierde date importante. Menţionăm 
că s-au ilustrat fragmente reprezentative descoperite in strat, dar nu au î.’st 
Incluse numeric in tabelul statistic.
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prezentate inegal după numărul fragmentelor care au putut fi încadrate 
tipologic.

A. Vasul ( u profilul mult rotunjit sau vasul in formă dc clopot este 
i fl mai frecvent şi. în acelaşi timp, nu prezintă variante, trăsăturile -.ale 
caracteristice —  arcuirea puternică a pereţilor şi marginea adusă în in
terior —  îl individualizează foarte clar (pl. II şi III). Buzele vaselor sint 
modelate drept, iar la unele vase de dimensiuni mai mici acestea sînt 
treptat subţiate, devenind ascuţite (pl. I i / 1). Deşi vasul nu are va
riante tipologice el este singurul tip ceramic, care. in mod constant, 
este ornamentat. Predomină brîul in relief cu alveole situat in partea 
superioară, sub buză şi care înconjoară circumferinţa vasului, fiind în
trerupt de proeminenţe conice. Există şi vase pe care brîiele cu alveole 
coboară în ghirlande de la proeminenţe pînă la baza acestora (pl. II/7). 
De asemenea, sînt întîlnite şi alte motive ornamentale cu o frecvenţă 
mult mai mică, cum ar fi : brîul în relief simplu, care leagă proemi
nenţele, şirul de alveole adîncite direct în peretele vasului şi proeminen
ţele de dimensiuni diferite, aplicate oblic pe suprafaţa vaselor.

15. Vasul cu profilul drept se caracterizează prin faptul că arcuirea 
corpului este puţin vizibilă, in general, astfel de vase sînt de dimensiuni 
mijlocii şi sint modelate dintr-o pastă de o calitate mai bună. unele 
fiind acoperite şi de un slip bine lustruit. Buzele vaselor sînt drepte (pl. 
IV l) sau răsfrînte puţin la exterior, uneori fiind rotunjite (pl. IV /l .şi ii). 
Motivele ornamentale, după fragmentele de care dispunem, sînt rare 
si ele constau în brîie în relief cu alveole, şi proeminenţe.

C. Vasul cu buza evazată este reprezentat prin puţine fragmente, 
dar şi prin forme mai variate, în funcţie-de răsfringerea şi profilarea 
marginii. Repertoriul ornamental este sărac şi constă clin mici alveole 
dispuse pe buzele vaselor (pl. IV >i). proeminenţe in< formă de semilună 
(pl. V 7). mai frecventă fiind barbotina. La unele vase se observă ar
cuirea pereţilor şi formarea unui gît ceea ce arată, ca şi la vasele cu pro
filul drept, evoluţia lor spre vasul borcan caracteristic Latene-ului tir/iu.

Prezentînd aceste forme trebuie să subliniem şi cîteva constatări re
feritoare la motivele ornamentale întrucît acestea sînt întîlnite numai 
la tipurile de vase descrise mai sus, exceptînd cîteva străchini, in afară 
de motivele menţionate au mai apărut şi alte ornamente, care nu au 
putut fi atribuite unor forme ceramice datorită fragmentării materia
lului. Astfel, s-au găsit mai multe fragmente cu butoni rotunzi (pl. IV 5). 
unul cu decor incizat (pl. I I I / 1) şi unul cu briu in relief răsucit (pl. I I1/5). 
O menţiune specială merită prezenţa vaselor ornamentate cu barbotină. 
constatată pe mai multe fragmentei (pl. V/5— ti), clar sigur atestată nu
mai pe vasele cu buza evazată (pl. V/5). De asemenea, au apărut şi două 
fragmente ceramice cu găuri mici de la nituri, ceea ce arată că se prac
ticau şi astfel de reparaţii.

D. Spre deosebire de vasele cu forme înalte, străchinile sînt siab 
reprezentate numeric, dar au, în acelaşi timp, şi o mare varietate. S-au 

putut distinge două tipuri principale, reprezentate inegal ca număr de 
fragmente.
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1) Primul tip. predominant cantitativ, se defineşte prin faptul că 
marginea vaselor este mai mult sau mai puţin curbată spre interior, 
avînd un umăr bine pronunţat. Se pot stabili mai multe variante, fie în 
funcţie de arcuirea marginii, fie după modelarea buzei, dar, lipsind 
forme întregi, o tipologie mai detaliată nu-şi are sensul. Intre fragmen
tele de străchini se remarcă unul care prezintă o proeminenţă in formă 
de semilună ce sugerează o toartă laterală, plasată orizontal (pl. V I 2), 
reprezentind o imitaţie stângace a terţilor de pe vasele greceşti.

2) Străchinile aparţinind celui de-al doilea tip se caracterizează prin 
marginea lor dreaptă, puţin înclinată spre exterior şi lobată. S-au găsit 
numai două fragmente modelate dintr-o pastă de calitate bună. cu su
prafaţa interioară de cu lo a re  neagră şi cea exterioară maronie. Această 
formă re fle c tă  şi ea legături cu zona Dunării de Jos.

Pe lîngă formele descrise mai sus fragmentele d in celelalte vase 
sigur atestate la Zvoriştea sînt cantitativ infime. La fel ca şi numărul 
relativ redus de străchini, faţă de cel al vaselor de mari dimensiuni, pre
zenţa sporadică a altor forme ceramice nu poate să reflecte o proporţie 
normală, întrucît într-o aşezare se impunea folosirea curentă a străchi
nilor, a cănilor şi ceştilor etc. Frecvenţa sporită a vaselor de mari d i

mensiuni se datoreşte, probabil, altor cauze.
E. Cănile şi ceştile sînt atestate prin puţine fragmente care pot fi 

atribuite cu certitudine unor astfel de forme. Deşi au fost găsite torţi 
(pl. V II/6 , 9 ), bucăţi din corpul vaselor, d in cauza stării fragmentare a 
materialului nu se pot formula precizări tipologice. Se remarcă, totuşi, 
un fragment de cană cu toarta torsionată şi puţin supraînălţată (pl. 
V III !)), formă care a apărut sub influenţa ceramicii greceşti, vădind ac
tive legături dintre această zonă şi cea a Dunării de Jos.

F. Strecnrătorile sînt reprezentate numai de trei fragmente din care 
unu l de formă semisferică (pl. V II I), iar alte două tronconice (pl. VII/7). 
Descoperirea fragmentelor respective arată că această formă ceramică 
apare incă în cursul sec. I I I  î.e.n.

<?. Oala globulară este prezentă numai printr-un singur profil în
tregit .sugerînd un vas de formă sferică, cu marginea rotunjită şi puţin 
răsfrîntă (pl. V III 5). Vasul este lucrat dintr-o pastă poroasă, cu supra
faţa acoperită de un  slip de culoare cafenie, cu pete negre datorită ar
derii secundare. Un exemplar asemănător se cunoaşte la Cluj-Mănăştur, 

datat în  sec. IV  î.e .n .,0.
H. Cupa sferică este reprezentată, de asemenea, tot de un singur 

fragment lucrat din pastă fină, cu ambele suprafeţe acoperite cu un slip 
de culoare neagră (pl. VII/3). In zona de maximă rotunjire se distinge 
un ornament slab incizat. Astfel de cupe semisferice, lucrate cu mîna şi 
neornamentate cu ajutorul unor tipare, sint întîlnite chiar şi în nordul 
Moldovei, la Botoşana, reprezentind, după cum se ştie, im itaţii după for

me greceşti n .

1(». I. II. Crisan. Ceramica dăc.o-getică — Cu specială privire la Transilva
nia. Rucureşti. 19f>!>. p. 77—78. pl. X V III A.

II. Ion Glod ari u, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi ro
mană. Cluj. 1 !*74. p. 144—145.
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I. Creuzete s-au găsit numai în Gr. 27 (trei întregi şi unul fragmen
tar), toate fiind fără urme de întrebuinţai’e. Creuzetele sînt de formă 
«■unică, avînd gura trilobată (pl. V III -1).

J. Tipsiile prezente prin două fragmente găsite in stratul caracte
ristic’ depunerilor Latene sînt de formă plată (pl. VII/8), una d in  ele 
fiind ornamentată pe margine cu alveole (pl. VII/10). Este o formă ce
ramică atestată mai cu seamă în Moldova, fiind datată în sec. IV— III  
sau I II— II  î.e.n. 12. Avînd în vedere că una nu este finisată decît pe
< ’ singură faţă, s-ar putea presupune că acestea aveau rolul de suport.

Ceramica lucrată la roată nu este numeroasă, au fost găsite frag
mente de mici dimensiuni în  Gr. 18, 25 şi 33, numai în  Gr. 4 a apărut 
un fragment mai mare care făcea parte, probabil, din fundul unei căni, 
fiind bine profilat şi reprezentind la m ijloc o scobitură (pl. VIII/2).

Din păcate, cantitatea redusă a ceramicii lucrate la roată nu ne 
permite sublinierea unor constatări generale. De fapt, ceramică lucrată 
cu roata, la nivelul cronologic al descoperirilor de la Zvoriştea sau an
terior lui, este cunoscută în Moldova, dar, în stadiul actual al cerce
tărilor, nu putem preciza, datorită informaţiilor insuficiente, dacă ce
ramica lucrată la roată de la Zvoriştea reprezintă un produs local sau 
<-sv adusă din alte părţi. Şi într-un caz şi în celălalt, prezenţa acesteia 
dovedeşte însă legături active cu regiunea Dunării de Jos.

Ceramica celtică a fost găsită atît în stratul de depuneri aparţinind 
Latcae-ului (pl. IX), cit şi în gropi (Gr. 4, 18, 25, 26). Toate fragmentele 
aparţin unor străchini adinei cu pereţii arcuiţi, cu buza rotunjită. Pasta 
vaselor este de bună calitate, densă, cu nisip fin în compoziţie. Cîteva 
fragmente au miezul cărămiziu, suprafeţele fiind acoperite cu un slip 
negru, altele au o culoare castanie mai închisă sau mai deschisă.. Dintre 
fragmente se remarcă mai ales, cel din Gr. 26, unde s-au găsit două 
străchini adinei, din care una ornamentată pe umăr prin ştanţare 
cti cercuri concentrice şi dreptunghiuri în care se aflau înscrise rom
buri (fig. 2). Celălalt fragment făcea parte tot d in corpul unei străchini 
tle mari dimensiuni, ornamentată în  interior cu cercuri incizate şi ex- 
cizate.

Străchini de acest gen au fost descoperite în  mai multe necropole 
ccitire, putînd fi datate, mai cu seamă în sec. I I I  î.e.n., deşi un decor 
identic cu cel al străchinilor din Gr. 26 nu cunoaştem. Prezenţa într-o 
cantitate redusă a fragmentelor de vase celtice ne determină să apre
ciem că la Zvoriştea acestea constituie importuri, reflectînd legăturile 
'la i( -celtice.

încadrarea cronologică a materialului arheologic găsit la Zvoriştea 
istituie o problemă dificilă întrucît lipsesc elemente certe de datare, 

iar ceramica, deşi îşi găseşte numeroase analogii, nu poate fi raportată, 
in stadiul actual al cercetărilor, unui interval de timp strict delimitat,

I:;. C. lconomu. Cercetările arheologice elin locuirea hallsiattiemă tirzie ele 
!<: C u r t e n i —Vaslui, in Cercetări istorice, IX —X, 1978— 1979, p. 202 — cu biblio-
Krn fi*.
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avind in vedere perioada scurtă de formare a depunerii de la Zvoriştea. 
In orice caz, ceramica de aici poartă trăsăturile caracteristice Latene-ului, 
analogiile acesteia înscriindu-se într-o perioadă cuprinsă între sec. IV 
I II  î.e.n. Unele forme ceramice, intre care menţionăm : străchinile u

Fig. 2. — Zvoriştea. Fragment ceramic celtic — Gr. 2<î

buza lobată, strecurători le, rana cu toarta torsionată, cupa semisferi -ă,. 

înscriu materialul într-o perioadă în care erau deja asimilate numeroase- 

influenţe receptate din zona Dunării de Jos, de unde provine, foarte 

probabil, şi ceramica lucrată cu roata. In acelaşi timp. subliniem că lip

sesc unele ornamente cum ar fi decorul lustruit, decorul incizat (exista un 

singur fragment), iar butonii rotunzi sînt încă foarte rari. Toate aiv-tea 

ne determină să încadrăm ceramica de la Zvoriştea in sec. I II  î.e.n.. pu-

YRSTIGMLE GETO-DACICE DE I.A ZVORIŞTEA

tir. 1 fi raportată, cu aproximaţie .la faza I, stabilită de I. H. Crişan l;i.
Existenţa unor fragmente ceramice celtice constituie o altă sugestie 

c ;s - ne indică tot sec. III î.e.n.. cînd se datează cele mai timpurii des-
• Tiri celtice din Moldova In acest context subliniem faptul că la 
Z m -iştea lipseşte ceramica bastarnică. nu numai cea neagră, lustruită 
si '.iţetată, dar şi cea dintr-o pastă mai grosieră. Există insă vase barbo- 
t i; ,;:e carc totuşi sînt puţine şi o astfel de modalitate de ornamentare a
< er;.micii era folosită, într-o proporţie redusă, şi de daco-geţi. fiind ates
tai. in zone tinde nu s-au constatat prezenţe sau influenţe bastarnice >\ 
Cai vitatea mică a ceramicii barbotinate, lipsa vaselor ornamentate cu 
striuri şi a celor negre, lustruite, cu buzele faţetate ne arată că mate
ria îl arheologic de ia Zvoriştea se datează într-o epocă anterioară pre
zenţei bastarnilor la răsărit de Carpaţi. fiind, probabil, mai vechi decit 
fa/, de la (»lăvăneşti-Bovşiv a culturii Poieneşti-Lukaşevka ceea ce 
pl.’.-ează descoperirile de la Zvoriştea in sec. I I I  î.e.n.

Prezentarea acestora permite sublinierea cîtorva constatări :
Ceramica de la Zvoriştea nu îmbogăţeşte numai numeric reper

toriul de forme care trebuie avut în vedere pentru această perioadă l7. 
■i ■. ,i reflectă şi stadiul de dezvoltare ii civilizaţiei geto-dacice. Prezenţa, 

•desj într-o cantitate redusă, a ceramicii lucrate cu roata, influenţa fac
torului elenic. ajuns aici prin intermediul geţilor de Ia Dunărea de Jos. 
influenţă remarcată în modelarea anumitor tipuri de vase. subliniază 
cit:voltarea unitară a culturii geto-dacice intr-o zonă largă, Jn  care se 
in<. flrează şi nordul Moldovei.

1K. 1. 11. Crişan, op. cit-, p. 100— 104 şi 144—150. Materialul de la Zvoriştea 
p.'iU- fi plasat intre cei de la lluşi—Corni (S. Teodor, Aşezarea geto-dacică de
li. uşi—Cărui, in Thraco-Dacica, 11. 1981, p. I7l>— 188) şi primul nivel de la Cu- 
(ir. i. (Idem. Sapălurile de la Cticorâni, In ArhMold.. VIII, 1975, p. i:U— K’.li: 

Iti. ■ . he caimnencement de La Tene dans le Xord-Est de la Houvianie, in Thr<i-
•i-/o. III, Sofia, 197-1, p. 151—lt>:i). Prezenta lucrare a fo.st predată spre publicare
itia >tie de apariţia monografiei Ceramica traeo-geticii, datorată lui Emil Moscal a 
-m Jiele încadrări tipologice ale materialului de la Zvoriştea vor trebui revi-
y.u:*.e.

14. Cîteva descoperiri celtice intre care cele de la Cucuteni, llorodislea. 
•G1;.•ăneştii-Vechi şi chiar fragmentul de strachină celtică din Gr. lif» de la Zvo- 
j - i ^  (fig. 2). pot fi datate in sec. III i.e.n. — Cf. VI. Zirra, Beitrâge zur Kennt-
i • iex kelti.schen Latene in Humânien, în Daria, N. S. XV. 1971, p. 224. 230.

15. Dacă ceramica Iwrbotinată apare sporadic pe un spaţiu mai larg. iu
oi: »le\e datate pină in sec. I e.n. (I. II. Crişan. op. cit., p. 9:! ; Idem, Ziridava,
A a. . 1978, p. 111 ; 1. Glodariu. Contribuţii la cronologia ceramicii dacice in epoca

r tir:ic, in Stadii dacice, Cluj-Napoca. 1981. p. 154—157; M. Ignat, Şantie
r u l  arheologic Itus—Mănâxtioura, in Studii şi materiale, III. Suceava. 197:i, p.
L'4( , ea rămine totuşi un produs specific al culturii Poieneşti—I.ukaşevka, in- 
irei ti în aşezările acestei culturi ea devine preponderentă cantitativ — M. Babeş, 
Vo. 'iote privind arheologia şi istoria bastarnilor, in SCIV, 20. 19(>9, 2. p. 210— 
-T Idem. Darii şi bastarnii, in MemAntiq., II. 1970. p. 224—225.

Ui. M. Babeş, Moldova centra lă şi ile Jtord in sec. I I— I i.e.n. (Cultura l ’o- 
<vi,i sti—Lukaşrvka) — rezumatul tezei ile doctorat. Bucureşti. 1978, p. 12.

17. Comparativ cu formele fazei II] prezentate de 1. IL Crişan. op. cit.,
);. :>mi—1.(5. tipurile ceramice întîlnite la Zvoriştea şi nu numai aici (v.n. Iii), 
-.ir.! mult mai numeroase şi mai variate. De fapt materialul ceramic din Tran- 
•sihania. aparţinind acestei faze ca şi a celei anterioare, datorită cercetărilor in- 
?:uf .’iente, e>u* iacă puţin cunoscut şi cu datări nesigure.
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—  Fragmentele ceramice celtice, desigur importuri provenite d in
tr-o zonă nu prea depărtată, descoperiri mai vech i18 şi mai n o iJ!l. ca 
şi unele izvoare literare antice20, sugerează prezenţa în  spaţiul est-car- 
patic a unui grup celtic a cărui migraţie poate fi privită ca un fenomen 
de sine stătător, anterior venirii bastarnilor, deşi pentru a susţine o ast
fel de ipoteză materialul arheologic este încă insuficient datorită puţi
nelor cercetări, acesta rezumîndu-se mai cu seamă la descoperiri în- 

tîmplătoare.
—  Ceramica de la Zvoriştea reflectă într-o anum ită măsură trăsă

turile specifice culturii geto-dacice din nordul Moldovei, constituind un 
element de comparaţie între ceramica d in  sec. I I I  i.e.n., anterioară mi- 
graţiei bastarnilor, şi cea întîln ită în  sec. I I— I î.e .n.21, cînd tipurile de 
vase surprinse la Zvoriştea se găsesc extrem de rar în complexele Poie- 
neşti-Lukaşevka, continuînd totuşi să apară în aşezările geto-dacice (Cu- 
c o r ă n iB ă ic e n i23), dar în forme puţin evoluate, ceea ce arată că dez
voltarea culturii geto-dacice în aria culturii Poieneşti-Lukaşevka a fost 
vizibil stînjenită de prezenţa bastarnilor

*

Interpretarea vestigiilor de la Zvoriştea nu este uşoară. Săparea unei 
suprafeţe considerabile a permis constatarea modului de dispunere a

18. Descoperirile celtice din Moldova au fost adunate de A. Lăszlo. Ele
mente keltischen Ursprung in  der dakisch-getischen Siedlung von Băicen.. in 
Analele ştiinţifice ale Vniverstăţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, secţ. 111, Istorie, XV.
1971, p. 228—234 şi amplu comentate de VI. Zirra, op. cit., p. 228—2."8. Majorita
tea cercetătorilor (A. Lăszlo, M. Babeş şi VI. Zirra) susţin că materialele tvltice 
de la răsărit de Carpaţi sînt vehiculate de bastarni, totuşi A. .1 Meliukova si 
1. V. Kuharenko acordă celţilor un anumit rol istoric in această zonă. Dacă < >.oi
ţele celtice descoperite izolat sau in complexele Poieneşti—Lukaşevka nu pro
bează prezenţa unui ethnos celtic, mormintele de inhumaţie, descoperirile de 
epocă prebastarnică, ca şi unele izvoare literare, cartografice şi epigrafice — ce 
nu pot fi omise — sint indicii care ne obligă la prudenţă şi la admiterea unei 
pătrunderi celtice, mai mult sau mai puţin efemere, la răsărit de Carpaţi, pe 
care viitoarele cercetări nu este exclus să o documenteze.

19. N. Ursulescu şi Şt. Manea, Evoluţia habitatului din bazinul Somuzuiui 
Mare in zona comunei Preoteşti, în Suceava, V III, 1981, p. 17C—177, fin. !/2 
(unde de fapt s-a găsit un mormint de inhumaţie celtic).

20. Principalul izvor rămine Ptolemeu care menţionează toponime celtice 
atit pe Nistru (111, 5, 15), cit şi la Dunărea de Jos. ultimele confirmate ~ de 
alte numeroase izvoare, intre care şi cele epigrafice. Tot Ptolemeu fixează la nord 
de gurile Dunării tribul celtic al britolagilor (III, 10, 7). Aceste izvoare sint um
plu comentate de V. Pârvan, Getica, Bucureşti. 1926, p. 65, 239 şi urm. : \. si 
N. Gostar, CĂSPIOS AECISTOS — Ovidiu, Pontica, I, S, 13, in Danubius, IV. l"70, 
p. 117 — cu numeroase referiri la etimologia toponimelor celtice.

21. Spre deosebire de aşezările de la Cucorăni si Băiceni, vestigiile ie la
Zvoriştea nu sint suprapuse de materiale aparţinind culturii Poieneşti— l.uka- 
şevka, puţind constitui o bază de discuţie asupra ceramicii daco-getice, preiias-
tarnice. Pe lingă alte numeroase date, această ceramică, ce se poate data in
sec. I I I  i.e.n., ne împiedică să vorbim despre descoperiri de tip „Lunca c.urei", 
încadrate in sec. 111— II i.e.n. — v. S. Teodorii. Contribuţii la cunoaşterea rcra- 
micii din secolele I I I—II i-e.n. din Moldova, in SCIV, 18, 1967, 1, p. 25—4::.

22. S. Teodor, op. cit., in ArhMold., V III, 1 '(75, p. 134— 136.
23. A. Lăszlo, op. cit., in ArhMold.. VI. 1969, p. 75—79.
24. M. Babeş, op. cit., in MemAntiq., 11, 1970, p. 228.
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materialului arheologie care lasă impresia unei risipiri intenţionate şi 
lipsa urmelor in  situ a locuinţelor şi vetrelor, ceea ce arată că aici nu a 
existat o aşezare Menţionăm că în gropi apar bucăţi mari de chirpic 
cu impresiuni de pari şi nuiele, fragmente apreciabile ca mărime din li
pitura vetrelor, care proveneau numai din construcţii şi amenajări de 
(i oarecare consistenţă, pe cînd, în  strat, toate acestea sînt de mici d i
mensiuni, risipite pe suprafeţe întinse, fără a putea preciza o aglomerare 
a lor, care ar putea sugera existenţa unei construcţii cît de cit modeste. 
De asemenea, deranjamentele ulterioare nu au afectat acest nivel, gro
pile din evul mediu, ca şi unele gropi moderne sînt sporadice şi bine 
conturate cînd întretaie stratul Latene.

în mod curent, gropile, mai ales din cadrul aşezărilor, au fost in
terpretate, cu deplin temei, ca amenajări gospodăreşti şi mai ales ca 
locuri de păstrare a cerealelor, după dezafectarea lor fiind umplute cu 
resturi menajere în gropile de la Zvoriştea nu se putea depozita ce
reale întrucît acestea nu au urme de lip itură sau de ardere pe loc care 
să le confere calitatea de a proteja grinele împotriva rozătoarelor şi 
umezelii. Din contra, ele sînt săpate într-un păm înt galben care men
ţine, in permanenţă, apa.

Observaţiile atente efectuate cu prilejul cercetărilor arheologice din 
aşezările de la S lim n ic 27 şi de la Arpaşul de S us 28 au precizat o anu-

25. Săpăturile urmărind dezvelirea integrală a necropolei din sec. I I—III
e.n. nu au epuizat probabil întreaga suprafaţă în care apar depuneri Latene. Nu 
este exclus să mai fi rămas gropi necercetate, eventual într-o zonă apropiată,
ciiii • >i urmele aşezării contemporane.

26. Majoritatea gropilor au avut o utilizare practică. Varro (fie.v rusticae,
I, ~>7. 2, — apud V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 136) şi apoi Plinius Maior
(Naturalia historia, X V III, 30, 306 — apud V. Pârvan) vorbesc despre urinele 
păstrate de traci in gropi, acelaşi obicei era cunoscut şi de germani („Ei au
>-bi*'ciul a săpa in pămînt şi nişte gropi, peste care pun gunoi mult, adăpost de

şi loc de păstrare a bucatelor; căci asemenea locuri moaie asprimea ge
rului şi, cind vine duşmanul, el pustieşte numai cele de-afară, dar pe cele as- 
> unse şi-ngropate ori nu le ştie, ori aceste ii scapă tocmai fiindcă trebuie să le 
caute” — Tacitus, Germania, XVI, 3).

l!.i ţările române, in evul mediu, se practica frecvent această modalitate 
păstrare a cerealelor (P. P. Panaitescu, Introducere in istoria culturii roniâ- 

n-'.-.ii. Bucureşti, 1969, p. 149: v. şi R. O. Maier, Gropile de păstrat bucate (ce
reale), in Dobrogea, în Revista muzeelor, 3, 1968, p. 278—279).

Desigur, gropile puteau să aibă şi alte destinaţii : scoaterea lutului, depo
rtarea resturilor menajere etc. Posibilitatea ca unele gropi să reprezinte cuptoare 
.ie ars ceramică (1. H. Crişan, In legătură cu cuptoarele de ars ceramică la daco- 
geţii din epoca Latene, in Apulum, VI, 1967, p. 111— 117; Idem. /.iridava, Arad,
r*7iî p. 82—83) nu a fost acceptată — cf. H. Daicoviciu. Dac." de, la Burebista
la cucerirea romană, Cluj, 1972. p. 187— 188.

De la V. Pârvan, (op. cit., p. 136) majoritatea cercetătorilor au apreciat gro- 
piie ca amenajări gospodăreşti, deşi acesta (Ibidem, p. 182. 471-472) şi apoi alţi
i ercetători au fost derutaţi de inventarul divers al unor gropi care nu aveau. In 
totalitate o utilizare practică.

27. 1. Glodariu, Aşezarea dacică şi daco-roniană de la Slimnic in Acta MN, 
IX, 1972, p. 121-122.

28. M. Macrea şi I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşul de Sus, Bucu- 
' . 1976, p. 36—38. Pentru detalii referitoare Ia astfel de împletituri, v. A.

Igini, Restaurarea şi conservarea unui fragment dc leasă dacică de la Şercaia, 
jud. Braşov, în ActuMN, XV, 1978, p. 653-658.
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mită categorie de gropi, care erau amenajate special pentru păstrarea 
grinelor. In unele gropi din aşezările amintite au fost introduse împle
tituri de nuiele, lipite cu lut. Astfel, gropile funcţionau o anumită peri
oadă ca depozite de grine, după care, datorită deteriorării împletiturii., 
deveneau locuri de aruncare a resturilor menajere, ceea ce explică va

rietatea conţinutului lor.
Situaţia descoperirilor de la Zvoriştea este insă alta. Aici nu s-at>. 

constatat urmele acestor împletituri de nuiele, dar nu aceasta este esen
ţial. Formele diferite şi neregulate ale gropilor (Ia care se adaugă uneori 
dimensiunile şi adîncimile neadecvate), arată clar câ nu puteau fi intro
duse în cavitatea lor împletituri de nuiele. Chiar dacă ar fi fost astfel, 
de împletituri nu credem că, după deteriorarea acestora mai exista preo
cuparea de a le umple cu diferite resturi aduse de la oarecare distanţii 
(Gr. 4, 18, 2H şi 27 erau pline cu material arheologic).

Posibilitatea ca gropile în discuţie să fie interpretate ca amenajări 
pentru depunerea diferitelor resturi menajere, gropi situate In o oare
care distanţă de o aşezare neidentificată încă. se exclude din mai multe 
motive. Tn primul rînd, în această epocă, ca şi mai tirziu. nu existau 
astfel de preocupări „edilitare11, de igienă, de a îngropa departe de ,işe- 
zare resturile provenite din activitatea gospodărească şi, în al dnileai 
rind, nu ar explica prezenţa in astfel de gropi a unor obiecte întregi ce* 
erau în  stare de folosire (un cuţit şi o seceră de fier, creuzete, fusaiole).

Din cele de mai sus reiese faptul că depunerile din Latene de la 
Zvoriştea nu aparţin vetrei propriu-zise a unei aşezări şi că gropile iu. 
au avut o utilizare practic-gospodărească 2il.

Descoperiri asemănătoare sint cunoscute în Dacia, unele fiind inter
pretate ca necropole, sînt aşa-zisele morminte în gropi cilindrice sau 
in formă de butoi, deşi observaţiile de teren, ca şi opiniile cercetători

lor diferă de la caz la caz.

Pentru a le atribui gropilor de la Zvoriştea rostul unor morminte 
este necesar, în primul rînd, ca acestea să conţină un material osteologic 
uman clar atestat, fie înhumat, fie incinerat. Acest lucru nu s-a constatat 
însă la Zvoriştea. Menţionăm că solul de aici nu distruge oasele calci
nate, în mormintele fără urnă, aparţinind necropolei din sec. I I— I I I  e.n., 
s-au găsit cantităţi apreciabile de oase calcinate.

Iniţial, prin observaţiile de teren s-a constatat existenţa în unele 
gropi (Gr. 4, 12, 2G, şi 27), într-o cantitate redusă a unor oase mici, care 
păreau a proveni de la o incinerare. Acestea nu au fost găsite grupat, ct 
împrăştiat în tot păm întul de umplutură al gropilor. Studi rea lor a re
levat faptul că ele r prezintă mici fragmente din oasel unor animale.

29. Pină în prezent nu a fost documentată existenţa unor (iropi destinate 
păstrării cerealelor în afara aşezărilor. De fapt asfel de „hambare", situate lingă 
ogoare, legate de practicarea cultivării ciclice a pămîntului, nu-şi aveau sensuî 
şi plasarea topografică a gropilor de la Zvoriştea pe un grind 'oa-te puţin ridicat 
faţă dc zona înconjurătoare, care constituia atunci, lunca inundabilă a Şiretului, 
este cu totul neadecvată păstrării grinelor.
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din care unele poartă urme slabe de contact cu focul, dar în nici un caz, 
nu au suferit un proces de calcinare :w.

Este necesar sâ mai adăugăm şi alte observaţii. Din cele 13 gropi 
unele au un inventar foarte sărac, deşi cîteva sînt de dimensiuni apre
ciabile. De asemenea volumul unor gropi, chiar la unele cu un inventar 
mai consistent este mult mai mare decit cantitatea materialului arheo
logic conţinut. S-a surprins, de asemenea, numai într-un singur caz (po
sibilităţile de prelucrare a materialului arheologic au fost limitate), că 
un fragment de strachină din Gr. 4 s-a lipit cu altul din Gr. 33. Consta
tările clc mai sus ar putea să sugereze, într-un caz, faptul că materialul 
<e se arunca in gropi provenea din locuri unde nu se impunea strînge- 
rea întregului inventar uzat, acesta fiind îngropat în etape succesive 
sau, în alt caz, gropile nu au fost săpate una cîte una. umplute succesiv 
.şi apoi astupate, ci au fost săpate iniţial mai multe gropi, care se um
pleau concomitent. Acestea ar putea explica lipirea fragmentelor cera
mice amintite, inventarul diferit al gropilor, care din anumite motive 
(părăsirea zonei locuite, de exemplu), nu au mai fost umplute.

Aceste observaţii ne întăresc convingerea că gropile de la Zvoriştea 
nu sint morminte. Nu se pot concepe nişte morminte „deschise11, în a 
căror gropi s-ar arunca succesiv inventarul funerar. De fapt, în întregime, 
conţinutul gropilor este amestecat fără nici o ordine vizibilă şi nu are 
caracter propriu-zis funerar. Ce semnificaţie ar putea căpăta prezenţa 
intr-un mormînt a bucăţilor de chirpic ars? Deşi s-a găsit o cantitate 
apreciabilă de ceramică, în gropile de la Zvoriştea vasele întregi (cu ex
cepţia a trei creuzete) sau întregibile (s-a reconstituit un singur vas), 
lipsesc. Aceste constatări, avînd în vedere, mai cu seamă, lipsa materia
lului osteologic uman, exclude posibilitatea ca gropile de la Zvoriştea sâ 
fie interpretate ca morminte.

Dacă utilitatea practică ca şi posibilitatea de a fi morminte este ex
pusă, care ar putea fi totuşi semnificaţia acestor gropi ?

Gropile datate in Latene descoperite în perimetrul aşezărilor, ca şi 
mormintele în gropi cilindrice sau in formă de butoi, numite uneori şi 
de tip Porolissum, au constituit subiectul a numeroase pagini, insă in 
terpretările celor cars au stăruit mai mult sau mai puţin asupra acestui 
ubieet sînt diferite :!1. Dificultăţile studierii acestor modeste dar, în ace

laşi timp, interesante vestigii sînt sporite de faptul că majoritatea obser
vaţiilor şi matcria'olor sînt publicate global, în rapoartele preliminare, 
lipsindu-ne posibilitatea distingerii pe complexe a modalităţilor de ame
najare ca şi a inventaru’ui lor şi nu de puţine ori astfel de descoperiri 
.ipar în contexte neclare. Deşi o cercetare exhaustivă a problemei, în

30. Expertiza materialului osteologic bănuit a proveni de la incineraţie, se 
datoreşte lui N Miriţoiu şi M. St. Udrescu, cărora le exprimăm sincere mulţumiri.

31. D Protase. Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti. 1971, p. 
71-74 — unde problema acestui tip de mormint este discutată pe larg; v. şi
I. U Crişan, Zirhlai a, p. 82-83 — cu bibliografia.
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acest stadiu, este imposibilă, apare ca oportună discutarea ei, ceea ce 

ne propunem în cele ce urmează.
Subliniem că marea majoritate a gropilor descoperite în vatra aşe

zărilor geto-dacice au o utilitate practică ca amenajări gospodăreşti cu 
diferite destinaţii (ce nu pot fi precizate întotdeauna prin cercetarea ar
heologică). intre care cea mai frecventa este cea de păstrare a cerealelor. 
După dezafectarea lor, mai în toate cazurile, gropile au devenit depozite 

ale diferitelor resturi menajere.
Totodată, in perimetrul aşezărilor şi cetăţilor dacice, au fost obser

vate şi gropi cu un anumit rol ritual. La Piatra C ra iv ii:1-, P o p e ş t i ' ca 
şi în alte locuri s-a putut preciza existenţa unor astfel de gropi de 
ofrande sau depozite rituale situate lîngă sanctuare. Faptul nu are nimic 
surprinzător, lîngă multe edificii de cult ale antichităţii existau gropi 
care serveau la desfăşurarea ritualurilor, la depozitarea resturilor de Ja 
ceremonii şi sacrificii e tc .D is t in g e r e a  unor astfel de gropi, cu rol 
ritual, 111 aria aşezărilor geto-dacice este o problemă pe care o pot re
zolva cercetătorii aşezărilor respective, in funcţie de plasarea topogra

fică şi inventarul lor.
Aceiaşi semnificaţie, rituală, o au şi gropile din aria aşezărilor geto- 

dacice in care s-au găsit schelete umane. în epoca ale cărei vestigii le 
discutăm spaţiul locuit de cel al necropolei era bine delimitat, rarele 
morminte dezvelite în apropierea locuinţelor sau sub acestea au evident 
un rost ritual, însăşi poziţia scheletelor şi modalităţile de dispunere a in
ventarului arată că nu avem de-a face cu inmormîntări normale-H

Altă categorie de vestigii asemănătoare într-un anumit sens cu cele 
amintite mai sus sînt „fintînile rituale14. Cea mai semnificativă descope
rire este cea de la Ciolăneştii din Deal ■*’ şi foarte probabil „fîntîna1' 
cercetată recent în importanta aşezare de la Brad aparţine tot acestei 
categorii de monumente ;i7.

:(2. I. Berciu, Al. Popa ot. H. Daieoviciu. La forteresse de Piatra Craivii 
(Transilvanie, Roumanie), în Celticum, X II, 1965, p. 126; H. Daieoviciu, Ducii, 
Bucureşti, 1972, p. 285.

33. R. Vulpe. Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale, III. 1957, p. 231.
34. Pentru luniea celtică v. Alena Rybovâ — Bohumil Soudsky, Libcnice 

— Keltskă sratync ve stfednich Cechach, Praga, 1962. p. 348—355. Frecvenţa 
unor astfel de gropi lingă sanctuarele greceşti şi romane este. de asemenea, bine 
cunoscută.

35. A se vedea spre exemplu : V. Sirbu şi Fl. Atanasiu. Cercetările arheo
logice de la Grădiştea — jud. Brăila, in Materiale, XIV . Tulcea. 1980, p. 209 si 
212 ; Cornelia Stoica, Cercetările arheologice in aşezarea geto-dacică de la Că 
tunu, jud. Dîmboviţa, in Materiale, XIV , Tulcea. 1980. p. 195. Astfel de mor
minte de inhumaţie sau de incineraţie întîlnite in numeroase aşezări, sui) locuinţe 
pot să reflecte „ritualurile de construcţii" — cf. M. Eliade. Dc la Zalmoxis Ia 
Genghis-Han, Bucureşti, 1980, p. 183—189.

36. M. Petrescu-Dimboviţa şi Silviu Sanie. Cercetări arheologice in cre
zarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman), in ArhMold.. VII,
1972, p. 257 ; M. Petrescu-Dîmboviţa. Descoperirea da vase dacice de la Ciolăneştii 
din Deal (jud. Teleorman), in In memoriam Constantini Daieoviciu, Cluj. 1974, 
p. 286.

37. V. Ursachi. Semnificaţia unei gropi descoperite in cetăţuia dacică de la
Urad — comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava. Su
ceava, 1982.
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Datorită investigaţiilor arheologice s-au putut surprinde totuşi unele 
situaţii care se individualizează. Deşi s-au săpat suprafeţe apreciabile 
au fost găsite, în mod clar, în cîteva cazuri, numai grupuri de gropi, 
lipsind urmele orieit de modeste ale locuinţelor. Este ca/.ul descoperirilor 
de la B iharea3̂  B rate i39, la care se adaugă cele de la Zvoriştea, pre
zentate în cele de mai sus. în  alte situaţii s-au identificat grupuri de 
gropi, fără a se contura urme concrete ale locuinţelor ,din care numai 
unele cuprindeau schelete sau oase calcinate (monumentele mai intens 
cercetate relevă că numai într-o proporţie redusă gropile cuprindeau 
material osteologic). Interpretarea unora din vestigiile amintite ca ne
cropole de inhumaţie (Sf. Gheorghe-Bedehâza/,,J, O rlea '■') sau de inci
neraţie (Bratei, Sighişoara-Wietemberg/|2, Moigrad Oradea-Salca Vt) nu
o considerăm, în stadiul cunoştinţelor actuale, ca fiind adecvată.

Pentru gropile cărora li s-a atribuit rolul de morminte de inhumaţie 
avem în vedere următoarele constatări :

—  Din numărul total de gropi dezvelite prin săpăturile de la Sf. 
Gheorghe-Bedehâza şi Orlea, cele care cuprind schelete umane este mic. 
La Orlea, de exemplu, din cele Hi gropi cercetate, numai în şase s-au 
găsit schelete umane. Dacă cele şase gropi ar fi morminte de inhumaţie 
celelalte gropi ce reprezintă ? ; căci tot aici, în alte două gropi sint numai 
schelete dc porci, restul gropilor conţinînd un inventar sărac şi necon
cludent , căruia nu i se poate atribui un rol funerar ;

—  în gropile în care s-au găsit schelete nu se pot recunoaşte in
mormîntări normale, uneori depunîndu-se numai părţi din schelete. 
Aceasta situaţie nu este întîlnita numai la Orlea, ci la toate descoperirile 
de „morminte dacice de inhumaţie". Poziţia majorităţii scheletelor, ca şi 
faptul că în unele gropi sînt mai multe schelete (în cîteva situaţii se 
distinge că acestea au fost depuse concomitent), arată cît se poate de 
clar că ele sînt în legătură cu sacrificiile umane ;

38. S. Dumitraşcu. Descoperiri arheologice din epoca romană la Biharea, 
in YAridava, X I, Arad, 1979, p. 195—213 ; Idem. Săpăturile arheologice de la Bi
hor ea, în Materiale, X IV , Tulcea, 1980, p. 139—141. Autorul cercetării se îndo
ieşte totuşi de caracterul funerar al descoperirilor.

39. L. Bîrzu, op. cit., p. 183—191.
40. K. lloredt, Aşezarea de la Sl. Gheorghe-Bedehâza, in Materiale, II.

1956, p. 7—16 ; 19—21.
41. E. Comşa. Contribuţie la riturile lunerare din secolele I I—I î.e.n., din 

sud-estul Olteniei (Mormintele dc la Orlea), in Apulum, X, 1972. p. 65—77.
42. K. lloredt — Caii Seraphim, Die prăhistorische Ansiedlung au l dem 

Wietcmberg bei Sighişoara — Schăssburg, Bonn. 1971. Primul dintre autorii ci
taţi referindu-se la caracterul descoperirii menţionează mai multe posibilităţi : 
aşezare, necropolă sau loc de cult. gropile puţind fi morminte, gropi menajere 
sau de cult. insă nu optează ferm pentru nici o posiblitate. Pentru cercetările 
mai noi v. I. H. Crişan. .11IAC, XV II, 1974, p. 320 ; D. Protase, op. cit., p. 175.

43. M. Macrea şi M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum, in
Dacia. N. S„ IV. 1960, p. 201—229 ; M. Macrea, D. Protase si M. Rusu. Şantierul 
arheologic Porolissum, în Materiale, VII, 1965. p. 362—371 ; M. Macrea. M. Rusu
si I. Mitrofan, Şantierul arheologic Porolissum, in Materiale, VIII, 1962 p 485_
492.

44. M. Rusu. V. Spoială şi L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea—
.Valea, în Materiale, V III, 1962, p. 160 şi 162—163.
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—  Aşa-zisul „mormint principal41 (vezi mormintul clin gr. „vestică" 
■de la Orlea are un inventar sărac, situaţie ce este în contrast cu nu
mărul jertfelor umane aduse acestuia, care ar impune ca un astfel de 
•mormint să prezinte un anumit fast, ceea ce nu se constată ;

—  Scheletele sau părţile de schelete găsite în aceste gropi aparţin, 
in marea majoritate unor copii sau tineri. Dacă gropile ar fi morminte 
ce ar aparţine unei necropole de inhumaţie de ce nu sînt reprezentate,

în acest caz, vîrste diferite ?
Constatări asemănătoare sint lesne distinse la o studiere atentă a 

gropilor care cuprind oase calcinate (discuţia, in acest caz, este mult li
mitată de lipsa unor expertize a materialului osteologic), concretizate in

următoarele observaţii :
—  Nu s-au găsit oase calcinate în toate sau In majoritatea gropilor.

La Bratei. din 18 gropi numai una cuprindea astfel de resturi, iar can
titatea lor, în alte descoperiri similare este modestă /,t:. S înt greu de ad
mis necropole care să fie constituite, in majoritate, de morminte-cenotaf ;

—  Se remarcă faptul că oasele calcinate, prezente mai întotdeauna 
intr-o mică cantitate, sint împrăştiate în tot păm întul de umplutură al 
gropii fără să se distingă o grupare a lor. Analogiile cu un anumit tip

de morminte celtice sînt neconcludente
—  Lipsa unui inventar funerar coerent exclude posibilitatea ca 

aceste gropi să fie interpretate ca morminte. Ce semnificaţie ar putea 
avea bucăţile de chirpic, pietrele arse sau afumate în inventarul unui 
mormînt ? Raritatea vaselor întregi sau întregibile, a altor piese de in
ventar, alături de modul de depunere a acestuia, care este amestecat 
fără nici o ordine vizibilă, demonstrează că gropile discutate nu repre

zintă morminte de incineraţie dacice.
Toate aceste constatări ne determină să elim inăm din rîndul necro

polelor dacice descoperirile de la Sf. Gheorghe-Bedehâza, Orlea, Bratei, 
Moigrad, Sighişoara-Wietemberg, Oradea-Salca etc. Mormintele in gropi 
cilindrice sau în formă de butoi nu se confirmă deci ca tip funerar, ca 
şi practicarea de către geto-daci a ritului de inhumaţie în cea de a doua 

epocă a fie ru lu i/l8.

45. E. Comşa, op. cit., p. 70 şi 76.
46. Situaţia de pe Măgura Moigradului este revelatoare. Aici au fost găsite 

totuşi, în unele complexe, şi cantităţi de oase calcinate mult mai mari faţă de 
cele consemnate in rapoartele preliminare. Informaţii de la Al. V. Matei, căruia

ii aducem sincere mulţumiri.
47. In anumite morminte celtice în groapă există o aparentă imprăştiere şi 

imbucătăţire a complexului funerar. Astfel de morminte celtice de incineraţie 
apar foarte rar şi numai în răsăritul Europei (VI. Zirra, Un cimitir celtic din 
nord-vestul României, p. 106 şi n. 207). Totuşi aceste morminte se deosebesc net 
de gropile dacice, unde nu se observă nici o ordine şi unde oasele calcinate nu
se găsesc grupate — cf. O. Protase, op. cit., p. 74.

48. Ipoteza formulată de E. Comşa, potrivit căreia „la unele triburi geto- 
dacice din sud, din lungul Dunării, s-ar fi răspindit, treptat, ritul inhumaţiei, 
însoţit, în unele cazuri, de jertfe umane" (E. Comşa, op. cit., p. 76), nu poate 
fi acceptată. Schelete au fost descoperite şi în complexele dacice din Moldova 
(Brad) şi din Transilvania (Sighişoara). Intrucit aceste „morminte" primesc o 
.altă explicaţie (v. mai jos), urmează să admitem că în cea de a doua epocă a 
fierului geto-dacij au practicat în zdrobitoare majoritate incineraţia.

v l s t i g : i l e  g e t o - i > a <  i c f .  d i: l a  z v o r iş t e a

Inventarul gropilor şi situaţia generală a descoperirilor din aceste 
complexe impune să le acordăm o funcţie rituală, legată de anumite 
practici ale cultului şi sâ le numim tim puri (le gropi rituale, aceasta nu 
numai ca o încercare de a găsi o explicaţie în lipsa altor soluţii (lune- 
eind pe panta unor speculaţii greu controlabile), ci pentru că toate da
tele oferite de cercetarea complexelor menţionate mai sus ne duc spre 
ii astfel de concluzie.

Acest gen de descoperiri a fost precizat, pentru prima dată, în rîndul 
monumentelor epocii bronzului, la Rotbav, ele către Alexandru Vulpe şi 
apoi confirmat de săpăturile de la Petrişoru /,y. Se pare că o situaţie si
milară este la Locusteni, unde s-au găsit numai gropi aparţinind culturii 
V ă d a s t r a N u  putem susţine că aceste cîmpuri de gropi rituale dacice 
continuă pe cele din epoca bronzului, lipsind dovezile care să indice 
perpetuarea unor astfel de complexe, deşi existenţa unor gropi rituale, 
izolate, dezvelite însă în perimetrul aşezărilor cunoscute in Hallstatt-ul 
timpuriu, la Tâşad r,t şi in Hallstatt-ul mijlociu, la Popeşti 5*, ra să dăm 
numai două exemple.

Numărul descoperirilor pe care le putem atribui complexelor ce pot 
fi încadrate «impurilor de gropi rituale geto-dacice este apreciabil, deşi 
situaţia concretă din teren, consemnată in diferite rapoarte de săpătură 
nu apare suficient de clară datorită încercărilor de a interpreta gropile 
din descoperirile amintite fie ca vestigii care aparţin aşezării, fie ca mor
minte, accentuîndu-se elementele care sugerau, intr-un caz. utilizarea 
lor practică, iar in celălalt, caracterul lor funerar.

Deşi situaţia fiecărei descoperiri în parte are note specifice, se sur
prind totuşi trăsături comune bine conturate. Cu forme foarte variate, 
chiar în cadrul aceluiaşi cîmp, îngrijit săpate, cu pereţii neteziţi şi fun
dul plat sau albiat. gropile nu prezintă, decit în rare cazuri, urme de 
contact direct cu focul. Privit în totalitatea lui, inventarul gropilor il 
formează fragmentele ceramice şi numai în unele cazuri vasele întregi 
sau întregibile, la care se adaugă foarte rar diferite obiecte de uz cas- 
nic-gospodâresc, obiecte de podoabă, uneori arme sau piese de harnaşa- 
ment şi în mod excepţional monede. Pămîntul afinat do umplutură al 
gropilor cuprinde, în majoritatea cazurilor, bucăţi de cărbune, cenuşă 
(dispusă în grămăjoare, straturi ori risipită în toată cavitatea gropii), 
bucăţi de chirpic, lipitură de vatră, pietre arse sau afumate şi oase de 
animale .Toate acestea sînt aruncate în gropi fără să se distingă o anu
mită ordirte. De asemenea, la orice cîmp de gropi rituale nu se observă

40. A. Oancea, Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Pe- 
trişoru, com. Racovifeni, jud. Buzău, in Cercetări arheologice, III, Bucureşti, 1979, 
p. 39—40 şi nota 3.

50. G. Popilian, Nccropola daco-romană de la Locusteni, Craiova. 1980,
p. 11.

51. N. Chidioşan, Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse in anul 
W78 in satul Tăşad, com. Drăgeşii (jud. Bihor), in Materiale, X III , Oradea, 1979. 
p. 85—89.

52. R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale, 111, 1957, p. 230.
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un strat de cultură sau dacă acesta apare este puţin consistent, fiind 
caracteriza t prin depuneri care lasă impresia împrăştierii intenţionate a 
materialului arheologic, asemănător cu cel din gropi, dar m ult mai să

rac din punct de vedere cantitativ.
Pe nivelul antic de călcare de pe Măgura Moigradului şi de la Ora- 

dea-Salca —  monumente pe care le încadrăm în categoria cimpurilor 
de gropi rituale —  au fost dezvelite vetre, grămezi dc fragmente cera
mice şi cuptoare, ceea ce le conferă descoperirilor citate o notă speci
fică, cărora li s-a atribuit un rol funerar. O situaţie oarecum asemănă
toare a fost constatată şi la Sighişoara. Oasele calcinate (din păcate ma
terialul osteologic nu a fost studiat de antropologi), găsite la aceste mo
numente atît între fragmentele ceramice din grămezi, lingă vetre, cît 
şi în gropi arată că toate acestea aparţineau unui singur complex a cărui 
caracter funerar nu se confirmă totuşi. De asemenea, nici cuptoarele in
terpretate ca locuri de incinerare —  ustria —  prin dimensiunile lor re
duse (la Oradea de la  1 / 1 . 1 0  m, iar la Moigrad unul dintre cuptoare avea 
numai 1 0 ,5 5  m), nu pot fi socotite ca fiind propice unei incinerări 

normale.
In situaţiile mai clare cîmpurile de gropi rituale se detaşează ca 

vestigii de sine stătătoare, fiind plasate în afara aşezărilor, chiar la o 
anum ită distanţă faţă de acestea (Biharea, Bratei, Orlea, Sf. Gheorghe, 
Zvoriştea) sau la marginea lor. cum este grupul de gropi de pe latura 
sud-vestieă a aşezării de la Dumbrava (zonă lipsită de locuinţe), gropi 
care după inventarul lor ar putea fi înglobate in categoria vestigiilor

dc care ne ocupăm r,:{.
Această vecinătate imediată între aşezare şi cîmpul de gropi rituale 

ne aminteşte şi faptul că in perimetrul unor aşezări dacice s-au găsit 
gropi cu schelete sau cu un inventar care nu poate fi pus pe seama unei 
activităţi practice gospodăreşti. Acestea, din cîte ne-am putut da seama, 
prin plasarea lor topografică se disting uşor, găsindu-se, mai cu seamă, 
la marginea sau in partea cea mai puţin aglomerată a aşezărilor.

O anum ită soluţie ne-a fost sugerată de cercetările arheologice din 
importanta aşezare dacică de Ia Brad. Aici s-a observat că locuirea cea 
mai veche şi cea mai intensă se află în punctul fortificat, num it de au
torul săpăturii acropolă. Intr-un anum it moment se extinde aşezarea 
şi dincolo de şanţul de apărare, constituindu-se aşa-numita aşezare civilă, 
unde —  numai într-o anumită parte a acesteia —  au fost descoperite 
mai multe gropi, între care unele cuprind schelete umane, fiind socotite 
morminte dacice de inhumaţie y‘. S-ar putea presupune că gropile cu 
schelete ca şi alte cîteva au constituit, iniţial, un cîmp de gropi rituale, 
care a fost dezafectat la un moment dat şi suprapus de locuinţele aşezării 
civile care şi-a extins treptat suprafaţa. Dacă prin săpăturile arheolo
gice ulterioare se vor confirma astfel de suprapuneri va fi posibilă expli
carea multor descoperiri care au derutat pe numeroşii cercetători încă

53. Silviu Sanie si Şeiva Sanie, op. cit., p. Oft—70.
54. V. l'rsachi. Morminte de inhumaţie descoperite iti retă/uia dc la Brad

— comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie al Transilvaniei, Cluj- 

.Napoca, 1980.
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de la începuturile investigării monumentelor dacice, care au constatat 
că unele gropi cuprindeau părţi sau schelete umane întregi sau un in 
ventar cu totul aparte, ce nu se putea atribui gropilor menajere, fiind 
considerate ca morminte de incineraţie, respectiv, de inhumaţie, în in
cinta locuită, situate lîngă şi sub locuinţă, alteori ca gropi ce aveau un 
caracter ritual. Cele mai semnificative descoperiri de acest gen sînt cu
noscute la Po iana55 şi nu este exclus ca şi necropola de la Ocniţa să se 
încadreze în  astfel de vestigii ®®.

Descifrarea sensului fiecărei descoperiri, fără a dispune de obser
vaţii minuţioase de teien, de corelarea cu alte categorii de informaţii, 
poate luneca pe cărările necontrolabile ale unor ipoteze lipsite de temei 
documentai-. Ceea ce în.crcăm  constituie numai o semnalare a acestor 
vestigii, însoţită de cîteva sugestii de interpretare care vor trebui veri
ficate şi mult completate. în  încercarea de a desluşi sensul cîmpurilor 
de gropi rituale dacice trebuie să o asociem cu importanta descoperire 
de la Conţeşti (com. Davideşti, jud. Argeş), unde s-a identificat un  loc 
de sacrificiu şi ofrande dispus la suprafaţa solului 57. Deşi situaţia de la 
Conţeşti se deosebeşte radical de vestigiile asupra cărora stăruim nu este 
exclus ca să se refere totuşi la ritualuri şi ceremonii care pot fi înru
dite, sau asemănătoare, relevate la diferite popoare şi în diverse perioade.

Cîmpurilor de gropi rituale (Sf. Gheorghe, Orlea —  unde s-au găsit 
schelete umane), li se pot recunoaşte rc:ul lor în practicile legate de 
sacrificiile umane, despre care fac aluzie şi unele izvoare antice58, ca 
şi gropilor în care au apărut oase calcinate (bineînţeles dacă acestea sînt 
tot umane). Alte gropi, din cuprinsul complexelor enumerate mai sus, 
conţin scheletele unor animale sau, foarte probabil, oasele calcinate pro
venite de la incinerarea unor animale (vezi situaţia de la Conţeşti), ceea 
ce reprezintă numai substituirea jertfei umane, fapt curent în practicile 
rituale ale vechilor populaţii, uneori înlocuindu-se o jertfă sîngeroasă

55. R. Vulpe, in SCIV, I, 1950, p. 50—51 ; Idem, SCIV, II, 1951, 1, p. 196— 
197 ; Idem. SCIV, 111, 1952, p. 194.

5G. D. Berciu, Iiuridava dacică, I, Bucureşti. 1981, p. 108 şi 120—127.

57. Al. Vulpe şi E. Popescu, Une contribution archtologique ă l’etude de
la religion des Geto-Daces, in Thraco-Dacica, I, Bucureşti, 1976. p. 217—226. Au
torii se referă şi la situaţiile de la Moigrad, Sighişoara şi Snagov pe care le pun
in legătură cu locurile de sacrificii şi ofrande (Ibidem , p. 125—126).

58. Iordanes, Getica, V, 41 ; Pe Columna lui Traian apar două scene care 
pot fi puse In legătură eu jertfele umane : una, printre altele, înfăţişează pe zi
durile unei cetăţi dacice capetele unor prizonieri (C. Cichorius, Die Heliefs d e r  

Traianssăule, Berlin, 1896, scena XXV), iar cealaltă torturarea prizonierilor ro
mani (Ibidem, scena XLV), Acest obicei era răspindit şi la alte popoare antice : 
la sciţi (Herodot, IV, 62 şi 103) sau vechii germani (Tacitus, Annales, I, 61). Pen
tru celţi v. A. Rybova, B. Soudsky, op. cit., p. 356—357.

Astfel de jertfe s-au pus in evidenţă şi prin cercetările arheologice de la 
Şura Mică (I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Th. Năgler, M. Rill, Aşezarea dacicii, daco
română şi prefeudală de la Şura Mică, jud. Sibiu — comunicare la a XV-a
Sesiune anuală de rapoarte. Braşov, 1981) şi in complexul funerar cu jertfe
umane de la Histria, dacă acesta este tot getic (P. Alexandrescu, Necropola tu
mulară — săpăturile 1955—1961, în Histria, II, Bucureşti, 1966, p. 146—149 ; cf.
II. Daicoviciu, op. cit., p. 67).
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j'U depunerea unor ofrande de altă natură. Astfel, s-ar putea explica 
prezenţa unor seminţe într-o groapă la Biharea. De asemenea, descope
rirea unor depozite de vase (Sf. Gheorghe Vl. probabil şi Guşteri ţa M) 
s-ar putea asocia cu ideea unor ofrande. Nu este exclus ca unele gropi 
sâ reprezinte urmele unor banchete sacre, prin care divinităţile nu ob
ţineau decit părţi din corpul jertfelor, fapt sugerat de găsirea oaselor 
de animale şi de numărul mic al scheletelor întregi. Prezenţa unor ve
tre sau grămezi de fragmente ceramice întăreşte această ipoteză. De 
asemenea. 11. Vulpe remarcă că unele gropi dezvelite la Poiana pot fi 
in legătură cu ceremoniile cultului focului şi al vetrei (la Zvoriştea ca 
şi în alti> locuri, în gropi s-au găsit aşchii de silex), atit de comune in 
antichitate, fapt ilustrat de cantitatea mare de arsură şi fragmente din 

lipitura vetrelor ce se găseşte in aceste gropilil.
Sacrificiile şi ofrandele, diverse şi curente în antichitate, alte ce

remonii pe care nu le putem încă desluşi, par a fi documentate la geto- 
daci în cea dc a doua epocă a fierului de eîmpurile de gropi rituale, re
zultate in urma unor străvechi concepţii ale magiei care impuneau pe 
lingă depunerea în pămînt a jertfelor şi ofrandelor, distrugerea obiecte
lor. a vaselor care au avut un rol ritual şi apoi îngroparea (in afara 
perimetrului locuit), mai mult selectivă a resturilor de la aceste cere
monii, ceea ce explică fragmentarea şi diversitatea inventarului caracte

ristic gropilor'’-.
In ceea ce priveşte datarea timpurilor de gropi rituale geto-dacice 

se remarcă că cele mai vechi ar fi descoperirile de la Poiana, din sec. 
IV— III  i.e.n.. la care se adaugă gropile de la Zvoriştea (sec. I II  î.e.n.). 
majoritatea acestui gen de vestigii aparţinind perioadei cuprinse între

50. K. lloredt. op. cil., in Materiale, II. p. 12.
fin. M. Rusu, Depozitul de vase dacice ile la Ciuţi erija — Sibiu, in SCS

•Cluj, VI. 3—4. 15*55. p. 512—?>5.
(il. H. Vulpe. op. cit., in SCIV, 11. 1**51. 1. p. lf*7 : Gh. Bichir, Manifestări

dc caracter magic .şi dc cult la gcto-daci din Muntenia in secolele II—/V e.n., 
in Thraco-Dacica, l i l .  15(82. p. 155. Cultul focului ai* putea fi in legătură si cu 
preznţa aşchiilor dc silex — R. Vulpe. Raport asupra săpaturilor de la Piscul 
Coconilor, in HCM1, XV II. fasc. 3!». 15*24, p. 4(i—48. Cantitatea mare de arsură 
•diri gropi ar asocia aceste vestigii cultelor divinităţilor uranienc, dar gropile pot 
conţine si ideea unei apropieri mai evidente de pămînt. deci s-ar putea atribui 

vi divinităţilor htoniene.
i>2. Ceea ce se vede astă/i atit ca modalitate de săpare, cil şi ca inventar

frapează prin varietate si derutează orice încercare de sistematizare. Rină la pu
blicarea integrală a tuturor săpăturilor şi a cercetării altor vestigii de acest gen 
(inclusiv a materialului osteologic), nu se pot face decit aprecieri globale cu o 
valoare probatorie incertă. Nu se pot distinge tipuri de gropi şi nici categorii 
de cimpuri rituale (dacă in această sensibilă direcţie ar putea fi întocmită o tipo
logie). Trebuie să avem in vedere şi faptul că ceea ce se găseşte, in prezent,
in astfel de gropi, este numai <> parte din inventarul iniţial, intrucit materialul 
perisabil nu-l mai putem cunoaşte.

Oespre îngroparea magică a diferitelor obiecte v. si James G. Era zer.
Creanga de aur, voi. II. Bucureşti. 15*80, p. 7li (spargerea şi îngroparea veselei).
•0. 138 şi p. H l— 144 (îngroparea resturilor de minea re), p. 153 (îngroparea hai
nelor şi a altor obiecte ce au aparţinut conducătorilor investiţi cu puteri magice).
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sec. II î.e.n. şi sec. I e.n. Descoperirile de Ia Biharea şi T irpeşti11!, la 
care se adaugă şi unele complexe cercetate în Muntenia ,'/\ au o impor
tanţă deosebită întrucît documentează perpetuarea cîmpurilor de gropi 
si in sec. II-III e.n. Legate de vechi credinţe şi practici magice, de ca
racter popular, adine înrădăcinate in viaţa spirituală a dacilor, aceste 
vestigii işi prelungesc existenţa şi în epoca romană la dacii din afara 
provinciei, reprezentind mărturia unei continuităţi fireşti de ritualuri 
si ceremonii, care spre deosebire de cele „oficiale" (reprezentate şi prin 
binecunoscutele sanctuare), cristalizate in epoca existenţei statului dac. 
supravieţuiesc dispariţiei acestuia'’’. Semnificativă. în acelaşi timp. este 
şi aria de răspîndire a acestei categorii de vestigii care cuprinde toată 
Dacia, ceea ce subliniază şi din acest punct de vedere, unitatea de viaţă 
spirituală a geto-dacilor.

Cercetarea atentă a materialului arheologic, atit cît a fost publicat, 
relevă că numărul cîmpurilor de gropi rituale pe teritoriul locuit de 
geto-daci este apreciabil, deşi nu este exclus ca în această categorie să 
fi încadrat si unele descoperiri care nu au un caracter ritual şi numai
o viitoare analiză atentă a acestora ar putea releva fapte acum puţin 
cunoscut? sau înţelese greşit. Definirea acestei categorii de vestigii lip
site de fast. greu de sesizat, şi mai ales, de interpretat, este ipotetică. 
Numai discuţii detaliate şi mai ales viitoarele cercetări de teren vor pu
tea completa, confirma sau nega cele de mai sus. Deşi nu se disting 
uşor in cursul cercetărilor arheologice şi nu le putem descifra intrutotul 
semnificaţia, cercetarea cîmpurilor de gropi rituale se impune pentru
>i mai bună cunoaştere a unor aspecte din interesanta viaţă spirituală 
a geto-dacilor.

ii:> Silvia Ma'‘ ni‘scu-Bilcu. Tirpeşti >r<*■■ ■ Prehis'org to Historţi in casierii 
Honumia, in l!A ll Internationid Series 707, Londra. 15*7-1 ; pentru informaţiile su
plimentare tnuMumim in mod deosebit autoarei.

<>4. Gh. Bichir. op. en., p. 153— 158. Semnificative pentru discuţia întregii 
iu rări sin* descoperirile aparţinind lui V. Teodorescu de la Budureasca. din 

păcate, inedite incă (Ibidem, p. 108).

i>5. Cucerirea romană desfiinţează regalitatea si casta sacerdotală dacică 
iP. P. Panaitescu, op. cit., p. 44—45). Preoţii daci aveau 1111 rol mare in socie
tatea dacică (rolul lui Docerieu este edificator). Formarea unei concepţii religi
oase unitare, prin înlăturarea cultelor tribale a dus la consolidarea autorităţii 
regale şi implicit a sacerdoţi lor daci. Desigur, sanctuarele dacice sint expresia 
acestui cult unic. insă după dispariţia statului dac (ca şi a preoţilor) nu sL. mai 
construiesc sanctuare, dar vechile credinţe, legate de practici magice sau le 
caracter regional, anterioare formării statului dac. au putut dăinui şi in epoca 
romană.

I.egătura dintre statul dac (reprezentat prin regii şi preoţii lui) şi sanc
tuare a fost subliniată incă dm antichitate : ....elegii (DeceneU) namqite e.v ets
tm,c nobilissimos prndcntioresqtte viros, </uos thcologiain instruevs, nutnina quae 
late ei sacella venerare xuasii jecitque sacerdotcs. ." (lordanes. Getica, XI. 71) —  

despre sacellum, v. Ch. Daremberg et Ed. Saglio. DA, voi IV. 2. p. !*32—'*33.
Distrugerea violentă şi sistematică a sanctuarelor dacice, constatată mai 

ales in Munţii Orăştiei. arată intenţia romanilor de a desfiinţa organizarea sa- 
erdotală dacică ce constituia un element de coeziune a statului dac. Pe lingă 

altele, probabil, şi din această cauză nu mai apar divinităţi dacice (nici măcar 
prin acea hiterpretatio Romana] in inscripţiile din epoca romană.
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Pl III. — Zvoriştea. Ceramică geto-daeieă. 1, •> . .
5 (Gr. 24) — 1/2 (lin mărimea natuiala

(Gr. 27) ; 2 (Gr. -4) ; 1 (Gr. 2S>
Pl. IV. — Zvoriştea. Ceramică geto-dacică. I (Gr. 24) ; 2. 4 (statul de cultură) 

.'! (Gr. 3) : 5 (Gr. 26) ; 6, 7 (Gr. 27) ; 8 (Gr. 12) — 1,2 din mărimea naturală



Pl. V. — Zvoriştea. Ceramică geto-dacică. 1 (Gr. 4 — cca 1/10 din mărimea na
turală, reconstituire aproximativă) ; 2, 3 — (stratul de cultură) ; 4 (Gr. 33) .

5—7 (Gr. 4) ; 2—7 — 1/2 din mărimea naturală

1*1. VI. — Zvoriştea. Ceramică geto-dacică. 1. 3 (stratul de cultură); 2, 8 (Gr. 
’/) ; 4 (Gr. 18) ; 5 (Gr. 12) ; fi—7 (Gr. 27) ; 9 (Gr. 4 şi 33 — !) — 1/2 din mărimea

naturală



Pl. VII. — Zvoriştea. Ceramică celtică (1)_^‘ 1 c,J“‘j1 ‘1 1" ̂ '^m ăr im ea  naturală
4 (Gr. 12); 0. 8— 11 (stratul de cultură); / (Oi. 27) — i -

Pl. V III. — Zvoriştea. Ceramică geto-dacică lucrată cu mina (1. 3—0) şi la roată 
<;:). 1 (stratul de cultură) ; 2 (Gr. 4) ; 3', 5 (Gr. 2G) ; 4 (Gr. 27) ; (> (Gr. 33). 1—3 

şi 5—<i — 1/3 din mărimea naturală, iar 4 — 1/2 din mărimea naturală



Pl. IX . — Zvoriştea. Ceramică celtică. 1—5 (stratul de cultură) ; 6 (Gr. 25) ;
7 (Gr. 20) — cca 1/1

BAN — REPERE CULTURA L-POLITICE PENTRU 
ISTORIA UNUI CUVÎNT

CRISTIAN POPESCU

B. P. Haşdeu spunea că „Două-trci cuvinte dintr-o limbă pot res
taura o lungă obscură fază într-o istoric naţională !“ ’. Considerăm că 
unul dintre aceste cuvinte este ban —  atit cu senstd uzual de „monedă'1, 
cit şi cu sensul de funcţie administrativă, instituţie a cărei răspîndire 
este atestată pentru Ţara Românească pentru Moldova3 şi Transil
vania Cercetători numeroşi au înţeles să acorde o atenţie deosebită 
cuvîntului ban (poate chiar in sensul lui Hasdeu). dovadă fiind mulţimea 
studiilor abordînd exclusiv sau atingînd această temă. însă problema 
care a suscitat controverse este in legătură cu ORIG IN EA  instituţiei şi 
monedei ban la români.

Incepînd cu perioada modernă a cercetărilor, trecem în revistă u r
mătoarele puncte de vedere.

B. P. Haşdeu credea 5 —  şi opinia lui a căpătat aderenţi0 —  că ban 
este o veche instituţie autohtonă, cu începuturi pierzîndu-se in negura 
vremurilor, de la români împrumutînd-o popoare vecine. Xenopol a 
afirmat că originea cuvîntului este slavă 7, ca şi D. Onciul 8, poziţie pe

1. B. P. Haşdeu, Scrieri istorica, ediţie de A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, Edi
tura Albatros, 1974, p. 55 — studiul Viaţa ele codru în Dacia.

2. Demnitatea de ban avind cea mai mare importanţă 5n Ţara Românească, 
cercetările generale asupra sa au vizat in primul rînd manifestarea lui in acea
stă zonă.

3. Vezi N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, I, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R., 1971, p. 277—278.

4. Haşdeu afirmă că în Transilvania instituţia banului nu a fost cunoscută
— Etymologicum Magnum lîomaniae, ediţie de Andrei Rusu, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1970, p. 253—254.

5. B. P. Haşdeu, Ktymologicum Magnum Romaniae, sub t;oce: vezi şi idem, 
Originile păstoriei la romani, unde se fac precizări in legătură cu fondul indo- 
european — Scrieri istorice, ed. cit., voi. II, p. 104.

6. Pe aceeaşi linie cu Haşdeu s-a situat Isidor Ieşan, Secta Paterenă în Bal
cani ţi in Dacia Traiană, Bucureşti, Editura Sfetea, 1912, p. 81. Dicţionarul Aca
demiei Române din 1913 aprecia originea anteromană a cuvîntului, iar G. Hai
duc, Originea cuvîntului „Ban" (In : Societatea de mîine, X X , 1943, nr. 3, p. 47__
48), se înscria aceleiaşi direcţii, după el cuvintul fiind de origine dacă.

7. A. D. Xenopol. Istoria Românilor din Dacia Traiană, ediţia a IlI-a, voi.
III , Bucureşti, Editura Cartea Românească, p. 173—174.

8. D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrin şi posesiunile lui, în Scrieri isto
rice, ed. de A. Sacerdoţeanu, voi. II, Bucureşti, 1968, p. 62.
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B. P. Haşdeu spunea că „Două-trci cuvinte dintr-o limbă pot res
taura o lungă obscură fază într-o istoric naţională !a). Considerăm că 
unul dintre aceste cuvinte este ban —  atît cu sensul uzual de „monedă", 
cit şi cu sensul de funcţie administrativă, instituţie a cărei răspîndire 
este atestată pentru Ţara Românească-, pentru Moldova3 şi Transil
vania''1. Cercetători numeroşi au înţeles să acorde o atenţie deosebită 
cuvîntului ban (poate chiar in sensul lui Hasdeu), dovadă fiind mulţimea 
studiilor abordînd exclusiv sau atingînd această temă. însă problema 
care a suscitat controverse este in legătură cu O R IG IN EA  instituţiei şi 
monedei ban la români.

Incepînd cu perioada modernă a cercetărilor, trecem în revistă ur
mătoarele puncte dc vedere.

B. P. Haşdeu credea 5 •— şi opinia lui a căpătat a d e r e n ţ i—  că ban 
este o veche instituţie autohtonă, cu începuturi pierzîndu-se în negura 
vremurilor, de la români imprumutînd-o popoare vecine. Xenopol a 
afirmat că originea cuvîntului este slavă 7, ca şi D. Onciul 8, poziţie pe

1. B. P. Haşdeu, Scrieri istorice, ediţie de A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, Edi
tura Albatros, 1974, p. 55 — studiul Viaţa ele codru iu Dacia.

2. Demnitatea de ban avind cea mai mare importanţă în Ţara Românească, 
cercetările generale asupra sa au vizat in primul rînd manifestarea lui în acea
stă zonă.

3. Vezi N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, 1, Bucureşti, M i tura 
Academiei R.S.R., 1071, p. 277—278.

4. Haşdeu afirmă că in Transilvania instituţia banului nu a fost cunoscută
— Etymolagicum Mac/num Romaniae, ediţie de Andrei Rusu, Bucureşti, Editura 
Minerva. 1970, p. 253—254.

5. B. P. Haşdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, sub voce: vezi şi idem, 
Originile păstoriei la romani, unde se fac precizări in legătură cu fondul indo- 
european — Scrieri istorice, ed. cit., voi. II, p. 104.

(i. Pe aceeaşi linie cu Haşdeu s-a situat Isidor Ieşan, Seda Paterenă in Hal
eam ţi in Dacia Traiană, Bucureşti, Editura Sfetea, 1912, p. 81. Dicţionarul Aca
demiei Jiomdne din 1913 aprecia originea anteromană a cuvîntului, iar G. Hai
duc, Originea cuvîntului „Han" (In : Societatea de miine, X X , 1943, nr. 3, p. 47— 
48), se înscria aceleiaşi direcţii, după el cuvintul fiind de origine dacă.

7. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, ediţia a IlI-a, voi.
111, Bucureşti, Editura Cartea Românească, p. 173—174.

8. D. Onciul, Titlul lui Mircea cel liătrin şi posesiunile lui, în Scrieri isto
rice, ed. de A. Sacerdoţeanu, voi. II, Bucureşti, 1968, p. 02.
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care so situează .şi Şt. Ştefănescu 9. lorga presupune că românii au pre
luat termenul de la unguri, dată fiind vecinătatea cu Banatul de Seve- 
rin  concluzie împărtăşită şi dc I. C. F ilitti n .

A fost avansată apoi ipoteza că originea cuvîntului românesc ban 
sc află în clenarii banales puşi in circulaţie din 1255 12. In sfirşit, A. Sa
cerdoţeanu a explicat originea cuvîntului ca decurgînd din Baian, cele
brul han al avarilor, avind deci o sorginte avară (turcică) l:i.

Puncte de vedere privitoare la această temă au fost formulate insă 
şi inainte de perioada modernă a cercetărilor. Astfel, Baltasar Walther 
corela cuvîntul ban cu ban do şi banderium, fără să facă precizări K. iar 
Miron Costin asocia ban cuvîntului polonez pan 1:*.

Nu este locul aici să facem o trecere în revistă a atestărilor insti
tuţiei banului pe teritoriul României Funcţia a fost reprezentată în 
mod curent după întemeierea statelor româneşti, perioadă în care a că
pătat o deosebită importanţă 1T. In  textele emanate din cancelariile mim-

9. Şt. Ştefănescu. Bănia iu Tara Româneasca, Bucureşti. Editura Ştiinţifică, 

1905, p. 10.
10. N. lorga, Geschichte des rumănischen Vollses, 1. Gotha, 11.105. p. 253. Bă

nui (monedă) poartă si el marca arpadiană, avind la bază moneda din Slavonia 
asupra regilor maghiari — N. lorga. Istoria comerţului românesc, I, Bucureşti. 
Tiparul românesc. 1925, p. 28, cf. idem. Istoria românilor prin călători, 1, Bucu
reşti. 1020, p. 12. Jn Istoria românilor, voi. 111. Bucureşti, 1937, p. 39, insă lorga 
identifica vechiul „jupan” ca fiind de origine slavă-avară.

11. I. C. Filitti. Hanii si caimacamii Craiovei, in Arhivele Olteniei, 111, 1021, 

p. 193—217.
12. Const. Moisil, Contribuţiuni la originea cuvintului „ban", in Buletinul 

Societăţii Numismatice Române, XV, 1920, nr. 33—:!•!, p. 27—34 ; idem, Monetăria 
Ţării Româneşti in timpul dinastiei Uassarabilor, in Anuarul Institutului de isto
ric naţională, Cluj, III. 1924— 1925, p. 107— 160: I. O. Condurachi. Istoricul siste
melor monetare in ţările române pină la 7867, Bucureşti. Editura Carol Gobl, 1934. 
p. 7—0 ; H. Mihăescu, Originea cuvintului Han „monedă", in SCL. X V III. nr. 3, 

1967, p. 343—347.
13. A. Sacerdoţeanu. Originea Băniei şi a „banilor" la români, in Ramuri, 

Craiova. IV. nr. 3/1967, p. 1 0 ; idem, in Histvrica, voi. II. Bucureşti, Editura Aca
demiei R.S.R., 1971, p. 90 şi urm. (Pe parcurs, cînd vom cita opinii ale lui A. Sa
cerdoţeanu, vom avea in vederea varianta publicată în Historica, 11). Plasarea 
cuvintului în cimpul lingvistic turcic a fost iniţiată de Jirecek, Istoria Srba,
I, p. 122 apud P. Cancel, Despre „rumân" şi despre uncie probleme lexicale vechi 
slavo-române, Bucureşti, Editura Socec, 1921. p. 73.

14. Baltasar Walther. Cronica — text bilingv latin-român prezentat de Dan 
Simonescu in Studii şi materiale de istorie medic, IU. 1959, p. 61.

15. Miron Costin, Cronica polonă, în Opere, ediţie de P. P. Panaitescu. Bucu
reşti. EŞPL.A, 1958, p. 215. Menţionăm in încheierea acestei treceri in revistă a 
principalelor puncte de vedere exprimate in legătură cu originea banului, că cer
cetătorii străini ai problemei s-au oprit in principal asupra a două ipoteze : ori
ginea slavă sau maghiară — o bibliografie a acestora la A. Sacerdoţeanu, op. cit., 
p. 82—83.

16. „Bănia primordială se întilneştc la toţi românii nord-dunăreni" — A. Sa
cerdoţeanu. op. cit-, p. 84.

17. Vezi mai ales Şt. Ştefănescu, op. cit., passim şi C. C. Giurescu, Contri-
htifiuni la studiul marilor dregători in sec. X IV  şi XV  (teză de doctorat), în :
Buletinul Comisiei istorice a României, Bucureşti, 1927, p. 40—66.
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teană şi moldoveană, foarte frecventă este forma de jupan UK, cu care 
sînt individualizaţi doar marii boieri l!l. Considerăm că ban şi jupan  
pornesc din acelaşi nucleu lingvistic şi istoric, deci trebuie abordaţi îm
preună. fiecare putîndu-şi aduce contribuţia la lămurirea celuilalt. (Vom 
reveni cu precizări). Nu lipsesc nici menţiunile asupra existenţei banu
lui pe teritoriul României inainte de întemeierea statelor româneşti. E 
vorba întîi de atestarea documentară a banului de Severin. incepînd cu 
anul 1233 2I1. Apoi. din cancelaria regală maghiară au emanat o serie de 
documente, incepînd cu secolul al XlII-lea. în care sînt menţionaţi 
bani Jl. Cu forma jupan, cronologia coboară în timp pînă la 983 —  data 
inscripţiei descoperite la Mireea-Vodă, în care e vorba de un jupan D i
mitrie-2. Pe unul din vasele din tezaurul de la Sînnicolau (aflat azi la 
Muzeul de istoria artei din Viena) —  pe care cei mai mulţi dintre cerce
tătorii ce l-au studiat îl plasează prin secolul al X-lea —  se află o in
scripţie cu litere greceşti într-o limbă turcică, ce a suscitat numeroase 
discuţii, fiind diferit tradusă. Indiferent însă de conţinutul mesajului 
înscris, este vorba de doi zoapani, adică ju pan i: Butaul şi Buila-'!.

La unele popoare apropiate geografic de ţările române, precum croaţii, 
slovenii etc., menţiunea demnităţii de ban —  precum şi cea de jupan 

coboară încă mai mult în timp. Unii cercetători o leagă de stăpînirea 
ungară asupra acestora, dar lucrurile nu pot sta aşa, căci Croaţia, spre 
exemplu, in legătură cu care vom cita unele documente, a fost inclusă 
Ungariei sub forma uniunii personale a regelui Coloman, abia la 1 1 0 2 , 
or documentele au păstrat menţionarea jupanului încă în 837 ur-

18. Vezi P. Cancel, op. cit-, p. 69—77 : P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească 
in Ţara Românească şi Moldova, Orinduirea feudală. Bucureşti, Editura Acade
miei R.P.R., 1064, p. 65. 73.

10. N. Stoicescu. Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi 
Moldova, Bucureşti. Editura Academiei R.S.R.. 1068, p. 27. O, C. Giurescu. op. cit., 
p. 38. a extras formele corespunzătoare, precum „salpan”, „sapan", „supan". care 
sint forme alterate pentru „jupan”.

20. Asupra problemei vezi G. Auner. Episcopia catolică a Severinului, in 
Revista catolică, an 11. 1013, p. 47 şi urm .: Maria Holban. Din cronica relaţiilor 
româno-ungare in sec. X III—XIV , Bucureşti. Editura Academiei R.S.R., 1981. p. 40 
si urm. : Despre Ţara Severinului şi Banatul de Severin in secolul al XlII-lea.

21. Un dorument emis de Andrei II la 1228 se referă la banul Simion. unul 
dintre ucigaşii reginei Gertruda, ban care avea moşii şi in Transilvania fDocu
mente privind istoria României, veacul X I—X III, C. Transilvania, voi. I. Bucu
reşti, Editura Academiei R.P.R.. 1051, p. 233—234).

22. Eug. Comşa, D. P. Bogdan şi P. P. Panaitescu, Inscripţia slavii 'lin Do
brogea din anul UJ.'!, tn Studii, IV, 1051. nr. 3. p. 122— 134.

23. Gyula Moravcsik, Bizantinoturcica, II, ed. II, Berlin. Akademie Verlag, 
1058. p. 18 ; Răzvan Theodorescu. Bizanţ, Balcani, Occident la 'începuturile culturii 
medievale româneşti (sec. X—XIV), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1074. p. 
121 ; Radu Florescu şi Ion Miclea, Tezaure transilvane, Bucureşti, Editura Meri
diane, 1979. p. 70.

24. „Omnibus z.uppanis construxi monastenum” — document purtînd data dc 
■1 martie 837 şi avind printre semnatari 5 jupani — Codex diplomaticus regni 
Croatiae, Slavoniae ct Dalmatiae, voi. I (503—1102), Zagreb, 1874, p. 45—47.
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mîndu-i menţionările clin 892 -"’. 949 ^  978 '*. 979 ■w, 1035— 1040
1059 :M>, 1067 :il —  în primul rînd pentru Croaţia, apoi pentru Slovenia şi 
Dalmaţia. Pentru Slovacia, un document datat 903—905 face referinţă 
la bano comiţi#:l-, iar apoi. după incorporarea la Ungaria (1025). banul 
este pomenit în documentele d in : 1158**, 1164— 1 1 6 5 1 1 9 3  35 etc.

Dintre documentele menţionate, o importanţă cu totul deosebită con
siderăm că are cel clin 949. Întîi pentru că aici jupanii sînt puşi în re
laţie directă cu banul, ca subalterni ai acestuia : este vorba în document 
dc- responsabilitatea (asupra a 11 diviziuni administrative ale Croaţiei) 
exercitată de jupanii respectivi ; de banul însuşi depinzînd direct alte 

trei diviziuni administrative
■lupu fiind o diviziune administrativă, un domeniu, jupanul este 

cel ce-şi exercită atribuţiunile asupra ei, atribuţiuni avîndu-le ca model 
pe cele ale banului (dar la scară mai redusă), căruia îi este subordonat 
şi al cărui nume îl reproduce — „banul de jupă“, faţă cie „banul de 
ţară" (banul Croaţiei etc-.). Astfel, in al doilea rind, documentul din 
9 4 9  este important şi prin faptul că oferă o imagine asupra funcţiilor 
si ierarhiei banului şi jupanilor. Să reţinem deocamdată amănuntul că 
atestările în documentele la care ne-am referit ale banilor şi jupanilor 
aparţin unor zone nedominate de unguri, unele avind date anterioare 
chiar venirii ungurilor în Panonia (896). Sint luxă ţinuturi care au apar
ţinut la uit moment dat imperiului germanie. E interesantă forma pan. 
păstrată în polona uzuală —  Polonia actuală nu a fost încorporată decît 
parţial imperiului earolingian. dar asupra ei s-a exercitat o puternică

25. Ibidem, p. 7:i — document din 28 octombrie 802. care are printre semna
tar' cîţiva jupani.

2<>. Ibidem, p. H*■ — document in care sint menţionaţi 11 jupani şi banul 

Croaţiei.
27. ..Ad Peloviam ecclCsiam cum decima, et duas pontes civitatis. cum ban

ii is, theloneis. et ponte...” — document emis de împăratul Otto 11, ibidem, p. 201.
28. Document emis tot de Otto II, cu textul citat anterior, identic — ibidem,

p. 2<>:t.
2!*. Ibidem, p. 11>*» —  document in care apar banii Itatimir şi Strasimir a> 

Zahlumici.
.'Î0.......donaria secularia debita banis, iuppanis vel reliquis potentiolis prorsus

nasciat" — ibidem, p. 1 1 8 .

:îl. Ibidem, p. 120.
:i2. Code.v diplomaticiis et epistolaris Slovaciac, 1 (80.r>— 12.'î5), Bratislava, 

1071. p. .18.
Ibidem, p. 82 — banul Apa.

.14. Ibidem, p. 85 — banul Ompud.
:i5. Ibidem, p. 95 — banul Dominic.
:!(>. Divisa autem est eorum (Croatorum) regio in z.upauias undecim, quoruni. 

nomina : Chlebiana (— lllievno). T/entzena {— Cetina), Emota (— Iinota). Plelw 
(— Pleva, in Bosnia), Pesenta (— Pesenta. Vezenta, in Bosnia), Parathalasia (— 
Primorje). Brebere (— Bribir). Nona (— Nin). Tzena (— Knin. Tnin), Sidraga (— 
Oko Skradina). Nina (— Nezna). lpsorumque Banus tenet Cribasam (— Krbava). 
I.itzam l— I.ika) et Gutzecam (— Godska) (vezi supra, nota 27). Descrierea sim i
lară a împărţirii teritoriale a Croaţiei apare Ia Constantin Porfirogenetul, Curte 
dc învăţătură pentru fiul sau Romanos, trad. V. Grecu, Bucureşti, Editura Acade
mici K.S.U., 1*171, p. 4M.
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colonizare. „Jupan“ nu poate fi socotită ca o formă de origine slavă, 
deoarece nu a fost utilizat la toate popoarele slave ; l-au folosit însă in 
mod curent sîrbii, ca şi bulgarii-'7, şi sugestiv este faptul că- 1  întîln im  
!a bizantini, după căderea primului parat bulgar (1018), vizînd o reali- 
uite privitoare strict la noua provincie : este vorba clo demnitatea de ka- 
tepan —  funcţie de duce, guvernator instituit de bizantini pentru Bul
garia :H?.

Să mai notăm că împăratul bizantin Constantin Porfirogenetu 1. in 
descrierea pe care o face la jumătatea secolului al X-lea unor popoare 
din Europa, aminteşte despre jupani şi bani în unele ţări precum Dal
maţia. Croaţia, Serbia :m.

Odată cu dezvoltarea regatului maghiar, demnitatea de ban este 
preluată şi intens uzitată '10, incepînd se pare cu 1 1 16. dată la care este 
menţionată'11. A. Sacerdoţeanu preciza că „la început regele maghiar 
n-a conferit demnitatea de ban, ci numai a recunoscut-o“ Afirmaţia 
este adevărată şi credem că succesiunea de documente pe care am pre
zentat-o o probează. O primă observaţie care se impune este că aceeaşi 
caracteristică externă comună ţărilor slave in care au fost atestaţi bani 
poate fi invocată şi in legătură cu ungurii —  anume raportul cu imperiul 
germanic. Pînă la lupta de la Lech (955), ungurii îşi concentrează agre
siunea asupra imperiului germanic, căutînd in acelaşi timp să-şi asigure 
diplomatic sprijinul Bizanţului : după marea înfrîngere pe care <» suportă 
din partea lui Otto cel Mare, politica lor externă se schimbă cu 180". mai

:>7. In vechea capitală a Bulgariei, Pliska. s-a găsit o inscripţie cu numele 
Deliani Bani" — Gy. Moravcsik. op. cit., p, 204.

:I8. Gh. Brătianu. Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, 
Kdi\ie de V. Râpeanu. Bucureşti. Editura Eminescu, 1*180, p. 2K! si 222 : N. lorga. 
Istoria românilor, 111, ed. cit., p. 107 n. : N. Bănescu. Sceau de Demetrius Kala- 
kalou Katcpano de Paradounavon, extras din fcchos d’Orient, tom. X X X IX . m. 
107—108/1040, p. 157—160 : Idem, Le theme de Parixliion-Paradounavon (Pararlu- 
ntiris), IjCs originea, Le nom, extras din Hultetin de la section historique, Acade
mie Roumaine, tom XXV. 2, p. 8—0.

:i9. Constantin Porfirogenetul, op. cit., p. 42, 40, 52, 54, 56. Vezi şi E. Benie- 
ker. Slairisches etymologisehes Wi/rterbuch. Ileidelberg. 1024. p. 42. Opoziţia pe 
care a ridicat-o Haşdeu (Etym. Maţ/n. Rom. — ban — sub voce) fată de identifi
carea lui „boeanos” din textul lui Constantin Porfirogenetul cu ban este sterilă: 
f. A. Sacerdoţeanu, op- cit., p. 8‘*.

40. A. Bartal. Glossarium mediae et infimae Uitinitas regni I uguriae, I.ip- 
■iae. 1001, banus — sub voce a scos din documentele emanate de la cancelaria 
medievală maghiară 10 noţiuni diferite folosite, obţinute prin desinenţe adăugate 
a ban sau prin alăturarea cuvîntului la alte noţiuni. Afară de aceste noţiun in 
are rădăcina ban apare nealterată fonetic, in Ungaria au mai fost folosite două

noţiuni : ispăn şi foispan (forma rabonbăn fiind creată abia Ia 1818 nu ne intere
sează aici) — vezi A magyar neilvtiirtânetictimologiai sztităr, Budapest. \kad. 
Kiado. sub voce. lspău, atestat prima dată la 1200 are sens de lider local, primar, 
ar foi spân, de conducător de judeţ (ibidem). Cf. Bâlint Homan, Gli Angioiui di 
\apoti iu Vngheria 1200—1403, trad. ital. h. Zamora si R. Mosca. Roma, Reale 
Accad. d'Italia, 10:58, p. 221—222. Briickncr (apud P. Cancel, op. cit., p. 71) crede 
a a existat o formă 1 pan, atestată de magh. ispăn, formă din care ar proveni pan.

41. „Clodin (...) princeps liuius provînciae et banus”. A magyar nielv Hirte- 
nete-ctimologial szotur, ed. cit., sub voce — ban. A doua atestare este de la 114*;.- 
.Bolus coines palatinus et ban”, ibidem.

42. A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 82.



124
CRISTIAN POPESCU

ales după creştinare. Din acest moment are loc un fenomen pe care 
lorga îl caracteriza ca o imitare a imperiului earolingian de către monar

hia arpadiană ,,:t.
Instituţia banului îşi are originea în imperiul franc, in vechiul germ. 

Ban, sensul Iui iniţial fiind de „proclamaţie14. „Bannareţii —  scrie de 
la Roque'‘'i —  erau potentaţi care aveau mari fiefuri, care le dădea drep
tul de a purta banieră în oastea regală [...]. Termenul de banneret este 
derivat din ban. care sem nifică proclamaţie publică de a merge la răz
boi'4. Termenul, pe care francii s-au străduit să-l impună s-a diversi
ficat şi s-a nuanţat, ajungînd să acopere o vastă arie de s ituaţii/,,i.

Cea mai veche atestare a banului este, după cunoştinţa noastră, in
tr-o capitulară a lui Childebert, d in 596. însă este important de sem
nalat faptul că, odată cu perioada carolingiană a imperiului franc, ac
tele fac apel la această instituţie (ne vom sluji de exemple din această

perioadă în primul rînd.
Hunul imperiului (al împăratului, al regelui) era o prescripţie sanc

ţionată prin autoritate şi printr-un edict corespunzător, de chemare la 
oaste, de a presta un jurăm înt. de a participa la o şedinţă judiciară etc. 
Bineînţeles, prima pondere o avea obligaţia m ilitară, ce se exercita însă 
în etape, banului regelui urmindu-i cronologic banul baronilor săi. Este 
raportul dintre bau şi arrifrreban sau bannus francilis uri francorum , 
diferenţa fiind, cum s-a arăta t17, doar de a participa la banul de oaste/,s. 
nobilii fiind supuşi banului, dar toţi oameni liberi indistinct nobili şi 
nenobili, fiind obligaţi de a răspunde la bannus francorum  w. fc’.vte tocmai 
raportul dintre ban şi jupan, aşa cum a reieşit clar din documentul din

9 4 9 , la care ne-am referit mai sus r>0.
Bunnum ponere legifera actul de suveranitate asupra unui dome

niu 11 ; in cazul în care impunea atit obligaţia, cît şi teritoriul pe care

43. N. lorga. Istoria românilor prin călători, cti. cit., voi. 11. p. 8 ; idem. 
Dezvoltarea aşezămintelor politice si sociale ale Europei, voi. 1. Bucureşti, 1920,

p. 59.
44. G.-A. de la Roque. Trăite de noblesse, Rouen. 1710. p. 24—25.
45. Persistind. spre exemplu, in toate limbile romanice : ital.. span., portug.:

bando, fr. ban.
40. Menţionăm mai jos doar variantele cele mai importante pentru demonstra

ţia noastră — pentru detalii vez Du Cange. Glosxarium aci scriptores mediat- ct 
infimae tatinitatis..., tom I. Fi.ancoforti ad Moenum. 1681. sub voce; J. F. Nier- 
meycr, Mediae tatinitatis lexicon, fasc. 1. Leiden, B. J. Brill. 1960, sub voce.

47. F. Garrisson. Mistuire du droit et des inslitutions. Le pouvoir des- temps 
feodaux ă la revolut ion, Paris. Montchrestien, 1971. p. 2.'*.

48. Adriaan Verrliulst, I.a construction carolingienne, in llistoire dc Ia

France, Paris. I.arousse. 1970. p. 11)8.
49. Obligaţii stipulate in Le.r Ripuaria, 18. 3 şi 05. 1 si C.'apitulara 1 emisă 

de Carol cel Mare la 802 — vezi Du Cange, op. cit. Textele capitularzilor — vezi 
Xfonumonta Germaniae //istorica, voi. 1— III. Hanovra, 1881—1877.

50. «„Oastea mare" şi cea „mică" ale lui |Mircea cel Bătrînl n-au cores
pondentul lor Ia Bizanţ, dar ele par a corespunde „banderlilor", bannierelor in
troduse de Angevini in Ungaria, cu te grand şi le petit ban de acasă» — N. lorga.
Istoria Românilor, ed. rit., UI. p. 272.

51. Consuetud. Lothar, tit. 8. art. 4. tit. 15. art. 10 — vezi Du Cange, op.
cit. în Stabilimentele Sf. Ludovic (sec. X III), 1. 24, aflăm : „Bers (— baronii)
sia toutes justices en la terre; ni le roi ne peut mettre ban en la terre au baron
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funcţiona, se numea bannileuca, formă de proprietate foarte sigură, în 
măsura în care obligaţiile erau îndeplinite. In  sfirşit, ban era acea per
soană investită cu autoritatea publică de a asigura aplicarea banidui

O largă sferă de noţiuni privea pedepsele ce decurgeau fie din ne- 
upu v-re la ban, fie din alte delicte, care prin pronunţarea unui ban 

deveneau sentinţe’*3, a căror formă de răscumpărare a ajuns să se sta
bilizeze la plata unor amenzi în bani Vl. Banul se diferenţia după ran
gul celui care primea răscumpărarea : nobilii revendicau bannurn do- 
n i i n i c u m episcopii — bannus episcopalis

Deci banul stabilea o vină şi formele de răscumpărare a acesteia. 
Se explică astfel simplu de ce din acest cuvint au rezultat la anume po
poare. la care ban a fost funcţional ca instituţie, în primul rînd în limba 
maghiară, forme lexicale privitoare la „greşeală*1, „vină11, „suferinţă" 
etc. Dată fiind apariţia acestor sensuri, nu numai în maghiară, ci şi 
în alte limbi, pe de o parte, iar pe de alta, determinaţia istorică a apa
riţiei lor, credem că explicarea cuvîntului bănat, care apare în Psaltirea 
Hurmuzachi58 cu sensul de „necaz", „scîrbă“, ca un simplu împrumut 
din maghiară nu este satisfăcătoare.

Din trecerea în revistă a principalelor forme de manifestare a ba
nului să reţinem că el n u  numai se emitea, ci era şi o funcţie, o insti
tuţie şi de asemenea semnifica o plată în monedă.

Deci. dat fiind faptul că ungurii, în momentul consolidării regatu
lui. au recunoscut instituţia banului, ca element responsabil local, ele
m ent de stabilitate şi control asupra populaţiei, să urmărim modalitatea 
in  care instituţia banului, pe care o avem atestată pentru teritoriul româ- 
nes deocamdată sub forma imediat inferioară ierarhic —  jupanu l. s-a 
im pus in această zonă. precum în Croaţia sau în alte părţi..

sans son assentiment : ni le bers ne peut mettre ban en la terre au Vavassor 
i— vasal al baronului)" — Encyclopâdie des gens du monde, voi. II, partea a 
1 l-a. Paris. Treuttel et Wurtz, 1833. p. 706—707.

52. .1. F. Niermeycr, op. cit., p. 80.

53. In acest din urmă caz, ban îşi are corespondentul in cuvintul germ. 
Ahte (Acht), t-are însemna „urmărire", „ostracizare". Iniţial, soţia celui

pedepsit astfei era declarată văduvă : vinovatul putea fi hătuit ca un lup (de 
.ic cea era numit Wargus — „lup", „cap de lup”) şi ucis.

54. Stare de lucruri deja stipulată în Capitulara lui Carol cei Mare din 797.

55. Penalizarea plătită acestora a fost stabilită în capitulara din 802 la 00
de solizi.

50. Actele conciliului din 821 de la Thionviile stabilesc (cap. 1) bannus
• •piscopalis la 300 solizi. Vezi Du Cange, op. cit., şi Aneedotes ccclesiastiqucs, I, 

Amsterdam — Paris. 1772, p. 510.

57. Lb. magii. Banat, „regret", „suferinţă", „jale" ; megbdn, „regreta"; 
biinbănat, „regretarca păcatului" ; buntalom, „a face rău cuiva" ; ban ni, „a re
greta" ; bdnom, „regret" (ceva). Cf. pd. dial. bano, „teamă". Vezi E. Berneker,
op. cit., p. 42.

58. Vezi Psaltirea Scitei ană, ed. de I. A. Candrea, voi. II, aparatul critic
iu rare figurează corespondentele lexicale ale Psaltirii Scheiene cu celelalte psal
tiri din sec. XV I şi X V III. p. 25, 36. 43. 58. 59, 00. 71, 81, 82. 88. 104, 124, 139,
lou. 108. 192, 228, 229, 230, 231. 245, 208, 284,
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Avarii au edificat un imperiu puternic, în cadrul căruia şi-au asi
gurat, printre alţii, şi dominaţia asupra românilor, pe care o exercitau 
sub forma tributului Momentul de la sfirşitul sec. al VlII-lea. în . are 
puterea avară se arată tot mai slăbită, coincide cu maxima înflorire a 
imperiului franc condus de Carol cel Mare. în cele cîteva războaie care 
i-au opus pe franci avarilor, aceştia din urmă au suferii înfringere după 
înfringere, care culminează de fapt la anul 797, cind regele Italiei. Pe- 
pin, însărcinat cu o nouă expediţie, distruge Ilingul şi capturează tezaurul 
principal'10. Carol întemeiază pe ruinele imperiului avar Marea Pa:. - 
nică sau Avarică, a cărei limită se pare că a fost pe Tisa. Rămăşiţe mi i- 
tare avare angajează în teritoriile neincluse mărcii, în care se retrăse- 
seră, noi lupte. în 799, 8(M. 805, cînd deja avarii creştinaţi ii înfruntă 
pe conaţionalii lor păgîni. La 802. bulgarii conduşi de Ivrum. profiţi id 
de golul creat dc dispariţia puterii centrale avare, ocupă un teritorii .a 
est de Tisa. a cărui întindere nu poate fi precizată. Francii urmăresc u 
interes toate mişcările politice din zona Balcanilor şi credem că o dovadă 
pentru acest fapt este însemnarea cuprinsă în analele france relativ la lup
tele pe care în 813 bulgarii le purtau cu b izan tin ii1'1. Marca avea de altfel 
şi roiul dc a ţine la curent cu orientările şi transformările politice din te
ritoriul străin cu care se învecina Marca avea ca principal obiectiv 
funcţia de apărare : mărcile, situate la extremitatea imperiului, asigu
rau un prim cerc de apărare*i:!, din forţe locale. în aceste cazuri, marca 
implică în mod automat un caracter de banat, deoarece impune mobili
zarea militară pe principiul banu lu i1''1. Aşa cum arăta E n g e ls d a to r it ă  
sărăcirii ţăranilor, care pe timpul serviciului m ilitar trebuiau să se ecni- 
peze singuri şi să se întreţină vreme de li luni. din 5 ţărani abia ur.ul 
putea fi luat sub arme în momentul proclamării banului imperial : se 
apela atunci tot mai intens la populaţia din teritoriile recent cucerite

59. C. Daieoviciu. Perioada de trecere la feudalism, in : l)in istoria Tr-.'i- 
xilvaniei, ed. II. voi. I, Editura Academiei R.P.R.. 1961. p. 67. Vezi şi Ma- 
Lupaş-Vlasiu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Sibiu. 1945. p. 44—4.').

60. Asupra principalelor confruntări — Einhard. Annalex regnix l'ru 
rum. in Quellen zur Karolingixehen Reichsgeschiehte, voi. I. Berlin. Riitlen u i.l 
I.oening. passini. şi idem.. Vita Karoli Magni Imperatoris, text bilingv latin-: aa- 
coz. în voi. Eginbard. Vie de Charlemagne, Paris. Champion. 102:), p. :t9 si t, a.

61. Einhard. Annalex, ed. cit., an. 8i:>.

62. I«» 82<î o solie bulgară se înfăţişează împăratului Ludovic 1 (fiul :i
Carol) in legătură cu statornicirea hotarelor ; fiind înştiinţat că împăratul hi:'.,; ir 
ar fi pierit ucis. eveniment ce putea fi tranşat favorabil francilor. Ludovic
mite un om dc încredere in Carintia. zonă de marcă spre Bulgaria, pentr’ 
afla cum stau lucrurile exact (Eginh.. Annalex, an 826). Vezi şi Fr. Engels, 
oada francă, in K. Marx si F. Engels, Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura Poliv 
1961. p. 5:!2.

i>:!. Asupra mărcii germanice vezi studiul lui Fr. Engels, Marea, iu Mar' — 
Engels, Opere, voi. 19. p. :M1—:!57. Asupra raportului dintre obştea sătească 
narea vezi P. 1’. Panaitescu. Obştea, p. 51! şi urm.

64. Transferind in timp. să remarcăm că după I2:)0, an in care ung ,
înving pe bulgari, regele maghiar hotărăşte crearea unui banat la Severin, .
cărui caracter dc marcă spre bulgari este evident.

65. Fr. Engels. Marea, p. :i50.
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care alcătuiau mărcile şi chiar la populaţii aflate dincolo de limita im- 
P riului, dar care se găseau sub protecţia francă***.

Apoi. marea reprezenta un teritoriu pe care francii procedau la o 
vmatică acţiune de creştinare a populaţiilor supuse şi constituia de 

as. menea o bază solidă pentru misionarii ce aveau ca sarcină teritoriile 
v!e lincolo de hotarele mărcii, hotare care, oricum, erau aproximative *’" 
s: :t puteau constitui în nici un fel o stavilă pentru misionari. In pro-
\i iile imperiului, împăratul trimitea doi missi dominici. cu funcţii de 
> rol şi cu alte funcţii asupra unui teritoriu precizat, statutul lor fiind 
r ilit de capitularea din 802. Misiunea era alcătuită dintr-un conte şi 
ii: episcop, fiecare ocupîndu-se de probleme speciale, dar colaborind
i 1 copul aflat în această misiune controla rezultatele misionarilor cu 
ba/ i in regiunea inspectată şi comanda noile misiuni de convertire ină- 
>int. ui mărcii sau în afara graniţelor imperiului, acţiune mult precipi- 
-*■ i t i n  timpul lui Ludovic cel Pios (811— 810).

I ’n poet german din sec. al XlII-lea. Enikel, scria că :
Viteazul rege [Carol cel Mare)
Pleacă in ţara ungurilor [—  avarilor]
Şi a început să-i facă creştini
Pe unguri şi pe români [în orig. : Walachen)
Şi-şi aşază acolo armatele sale*®.

Misionarii franci veniţi să execute propaganda creştină la popu
laţiile aflate pe teritoriul fostului imperiu avar îşi exercitau activitatea 
asupra rămăşiţelor etnice avare şi asupra slavilor. întilneau însă şi o 
p< pttlaţie creştină —  românii —  care, fără îndoială, îi susţineau : pc de
o parte, pentru că se simţeau confirmaţi confesional de misionari, pînă 
at i. din acest punct de vedere, ei fiind în opoziţie faţă de acele popu
laţii : iar pe de altă parte, se simţeau apăraţi de aceştia în cazul even
tualelor acţiuni anticreştine, căci la acel moment misionarii nu mai erau 
P' ■ _rinii neajutoraţi, ci avangarda unei puteri politice şi militare te
mute. aşa cum era imperiul franc. Iar elementele de legătură intre im 
periu si populaţia dr sprijin de la est de Tisa erau banii, fruntaşii Io

va obligaţi, in schimbul protecţiei france, la prestarea unor servicii 
!: • de imperiu prin misionari, cu care ei, ca şi restul populaţiei române.

66. Eginh., Annalex, informează că la anul 815 împăratul a cerut, de bună
â prin proclamarea banului, abodriţilor să participe Ia un război pe care su

veranul franc urma să-l angajeze. Asupra abodriţilor, vezi ibidem, an 822. 821 . 
i' . . \’itu Karoli, cap. 12. 14. 15. Cf. Al. Bărcăcilă. Aurul Ardealului in prada
cr:--"',-, im Carol cel Mare, in Huletinul Muzeului Regional Alba-lulia. Alba- 
1u' . I. 19:19—1942.

67. llistoire des relations internaţionalei, voi. 1 : F.-L. Ganshof, Le moyen 
■ti-:-. Paris, llachette, 195:!. p. 139.

68. Eginhard relatează despre trimiterea unor missi. Vita Karoli, cap. 17. 
< 7 ' îiiizot. llistoire de la civilisation en France, voi. II. Bruxelles. Winters. 1946,
V 15— 107: 1’. Viollet. llistoire des inxtitutionx politiques et administratives dc 
■a -rtince, voi. I. Paris. I.a rose et Eoreet. 1890, p. .104 : E. Lot. La France des 
*>r;.i!>‘ics ii la guerre de cent aus, Paris. Gallimard, 1941. p. 100.

69. Enikel. Cronica lumii (Crestomaţie pentru istoria statului şi dreptului
.1 11 (Feudalismul, I). Bucureşti. Editura Ştiinţifică, 1958. p. 56.
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sc puteau înţelege In limba vorbită, faţă de aceasta latina in care pre
dica misionarul fiind mult mai apropiată decît româna de azi.

Interesant este că tradiţia păstrează amintirea unor cetăţi construite 
de „frînci“ 70, ca şi a lu i Carol cel M are71. Şi ar fi de am intit o altă 
sursă edificatoare —  toponimia : este vorba dc faptul că numărul loca
lităţilor de pe teritoriul României în al căror nume este cuprins ban 
este mare. Dintre acestea, cele mai multe se află pe teritoriul Munte
niei unele dintre ele identificînd măguri, drumuri, păduri etc, prin 
indicaţia „Banului“. Ca şi in Transilvania 7;\ unde este atestată aşezarea 
Ban, la 1213 7'J, şi sînt interesante toponimele Banloe şi Bălanca, ale 
căror nume par a sugera Bannileuca, la care ne-am referit 7’\ Sugestiv 
este şi numele de provincie Banat, tocmai pentru zona în care în seco
lul al X-lea apar menţionaţi jupanii Buila şi Butaul. în  Moldova poate 
fi întîln ită de asemenea ; de curînd Gh. Ivănescu demonstrînd cu aju
torul toponimului Lunca Banului vechimea instituţiei în această zonă 

a ţă r ii7C.
Cît priveşte moneda românească „ban“, aceasta este intr-adevăr 

moneda banului, moneda pe care o strîngea banul, însă aceasta nu ca
o completare de sens ulterioară, ci moneda şi instituţia apărind simultan, 
aşa cum am încercat să demonstrăm, rezultate din aceeaşi realitate is
torică. Banul a rămas astfel in limbă şi ca înţeles generativ al monedei 
şi ca moneda cea mai mică valoric, căci banul plătit banului nu indica 
în general tipul monedei sau cantitatea. Este sugestiv faptul că ban  in 
sens de monedă s-a păstrat şi la alte popoare la care, am văzut, a func

ţionat şi instituţia ban : la croaţi, la bulgari, la polonezi.

70. Simion Dascălul. Letopiseţul.-., ed. de C. Giurescu, Bucureşti, Editura 

Soeec, 1916, p. 8.
71. Cronicarii au plătit tribut ipotezei lui Olahus. de bună seamă aflata în

suita unei tradiţii, că saşii din Ardeal sînt veniţi odată cu Carol cel Marc fHun- 
</aria, Sn voi. Umanistul Nicolaus Olahus (Nicolaie liomănul). Texte alese. Bucu
reşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 121). Ideea apare insă şi la călători străini
prin ţările române, puţind să aibă aceeaşi sorginite. precum la Anton Verancsics 
(text după 1594) sau Sebastian Miinster (15-11) — Vezi Călători străini despre 
Ţările Române, voi. I. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 15)68, p. 413. respectiv 003.
O  bibliografie a problemei la Adolf Armbruster, Dacoromanica—Sa.vonica, Bucu
reşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. P- 90 şi urm., 134, 173.

72. Vezi G. 1. Lahovari, C. I. Brătianu şi Gr. G. Tocilescu, Marele dicţio
nar geografic al României, voi. 1, Bucureşti, Socec, 1898.

73. Vezi Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 
voi. 1. Bucureşti. Editura Academiei R.S.R., 1967.

74. Registrul ele la Oradea în D.I.R., voi. cit., p. 47.

75. Dispariţia ulterioară a instituţiei banului in Transilvania este << pro
blemă ce necesită o tratare în sine. Aici s-a impus voevodatul in locul funiei, 
aşa cum intr-un fel s-a intimplat şi in Moldova şi Tara Românească, undo bănia 
a căpătat o pondere secundară faţă de voievodat, fapt care se explică in aceste
două zone din urmă prin caracterul independent al acestor state, pe cind Sn te
ritorii dependente, precum Croaţia, caracterul de banat era conform realităţilor. 
Pentru Transilvania, momentul de răscruce credem că este legat de acţiunea de
independenţă a Iui Gylas, din 1002, acesta recurgind, prin alte măsuri, !a a se
proclama voievod.

76. Gh. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 423.
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Insistăm asupra faptului că primirea instituţiei banului pentru popu
laţia românească a însemnat mai m ult decît a însemnat actul similar 
pentru popoarele învecinate. Pentru acestea din urmă adoptarea insti
tuţiei a însemnat posibilitatea unei organizări administrative bine pusă 
l i punct, după un model eficient, aşa cum era imperiul earolingian. Pen
tru populaţia romanească, pe lîngă aceasta, a însemnat contactul cu spi- 
ritualitatea latină a Occidentului, realizat prin misionarii care le vor
beau intr-o limbă apropiată lor, pe care o puteau înţelege, care-i con
firmau spiritual, după lunga perioadă a asupririi avare. Credem astfel 
eu putem caracteriza secolul al IX-lea românesc ca pe o perioadă de 
re vitalizare, a limbii latine.

în  concluzie, instituţia banului a pătruns la români, ca şi la alte 
popoare apropiate geografic, prin influenţa puterii earolingiene, repro- 
ilucind banul franc, in primul rînd ca proclamaţie şi amendă.

BAN — REPtRES CULTUREL—POLITIQUES 
POUR L’HISTOIRE D’UN MOT

— Re sume —

En se referant â l’origine du mot „ban" — dans les deux sens : institution 
ot lonnaie, l’auteur part cie la constatation ciue J’institution ban a fonctionno 
m i i - rentier territoire actuel de la Roumanie. ayant des attestations meme avant 
i,i fondation des otats roumains. On montre que ban et jupan sont des termos 
w is ins ; sont rhentionces des attestations concernant le territoire roumain. du 
N-o siecle. En analysant en rclation le territoire roumain avec les zones geogra- 
Iihiitues proches, on cite des documents desquels il en rosulte que la premiere 
atiostation apparaît pour la Croaţie en 837. en suivant autres mentions pour le 
moine territoire, et egalement relativement a la Slovenie et la Dalmatie.

L’institution du ban a l’origine dans l’empire franc, dans I’ancien mot alle- 
m.ind Han. dont le sens iniţial ost de „proclamation”.

L'auteur analyse les conditions historiques dans lesquelles la notion de 
han s’est imposoe pour le territoire roumain. ainsi comme elle s’est imposoe
■ iM loment pour des zones gengraphiques proches : les conditions se referent ă la

iu 8-e siecle et !e eommeneement du siecle suivant. quand l'empire de Char- 
ii' i.igne trouve cn essor, detruit et remplace le pouvoir des Avares, en creant

i i  Marque avare ou pannonique.
La tnonnaie ban et l’institulion ban conservees chez les roumains, ont la 

meme origine, et notamment franque. L'auteur considere que l'adoption de l’ins- 
titution ban par la population roumaine „a signifie le contact avec la spiritualite 
ii'.me de l'Occident. realist par les missionnaires qui leur parlaient dans une 
iiiigue proche de leurs, laquellc ils pouvaient la comprendre, qui les confirmaient
■ i>i> ituellement, apres la longue periode de l'oppression avare. Nous croyons 
u t que nous pouvons caracteriser le IX-e siecle roumain comme une periode 
ie renforcement de la langue latine."



DATE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE DESPRE BISERICA 
CATOLICA DIN BAIA

LIA BATRINA. ADRIAN BATRINA

Puţine din aşezările medievale ale Moldovei au suscitat în istorio
grafia românească un interes atit de constant precum cea de la Baia. 
In mod firesc şi monumentele sale de arhitectură au intrat in atenţia
i en etă tori lor care le-au închinat numeroase pagini Cele referitoare la 
biserica catolică (fig. 1 ) din cuprinsul aşezării amintite oferă imaginea 
unui monument lipsit aproape întru totul de probleme controversate 
intrucit, cu o singură excepţie, încadrarea sa cronologică şi calitatea de 
cel mai impunător monument gotic- din Moldova nu erau puse în nici 
un fel sub semnul îndoielii.

De fiecare dată cind se discutau probleme legate de cronologia mo- 
numentului catolic era invocată binecunoscuta inscripţie, azi dispărută, 
ce menţiona ridicarea sa în anul 1410 de către voievodul Alexandru cel 
Bun în memoria soţiei sale catolice Margareta, îngropată aici -. Transcrie
rea acestei inscripţii o datorăm, in trei v a r ia n te u n o r  călugări misio
nari apostolici care,în secolul XV II, vizitează Moldova şi aşezarea de 
la Baia şi anum e: Pietro Deodato Baksic (1641) 'î, Bartolomeo Basetti 
(1643)"’ şi Marcus Bandini (1(546)

Unii cercetători, în mod sporadic, îşi manifestă, totuşi, neîncrederea 
ir. legătură cu autenticitatea acestei inscripţii. Astlel. in 1905 George 
Popovici încerca să acrediteze ideea conform căreia „inscripţia de la 
Baia... nu e contemporană, ci o alcătuire conjecturală tîrzie, poate şi ten
denţioasă11 '. Aceleaşi îndoieli le intîln im  în 1915 la Carol Auner care

1. Vezi bibliografia ia Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al locali- 
taţilor .ţi monumentelor feudale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 47—48.

2. Discuţiile referitoare la Margareta, presupusa soţie catolică a lui Ale
xandru cel Bun, ia Rada Teodoru, Vechile biserici din liaia, în SCIA, seria Artă 
Plastică. 2. 1973, p. 249.

3. Confruntarea celor trei variante şi discuţia pe marginea lor la Rada 
Teodoru, op. cit-, loc. cit.

4. Călători străini despre (urile române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 240.
5. Ibidem, p. 182.
C. Codex liandinus, ed. V. A. Urechia, în AARMSI, s. II, t. XV I, Bucu

reşti, 1895, p. 243—244.
7. George Popovici, Anul de la niartic in Moldova, In „Convorbiri literare", 

X X X IX , Bucureşti, 1905, nr. 3, p. 210.
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opinează că acea Margaretă d in inscripţie nu este nicidecum soţia lui 
Alexandru cel Bun, ci, eventual, soţia voievodului Ştefan sau Costea, 
care va fi domnit pe la 1375. Osemintele sale vor fi fost transferate de 
la Şiret, unde fusese iniţial înmormintată, —  după dărîmarea bisericii 
catolice de aici în 1551 —  la Baia, prilej cu care va fi dăltuită în piatră 
şi amplasată pe zidul bisericii şi pomenita inscripţie8. La rîndul lor, 
N. lo rga” P. P. Panaitescu10, E. Lăzărescu 11 şi H. Weczerka 12 îşi ex
primă părerea în legătură cu această Margaretă, încercind să o identi
fice de cele mai multe ori, cu Muşata, preţioasa ,,gemă“ a catolicismului

din Moldova sfîrşitului de secol X IV .
In  sfîrşit, într-un studiu de dată recentă 13 se demonstrează —  pe 

baza relatărilor misionarilor catolici ce au trecut prin Baia —  că epitaful 
în discuţie este o „consemnare tardivă a unei tradiţii ce abia se for- 
ma“ 14, sub influenţa cresoîndă de la începutul secolului X V II a propa
gandei catolice din Moldova. Avem de a face. deci, cu „o plăsmuire cu 
scop propagandistic precis, in spiritul noului val ofensiv al Romei, de 
nuanţă franciscană“ 15, ce îşi află dăltuirea în piatră în intervalul de 
timp cuprins între anii 1600 şi 1641. Pentru ultima oară, conţinutul său, 

parafrazat însă, va fi redat în 1677.
împărtăşind acest ultim  punct de vedere, vom încerca la rîndul nos

tru să precizăm mai exact momentul amplasării epitafului precum şi 
perioada existenţei sale „ad cornu dextrum altaris in Sanctuario“ l,;. S-a 
presupus, de altfel pe bună dreptate, că anonimul autor al acelei „Breve 
Relatione" din 1606 17 luase contact doar cu o legendă vehiculată încă 
oral atunci cînd vorbeşte, destul de vag, despre soţia îngropată în bise
rica din Baia, a unui voievod catolic, ctitor al lăcaşului. La rîndul ei, 
relatarea părintelui Paolo Bonici — cel care vizitează Baia în anul 
1632 18 —  ne apare destul de confuză, motiv pentru care nu avem nici
o îndoială că nici acesta nu a putut citi inscripţia deosebit de clară, 
mai tîrziu, în litera ei. Se pare. deci. că şi el a consemnat doar unele in
formaţii, insuficient de bine structurate, furnizate de parohul şi locuitorii 
aşezării. Astfel ne explicăm de ce ctitorul apare a fi însuşi Ştefan cel

8. C. Auner, Episcopia dc liaia, in „Revista catolică", IV. 1915, p. 97—98,

1 lfi—117, 127.
9. N. lorga. Recenzie la C. Auner, Episcopia de Baia, în „Revista istorică". 

I. 1915. p. 184—185.
10. P. P. Panaitescu, Vin istoria luptei pentru independenta Moli/t rei in 

veacul al XlV-lea. Primele lupte pentru independentă ale ţărilor române in vca
rul al XlV-lea, în „Studii", IX, 4. 195fi, p. 107.

11. Emil Lăzărescu. recenzie la V. Vătăşianu, Istoria artei feudale i . ţă
rile române, 1, Bucureşti, 1959, in SCIA, VI, 2, 1959, p. 305.

12. Hugo Weczerka. Das mittetalterliche und friihneuzeitliche Deutsche,i im 
Fiirstentum Moldau von seinen Anfăngen bis zu seinem Uttiergang (1.1—18 Jh.), 

Miinchen, 1960, p. 76 şi 78.
13. Rada Teodoru. op. cit., p. 233—255.
14. Ibidem, p. 250.
15. Ibidem.
16. Code.v liandimis, p. 243—244.
17. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. V III. Bucu

reşti. 1894, p. 307.
18. Călători străini despre fările române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 19.
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Mare, cel care sub influenţa soţiei sale catolice (?) „a pus ... să se facă o 
biserică la Baia... şi la Baia este inmormîntată doamna“. Or dacă la 1632 
epitaful s-ar fi aflat în locul în care a putut fi citit mai tîrziu de Bak
sic, Basetti sau Bandini, fără îndoială că şi relatarea lui Bonici ar fi 
trebuit să consune, cel puţin în linii generale, cu cele trei variante tran
scrise de mai sus-pomeniţii misionari apostolici.

în aceste condiţii, considerăm că există suficiente temeiuri să res- 
tringem intervalul de timp, in care legenda orală este transpusă în 
piatra epitafului, la anii 1632— 1641. Cît priveşte ultima menţiune des
pre prezenţa inscripţiei, deşi a fost propus anul 1677 l!l, credem că această 
dată poate fi sensibil coborîtă. Ne gîndim in mod special la ştirile cu
prinse în darea de seamă a misiunii iezuite din 6  aprilie 1654, care pune 
ridicarea bisericii din Baia pe seama „domnilor de odinioară catolici" 
precum şi la cele din raportul lui Vito Piluzzi clin 1668, care leagă cti
torirea lăcaşului de numele lui Alexandru cel Bun şi de anul 1112-'1. 
fără a am inti nimic de inscripţie, deşi el rezida la Baia încă din 1653. 
ştiri care dovedesc mai degrabă, că legenda reintrase în circuitul său 
ora! ca urmare a dispariţiei epitafului de pe zidul edificiului. N-ar fi 
exclus ca înlăturarea inscripţiei să se fi petrecut tocmai în timpul lupte
lor dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan clin anul 1653, cînd se ştie că 
lăcaşul catolic a fost jefuit de odoare --.

în lumina celor de mai sus, se poate aprecia că epitaful de la Baia 
materializarea unei legende ce se naşte odată cu secolul al XVII-lea 
a fost încastrat în zidul bisericii catolice între anii 1632— 1641, dăi

nuind aici pină spre anul 1653. în condiţiile în care scopul său propa
gandistic; precum şi „alcătuirea sa conjecturală tîrzie“ nu mai pot fi 
contestate, concluzia ce se degajă este cea potrivit căreia textul inscrip
ţiei este lipsit de autenticitate şi nu susţine, deci, încadrarea cronolo
gică a monumentului în vremea lui Alexandru cel Bun -:t. Astfel stînd 
lucrurile, reveneau cercetărilor arheologice sarcina de a aduce precizări 
in ceea ce priveşte datarea acestui lăcaş precum şi a etapelor de con
strucţie cunoscute in cursul existenţei sale.

Dacă majoritatea cercetătorilor au considerat că edificiul, ce dispune
• le ancadramente îngrijit profilate şi nervuri cu secţiune specifică unui 
„'otic evoluat, în deplin acord stilistic cu monumentele contemporane 
din Transilvania -\ se încadrează în ambianţa bisericilor transilvănene 
lin prima jumătate a secolului al XV-lea 25, opinii divergente se remarcă 
i'unci cînd se fac aprecieri pe marginea elementelor de plan şi a suc-
i suinii lor. Astfel, o bună parte din cercetători socotesc că monumen

tul constituie un tot unitar, prezentînd aspectul unei vaste biserici de

19. Vladimir 1. Ghica, Spicuiri istorice, seria 1. laşi, 1935. p. 29—30.
20. Călători străini..., voi. V. p. 508.
21. Călători străini despre ţârile române, voi. VII. Bucureşti, 1980, p. 80.
22. Călători străini..., voi. V, p. 501.

23. Pentru autorii ce se pronunţă pentru datarea monumentului in vremea 
Iul Alexandru cel Bun vezi : Rada Teodoru, op. cit., p. 251, nota 94.

24. Vasile Drăguţ, Aria gotică tn Uomânia, Bucureşti. 1979, p. 151.
25. Virgil Vătăşianu, op. cit., p. 311.
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tip sală a cărui principală caracteristică este lăţimea corului, identică 
•cu cea a navei-". A lţi autori. însă, au văzut in încăperile de pe laturile 
de nord şi de sud —  sacristia şi capela —  două compartimente adău
gaţi- într-o epocă ulterioară -s. Demnă de reţinut este o ipoteză mai nouă 
conform căreia edificiul, plănuit iniţial să aibă trei nave cu absidă deero- 
şată. prezintă în final, pe lîngă o diminuare a programului arhitectural 
şi o corelare mai firească cu mărimea comunităţii care exista atunci în 
oraş -0. în sfîrşit, o poziţie aparte, demnă de o mai mare atenţie, o în
tâlnim incă in 1938 cînd se considera că unei prime etape constructive 

reprezentată de cor, sacristie şi capelă —  i se adaugă într-o fază ul
terioară, turnul clopotniţă :v‘. Această interpretare este dezvoltată şi nu
anţată in cadrul unei recente analize minuţioase şi pertinente a monu
mentului efectuată cu mijloacele proprii istoricului de artă dar şi istori
cului. Autoarea studiului —  cu atît mai remarcabil cu cît a avut darul 
să anticipeze chiar unele rezultate ale cercetărilor arheologice —  demon
strează că „edificiul gotic model din Moldova nu este de fapt decît un 
monument neisprăvit, sau cîrpit printr-o soluţie arhitectonică îndoiel
nică", realizat în două etape: prima, cuprinsă intre anii 1438— 1157 şi 
reprezentată de cor şi sacristie, componente ale unui edificiu mai mare 
dar neterminat şi cea de a doua, databilă in anul 1476, constând din 
alipirea „in chip de soluţie rapidă, a turnului tăvănit, cu profiie bas

tarde41 31.
fc

• ♦

Cercetările arheologice desfăşurate în suprafaţa ocupată de ruinele 
bisericii catolice şi zona învecinată, in anii 1974— 1975, şi prilejute de 
lucrările de restaurare a monumentului, au avut darul să confirme sau 
să infirme unele din ipotezele anterioare, aducînd precizări şi permiţîncl 
noi puncte de vedere în ceea ce priveşte încadrarea cronologică .şi eta

pele de construcţie a lăcaşului de cult.
Din complexele arheologice descoperite —  încadrate cronologic intre 

mijlocul secolului al XlV-lea şi secolul al XVII-lea —  cel mai vechi este 
reprezentat de o locuinţă cu pivniţă, ale cărei urme sînt tăiate de fun
daţiile de sud şi vest ale turnului-clopotniţă (fig. 2). Dezafectarea sa, ca 
urmare a unui incendiu, credem a se fi petrecut in deceniul şase al se

colului al XlV-lea

26. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 149.
27. Virgil Vătăşianu, op. cit., loc. cit.
28. Alex. Lapedatu, Antichităţile da la Baia, in BCMI, 2. 1909, p. 55, fig. 2; 

•Gh. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, in BCMI, 1925, p. 271 ; Virgil Vătăşianu,

op. cit., p. 311—312.
29. Vasile Drăguţ, op. cit-, p. 150.
30. Walter Ilorwath, Katholische Kirchenruinen in der Moldau, in „Siel>en- 

burgische Vierteljahrschrift", 61, 1938, p. 56—60.
31. Rada Teodoru, op. cit. p. 251—254.
32. Lia Bătrina şi Adrian Bătrina, Contribuţii arheologice cu privire la

■aşezarea de la Baia in epoca anterioară întemeierii statului feudal Moldova, in

S C I VA, 4 .1980. p. 599—613.
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Vestigiile unei biserici de lemn —  construită în suprafaţa ocupată 
mai tîrziu de turnul-clopotniţă — , ce suprapune nemijlocit rămăşiţele 
locuinţei incendiate (fig. 2), reprezintă primul lăcaş de cult ridicat in 
jurul anilor 1360— 1361 de elementele catolice coloniste. aşezate la 
Baia:u. Funcţionind pînă în deceniul patru al secolului al XV-lea — în 
mod sigur pînă în 1432 şi foarte probabil pină în 1439 —  lăcaşul am intit 
(alături şi de alte locuinţe ale aşezării) va fi distrus de un incendiu pus

după cum arătam cu alt p r ile j3'’ —  pe seama năvălirilor tătăreşti 
care, aşa cum menţionează cronicile ţă r i i35, in 1139— 1440 afectează 
numeroase aşezări din Moldova.

Din datele de mai sus rezultă că abia după distrugerea lăcaşului de 
lemn, deci după unul 1139, se va fi produs debutul lucrărilor de con
strucţie ale bisericii de zid. Aceasta va îndeplini pentru o vreme funcţia 
de catedrală, întrucît incepînd cu anul 1113 —  consecinţă a interven
ţiei regelui Vladislav Iagello al Poloniei şi a soţiei sale Anna de Cilii pe 
lingă papa loan al XXIII-lea —  la Baia luase fiinţă o nouă episcopie ca
tolică :ili al cărui prim sediu-biserică purtând hramul Sfintei Treimi —  

s-a dovedit a fi insuşi lăcaşul de lemn :tî, ars în 1139. In aceste condiţii 
-ar fi cuvenit ca instituţia episcopală, existentă aici de mai bine de un 

sfert de veac. să iniţieze şi să conducă, in calitate de comanditar şi bene
ficiar, lucrările in vederea ridicării unui nou sediu. Dar adesele plîngeri 
ale celor doi episcopi —  dominicanul Ion de Ryza (1413— 1437)38 şi mai 
apoi Petru Csipser (1438— 1457):!0 —  cu privire la starea materială pre
cară a instituţiei pe care o reprezentau, mărturisesc faptul că episcopia 
nu dispunea de puterea economică necesară unei atari întreprinderi ce 
se va dovedi a fi costisitoare.

în  această vreme, însă, comunitatea alogenă catolică din Baia se 
află în perioada maximei sale dezvoltări ca urmare a sporului demo
grafic şi a avintului economic pe care îl cunoaşte aşezarea în ansam
blul e i/,(). Astfel stind lucrurile n i se pare firesc ca o comunitate de acest

33. Idem. Unele opinii privind aşezarea saşilor la Baia în lumina cercetă- 
iilor arheologice, în „Cercetări arheologice. Muzeul Naţional de istorie", voi. VI. 
llvicureşti, 1983.

34. Ibidem.

35. Cronicile slavo-romăne din secolele XV—XVI, publicate de loan Bog- 
fun, cd. P. P. Panaitescu, Bucureşti. 1959, p. 7 şi 15 : Grigore Ureche, Letgpise- 
ful Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1955, p. 76.

36. Konrad Eubel. Zur Errichtung des Episcopatus Moldaviensis, in ,.!!<>- 
i MSche Quartalsehrift“, XVII, 1903, p. 188—201 ; Radu Rosetti, Despre unguri şi 
tpiscopiile catolice din Moldova, in AARMSI, s. II, t. XXVII, 1905, p. 57—58.

37. Lia Bătrina şi Adrian Bătrina, op. cit., loc. cit.
38. Radu Rosetti, op. cit., p. 60.
39. Ibidem, p. 65.

•10. N. Maghiar şi Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului in România, Bncu- 
f  ,U. 1970, p. 121 ; Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara 
l 'itnânească şi Moldoi'a in evul mediu, Bucureşti, 1969, p. 65—91 ; Radu Mano-

scH, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (sec. XIV—XVI), Bucu- 
roşti, 1965.
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fel, numeroasă /' 1 şi puternică din punct de vedere economic, cu evidente 
preocupări culturale să-şi permită să iniţieze şi să susţină ridicarea 
unei catedrale pe socoteala sa. Recurgind, fără îndoială, la serviciile 
unor constructori transilvăneni, comunitatea catolică de la Baia va pur
cede la construirea unui lăcaş de cult care, aidoma strălucitelor modele 
de dincolo de munţi sau din centrul şi apusul Europei, trebuia să ilus
treze ascensiunea, bogăţia şi puterea unei obşti aflate în plină afirmare.

Avem toate temeiurile să credem că noua catedrală urma să bene
ficieze de un amplu program de arhitectură, realizabil —  în concepţia 
atit a comanditarilor cît şi a constructorilor —  in mai multe etape. Din 
cauza efortului considerabil pe care- 1  impunea o asemenea construcţie, 
s-a optat pentru ridicarea, într-o primă fază, doar a absidei, a corului 
şi a sacristiei, —  indispensabile desfăşurării cultului — . latura de vest 
a corului —  terminată printr-un arc triumfal —  fiind protejată de o 
„navă" de lemn, evident o soluţie cu caracter provizoriu ce urma să su
plinească absenţa navelor propriu-zise (fig. 3). Că lucrurile s-au petre
cut astfel, o dovedesc atit mărturiile oferite de cercetările arheologice 
cit şi observaţiile efectuate asupra elementelor de zidărie ce se mai păs
trează din nucleul iniţial reprezentat de absidă, cor şi sacristie.

D in cercetările arheologice /,:1 rezultă că nivelul de arsură corespun
zător dezafectării lăcaşului de cult din lemn este suprapus nemijlocit 
de un strat de argilă galbenă provenit, fără îndoială, din şanţurile de 
fundaţie ale bisericii de zid. Un gros de argint emis in 1 130— 1431 de 
monetăria lui Alexandru cel Bun şi aflat în acest strat de argilă, consti
tuie un terminus post quem  în stabilirea momentului ridicării edificiului 
de zid. Fundaţiile acestuia, cu adincimea de 1.20 in zona sacristiei şi de 
2 .0 0 - 2 ,2 0  m în cea a corului, sînt realizate prin turnare pe o adincime 
de 0,80— 0,90 m, iar apoi zidite p ină la suprafaţa solului (fig. 6 1 , 2 , 4).

41. Cronicarii) Antonio Bonfini, atunci cinci relatează lupta cie la Baia din 
noaptea de 14 spre 15 decembrie 14(i7 dintre ostile maghiare şi cele moldovene, 
apreciază la ii000 numărul dc locuinţe alo oraşului. Chiar dacă cifra pare puţin 
exagerată, ea ilustrează oricum dimensiunile unei aşezări ce reuşeşte să-l impre
sioneze pe cronicar şi prin amploarea ei. (Vezi : Antonii Bonfinius, IIistoria Pan- 
nonica siva Hunyaricarum rerum decades IV et dimidia, Colonia. 1690. p. 396). 
Aprecierile de mai tîrziu. din 1646. ale misionarului Marcus Bandini cu privire 
la cele 1001) de case şi 6 000 de suflete ale Băii ..de odinioară" (Călători străini -, 
voi. V, p. 325) par a se referi doar la populaţia catolică a oraşului, destul de nu
meroasă in acest caz.

42. Numeroşi tineri din Baia frecventează universităţile din Praga, Craco
via şi Viena (Radu Manolescu. Cultura orăşenească in Moldova in a doua jum ă
tate a secolului al XV-lea, in voi. „Cultura moldovenească in timpul lui Ştefan 
cel Mare", Bucureşti. 1964, p. 80—81). dovadă a largii deschideri culturale şi a 
orientării spirituale a fiilor acestei aşezări.

43. Trebuie arătat că succesiunea depunerilor arheologice a fost deranjată, 
in afară de numeroasele gropi de morminte, şi de o acţiune de decapare destul 
de recent efectuată, atit la interiorul cit şi la exteriorul monumentului, uneori 
pină la o cotă inferioară nivelului de construcţie a bisericii de zid.

44. Vezi nota 33.
45. Identificarea monedelor a fost făcută cu ajutorul cercetătoarei Elena Isă-

ceseu, căreia ii mulţumim şi cu acest prilej.
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l 'n  strat ele păm înt brun închis desparte nivelul de construcţie al fun
daţiei de cel al elevaţiei

Zidurile sînt realizate din piatră de carieră şi de rîu (fig. 6/1). cea 
de talie intervenind arareori, în mod special în cazul nervurilor de boltă, 
;t chenarelor de uşi şi ferestre (fig. 8 1, 2, 3), a soclului şi a arcului 
triumfal. într-o primă fază edificiul este reprezentat de o absidă pen- 
tagonală (fig. 1), un cor şi o sacristie (fig. 5), beneficiare ale unui soclu 
de piatră profilat ce le înconjoară doar pe laturile ele nord, est şi sud 
(fig. 6  1). Absenţii acestuia de pe latura de vest a sacristiei ne permite să 
apreciem că într-o a doua etapă lăcaşul urma să fie amplificat prin 
trei nave, proiect ce nu va mai apuca sâ fie pus in aplicare. Faţadele 
sînt flancate de 1 2  contraforturi dispuse in punctele de descărcare a 
bolţilor (fig. 5). Elementele ce se mai păstrează clin sistemul de boltire /|7 
sînt reprezentate de console cilindrice, terminate în floare şi de blocul 
de deasupra consolei din care sc despart : dubloul, ele secţiune cu col
ţurile teşite, şi două nervuri trapezoidale, legate cu profiie concave 
(fig. 8/1). Toate acestea indică un cor, alcătuit clin trei travei, boltit in 
cruce pe ogive şi o absidă pentagonală boltită radial pe nervuri (fig. 3 ). 
Potrivit dispoziţiei contraforturilor, sacristia paie să fi fost şi ea com
pusă clin două travee şi, de asemenea, boltită in cruce pe ogive. Pe la
turile de sud şi vest ale acestei încăpcri s? află cit? o nişă dublă acope
rită de arce in plin centru. In altar se mai păstrează ancadramentele in 
arc frînt. clin piatră profilată, ale celor trei ferestre (fig. 8/2 ). Un ultim 
element este reprezentat de arcul triumfal, neprofilat, din care st* m ii 
păstrează doar cîteva asize ale pilastrului său de suci. La o analiză atentă 
a elementelor litice profilate, păstrate clin prima sa fază de construcţie, 
pe baza analogiilor stabilite cu unele monumente din Transilvania, s-a 

putut observa că modelarea lor a avut loc nu mai devreme de cel de al 
patrulea deceniu al secolului al XV-lea ',s, constatare confirmată şi de 
încadrarea cronologică a monumentului oferită de datele arheologice.

După ridicarea zidurilor altarului, corului şi sacristiei, ca o soluţie 
cu caracter provizoriu menită să protejeze larga deschidere către sanc
tuar a arcului triumfal şi să ofere un spaţiu suplimentar închinătorilor, 
pe latura de vest a corului se amenajează o încăpere din lemn, o „navă4*
< u suprafaţa sensibil apropiată de cea a turnului ce se va ridica ciţiva 
ani mai tîrziu. Existenţa acestei încăperi de lemn, dovedită şi ea de cer
cetările arheologice, explică modul în care lăcaşul a funcţionat o pe
rioadă de mai bine de 25 de ani.

Cit priveşte amenajarea interiorului se constată două rezolvări. 
Dacă în sacristie se intîlneşte o pardoseală din cărămidă, în rest (altar,

46. Prezenţa in stratul dc pămînt brun închis a unui dinar emis de ludovic  
de Anjou. intre 1373— 1383. precum şi in nivelul de mortar corespunzător r id icării 
elevaţiei a unui obol emis de Sigismund de Luxemburg iu 139), nu schimbă cu 
nimic datarea monumentului de zid. neconstîtuind altceva decît dovada că şi la
rirşitui deceniului patru al secolului al XV-lea. cind a fost ridicat lăcaşul, aceste 

••misiuni se mai aflau în circulaţie.
47. Cărămizile cu striuri longitudinale, descoperite pe parcursul cercetărilor, 

par să fi aparţinut şi ele tot sistemului de boltire.
48. Rada Teodoru, op. cit., p. 251.
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cor şi navă) —  în aşteptarea unui nou aport constructiv —  interiorul 

va fi podit cu o simplă duşumea din seînduri.
De o grijă specială se bucură, insă. spaţiul înconjurător, două dru

muri —  amenajate pe o lăţime de 8 — 1 0  m şi pietruite cu bolovani de 
rin — inconjurind la nord şi sud clădirea catedralei (fig. 8 1) şi unin- 
du-se spre est şi vest într-o arteră unică. Sint fără îndoială, şi acestea, 
mărturii materiale ce vorbesc despre preocupările elementului alogen 
din Baia pentru organizarea unei trame stradale de tip urban în cen

trul căreia se află lăcaşul de cult.
Incă de la bun început biserica de zid va îndeplini, pe lîngă alte 

funcţii, şi pe aceea de capelă cimiterială. Cu prilejul cercetărilor arheo
logice au putut fi identificate 18 morminte ce ţin de această primă epocă 
dc funcţionare a bisericii de zid w. Din rîndul lor. un număr de 12 au 
fosi practicate în interior —  două in cor şi 1 » in „nava4' de lemn —  iar 
restul de <i la exterior. Inventarul funerar, aflat in doar 5 din morminte, 
constă din (i piese monetare. Este vorba de : un obol emis de Sigismund 
de Luxemburg in 1391 şi de un gros emis de Alexandru cel Bun între 
1415- 1131. ambii aflaţi în M;-_. : cite un gros emis de Alexandru cel 
Bun între 1108— 1115, aflaţi în M7:, şi Ms._.; o jumătate de gros emis de 
Alexandru cel Bun după anul 1108, aflat în M.r, : şi un dinar emis de 
lancu dc Hunedoara împreună cu Vladislav intre 1111 14 lo.aflat in M ;(.

Odată, însă. cu încheierea primei faze de construcţie se pare că şi 
zelul comunităţii catolice din Baia se diminuează simţitor. De această 
împrejurare par a nu fi străini nici călugării conventului franciscan din 
Baia. aflaţi in dispute vehemente cu episcopia, incă de la înfiinţarea ei ’11. 
Semnificativ in acest sens ne apare apelul adresat de episcopul Petru 
Csipser papei Nicolau al V-lea prin suplica din 28 noiembrie 1-152:,t, 
in care se plînge de influenţa nefastă a fraţilor călugări franciscani in 
rîndul credincioşilor pc care îi absolvă de obligaţia de a veni la cate
drală. De asemenea .acelaşi episcop atrage atenţia că in cazul in care 
nu se vor lua măsuri pentru limitarea acţiunii acestora, sus-zisa cate
drală se va pierde : „dicta ecclesîa cathedralis. destruatur“. Oare ce se 
poate înţelege altceva din acest apel, decît faptul că enoriaşii —  atraşi 
de călugării franciscani —  se lăsau din ce in ce mai greu convinşi să 
contribuie din punct de vedere material la nevoile episcopiei şi. implicit 
la continuarea lucrărilor de construcţie a catedralei ?

Astfel stind lucrurile, este lesne de înţeles de ce catedrala continuă 
să funcţioneze in prima sa formă, fără să poată fi amplificată, pînă ce 
un puternic incendiu îşi va pune amprenta asupra sa. distrugind. toto

19. Gropile acestor morminte se taie de la nivelul de construcţie al corului 
si sacristiei — dovadă că s-au practicat înmormintârj chiar în timpul ridicării 
lăcaşului — sau de ta nivelul amenajărilor interioare, fiind suprapuse dc stratu
rile «e ţin de etapele ulterioare de construcţie şi funcţionare a edificiului. M or
mintele sînt reprezentate de gropi simple si conţin adeseori urme ale sicriele: 

<lc lemn.
rill. Radu Rosetti. o;», cit., p. i>2—fit.
51. Ibidem, p. (if>—HO.
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dată. şi numeroase locuinţe din cuprinsul aşezării ’'-. Incendiul pomenit 
t ste provocat de lupta de la Baia din noaptea de 1 I 15 decembrie 1 H'7. 
dintre- ostile moldovene conduse de Ştefan cel Mare şi cele maghiare 
conduse de Matei Corvin Relatările unor martori contemporani, pre
cum Antonio Bonfini v' sau Jan Dlugoszv\ referitoare la această bătălie 
onfirmă împrejurarea că biserica catolică şi sectorul învecinat s-au 

aflat in miezul evenimentelor. De altfel, după ce la 13 noiembrie oştile 
maghiare pătrunseseră prin pasul Oituz în Moldova, după un marş de
vastator spre nord, în cursul căruia „pagos et oppidula igni ferroque 
passim eu nete vastat" ■*'. la 10 decembrie ajung la Baia. Aici. se pare 
că Matei Corvin intenţiona să petreacă mai multă vreme, cu scopul de a 
se pregăti pentru confruntarea decisivă cu oastea moldovenească’1'. Car
tierul general al regelui maghiar se stabileşte în piaţa centrală a cartie
rului ocupat de colonişti, in imediata vecinătate a catedralei. Imaginea 
prezentată de cronicarul Antonio Bonfini despre topografia cartierului 
este confirmată cie rezultatele cercetărilor arheologice. Astfel, sînt men
ţionat: cele două drumuri ce încadraţi catedrala precum şi locuinţele 
învecinate : „In parte fori. Regis erat hospitium. qua ad Episcopatum 
spectat : ubi duae quoque viae eongruunt que basilieam amplectuntur" :,s. 
Ceilalţi membri ai suitei regale au fost cartirniţi in locuinţele ampla
sate in jurul pieţei „ut ex usu Regi praesto semper adessent44 ;’-1. Datorită 
acestei concentrări de forţe armate, zona centrală a cartierului aparţi
nind coloniştilor va avea mult de suferit în cursul luptelor. Armata 
moldovenească atacă clin mai multe direcţii oraşul, punînd foc iii trei 
cartiere diferite. Luptele s-au purtat pe străzi, cea mai mare parte din 
•ele li 0 0 0  de locuinţe ale oraşului eăzînd pradă flăcărilor1*1. în  canieruf 
in care fusese găzduit regele, oştenii se înfruntau la lumina flăcărilor 
ce mistuiau locuinţele1’1. Cu mari pierderi, cu un rege grav rănit, armata 
maghiară reuşeşte. în cele din urmă, să se retragă în ordine.

Biserica catolică, aflată in apropierea reşedinţei regelui maghiar, 
•uferă importante stricăciuni. Un strat gros de cărbune şi cenuşă, afe-

52. Eugenia Neamţu. Vasile Neamţu si Stela Clieptea. Oraşul medieval liaia
■ <i \eeolele S IV—XV II, lasi. 1*180. p. 20—:i8. Una din locuinţele (I.II1) cercetate
Ic către noi. aflată hi nord-est şi in vecinătatea imediată a bisericii a fost dis-

•.rusă t e acelaşi fcuvndi’i.

Pentru bibliografia problemei a se vedea : Serbau Papacostea. lliblioyra- 
'iu istorica (i e))t>ci lui Ştefan ret Mare, in voi. „Cultura moldovenească in timpul 
lui Ştefan c el Mare”, p. ii(>2—(>< 5 : Al. I. Gonţa. Strateţ/ia lui .Ştefan eel Mare iu
■■ralia rle la liaia (1-W7). in ..Studii”, ii. I0(>7, p. 1127 si urm .; loan Aurel Pop.
’ttluarca mărturiilor docunietţtare despre expediţia întreprinsa de ret/ele Matei

• rvin hi Util iu Moldova, in „Revista de istorie", 1. 1081. p. ]:tl — HI).
54. Antoiri Bonfinius. op. cil., p. :t0i>.
55. .Ian Dlugosz, Historiâ l'olonica, voi. II. Leipzig, 1712. col. 117— 118.
5*». Antonii Bonfinius. op. rit., loc. cil.
57. Nicolae Grigoraş. Ţara Românească a Moldovei de la întemeierea statu

lui pinii la Ştefa;i tel Mare ( I.IMI— H.r<7). laşi. 1078. p. 7:;.
58. Antonii Bonfinius, op. r i t . ,  Joc. cit.
50. Ibidem.
(io. Ibidem.
(il. Ibidem.
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rent nivelului de călcare al primului monument catolic de zid, dove
deşte că au ars acoperişul, odoarele şi în întregime „nava“ de lemn.

Fără îndoială că, la scurtă vreme după ce liniştea s-a reaşezat dea
supra oraşu’ui, comunitatea cul; !ică de aici so va îngriji de refacerea 
bisericii, preţuind această iniţia ivă, cu atit mai mult cu cit episcopul 
în funcţie minoritul Ioannes Nemulem —  îşi părăsise eparhia încă 

din anul 1466
Stratigrafie a fost surprinsă şi această acţiune de refacere a bisericii. 

Astfel, s-a putut observa că stratului de arsură — corespunzător eveni
mentelor din iarna anului 1167 ii succede nemijlocit un nivel de con
strucţie ti:î. reprezentat de un strat consistent de mortar şi piatră, ce 
atestă faptul că lucrările de refacere au afectat nu numai corul şi sa
cristia ci şi suprafaţa ocupată odinioară de ,.nava“ de lemn, pe locul 
căreia a fost ridicat din piatră 1111 turn masiv cu parter şi două nive
luri. tăvănit şi cu profite socotite azi a fi bastarde01. Soclul său are o 
profilatură simplă şi se deosebeşte net de cel al corului şi sacristiei. în 
afară de rolul de clopotniţă, fără îndoială că el il va fi îndeplinit şi pe 
acela de punct de observaţie, în calitatea sa de cea mai înaltă clădire a 
aşezării. O scară plasată in colţul de nord-vest facilita accesul la nive

lurile superioare.
Tot cu acest prilej are Ioc şi adosarea unei capele pe latura de sud 

a corului prin amputarea unui contrafort şi prelungirea altor două. 
Această nouă încăpere va fi înzestrată cu o uşă de acces ale cărei di
mensiuni nu se mai păstrează, cu două contraforturi pe latura sa de 
sud şi cu o scară —  probabil, de acces la nivelul unei galerii — a cărei 

fundaţie se află în colţul său de nord-vest.
Din pictura monumentală cu care a fost împodobit cel puţin o 

parte din edificiu cu acest prilej sau oricum la scurtă vreme, nu s-a 
mai păstrat decît o suprafaţă pe faţada de sud a turnului. Aceasta con
ţine. potrivit unor aprecieri de dată recentă silueta de mari dimen
siuni a sfîntului Crlstofor. reprezentat cu pruncul Isus pe umăr.

Anul 1-I70 găseşte atit aşezarea cit şi biserica complet refăcute. 
Menţionarea lăcaşului sub forma „biserica cea mare din Baiau t;<i, ce 
urma a fi vizitată de toţi credincioşii ce vor primi indulgenţe pe anul 
curent, dovedeşte că la această dată edificiul se afla in funcţiune şi era

<!2. I.a 8 iulie 1457. după moartea Iui Petru Csipser. in funcţia «le episcop 
de Baia este numit Ioannes Nemulem sau K amine/. un minorit polone/. Se parc 
că din anul 14G(î el nu mai rezidează in Moldova, cj 111 Ungaria unde va muri 
in anul 1-172 (cf. Auner. op. cit-, p. 120—121).

ii:î. Decaparea menţionată in nota 42. cobori nd pină la partea superioară a 
acestui nivel de construcţie, a înlăturat toate mărturiile cu privire la amenajă
rile interioare şi exterioare pe care le va fi cunoscut monumentul in această etapă 
de construcţie.

ii4. Rada Teodoru, op. cit., p. 253.
05. Vasile Drăguţ. O picturii murală exterioară regăsită la liaia, in „Revtsln 

muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă". 1, 1075. p. <>0. Inui- 
jîini asemănătoare ale acestui sfint se găsesc şi in pictura murală din Transil
vania, puţind fi observate la biserica ortodoxă din Strei sau la bisericile evanghe
lice din Dîrlos, Tătârlaua, Şmig (Ibidem).

Oii. C. Auner, op. cit., p, 121 —123.
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prevăzut cu impunătorul turn ce explica, de altfel, atributul folosit
‘ ru individualizarea sa în raport cu celelalte lăcaşuri existente la

• dată în aşezare. Această semnalare o întîln im  în indulgenţa ple
nara acordată la 9 aprilie 1476 de către Papa Sixt al IV-lea recent nu
mit ilui —  la 2 0  martie episcop de Baia, Petru de Insu la07. Transil
vănean, originar din Cristianul Sibiului şi distins bacalaureat în drept 

1 1 'aic. noul episcop este membru al delegaţiei trimisă de către Ştefan
■ Mare la Vatican cu sarcina expresă de a solicita ajutor în vederea

iie( sării unui război antiotoman. Dar. numirea lui Petru de Insula 
r 1 episcop al scaunului vacant de la Baia, ca urmare a cererii domnito- 
r i! : Moldovei, precum şi obţinerea amintitei indulgenţe plenare, vor 
fi singurele succese, in afară de promisiuni generoase, obţinute de de-
ii .u '.k'. Datorită, probabil, invaziei turceşti, din vara anului 1170, se 
pare ă Petru de Insula nu va mai ajunge în eparhia sa, din moment ce 
1 77 il vom găsi la Cetatea Albă —  unde se intitula „episcop Mol-
daviensis“ şi sufragen al bisericii de Alba în Transilvanialis — , pentru 
«■a -ore amurgul vieţii. în 1484, să îl aflăm îndeplinind modesta funcţie 
de preot paroh in satul său na ta lli!l.

Evenimentele din vara anului 1476 vor avea consecinţe nefaste 
aşezarea de la Baia, cu greu refăcută după ampla distrugere pe 

cart a cunoscut-o în iarna anului 1 167.

Dintr-o relatare contemporană, datorată lui Baltazar de Piscia
■ - scrie aventurile a cinci tineri genovezi într-o Moldovă pustiită de 

inv.' ia turcească .aflăm că Ştefan cel Mare, după tristul episod de la 
V.i . Albă din ziua de 2b iulie, se retrage spre nord arzind toate aşeză
rile prin care urmau să treacă turcii în urmărirea oştii moldovene. Ast- 
l< . 'irit incendiate Iaşii. Bacăul, Romanul şi Baia („Jassum, Bocum, Bo
rna:. oazar et Bagnam“), iar locuitorii acestor aşezări „cum multis bonis*1

refugiază fie în Ungaria (Transilvania —  n.n.) fie în Galiţia. De 
ai-oi incendiu nu scapă nici catedrala catolică, dovada constituind-o atît 
pit-:role puternic arse ale turnului cît şi nivelul de arsură, datat cu o 
nii> adă emisă de Matei Corvin în intervalul dintre anii 1 171— 1176, 
p r iv n tă  în imediata apropiere a m onum entu lu i"1.

Lucrările de refacere a lăcaşului nu afectează insă structura sa, 
n 1 urile fiind doar consolidate, acoperişurile şi tencuielile refăcute.

Acest al doilea dezastru suportat de orăşenii din Baia in decurs de 
nur.’, i 1 0  ani va fi hotăritor pentru viitorul aşezării. Numărul celor re
ia' şi clin bejenie în 1170 pare să fi fost considerabil mai mic in ra- 
i• t ' 1 al celor plecaţi, mulţi dintre locuitorii colonişti aşezindu-se în
1 -re ce promiteau a le oferi mai multă siguranţă precum Suceava, 
laşi -al! BacăU.

ii7. Ibidem.
nil. Radu Rosetti, op. cit., p. fi!>. 
<>'*. C. Auner. op. cil., loc. cit.
7n C. Esarcu. O rclafiune contimporană inedită despre Ştefan cel Mare,

1 U' . in „Columna lui Traian", 187<i, p. 37i>—380.
71 Este vorba de un dinar emis de Matei Corvin intre anii 1471 — 147'i şi

if in S 12.
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Comunitatea catolica clin Baia îşi va reduce simţitor numărul mem
brilor săi. dispărînd total spre sfirşitul secolului al XVH-lea. Nu >. it 
străine de această situaţie nici vremurile extrem de tulburi din a d .a, 
jumătate a secolului amintit —  războaiele turco-poione —  cind Bai:*., 
aflată în drumul spre Polonia, va fi adeseori atacată .şi jefuită de ivr.re 

turci cu prilejul incursiunilor acestora spre nord.

Istoria monumentului, în mod firesc strîns legată de cea a cormr.u- 
tăţii pe care o deservea, poate fi urmărită, şi pe mai departe, mai b ite , 
toi prin coroborarea datelor arheologice cu nepreţuitele informaţii scrUe. 
transmise în mod special de acei misionari catolici care, incepînd u 
sfirşitul secolului a! XVT-lea, cu scopuri confesionale. în repetate r  
duri vor vizita Moldova, în general şi localităţile cu populaţie calo.. i. 
în special. In mod fericit cele două categorii de izvoare se complete; ă' 
reciproc oferindu-ne un tablou pe cît de viu şi fidel pe atit de coli r 
al unei societăţi prospere odinioară dar îndată, odată cu sfirşitul ^  — 

lului al XV-lea. în amurgul existenţei sale.
Pînă in anul 1510, funcţia cea mai importantă a lăcaşului a ->1 

cea de sediu episcopal. Petru de Insula, investit cu funcţia episcop, ă 
la 29 martie 1176. se pare, după cum am mai arătat, că nu va aji ,e 
să rezideze niciodată la Baia. Scaunul va rămîne. astfel, vacant dc- f. 
iar apoi şi de drept pînă la 1 1 noiembrie 1188 cînd mitropolitul L.:r.- 
bergului, loan Watrubka, călătorind prin Moldova, numeşte ca epis p 
de Baia pe Simion D o b r io la n u s L a  2 0  septembrie 1197, papa A •— 
xandru al Vl-lea unge ca episcop de Baia pe un dominican din Sz- v- 
din, Toma Bateha, care 1111 va rezida, insă, în eparhia sa. mulţumindj--- 
sâ o viziteze doar în cîteva rînduri 7:!. In sfirşit, ultimul episcop de 15..iav 
menţionat in anul 1510 de actele papale, este M ihail Marinovskl ’. 
După această dată, instituţia episcopiei îşi încetează existenţa. lăc.*ci 
continuind să îndeplinească funcţia de biserică parohială şi capelă c i: : .- 
lerială, dependentă din punct de vedere ierarhic, col puţin pentru - 
cepul, de Episcopia Milcoviei. La 28 februarie 1518, episcopul Mihai 
11-lea convoca la Sibiu Sinodul bisericilor considerate ca ţinînd de —
ceza sa. prilej cu care este menţionată şi cea de la Baia — Moldv;, -

nensi7\

In calitatea sa şi de capelă eimiterială, în jurul monumentului 
tinuă să funcţioneze o necropolă. Numărul de morminte şi încadr; r 

cronologică a necropolei bisericii de zid din a doua sa etapă de func-.i - 

nare. cuprinsă intre 1167 şi secolul XV II, ni se par a fi deosebit de i m

portante prin aspectele demografice sau de ordin urbanistic pe car- - 

relevă. In condiţiile în care nu a putut fi cercetată decît circa 1 0 — !'■ /,

din suprafaţa totală a cim itirului, a fost identificat un număr de

72. O. Auner. op. cit., p. 124.

7;î. ibidem, p. 125.

71. Ibidem.

75. Batiu Rosctli. op. cil., p. 72.
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ir, rminte 7,; dintre care 2 1  au conţinut obiecte de inventar. In patru din 
a. tea s-au găsit diferite obiecte de podoabă — două inele, un năsturaş
o: argint filigranat şi două catarame iar în restul de 17. piese mo-
im ire emise in intervalul cronologic dintre anii 1391 — 1 f> 17. Dintre 
.•.! ‘.ea o remarcă specială se cuvine a fi făcută cu privire la inventam!
rr mîntului 93 reprezentat de un depozit de 27 de piese monetare :
•ii gros emis de Vladislav II Jagello (1386— 1 13 1) şi 26 de şilingi, pro-

nd din monetăria lui Sigismund III Vasa (1587 1H32), dintre care
mul a fosl emis in 1612.

Urmărind răspîndirea mormintelor s-a putut remarca că. din a doua
i ătate a secolului al XVI-lea. cimitirul se extinsese spre nord şi spre

afectind chiar cele două drumuri care în secolul al XV-lea încadrai:
I şui de cult. In aceste condiţii se renunţă Ia artera de sud şi se pro-

1 ază la deplasarea celei opuse spre nord, cu circa 20—25 m. odată
frontul de case aliniat arterei. Deplasarea frontului ele case se face 

condiţiile în care acestea sint distruse de un puternic incendiu.
V ificările amintite prilejuiesc constatarea că încă din a doua jumă-
•1; • a secolului al XVI-lea trama stradală a Băii suferă modificări, apro-
• iu-se, probabil, lot mai mult de cea actuală.

Secolul al XVI-lea este puţin favorabil catolicismului în Moldova, 
fesiunea avînd de suferii de pe urma conduitei condamnabile a pre- 

r săi, a răspindirii protestantismului precum şi a persecuţiilor pro- 
1: ale de unii domnitori. Astfel, unii din preoţii catolici ce au deservit
i rica din Baia nu fac excepţie din moment ce însuşi Mareus Bandini
i: taloga drept „vagabundi monachi“ dornici de îmbogăţire, imorali.

m comportament scandalos, ce adeseori conducea la alungarea lor
• sinul comunităţii de către credincioşi. Pe de altă parte, se pare că
ii si persecuţiile îndreptate împotriva catolicismului de către Ştefă-

Rare.ş nu rămin fără urmări în ceea ce priveşte monumentul din 
Edificator in acest sens ni se pare a fi raportul din 1668 datorat

II -.•mărului Vito Piluzzi în care se află referiri la o mai veche bom-
iare a turnului clopotniţă, petrecută in anul 1551 din porunca voie- 

\ 11ui amintit, precum şi ia starea bisericii care „odinioară bogată, a
.1 s în sărăcie" :s. Că lucrurile relatate au la bază fapte reale .şi nu
• -lituie doar un „ecou tîrziu, exemplu de tradiţie legendară" 7!\ o do- • 

csc atit amintitele transformări urbanistice cunoscute, cel puţin de
1 centrală a cartierului catolic, în a doua jumătate a secolului 1!

\ ‘-lea. cît şi unele lucrări de refacere de care beneficiază biserica in 
,isi vreme. Este vorba, in acest ultim  caz. de amenajările interioare

7ii. Cu excepţia ;i două cripte din piatră (M I7d) sau cărămidă (M 182). aflate 
•. toate celelalte morminte sint reprezentate de gropi simple. Două din aces- 

M Iii;; -.i M IM )  erau acoperite cu lespezi de piatră. Cea de pe M  W>:i este 
■.ită eu elemente florale dispuse central şi cuprinde o inscripţie dispusă in- 

. -Iienar marginal potrivit căreia: ,.(HIC) 1ACET FI LI A GRECORII KIHSCli- 
NOM1NE MARGARETA. (A). I). 1574".
77. Cmle.v Hondinus. p. !*2—!)7.
7ii. Calatori straiui..-, voi. V il, p. 80.
7!*. Ibidem, p. 811. nota 2X
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reprezentate de o pardoseală de cărăm idă80 şi de adosarea pe latura 
de vest a turnului a unui pridvor îngust, realizat din lemn pe un suelu, 
puţin adîncit, din piatră legată cu mortar. Din inventarul numismatic 
recoltat din mormintele amplasate in suprafaţa acestei ultime încăperi, 
rezultă că ea a fost ridicată după anul 1571 dar oricum nu mai r/iu 

de anul lf i l2 .
Pentru secolul al XVII-lea. istoria bisericii şi a comunităţii catolice 

din Baia poate fi desluşită mulţum ită relatărilor tot mai numeroase 
ce ne-au parvenit din partea misionarilor congregaţiei, „De propaganda 
Fidae“ care, călătorind prin Moldova, se opresc şi uneori chiar rezi- 
dează la Baia. Multe din aceste relatări au drept subiect oraşul, popu
laţia sa, bisericile comunităţii catolice sau cele ale schismaticilor, preoţii 
ce slujesc aici precum şi starea lor materială.

Dacă Marcus Bandini aprecia, în anul 1646, evident in mod exagerat, 
că „odinioară41 —  adică în epoca de maximă dezvoltare a oraşului —  Baia 
număra circa 1 0 0 0  de case şi peste 6 0 0 0  de locuitoriSl. faţă de cele 
6 0 0 0  de case cît ar fi avut întregul oraş, după estimarea, şi ea exagerată, 
a lui A. Bonfinius8'-’, numărul caselor locuite de catolici în secolul a! 
XVII-lea este mult mai redus. Cu mici deosebiri nesemnificative, acesta 
se plasează între 40 şi 50 de gospodării iar cel al locuitorilor între 215 
şi 256 potrivit semnalărilor lui Paolo Bonici (1632) Pietro Di iato 
Baksic (I641)s'\ Bartolomeo Basetti (1642) sr’ sau Marcus Bandini (1 fi P’>) 
Prin comparaţie, comunitatea ortodoxă număra circa 150— 200 de c.v-e şi 
aproximativ 900 de suflete 87.

Din informaţiile aceloraşi călători rezultă că sfirşitul primei jum ă
tăţi a secolului al XVII-lea reprezintă o perioadă de relativă linişte şi 
stabilitate pentru oraş. Aceasta este, de altfel, perioada în care ar- loc 
dă 1 tui rea în piatră şi montarea în peretele fostei catedrale a mult dis
cutatului epitaf semnalat de Baksic, Basetti şi Bandini. Imaginile trans
mise sînt acelea ale unui oraş aşezat într-un „loc vesel pe un şt-s. pe 
malul rîului Moklova“ 88 şi care deşi „nu are vii şi nu produce nici mă
car grîu, cultivă totuşi ovăz şi alte cereale care cresc in regiunile reci ; 
în acel rîu se găseşte din belşug peşte, ca păstrăvi şi alte soiuri . se 
cresc oi şi alte animale cărora le prieşte muntele... locuitorii n-au > se 
teme de tătari ,de războaie si de turci, cînd aceştia trec prin ţară mer- 

gînd cu război spre hotarele Poloniei** **.
In acest context şi situaţia bisericii apare a fi bună, intrucit lăca

şul este frumos, bine întreţinut, dispune dc vii şi case la Cotnari, de nu-

8(i. Din cauza amintitei decapări. pardoseala clc cărămidă corespunzătoare 
acestei perioade nu s-a păstrat decit in sacristie.

81. Călători străini..., voi. V. p. .125.
82. Antonii Bonfinius. op. rit., p. 396.
8:>. Călători străini..., voi. V, p, 1!).
84. Ibidem, p. 240—241.
85. Ibidem, p. 18:>.
8ii. Ibidem, p. :î2f>.
87. Ibidem, p. 240—241.
88. Ibidem, p. 325.
89. Ibidem. p. 240.
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meroc.se obiecte de cult între care trei pianete. două cruci dc 
un - aliciu, o monstranţă de argint, cărţi etc.!KI. Preoţii parohi, c o n ff lf l 
cioşi, întreţin lăcaşul şi păstoresc cu responsabilitate comunii.iii-a I o . 

minţii parohială se află, după cum menţiona Baksic in 1641 şi mai 
ni, ervatorul bulgar Vlas Koicevic în 1661, în cuprinsul cimlllruU|| 
„in jurul bisericii este un cim itir închis şi în cim itir este casa paroli» 

ii" 15 sau „cimitirul este împrejmuit cu seînduri, biserica însăşi este 
piatră şi destul de mare. Casa parohială este de lemn, destul de c tiv lifta 
cioasâ. avînd o livadă prea frumoasă**!r-’.

Din rîndul parohilor, în majoritatea lor misionari franciscani, 
ivmarcă figura lui Gheorghe Gross, hirotonit din rîndul populaţiei Io* 
iMie de către arhiepiscopul Baksic în 1641. Cu acest prilej, manifi-.Uiul 
! I i-si încrederea in calităţile celui ales!>:l, înaltul prelat exprimă uim it 
r m r i privitoare la relaţiile dintre populaţia catolică .şi cea ortodiixA, 
c onsiderată a fi băştinaşă : „sper că va fi un preot bun deoarece .«ui 
. ut referinţe bune despre el... şi totodată este de aceeaşi limbă cu > i«»- 
li ioşii şi băştinaşii“ (subl. n.) !’\

Luptele pentru tronul Moldovei dintre Vasile Lupu şi Ghcor^li* 
ţ> te fa n. desfăşurate in cursul anului 1653, vor afecta cu multiple ion 
■orinţe aşezarea de la Baia. Heferindu-se la intervalul de timp dinte*
i aprilie şi 1 noiembrie, o dare de seamă a m isiunii iezuite din Mul» 

<MVa menţiona că „foarte multe sate au fost dărîmate din temelie*, orn« 
se le şi cetăţile au fost supuse prădăciunii şi lăcaşurile sfinte au fosl 
ft:i . ceea ce s-a întîmplat şi lăcaşului nostru catolic de la Baia" Sr 
pan- că in cursul acestor evenimente moare parohul Gheorghe Grov», 
Ii i moment ce o altă relatare iezuită. la 6 aprilie 1651, va conşemrtJ

sul său precum şi prezenta unui nou paroh în persoana francisca* 
■iu’-.:: Simone Misercich din Sebenico :Hi.

In contextul acestor ultime evenimente, micul pridvor —  adosat (*• 
aiura de vest a turnului între anii 1574— 1612 —  va fi distrus dc un 

incendiu.

Pustiită de război găseşte aşezarea de la Baia şi Conrad lacob llil 
o rund. însoţitorul ambasadorului suedez Bogdan Iim ielniţki. Venind 

dinspre Ucraina .şi îndreptîndu-se spre Transilvania solia suedeză lrec<* 
prin Botoşani, Suceava, Baia şi Piatra, oraşe care, deşi pustiite, i-au 
ajut.it pe soli „fără plată, cu cai de călărie, cu furaj şi hrană**07.

Din 1653 pină în 1687. cu o mică întrerupere (1075— 1678). rezidi a/A
i Baia în calitate de misionar apostolic, de prefect al m isiunilor din

fio. Ibidem.
01. Ibidem.
02. Călători striăni-.., voi. VII. p. 137.
tei. Că alegerea a fost bună. c ă Gheorghe Gross a fost un paroh devotai, 

lovedesc numeroasele bunuri — livezi, vii, bani şi covoare — dăruite de ol 
pentru cultul divin" fCălători străini..., voi. V II, p. 93).

04. Călători străini..., voi. V, p. 240.
05. Ibidem, p. 501.
06. Ibidem, p. 508.
07. Călători străini..., voi. V II, p. 601.
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Moldova şi apoi de vicar apostolic, Vito Piluzzi. Prezenţa acestuia, :r,ai 
bine de trei decenii, pe păm inturile româneşti de la răsărit de Carpaţi 
îi prilejuieşte întocmirea a numeroase relaţiuni, note şi scrisori. Astfel, 
într-o misivă din 2 iulie 1674, descriind cu mult patetism avatarurile 
prin care trec aşezarea de la Baia şi locuitorii săi in timpul sărbător. >r 
de Paşti, arată că în cursul unui raid tătarii şi turcii jefuiesc biser: a, 
il maltratează pe preot şi ca urmare „oraşul a fost părâsit“ locuit .rîi 

refugiindu-se in m un ţii,s.

Întrucît numărul celor întorşi din bejenie este din ce în ce mai mic, 
în 1682 la Baia nu se mai întîlnesc decît 23 de case de catolici*'. 
Situaţia se agravează şi mai mult ca urmare a invaziilor tătăreşti diiv 
1685 şi 1687, biserica catolică fiind din nou jefuită astfel îneît „au mai 
rămas doar zidurile goale“ l0°, după cum reiese din cele două scris ri 
adresate Congregaţiei de către misionarul paroh al oraşului, Giovautu 
Battista Volponi.

In sfîrşit, o notă anonimă din 1687 consemnează : „...Moldova este 
aproape distrusă. Cotnarii, Baia (subl. n.), Tîrgu Frumos, Tîrgu Şiret» 
Suceava, Botoşanii, Romanul, Bacăul, Ştefăneştii, Huşii, Vasluiul. Săbâ- 
oanii. toate aceste oraşe sint părăsite, oamenii sînt fugiţi în Polonia 

şi Transilvania44101.

Cele cîteva izvoare invocate conturează imaginea unei aşezări şi a 
unor locuitori puternic afectaţi in deceniile opt şi nouă ale secolului
X V II, de jafurile turco-tătare prilejuite de războaiele turco-polone. '.:i 
acest context, u ltim ii reprezentanţi ai populaţiei alogene din Baia dispar 
cu desăvirşire, renunţind să se mai întoarcă din Polonia sau din Tran
silvania, unde se refugiaseră, fie aşezîndu-se în alte localităţi din Mol
dova ce le promiteau a le oferi condiţii de viaţă mai liniştite. Ca urmare 
lăcaşul de cult, lipsit de închinători şi de îngrijire, este condamnat a 
se ruina şi astfel ne explicăm de ce nu mai tîrziu decît în 1691, R enz iir’ ’, 
şi în 1700, Leszczynski103 găsesc aici doar o biserică părăsită, pentru 
ca în 1745, în amintirea locuitorilor ortodocşi să nu mai persiste nici 
măcar hramul lăcaşulu i10/'.

Astfel, după 250 de ani de existenţă, biserica catolică din Baia îşi 
încetează rolul său, rămînînd să amintească, prin zidurile sale în scurtă 
vrem ■ ruinate,de vremurile in care prospera aşezarea, fiind locuită de o 
populaţie alogenă care, alături de cea autohtonă, prin contribuţia sa la 
dezvoltarea forţelor de producţie, la extinderea schimburilor comerciale, 
la accelerarea procesului de urbanizare şi,totodată, la menţinerea unor 
legături între ţările române, s-a identificat cu destinele ţării.

98. Ibidem, p. 100—101.
99. Ibidem, p. 105.

100. Ibidem, p. 388.

101. Ibidem, p. 438.
102. Diplomatarium italicum, IV, 1939, p. 294.

103. P. P. Panaitescu, Călători poloni în ţările române, Bucureşti, 1930. p. 94.

104. Diplomatarium italicum, I, 1925, p. 188.
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DONNEES HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES 
SUR L'EGLISE CATHOLIQUE DE BAÎA

Renunţa

I.'etude sur l’eglise catholique de Baia est occasionne par les travaux de 
rr< .erche archeologique entreprises par les autenrs pendant les annces 1974— 1975 
st:, le monument. Conformement aux dates d’ordre archeologique, le monument

o resultat des plusieurs etapes de construction. Dans sa premiere phase re- 
n ■* sentee par le choeur, la sacristie et un nef provisoire en bois. l'edifice est rea- 
li*-* vers les annces 1440— 1441 sur le lieu occupe anterieurement par une chapelle 
ot: 1 ois. detruite d'un itlcendie.

Apres le combat de 13—14 decembre 1467 entre les armees hongroises et 
m< Idaves, pendant diiciue! Ie bâtiment sera affeeto par un incendie. on adosse une 
1 . elle sur Ie cote de sud et une tour-clocher a deux niveaux.

Ultcrieurement le monument connait une serie de travaux de reconstruction, 
p,i suite de certains violents evenements oui affeetent I'habitat pendant les annees 
147-, 1551. ou en 1653— 11>54.

Les frequentes invasions turco-tatares des huitieme et neuvieme decennies 
ii13 XVII-e siecle. determine I'exode en Pologne. en Transylvanie ou dans autres 
V'Hes de la Moldavie. d'une grande pârtie de la population allongene de la viile,
f.-i.t qui conduit finalement a la desaffectation du bâtiment, ainsi qu’en 1691 celui-cî 
apparaît seulement comme une eglise abandonnee, et en 1745 Ies habitants <le 
r i . >itat ne retiendrons pas du moins la fete patronale.

De cette maniere, apr&s 200 ans d'existence. le monument catliolique vient 
dc appeler par ses ruines les temps quand l'habitat de Bala etait une des vi’Ics 
de l'est des Carpathes, habitee egalement par une population allogene de rite 
i aîholique. qui, par sa contribution au developpement des forces de produetion. a 
l extension des eehanges commerciaux, ă 1'acceleraţion du processus d’urbanisation 
el en meme temps au maintien des quelques-unes relations naturelles entre les 
vimmains. s'est identifice avec les destins du pays.

EXPLICATION DES F1GURES

Fur. 1 . — L’egalise catholique de Baia. Plan de situation. — 1. Ie noyau iniţial du 
monument represente par le choeur et la sacristie (approx. 1440) : 2. ia tour 
et la chapelle (approx. 1168—1470) ; 3. porche en bois (apres 1574 — avant 
1612) ; 4. tombeaux pratiques entre 1440—1468 ; 5. tombeaux contenant des 
pieces d'inventaire (monnaies et objets de parure) ; 6. chetnin pave.

E’t- 2. — L'eglise catholique de Baia. La succession des complexes dans Ia zone 
de l'edifice. 1. l’habitation avec celiier — L 1 (avant 1359) ; 2. Ia chapelle 
en bois — B l (approx. 1360—1439) ; 3. le noyau iniţial de l'edifice de mu- 
raille — le choeur de la sacristie (approx. 1440) ; 4. la tour et la chapelle 
adossees apres l'ineendie de 1467.

Fig. 3. — L’eglise catliolique de Baîa. La premiere phase de fonction de l’edifice. 
1. le choeur et la sacristie de muraille ; 2. le nef en bois.

Fig. 4. — L ’eglise catholique de Baîa. Le profil de sud et d’ouest du S i l .  1. argile 
jaune — sol vierge ; 2. argile violutre ; 3. sol brun — le niveau de fonction 
de l'habitation desaffectde en 1359 ; 4. argile — amenagement jnterieur ap- 
partenant â la chapelle B 1 (approx. 1360—1439) ; 5. gravier ; 6. couche de 
sabie surposge par les traces d'un plancher en bois ; 7. argile jaune ; 8. char-
bon provenu de l'ineendie ; 9. Monnaie d’Alexandrc le Bon, emise en 14 3 1__
1432 ; 10. Monnaie de lancu de Hunedoara, <>mise en 1446.

Fig. 5. — L ’eglise catholique de Baîa. Le profil d’ouest du S 9. 1. argile jaune —  
sol vierge ; 2. gravier ; 3. argile violâtre — sol vierge ; 4. sol jaune avec 
pigment de charbon ; 5. sol jaune ; 6. fossd de fondement ; 7. couche de
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morticr — niveau de construction: 8. so! brun fonce ; 5*. couche dc inerţiei*
— niveau de construction de lY’levation ; 10. briques — Ie premier plan- 
cher de la sacristie ; 11. piquet de bois : 12. sol ehâtain avec des p ig m e i.d e  
mortier ; 13. couche de charbon — l'ineendie de 14(57 ; 14. couche de mor- 
tier — niveau de reconstruction : 15. couche de gravier. fragments de .ques 
et pigments de mortier : 1<>. sol brun avec des pigments «ie mortier ••'. bri
ques ; 17. sabie ; 18. plancher de briques.

Fig. (J. — L'eglise catholique de Baîa. Le cote d’est (1) et de nord (2) de ;.t sa
cristie. La limite d'entre la sacristie et la tour (3, 1).

Fig. 7. — L’eglise catholique de Baîa. Les fondations du porche sur le cote d'.*uest 
de la tour (1. 2). La fondation du contrefort dcsaffecte par les construleurs 
de la chapelle (3).

Fig. 8. — L'eglise catholique de Baîa. Console sur le cote de nord du choeu (1). 
eneadrements en arc brise (2, 3) et les traces du chemin medieval cjui pa^sait 
sur le cAîte de nord du monument.

1
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FiK., 2. — Biserica catolică de la Baia. Succesiunea complexelor clin zona ?di- 
ficiului. 1. Locuinţa cu pivniţă — L, (ante 1359) ; 2. Capela clin lemn — B (cca.
1 :«>0—1439) : 3. Nucleul iniţial al edificiului de zid — corul şi sacristia (cca. 1440) :
4. Turnul şi capela adăugată după incendiul din 1407.

Kii». 3. — Biserica catolică din Baia. Prima fază de funcţionare a edificiului. 
1. Corul şi sacristia din zid ; 2. Nava de lemn.



Fig. 5. — Biserica catolică din Baia. Profilul dc vest nl S0 1. Argilă galbena — sol viu ; 2. P rund lş; 3. Argilă 
vineţie — sol viu ; 4. Pămînt galben cu pigment de cărbune ; 5. Pămînt galben ; 6. Şanţ dc fundaţie : 7. Strat de 
mortar — nivel de construcţie ; 8. Sol brun închis ; f. Strat de mortar — nivel de construcţie al elevaţiei ; 10. Că
rămidă — prima pardoseală a sacristiei ; 11. Ţăruş din lemn ; 12. Pămînt castaniu cu pigmenţi dc mortar ; 13. Strat 
de cărbune — incendiul din 1467; 14. Strat de mortar — nivel de refacere; 15. Strat de pietriş, fragtjiente de cără
midă şi pigmenţi de mortar ; 16. Pămînt brun cu pigmenţi de mortar şi cărămidă ; 17. N is ip ; 18. Pardoseală de

cărămidă.
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Fig. ii. — Biserica catolică din Baia. Latura de est (1) .şi de nord (‘2) a sa-
i ristiei. Limita dintre sacristie şi turn (o, I).
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Fig. 7. — Biserica catolică din Baia. Fundaţiile pridvorului de pe latura de 
vest a turnului (1, 2). Fundaţia contrafortului dezafectat de constructorii capelei (:)).
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Fig 8. — Biserica catolică (lui Baia. Consolă clc pe latura dc nord a coru
lui 1), ancadramente in arc frînt (2. :i) si urmele drumului medieval ce trecea 

pe latura de nord a monumentului

GORŞTINA (DESETINA) DE PORCI ÎN MOLDOVA 

IN SECOLELE XV-XVIII

MIHAI LAZĂR

DLspunînd de condiţii naturale favorabile, Moldova s-a remarcat în 
epoca medievală printr-o dezvoltare deosebită a economiei zootehnice. 
In  întregul areal geografic, deopotrivă, la munte, podiş şi eîmpie, gos
podăriile ţărăneşti şi cele feudale (boiereşti, mănăstireşti şi domneşti) 
au crescut în general tot felul de animale. Despre calităţile şi m ulţi
mea bovinelor, cabalinelor, ovi-caprinelor şi porcinelor din Moldova în- 
liln im  informaţii bogate în cronici '. note de călătorie - şi, mai cu seamă, 
in documente de arhivă ;i. Sector de bază al economiei, creşterea anima
lelor a avut o pondere însemnată în realizarea veniturilor tuturor cate
goriilor de gospodării. Datorită acestui fapt, domnii au urmărit sâ-şi 
realizeze o bună parte din „bugetul11 personal şi public pe seama obli
gaţiilor fiscale pe avere. Mai mult chiar, principalele dări pe vite. a vin
ii u-se în vedere cuantumul lor. au fost dirijate cu precădere spre ..că
mara domnească4*. „Sămile44 vistieriei Moldovei pun în lum ină cu date 
edificatoare ponderea dărilor pe animale şi produse animaliere în an
samblul surselor de venituri ale domniei

I. Mihai I-azăr, Creşterea intimatelor in Moltlova in secolele XV II— XV III
in rfciun-ea cronicarilor. In „Terra Nostra". voi. IV. Bucureşti. l!»8I, p. 203—204.

3. Călători străini despre (urile române, voi. 1—VIU. Editura ştiinţificii şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1!)7()— l!)8:t ; Paul Cernovodeanu, Societatea feudală româ
nească răzuiţi de călători străini (sec. XV—XVIII), I5d. Academiei R.S.R.. Bucu
reşti, : M. M. Alexandrescu-Oersca-Biilgaru, Economia agrară a Ţării Ro
maneşti fi Moldovei descrisă de călători străini (sec. XV'—XVII), in „Studii — 
Bevistă de istorie", 21, l!)i>8. nr. 5. p. 851—857 ; Mihai Lazăr, Călători străini ies- 
»rc creşterea animalelor in Moldova in sec. XV I—X V III, în ..!lierasus" — Anuarul 
Muzeului jud. Botoşani, 1 *)7B, p. :itjl—:)72.

Arhivele Statului laş i: Ms. nr. 1705. 1740. 1845, 184ii. 1855, 18ii:> ; coVeîia 
..Documente" pacli. 4:10/17:5, p. 250— 251 ş.a. Vezi şi : N. Corivan şi 1. Grămadă. 
Despre gospodăria feudală din iMoldova in prima jumătate a secolului XV III, in 
„Studii şi materiale de istorie medie". V, l!>i>2, p. 257—27!»; Corneliu Istrati. Agri
cultura intr-o gospodărie boierească din Moldova la mijlocul sec. al XV11l-ica. 
in „Cercetări agronomice în Moldova", laşi. 111 (l!)7(l), nr. 2. p. 1:18— 147: V. Mi- 
hordea. Relaţiile agrare din Moldova in sec. td XV111 -leu, Ed. Acad. R.S.R.. B;;< u- 
j-esti . 1 fii>8 : IX M. Oragnev, Selsckoe hoziaistvo feuilalnoi Moldavii, Kisinev. ''*7.>.

■I Gh. Ghibănescu, Sama visteriei Moldovei tlin 1763, In „loan Neculce" — 
Buletinul Muzeului Municipal laşi. fasc. 5 (1*125), laşi, 192(>; N. lorga. Documente
i cercetări asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor Române, in 

„Economia Naţională'1, anul XX IV , nr. 0 si 1 1 l!i(K).
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Cu alte prilejuri am abordat cîteva ciin aceste obligaţii fiscale : vă- 
căritul. euniţa. cornăritul. alîmul. sulgiul. ialoviţa şi gorştina de oi "’. 
In rindurile de faţă ne propunem să analizăm, pe baza documentelor 
publicate, a cronicilor, precum .şi a unor izvoare de arhivă insdite, o 
altă dare de cotitate. din categoria „rusumaturilor" : gorştina sau de- 
setina de porci.

in Moldova, darea este cunoscută sub doyă denumiri : gorştină sau 
^oşlinâ şi desetină! şi prezintă asemănări din punctul de vedere ni im
punerii şi perceperii cu groşii na de oi şi dese tina de stupi. Nu cunoaş
tem exact momentul introducerii acestei obligaţii fiscale. La 1 august 
14 ' 1 , domnul Moldovei Ştefan a! II-lea scutea satul Balpsinâuţi al mă
năstirii Horodnic de mai multe dări şi slujbe, între care se amintea şi 
d e s e t in ă T e x tu l documentului nu ne dă insă lămuriri referitoare la 
materia impozabilă. Mai tîrziu, la 1! martie 11 ll>, acelaşi domn scutea 
zece sate ale mănăstirii Neamţ de desetină de stupi şi de porci Cu 
numele de gorştină, darea este amintită pentru prima dată la fi iulie 
1453. cu prilejul întăririi privilegiului mai vechi al satului Balosinăuţî s. 
P înă la sfirşitul secolului al XV-lea, darea mai este pomenită de două 
ori cu numele de desetină9. în  secolele X V I— XV II, în documentele de 
scutire s-au utilizat mai mult denumirile de gorştină sau goştină. în 
secolul al XVIIl-lea. în documentele ele cancelarie este pomenită mai 
des gorştina. în timp (•;• cronicile utilizează termenul desetină. Nici
odată insă cele două denumiri ale dării : gorştină şi desetină. nu apar 
în acelaşi context, cu sensul de a desemna dubla impunere a aceleiaşi 
materii impozabile (porcii). Gorştina de porci era asociată, de regulă, 
cu gorştina de oi. iar desetină de porci cu desetină de stupi. Existenţa 
a doi termeni pentru definirea conţinutului unei dări. la baza căreia 
se afla aceeaşi materie impozabilă, nu trebuie, după părerea noastră, să 
constituie un temei pentru susţinerea unei deosebiri de fond, ci mai 
degrabă a uneia de formă. Se crede că gorştina se percepea îndeosebi 
ele la proprietarii ai căror porci păşteau în munţi, pe lîngă stînele de 
oi. iar desetină de la cei ce creşteau porci pe lingă gospodării, prin li
vezi. prisăc i şi păduri de foioase Cit priveşte materia impozabilă, se 
constată uzitarea a trei termeni : porci, mascuri şi rimă tori.

5 Mihai Lazăr, Contribuţii la cunoaşterea fiscalităţii in Moldova iu sec. al 
X V III văcăritul, euniţa, ultimul şi cornăritul, in ..Suceava". Anuarul Muzeului Ju 
deţean, voi. VI—V I1/1979— 1980, p. 149— IUI ; Idem, Dale si sublinieri noi eu pri
vire lu sule,iu şi ialoviţă in Moldova in secolele XV I—XV III, in ..Ilierasus-Anuar 
79“. p :il — HO : Idem. Gorştina de oi in Moldova in xecolele XV—XV III, in „Su

ceava" — Anuarul Muzeului Judeţean, voi. VIII, 1081. p. 243—255.
0. Documenta Romaniae Hixtorica, A Moldova, vot; I. p :îj-> (nr 249) (se 

va ei ta D.R.H., A).
1. Ibidem, p. .‘577 (nr. 2(56').
8 Ibidem. voi. II. p. 48 (nr. :M).
<1. Ibidem. p. 02 (tir. 14) şi p. 107— 108 (nr. 74).
io. Valeria Costăchel. P. P Panaitescu. A. Cazacu, Viaţa feudală iu Tara 

Hon,unească şi Moldova (sec. X IV—XVII). Ed. ştiinţifică. Bucureşti. 1057 , p. :!<>:5. 
Pentru sensul noţiunilor de tforştină şi desetină vezi Lazăr Săineanu. Dicţionar 
universal al limbii române. Ediţia a 9-a. Editura ..Scrisul Românesc". Craiova. p. 
280. Dorin Gămuleseu. Dicţionar sirbo-croat-român. Bucureşti,•iWV; Gh. Bolovan.
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Modul de impunere şi percepere al dării. Fondul de informaţii deşi 
Cantitativ este cît se poate de bogat, nu este în măsură totuşi, să pună 
cu destulă claritate în evidenţă elementele de conţinut, necesare stabi
lirii cu precizie a modului de evoluţie a cuantumului dării, cît şi a con
diţiilor de impunere şi percepere la nivelul tuturor categoriilor sociale. 
Deşi organizarea fiscală era foarte complexă, regula de bază a sistemu
lui de impunere împărţea locuitorii ţării în două grupuri distincte : b u 
nicii de rînd. care plăteau ..ţărăneşte4', adică un porc din zece şi privi
legiaţii. impuşi „boiereşte14, în mod obişnuit un leu pentru zece porci, 
în cazul celei de a doua categorii fiscale amintite, exista posibilitatea 
ca rudele domneşti, o parte a boierilor, a înalţilor prelaţi şi a mănăsti
rilor să beneficieze de „ridicători" (scutiri) totale sau parţiale, fapt coiv- 
semnat în privilegii speciale şi in condica vistieriei. „M ila44 domnească 
era mai mare sau mai mică in funcţie de rangul persoanelor scutite şi 
de cheltuielile ce urmau să le facă domnii la vistierie şi cămară. Mai 
tirziu. prin introducerea „ruptei44, o parte din birnici, în special cei die 
slobozii şi din satele de la margine, primesc şi ei un regim de impunere 
mai avantajos, fiind scoşi din rîndul celor ce plăteau în „cislă44. „ţără
neşte" Cele două categorii fiscale de bază se deosebeau şi prin siste
mul ■ li se aplica la perceperea dării. Astfel, birnicii dc rînd erau obli
gaţi sâ plătească în mod obişnuit in natură, în timp ce boierimea, mazilii, 
mănăstirile şi breslele de slujitori se achitau de obligaţii în numerar, 
in acelaşi timp, diferea şi cuantumul dării. Dacă ţinem cont de preţul 
porcilor pe piaţa internă ne putem da seama că exista o diferenţă 
apreciabilă, in fapl dublă, între birnicii dc rînd. impuşi să dea un porc 
clin zcce şi privilegiaţii, care achitau un leu pentru zece porci.

Detalii în legătură cu evoluţia modului de impunere şi percepere 
al gorşlinei de porci la nivelul microstructurilor sociale găsim in actele 
de scutire date sau confirmate de domni cu diverse prilejuri.

Documentele cele mai vechi, cunoscute de noi, conţinînd informaţii 
precise referitoare la gorştina de porci, impusă şi percepută „ţărăneşte44, 
s-au păstrat pentru satele Toporăuţi şi Şipote, dăruite de Miron Bar
novschi mănăstirii Uspenia clin Iaşi, închinată Patriarhiei de la Ieru
salim. I.a 9 decembrie 1(527. Miron Barnovschi. inchinînd ctitoriei sale 
din ’aşi satul Toporăuţi clin ţinutul Cernăuţi, ii dăruia, totodată, din 
venitul domnesc, zeoiuiala clin 1500 de oi. 1000 de stupi şi 500 ele porci, 
în privinţa cuantumului gorştinei de porci, documentul specifica : „cinci

Dicţionar bulgar-romăn. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1972 : Alexandru Constan-
tin<?s< Dările in xecolele X IV —XVI iu tarile române, în „Studii şi articole de is
torie". voi. XXIII'197:;, p. 1115— I I I ;  Mihai Lazăr, Gorştina de 'o i in Moldova in 
secolele XV—XV III, in loc. cit., p. 24:5—245. tn ideea înfăţişării într-o manieră cit 
rpai fidelă a informaţiilor din documente şi cronici, vom proceda la utilizarea am- 
be! • denumiri ale dării : gorştină şi desetină. potrivit frecvenţei cu care ele sint 
amintite.

11. Aurel Sava, Documente privitoare lu tirc/ul şi ţinutul Lăpuşnei, Bucu
reşti, 1 u:î7, p. 210—211: Teodor Balan. Documente bucovinene, voi. VI. p. :!4—35.

12.. Documente privind istoria României, A. Moldova, veacul XV II, voi. 1.
p. 14_’ (nr. 205). Se va cita D.I.R., A ;  D.R.II., A, voi. X IX , p. 629 (nr. 457); Caia
lo td o c u m e n te lo r  moldoveneşti tlin Arhiva istorică centrală a statului, voi. TV, 
Bucureşti, 1968, p. 356 (nr. 1595) etc.
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sute de mascuri ţărăneşti, care fac cincizeci de mascuri domneşti" 
Privilegiul a fost întărit peste patru zile de acelaşi domn, apoi succesiv 
de Moise Movilă l\ Vasile Lupu Eustratie Dabija Gheorghe Duca i;. 
Antonie Ruset ls. Constantin Duca ,!l. Mihai Racoviţă-0, Antioh Cante
m ir-1, Nicolae Mavrocordat-2, Grigore G h ica '-•* şi alţi domni-'’. Un re
gim asemănător acordase Miron Barnovschi la 1 2  decembrie ll>27 şi sa
tului Şipote din ţinutul H îrlău. care era scutit de gorştină in folosul 
mănăstirii Uspenia (Barnovschi), pentru „ 2 0 0  de porci ţărăneşti care 
fac 2 0  de porci domneşti*4 -5.

Gorştina „ţărănească14 este pusă in lumină, cu destulă claritate, .şi 
de alte acte de scutire, acordate unor mănăstiri închinate în cea de a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea şi in secolul al XVIII-lea. Despre 
perceperea gorştinei de porci sub forma zeciuielii, „ţărăneşte44, ne 
Vorbeşte şi Dimitrie Cantemir

Boierimea, mazilii, curtenii, breslele şi mănăstirile, pentru porcii 
crescuţi în gospodăriile proprii plăteau, aşa cum s-a am intit şi mai sus. 

un leu pentru zece porci. Acest sistem de plată este pus in lumina de 
numeroase privilegii de scutire acordate de domni in secolele XVI-
X V III. Categoriile privilegiate plăteau individual, nu in „cislă*4. speci- 
fică birnicilor de rind. Prin „testament44 vechi se despărţise „statul 
boierescu şi nemişescu de statul ţărănescu44. această situaţie fiind, in  

linii mari, respectată de domni pină la începutul secolului al XVIII-lea. 
In cea de a doua domnie moldoveană insă, Mihai Racoviţă, datorită unor  

condiţii grele —  mare foamete pricinuită de d istrugerea recoltelor de 
către lăcuste -7, neputîndu-şi acoperi cheltuielile vistieriei, a stricat obi

13. D.li-H., A. voi. X IX . )). 352. I..a 2f* octombrie li!27, deci ru aproximativ
o lună si jumătate mai înainte, Miron Barnovschi scutea satul Uricani al mă
năstirii Sf. Sava — laşi „pentru :ifi de oi şi 10 vieri domneşti de Korştină". ' )e.şi
expresia „vieri domneşti*' ne dure nemijlocit la ideea zeciuielii în natură, iu; s<» 
face totuşi explicit corelaţia între „vierii domneşti" si cei „ţărăneşti” (D UH . A.. 
vo). X IX . p. 332 (nr. 248).

14. Idem. voi. XX I. p. 44(1.
15. Teodor Balan, op. cit., voi. II, p. 161.
1(>. Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Barnovschi, II 1.
17. Ibidem, 1/4 si 7.
18. Ibidem, I 3.

10. In documentul din 7 dec. 1700, domnul specifica că scuteşte 35 de ]»>s- 
luşnici vechi ai mănăstirii Barnovschi — lasi. din satul Toporăuţi. de Korstiui- 
pentru I 5(1(1 de oi şi âtlli de mascuri (ibidem, 1/8).

2(1. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. (545. f. 55 v . : Arh. St. Suceava. Colecţia ie
documente, 11/15 ; Teodor Balan. op. cil., voi. I. p. 1W.

21. Arh. Sl. Bucureşti. Ms. nr. U45. f. 55v.
22. Ibidem.
2:t. Ibidem, f. 5»>—57.
24. Ibidem, f. 57.

25. D.li.II., A, voi. X IX , p. 3(il. Intr-un alt act. purtind aceeaşi dată. se
menţionează că scutirea se acorda pentru 300 de mascuri (Arh. St. Bucureşti, Mă
năstirea Barnovschi, ll .'t (nr. 4).

2(>. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Academiei R.S.R., Buvu- 
reşti. 1!»7:î. p. 2(i:!.

27. Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei intre anii 1695 şi 1754, Ediţie
îngrijită de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran. Ed. Academiei B.S.St..
Bucureşti, 1005, p. 23.
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ceiul şi a impus pe toţi privilegiaţii să plătească gorştina de porci şi 
de-t-tina de stupi „ţărăneşte*4 -s. Această inovaţie fiscală a in tiln it o pu
ternică împotrivire clin partea boierimii şi cierului înalt, fiind aspru 
judecată şi de cronicari. Există şi părerea că domnul ar fi fost sfătuit 
in narea acestei măsuri de ..sfetnici făţarnici şi stricători de ţară4*, din 
pricina cărora „au rămas boiarii la mare sărăcie şi mănăstirile la pus
tiire .şi mazilime in cia desăvârşit stingere44 La protestele arhiereilor, 
mănăstirilor şi boierilor, domnul a fost nevoit să desfiinţeze „acest ne- 
sivotit chip de plată a dajdiei** şi să făgăduiască respectarea vechiului 
obicei al ţării in materie fiscală Ul. Mihai Racoviţă nu-şi poate respecta 
insă angajamentul şi, la scurt timp. reintroduce darea, mărind, totodată, 
P'i_nnăritul. vădrăritu! şi adăugind în plus fum ăritu l31. Se pare că 
această politică fiscală nu a continuat şi sub următoarele două domnii 
(Ni olae Mavrocordat — in prima sa domnie şi Dimitrie Cantemir). In 
ori cc cii/. la începutul celei de a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat, 
membrii clerului inalt. preoţii, mănăstirile, boierii mari şi mici, mazilii, 
curtenii, breslele, negustorii şi „giupinesele sărace** plăteau gorştina de 
p n i şi desetină de stupi „ţărăneşte44, „de la mic pină la mare... neale- 

g:r.du-se şi neosăbindu-se de ţărani*4 x\
Nemulţumirile ca şî împotrivirea vehementă a acestora la plata dă

rii. l-au determinat pe Nicolae Mavrocordat să dea hrisovul din îi au
gust 1712 :1!. Se deosebeau astfel din nou „statul boierescu şi nemişescu 
de statul ţărănescu*4. ceea ce pe linie fiscală însemna reintroducerea 
ve. inului obicei pentru privilegiaţi, de a plăti gorştina de mascuri şi 
desetină de stupi cite un leu pentru zece porci şi. respectiv. 1 0  stupi.
V castă hotărî re domnească s-a luat intr-o adunare la care au luat 

parte : întregul sfat. mitropolitul, cei trei episcopi, egumenii mănăstiri
le:- şi preoţii de la toate bisericile din ţară. lîeeunoscind public că im 
punerea întregii ţări. fără deosebire. Ia gorştină şi desetină. „ţărăneşte4*, 
er?. o scornire „a celor de hulă domni**, Nicolae Mavrocordat argumenta 
c i .i practicai şi el o astfel de politică fiscală, dar „nu că am poftit sâ 
fie -.au că n-am cunoscut domnia a fi obicei rău*4, ci numai „marea 
s: ea cie pe urmă slăbiciune la care a venit ţara eu vremile nenorocite 
ce s-;ui intimplat4* sînt de vină :t'\ Domnul se angaja solemn in faţa adu
nării ca indiferent ce greutăţi vor fi pe ţară în viitor, să nu mai strice 
..sub mare blestem44 obiceiul vechi al ţării, fiecare dinei gorştină ele porci 
si desetină de stupi, „după statul său. precum au avut mai înainte44

28. Ibidem ; Cronica anonima a Moldovei 1661-—1729 (Pseudo-Atmrasi. Sta
dii'. şi ediţie critică de Dan Simonescu. Editura Academiei R.S.R.. Bu 'uveşti. 1!*75, 
r  . Arh. St. Bucureşti. Ms. i>28. f. 231!—235.

20. Cronica anonimă a Moldovei (1661—-1729), p. i>5.

30. Cronica Ghiculeştilor, p. 23.

31. Ibidem, p. 23—25.
32. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. <>28. f. 233—234. In cronici se constată utili-

xaroa cu precădere a denumirii de desetină.
33. Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. Ii28. f. 233v—235.
34. Ibidem, f. 233v.
35. Ibidem, f. 234v.
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Dar acest legămînt nu a fost respectat. In  cea de a treia domnie 
clin Moldova. M ihai Racoviţă reînvie „obiceiul spurcat14 de a se impune 
toată ţara la desetină în condiţia birnicilor de r în d :®. Mai mult. ne 
spune Ion Neculce. domnul a „scos pe ţară desetină ţărănească de 
stupi îndoită şi de mascur, de au plătit tot omul şi ţăran şi boier .şi 
m azil“ ;t7. in termeni asemănători înfăţişează politica fiscală a lui Mihai 
Racoviţă şi alte cronici •*'. Situaţia avea să fie reglementată de Grigore 
Ghica prin aşezămîntul privitor Ia desetină de stupi şi de porci, emis 
Ia 30 iulie 1728. Acest document prezintă o importanţă aparte. întrucît 
precizează în amănunt criteriile de impunere la desetină, a tuturor ce
lor cuprinşi in rîndul privilegiaţilor. înalţii ierarhi în funcţie sau ma
zili, mănăstirile, boierii, m az ilii:t!’, „giupînesele sărace41, feciorii de bo
ieri holtei, negustorii din Iaşi ',0, diecii de vistierie ,„boiernaşii de curte 
pînă la vtorii uşieri*4, vel căpitanul, poruşnicul şi doi uricari trebuiau 
să dea desetină ..de zece stupi şi mascuri un leu44. A doua categorie, din 
care făceau parte marii căpitani de Cernăuţi. Soroca, Fălciu, Covurlui 
şi Tecuci, pînă la 100 de „bucate44 (stupi şi porci), dădeau la zece 
„bucate44 un leu. Dacă se întîmpla ca din rîndul acestor mari căpitani 
de margine unii să fie feciori de boieri, atunci ei voi- plăti „boiereşte1* 
pentru toţi stupii şi porcii pe care-i aveau. A treia categorie cuprin
dea : căpitanii de steaguri, „căpitanii de mazili cu dajde41, păhărniceii. 
doi preoţi -şi un diacon de la biserica domnească, „doi preoţi cîepre 
doamna44, protopopul, doi preoţi şi un diacon de la biserica Sf. Nic ine, 
diecii de divan, doi bulucbaşi. sotnicul de cazaci, căpitanii de cir .),: o i. 
de vînători şi de cătane, patru bulucbaşi hătmăneşti. opt bulucbaşi aceşti, 
hotnogul agesc, ruptaşii cămării, copiii de casă. armaşii şi aprozii diva
nului, pentru toţi prevăzîndu-se că pînă la „cincizeci de bucate vor da 
de zece un leu44. Preoţii şi diaconii din tîrgurile şi satele moldovene, 
in afară de cei amintiţi mai sus, „pînă la 30 bucate vor da de ia zece

36. Cronica Ghiculeştilor, p. 235 ; Cronica anonimă a Moldovei (lOtil—172'J),
p. 08.

37. I. Neculce. Letopiseţul Ţârii Moldovei, Bucureşti, 1975, p. 250—251 ; vezi 
şi Cronica Ghiculeştilor, p, 235.

38. Cronica anonimă a Moldovei (ÎM I— 172'.)), p. 08 ; Cronica Ghiculeştilor, 
p. 257.

39. La 15 aprilie 178ii, într-un act de scutire de la Alex. Mavrocordat, ma
zilii erau impuşi să plătească desetină, gorştină si văd rărit ..mazileşte" (Ari;. St. 
Iaşi. Documente, pach. 322 107).

•10. Negustorii armeni din tîrgurile Moldovei aveau acelaşi drept, in anul 
'1742. în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat (II. Dj. Siruni, Armenii in 
via(a economică a Ţărilor române. Bucureşti, 1ÎM4, p. 31. I.a 27 nov. 177!». dom

nul Constantin Moruzi confirma armenilor clin Botoşani privilegiile mai vechi pe 
care le aveau şi ii orinduia la slujba desetinei. să plătească „pină la 3 O i d e  

bucate" cite 4 parale vechi de stup şi rimător. Dacă încearcă să primească in 
turmele lor „bucate a cuiva din cei ce plătesc cite opt parale-*, atunci vor plăti 
desetină îndoită (ibidem, p. 53). Mai tirziu, la 1709, breasla negustorilor armem 
din Botoşani avea acelaşi regim de impunere insă pentru 2 000 de porci s.' stupi. 
Dacă posedau animale în piu; dădeau dare „ca şi alţi birnici".
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un leu44 Aşezămîntul prevedea că toţi „cei ce au nart, cîte bucate 
vor trece peste nart vor da ţărăneşte44. Celelalte „bresle44 neamintite în 
aşL/.âm înt, precum şi c ă lu g ă r i i  şi „preoţii fără biserici44, vor da dese- 
t i . iă  „pe o b ic e iu 44, adică „ţărăneşte44. Locuitorii de rînd ai satelor şi oră
şenii plăteau în continuare, aşa cum se deduce clin aşeză mint, „ţără
neşte-4 w. Dacă beneficiarii regimului desetinei „boiereşti44 umblau cu 
„meşteşug44 şi primeau în turmele lor porci aparţinind neprivilegiaţilor, 
numele lor urma „să se şteargă clin rinduiala m ilei44 domneşti, iar ur
maşii lor „ţărani să rămîie41 a . Interesant este faptul că dacă în hrisovul 
din fi august 1712 se prevedea sistemul de impunere „boiereşte4* printr-o 
formulă generală, in aşezămîntul din 30 iulie 1728 se face o diferen
ţiere în rîndul celor privilegiaţi. Unii se bucurau de sistemul de impu
nere ..un leu pe zece bucate*4 pentru toţi porcii şi stupii din gospodărie : 
alţii aveau „ridicători" cu „nari44, adică numai pentru un anum it număr 
de bucate (100. 50, 30), pentru ce aveau în plus urmînd să dea „ţără
n e ş t e "  ; marea majoritate a birnicilor plăteau, potrivit obiceiului, gorş- 
t in â  „ţărăneşte44. Se pare că desetină ..boierească reprezenta valoric, 
atun.;-i cind se percepea în bani. jumătate clin gorştina „ţărănească44 v‘. 
De regulă, privilegiaţii erau impuşi la patru parale vechi pe cap de 
p:;r, în timp ce birnicii de rînd plăteau opt parale vech i<c.

: î anul 17>2. Constantin Mavrocordat a impus pe mazili şi „alte 
rufeturi şi bresle44 să plătească „gorştina de mascuri44 la fel ca ţăranii 'J . 
Darea urma să se plătească^ acolo „unde va fi şiderea stăpînului44 ,,s. 
!n cea de a treia domnie clin Moldova. Constantin Mavrocordat a scos 
pt• ţi „tipărite pe stupi şi mascuri41 ,!l. metodă uzitată cu regularitate 
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Vl. Ulterior, Ion Mavrocor
dat, sfidînd „testamentele*4, a introdus „gorştină întreită**51.

41. Aceste prevederi pentru clerul inferior, de a plăti pină la 30 de „bu
c a l’" desetină „de ze:c bucate un leu", sînt întărite la 12 iunie 1750 ş i .  mai pr- larg. 
la 2'1 unic 1708 (N. Grigoraş, Privilegiile fiscale din Moldova (17-ii—1821) (II), in 
„Anuarul Institutului de istorie si arheologie „A. D. Xenopol). l a s i .  voi. X V III,

1081. p. 180.
43. Vricarul, 1. p. 50—53.
43. Ibidem, p. 53.
44. Cronica Ghiculeştilor, p. 353 ; N. lorga. Studii şi documente cu privire

la iitoria românilor, voi. V il, p. 127— 128.
4'j. I ricarul, 1. p. 50—53; Aurel V. Sava, Documenlc privitoare la ttrc/ul

si (ciutul Lâpuşnei, p. 210—211 (nr. 80).
4(>. H. Dj. Siruni. loc. cit., p. 53.
47. N. lorga, Studii şi documente, voi. VI, p. 380.
48. Ibidem.
40. Enachi Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia inttia şi 

pină la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat vv. (1713—1774), în M. Ko- 
gălnueanu. Cronicele României..., tom. III, Bucureşti, 1874, p. 217.

50. N. Grigoraş. Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui 
Constantin Mavrocordat. în „Cercetări istorice" (seria nouă). Iaşi, VII, 1070, d. 

150— 158.
51. N. lorga, Studii şi documente, voi. X X I, p. 127 ; loan Canta, Letopiseţul 

Ţării. Moldovei de ia a doua şi pină la a patra domnie a lui Constantin Mavro- 
coraat voievod (1741— 1769), in M. Kogălniceanu, Cronicele României..., tom. UI,

p. 185.
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Sporirea numărului dărilor şi nestatornicia politicii fiscale au dus 
la depopularea masivă a ţării. Drept urmare, unii domni au fost siliţi 
de împrejurări să facă o serie de concesii, lărgind sfera celor ce plă
teau „boiereşte14. Astfel, aşezămîntul pentru bejenari, dat de Constan
tin Racoviţă în anul 1756, acorda vecinilor moldoveni fugiţi peste ho
tare, cît şi străinilor care se angajau să se aşeze in satele Moldovei, 
privilegiul de a plăti desetină de stupi şi de porci „pe zece bucate 1 leu. 
după cum dau boierii*4 M. Ei erau avertizaţi insă, că vor pierde această 
favoare, dacă ar încerca „să mistuiască" în turmele lor „niscaiva bucale 
a oamenilor de ţară44 -1*3. Treptat, acest sistem de impunere al dării şi-a 
lărgit sfera, cuprinzind tot mai mulţi locuitori ai ţării.

Agenţi fiscali: gorştinari şi desetnici. Repartiţia dării pe unităţile 
fiscale de bază se făcea de către gorştinari şi desetnici, aceasta deoarece 
darea era asociată în condicele visteriei, cînd cu gorştina de oi. cînd 
cu desetină de stupi. Gorştinarii şi desetnicii întocmeau actele de im 
punere in prezenţa vornicului, vătămanului şi preotului sa tu lu i54. Im 
punerea şi perceperea se făceau pe ţinuturi. La nivelul acestor unităţi 
administrativ-fiscale existau „table de gorştină4155 Birnicii de rînd răs

pundeau solidar pentru încasarea dării, în timp ce privilegiaţii plăteau 
individual. în cazul neîncasării integrale a veniturilor stabilite, gorşti- 
narii şi desetnicii „aruncau năpăşti44 asupra celorlalţi locuitori ai satu
lui, iar dacă întregul sat nu avea puterea să plătească „rămăşiţa14, suma 
era impusă satelor vecine. In multe rînduri. locuitorii satelor impuşi la 
dări în „cislă44 au adresat plingeri domniei,'împotriva necurmatelor abu
zuri săvîrşite de dregătorii fiscali. La 5 mai 1742, din cancelaria lui 
Constantin Mavrocordat erau expediate mai multe porunci către dre
gătorii de la ţinuturi. Desetnicii erau mustraţi că asupreau pe locuitori 
cu nenumărate năpaste, că le puneau în seamă „izvodile de anul tre
cut şi,̂  mai mult, că impuneau „năpăşti14 şi pe cei ce nu aveau mascuri 
şi stupi Se indica „să se citească44 în faţa desetnicilor şi sătenilor o 
poruncă domnească mai veche, în conformitate cu care, cei ce nu achi
tau întocmai darea cuvenită riscau să dea „întreit44 ; în schimb, dacă 
vinovaţi se dovedeau desetnicii, ei trebuiau aspru pedepsiţi. Domnul 
poruncea desetnicilor să impună la dare numai acei mascuri şi stupi 
văzuţi de ei, la faţa locu lu i57. Totodată, in vederea lim itării practici
lor on'•■roase ale desetnicilor şi gorştinarilor în momentul strîngerii dării. 
Constantin Mavrocordat stabilea ca acpştia să nu ceară de la locuitori 
decit fîn şi mîncare, „ce s-ar întîmpla să aibă omul. iar carne sau

pach A m n  I R ’ A ’ VeaCUl XVH ’ V0,‘ n ’ P' 74 <nr' 82> ; Arh' St* Ia:îi• Docum°nte,

53 Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIII-lea. voi u  Mol
dova. Bucureşti, 1966, p. 355 (nr. 318) ; Uricarul, I. p. 355.

54. N. Grigoraş. Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui 
Constantin Mavrocordat. in ioc. cit., p. 156 ; Mihai Lazăr, Gorştina de oi in Mol
dova in secolele XV—X V III, în loc. cit., p. 247.

T5. N lorga. Studii şi documente, voi. VI, p. 407.
r6. Ibidem, p. 227.

57. Ibidem.
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grăunţă de cai să nu ceară la Oameni, ce să-şi cumpere cu bani4* •>,\
Mănăstirile închinate, cît şi cele de ţară, scutite parţial sau total în
folosul aşezămintelor religioase de la Ierusalim, Muntele Sinai şi M un
tele Athos şi, respectiv, al egumenilor, au prim it de la domnie privi
legii speciale de apărare faţă de „gorştinarii de ţară44. Aceşti agenţi 
fiscali aveau voie să intre în satele mănăstireşti pentru a-şi exercita 
atribuţiile numai dacă locuitorii posedau „mascuri44 peste plafonul ma
xim prevăzut în actele de scutire. în limitele scutirilor primite, mănăs
tirile închinate şi cele de ţară dispuneau de agenţi proprii pentru „gorş-
tinărirea4' locuitorilor lor. Domnia scutea de anumite dări pe unii
„gorştinari de ţară4*, orinduiţi ca posluşnici la mitropolie 7', cpiscopii(i<', 
şi la unele m ănăstiri01. Unii gorştinari proveneau din rîndul gelepilor 
şi faptul acesta i-a favorizat în acţiunile de comerţ atît pe piaţa internă, 
cit şi pe cea externă Uneori gorştinarii se uneau şi incheiau „tovă
răşii44, care să le uşureze operaţiunea de stringerea dării dintr-un ţinut 
sau a ltu l<!:i. Avansau anticipat, în anumite condiţii, sume de bani din 
veniturile proprii, convinşi fiind că vor dobîndi venituri mari din strîn- 
gerea dărilo ri;''. Nu odată, pentru abuzurile comise sau din alte motive, 
au fost bătuţi de locuitori. „Vinovaţii44 erau aspru pedepsiţi şi obligaţi 
să dea gloabă ,!5.

Scutiri. împărţind din punct de vedere fiscal populaţia ţării în două 
categorii distincte: „statul boieresc şi nemeşesc44 şi „statul ţărănesc44w\ 
deosebite sensibil prin criteriile de impunere, domnia a acordat, în ace
laşi timp, unora dintre privilegiaţi, scutiri parţiale sau totale de gorştină 
de porci. Dc cele mai mari avantaje au beneficiat mănăstirile închinate, 
care au primit dreptul de a încasa total sau parţial „venitul domnesc11 
din porcii „ţărăneşti44, crescuţi de locuitorii satelor lor. Au fost scutite 
total de gorştină de porci in folosul mănăstirilor satele: V îlceştî,i7. 
Plopi, Belceşti, Călugăreni,:s, Voroveşti ,i!\ Tămăşani 70, Rusinovi (Pe- 
triţa) 71, Teişori Mînjeşti 7!, toate ale mănăstirii Galata ; Babiceni ~r‘.

58. Biblioteca Academiei R.S.R.. Ms. nr. 237, f. 55 ; vezi şi N. lorga, Studii 
.şi documente, voi. VI, p. 380.

59. Arh. Statului laşi. Documente, pach. 360/280—292, p. 456—460.
60. D.l-It., A, veacul XV II, voi. II. p. 291 (nr. 385).
61. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. 578, f. 75v.
62. D.I.R., A, veacui X V II. voi. V, p. 53 (nr. 62).
63. Arh. St. Iaşi, Colecţia Litere. K/372, p. 279—280.
64. Ibidem.
65. Arh. St. Bucureşti, Documente Moldoveneşti. XXI/2.
66. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. 628, f. 233v—235.
67. D.I.R., A, veacul XVI. voi. IV, p. 127 (nr. 161), p. 276 (nr. 342) ; veacul 

XV II. voi. II, p. 131, 153, voi. III, p. 55. 155—156, D.R.H., A, voi. X IX ,, p. 86—87.
68. D.I.R., A, veacul XV II, voi. V, p. 245 ; D.R.U., A, voi. X IX , p. 38 ; voi.

X X I, p. 441 ; voi. X X II, p. 59, 212; Catalogul documentelor moldoveneşti, voi.
IV , p. 69 (doc. 212) ; Arh. St. Bucureşti, Ms. Jir. 628, f. 169v.

69. Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. II, p 118 (nr. 520), p. 120 
(nr. 528), p. 154 (nr. 697) ; voi. III , p. 404 (nr. 902), p. 491 (nr. 2359).

70. Arh. St. Bucureşti, Mănăstirea Galata, 11/13, 16.
71. Idem, Ms. nr. 629, (doc. 323). f. 420, 426.
72. Idem, Ms. nr. 628, f. 202v—203.
73. Uricarul, V, p. 244—245.
74. Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. IV. p. 52.
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Tuluceşti, Stoicani Şendreni 7,i. Andreeşeni 77, M oreni78 ale mănăs
tirii Cetăţuia ; Stroeşli711 şi IJrican i80 ale mănăstirii Sf. Sava —  Iaşi ; 
Pâtrăşcani şi Rădâeşti ale mănăstirii B îrnova81; Stăneşti ai mănăstirii 
Caşin82 ş.a. Scutiri „cu nart“ au avut, pentru „500 de mascuri Ţără
neşti11 mănăstirile : Barnovschi (satul Toporăuţi)s:!, Golia (satele Clin- 
căuţi şi M e l in e ş t i )T r e i  Ierarhi (satele Răchiţeni. Tămăşani şi Iu- 
gan i)85, Sf. Vineri —  Iaşi (satul G lingeni)w, Balica —  Galata de Jos 
(satul U lm i)87; Galata (satele Verejeni şi Meciul) K<i ; pentru „200 de 
mascuri ţărăneşti14 mănăstirile : Barnovschi —  Iaşi (satele Ş ipote80 şi 
Volcineţ:m) :  pentru „150 de mascuri ţărăneşti“ mănăstirea Hlincea (sa
tul H lincea)01.

De asemenea, unele mănăstiri închinate au prim it dreptul de a lua 
gorştina de porci de la posluşnicii acordaţi de domnie clin rîndul veci
nilor sau a unor locuitori străini, în speţă argaţi, ciobani, văcari, her
ghelegii. porcari ş.a.!,J Din documentele cercetate reiese că mănăstirile 
închinate aveau între 8 şi 50 de posluşnici scutiţi de gorştină, venitu
rile revenind evident stăpînilor

Mănăstirile închinate au fost scutite, de regulă, şi pentru porcii din 
gospodăriile proprii!l'. Veniturile rezultate erau încasate ele egumeni prin 
agenţi speciali şi apoi trimise la aşezămintele religioase străine de care 
depindeau0’. înlesnirile fiscale acordate mănăstirilor închinate au pro

75. Arii. St. Bucureşti, Mănăstirea Cetăţuia, 1118; Ms. nr. 628.
76. Idem, Ms. nr. 028. (doc. 9) f. 5v, (cioc. 24), I. 13 ; Mănăstirea Cetăţuia.

II/3.
77. Ulem, Ms. nr. 628, (doc. 24) f. 13; Mănăstirea Cetăţuia, 11/3.
78. Idem, Ms. nr. 628. f. 13.
79. D.l-R., >1, veacul XV II. voi. 11. p. 165 (nr. 214) ; D.R.H., A, voi. X IX

p. 61 ; voi. X X I, p. 64—65 ; voi. X X II. A. p. 346.
80. D.R.II., A, voi. X IX . p. lfM) şi 332.
8 1 . 1. Antonovici, Documente birlădene, voi. IV, p. 101—105.
82. Arh. St. Bucureşti. Mănăstirea Sf. Sava — laşi, X X IV /l.
83 D.R.H., A, voi. X IX . p. 365 (nr. 271). Vezi si notele 13—24.
84. Arh. St. Bucureşti. Ms. 628. f. 475—476.
85. Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. II, p. 290 (nr. 1403).
86. Arhivele Statului Bucureşti. Ms. nr. 629, f. 396—397 (doc. 304) (und 

Sever Zotta, dosar 137. f. 85.
87. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. (>29, f. 365—366 si (doc. nr. 329), f. 421—
88. Ibidem, f. 403—404.
89. Vezi nota nr. 25.
90. Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 645. f. 51—51v.
91. Idem. Ms. nr. 628. f. 3v şi I9v—20.
92. N. Grigoraş. Instituţii feudale româneşti I. Organizarea dc sta1 . la

mijlocul secolului al XVIII-lea, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, p. 114 ■•in,
Imunităţile şi privilegiile fiscale in Moldova (de la întemeierea statului şi . ia
jumătatea secolului nl XVIII-lea, in „Revista clo istorie**. 27 (1974). nr. 1 63.
Vezi mai jos şi nota nr. 104.

93. Arh. St. Bucureşti. Mănăstirea Cetăţuia. 1/7. 10, 13 ; Ms. nr. 62F !>;c.
4. f. 4v), (doc. 11. f. 6, f. 195—196), (doc. 340. f. 170); Ms. nr. 578. f. 4;.*—4-- Ms. 
nr. 646, f. 57.

94. Arh. St. Bucureşti. Mănăstirea Barnovschi. Vl/6. 7 : Ms. nr. 629. 5 -’ —
482 ; Ms. nr. 573, f. 269v—270. Uneori se plăteau dări cu „rupta" (Arh. St. î-.i > 
resti, Ms. nr. 628, f. 417— 118).

95. D.I.R.. A, veacul XV II. voi. V. p. IU  (nr. 153); D.Ii.H., A, voi. X X II,
p. 212 (nr. 188) ; Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. 628, f. 13.
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dus serioase nemulţumiri în ţară. In anul 1632, Alexandru Uiaş este 
nevoit să impună mănăstirile închinate la gorştina de porci. E] motiva 
hotărîrea luată prin aceva că „ţara au sărăcit şi s-au pustii tu mai de tot, 
cît n-au putere să plătească haraciul împărătesc, ce au poftit cu toţii 
să dea şi satele mănăstirilor cu ţara‘l,JG. La începutul secolului al 
XVII-lea, o „carte a clerului şi boierilor moldoveni*' solicita domnului 
sâ scutească de gorştină de porci şase mănăstiri închinate : Galata. Bar- 
novschi, Sf. Sava — laşi, Cetăţuia. Bîrnova si Sf. Gheorghe din G a la ţi!l7.

Mănăstirile de ţara au avut comparativ cu mănăstirile închinate 
un regim fiscal mai puţin favorabil. Domnii au renunţat, de regulă, la 
gorştina ce li se cuvenea ciin unele sate mănăstireşti, dăruind „venitul1* 
mănăstirilor respective !l\ De asemenea, au acordat scutiri pentru un 
număr restrîns de posluşnici11' şi „ridicături" pentru o parte din porcii 
deţi;.uţi de m itropo lie1" 1, episcopii1"1, unele m ănăstir i10* şi biserici1" 1.

96. D.R.II., A. voi. XX I. p. 64—65 (nr. 60).

97. Uricc.ru:. II. p. 108— 109. 114—115 şi 120—122.

98. Satele ; Solea si Faraoani ale mănăstirii Solea (Arh. St. Suceava, Mănăs
tirea Dragomirna. 125; Uricarul, voi. XV III. p. 343; Arh. St. laşi. Documente, 
pach. 791 188. r. 167v— 11)8. 188. f. 168—169v ; t ricarul, voi. XX I. p. 212). Borili- 
nesti al mănăstirii Moldoviţa (R. Rosetti. Pămîntul, sătenii şi stăpinii in Moldova. 
p. 290), Silişteni al mănăstirii Sf. Nicolae dn ţarina laşilor (D.I.R., A, veacul XVII. 
voi. I!. doc. 312, p. 240—241.

99. Mănăstirea Vlnători avea scutiţi. In 1577, 10 posluşnici (D.I.R. A, vea
cul XVI. voi. UI, p. 91 (nr. 116), iar mănăstirea Fătuciune din ţinutul Tutovn
avea, la 24.1.1701, scutiţi 12 posluşnici (Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. 573. f. 269v—270; 
mănăstirea Ta/lău dispunea de opt vecini scutiţi (Arh. St. Bucureşti. Mănăstirea 
Taz.lău, V11/2). I.a 30 august 1712. 30 de posluşnici ai Episcopiei de Rădăuţi erau 
scutiţi do mai multe dări. episcopului revenindu-i dreptul de a lua gorştina şi 
desetină (Arh. St. Suceava. Colecţia de documente. II 29).

100. De obicei. Mitropolia avea scutiţi I 000 de porci şi stupi (Arh. St. 
laşi. Documente, pach. 360 280—292. p. 456—460).

101. Episcopiile au beneficiat îndeosebi de scutiri de gorştină de porci pen
tru cîteva sate si pentru un anumit număr de posluşnici. Pentru porcii din gospo
dăriile proprii au primit scutiri mai restrinse.

102. Mănăstirea Bursuci, ţinutul Fălciu (Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. 
nr. 237, f. 454) ; Mănăstirea Doamnei clin Botoşani pentru 200 de stupi şi mascuri 
(T. G. Bulat. Cîteva ştiri despre Mănăstirea Doamnei de lingă P.otoşani, in ..Arhi
vele Basarabiei", anul II. nr. 2 , 1930. p. 237. 239); Mănăstirea Silişteni (Uricarul. 
voi. X X III . p. 187) ; Mănăstirea Zăbrăuţi (V. A. Urechia. Notiţe despre slobozii, in 
„Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice", seria a ll-a, tom IX. 
1 886— 1887, p. 158—159) ; schitul Iiii Enache clucerul de la Răchitoasa (Catalogul 
documentelor moldoveneşti, voi. IV. p. 211 (doc. 914): Mănăstirea Arori-Vodă (Arii. 
St. Bucureşti, Ms. nr. 628, (doc. 139. f. 49v)

103. Biserica domnească din Birlad — pentru 100 de porci şi stupi (I. Anto
novici. op. cit., voi. I. p. 17— 18) ; biserica din Tg. Ocna. pentru 30 de stupi şi 
mascuri (N. Grigoraş, Privilegiile jiscale din Moldova (17-11— 1X21) (II), in loc. c it . 
p. 192 ; bisericii Talpalari — lasi, pentru 50 de stupi şi porci (Ibidem). La 1742. 
mănăstirile de ţară erau impuse la desetină. Hi acest sens, date deosebit de pre
ţioase ne oferă sămile mănăstirilor de ţară. întocmite in acel an. Deşi desetină 
din porci şi stupi se plătea la uri loc, pe număr de capete şi. respectiv, de stupi, 
iar cifrele sint uneori greşite, putem, totuşi, să ne dăm seama din datele oferite 
de sămi cu privire la cuantumul dării. Din sintetizarea datelor conţinute de sămi
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în toate cazurile cind mănăstirile de ţară şi cele închinate primeau scu
tiri de gorştină, actele domneşti stipulau interdicţia pentru gorştinarii 
domneşti, zişi şi „de ţară", de a intra în satele mănăstireşti. „Gorştină- 
rirea“ urma să fie făcută de egumen episcoplo:' sau mitropolit l(H!. 
prin oameni proprii. Indiferent insă de felul scutirii, totală sau cu „nart11. 
beneficiarii erau mănăstirile şi nu locuitorii satelor, care, oricum, tre
buiau să dea obligatoriu gorştină „ţărăneşte44. Singura deosebire constă 
in faptul că birnicii depindeau la plata dării de stăpînu! feudal.

Scutiri totale sau „ridicături parţiale44 de gorştină au prim it şi re
prezentanţii clerului. Preoţii şi diaconii din Iaşi l07. preoţii şi slujitorii 
Episcopiei de Roman ,(W, cite doi preoţi şi un diacon de la Episcopia de 
Huşi 10,1 şi de la bisericile din Cernăuţi doi preoţi şi doi diaconi de 
la biserica domnească din Birlad m , doi preoţi, un diacon şi un ţircovnic 
de la biserica din Ceucani, ţinutul Tutova M-, cîte un preot, 1111 diacon 
şi un ţircovnic de la biserica domnească din Bacău ll:!, de la mănăstirea 
de peste Vale de la Bistriţa l ,\ de la biserica din Fereşti, ţinutul Vas-

rezultă că numai 10 din cele 20 de mănăstiri dc tară, pentru care s-au întocmit 
catastife statistice, plăteau desetină de porci, celelalte, probabil neposedind porci 
in gospodăriile proprii :

Mănăstirea Nr. porci Nr. stupi Suma plătită 
ca desetină

Putna 30 240 30 lei. 8 bani
Voroneţ 18 16 3 lei. 9 potronici
Slatina 13 1 1 2 14 lei. pol
II umor 25 80 1 1  lei, 8 potronici
Rişca 1 2 — I leu. 9 potronici
Bisericani 7 118 24 lei, 2 potronici
Solea 13 55 9 lei
Secul 6 266 29 lei. 8 potronici
Berzunţi 7 106 12 lei, 9 potronici
F'loreşti 65 85 14 lei

(l. Bogdan, Sămile mănăstirilor de ţară din Moldova pe anul 1742, în „Buletinul 
Comisiei Istorice a României”, 1, 1915. p. 217—279).

104. Arh. St. Bucureşti, Mănăstirea Barnovschi, 1/10, 11, 12 ; Mănăstirea
Cetăţuia, II/3 ; Mănăstirea Galata, 1/16 ; Mănăstirea Sf. Sava — lasi, XXV /l ; Ms. 
nr. 579. f. 63v ; Ms. nr. 628. f. 5v. 171v— 172 ; Ms. nr. fit fi. f. 57v.

105. Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, 11/29 ; Uricarul, voi. V, p.
251—252.

106. Arh. St. Iaşi, Documente, pac!). 360/280—292, p. 456— !G0.

107. D.R.H■, A, voi. X X I, p. 490 (doc. 389) ; Uricarul, voi. VI, p. 347—348 ; 
I. Bogdan, op. cit., p. 308.

108. Melchisedec (episcopul). Cronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, 
partea I, p. 321.

109. Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 543, (doc. 48), f. 69.

110. Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, 111/73.
111. 1. Antonovici, op. cit., voi. I, p. 1—2.
112. D. Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, Editura Minerva, Bucu

reşti. 1973, p. X X I (introducere — C. C. Giurescu).
113. Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 579, f. 172v— 173.
114. Arh. St. Bacău, Colecţia de documente, 1/38.
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lui ,,r\ de la biserica domnească d in Tg. Neamţ ll(i şi de la mănăstirea 
Horodnic J,;. preoţii din satele Tămâşeni, Iugani şi Răchiţeni ale mănăs
tirii Trei Ierarhi 118 şi călugăriţele de la mănăstirea Măstăcan, ţinutul 
Bacău ll!l, toţi au fost scutiţi de gorştină de porci. în mod obişnuit, cle
rul inferior nu a primit scutiri importante, ci „mila domnească41 se 
lim ita mai mult Ia impunerea „boiereşte44 pentru un număr de pînă 
!a 30 sau 50 de porci Au primit scutire de gorştină şi reprezentanţii 
clerului catolic 121 şi armenesc .

Domnii moldoveni răsplăteau pe marii dregători pentru credinţă şi 
serviciile aduse ţării şi curţii prin acordarea de „ridicături din slujbe 
după rangul boieriei44 l23. Acestea erau consemnate special in condica 
vistieriei, dregătorilor fiscali ţinîndu-li-se în seamă „scăderile'1 la înca
sări. în  condica vistieriei Moldovei din anul 1763, un număr de 2(il bo
ieri şi 00 de „jupinese44 aveau „scăderi44 la gorştină în valoare de ii .'125 
lei. A lţi (> 275 iei se scădeau „cu pecete gospod14 m . „Blagorodnieilor bo
ieri şi jupîneselor văduve44, li se întărea, la 1 septembrie 1783. de către 
Alexandru Mavrocordat, vechile avantaje fiscale ,25. Venitul gorştinei. 
desetinei, ca şi al altor dări din ţinutul Botoşani era rezervat „măriei 
sale doamna44 ia'. Unele persoane beneficiau de avantaje fiscale ca ur
mare a unor relaţii speciale cu fam ilia domnitoare. Astfel, la 20 mai 
17-14, Artenie Racliş, întrucît se căsătorise cu o fată din casa „doam
nei44, era scutit total de dajde şi plătea doar parţial pentru rusumaturi. 
La desetină avea „ridicătură44 pentru „300 de stupi i mascuri11 ,2".

Domnia şi-a arătat dărnicia şi faţă de unii mazili şi slujitori m ili
tari, iertindu-i de desetină pînă la plafonul de 150, 100 sau 50 de porci

115. Gh. Ghibănescu, Surele 51 izvoade, voi. XV I, p. 1 1 1 .
110. Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. V, doc. 925, p. 248.
117. Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, 11/26, 30.
118. Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 578, f. 271.
119. Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. III , doc. 690, p. 160.

120. Vezi mai sus pe larg despre aşezămîntul domnesc din 28 iulie 1728 ; 
liricarul, I, p. 50— 53 ; N. Grigoraş, Privilegiile fiscale din Moldova (1741—1821) (II), 
in loc. cit., p. 190.

121. Antonie Ruset, la 14 dec. 1675. scuteşte episcopul catolic din Bacău, 
precum şi toţi preoţii şi ţircovnicii de la bisericile subordonate, de gorştina de
oi şi de mascuri (Uricarul, voi. V, p. 236—237 ; vezi şi Catalogul documentelor 
moldoveneşti, voi. 111, doc. 2487, p. 515).

122. Beneficiau de scutire ciţiva preoţi şi diaconi de la 2 biserici armeneşti 
din Iaşi (Sever Zotta, Documente, în „loan Neculce**, fasc. 3, Iaşi, 1923. p. 118—119).

123. Nicolae Grigoraş, Privilegiile fiscale din Moldova (1741—1821) (11), în 
foc. cit-, p. 185—186. Nu dispunem de informaţii la fel de bogate, ca în cazul gorş
tinei de oi (Gh. Ghibănescu, Sama visteriei Moldovei din 1703, in „I. Neculce", 
fasc. V (1925), Iaşi, 1926).

124. Ibidem, p. 89—90.
125. N. Grigoraş, Privilegiile fiscale din Moldova (1741—1821) (II), in Ioc. 

cit., p. 187.
126. N. lorga. Documente şi cercetări asupra istoriei financiare şi economice 

a Principatelor Române, în „Economia Naţională**, anul XX IV , nr. 11/1900, p. 765» 
769.

127. I. Antonovici, op. cit., voi. III, p. 300.



şi stupi I2*. Unii curteni ou stare materială mai grea au prim it încu
viinţarea de a nu fi tulburaţi de gorştinari Şavgăii de la ocnă pri
meau înlesnirea de la Grigore Ghica, in 17 Sl. de a da desetină de porci 
şi stupi şi gorştină de oi „pe obiceiul lor cîte şase bani" Şase ani 
mai tîrziu. in 17-17. ei nu dădeau desetină pentru 200 de porci şi stupi

în vederea repopulării satelor părăsite sau pentru întemeierea de 
aşezări noi, domnia a acordat străinilor care ace? pi m u  să vină în Mol
dova. dar şi unor locuitori de ţară „nescrişi" in catastifele vistieriei, scu
tiri temporare de unele dări şi slujbe, intre care, cu regularitate, sint 
menţionate desetină de porci şi stupi şi gorştina de oi Înlesnirile se 
refereau in primul rind la satele mănăstireşti , şi. intr-o măsură mai 
mică, la cele boiereşti ,3Î. O serie de acte menţionează scutirea străinilor 
colonizatori de toate dările, subînţelegindu-se că este vorba şi de darea 
r;e porci ,:!\ Perioada de scutire varia de la cîteva luni pînă la 10 ani. 
-alele mănăstir şti prevalindu-se cie cele mai însemnate scutiri. De obi
cei. satele mănăstireşti şi boiereşti scutite de dări făceau parte din ca- 
1 ;oria sloboziilor.

Intr-o mai mică măsură au beneficiat de sc utiri de groştină de porci, 
robii mănăstireşti ,;î' şi domneşti l:,:.

Deşi domnia a acordat înlesniri şi scutiri deloc neglijabile,-totuşi 
>umcls ce-i reveneau din groştina (desetinS) de pon-i erau însemnat 
intrucit sămile vistieriei nu specifică in mod obişnuit materia imp.v

128 Ibidem, p. 208 : Vezi pentru alte scutiri şi : Arh. St. Iaşi. Documente.
p;»‘ h. 717 34 ; l ricarul, voi. X, p. 107 : N. lorga. Documente privitoare la familia
Callimachi, 1. p. 472; Arh. St. Bucureşti, Ms. nr. 378. f. 11:;; Aurel Sava. Duru 
■'tente Orheiene, p. 313—:il4 ; D.I.li. A, Veacul XV II. vo1. II. p. 74 (ar. 82). p. 11.i 
(nr. 1:17) ; T. Balan, op. cit., voi. 111. p. 117— 118: Vezi ş i:  N. Grigoraş. Privite 
giile fiscale din Moldova (1742—1X21) (l), in ..Anuarul institutului de istorie şi
arheologie ..A. I). Xenopbj". iaşi. tom. XIV. 1 t*77. p. l i—47, 51 ; idem, Imunităţilc 
şi privilegiile fiscale in Moldova (de la întemeierea statului pină la jumătatea 
secolului al XVIII), Sn loc. cit., p. 157—00.

120. D.I.R.. A. veacul XVII. voi. II. p. 74 (nr. 82).
130. D. Vi teu, Exploatarea sării in Moldova piua la 1828, in .Anuarul Insti

tutului de 'storie şi arheologie „A. D. Xenopol", lasi, tom. X. 1074. p. 20.
I :; 1. N Grigoraş. Privilegiile fiscale din Moldova (1741—1X21) (II), in loc.

■it., p. 108 ; I ricarul, II, p. 158—15!».
152. Arh. St. laşi, Documente, pach.. p. 4!) 8.
133. Satele: Orţeşti (D.I.R., .1, veacul XV I. voi IV. p. 155 (nr. 207) ' lloro-

c iste (D.I.li., A, veacul XV II. voi. I. p. :tl (nr. 4 ti) ale Mănăstirii Neamţ; Văleni
(D.I.R., .4, veacul XV II, voi. I, p. 77 (nr. 116). Preseaca (Ibidem, voi. II, p. 'i (nr. !)),
Dobircina (Ibidem, p. 44 (nr. 47) şi Uriccşti (Ibidem, voi. IV. p. 07 (nr. 134) aie
mănăstirii Pobrata ş.a.

134. Drăgan, pentru seliştea Murgeşti (Catalogul documenh-lor moldoveneşti.
voi. II. p. 110 (doc. 478), T. Itişcanu, pentru sloboziile Rlşcani şi Micleşti de la
Fălciu (Gh. Ghibănescu. Surele .şi izvoade, voi. X. p. 355).

135. D R. 11.. A, voi. I, p. (10—70 (nr. 48) şi p. 340 (nr. :’45) ; voi. II. p. II 
(nr. 0). p. 30 (nr. 28) şi p. 80 (nr. 55) ; D.I.li.. A, veacul XVI. voi. II. p. 278 (nr. 244) ; 
voi. IV, p. 343 (nr. 434) ; D.R.H., A, voi. X X I. p. <5 (nr. 5) si p. 2(54 (nr. 207) ; 
T. Bălan. op. cit-, voi IV, p. 1(50— 101 . N. lorga, S'udii si documente, voi. V. 
p. 225 ; voi. VI, p. 85 ş.a.

13(5. I.a 0 ianuarie 1711. ţiganii mănăstirii Agapia dădeau ..gorştina dc 
mascuri" egumenului (Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. (128, f. 385).

137. Arh. St. Bucureşti, Mănăstirea Sf. Sava — Iaşi, XXXI1I/34.
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(porci, oi, stupi), ci doar suma globală in lei a venitului*4 gorştinei şi 

desetinei, nu putem stabili exact evoluţia valorică a încasărilor, mai 

ales că. aşa cum s-a menţionat mai sus. asocierea dărilor din oi. porci 

şi stupi se făcea în catastifele vistieriei intr-un mod foarte variat. Ur

mărind să-şi asigure încasarea fără riscuri a „venitului" gorştinei şi de

setinei, domnul proceda la arendarea acestora, la data de 15 august a 

fiecărui an, „strigindu-le la cochii vechi’*, adică vinzindu-le la mezat. 

Iată veniturile încasate in arendă, pe trei ani diferiţi, din gorştină şi de

setină ,;!K :

Anul „Slujba gorştinei" „Slujba desetinei"

17 <53 0(5 085 Iei 00 bani 
(gorştina de oi şi mascuri)

74 430 lei, 00 bani 
(desetină de stupi)

178t! 8ti !)(>0 lei (gorştina) 10(5150 lei (desetină)
1702 80 000 lei (gorştina) 05 (500 lei (desetină)

Se poate vedea că in anul 1763, în „sama vistieriei" s-a făcut asociere 

intre gorştina de oi şi de porci, iar in anii 17Şfi şi 17:12 între desetină 

dc porci şi de stupi.

Analiza obligaţiilor fiscale. în cazul nostru a gorştinei (desetinei) 
de porci, ne ajută să facem şi unele aprecieri cu privire la numărul 
porcilor ce se creşteau in diferite categorii de gospodării ,:B. Dacă scu
tirile totale de gorştină nu ne sugerează elemente cantitative pentru a 
proceda Ia asemenea aprecieri, in schimb „ridicăturile** cu „nart". fac 
posibile unele consideraţii generale. Astfel, satele mănăstirilor închi
nate. scutite cu „nart4* pentru.500. :î()0. 200, 150. 100 de porci, ilustrează 
faptul că locuitorii din satele respective creşteau în mod obişnuit nu
mărul. de animale specificat. Cum însă privilegiile de scutire indică că 
pentru porcii existenţi peste plafonul stabilit, locuitorii vor plăti ..ţă
răneşte*4. ne face să credem că. de fapt. in acele sate se creşteau mult 
mai mulţi porci. De asemenea, „scăderile*4 ce li se ţineau in seama unor 
mănăstiri pentru porcii crescuţi în gospodăriile proprii |/,(l. sau unor bo
ieri |/‘l. arată numărul mare de porci ce se creşteau de către aceştia.

138. Arh. St. lasi. Tr. I7C». np. 2018 1. f. 34 ; op. 2018/4. f. 30v. Vezi si ; Gh.
Ghibănescu. ,S’o»n« vhteriei Moldovei din 1763, in loc. cit.., p. 78. 87 ; N lorga!
Docume nt- şi cercetări asupra istoriei financiare şi economice a Principalilor Ro
mâne, in loc. cil., anul XX IV . nr. 0 10(50. p. (135 si nr. 11/1000, p. 705. 100.

130. Consideraţii mai ample legate de. creşterea porcinelor in econom t > " 
tehnică a Moldovei, prin prisma elementelor de istorie fiscală, vor fi făcu.. 
tr-un studiu separat.

140. Arh. St. Bucureşti. Ms. nr. 028. f. 427.

141 I. Antonovici, op. c it , voi. III. p. 300.
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Astfel, se verifică o serie de date conţinute de sămile boiereşti IV- .şi m ă
năstireşti '',:i din sec. X V III, precum şi de relaţiile de călătorie IK, pri
vind importanţa creşterii porcilor în toate ţinuturile Moldovei.

I.A „GORŞTINA- (L'ÎMPOT FISCAL) l’OUR I.KS PORCS 
EN MOLDAVII? DANS LES XV— NVlIl-c SlfcCLKS

— liesun ie —

L'article ci-dessus se propose l'analyse des obligations fiscales. en ce cas 
eelles de la „gorştina" pour les poros dans le cadre dc la pi'oprietc des boîards 
ainsi que des monasteres dans les XV— XVII 1 -e siedes. Si les exeniptions totales 
de „gorştina" nous ne sujigerent pas des elements quantitatifs pour faire certaines 
appr■-•eiatinns, en cohange „ridicăturile" (les exemptions) avec „nart" (quantite ma
ximale) font possibles quclques considerations generale». De la sorte. Ies villuges 
dos monasteres voues au Mont Athos. exemptes dc „nart" pour 5(10, 3(Hi, 20(1, 150, 
iun pores illustrent le fait que les hahitants des villages respectifs elevaient d'habi- 
turie !e nombre d'animaux specific. En cette maniere on verific une scrie de don
nees offertes par les douanes des boiards et des monasteres du XVUI-c siecle, 
ainsi que par les relations de vovage concernant l'importanoe de l'elevage des 
pores dans tous les endroits <lc la Moldavie.

142. Arh. Sl. Iaşi, Ms. nr. 1740. 1845. 1841». 1855, 18f»CÎ ş.a.
14:!. Arh. St. laşi. Documente, pach. 390/25. 2fi. 27. 2fi. 29: pach. 391/26; 

Arh. St. Bucureşti. Ms, nr. 571».
144. M. Lazăr. Cu bit uri străini despre creşterea animalelor in Moldova in 

sci\ XVI•— XVIII, in loc. cit., p. :tul— 372.

CONTRIBUTII DE GEOGRAFIE ISTORICA LA 
CUNOAŞTEREA FENOMENULUI DEMOGRAFIC DIN 

NORD-VESTUL MOLDOVEI LA SFIRŞITUL SECOLULUI 
AL XVIII-lea

EMIL IOAN EMANDf 

CONSTANTIN ŞERBAN

In majoritatea ţărilor europene, ca de altfel şi în ţările române se
colul al XVIII-lea marchează din punct de vedere demografic schimbări 
importante in înregistrarea informaţiei sub toate aspectele ei esenţiale, 
ceea ce i-a determinat pe linii cercetători 1 să vorbească de un anumit 
„tip vechi" de analiză demografică. Studiile consacrate perioadei de sfîrşit 
;i secolului al XVIII-lea (mai frecvente fiind studiile social-economice şi 
politice) -. semnalează, pentru orinduirea feudală din Moldova, apariţia 
germenilor disoluţiei acesteia şi apariţia, în mod diferenţiat, a relaţiilor 
de tip nou cele capitaliste. Această diferenţiere privind ritmul şi ca
racterul destrămării orinduirii feudale, surprinsă mai timpuriu pentru 
nordul Moldovei în comparaţie cu restul ţării, se datorează in special

1. Frac <>;s I.ebn n. Les crises di mographiques en France aux XVll-e et 
XV III e sieeles, in Rapports. Grands themes et methodologie. I. Ed. Academiei,. 
Bucureşti. 1 p, i>27.

2 Studiile sînt citate selectiv : N. Grămadă. Sătenii şi stăpinii in Bucovina 
intri• 177:'» şi 1848, in ..Anuarul Muzeului Bucovinei", seria il, anul 1— 11. Cernăuţi» 
1944. p. !1— 111 ; V. Mihordea. Hehttiile aţ/rnre din secolul al XVIII-lea iu Mol
dova, Bucureşti. IîXîis : idem. Maitres du sol et puţ,sans dans Ies Principautes i ion
ului ws a ti XVIII-e siecle. Bucureşti, 1971 ; Şt. Olteanu. C. Şerban. Meşteşugurile- 
din Ţara Itoinâneiiseă şi Moldova iu evul mediu, Bucureşti. I!M>9, p. 244—3li4 . An
drei Oţetea. Consideraţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism iu Moldova 
şi Ţara Românească, in ,,SMIM”. IV. liHiO. p. 307—388; idem. Pătrunderea comer
ţului romanesc iu circuitul internaţional, Bucureşti. 1M77. p. !»—35; Corneliu Is- 
trati, lielatiile dintre ţărani şi stăpinii moşiilor in regiunea de munte a Moldovei 
in perioada de destrămare a feudalismului şi apariţie a elementelor capitaliste,, 
(rezumatul tezei de doctoral), laşi. I*l7!> ; N. Cori van. I. Grămadă, Despre gospo
dăria feudală din Moldova iu prima jumătate a secolului al XV III leu. in 
„SMIM". V. p. 257—275 ; S Vianu. Cu privire la problema descompunerii
feudalismului in tarile romane, in „Studii şi referate privind istoria României", 
partea 1. I!‘54. p. 1!<I3—83:> : Gh. Platou. Cu privire la evoluţia rezervei feudale 
in Moldova de la sfirşitul sec. id XVIII-lea pină la legea rurală din 1SH4. in 
„Studii şi articole de istorie". V. 1!H*3. p. 2(11—242; G. D. Iscru. Aspecte privind 
relaţiile de proprietate şi de muncă in [urile române in perioada trecerii ie la 
fewtalisnt ta capitalism. Bucureşti. I!i7:i : Ioana Constantinescu. Aspecte ide destră
mării feudalismului in Ţara Românească şi Moldova la sfirşitul secolului aC 
XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea. in „SMIM". IX. IM78. p. 9— 43 ; Valen
tin A1. Georgescu. Ovid Saehelario. Judecata domneasca in Ţara Româneasca şi- 
MoUlova (K ill—18.11), partea II, Bucureşti. 1(182: C. Şerban, Xoi contribuţii la isto-



■172 EMU. 1 EMANDI, CONSTANTIN ŞF.RRAN

evenimentelor cu caracter politic petrecute după 177 ! :! ceea ce a condi
ţionai ulterior, atit dezvoltarea so. ial-economică şi politică cil şi trans
formările ce au avut loc în structura demografică a noii provincii ocupată 

austrieci. Bucovina. Dacă studiile cu ca rac ,r demografic consacrate 
acest.: perioade sînt mul: mai numeroase pentru Ţara Românească ' şi 
Transilvania în schimb, cele ce privesc Moldova'1, datorită lipsei unor 
statistici mai complete sînt în număr destu' de rcstrîns. în sensul acesta 
s-a considerat că zona de nord a M 'Idovei dispune încă de numeroase 
documente cu caracter inedit, mai puţin valorificate şi integrate într-un 

circuit mai larg ştiinţific.

ria luptei tîrgoveţilor şi orăşenilor moldoveni împotriva asupririi feudale in secolul 
al XVIII-leii şi începutul secolului al XlX-lea, in „Studii şi articole do jstorie". 
4. 1902, p. 73—H1 : Liviu Ştefănescu, Teze fi ipoteze iu problema trecerii de la feu
dalism la capitalism", in „Studii şi comunicări". Piteşti. 1972, p. :i01—308 ; G D 
Iscru. Gabriela Papuc, Consideraţii privind forma dc proprietate funciara in peri
oada de trecere de la feudalism la capitalism iu Ţara Româncască fi Moldova 
(1740—1804), 111 „Revista de istorie". 1978. 31. nr. :t, p. 417—432 ; Gavril Irimescu, 
l)in istoria mineritului în Bucovina", în „Anuarul Muzeului Judeţean", VIII, Su- 
cc&'va. 1981. p. 2«5—278 ; Ionel Negură, Aspecte ale evoluţiei economice a Bucovi
nei sub stnpinirea habsburgieă, in „Anuarul Muzeului Judeţean”. VI— VU. Su
ceava. ]!i7î»— 1980. p. 203—210; llie Corfus, Agricultura in tarile române 1848—1864. 
Istorie agrară comparată. Bucureşti. 1982, p. 9, 21. 34— 14. !I3. 151. 304.

3. F. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor (1750—1818), 
VII. Bucureşti. 187(5. p. 157; Raimund Friedrich Kaindl. Cleschickte der Buleoivina, 
Cernăuţi. 18!»B. p. 1—23: Constantin Sassu. Ţările române spre sfirşitul veacului 
al XVIII-lea. Cîteva observaţii in cadrul problemelor puse în 1774 dc mărturiile 
generalului llarco, unul din autorii răpirii Bucovinei, in ..Revista arhivelor". (i. 
nr. 2. 1044— 1045. p. 1(55—230 ; 1. C. Băcilă, Răpirea Bucovinei şi delimitarea spre 
nordul Moldovei, Chişinău. 1931. p. 12—20 : L. Boicu. Coilsiderutions s'tr la poli 
lic/ue des Habsbotlrgs â legard des principautes roumaines (depuis le XVlIl-e sivele 
jusqu'en 1848), in „Nouvelles etudes d'histoire". IV. Bucureşti. 1970. p. H>0 : Ştefan 
Pascu. Momente din lupta poporului român pentru formarea statului naţional 
unitar, în „Magazin istoric", anul X. nr. 2. 1970. p. 3 şi urm .: C. Că/ănişteanu, 
Irm ările  războaielor ruso-auitro-turee din secolul <d XVIII-lea asupra ţărilor ro
mâne, in „Revista de istorie", toni 34. nr. 2. 1981. p. 200—202.

4. Louis Roman. Evoluţia numerică a populaţiei Ţării Româneşti şi migra
t/a externă (1739— 1811), in „Studii şi articole de istorie". X X III. 1973, p. 15—24; 
idem. l.ocalitălile şi populaţia Tarii Româneşti in lumina lucrărilor cartografice 
manuscrise din 1790—1791. in „Revista arhivelor". 47. nr I. p. 57—74 . idem. Teo
ria „depopulării" şi. dezvoltării Ţării Româneşti iu anii 1719—1811, iu „Populaţie 
si societate". II. Cluj-Napoca. 1977. p. 51— 108 : idem. Aşezările rurale ale Ţării 
Româneşti in secolele XV I— XIX, in „Revista de istorie”, tom 31. nr. 8, 1078. p. 
!:'.91 — 1404 ; Matei D. Vlad. (.'olonizarea rurală in Ţara Românească fi MoUlova 
(secolele XV —XVIII). Bucureşti, 1973 : Ştefan Ştefănescu. Demografia, dimensiu
nea istoriei, Ed. Facla. 1974, p. 118—140; idem, .l.vpccî s de Ui revolut ion demogra- 
phique dans Ies pays roumains a la fin du XVlll-c siecle, in „NouveJle. etudes 
d'histoire”. VI, Bucureşti, 1980, p, 309—320.

5 Natalia Giurgiu. Populaţia Transilvaniei la sfirşitul secolului al XVIII-lea 
şl începutul secolului al XlX-lea, in ...Populaţie şi societate". I. Cluj. 1972, p. 
97— 137 ; Al Csetri. St. lmreh. Stratificarea socială a populaţie/ din Transilvania 
la sfirşitul orinduirii feudale (I7ti7— 1821), in „Populaţie şi societate”. I, Cluj, 
1972, p. 140—238 ; Liviu Moldovan, Conscripţii şi recensăminte de populaţie din 
Transilvania si importanta lor documentară (sec. X V III—XIX), in „Culegere de 
referate”. Direcţia generală a Arhivelor statului. 1971. p. 103— 170 ; Aure! Ţintă. 
Contribuţii la cunoaşterea agriculturii şi populaţiei din Hanul iu secolul al 
XV-’l lefi, in „Populaţie si societate", II. Cluj-Napoca, 1977, p. 51— 1 0 8 ; Şt. Pascu,

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FENOMENULUI DEMOGRAFIC 473

Evoluţia demografică a zonei de nord a Moldovei, în perioada 1774—  
18fiii. de care ne ocupăm în articolul de faţă, are nu numai o desfăşu
rare variată în timp şi spaţiu, dar ne explică, in acelaşi timp şi anumite 
fapte istorice specifice ce s-au petrecut în acea perioadă. Ruptă din teri
toriul Moldovei şi anexată la Imperiul habsburgic, o zonă bine populată, 
car. a constituit cînd va nucleul de formare a statului feudal moldovean 7. 
horn-vestul Moldovei s a cunoscut numeroase forme administrative care 
«-au succedat într-o perioadă scurtă de timp ceea ce a avut o influenţă 
dese.:! de mare asupra procesului demografic prin imigrare în Bucovina 
şi linu lu i Sucevei 111 a numeroase familii de polonezi, români clin Transil-

iJ<>:r.rj/râphie, epidemies, ecologie, in Rapports. Grands themes et methodologie.
I. Re ureşti. 1980. p. Ii74—077.

D. Ciurea, Oraşele fi tîrgurile din Moldova in cadrul perioadei de des- 
eon.yuuere a feudalismului, in „Studii si cercetări ştiinţifice”, istorie, fasc. I, 7.
laşi. 1950, p. >.7— 105 : idem. Evoluţia aşezărilor fi populaţiei rurali• din Moldova
in .-■•oleic X V II—X V III, in „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie „A. D.
Xen .pol". XIV. laşi, l ‘i77, p. 123— 154 ; I. A. Kotenko. N. A. Mnhov, P. V. Save-
lov, Tendinţa dr creştere a populaţiei din Moldova in epoca feudală, in „Pro- 
hlerii .le istorie”. 3, 1957. p. 107— 123 : Ecaterina Negruţi-Munteanu. -Vum firul slu
jito r< r  din Moldova in informaţiile statistice de la sfirşitul sec. al XVIII-lea fi 
prime ic decenii ale secolului al XlX-lea, „Revista arhivelor”. 11, nr. 1. 1908, p. 
89—1 ■•a : idem. Situaţia demografică a Moldovei in secolul al XlX-lea, in „Re- 
visl Me istorie", tom 34, nr. 2, 1981. p. '243-—248 ; Emil loan Emandi, Consideraţii 
geoirafice privind dinamica afczărilor dispărute din nordul Moldovei în evul me
diu (sec. XIV-—XVIII), in „Hierasus”, Botoşani. 1979. p. 20<i—288 ; I). M. Drag nev. 
Selsuor hoziaistvo feudal noi Moldavii (Iconef X V II—nacealo X IX), Chişinău. 1975.

7 Pentru bibliografia problemei vezi : Constituirea satelor feudale româneşti 
(reda '.or coordonator N. Stoicescu). Bucureşti, 1980 Mai recent au apărut lucră
rile î'etre S. Năsturel, „Descălecat" — Mărturia unui cuvint despre începuturile 
tari:’.r române, in „Buletinul Bibliotecii Române". V III—X II. serie nouă. Freiburg, 
1980—1981. p. 221—233 ; Victor Spinei, Moldova iu secolele X ! — XIV, Bucureşti, 
1981 Mircea I). Matei. Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Mol
dove si din bazinul Şonilizului Mare (secolele X I—XVII), Bucureşti. 1982.

8. Vasile Cueu. Emil I. Emandi. Geografia istorică a nordului Moldovei in 
lumii.a izvoarelor cartografice (secolul al XVII-lea), in „Revista muzeelor şi mo
numentelor'1. 10. 1981. p. (il—70.

■ E. Hurmuzachi. op. cit. VII, Bucureşti, 1870, p. 392—398 ; Dimitrie Can- 
teni' . Descrierea Moldovei, Bucureşti. 1973, p. 58—(il : T. Balan, Administraţia 
şi iu -:iţia in Bucovina sub generalii Spleny şi Rneenberg (1774— 1780), in „Juni
mea terară”. nr. 7—8. 1908. p. 150—1(51 ; M. Popescu. Harta a cinci judeţe <lin 
Moi. ova ocupate de Austria in timpul războiului dintre Turcia cu Rusia şi Aus
tria intre anii 1787— 1788— 1791 1792, in „Revista istorică română". IX. 1939. p.
280—282. M. Popeseu-Spineni, Harta Bucovinei din anul 1774, in „Revista isto
rica "umană", X I—X II. l! i! l— 1942. p 149— 102; P. G. Dmitriev, Moldova in epoca 
leu sinului. Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772— 1771 si 1774, 
VU ••'.<!riea I. Chişinău. 1975, p. 5— 12 ; 242—2(50 ; 330—353; 370—457; C C. G iu
rescu. Principatele române la începutul secolului al XlX-lea, Bucureşti, l::57 p 
272—274.

io. Ion Nistor. Emigrările de peste munţi, in „Analele Academ ei”. X X X V II, 
seri.: !1, Mem. Secţ. istorice. 1915. p. 29—51 ; idem. Românii şi rutenii iu Bucovina. 
Stu u istoric şt statistic. Bucureşti, 1915. p. 09—83 ; :»4— 100 ; 119— 131; 112— 144; 
c  Şerban. Ţinutul Sucevei la sfirşitul secolului al XVIII-lea (unele aspecte eeo- 
■ urnire şi demografice), in „Anuarul Muzeului judeţean", voi. XI. Suceava. 1984 

(sul- t\par) ; N. Adăniloaie. Despre suzeranitatea otomană şi nerexpectarea de către 
Poartă la 1775 şi 1812 — ci obligaţiilor de apărare a teritoriului ţărilor române, 
in „Revista de istorie", t. 35, nr.'8, 1982. p. 953.



rta JU ttc j
vania, ruteni şi evrei clin Dc* aceea am considerat că in stadiul
actual al cercetării, analiza acestor date sub raport cantitativ şi calitativ, 
alături de alte izvoare mai puţin cunoscute ar contura, în mod obiectiv, 
realităţile demografice din zonă, excluzînd teoriile mai vechi sau mai 
recente cu privire la existenţa unui „ţinut pustiu14 " , a unui vid demogra
fic, a influenţei în mod decisiv în popul area zonei, prin imigrări şi în
temeierea de noi colonii a existenţei populaţiei româneşti in număr mu
şi foarte rară, ea fiind minoritară în comparaţie cu alte neamuri l:!.

In relevarea acestor realităţi demografice, de un real folos ne-au f,.<st 
izvoarele cartografice inedite 11 care prin fidelitatea şi amănuntele ra
clate de ordin istoric, geografic, demografic şi economic, reprezintă i-;ie 
mai bogate documente asupra localităţilor din nordul Moldovei, demn. - 
strînd, fără tăgadă, vechimea şi continuitatea acestora.

Trei sînt izvoarele de acest fel : harta Bucovinei (fig. 5. li, 7, 8) cL- ia 
1773— 1775 .nesemnată dar ridicată de maiorul Biischel (sc. I : 57.600) ' : i 
72 de secţiuni şi c-u un caroiaj însoţit de o descriere a planşelor în şu>e 
volum e; harta ridicată la 1788 1780 (sc. 1 :28:800), compusă clin .'>7
planşe (fig. 12, 13) şi o descriere a acestora in două volume, cunoscută şi 
sub denumirea clc harta lui Hora von Otzellowitz cuprinde zona 
montană şi cie podiş, inclusiv valea Şiretului, incepînd de la Nihoreni p: ă 
la vărsarea Milcovului in Şiret ; harta de la 1700 a Galiţiei, Lodomerie: şi
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11. 11. .1. Bidermann, Die liukotviria unter iislerreichischer Venvaltung ITT'} 
J875, Eemberg. 187»». p. -14— 15; Rudolf Wagner, Vorgeschichte, in „Alina M, 
Francisco Josepliina". Munchen, I î»7î». p. 22.

12. 11. .1. Bidermann. op. cit., p. 44— 15 ; f\ P. Biruia. Selskie poselenia Mtt- 
tUivii XV—XVII v.v., Chişinău. 19(19. p. 2 :i—lil ; Istoria iiarotluoffO hozioistva 
davskoi S.S.H. (s drevneişih vremen tio ÎS 12 </), Kişinev. 1 î*7«». p. 5(i—(iî.

i;î. Iî. K. Kaindl. Die Ijtiithenen iti der liukovina, Czcrnowitz. 1890. p. 22— - . 
A. .1. P. Taylor, The Habsburg 1Monarchy, London, 1948; p. 215. 289! Narisi z i-'. 
pivnicinoi Bukovini. Kiev. 1980, p. 8ii—118. !I0.

14. Hibl. Arad., Hârti. D IX-2, Brouillon odei- Original-Aufnahme ffinf M«>--

dauischen Districten namlieh des Sutschawaer, Roman, Niamtz. Bakeu und Puttc > 
Bez.irkes welche ini Jahre 178H von der Kayserlich Kiiniglichen Armoe oc<uo-:-t 
mul im Jahr 179(1 unter der Direction des Teutsch Bannatischen GriSnitz — ' ;<-v. - 
ments Hauptmanns Hora von Otzellowitz durcli Civil —  Ingenieurs uufgetiom - o h  

worden ; llibl. Acad., ms. german 2. partea I si 11, Topngraphische Besehrei'* .-ig 
de der in Jahre 1788 und 178?» von der K. K. Armee in Besitz Keiiommen t .ctf 
Moldauischen Bez.irken. partea I, 1—54 secţii. partea il. secţiile 55— 1(t7 ; />;.-•
leca Muzeului judeţean Suceava (fond Bucovina — hărţi). Plans dos Buki*-
Districts bestehend in 72 Sections welche in denen Jahren 177::. 774 und ??■'. 
von einem Departement dos Kavs. Konigliehe General Staabs geometrisch av c; - 
noinmen worden ; Arhivele Slutului Suceava, fond hărţi, inv. 24. Rogna Gali< -i 
l.odomeriae Joseph II et M. Theresiae Augg. 1VSSU. Methodo astronomico-trijii■ 
nietrico nec non Bukowina geometrice dimensa.

15. Pentru semnalarea acestui izvor si descrierea sa parţială vezi : Y r- <• 
Cucu. Emil I. Emandi. op. cit., p. (il şi urm .; Mircea D. Matei, Emil I. Em.< i .  
op. cit., p. ii8—74.

li;. Semnalarea acestui izvor a fost făcută de către: N. Docan. '/<*• u 
despre lucrurile cartografice privitoare lu războiul din 17X7- -1791, „Analele \ -
demiei Române*’, seria II, t. XXX IV , Memoriile secţ. istorice. lî*12. p. :i:i— \ ;
M. Popescu, op. eit.. p. 28n si urm .; Victor Andrei, Harta austriacă Otzelloicil:
17911, in „Revista de geografie română", anul V, fasc. I—II. 1943, p. 41—47.
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IJ;?.-ovinei (fig. 10. 11) executată in 13 de secţiuni, la scara 1 : 288.000 
Iz-narele menţionate mai sus au fost completate şi confruntate cu alte 
î/■■• ■<ire cartografice mai puţin cunoscute şi parţial publicate ea harta ma- 
1 r-r ilui Mieg IS şi a lui F. G. Bawr l!'.

O altă sursă documentară importantă au constituit-o lucrările in ma- 
it 'i-ris despre toponimia şi istoria Bucovinei, precum şi existenţa unor 
rr.i lografii săteşti şi planuri cartografice aflate la fondul memorial-do- 

snenlar „Simion Florea Marian44

De un real folos în verificarea acestor date şi compararea lor, ne-au 
fc-: conscripţiile fiscale generale şi catagrafiile -2, ele oferindu-ne bogate 
> de informaţii cu privire la structura socială, etnică, economică şi 

linamiea populaţiei. Scopul acestor conscripţii a fost mai ales fiscal. 
e> epţie făc-ind cea din 178»*. care a avut un caracter mai mult confe
r ii .al--*.

Dale demografice cantilatirc

Studierea amănunţită a izvoarelor cartografice amintite mai sus şi 
atagrafiilor şi recensămîntului populaţiei Moldovei din 1772— 1771. 

r -au permis să ajungem ia unele precizări de natură cantitativă ceea 
; tlătură unele omisiuni şi inexactităţi clin lucrările publicate anterior-1.

In comparaţie c-u datele statistice clin secolele anterioare (incomplete 
şi '.neori n e s ig u re )s f ir ş itu l secolului al XVIII-lea beneficiază de date 
m t mai complete si variate, ele refleertind, in ansamblul lor .<> creştere

17. Arhivele Statului Suceava, fond hărţi. inv. 24. Rog na Galicie et Lodo-
• • ae Joseph 11 et M. 'I'heresiae Augg 1VSSI'. Methodo astronomico-trigonome- 
ir • nec non Bukowina geometrice dimensa.

18. .1 Polek. Topngraphische liesvhreibung der Hukoicina militarischen vi»»- 
».-<• eungen (con Major Friedrich von Mieg), iu „Jahrbuch des Bukowiner l.an- 
. -• Museums”. C.'zernowitz. 1897. p. ::—;;8.

Iî*. V. Băican. Aşezările din Moldova reprezentate pe harta lui F. G. de
r (17 tiv—1772), in ..Terra", nr. 4. 1981. p. 20—2<>.

2U. Arhivele Statului Suceava, ms.. inv. I Et— 118. Toponimia şalelor din
• î. '.vinii, de N Grămadă ; Biblioteca Muzeului judeţean Suceava, ms.. inv.. 4:S2!>.

I - :• ta llucovinei, de Ion I. Nistor; idem. ms.. inv. E!8!»l. Sate din liutovina, de
’ r'a!<in.

21. Muzeul judeţean Succava, Fondul doce.mentar-momorial „S. Fl. Marian4'
- nv. ;?|4—::k>. :u7. :U8—:ti9. :i2i. :t2.i.

22 E. Hurmuzachi. np. cit., VII. p. :»I2—398 ; 452— 453; 4î«i—498 ; J. Polek. 
<)-: haltxverzciehnis tlcr liukiitvina uns dem .Iahrc 177.'). in „Jahrbuch des Buko-

Landes-Museums", C.'zernowitz. 1893. p. 27— 14 ; Daniel Werenka. Topo 
<jr<.. hie tlcr l'ukou'inu zur '/.cit ihrcr Eruerhung durch Ocstcrreich (177-1— 17S.r>). 
i Kiwitz. 1895. p. 127—2(id . P. Cî. Dmitriev. op. cit-. Vil/partea I. p. 242—2*>l) ;
.. —:>53 ; ;!7II— 152. Dionisie Olinescu. Tabela statistică a llucovinei din anul 177.'>.

Buletinul Societăţii Geografice Române". XVI. triin. 1 — II. 1895. p. 237—254.
23. D. Werenka. op. cit., p. 185— 195.
24. Vezi notele 11 s> El.
25. Cî. Rete^an. Catagrafiile regulamentare şi problemele pe tare Ic ridică. 

tevista de statistică". XIV. nr. (>, 19(i5. p. i>“ şi urm .; Emil. I. Emandi. Aspecte
< economice privim! zona tic nord a Moldovei (din sec. IX  pină in prima jxi- 

int;..ae a sec. al XlV-lea) in lumina cercetărilor istorice, arheologice, ptdeobotanice 
:"iropogeografice, in „Anuarul Muzeului judeţean". VIII, Suceava. 1981. p. 199— 
. V. Spinei. op. cit., p. 17—
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aproape spectaculoasă a populaţiei. Acest spor este un fapt real atît în 
mediul rural cit şi în cel urban, el nefiind un fenomen singular ci se in
tegrează unui proces general ce a cuprins toată Europa (s-a apreciat că 
în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea populaţia Europei a crescut în 

medie cu 38»
Dacă populaţia Moldovei între anii 1772 şi 1803 a crescut cu 109/5" n 

şi respectiv cu 253.8" „ faţă de anul 1591. în schimb s-a constatat, pentru 
zona de nord-vest a Moldovei (1774— 1807) o triplare a populaţiei. irîre- 
gistrindu-se într-un interval scurt de timp. un spor de 1 13.733 de lo Mi
turi, ceea ce înseamnă o creştere de 321 " o. Cel mai spectaculos sau s-a 
înregistrat în decurs de 12 ani (1771— 178H) cînd» populaţia s-a dublat, 
stăpînirea austriacă dorind să facă din teritoriul'.ocupat o provincie bine 

populată şi „industrioasă“ 2®. '. <.
Perioadele de creştere (fig. 1) a populaţiei-la intervale diferite.de* 

timp, exprimate prin diferenţele dintre cuantumul total înregistrat, in- 
cepînd din 1771 şi pînă în 1807, evidenţiază anumite'caracteristici. Ast
fel se constată că ritmul de creştere a populaţiei este foarte inconsistent, 
el fiind în directă legătură cu două aspecte esenţiale : unul de natură po
litică —  in speţă colonizarea —  şi celelalte de natură economică.

înregistrările efectuate (vezi anexa II) atît de recensămîntul rus 
(12 953 de familii) cit şi de ce] austriac (12 113 de familii) din anul 1774. 
consemnează numeroase case părăsite (551 de case pustii, cele mai nu
meroase fiind in ţinutul Gernăuţiului. în peste 40 de sate)'"1 şi chiar -ate 
(Davideni, Bălcăuţi, Gropenile, Brăieşti, Căbeşti, Chilişeni, Zaharesti) 
aproape complet pustiite (numărul de gospodării oscila între 2 şi 7 < ase). 
Fenomenul de depopulare a satelor se datorează, în bună parte, şl răz
boiului ruso-turc din 17(i8— 1771. teritoriul zonei fiind, in acest sens. biza 
militară şi de aprovizionare a trupelor. Martorii oculari ai vremii menţio
nau că populaţia fugea în munţi de frica dărilor şi mulţi se risipeau „prin 
locuri pustii şi păduri fiindcă fără nici o rînduială se ia cele ce se intîm- 
plă in cale, atît dobitoace cît şi altele, mai mult decit le este trebuinţă" ;i. 
în sensul acesta diplomatul Prusiei raporta la Poartă că mulţi locui'ori 
lipsesc clin Bucovina '*-. Imediat după anexarea Bucovinei s-a instaurat un 
regim de oarecare stabilitate politică (administraţie militară) :;1. însuşi gu
vernatorul m ilitar al teritoriului ocupat, generalul Spleny de Mi:: rly 
(177-1— 1778) asigura populaţia printr-un manifest adresat, la 18 iunu rie 
1775 de „ocrotire11 clin partea noii stăpîniri şi de a nu se supune Pt rţii.

21». Pierre Guillaumo. Jean-Pierre Poussou, Dcmoi/raph ir historique, Paris.
1970. p. lll i— 122; Ecaterina Negruţi, op. rit., în „Revista tic istorie", t 34. i 2.
15181. p. 254.

27. Ecaterina Negruţi. op. cit., in ..Revista de istorie", t. :!•!. nr. 2. ]<)HL r 243.
28. D. Werenka. o h , cit., p. 247—200: E. Hurmuzachi. op. cil, VII. p. 454—47::
29. P. G. Dmitriev, op. cit., VI l/partea 1. p. 11(5— 131 . :î70— 157.
30. D. Werenka. op. cil-, p. 12. .10, 2:!. 31. 42, 40. 121.
31. cf. „Arhiva româneasca", I. p. 108 : E. Hurmuzachi, op. ci:., VII. p -,'r>.
32. N. lorga. Acte şi fragmente, II. p. 119.
33. T. Balan, op. cit., in „Junimea literară“, nr. 7—8. 1908, p. 159— !<>t
34. E. Hurmuzachi. op. cit.. \'ll, p. 124—125; 29S—299 ; I. Nistor. op. cit. uns.

inv. 4329). p. <1— 12, 21.
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La porunca sa s-a alcătuit un izvod al tuturor familiilor. Cu toate 
că numărătoarea efectuată avea un caracter destul de superficial, ea fă- 
cindu-se pc? baza anunţării libere a contribuabililor :!:\ totuşi au fost în
registrate 85.235 de suflete din care aproape 13.485 de suflete erau în 
„cordun“ care, după definitivarea sa (convenţia de la Palamutka) :',r‘ clin 
177K au rămas în Moldova (71 de sate).

Sporul demografic destul de mare înregistrat între anii 177fî şi 1779 
se ckttortază, intr-o bună măsură, şi evenimentelor politice care s-au pe
trecut in a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. evenimente ce au favo
rizat imigrările in Bucovina. Numeroase fam ilii din Transilvania (au emi
grat 5.01.8 suflete —  din care 131 de secui din 82 de sate) \ Galiţia şi 
Podelii; (in 1779 populaţia emigrată clin această zonă era apreciată la 
14.1 i i s u f le te )s - a u  stabilit in Bucovina, unde regimul de exploatare 
era mal puţin aspru, ei beneficiind, pe timp de 3 ani. de scutiri faţă de 
st:-- (numai cei veniţi din Moldova şi Polonia) '' şi li se garanta toleranţă 
religioasă. în acelaşi timp trebuie de subliniat şi faptul că sporul natural 
era destul de ridicat, fenomen observat de însuşi noul guvernator m ilitar 
al Bucovinei, Carol baron de Enzenberg, care la 1778 constată că „colo
nizarea este mai puţin însemnată" şi că populaţia s-a mărit prin spor 
natura l/,(l.

Scăderea bruscă a sporului demografic după 1779 se datorează, in 

bună măsură, opririi imigrărilor clin Galiţia 11 şi a măsurilor de ordin ad

ministrativ luate de Enzenberg pe de o parte, iar pe de altă parte, da-

35. Polek, op. cit., in „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museuins", C'zerno- 

witz. 1893. p. 27—28 ; idem, op. cit., in „Jahrbuch des Bukowiner Lanck >~Museums", 
Czernowitz. 1897. p. 11— 12.

.iii. I. Nistor, Românii şi rutenii in Bucovina, Bucureşti, 1915. p. 70 ; T. Ba- 
lan. Cordonul Bucovinei, în Revista arhivelor. VI, 2, Bucureşti, 1945, p. 231—239 : 
F.lvnv! Pârvan, Schimbarea graniţelor Bucovinei, in „Anuarul do geografie şi an
tropologie", 1909—1910, p. 85—92 ; E. Hurmuzachi, op. cit., V il. p. 4t:~>— 188 ; Mir
cea Muşat. Ion Ardeleanu. l>e la statul geto-dac la stalul român unitar, Bucu
reşti, 1983. p. 191—195.

.7. 1. Nistor, op. cit., p. 81 : D. Werenka, op. cil., p. 9—124; E. Muri:'.a/achi, 
Op. ci:.. VIL p. 41, 40.

38. I. Nistor, op. cit., p. 41. 81 ; F. von Zieglauer, Gexchichtliche Bilder aus 

/rr Bukowina sur Zeit der dsterreichischcn Militiir-Verwaltung, Czcrnowitz. 1908, 
p. 23.

39. I. Nistor. op- cil-, p. 79.

40. F. von Zieglauer. Geschichtliche Bilder aus der Bukowina ~::r Zer. der
uxtcrreichisciien Militur-Vcrwaltung, Czernowitz. 1904, p. 38—39 ; Raimund F.
Kaiudl. Geschichte der Bukowina, Czernowitz. 1898. p. 71 ; Pentru problema spo
rului natural vezi si J. P. Taylor, The Habsburg Monarchy, London, 1948. p. 289 
(„The Riimanian increase is at the natural rate ; the Little Russian-increase was 
largely by immigration from Galicia.").

41. I. Nistor, op. cit., p. 04—65 ; J. Polek. Protocollum coinmisionis, in „Jahr-
’iuch des Bukowiner Landes-Museum", Czernowitz. 1895, p. 80, 103 şi urm.

42. F. von Zieglauer. op. cit-, Czernowitz, 1908, p. 42—43 ; 1. Nistor, op.
cit., p. 05.



478 EMIL I. EMANDI. CONSTANTIN ŞERBAN

toritâ anilor de secetă (1780, 1786, 1788) şi a celor de holeră ceea 
c:e a determinat, ca între anii 1785— 1786, să părăsească Bucovina 6.'' 
de persoane'15 iar sporul total la 1784 să fie doar de 640 de suflete.

De asemenea. în conscripţia din 1786/,K. Enzenberg constata ca în z*;aă 
sint 277 de case părăsite”  iar 1.024 de persoane au emigrat de pe ro 
şiile fondului bisericesc w. Cauza plecării, motivată de ţărani, era aceea 
a lipsei proprietăţii individuale. Cu toate că şi după 1786 au con tir at 
emigrările din Bucovina, dar în proporţii mai reduse, totuşi sporul oe- 
mografic, destul de avansat, înregistrat la 1798 (36.076 de suflete) trebuie 
pus, în primul rînd pe seama noilor măsuri social-economice luate ie 
noul guvern civil prin patentele de la 1786 şi 1787 (s-a acordat lilx-ra 
plecare a sătenilor cu condiţia de a se lăsa alt om stăpînului ; de aseme
nea s-au creat păm inturi săteşti stabile —  rusticale —  scoase de sub 
outerea de dispunere a stăpînului) 49 de a stabiliza populaţia desfiinţind, 
m  acelaşi timp, şi sistemul de recrutare r,°.

Incorporarea Bucovinei la administraţia galiţiană. in anul 1780 şi 
încetarea celei militare (Bucovina a devenit cel de al 19-lea „Cerc adrni- 
nistrativ“) 51» a favorizat mult emigrările din Galiţia şi Polonia, stavila 
de hotar incetind în acest caz. Prin patenta din 1786, împăratul losif [i. 
face cunoscut că în Bucovina nu mai trebuie să se facă propagandă pen
tru a veni noi colonişti, pentru că „populaţia este destulă şi înmulţirea ei 
pe cale naturală e de ajuns*4 52. In cazul de faţă este destul de greu de re
parat sporul natural de cel migratoriu nedispunînd pentru întreaga etapă 
de date certe. R itmul de creştere nu e uniform pentru întreaga perioadă. 
Cert este, în schimb, că în perioada 1774— 1807, s-a înregistrat un spor 
mediu anual de 15.375 de suflete, cu un procent anual de creştere ie 
circa 1,70%, ceea ce înseamnă o depăşire sensibilă faţă de procentul ge
neral de creştere a populaţiei de 0.60<>/oM. Astfel, într-o primă etapă

43. D. Ciurea, op. cit., în „Anuarul Institutului do istorie şi arheologic 
„A . D. XenopoP, X IV , laşi. 1977, p. 146 ; 1. Nistor, op. cit-, p. 123.

44. C. Căzănişteanu, Urmările războaielor ruso-austro-turce din secuiul al 
XVIII-lea asupra (urilor române, Sn „Revista de istorie", t. 34, nr. 2, 1981, 1». 
263—265.

45. I. Nistor. op. cit., p. 120.

46. D. Werenka, op. cit., p. 185—195 ; E. Hurmuzachi, op. cit., V II, p. 452—454.

47. I. Nistor, op. cit., p. 121.

48. I. Nistor, op. cit., p. 122.

49. N. Grămadă, Sătenii şi stăpînii tn Bucovina intre 1775—1848, in „Anua
rul Muzeului Bucovinei", Cernăuţi, 1944, p. 16—17, 30, 37—50.

50. Raimund F. Kaindl, Gcschichtc... Cernowitz, 1898, p. 71.

51. 1. Nistor, op. cit., (ms. nr inv. 4329), p. 56—66 ; E. Hurmuzachi, op. cil-,
p. 474— 475 ; Octavian Lupu, Bcmerkungen zur Lage der Rumrhien in der Iinko-
wina wâhrend der Ilabsburgischen Herrschaft, Roma, 1980, p. 7— 8 : J. Pr'!ek. Die 
Vereinigung der Bukowina mit Galizien im Jahre 1786, în jahrbuch des Bukowi
ner Landes-Museum", Czernowitz, 1900, p. 49— 114.

52. Raimund F. Kaindl, Geschichte... Cernăuţi, 1898, p. 71—72; E. H rnmi- 
zachi, op. cit., VII. p 474.

53 . Şt. Pascu, Izvoare ţi cercetări de demografie istorică in Romă fa. în
„.Populaţie şi societate". 1. Cluj, 1972, p. 67.
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(1776— 1779) M. s-a constatat un spor mediu anual de 4,5%— 5»/o faţă de 
ce) migratoriu de 2°/0, In cea de a doua etapă (1784— 1802)55, ritmul me
diu anual a rămas aproape constant iar cel migratoriu a ajuns aproape la 
circa 3«/0. Acest spor se explică prin scăderea mortalităţii la celelalte 
categorii de vîrstă (mortalitatea infantilă era destul de ridicată) V!. creş
terea duratei medii de viaţă, intensificarea sistemului de colonizare, prin 
aducerea de colonişti străini.

Asemenea valori s-au putut constata mai ales în aşezările a căror su
prafaţă agricolă era destul de însemnată, iar din punct de vedere de
mografic ele înregistrau un spor excedentar57.

Pentru a obţine o imagine cît mai apropiată de realitate asupra fe
nomenului demografic al zonei, am considerat necesară înfăţişarea spa- 
ţiol-evolutivă a aşezărilor, ele neputind fi excluse din cadrul analizei cle- 
moeconomice.

Pentru analiza acestui cadru, de un real folos pentru ţinutul Sucevei, 
ne-au fost harta lui Hora von Otzellowitz din 1790 şi recensămîntul efec
tuat în zonă între anii 1788— 1789 ■w. Astfel, după ocuparea zonei de nord 
de către austrieci, din fostul ţinut al Sucevei (cu o suprafaţă de 7.900 
kmp) nu a mai rămas decît o suprafaţă de 3.992 kmp ce cuprindea 143 
de sate cu o populaţie de 30.585 de suflete (6117 case) 59 faţă de cele 
8.933 de gospodării şi 203 sate cite avea ţinutul la 28 iunie 1774 eo. Scă
derea numărului de gospodării in 1774 faţă de 1772, cu aproape 1.288 
de case, se datorează nu numai războiului ruso-turc, care a amplificat 
fenomenul depopulării, dar ş ifp idem ie i care izbucneşte in 1774 01. Pri-

acute
54. Pentru aceeaşi perioadă s-a -vpnstatat aproape acelaşi spor mediu anua! 

de creştere şi pentru 'Para Românească'vezi : Louis Roman, op. cit., în „Studii şi 
articole de istoric". X X III . 1973, p. 16 ; r lam, Localităţile şi populaţia Ţârii Româ
neşti in lumina lucrurilor cartogtrt'iţr nhmuscrise din 1790— 1791, in „Revista ar
hivelor”, X X X II/ l ,  1970, p. 86.

55. Pentru această perioadă ere., rilc demografice anuale sînt redate şi de
H. J. Bidermann, op. cit., p. 68 ; A. J. P. pylor, op. cit., p. 289.

56. E. Hurmuzachi, op. cit., p. 15?at.la 1786, copii între 1—15 ani reprezentau
25,15% din totalul populaţiei Bucovine^.: Şt. Pascu, op. cit., în Populaţie şi so-
< ictate. 1, Cluj, 1972, p. 69 (procentul ), i  .flaşteri era de 1 la 55 şi la decese de 
I !a 88) ; Pierre Guillaume, Jean Pişi '.).)Fc.assou, Dâmographie historique, Paris. 
1970, p. 137— 142. tlrţV

57. D. Werenka, op. cit., p. îy şi urm. (la rubrica Observaţii sînt făcute 
analize pentru fiecare sat din puna de vedere al economiei acestora şi al posi
bilităţilor de mărire a numărului de (locuitori).

58. Bibi. Acad., ms. german ,C par tea 1 şi 2, Topographische Besehreibung 
der im Jahre 1788 und 1789 von ier k.k. ArmOe in Besitz genomnienen fiinf Mol- 
dauischen Bezirken, partea 1, I — o4 secţii, partea 2, secţiile 55—107, fiecare secţie 
corespunde la cîte o planşă din harita menţionată la nota 16. Pe formulare mari 
dc 120/40 cm sînt trecute localitătiie cu următoarele date : nr. curent, numele lo
calităţii, numărul locuitorilor de ’sex masculin, capi de farrilie impozabili, per
soane supuse la prestaţie, efectivele animalelor de tracţiune, distanţa între loca
lităţi, structura terenurilor, hidrografia şi relieful zonei.

59. P. G. Dmitriev, op. cit.. Vil/partea I, p. 242—260. 336—353 (s-a- extra
polat numai localităţile care au intrat în noua componenţă a Imperiului austriac).

60. Ibidem.
61. I. A. Kotenko, N. A. Mohov, P. V. Sovetov, op. cit., în „Probleme de 

istorie**, 3, 1957, p. 116—117 ; E. Hurmuzachi, op. cit-, VII, p. 492 : C. Căzănişteanu 
op. cit., în „Revista de istorie", t. 34. nr. 2, 1981, p. 263.



■180 EMIL 1. EMANDI, CONSTANTIN .ŞERBAN

mul recensămînt al populaţiei clin acest ţinut trunchiat datează din 
anul 1790 şi este cuprins în descrierea topografică în două volume 
însoţeşte harta Otzellowitz. Harta a fost executată de trupele ausi: ■. 
cu ocazia izbucnirii războiului din anii 1787— 1792. Harta execumtă 
pentru ţinutul Sucevei se compunea din 27 de planş:? şi avea forma unei 
elice cu trei aripi. Recensămîntul efectuat la 1788/1789 pentru ţi utul 
Sucevei, cuprindea 173 de localităţi (vezi anexa IV) cu 8.345 de c av 'ş i 
cu o populaţie de aproximativ 41.725 de locuitori. Raportate acest»- • 
din anii 1790 şi 1803, la efectivul populaţiei care a mai rămas după 
1774 in ţinutul Sucevei, observăm că această creştere înregistra.: :1a 
intervale de 16 şi 13 ani, este aproape uniformă (10.000 locuitori). i 
ce explică mai mult o creştere prin spor natura! (în perioada 1775 7l|u 
aceste a fost de 6,5°/« iar în perioada 1790— 1803. de o .!0.,,) decit prin 
spor migratoriu (doar la Fălticeni. Soci şi Pleşeşti s-au constatat im i

granţi clin Bucovina)02.
Analizînclu-se regresiv numărul de sate faţă de 1775 se consta i că 

cele 29 de sate consemnate pe harta din 1790, au apărut ca urmare a 
creării de noi „slobozi"c:t, al sporului natural ridicat precum şi datorită 
faptului că alte Iti aşezări au fost omise la recensămîntul rus clin anul

1774.
Din totalul aşezărilor consemnate la 1790. şapte erau slobozii, două 

erau mănăstireşti (Slatina şi Probota) iar alte două erau oraşe (Burriu- 
jeni şi Fălticeni) a căror populaţie reprezenta un procent de 4,2»,« (1.755 

de locuitori) din totalul locuitorilor,!/|. hh

O situaţie specială au avut-o sati'74— n „cordun". care, după con
venţia de la Palamutka (2 iulie 1776^ ’ au rămas o parte în ţinutul Su
cevei (fi4 de sate şi 10 cătune) elr-P^/ind consemnate in parte pe harta 
lui Otzellowitz, sub o formă dublă *\S'r>/o'Yul de Sus şi de Jos, Verpoie 
şi Vîrful Cimpului, Burdujeni. Ruscic Botoşăniţa)mi. Analizîndu-se sa

tele după numărul de gospodării constatat că la 1790 predomi.iau 
aşezările mijlocii (71,09%) in raport leu cele clin 1771 (51.72",,). Satele
mici, de tip cătun*’7, sînt in scădere■oc?l.96» n) faţă de 1774 (34,33®•«). iar

,v 'v. i

62. Corneliu Istrati. Condica visterie, '-ildovei din unul 1816 (supliment I
al Anuarului Institutului cie istorie şi arhcolo.j-lî "A. D. Xenopol”), laşi, p. 2 .
I. Nistor. op. cil., p. 120 : Pentru recensăminu, tlin anul 1810 vezi D. M. Dra>:r ov. 
op. cit., p. 57. tabel 4 ; Ştefan Pascu, op: cil.; in „Populaţie şi societate”. 1. Cluj. 
1972, p. 7:> (la 1803 erau 10 372 gospodării in ţin t>

63. Bibi. Acad,, ins. german 2. partea i. îg. 4—84 (Slobodzia. Slobod/i.' lui 
Cholban. Slobodzia lui Talp;!, Ruschi lui Tseium&'tan. Slobodzia ITantsche, Manoll 
Lippoweny, Ruschi). Pentru Bucovina vezi I.oNÎSîor. op. cit., p. 13—14.

64. Vezi nota 38; Bibi. Acad., ms. 5244-pi 256 (o descriere sumară a Mol
dovei din 177n arată existenţa numai a două tunuri — Suceava şi Şiret — in ţi
nutul Sucevei).

05. T. Balan. op. cit., in „Revista arhivelor". V'I, 2. Bucureşti, 1945. p. 233-— 
230 ; D. Werenka, Ueber die Grcnzregulicrung der Bukowina zur Zeii der Vt>remi- 
riung mit OesterreiCh, in „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museum”. Czernowitz.- 
1805, p. 2—5.

fia. Vezi nota 14 şi secţiunile de hartă 1. 2. 3, 4. 6, 7, 8. 15. 16. 17. 18.
67. Pentru definiţie *i alte precizări de ordin structural vezi : Louis Ru 

nian, op. rit., in „Revista de istorie", t. 31, nr. 8. 1078. p. 1392— 1397.
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satele mai mari, peste 110 gospodării rămîn constante ca procent in am
bele perioade de timp (6.93%).

Comentînd graficul de creştere a gospodăriilor (fig. 1) în perioada 
celor 15 ani, observăm că aşezările cu un număr de 51— 80 de case. ră- 
m in constante, ca de altfel şi cele cu peste 110 case. Creşteri sensibile 
se observă la satele cu un număr de gospodării cuprinse între 21— 50 
şi 80— 100 case. Satele mici, cu 1— 20 de gospodării, sînt în ^cădere. Ra
portat la totalul general al creşterii numărului de gospodării se poate 
constata următoarele : pînă Ia trunchierea ţinutului Sucevei, creşterea 
faţă de 1591 (5.064 gospodării birnice) în 1772 (10.721 de gospodării**8) 
a fost de 211,71%; după 1775 creşterile au fost destul de proporţionate, 
136% (1790) şi 124% (1803).

Pentru zona de nord-vest a Moldovei, după ocuparea acesteia de 
către austrieci, s-a conchis, prin avansare cronologică progresivă, că in 
perioada 1774— 1798 în Bucovina au existat, în medie 287 de aşezări (vezi 
anexa II) fluctuaţia de la un recensămint la altul datorîndu-se cauzelor de 
ordin economic .social-politic, demografic şi chiar omisiunile clin partea 
celor care alcătuiau conscripţiile. Evidenţa cea mai completă, care exprimă 
adevărata realitate demografică a aşezărilor, este realizată de către Biis- 
chel prin cartografierea celor 337 de localităţi în graniţele zonei de 
nord-vest (vezi anexa V) a principatului otoman al Moldovei (1773—  
]7 7 5 )(iii Zonă denumită ulterior —  Bucovina70.

Cifre apropiate, pentru aceeaşi perioadă (1775— 1776), sînt consem
nate de D. Werenka, Spleny şi Enzenberg7I. în  schimb, tot pentru anii 
1774 şi 1775, consemnările făcute de maiorul Friedrich von Mieg, fie in 
descrierea topografică a Bucovinei, fie în harta alcătuită, consemnează 
doar 263 de aşezări 71. O cifră apropiată (270 de aşezări), o putem deduce 
şi după recensămîntul rus din 1774, prin extrapolarea aşezărilor ce au

68. I. A. Kotenko, N. A. Mohov, P. S. Sovetov. op. cit-, in „Probleme de 
istorie”, 3, 1957. p. 116— 117 ; D. M. Dragnev, op. cit., p. 130—139, tabel 7.

69. Vezi notele 14 si 15, (Biblioteca Muzeului judeţean Suceava, fond Buco
vina — hărţi. inv. 839, 847—850. 870. 880, 885, 993).

70. Pentru evoluţia geografică Şi politico-administrativă a denumirii de Bu
covina vezi : Dionisie Olinescu. Churfile Bucovinei, în „Buletinul Societăţii Geo
grafice Române", XV, trini. 111— IV, 1896, p. 3— 1 0 ; M. Popescu-Spineni, liarta 
Bucovinei din anul 177-1, in „Revista istorică română", X I—X II, 1941— 1942. p. 157, 
J. Polek, op. cit., in „Jahrbuch...", Czernowitz 1897, p. I I —38 (descrierea topogra
fică a Bucovinei după F. Mieg) ; C. Sassu, op. cit., in ..Revista arhivelor", V, 2, 
1943, p. 323—324 ; 1. Nistor, op. cit., (ms. nr. inv. 4329). p. 2—9. Mai recent, un 
studiu precizează că Bucovina făcea parte integrantă din Moldova, ea fiind strins 
legată de întemeierea statului feudal Moldova. Acelaşi studiu arată că numele 
apare ca noţiune distinctă şi administrativă încă din 1392, ceea ce nu exprimă
o realitate istorică. Vezi : Rudolf Wagner, Karlxberg und andere deutschbohiinsche 
Siedlungen in der Bukowina, Miinchen, 1982, p. 9—10.

71. Vezi nota 22.
72. F. von Mieg. Topographiche Beschreibung und militărische Anmcrkungen

iiber den Bukowiner District, in „Jarhbuch...", Czernowitz, 1897, p. 11 (în afara
aşezărilor menţionate este consemnat şi numărul locuitorilor... 14 980 Familien, die
ohngefehr 7 000 Seelen betragen konnen, bestehend aus disunirten Wallachen, etwas
wenig Hungarn, Rosnaeken, worunten ein grosser Theil Emigranten aus Polen,
der Marmoros und SiebenbOrgen...).
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intrat sub noua stăpînire (clin ţinutul Cernăuţi 119 aşezări, din Hotin 
VI aşezări iar clin Suceava 1 12 de aşezări)7;!, habsburgică.

Această diferenţă de aproape <>() de localităţi, faţă de datele con
semnate de Biischel. Spleny şi statul major, se datorează nonconsemnării 
în totalitate a celor 15 schituri. 17 mănăstiri, 4 sihăstrii''1 şi a altor lo
calităţi care intre timp au devenit „moşii" sau „sălişti“ , cu cîte 2— 5 
c ase 7:>.

După convenţia de hotărnicie de la Pâlamutka, clin 2 iulie 1776, 
cele (54 de sate şi 10 cătune, cu o populaţie de 2.697 de familii, au ră
mas în Moldova. în  Bucovina, pentru această perioadă, sînt consemnate 
275 de localităţi şi 3 oraşe711, număr care se menţine aproape constant 
pină în anul 1783. Odată cu secularizarea averilor mănăstireşti, la 1781 
(toate moşiile episcopale şi mănăstireşti au fost trecute in proprietatea 
statului ; numărul mănăstirilor a fost redus la 3, cu cîte 25 de călugări 
fiecare)77 şi crearea Fondului bisericesc in 1786, au avut loc o serie de 
restructurări cu caracter economic şi teritorial-demografic. Astfel, in 
anul 1786, au fost consemnate doar 238 cie localităţi. între timp, o serie 
ele sate au d ispărut78 ca unităţi administrativ-fiscale, iar altele sînt în
globate 7!l în hotarul celor existente. Tot în această perioadă, o serie de 
iocalilăţi şi-au schimbat num eles". în schimb, in perioada imediat ur
mătoare. după anul 1786, se constată o creştere sensibilă a curbei nu-

73. P. G. Dmitriev, op. cit., V il partea I. p. 242—260, 336—353. 370—457.
74. D. Werenka, op. cit., p. 138— 163 ; Erast Costea, Schiturile şi sihăstriile 

Bucovinei dc altădată, Cernăuţi. 1943.
75. D. Werenka, op. cit-, (Corlăţele. Baineţ. Văşeăuţi, Bârnova. Brăieşti, Mu- 

seniţa, Lăpuşna, Meze Brode. Zamca, Gemenea, Ostra, Şuviţa, Gogolina. Bereşniza. 
Gura Molniţei, Rusca Spetche. Gevir, Eleni. Nisipitul. Cotii I.isaurei, PresGCăreni. 
Climăut, Sipot, Crevola. Corceşti. Luca, Zahareşti. Liudi lui Samson, Revna, Bar- 
dei, Mihuceni, Trestiana. Taraseni. Bereşti. Slobozia Şerăuţi, Worodec. Seleşeni. 
Slobozia Rarancea, Tolva. Cerepcăuţi, Ursoaia, Varniţa). Localităţile mai sus men
ţionate sint consemnate cartografic şi pe harta Bucovinei din 1773— 1775, cu ve
tre foarte mici sub formă de pilcuri. Acolo unde satul este „pustiu" este consem
nat numai numele (Biblioteca Muzeului judeţean Suceava, fond Bucovina — hărţi : 
secţiunile 59. 4li, 58, 63, (54, 37, 32, 33, 24, 20, 17, 12, ti, 2).

76. J. Polek, op. cit., in „Jahrbuch des Bukowiner Landes-MuseuirT. Czer- 
nowitz, 1893, p. 27—44.

77. Aron Pumnul. Fund Religiunariu, Cernăuţi, 1865 ; 1. Nistor. op. cit., (ms. 
nr. inv. 4329). p. 37—48 ; E. Hurmuzachi, op. cit-, VII, p. 323 ; R. F. Kaindl, Bei- 
trage zur Geschichte des Bukowiner Religionsfondes, in „Jahrbuch des Bukowiner 
Landes-Museum“, Czernowitz. 1900, p. 3 şi urm.

78. T. Balan, Sate dispărute clin Bucovina, in „Omagiu lui Ion I. Nistor". 
Cernăuţi. 1937, p. 94— 110 ; Emil I. Emandi, Consideraţii geografice privind dinamica 
aşezărilor dispărute din nordul Moldovei (sec. X IV —X V lil), în „Ilierasus", Boto
şani, 1979. p. 265—288 (Berindeşti, Ruşcior, Iazicel, Crevola, Gropenile, Bursucău, 
Ivancicăuţi, Saviţa, Bereşniza, Staroştina, Muncel, Tosaci, Zaharici, Paşcani, Po- 
paci, Dichtinez, Leleşeni, Ursoaia, Ostra, Pleşeniţa, Mihova, Moiseni, Varniţa, 
Ilrinceşti, Ceaplinţii, Leţcani, Fintină Albă).

79. Slobozia Perjului, Bârnova, Mahala, Buninţii, Cotu, Areni, Arţelele, Tă- 
tăraşi, Drăgăneşti, Roşa.

80. Pentru bibliografia problemei vezi nota 78 (sate cu nume schimbat : 
Tureni, Brodoc, Vama, Stroeşti, Eîem, Petriceni, Verpole, Corlăţele, Dimca, Ţopeni, 
Dragomireşti, Suceveni, Martineşti, Glit, Steleneşti, Mănăstioara. Panţiri, Clis- 
căuţi, Burlinţi, Stroeşti dc Jos, Dolhopole-Wolosky, Tulova, Plrlişeni — dupS harta 
din 1773— 1775 şi Daniel Werenka, op. cit., p. 9—124.
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mărului de localităţi ajungîndu-se în 1790 la 279 de aşezări, consem
nate, de altfel, şi pe harta Bucovinei, Galiţiei şi Lodomeriei. Această 
creştere, într-un timp relativ scurt, se datorează, in primul rînd, indi
vidualizării unor cătune în sate, care devin unităţi administrativ-fis
cale şi parohiale stabile, ele ne mai depinzind de alte localităţi. De ase
menea, cele cîteva aşezări ce au luat fiinţă după 1786. datorită politicii 
de colonizare promovată de im periu81, pe care însuşi împăratul losif 
al II-lea o considera o problemă cu caracter local, care trebuie făcută 
fără prea multă cheltuială 8-, nu a afectat substanţial numărul total de 
aşezări.

în acest sens administraţia militară de sub conducerea lui Enzen- 
berg, obţinu de la forurile din Viena aprobarea de a sili pe locuitorii 
aşezaţi in vetre risipite din zona montană să se aşeze în vetre grupate 
.şi să întemeieze sate*1. în scurt timp numărul cătunelor scăzuse de la 
52 la 31. restul de aşezări fiind trecute în rîndul satelor M.

Evoluţia acestor structuri teritorial-demografice de la cătun la 
sat sînt bine surprinse şi pe harta lui Biischel, unde, intr-o primă 
etapă de extindere teritorială, ele sînt marcate prin grupări restrînse 
de case (,,casele Okopy“, „casele Braşea". „casele Szibot“, „casele Fal- 
cău“, etc.) 8-r’, ce se înşirau liniar de-a lungul unei văi de rîu. Treptat 
aceste grupări de case s-au putut teritorializa geografic (vatră şi hotar), 
economic, fiscal, juridic şi demografic in sate. prin permanentizarea sta
bilităţii populaţiei, mărirea numărului acesteia, ca şi prin politica de. 
concentrare a microvetrelor, promovată de noua administraţieai.

Pentru Moldova şi Ţara Românească s-a constatat că ritmul de 
creştere faţă de Transilvania este mai im portant87, diferenţierile fiind 
evidente in acest sens. Astfel, pentru zona de nord-vest a Moldovei, s-a 
constatat că în decurs de aproape 31 de ani (1776— 1807), numărul sa
telor deşi a scăzut în proporţie de 21,99% (procesul este invers faţă de 
alte zone din Moldova)88, în schimb, populaţia a crescut în proporţie 
de 244,61%. Pentru a sugera mai bine creşterea anumitor tipuri de sate 
şi implicit a populaţiei, s-a procedat diferenţiat, pe zone geografice şi 
categorii de aşezări, la o analiză mai detaliată.

Media cătunelor în Bucovina (fig. 2) pentru perioada 1774— 1784, a 
fost în procent de 11,81% faţă de cea a satelor mijlocii şi mari, de 65,98%

81. Raimund F. Kaindl, op. cit-, p. 70—71 ; Ion T. Nistor, op. cit., (ms. nr. 
inv. 4329), p. 15—20. Mai recent vezi : Rudolf Wagner, Bori, Karlsberg..., Mun- 
chen, 1982, p. 11 (in studiu se arată că în primele decenii după ocupaţie s-au pus 
bazele amestecului de popoare in Bucovina).

82. Raimund F. Kaindl. op. cit., p. 72.
83. Ibidem (vezi nota 15 referitoare la satul Breaza) : Ion 1. Nistor, op. cit., 

p. 40—41 (nota 4 referitoare la satele Neagra şi Breaza) ; N. Grămadă, Sătenii..., 
in „Anuarul Muzeului Bucovinei", Cernăuţi, 1944, p. 17. 41.

84. Die Bukowina, Czernowitz, 1899, p. 121, 205, 246 ; I. Nistor, op. cit., p. 42.
85. Biblioteca Muzeului judeţean Sucgava, fond Bucovina — hărţi — 1773, 

1774—1775, secţiunile : 51. 57, 33, 24. 36, 12. 11.
86. Vezi nota 83.
87. Şt. Pascu, op. cit., în „Populaţie şi societate", I, Cluj, 1972, p. 66.
88. Ecaterina Negruţi, op. cit., in „Revista de istorie", t. 34, nr. 2, 1891, p.

249—250.
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şi respectiv 22.20%. Majoritatea localităţilor, cu un număr mai mare 
de 20 de gospodării, sînt consemnate ca sate, ele fiind in procent de 
87%, excepţie făcind anul 1780, cînd ele reprezintă 99,44%.

Cătunelew' înregistrate la 1774 reprezentau lui procent de 27,55% 
din totalul aşezărilor. In următorii ani. mai ales după 1780. numărul 
acestora a scăzut foarte mult, ele ajungînd în proporţie de 0,66%.

Evident că in raport cu numărul satelor care au rămas constante 
ca procent. 87%, ceea ce exprimă vechimea şi permanenţa lor in zonă în 
tot cursului evului m ed iu !K’, s-a observat înmulţirea numărului de gos
podării în vatra satului şi implicit mărirea acesteia de la 2— 2,5 km 
(in medie după harta lui Biischel) în 1773 1775. la aproape 3— 1 km
in 1790.

Analiza tabelului statistic (vezi anexa III) ne arată următoarele : 
aşezările cu 1— 20 de gospodării sint in scădere continuă, de la 9,96% 
în 1774— 1776, la 0,38% în 1784; satele mijlocii (21— 110 gospodării), 
în luate cele cinci zone geografice individualizate de noi, au un procent 
aproape constant, care oscilează foarte puţin, excepţie făcind doar zona 
deluroasă Coţmani, unde decalajul dintre procente este evident, de la 
18,93° „ in 1774, la 0.72° „ in 1784. Acest fenomen se explică prin faptul 
că în această zonă satele mari (110— 200 gospodării) sînt într-un avans 
demografic mult mai mare ca în celelalte zone111, ajungînd în  1784 la 
13,02° ,i (fig. 2) din totalul aşezărilor. Pentru toate zonele saltul cel 
mai mare înregistrat s-a făcut la această categorie de sate mari între 
anii 1776— 1779. in procente (3,32%—-8*45% ; 1,39%— 5,28% ; 0,99%—  
5,28%) ce variază de la o zonă geografică la alta.

Diagramele creşterii numărului de gospodării în vatra satului, in 
funcţie de zonele geografice distincte alese, ne relevă, pentru perioada 
1771— 1780, următoarele caracteristici (fig. 2) : pentru anul 1774 extremele 
bazei curbei sint foarte mari iar vîrful curbei atinge maximul la aşezările 
cu peste 50 de gospodării; pe parcursul anilor 1776— 1780, baza curbei 
se restrînge, ca lărgindu-se mai ales în partea superioară, unde vîrful 
acesteia se menţine in zona satelor cu peste 50 şi 80 de gospodării, 
precum şi a celor cu 110 şi 150 de casc. Curba creşterii numărului de 
gospodării pe microzonele de relief delimitate ne evidenţiază creşteri 
asemănătoare între podişul Sucevei şi zona dealurilor Storojineţului şi

89. După harta din 1771!, 177-1 şi 1775 (vezi nota 11) ; D. Olinescu, op. cil., 
în „Buletinul Societăţii Geografice Române". XVI. trim. 1—II, 1895, p. 239—251 ; 
I. Nistor, op. cit., p. 39.

90. Pentru perioada feudalismului dezvoltat vezi : Emil I. Emandi. op. cil., 
in „Hierasus", Botoşani, 1979, p. 2<>5—288 : O. Monoranu. Emil 1. Emandi. Aspecte 
ale economiej agricole medievale in aşezările din podişul Sucevei (secolele X IV — 
XVI), in „Anuarul Muzeului judeţean", VI—V il, Suceava, 1979— 1980, p. 78—80 ; 
fig. 1 ; Mircea D. Matei, Emil 1. Emandi, Habitatul..., Bucureşti, 1982, p. 24—Ii8.

91. Pentru comparaţie vezi tabela cu aşezările din protopopiatele Cernăuţi 
şi Ceremuş din anul 1784 ; D. Werenka, op. cit., p. 185—195 şi 247—248 ; Octavian 
Lupu, op. cil-, p. 8— 11 ; I. Nistor, op. cit., p. 54—57, 80. 116 ; E. Hurmuzachi. op. 
cit., VII. p. ;i2I—.'122 ; Dimitrie Ţopa, in editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, 
p. 20, 27—30. 6!5—178.
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Coţmanului, pe de o parte, iar zona de munte şi cea de deal a Cernăuţi
lor, pe de altă parte. în  sensul acesta putem distinge patru tipuri de 
aşezări în care forma curbei este diferită in ceea ce priveşte creşterea 
numărului de gospodării!r- ; aşezări al căror număr de gospodării cu
nosc o continuă creştere, maximul atingîndu-1 în anii 1778 şi 1780 (po
dişul Sucevei, dealurile Cernăuţilor şi Coţmanului) ca apoi să scadă 
treptat, ele reprezentind un procent de 25,56% ; aşezări a căror curbă 
cunosc o scădere a numărului de gospodării în 1776 (podişul Sucevei, 
dealurile Cernăuţilor şi a Coţmanului), ca apoi să se înregistreze o creş
tere continuă pînă în 1784, ele reprezintă un procent de 17,29%: ma
joritatea aşezărilor însă cunosc un proces relativ lent de creştere a nu
mărului gospodăriilor (podişul Sucevei, zona montană şi submontană) 
pe tot parcursul perioadei analizate, ele reprezentind vin procent de 
43,98% ; un număr foarte restrîns de aşezări (podişul Sucevei şi a Sto
rojineţului), in proporţie de 13,15" ,, cunosc o scădere a curbei numărului 
de gospodării în anii 1776 şi 1781. Scăderea curbei şi implicit a numă
rului de gospodării pentru anii 177(5 şi 1784 s-a observat la satele care 
au fost afectate mai ales de holeră şi de foametea din 1784, precum şi 
a celora situate in zona imediat apropiată a „cordunului“ !li. JAşezările 

situate in zona deluroasă a Sucevei, Coţmanului şi Cernăuţilor, dispu- 

nînd de largi posibilităţi de valorificare a solului foarte fertil !|,\ au be

neficiat, din partea autorităţilor, de o grijă deosebită pentru a le mări 

mereu numărul de gospodării, ceea ce a determinat o continuă creştere 

a curbei numărului de familii. Acelaşi fenomen şi efect demografic se 

constată şi pentru zona montană şi submontană, scopul fiind acela de 

a se valorifica resursele subsolului (fier. argint, sare, cupru, aur)!l;' şi 

cele ale solului (păşunile, fînaţul, pădurea, terenul agricol))Hi.

92. In analiza funcţională a tipurilor de aşezări in raport cu creşterea sau 
descreşterea numărului de gospodării din vatra satului s-au folosit statisticile men
ţionate la notele 14. 17 şi 22.

93. 1. Nistor, op. cit., p. 58, 66. 120 şi 12.‘1 ; D. Werenka. op. cit., in Jahrbuch, 
Czernowitz. 1895, p. 1—5 ; Elvira Pârvan. Schimbarea graniţelor Bucovinei, in 
„Anuarul de geografie şi antropologie", 1909—1910, p. 85 si urm. : E. Hurmuzachi, 
op. cit., VII, p. 324 ; .1. Polek. Die Anfănge des k. k. Staatsgextutes liadautz, in 
„Jahrbuch...", Czernowitz, 1894, p. 83—87 ; F. von Zieglauer, op. cit., Czernowitz. 
1908, p. 12 : (Quia nunţiaturii Nobis est conplures sulxlitos rusticos, paecipue in 
terris Haliciensi et Podolia dominos suos terrestres deserere et extra cordonem 
aufugere...).

94. D. Werenka, op. cit., p. 247—260.

95. E. Hurmuzachi, op. cit., VII. p. 461 şi urm. ; P. S. Aurelian. Bucovina,
descriere economică, Bucureşti. 1876; N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mine
ritului in Uomânia, Bucureşti. 1970. p. 183 ; Gavril Irimescu. Din istoria mineri
tului in Bucovina, in „Anuarul Muzeului judeţean", V III. Suceava, 1981, p. 25<>— 
277 ; Raimund Kaindl, op. cit., Czernowitz, 1898. p. 67 ; Mihai Ceauşu. i\oi date 
privind relaţiile economice dintre Bucovina fi Transilvania la sfirşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, in „Anuar...", V III, Suceava, 1981.
p. 441—451 ; Biblioteca Muzeului Suceava (fond Bucovina — hărţi — 1773, 1774,
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Date demografice calitative

Creşterea numărului populaţiei şi în mod implicit a gospodăriilor 
;i dus la o sporire corespunzătoare a densităţii acesteia. Pentru a obţine 
x> imagine cil mai apropiată de realitate asupra acestui aspect s-au uti
lizat hărţile Biischel şi Otzellowitz. la care s-a raportat numărul locui
torilor. Intrucit. pentru anul 1771 şi 1790 s-a socotit suprafaţa totala 
a nord-vestului Moldovei de 14.089 km p . rezultă că densitatea era de 
7 — a locuitori pe kmp şi respectiv 19— 20 locuitori pe k m p !,\ Pină în 
1779. densitatea de 7— 8 locuitori pe kmp a fost aproape constantă, ea 
crescînd ulterior la 11 loc. kmp (1780). 13 loc. kmp (1786) şi respectiv 
20 loc. kmp (1807). excepţie făcea ţinutul Sucevei care avea o densitate 
dc- 13- -14 loc./kmp. la 1810. Intre anii 1771 şi 1807, densitatea a crescut 
cu 12— 13 loc./kmp. ea reprezentind in procente o creştere de 186",,.

Creşterea ritmului densităţii populaţiei, calculate pe microzone geo
grafice, ne relevă două regiuni distincte în acest sens :

—  zona montană şi submontană, la 1771 avea o densitate de 3— 4 
Ioc. kmp, concentrări mai mari observîndu-se in zona Cîmptilung-Iaco- 
beni, Moldoviţa-Putila-Iiăstoace şi Vatra Dornei. unde atingea 6— 7 
loc. km p ; în 1807 ea a crescut la 11— J5 loc. km p;

—  zona de podiş înregistra la 1771 densitatea de 9—-10 loc. kmp, 

indesiri mai puternice observindu-se in jurul localităţilor Suceava. Ş i

rei. Cernăuţi. Volcineţ. Văşcăuţi. Capu-Codrului. Pălrăuţi. unde numă

rul locuitorilor ajungea la 28— 30 loc. kmp ; in 1807 densitatea, pentru 

întreaga zonă deluroasă, era de 25— 27 loc./kmp. Suprafaţa cea mai intens 

locuită era cea ocupată de partea centrală a podişului (între Prut la nord 

ş i Suceava la sud), unde densitatea era de 13— 1 1 loc./kmp. ca apoi, in 1807 

să crească la 33— 34 loc./kmp. Aceasta se explică prin punerea în valoare 

mai mare a terenurilor de culturi. Astfel, la 1786. suprafaţa totala a te

renului cultivat în Bucovina era de 167.861 ha !W. ceea ce reprezintă ca 

d e n s ita te  fiziologică a populaţiei circa I ha la un locuitor ; in schimb, 

pentru ţinutul Sucevei, la suprafaţa de 15 357 ha !,!’ teren cultivabil. den

sitatea fiziologică a populaţiei la 1810 era de I locuitor la circa 3 ha.

şi 1775), secţiunile 55. <>2; K. A. Uomstorfer, Hubert Wiglitzky. Vergleichende ţ/m- 
ph i.xehe Stat ist ik in ihrer Aiitcendung auf das Herzogtuni Bukowina und dus iis- 
terreichische Staatgebiet, Wien. 188<>, p. 29 şi urm.

fMi. Ion Negură. Aspecte nic evoluţiei economice it Bucovinei sub stăpinirea 
habsburgică, în „Anuar...". VI—VII. Suceava, 1979—1980, p. 188—2(>0 ; Die Heise- 
tagebiicher des ijsterreichischen liaixers Franz 1 in die Bukowina (1817 und 1823), 
herau.sgCKeben von Rudolf Wajîiier, Munchen. 1979 p. IU. (>8 : K. A. Romstorfer. 
1-itibert WicKlitzky, op. cit., p. 23 şi urm .; Eugen Worobkiewicz, Die Cteographisch- 
Sttn istjschen Verhdltnixse der Bukowina, Lemberg. 18!»:>. p. ;î2 şi urm.

97. S-a avut in vedere suprafaţa calculată atit după hărţile de la J77:(, 1774 
şi J7J5 (vezi nota 14 si 15) cit si harta Iui Otzellowitz de Ia 1790 (vezi nota 14 
şi Iti).

98. E. Hurmuzachi, op. cit., V II, p. 4T>:j.
99. 13. M. Dragnev, op, cit., p. 57, tabelul 4.
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in  funcţie de creşterea densităţii populaţiei a sporit şi indicele de 
areabilitate a aşezărilor. Dacă in 1775, pentru zona de podiş, un sat re
venea la 15 kmp, iar în zona montană la 67 kmp, în schimb, pentru 
acelaşi an, in Moldova densitatea medie era de 2.7 aşezări la 100 kmp

Harta lui Biischel, edificatoare în acest sens, are calitatea de a pune 
în evidenţă cu claritate areale cu diverse categorii de densităţi, ea in- 
făţişînd o fază destul de avansată în popularea zonei montane, pe de
o parte, iar pe de altă parte, prin densitatea aşezărilor din regiunea de 
deal ne relevă vechimea şi expresia deja maturizată a unei reţele per
manente de aşezări mi.

Analizînd acest indice pe fiecare secţiune în parte (suprafaţa unei 
secţiuni e de circa 200 kmp) l<l- distingem zona cu densităţi diferite : zona 
Suceava, Rădăuţi, Cernăuţi, Zastavna, Răstoace cu un sat la 16 km p; 
zona Şiret cu un sal la 9 km p ; zona Boian-Horecea. eu un sat la 14 
kmp : zona Văşcăuţi-Costeşti. Coţmani, Orăşeni-Cliveşti, cu un sat la
10 kmp.

Areale cu densităţi diferite apar şi pe culuarele întinse in lungul 
văilor principale ale Sucevei (I sat/1,3 km), Prutului (1 sat 1,2 km) şi 
Şiretului (1 sat/2.1 km). Analiza şi repartiţia densităţii fie a aşezărilor, 
fie a populaţiei oglindeşte in cazul de faţă. modul de utilizare a terenu
rilor în condiţiile social-economice de atunci.

Pentru o înţelegere mai complexă a acestui aspect demografic, de 
un real folos in judecarea sa ne este distribuirea satelor după a ltitu
dine. Observaţiile făcute pe harta Ini Biischel (1775) ne relevă că. la 
ocuparea zonei de nord de către austrieci, regiunea de podiş cuprinsă 
intre 250— 550 m altitudine, era in întregime populată, ea concentrind 
58.930 locuitori (85" „) faţă de numai 11.070 locuitori in zona montană 
şi submontană (15%). Peste cinci ani, zona de deal (250— 550 m altitu
dine) concentra 88®/,, din populaţie (120.935 suflete) faţă de numai 1 2° „ 
cit cuprindea zona de munte. Regiunile cele mai populate după altitu
dine sînt cele cuprinse între isohipsele de 275— 450 m altitudine (la
1775, după harta lui Biischel). ele concentrind 84.07° » din aşezări, adic ă 
265 (din totalul de 337 localităţi) din care 39,84" „, în zona podişului 
Sucevei: 24,64° „ în zona deluroasă Coţmani şi 19,59° „ în zona podişu
lui Cernăuţilor ; zonele cele mai locuite din podiş sint cursurile mijlocii 
si inferioare ale riurilor şi afluenţilor săi. In schimb, in zona montană 
şi submontană, o intensă locuire se observă in zona cursurilor superi
oare ale riurilor. Acest fapt explică, intr-o oarecare măsură si decalajul 
cronologic al apariţiei unor aşezări, dar şi influenţa reliefului asupra lor.

Comparînd situarea unor vetre altitudinal. între harta  B iischel şi 
Otzellowitz, se observă nu numai o extensiune în suprafaţă a acestora 

dar şi o uşoară urcare in altitudine a lor, pornită de jos în sus. Aceasta 

a dus treptat, pînă la sfirşitul sec. al XlX-lea, la o etajare a gospodă
riilor permanente pe toate treptele teraselor.

1011. Vasile lîăiean. op. cit., în „Terra", nr. 4. 1981, p. 25.
101. Mircea D. Matei, Emil I. Emandi. np. cit., p. 24—(>8. fig. 1 .
102. Bibliotecii Muzeului Suceava (fond Bucovina — hărţi. 177:î, 1774 şi 1775. 

scara 1 :50 700) ; vezi Vasile Cueu, Emil 1. Emandi, op. cit., în „Revista muzeelor 
şi monumentelor" nr. 10. 1981. p. <il— <i:i (nota 4).
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O primă etajare se poate constata pe harta lui Biischel, între 750—  
950 m altitudine : gospodăriile situate pc terasa inferioară de 7 m, sînt 
grupate în jurul bisericii sau a unui han, urmează grupări dfe case şi 
cătune pe terasa de 20 m ; grupările de gospodării pe terasa de 65 m 
şi pe cea de 80— 100 m sint foarte risipite. O ultimă grupare de gospo
dării foarte depărtate între ele şi ultimele ca permanenţă şi stabilitate 
sînt cuprinse între 950 şi 1.100 m altitudine absolută. Zona optimă de 
locuit marcată pe harta Biischel este cea cuprinsă între 770 m şi 950 m. 
Lăsind la o parte limita inferioară a aşezărilor de vale ce se găseşte la 
circa 1— 2 m deasupra oglinzii apelor, este interesant de semnalat, după 
harta lui Biischel. că lim ita absolută a gospodăriilor de plai urcă pină 
la 1.250 m altitudine. Ridicarea plafonului de locuit in zona de margine 
a ţinutului Domelor şi a Cimpulungului rusesc, trebuie pusă şi în le
gătură cu relaţiile de schimb economice şi demografice existente cu 
Transilvania şi Galiţia. De asemenea şi mijloacele locale din interiorul 
văilor înfundate (Moldoviţa şi Putila) ale zonei montane se situează la
o medie ce variază între 1.000 şi 1.050 m altitudine (ex. Dorna 1.020 

m. Şarul 1.050 m. Russ Moldoviţa 1.011 m. Cîrlibaba 1.100 m, Plosca. 1.100 

m. Putila 1.082 rn. Faleău 1.176 m).

Plafonul real al vetrelor variază de la o mierozonă geografică la 
alta şi poate fi pus in legătură cu natura reliefului, panta de expunere 
şi gradul de despădurire. Raportat la gradul de despădurire, plafonul real 
al aşezărilor, reflectă şi vechimea acestora, constatare evidenţiată nu nu
mai cronologic între zona Dorna-Cîmpulung şi cea de la Putila-Cîmpu- 
lungul rusesc dar surprinsă şi pe harta Biischel, unde gradul de împă
durire- este mai mare cu circa 8— 10% faţă de prima zonă. Astfel. în 
zona Putila-Cimpulungul rusesc .despădurirea a cunoscut un ritm intens, 
mai ales la sfirşitul sec. al XVIII-lea. aceasta fiind legată de întemeierea 
aşezărilor de culme foarte risipite.

Dacă luăm în considerare marcarea pe hartă (1775) a caselor izo
late. de tipul odăilor. în zonele defrişate prin poienire. putem considera 
că plafonul real al aşezărilor permanente este mereu in creştere. în 
sensul acesta s-a observat că aproape 70° „ din populaţie, din circa 67 
de aşezări situate pe văi, se concentrează între isohipsele de 650 şi 950 
m altitudine şi doar 28 de sate sint situate topografic în zonele de 
culmi şi plai.

• Urmărind acest bilanţ teritorial observăm că aşezările se găsesc 
într-un raport direct cu mediul geografic (pe harta lui Biischel) prin 
localizare, mărime, formă şi structură, cele din urmă caracteristici con- 
turind lipul localităţii. Factorii sociali, etnici, economici şi cei tradiţio- 
nal-istorici, deşi au acţionat indirect asupra tipului de aşezare, nu in 
puţine cazuri ei au jucat un rol determinant. Analiza diferenţiată, 
pe zone geografice, s-a făcut după harta lui Biischel şi Otzellowitz. Ast
fel, pentru zona montană şi submontană (cu o suprafaţă de circa 5.000 
kmp), interesante observaţii se pot face după harta lui Biischel. urm ă
rind legătura dintre fineaţă. păşune şi modul de grupare al gospodă

riilor in „case“. cătune şi sate.
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î:i funcţie de expoziţia versantului şi extensiunea terasei (terasele 
de 4— 10 m şi 12— 20 m au concentrat cele mai numeroase gospodării) 
aşezările sînt situate fie pe malul sting (VI. Putilei, Bistriţei Aurii, Mol- 
doviţei), fie pe cel drept (VI. Moldoviţei). Pe terasele bine dezvoltate, 
gospodăriile se situează pe ambele maluri (Vatra Dornei, Putila). Popu- 
larea văii s-a făcut, in general, de la gura rîului spre obîrşie (Vama, 
Pojorîta) dar şi invers (Valea Putilei). O primă constatare făcută pe 
baza hărţii, ne evidenţiază, din punct de vedere antropogeografie, două 
zone distincte, în care aşezările, fie că au o răspîndire uniform com
pactă, fie că sînt risipite izolat, ele înşirîndu-se de regulă pe văi (sub 
formă de „serii“ de aşezări) 1(,\ grupate în asociaţii deschise pe terase, 
ceea ce denotă caracterul foarte strîns intre vatră, drum şi valea de 
rîu. în cazul nostru, pentru zona de munte, putem vorbi de un tip dc 
aşezare montană (fig. 9), cu mai multe subtipuri. Satul risipit. în pro
porţie de circa 60% apare în toată zona şi se leagă, în special, de ex
ploatarea pădurii şi creşterea animalelor. Acest subtip de sat este larg 
răspîndit şi în zonele vecine. Caracterul foarte risipit şi casele destul 
de depărtate a determinat autorităţile austriece să ia  măsuri de concen
trare a populaţiei de pe culmi pe văi, favorizîndu-i pe cei ce coborau 
prin scutiri de dări, de armată, înzestrarea lor cu loc de casă şi gră
dină im. Astfel, faţă de salul risipit de culme, ce a luat naştere prin 
iniţiativa personală a celor ce au imigrat, aşezările din vale, de tipul 
coloniilor mult mai grupate, au avut drept scop exploatarea resurselor 
subsolului din zonă şi în majoritatea lor sînt creaţii recente ale statului 
austriac ,,,r\ Aspectul fizic al satului din zona de munte este bine surprins 

în jurnalul de călătorie al împăratului Franz I în Bucovina, de la 1817 ,0li 

(„la Iacobeni casele sînt risipite, mai multe de lemn... în vale o parte a lo

calităţii... şi teren cultivat, apoi munţi, coborind acoperiţi parte cu fi

neţe parte cu pădure. Peste Bistriţa în vale sînt case singuratice...'1).

Celălalt subtip de aşezare, înşirat liniar de-a lungul riului are o 

structură fie grupată de case, fie alungită dar cu gospodării apropiate 

(el reprezintă 40% din aşezările montane). Grupările de case apar înşirate 

de-a lungul văii, pe distanţe de 8— 13 km. sub denumirea „casele Putrida“. 
„casele Todoskanii“, „casele Dorotheea“, „Hăuser Seletin“. „Hăuser Mezi-

103. Emil 1. Emandi, Consideraţii islorico-geografice asupra aşezărilor medie
vali* din depresiunea piemontană Rădăuţi, (secolele X IV — XVII), in „SCIVA", 3, 
1070. 30, p. :i8‘2 şi urm.

104. Raimund F. Kaindl, Das Ansiedlunffxwesen in der liukoirina, lnnsbruck, 
1002 , p. H I.

105. Raimund F. Kaindl, op. cit-, Czernowitz, 1808, p. 74—77 ; Rudolf W ar
ner. Hori, Karlsberţ)..., Munchen, 1802, p. V2—13 (Coloniile întemeiate, mai ales 
cele germane, au rămas, din punct de vedere etnic, comunităţi distincte faţă de 
satele româneşti. Ele nu sînt continui, aşa după cum se afirmă, ci sînt izolate 
in masa de aşezări româneşti).

' 100. Die Reiselagebiicher des Osterreichischen Kaisers Franz I in die Uu- 
kov-ina (1817 und 1823), herausgegeben von Rudolf Wagncr, Munchen, 1070, p. 
<>7— 1)8 . Arhivele Statului Bucureşti, microfilme, nr. inv. 547.
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brody“. în aceeaşi zonă, pe văi alăturate, apar înşirate liniar negrupat, pe 
distanţe de 1— 10 km (Cîmpulung, Russ Moldoviţa, Putila, Plasea) şiruri de 
case, fie de-a lungul văii, fie al drumului .evidentă fiind in structura aces
tor vetre influenţa cursului de rîu şi a vechilor căi comerciale. .Acest sub- 
tip cu cele două variante de aşezări, reprezintă una dintre formele vechi 
antropogeografice de aşezări neteritoriali/ate, din punct de vedere ju ri
dic ca sat, cu vatră şi hotar l"7. Geneza şi evoluţia lor terîtorial-geo- 
grafică, economică, juridică, şi demografică, de la „pilcuri de case" a 
cătun şi sat, deşi sint forme tîrzii de cristalizare, ne relevă, jude
cind. lucrurile diacronic, două aspecte : pe de o parte analogiile ct- >t* 
pot face cu situaţiile similare din Transilvania (secolele X III XIV) ,,K 
şi cu cele din Moldova (secolul al XIV-lea) ,,l!l iar pe de altă parte ne re
levă caracterul arhaic (sub aspectul reminiscenţelor păstrate) al unor for

me de organizare administrativ-teritorială a satelor pe cursuri de văi. 
forme ce au putut exista chiar înainte de întemeierea statului feudal 
Tot în cadrul acestui subtip intîlnim  şi variantele de aşezări cu sate înşi
rate liniar dar pe distanţe foarte scurte de 2— 3 km, sau grupat în nu
clee, cu distanţe foarte mici între ele, de 500 m — 1 km (ex. Stinpi- 
cani, Moldoviţa. Solea).

Pentru zona submontană (sau pericarpatică) Ml. tipul cel mai ca
racteristic de aşezare este satul înşirat liniar, fie de-a lungul coastei 
despădurite, fie a drumului şi văii de rîu, gospodării ce au tendinţa
de aglomerare în marginea pădurii sau de răsfirare pe văile secun
dare. Aspectul fizic al satului din această zonă. specific atît după înfă
ţişarea topografică, cit şi după descrierea făcută în jurnalul de călă
torie a lui Franz I. corespunde zonei de tranziţie dintre munte şi po
diş, satul fiind cu „case risipite (Ispas), cti grădini... cu izlaz mare pe
care pasc oi şi vite cornute, primele în parte sînt negre, vitele cornute-
sint frumoase şi albe“.......prin Mile. o localitate cu case risipite, cu gră
dini îngrădite..."; „se călătoreşte printre grădini şi case împrejmuite- 
cu garduri împletite din cl ruguri(M arg inea) Nota distinctivă a aces-

107. II. II. Stahl. Teorii şi ipoteze privitul sociologia orinduirii tribuude.
Bucureşti, tî»K0, p. îl 1— 1110 ; Emil I. Emandi. Structuri economice, demografi: <:
teritoriale in nordul Moldovei iu xecolele X III—XIV, comunicare susţinută la 
baterea ştiinţifică „Formarea statelor feudale româneşti de sine-stătătoare". tic ia 
Drolieta Turnu-Severin. din 20—22 mai 1082.

108. Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, 1, Cluj. 1072. p. 22-1. 225. :
idem. n,>. cit., II. Cluj-Napoca. 1070. p. 21— 108.

cu cele din Moldova (sec. XV) '"!l, iar pe de altă parte ne dovedeşte c<t-
100. DIIR, t, Moldova, I. Bucureşti. 1075. p. i:t:i. H l. 277. :j:so. :157. U7« . I.. 

L. Polevoi, Oc.erki istorieeskoi glieogralii Moldavii X III—XV  tu;., Chişinău 
p. it;i>— i7o.

110. Vezi nota 107 şi P. P. Panaitescu. Obştea ţărănească iu 'Ţara linntăn - . ><i< 
si Moldova, Bucureşti. 1964. p. :îl—32 : Mircea I). Matei. Emil I. Emandi. op. •
p. o:i— îo.T

111. Vintilă Mihăilescu, Ţara Domelor. Cadrul geografic şi limitele aş-'â- 
rilor, in „lin amintirea Ivii Constantin Giurescu”. Bucureşti. 1041. p. :>35— . 
Mircea D. Matei. Emil 1. Emandi, op. cit., p. 24. 40—45.

.112. Die Hei set ageb iicher..., herausgegeben von Rudolf Wagner. Mftnchiru, 
3ÎI70. p. 10-
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tn: tip de sat e structura risipită a gospodăriilor, cu tendinţă de aglo
merare a vetrei, datorită caracterului pronunţat agricol al acesteia şi de 
imorăştierea caselor pe hotarul satului, unde predomină economia pas

torală.

Pentru zona deluroasă (fig. 7. 8. 12, 13, 1 1) cele două hărţi (Biischel 
şi Otzellowitz) ne înfăţişează caracterul dispersat şi extensiv al vetrelor. 
tipul de aşezare fiind legat direct dc creşterea animalelor şi cultura 
p!.intelor (terenurile agricole eran restrînse şi extrem dc fărimiţate). 
Li alizarea pe hartă a acestor aglomerări ne relevă <> predominare a 
nsv/ărilor înşirate pe văi. unde gospodăriile se răsfiră pină la o totală 
ror,topire c-u valea. Tipul predominant este satul răsfirai, a cărui ten
ii;;. ui este aceea de a se concentra în jurul bisericii şi în zona încruci
şărilor de drum. Vetrele cu asemenea structuri răsfirate sînt creaţii ale 
unei economii mult mai diversificate, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
reflectă o vechime mult mai mare decît prima menţiune documen
tam ll::. Şi in cazul de faţă. analiza celor două hărţi, ne relevă mai multe 
subiipuri. Un prim subtip reprezintă vetrele (35° n) de sat înşirate 
(i:■>tr-un rînd sau două) pe văile secundare sau drumuri locale, pe dis
tanţe mici (700 m —  2 km), ele avînd mereu tendinţa de urcare spre 
p.V. ure şi terasa superioară. Sublipul de vatră (25*/,) înşirată pe valea 
principală sau drum  a cărei lungime variază între 500 m —  1 km, sau 
c). la 2— 7 km. are tendinţa de a se aglomera in jurul bisericii sau de 
-i 'O răsfira pe 2— 3 şiruri strinse de-a lungul văii, coastei sau drumu
lui. sub forma unei reţele de paianjen.

Sublipul de aşezare (20" „) înşirat de-a lungul coastei pădurii sau 

ir: zona de obîrşie a pîraielor secundare (vatra are lungimea de 500 m

I km şi 1,5— 2,5 km) are tendinţa de răsfirare (datorată linei reţele 

i. gate de drumuri) pină la contopirea (fig. 8) c-u hotarul satului. Pentru 

arest subtip de aşezare, autorităţile austriece au luat măsuri de con- 

ei'trare a caselor răzleţe.

Subtipul de aşezare grupată (11 ".■'«). de formă mai mult sau mai pu
ţi;. concentrică (fig. 1 I) are diametrul vetrei cuprins între 1— 2 km 

sau 500 m I km. De regulă acest subtip este amplasat topografic în 

zt. -iele de platformă deluroasă şi in microdepresiuni. Subtipul de sat 

(•!'' „) concentrat dar răsfirat in nuclee dispuse in şir pe văi secundare 
sc ’eagă şi de unele influenţe etnice venite in zonă ,l'1.

Subtipul de sat din interiorul pădurii pocnite, de formă concentrică 
(fig. 11), nu reprezintă decit un procent de 1" De asemenea, puţine 
sin: la număr (Grămeşti. Boian. Giurgeşti) aşezările care au dispersate 

gospodăriile in vatră, ele avind. în general, o structură liniară de-a lun

i i : : .  I.. L . Polevoi. Ocerki.-., Chişinău. 1070, p. liiii—178 : Mircea D. Matei. 
K:v>i| I. Emandi. op. cit., p. 1 1 —23.

114. Vintilă Mihăilescu. O harta a principalelor tipuri de aşezări rurale din
Ho- ,ăuia, in „Buletinul Societăţii Geografice Române", XLVI. 1027, p. <;:i—(i4. 08 .
.. Nistor, op. cit., (ins. inv. 4320). p. 17—20.
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}«ul văi, cu o tendinţă de răspîndire pînă la risipire pe coasta defrişată a 
dealului, sau în zonele des brăzdate de drumuri locale, ca urmare a 
unei intense exploatări a păşunilor, fîneţelor, şi punerii în valoare a noi 
terenuri agricole.

Acest subtip îl putem considera intermediar între satul risipit din 
zona de munte şi cel răsfirat din regiunea de deal. De remarcat concor
danţa dintre realităţile topografice înfăţişate pe hartă la Biischel .şi des
crierile aşezărilor din jurnalul de călătorie a lui Franz I de la 1« 17 din 
Bucovina („un sat mare risipit, Dărmăneşti, cu cîteva case bune...“,
....printr-o iocalitate Bănila, cu grădini împrejmuite, înăuntru case.
Gardul de nuiele este tare frumos, case tare mici, din lemn sau din 
nuiele acoperite cu paie. Pe lîngă ele sînt tot astfel de grajduri, unele 
fără pereţi. La stingă (...) este o biserică (...) din lemn şi o clădire mai 
bună... casele sînt vopsite îndeosebi în alb... pe dreapta, lîngă drum. este 
un han (Berhomet). La drum ogoare, apoi este o vale la fel cultivată 
mai mult cu porumb... o localitate întinsă (Frătăuţi) amenajată normal, 
cu casele separate înconjurate de grădini. Casele sînt bine zidite, parte 
fără etaj, parte cu etaj, mai multe case de lemn. grădinile împrejmuite 

cu garduri de nuiele...“ " 5.
Un aspect fizic cu totul aparte l-au avut satele de colonizare llfi 

marcate şi pe hartă, ele avînd o structură geometrizată, detaşindu-se 
net partea construită pe teritoriul afectat producţiei („Apoi pe o stradă 
lungă, cu case frumoase de lemn. construite în mod regulat (LuiSen- 

thal)... cu case de lemn acoperite cu scîndurele, o stradă numai de ger

mani (Fiirstenfeld). Pe stînga sint cîteva ogoare şi sticlăria mare cu 

două coşuri de topire şi un furnal.. Produsul, în urma comenzii, merge 

în Turcia../*). Cîteva constatări de ordin general se impun a fi făcute pe 

seama observaţiilor făcute pe hărţile Biischel şi Otzellowitz asupra ti

purilor de aşezări :
—  concordanţa văilor cu cea a cuestelor din zona de podiş, pe d i

recţia N— S şi mai puţin V— E, a accentuat forma liniară a structurii 

vetrei şi aspectul topografic al concentrării caselor pe vale şi terase, 

unde despădurirea a ocupat suprafeţe mari. Concentrarea aşezărilor se 

leagă atît de accentuarea peisajului agricol cît şi de caracterul etnic al 

unor populaţii venite dn zonă, care au întemeiat aşezări de tipul slo

boziilor ;
—  deşi există asemănări între diferite variante ale tipurilor de sat 

din zona de deal a Olteniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului, cu cele 

din nord-vestul Moldovei, totuşi, putem admite unele note specifice le

gate de structura vetrei, mărimea hotarului şi caracterul economic al 

hotarului satului, specifice variantei bucovinene ;

115. Die Reisetagebiicher-.., herausgegeben von Rudolf Wagner, Miinchen, 

1970, p. 10.
116. Ibidem, p. 35, 40, 43.
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majoritatea caselor erau din lemn iar celelalte elemente ale struc
turii peisajului rural, bisericile117, curţile boiereşti118, hanurile119, fie 
că sînt din cărămidă şi piatră, fie că sînt tot din lemn ;

—  trăsătura caracteristică a tipului de aşezare din zona de munte 
şi de podiş e axa aşezării, formată fie de o vale de rîu, fie de o arteră 
de circulaţie, aceasta din urmă jucind un roi mai puţin important. în  
sensul acesta putem afirma că în ambele zone geografice satul de vale 
este forma cea mai răspîndită şi comună tuturor vetrelor de sat. 
Astfel putem deosebi vetre de fund de vale (10°/o), vetre de luncă 
(30° o), vetre de terasă (35%), vetre de versant (19%) şi vetre de con
tact geomorfologic (15%). în  cazul nostru (după harta Biischel), valea 
riului Nistru, Prut, Şiret şi cursurile superioare ale riurilor Suceava şi 
Moldova, sînt hotare antropogeografice ce delimitează zone mai puţin 
locuite de cele uniform şi intens locuite — în speţă zona de podiş.

Izvoarele demografice şi cartografice ale vremii 120 reflectă, deo
potrivă. atît mişcarea populaţiei cît şi structura sa etnică şi socială co
respunzătoare stadiului de dezvoltare economică şi socială a societăţii 
româneşti in perioada de tranziţieJ-1. în judecarea acestor structuri 
etno-sociale, după ocuparea zonei de nord de către austrieci, se impun

117. Pentru precizarea stării fizice a clădirilor din sat şi a structurii habi
tatului s-au avut in vedere următoarele lucrări : Hibl. Arad-, ins. german 2. par
tea I. Topographische Beschreibung der jn Jahre 1788 und 1789, von der k.k. Ar- 
mee u Besitz genommen fiinf Moldauischen Bezirken, f 4—84 ; Muzeul judeţean 
Suream, (fond Bucovina — hărţi). Plans des Bukowiner Districts, 1773. 1774 si
177.". secţiunile 2. 3. 4, 5. H, 7, 11. 12. 13. 14. 1(5, lî», 20. 25. 20. 32, 33, 34. 35. 38, 4(1,
44, 45. 4li. 51, 52, 57. 59, 00 ; Die Reisetagebiicher... herausgegeben von Rudolf 
Wagner, Munchen. 1979, p. 9—90; Arhivele Statului, Bucureşti, microfilme, inv. 
547. In ţinutul Sucevei, la 1790, sint consemnate 00 de biserici construite fie din 
lemn (fi"), fie din piatră (10). Pentru zona de NV a Moldovei, har,ta din 1773,
1774 si 1775 (Plans des Bukowiner Districts), consemnează cartografic, prin semnul 
specific. 259 de biserici (din totalul celor 337 de localităţi) inclusiv mănăstiri. De 
asemeni, sint consemnate 44 de alte locuri sub denumirea de „alte Kirche“ si 
„ruin Kirch**.

118. Pentru bibliografie vezi nota 117. Sub denumirea de „alte Schloss" si 
„cwachthaus". harta din 1773. 1774 si 1775 consemnează 83 de asemenea locuri 
in Bucovina, tn ţinutul Sucevei, la 1790, sint consemnate 38 de curţi construite din 
piatră şi cărămidă sau din lemn şi parţial din piatră (Edlhof ist von unterher 
mir Slcin aufgomanert der abere Theil aber von Holz).

119. Vezi nota 117. Harta „Plans der Bukowiner Districts" din 1773. 1774 şi
1775 consemnează sub denumirea dc „Wirtsh", 21 de asemenea locuri in tot atitea 
localităţi.

120. D. Werenka, op. cit., p. 9—124. Pentru lista localităţilor vezi I. Nistor, 
op. cit., (ms. nr. inv. 4329). p. 15, 18. 19 ; P. G. Dmitriev, op. cit., VII, partea I, 
p. 242—200 (lrina săracă. Gherman rus, Vasile sasul. Vasile ţigan, Istrati ungu
rean. Grigori morar. Dumitru grec. Petru olar, Filip butnar, ion grosar. Gavril 
humorea, Gavril văcar. Lupul şelar. Şlai, Andrei croitor. Ion clrciumar. Andrei 
ţigan), p. 370—457 (Petru moscal, Sai rus, Necula grec. Matei ciubotar. Iţei;! jidan. 
Ursul gălăţean, Şulum eşan. Constantin muntean. Petre cojocar. Ştefan bejenar. 
Ştefan ungurean. Vasile olar, Lupul piuar. Ion vătăman, Gherasim ciubotar. Ion 
chelar, lacob merticar. Petru croitor. Dumitru huţul. Macsim argat. Ştefan pin- 
zar, Vasile cojocar. Petre rotar. Ursul moldovean etc.).

121. Vezi nota 2 şi G. D. Iscru. Introducere in studiul istoriei moderne a 
României. Bucureşti, 1983, p. 23—32.
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a fi făcute cîteva constatări In lumina politicii promovate clc ocupa .iii 
în privinţa populaţiei şi a mişcărilor demografice din zonă.

Trebuie remarcat de la bun început că. fără excepţie, atit rapoar
tele din timpul administraţiei militare izvoarele cartografice în
semnările călătorilor străini din zonă cît şi unele studii care au apă
rut pină la 1900 consemnează populaţia băştinaşă sub denumirea :ie
moldoveni, valahi sau români ca una şi aceeaşi populaţie, de aceeaşi- 
limbă, cea mai „străveche1* şi mai „numeroasă*4 din zona anexată. 
Termenul sub care este desemnată populaţia băştinaşă din zonă are 
atît înţeles etnic cit şi teritorial-geografic, edificatoare în acest st-nv 
fiind afirmaţia lui J. Polek că „cei mai mulţi locuitori erau românii şi 
ei se întindeau pe întreaga ţară“, excepţie făcind, după acelaşi auVr, 
zona ocolului Câmpulungului rusesc, unde predomina populaţia ruteană ' 

Contrar acestor date istorice, unele studii mai vechi vorbesc ci" 
un „teritoriu pustiu1', de o populaţie foarte „amestecată*4. în care româ
nii erau mai puţin de jumătate din totalul locuitorilor, ei aşezîndu-se ak-i 
’.irziu. în sec. al XlV-lea. teorii ce au fost preluate şi actualizate chiar

si de unele studii recent apărute l2X.
Una din problemele de bază care au preocupat noua administrativ 

după 1774 a fost aceea a „proporţionalizării terenului cu populaţia"

122. J. Polec. op. cit., în „ Jah rbuch .C ze rnow itz . J893, p. 27—43 ; E. 11 
muzachi. op. cit., VII, p. 392—398 ; 452—473.

123. Vezi nota 14.
124. loan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen uber Bukowina, i:i 

„Gazeta Bucovinei", anul IV, nr. 8, Cernăuţi. 1894. p. 1—2 (în anexă, vezi Ion
1. Nistor. op. cit., p. 169—186) ; Vasile Balş, Beschreibung der Bucowina, editată 
de J. Polek. Sn „Jahrbuch...". Czernowitz, 1895. p. 103—112 ; E. Hurmuzachi, op. ed.,. 
VII, p. 477 ; cf. 1. Rohrer. Die Wallachischen Bewohner der oesterrechischen Mo- 
narchie, Vaterlăndische Blălter fiir den Ocsterreichischen Kaiserstnat, nr. X.'.l, 
X L II, X L III, 6 febr. 1810, p. 311 ; N. lorga. Istoria românilor prin calatori, 11. 
Bucureşti, 1921, p. 214 ; idem, op. cit., III, Bucureşti, 928, p. 18 ; Ludwig Adolf Si- 
miginowicz, V(ilkergruppen in der Bukowina, Stuttgart, 1971. p. 11 (..Die groase 
Menge des Volkes der naturgemăs solche Fragen ferne zu iiegen pflegen, hat s:<h 
indessen liingst dafur entschieden das romănische Vo!k als die urspriingliihe Be- 
volkerung der Bukowina zu betrachten") ; J. Polek, Joseph's 11 Reisen nach Gaii- 
: ien und der Bukowina und ihre Bedeulung fiir letztere Provin:, in „Jahrbuch 
Czernowitz, 1895, p. 34 : cf. I. V. Gohlert, Die Bukowina, în „Mitteilungen der 
Geographischen Gesellschaft", X V III, p. 74 ; Die Reisetagebiicher..., herausgegeben. 
Rudolf Wagner, Munchen, 1979. p. 15, 29, 34, 30. 45, 48, 50, 56.

125. Pentru bibliografia problemei vezi Ion I. Nistor, op. cit., p. 67, 73, 75  ̂
115— 110 ; N. Stoicescu, Unitatea românilor în  evul mediu, Bucureşti. 1983, p. 

147— 175.
126. Johann Polek, Die Vereinigung der Bukowina mit Galizien, in „Jahr

buch...". Czernowitz, 1900, p. 53 („Die Mehrzahl der Bewohner gehorte dem 
rumănischen Volksstamme an. Dieser Volksstamm war uber das ganze Land 
verbreitet. Nur den Russisch-Kimpolunger Bezirk (heute Gerichtsbezirke Wi/- 
nitz und Putilla) hatten fast ausschliesslich Ruthenen inne").

127. Vezi notele 11, 12 şi 13.
128. Ibidem. In lucrarea Narisi z istorii pivnicinoi liukowini, Kiev, 1980,

p. 86—87, se afirmă că Bucovina a fost parte integrantă a Galiţiei, reluîndu-se in 
felul acesta unele afirmaţii cu caracter politic mai vechi, prom >vate de Impe
riul austriac sub pretext de a ocupa partea de nord-vest a Moldovei ; vezi
E. Hurmuzachi. op. cit., VII, p. 106; N. Adăniloaie, in „Revista de istorie",, 
t. 35, nr. 8, 1982, p. 952. 1

129. Raimund F. Kaindl, op. cit., 1898, Czernowitz. d. 70:
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promovind în acest sens o politică de mărire a numărului de contri
buabili. in privinţa modului de a se realiza această politică demografică, 
părerile sint diferite : pentru o politică de colonizare prin garantarea 
libertăţii religioase s-a pronunţat generalul Spleny l:t0 şi inginerul geodez 
Budinskv l:il. contrar acestei păreri a fost generalul Enzenberg l;!-, care 
urmărea sporirea populaţiei dar nu în dauna altoi- zone clin imperiu 
ci pe seama ţărilor vecine şi pe creşterea naturală a populaţiei din te
ritoriul ocupat. Pe o altă poziţie, care implica mai puţin autoritatea cen
trală mai ales sub aspect financiar, a fost politica promovată de îm 
păratul losif II. care după călătoria sa din 1783 în Bucovina, arăta că 
„sporirea populaţiei in ţara aceasta este lucrul cel mai important şi ca 
să se ajungă la aceasta trebuie de folosit totul, fără cheltuieli însem
nate** tn sensul acesta strădaniile statului austriac s-au materializat 
în aducerea unui număr destul de restrins de colonişti (germani, lipo
veni. slovaci, unguri) faţă de emigranţii veniţi din Galiţia, Podolia 
şi Transilvania în Bucovina (fig. 3). Acest fapt îl determină pe împărat, 
la 17fî(i, să emită o patentă prin care se cerea să nu se mai întreprindă 
„nici o colonizare in viitor, exceptînd aceea care se va face de la sine*‘ 

în timpul anexării zonei de nord-vest a Moldovei la imperiul habs- 
burgic. în conscripţia generalului Spleny din 1774, din cele 17 047 fa
m ilii. 58 de fam ilii erau armeneşti. 52tî de familii erau de evrei. 29 1 de ţi
gani şi 1.261 de fam ilii rutene l;ui. ceea ce reprezenta, din totalul popu
laţiei. circa 25°/u 1 !7- Tot pentru aceeaşi perioadă, după recensămîntul 
rus din 1771. putem deduce, după precizările făcute l3S şi a onomasticului 
dat ,:M. că din totalul celor 62.510 locuitori, circa 75u n erau români1'". 
Această stare de lucruri este confirmată pe deplin şi de izvoarele earto-

130. 1 bidon.
131. Ibidem, p. 71.
132. Raimund F. Kaindl, op- cit., Czernowitz, 1898, p. 71 ; I. Nistor, op.cit., p. 107.
133. .1. Polek. op. cit., in „Jahrbuch...". Czernowitz. 1895. p. 38 ; Raimund 

F. Kaindl. op. cit., Czernowitz, 1898. p. 72.
134. Ion 1. Nistor. op. cit., p. 59; Idem. op. rit., (ms. inv. 4329), p. 17—20;

F.. Hurmuzachi, op. cit., VII. p. 315.

135. E. Hurmuzachi, op. rit., V II, p. 474 ; Raimund F. Kaindl, op. cit., Czer
nowitz, 18!>8, p. 72.

136. J. Polek, op. cit., in „Jahrbuch...", 1893, p. 27—43 ; Dionisi,e Olinescu, 
op. cit., in „Buletinul Societăţii Geografice Române", XVI, trim. I. II, 1895. 
p. 237, 254 ; Ion I. Nistor, op. cit., p. 70—72 ; C. A. Romstorfer, 11. Wiglitzky, 
op. cit., Wien. 1880. p. 13.

137. Ştefan Pascu, op. cit., în „Magazin istoric", anul X, nr. 2, 1976, p. 3 ; 
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit-, p. 191.

138. P. G. Dmitriev, op. cit., VII, partea 1. p. 370—457 (Petre moscal, Alexa 
rus, David jidov, Mixolachi grec. Nieolaiu huţulu etc.).

139. P. G. Dmitriev, op. cit., VII, partea I, p. 370—457 (Ivan rus, Iftimie
llonceriue. Petro Trolţchi, Slimca Andrei, Velişcu Schion, Ivan Ciorne etc.).

140. Ştefan Pascu, op. cit., in „Magazin istoric", anul X. nr. 2, 1976, p. 3 ;
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 394 („In cei 143 de ani dc dominaţie
habsburgică, autorităţile imperiale au promovat o politică sistematică de dez
naţionalizare a populaţiei româneşti practicind in acest scop colonizarea... şi
incurajind aşezarea in masă a rutenilor fugiţi... De-a lungul intregii perioade,
ţărănimea a reprezentat 75% din populaţia Bucovinei, formată in cea mai mare
parte din români.").
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grafice mai puţin utilizate. Astfel, maiorul Friedrich de Mieg. unul din
tre cei mai buni cunoscători ai zonei de nord-vest a Moldovei, pe vre
mea ocupării acesteia (el fiind însărcinat cu cartografierea zonei), în 
descrierea sa topografică, arăta că populaţia provinciei se compunea din 
„români, nemţi, cîţiva unguri şi rusnaci, între care se găsea o mare 
parte de emigranţi din Polonia, Maramureş şi Ardeal, asemenea din 

ţigani11 l/*'.
Ulterior, prin im igrările destul de puternice care au avut loc Sn 

zona de nord a Moldovei, structura etnică a fost destul de fluctuantă, 
populaţia străină reprezentind procente diferite de la o perioadă la alta 

(1779 —  24% ; 1786 —  30»/o ; 1800 —  25«/0).
Deşi, în comparaţie cu restul Moldovei aceşti indici sînt mai mari 

ei reflectă totuşi preponderenţa, la sfirşitul secolului al XVIII-lea, a popu
laţiei româneşti în toată zona. în sensul acesta se impun a fi făcule cî
teva precizări privind migraţia în nord-vestul Moldovei.

Migraţia din direcţia vestică a cunoscut, de la o perioada Ia alta, 
fluctuaţii şi ea este. mai ales, de natură economică şi confesională 
Populaţia emigrată din Transilvania nu se bucura de scutire de impo
zit în Bucovina. Prin conscripţia de la 1778, Enzenberg constată că în 
Bucovina se găseau 5.018 suflete emigrate din Transilvania 1W, din care 
1.587 erau români. Din cele 24.000 fam ilii refugiate din Transilvania 
la 1766 în Moldova, din cauza „lipsei de păm înt" şi a opresiunilor cu 
caracter religios 1V', căpitanul Băddeus, cu cei 10 caporali a reuşit să 
trimită în Bucovina 2.287 de fam ilii cu tot venitul lor K,r’. Tot pe aceeaşi 
linie a propagandei făcute printre coloniştii veniţi din Transilvania in 
Moldova, se număra şi cea făcută de preotul Marconfy v,,\ între anii 
1779— 1785. printre secui şi maghiari, care în timpul administraţiei m ili
tare s-a aşezat în sate româneşti slab populate, mai ales în zona delu
roasă Horâiţ, o regiune despădurită şi propice agriculturii. Colonizările 
în această zonă au fost dirijate de stat. coloniştii neîntemeind aşezări 
continuu şi compacte (la 1786 sînt consemnaţi 2.678 de secui şi un-

141. J. Polek, op. cit.. în „Jahrbuch...". Czernowitz, 1897. p. 11.
142. E. Hurmuzachi, Frac/mente din istoria românilor, II. Bucureşti. 1000,

p. 220—221 ; 1. Nistor, Emigrările de peste munţi. Sn „Analele Academiei Ro
mâne". seria II, t. X X X V II, mem. secţ. istorice, 1915, p. 41—51 : Ştefan Mefă-
neseu, Mişcări demografice tn ţările române pină in secolul al XVII-lea •. rolul 
lor in. unitatea poporului român", in „Unitate şi continuitate in istoria poporului 
român". Bucureşti, 1908, p. 204—205 ; Ştefan Meteş. Emigrări r o m â n e d i n
Transilvania in secolele X I I I—X X , Bucureşti. 1971, p. 162— 1 ii.'!.

14:i. I. Nistor. Legăturile noastre cu Ardealul, în „Junimea l i te r a r i . 'X I ,  
p. 12—13; idem. op. cil., (ms. inv. 4329). p. 14— 15 (vezi lista de localit.V..■ . D. 
Werenka, op. cit., p. 9— 124 (in dreptul fiecărei localităţi se specifică dară este 
vorba de populaţie imigrantă).

144. I. Nistor. op. cit-, in „Analele Academiei Române", seria II. t. XX X V II, 
mem. secţ. istorice, 1915, p. 41.

145. E. Hurmuzachi. op. cit., VIL p. 438— 139 ; Ion Nistor. op. cit., (ms. inv. 
4329), p. 16.

146. J. Polek, Die Bukowina zu Anfang des Jahres 1801 in alphabetischer 
Darstellung, in, .Jahrbuch...", Czernowitz. 1908, p. 30.
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guri) |/,T. Unele dintre aceste aşezări sini marcate şi pe cele două hărţi 
sub denumirea de Josephfalva şi Is te s e g h ts P o p u la ţ ia  românească 
emigrată din Transilvania s-a stabilit în aşezări existente. în peste 72 
localităţi, concludente în acest sens fiind menţiunile făcute de recen
săminte 1/,5). Doar la llişeşti (Slobozia llişeşti) şi Tereblecea (Tereblecea 
Ungureni) ei au format aşezări mai compacte ,r,n.

Migraţia din direcţia nord a avut drept zonă de plecare Galiţia, 
Podolia şi Polonia. Emigrarea populaţiei din zonă nu a făcut obiectul 
unei politici de stat (sudul Poloniei era destul de slab populat) |:>I din 
partea imperiului, ea făcîndu-se de la sine, in mod spontan şi pe cont 
propriu. Dintre cauzele care au provocat aceste emigrări amintim „lipsa 
de pîine". regimul aspru de exploatare şi frica de recrutare IVJ. Emi
granţii din Polonia se bucurau, pe timp de 3 ani de scutirea de bir. ei 
fiind în majoritatea lor funcţionari

în memoriul său de la 1779, Enzenberg raporta la Viena că popu
laţia ruteană s-a aşezat, în special. între Nistru si Prut, cu 12— 13 ani 
înainte de ocupare, ea la acea dată reprezentind 14.114 suflete1’’'1. înainte 
de secolul al XVIII-lea ei erau preferaţi ca slujitori dc* pază. fiind favori
zaţi de starostele de la Cernăuţi de a se aşeza, mai ales. pe valea Pu
tilei şi Ceremuşului. La sfirşitul secolului al XVIII-lea. coloniştii ruteni 
s-au aşezat., după planul stăpînirii, numai la Breaza şi Crisceatec |:*!. Atît 
pc» harta lui Biischel cît şi a lui Otzellowitz sînt consemnate o serie de 
aşezări de lipul sloboziilor in care populaţia imigrată era destul de ri
sipită în masa aşezărilor existente („lăturalnici"), ea preferind mai ales 
zona submontană a Carpaţilor păduroşi şi zona deluroasă a podişului 
Coţmani şi Cernăuţi.

147. H. J . Bidermann, op. cit., p. 62—64 ; Raimund F. Kaindl, op. cit., p. 
77—78 ; I. Nistor. op. cit., in „Analele Academiei Române", seria 11. t. X X X V II, 
mem. secţ. istorice, 1915, p. 50 ; Ştefan Meteş. op. cit., p. 10!î (vezi şi localităţile 
indicate).

148. Biblioteca Muzeului judeţean Suceava (fond Bucovina — hărţi). 177IÎ, 
1771 şi 1775. secţiunea 45 ; V. Cucu, Emil I. Emandi. op. cit., in „Revista mu
zeelor si monumentelor", nr. 10. 1981. p. 66. fig. :i.

119. D. Werenka. op. cil., p. 9, 11. 14. 18. 21. 27. 30, 31, 37. 39. 44, 45, 46.
49, 54. 63. 64, 66. 71, 8:î, 87. 96. 100. 102, 111. 112. 12:’».

150. I. Nistor, op. cit., p. 59 ; D. Werenka, op. cit., p. 94 ; P. G. Dmitriev. 
op. cit., VIL partea 1. p. 338.

151. I. Nistor, op. cil., p. 65 ; F. von Zieglauer, op. cit-, Czernowitz, 1908, 
p. 42—4:1.

152. I. Nistor, op. cit., p. 48—50. 63 ; F. von Zieglauer, op. cit., Czernowitz.
1908, p. 32 şi 36. 38 ; Raimund F. Kaindl. Die liutheneu in der Bukoivina, Czer
nowitz. 1890, p. 30.

153. 11. J. Bidermann. op. cit., p 66; I. Nistor, op. cit., p. 79.
1908, p. 23 (..... das die Zuriieklieferung dersel bon bei den in der Bukowina

154. 1. Nistor, op. cit., p. 56, 81 ; F. von Zieglauer, op. cit., Czernowitz.
1908, p. 23 (.... das die Zuriieklieferung derselben hei den in der Bukowina
befindlichen auch galizischen in totali auf 14 114 Seelen sich erstreckenden Emi- 
granten ein Aufsehen verursachen...") ; Ludwig Adolf Simiginowicz, op. cit., p. 
37—38 ; D. Werenka, op. cit., p. 5, 20. 33, 41. 42. 44. 47. 48, 55, 57, 58. 61, 66, 77
87. 90, 106, 115. 122, 123 ; E. Hurmuzachi, op. cit., V il, p. 321.

155. N. lorga. Studii şi documente, VI/2, Bucureşti, 1902. p. 234.
156. Raimund F. Kaindl. Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seit der

Hesitzergreifung durch Oesterreich, Innsbruck, 1902, p. 139—140.
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Autenticitatea acestor informaţii consemnate cartografic sînt con
firmate atît de Hacquet prin semnalarea (la 1788) in zona muntoasă şi 
cea de dea! a emigranţilor veniţi din Galiţia şi Podolia cit şi datele ofe
rite de recensămîntul rus din 1771. Emigrările masive după 1775 din 
Galiţia a determinat o polemică aprigă ce s-a purtat în jurul anului 
1779. intre generalul Enzenberg şi guvernatorul Galiţiei. pe temeiul că 
cei veniţi după anul 1779 in Bucovina, să fie retrocedaţi stăpînilor din 
Galiţia 1:>". Organele administrative din Bucovina primiră ordin de ex
trădare a celor care nu au venit cu învoirea stăpinului şi nu au permis 
de emigrare '•*. Tot din această direcţie, dar cu o amploare mai mică. 
sint emigrările populaţiei evreieşti venită, mai ales, ca arendaşi, meşte
şugari şi comercianţi, care, spre sfirşitul veacului al XVIII-lea. scade 
ca număr de la 711 famili (1782) la 582 fam ilii (1786) ,->:i. După incor
porarea Bucovinei la Galiţia, numărul acestora, la 1800, a ajuns la 3.286 

de suflete IWl.
Migraţia din direcţia est a fost aproape neînsemnată, deşi a făcut 

parte din politica statului austriac l(!1. Lipovenii, aşezaţi după 177fi în 
zona de nord-vest a Moldovei au venit din Basarabia, din zona Do
nului şi Dubrogei, ei întemeind colonii la Lipoveni (1770), Mihodra (1780). 
Varniţa (1781), Bănăţeni, Luitak şi liosez. De asemenea, s-au aşezat la 
Climăuţi. Landonfalva (Bălcăuţi). Fîntîna A lbă lti:t. Harta lui Biischel sur
prinde unele aşezări (Fîntîna Albă) chiar înainte de 177!, dar care au 
fost imediat părăsite de către lipoveni La 1783 ei obţin din partea 
Împăratului Iosef I I 105 garantarea libertăţii religioase, scutirea de ar
mată şi de impozite pe timp de 20 de ani.

Migraţia din direcţia sud s-a bucurat din partea autorităţilor de un 
sprijin permanent. Populaţia venită din Moldova era scutită, timp de 
3 ani de b ir " ’'1. într-o primă etapă (1775— 1782). datorită şi agitaţiei 
făcute de trimişii austrieci în Moldova Uî7, se constată un flux de emi
grare destul de puternic. Astfel, între anii 1778— 1782 au sosit în Bu
covina, 6 000 de familii, din care în anii 1781, 1 330 de fam ilii, iar în 
1782. 3.083 de fam ilii Mit\ în acelaşi timp, moldovenii aşezaţi la Valea

157. I. Nistor, op. cit., p. 63 ; F. von Zieglauer, op. cit., Czernowitz, 1908.
p. 32.

158. I. Nistor. op. cit., p. (i5, 95.
159. II. J. Bidermann, op. cit., p. 53; Dimitrie Dan, Evreii clin Bucovina, 

Cernăuţi, 1893, p. 6 ; Ludwig Adolf Simiginowicz, op. cit., p. 181—182.
ICO. Ibidem.
16.1. Raimund F. Kaindl, op. cit., Czernowitz, 1898, p. 72—73.
162. Idem, op. cit., p. 74 ; I. Nistor. op. cit., (ms. inv. -1329), p. 18 ; Ludwig

Adolf Simiginowicz, op. cit., p. 91 ; Dimitrie Dan, Lipovenii din Bucovina, Cer
năuţi, 1894, p. 13—15 ; Die Reisetagebiicher..., herausgegeben Rudolf Wagner, 
Munchen, 1979, p. 43 (conducătorul lipovenilor era Petrovits, in virstfi de 98 de 
ani, el fiind cel care a adus colonia).

163. I. Nistor, op. cit., (ms. inv. 4329), p. 18.
164. Raimund F. Kaindl, op. cit., Czernowitz, 1898, p. 74.
165. Idem, op. cil. p. 72.
166. Vezi nota 53.
167. Vezi nota 143, 144, 145.
168. I. Nistor, op. cit., p. 96 (vezi tabelul) ; cf. Andres Wolf, Beitrăge ru

eincn statistisch—historischen Beschreibung des Fiirstenturns Moldau, I. ller- 
mannstadt, 1805, p. 85.
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Putnei erau scutiţi, timp de 20 de ani de impozite, iar cei de la Lucăceşti 
pe timp de 5 ani In cea de a doua etapă, după 1785. se constată un 
proces de părăsire a numeroase aşezări din Bucovina (Sf. Onofrei. Sf. 
llie, Prevorschi, Badeuţi, e tc .)1' 0, ajungîndu-se în 1786 să se constate 
că existau 277 de case părăsite ,71. iar populaţia plecată între anii 1785—  
1786, .se ridica la (>.937 de suflete ,7-. De asemenea, consilierul guber- 
nial Ainser constata că intr-o perioadă scurtă de timp (178(5— 1787) au 
plecat de pe moşiile Fondului bisericesc, din cauza lipsei de pămînt, 
221 fam ilii l, ;.

în perioada imediat următoare (1789— 1801) r'\ au emigrat din Bu
covina in Moldova. 1 1.717 persoane, iar de acolo au venit doar 5.941 
de suflete. Dintre cauzele care au determinat aceste emigrări 5,5 am in
tim : lipsa de proprietate individuală, frica de recrutare, teroarea instau
rată de arendaşi, mărirea pentru unele sate a zilelor de robotă, luarea 
dijmei în mod arbitrar, sustragerea clin pămînturile rusticale, etc. La toate 
aceste greutăţi s-a adăugat seceta din anii 1786, 1788, 1816, precum şi 
izbucnirea războiului ruso-turc din 1788— 1792 ,7<i. Pentru a pune sta
vilă acestor emigrări din Bucovina şi a permanentiza populaţia, autori
tăţile austriece au luat unele măsuri. Astfel, prin patentele 177 din 1786 
şi 1787, s-au creat pămînturi săteşti (rusticale) stabile, scoase de sub 
puterea stăpinului, avind drept numai de folosinţă, de asemenea, s-a 

stabilit procedura de urmat in litigiile ivite intre săteni şi stăpini. Pa
tentii opreşte pe stăpîni de a impune, peste obligaţiile legale ale ţăra
nului, efectuarea zilelor in plus. Ea fixa sancţiunile ce se aplicau de că
tre Oficiul districtului administrativ 17,H.

Un aspect cu totul aparte l-a constituit pentru Bucovina politica 
statului de a întemeia colonii germane17<J. Scopul acestor colonizări a

169. Raimund F. Kaindl, op. cit., Czernowitz. 1898, p. 72—74 (vezi nota 15).
170. Raimund F. Kaindl, op. cit., Innsbruck, 1902, p. 526 ; D. Werenka, 

op. cit., p. 10, 11, 13, 16, 62, 78. 90.
171. 1. Nistor, op. cit., p. 121.
172. Ibidem (vezi tabelul).
173. I. Nistor, op. cit., (ms. inv. 4329), p. 37 şi urm. ; idem, op. cit. p. 122.
174. I. Nistor. op. cit., p. 127 ; H. J. Bidermann, op. cit., p. 46.

175. Cf. J. Budinszky, Beschreibung des Hucowiner District, (ms.), Wien. 
Sign, VU, h 11 ; 1. Nistor, op. cit., p. 123, 126 : N. Grămadă. Sătenii şi stăpinii...,
„Anuarul Muzeului Bucovinei", anul 1— II, seria II, Cernăuţi, 1944, p. 12—17.
44, 50—70.

176. F. A. Wickenhauser, Molda, II, 2. Czernowitz. 1887, p. 115—116 ; C. 
Căzănişteanu, op. cit., in „Revista de istorie", t. 34, nr. 2. 1981. p. 259—269.

177. Moritz Drdacki, Die Frohnpatente Galiziens, Wien. 1838, p. 84, 127 ; 
Ludwig Klunker, Die gcsetzliche Unterthaus-Verfassung in Galizien, II. Lem- 
berg, 1845. p. 310 ; N. Grămadă, op. cit., in „Anuarul Muzeului Bucovinei", anul 
I—II, seria II, Cernăuţi, 1944, p. 40—46.

178. F. von Zieglauer. op. cit., Czernowitz, 1901, p. 107— 110; N. Grămadă, 
op. cit., in „Anuarul Muzeului Bucovinei", anul 1—11, seria II. Cernăuţi, 1944, 
p. 16.

179. II. J. Bidermann, op. cit., p. 55—62; Raimund F. Kaindl, op. cit., 
Czernowitz. 1898, p. 74—77 ; F. A. Wickenhauser, Die Deutschen Siedlungen in 
der Bukowina, Czernowitz. 1885 ; Ludwig Adolf Simiginowicz, op. cit., p. 150, 
152 ; A. J. P. Taylor, op. cit., p. 215, 289 (Contrar adevărului şi realităţilor isto-
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fost acela de a valorifica, mai ales, resursele .solului şi subsolului, ceea 
ce a determinat o anumită dirijare a coloniştilor. Meseriaşii veniţi erau 
scutiţi, pe timp de 30 de ani, de im poz it1S", iar o anumită parte, numiţi 
,.convenţionalişti“ , făcea numai 10 zile de robotă pe an şi nu intrau in ca
tegoria supuşilor ,81. Dintre cei veniţi, o parte sînt funcţionari numiţi, iar 
alţii sînt ,,parveniţi". Cele două colonii germane (Prelipcze şi Sadagura), 
marcate pe harta Biischel, întemeiate înainte de ocupaţie, s-au destrămat 
treptat In  schimb, spre sfirşitul administraţiei militare, proiectele de 
colonizare germană îşi găsesc realizarea mai ales la oraşe.

Prim ii germani rustici vin din Banat în 1782 (originari erau din re
giunea R h in u lu i)183 şi se aşează în zonele populate de la Roşa, Jucica, 
Greci. Molodia (cătun Franzthal) şi Mitocul Dragomirnei. In 1787 au ve
nit din Franconia şi Suabia 80 de fam ilii germane care s-au aşezat 
în zona satelor Frătăuţi (1788). Satu Mare (Satu Mare Nemţesc), Mili- 
şăuţi. Sf. Onofrei (1787), Arbore, Iţcani, llişeşti, Tereblecea şi Badeuţi. 
La 1788. profesorul din Lemberg. Hacquet, găseşte pe domeniul împă
rătesc al Frătăuţiului, un comisar, care supraveghea opt sate de colo
nişti ,s». Nemţii veniţi din Boemia şi Breslau au înfiinţat aşezările de la 
Dealul Ederei, Boureni şi Negrileasa IS(i. La sfirşitul sec. al XVIII-lea au 
fost aduşi in special meşteri sticlari din Boemia. care s-au aşezat la 
Huţa Veche, Neuhutte, Crasna, Furstenthal (1803, Voivodeasa), Bori. 
Clit, Lichtenberg, Dealul Ederii, Karlsberg (1787, Gura Putnei).

Pentru exploatarea zăcămintelor de fier. cupru şi argint au fost 
aduşi, intre anii 1781— 1809, colonişti germani din regiunea Zips. din 
noidul Ungariei, ei fiind aşezaţi la Iacobeni, Cîrlibaba (cătun Mariensee), 
Pojorîta. Freudenthal (lîngă Vatra Moldoviţei). Prisaca (Eisenau), Vama. 
Bucşoaia, Luîsenthal (lîngă Fundu Moldovei). Coloniile din zona montană 
sînt bine redate în jurnalul de călătorie al împăratului Franz I in 
care se arată că minerii sînt „parte boemi, parte ţipseri. prte din Schem- 
nitz... de asemenea unguri şi tirolezi11.

ricc autorul susţine că germanii au fost adevăraţi „misionari" intr-o tară care 
putea fi revendicată de oricine, ea neavind. de fapt. nici o istorie şi nici o popu
laţie distinctă ecografică) : Rudolf Wagner. tiori, Karlsbcrg..., Munchen, 1982. 
p. 11—lt> (vezi şi harta); I. Nistor. op. cil., (ms. inv. 4329), p. 19—20; 1. E. To- 
routiu, Poporatia şi claşele sociale din Bucovina, Bucureşti. 10113, p. -15 şi urm.

180. II. ,T. Bidermann, op. cit., p. 57.
181. I-î. J. Bidermann. op. cit., p. 59—60 ; Ludwig Adolf Simiginowicz. op. 

cit., p. 152.
182. Raimund F. Kaindl. op. cit., Czernowitz, 1898. p. 74—75.

18:î. Ibidem ; I. Nistor, op. cit., (ms. inv. 4329). p. 10.

184. Raimund F. Kaindl. op. cil., Czernowitz. 1898. p. 7(> ; liudolf Wagner. 
Bori, Karlsbcrg..., Munchen. 1982, p. 12 (Din punct de vedere etnic rnnninităţile 
germane erau distinct aşezate).

185. II. J. Bidermann, op. cit., p. 58.
18(5. I. Nistor. op. cit., (ms. inv. 4:t29). p. 10 ; Rudolf Wagner, Hori, Karh- 

herg..., Munchen, 1982, p. 12—IU.
187. Raimund F. Kaindl. op. cit., Czernowitz. 1898, p. 77; Pic Itcisctage- 

bi'tcher..., herausgegeben Rudolf Wagner, Munchen, 1079, p. 42 ; Rudolf .Wagner, 
Jiori, Karlsbcrg..., Munchen, 1982, p. 12.
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Coloniile de slovaci l,ss au fost aşezate mai ales pe moşiile Fondului 
bisericesc; ei au venit pe la 1799, ca muncitori sticlari din comitatul 
Trenczin şi s-au aşezat la Crasna. Hliboca, Tereblecea, Pleşul, Poiana 
M icului, Althutte, Calicinca, Tărăşani, Cacica şi Soloneţul Nou.

Recensămintele şi catagrafiile de la sfirşitul sec. al XVIII-lea. ca 
şi izvoarele cartografice cuprind date preţioase cu privire la structura 
socială a populaţiei. Unitatea de conseriere in tabelele de impozit a fost 
gospodăria. întreaga populaţie se diferenţia în raport cu p la te i impo
zitelor. în sensul acesta avem două categorii menţionate ; oameni bir
nici şi cei scutiţi de dările fiscale (unii parţial), ei formînd aşa numiţii 
oameni de scuteală (rufeturile) IS!I. Din prima categorie, de birnici. fă
ceau parte marea majoritate a populaţiei, ţărani care plăteau impozite şi 
efectuau prestaţii nemijlocit in folosul vistieriei statului, indiferent dacă 
lucra păm întul Fondului bisericesc sau pe cel al proprietarilor. în cea 
de a doua categorie intrau oamenii de scuteală (posluşnicii. panţîrii. ma
zilii. văduve, preoţi, ruptaşi. dîrvari, slugi, etc.) I!l" Ei erau degrevaţi de 
sarcinile publice şi intrau in relaţii directe cu stăpinii, relaţii ce se sta
bileau pe bază de contract, caracteristice perioadei de destrămare a orin- 
duirii feudale l!M. Tot în categoria oamenilor de scuteală intrau cei veniţi 
de peste hotare (liuzii) ,!l-. Breslaşii amintiţi plăteau bir, ei fiind scutiţi 
numai de havalele

înainte de ocupaţie, recensămîntul rus lf,'\ găsea, pentru zona de nord 
a Moldovei, 7.519 de capi de fam ilii scutiţi de bir şi 9.514 fam ilii bir- 
nice, acestea din urmă reprezentind 52.70» „ din numărul total de fa
milii. Imediat după ocupaţie austriecii constată, din totalul celor 12 102 
fam ilii, un număr de 7.179 de case birnice, adică in procent de (50.30° „ 
(in ţinutul Cimpulung-Suceava ei reprezentau 69,72% : în ţinutul Suce
vei 13,89° „ şi al Cernăuţilor, 6(5,79° 0).

Urmărind structura rufeturilor, după recensămîntul rus din 1771. 
constatăm pentru zona de nord, anexată la imperiul habsburgic, că. pen
tru ţinutul Sucevei scutelnicii reprezentau 51.42° n, iar pentru ţinutul 
Cernăuţilor. 12.80". „ : celelalte categorii de rufeturi erau reprezentaţi de 
femei sărace (12.(57°,, în ţinutul Sucevei şi 10.04°/o al Cernăuţilor), evrei 
(1.110 „ în ţinutul Sucevei şi 12,73° „ al Cernăuţilor), preoţi (9,60°l O în

188. Raimund F. Kaindl. op. cit., Czernowitz. 1808. p. 78 ; I. Nistor. op. 
cit., (ms. inv. 4:i29). p. 18.

I8!t. Ioana Constantinescu. op. cit., in „Studii şi materiale de istorie me
die”, IX , 1978, p. 10, 15 ; Corneliu lstrati, op. cit., în „Anuarul Institutului de
istorie şi arheologie „A. D. Xenopol“ (supliment I). laşi, 1979, p. I— II. V'I.

190. P. G. Dmitriev. op. cil., VII. partea I. p. 242—260 ; 336—:15:1 ; 370— 157; 
(in dreptul fiecărei aşezări sînt enumerate categoriile scutite) ; Bibi. Academiei, 
ms. german. 2, partea I. f. 4—84.

191. Ioana Constantinescu. op. cit., în „Studii si materiale de istorie me-
die‘\ IX . 1978, p. in.

192. Pentru această categorie vezi discuţiile ce se poartă in „Studii şi ma
teriale de istoric medie". IX . 1978. p. 11 ; „Anuarul Institutului de istorie şi ar
heologie „A. I). Xenopol" (supliment I). Iaşi. 1979, p. 1— II.

103. Ioana Constantinescu. op. cit., in „Studii si materiale de istorie me
die'', IX . 1978. p 20.

104. Vezi nota 190.
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ţinutul Sucevei .şi 15,41" '© al Cernăuţilor) şi intr-un procent destul dc 
mic celelalte categorii

Tot pentru aceiaşi an. 1774, pc baza recensământului rus, s-a putut 
stabili structura ocupaţiilor locuitorilor birnici (4.124 familii) din ţinutul 
Cernăuţilor: 1,35“ „ pînzari, 2,01» „ morari. 0,38» „ croitori. 0, Hi» „ olari.
0.55» ii cojocari, 1.04»,, ciubotari, 0,(57» „ brutari. 0,(i5" „ rotari. 0,94» 0 
fierari, 0.4(5»,, curelari, 0.B6*/# dulgheri. 0,315» „ prisăcari. Aceste cate
gorii reprezentau doar 11.05° «d in  totalul populaţiei birnice. care, in rest 
cran reprezentaţi de ţărani (89,95" „).

După 1775 structura acestor categorii sociale se schimbă complet. 
.Astfel, după balanţa lui Spleny din 177(5 populaţia birnică (12.295 
fam ilii) reprezenta 85.(37" „ din totalul populaţiei. Celelalte categorii so
cialo reprezentau procente foarte m ic i: 2 .11"„ clasa privilegiată (boieri, 
mazili, răzăşi), 3,19u « preoţi 1.98® 0 slujitori (arnăuţi, călăraşi, gardieni, 
judecători) şi li.43» „ alte categorii (armeni, evrei, etc.).

Faţă de anul 1774. numărul ţăranilor birnici (7.179 familii) a cs-es- 
cut cu 00.28® Comparind aceste cifre cu cele dale de Knzenberg la 
17815 1,17 (25 291 familii) constatăm că numărul ţăranilor birnici a cres
cut. faţă de 1774. cu 338.16",, iar faţă de 177(5. cu 205.70" ,, ceea ce ex
plică politica statului austriac- de a mări numărul celor impuşi la plata 
birului individual şi nu în cadrul cislei săteşti, in cadrul clasei ţără
neşti s-au stabilit anumite categorii, în funcţie de numărul de vite pe 
ciire-l posedau IW : fruntaşi (2 perechi de boi), mijlocaşi (I pereche de 
boi), codaşi (nu avea boi ci numai vacă) şi colibaşi (Hăusler). cu casă 
şi grădină.

In funcţie de aceste dotări s-a căutat a se stabili loturi de o anumită 
întindere, acţiune ce a eşuat l!W datorită venirii coloniştilor care, treptat, 
au contribuit la micşorarea pămînturilor „rusticale" şi la mărirea numă
rului ţăranilor birnici. accentuînd. în felul acesta, pătrunderea relaţiilor 
de tip capitalist in agricultură. Astfel, la 1809. sătenii din Slobozia Ra- 
rancei erau împărţiţi in 3 categorii, după întinderea păm întului : co
daşi (3 fălci teren arabil), mijlocaşi (I fălci teren arabil) şi colibaşi (fără 

pămînt).
Relevantă in acest sens este catagrafia din 178(5J"1. unde populaţia 

birnică reprezintă 93,(53" „ din totalul populaţiei (27.011 familii). Cele
lalte categorii erau reprezentate de : meseriaşi (1572 familii). 2.18",,; ne
gustori (i 11 familii). 0.53"',,; nobili şi funcţionari (373 familii). 1.38“ „ : 
preoţi (35(5 familii). 1,31" „ ; evrei (175 familii). 0,(54*

105. P. G. Dmitriev, oj>. cil., VII. partea I. p. 24:;—2(50 ; 336—353; 370—457.
li Mi. .1. Polek, op. cil., in ...lahrbueh..." c.'zernowitz. 1B!*:». p. :io—-5D ; D. Oli- 

ncscu. op. cit., în „Buletinul Societăţii Geografice Române", XVI. trim. I—H. 
1805. p. 2:i0—251.

1 «17. E. Hurmuzachi. op. cit., VII, p. 452; 14. J. Bidermann. op. cit., p. 60.
108. ,1. Polek. Die liukowina :u Anfauii nes Jahrea, 1801, p. 12 ; N. Gră

madă. op. cit., in „Anuarul Muzeului Bucovinei", anul 1—11, seria 11. Cernăuţi, 
1M44. p. 47—48.

UM». N. Grămadă, op. cit., in „Anuarul Muzeului Bucovinei”, anul I— Iî. 
.seria 1 1 . Cernăuţi. 1044, p. I!'—50 , 8 0 ; 105— 1II.

200, Ibidem.
201. Vezi nota 107.

CONTR1BCTH 1-A CUNOAŞTEREA FENOMENlU.t l DEMOGRAFIC

Pentru ţinutul S u c e v e is i t u a ţ ia  este mai echilibrată in ceea ce 
priveşte structura socială, ca urmare a persistenţei vechilor relaţii de 
tip feudal. Astfel, la 1790, capii de familii impozabili (4.5(51) reprezen
tau 54,(55°,i iar cei supuşi la prestaţie (159(5). 55.07",,. Faţă de 171.0. în 
18115, numărul locuitorilor birnici (8 229 familii) a crescut cu 180.42",,. 
Oamenii fără bir nu reprezentau, la lHlli. decît 10,315“ „ din totalul popu
laţiei. Raportat la 1775, numărul populaţiei birnice a crescut in 179<> cu 
10,70» „ iar in 181 <5 cu 99,07" „.

in judecarea structurilor sociale (vezi anexa I). de un real folos
sint consemnările făcute de administraţia militară (178(5) -111 a cat ju 
riilor de virstă ale populaţiei. Astfel locuitorii in tiv 1 — 15 ani reprezen
tau 25.15" n. cei intre 15— 30 ani, 13,91“ „, intre 30— 50 ani. 12,45" „ şi 
peste 50 de ani. 1,12» ,,. Aceasta explică, pentru zona de nord-vest a 
Moldovei, că raportul între naşteri şi decese era favorabil naşterilor, ceea 
ce relevă pe de o parte dinamica populaţiei destul de activă, la sfirşitul 
secolului al XVIII-lea, iar pe de altă parte, procentul de naşteri era destul 
de echilibrat, el fiind 1 la 55 şi de decese de I la 88 Populaţia feminină, 
la 178(5. reprezenta 14,35» „ (55 45(5 suflete) din totalul populaţiei, feno
men constata? de altfel şi în alte zmif* ale ţării

Din punct de vedere al repartiţiei populaţiei in raport cu mediul
de convieţuire marea majoritate, aproape 95®,,. trăiau la sate. A s t 

fel la 1771 (2.020 locuitori), populaţia cie mediu urban reprezenta 3.24» « 
ca în 1779 (5.(585 locuitori) să crească la 1.85» ,„ procent care s-a menţi
nut constant pînă ia sfîrsMu! srcolu'ui al XVIII-lea. In toată perioada 
de sfirsit a secolului a' XVIII-lea ponu'aţia c-'*lor trei oraş*.» (Suceava. 
Cernăuţi şi Şiret) a crescut, faţă de 1775. cu 8.5(5",, in 177(5; 81.13" in 
1779 (5.(585 suflete); 50»,, în 11170 (5.05(1 suflete) şi cu 54,70" „ în 17HI 
(5.1 15 suflete). Cca mai mare creştere a înregistrat-o oraşul Suceava 
(1779) si Cernăuţi (1784), ea r. prezentind din totalul populaţiei un s p o r  

de 2,01" „ şi respec tiv 1,79»

202. Iiihl. ,\<atl., ms. german. 2. partea I şi 2. Topographische Beschrei
bung tic der in Jahre 1788 und 1780 von der k. k. Amice in Bcsitz gennmmcn 
fvi11f Moldauischen Bez.irken ; Corneliu Istrat 1, op cil., in „Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol" (supliment 1), Iaşi. 1070, p. 1—6 ; D. M. 
Dragoev, op. c it , p. 57 (tabel 1).

20 i. E. Mur» uzachi. op. ci'., p. 452.
201. li. ,1. Bidermann, op. cit., p. 68; Şt. Pascu. op. rit., în „Populaţie si

societate". I. Cluj, 1072, p. 60.

205. E. Hurmuzachi, op. rit., VII. p. 452: Şt. Pascu; op. cit., in „Populaţie 
si societate". I. Cluj, 1072, p. 60.

2oii. Pentru datele privind populai a din mediul urban vezi : D. Werenka. 
op. rit., |). 02—0:s ; HU— 102 ; 108 ; Iiihl. Aratl., ins. 5241, f. 256; Raimund K. 
Ivaind!, Orsrhirhte con Czernowitz t'011 den filtextru /.ritm  l>is rur (ir</n, .ur i ,
Czernowitz. 1008, p. 185 si u rm .; Al. Bocăneţu, istoria oraşului Cernaul't pe 
limpid .Moldovei, Cernăuţi, I p .  52 si urm .; Doboş Boca, Valerian, Tire/ovefii 
Şiretului din anul 17,ST, Cernăuţi. 10;î8. p. 16—:S4 ; D. ( iun-a. Date şi sublinieri 
privind Succava in ser. XV—XV III, iu „Anuarul Institutului de Istorie si arheo- 
iogie „A. I). Xenopol", 111. laşi. 1066, p. 100. De asemenea vezj nota 202. pentru 
cele două aşezări urbane — la 1700 — din ţinutul Sucevei : Fălticeni (220 ease> 
si Burdujenl (122 case) ; Arhivele Statului Suceava, fond Primăria oraşului Suceava, 
rog. 1/1785. f 1 — 148 şi reg. 2/1785, f. 1—120.
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Fenomenul demografie cie creştere a populaţiei zonei de nord-vest 
a Moldovei oglindit fie in conscripţii şi recensăminte, fie în izvoarele 
cartografice, nu este un fenomen singular ci se integrează unui proces 
general ce a cuprins întreaga Europă la sfirşitul veacului al XVIII-lea-0'. 
Condiţiile interne, dominaţia şi influenţa străină au determinat, în mod 
obiectiv, o evoluţie sinuoasă a fenomenelor demografice din zonă. Dintre 
fenomenele demografice ce au caracterizat zona de nord a Moldovei pen
tru această perioadă amintim : sporirea remarcabilă a populaţiei ; redu
cerea mortalităţii în comparaţie cu secolele anterioare : creşterea numă
rului contribuabililor în raport cu populaţia privilegiată ; accentuarea 
mobilităţii populaţiei, fenomen cauzat, mai ales de evenimentele politice 
ce au creat o stare de permanentă tensiune şi o puternică migraţie în zonă 
a altor neamuri din ţinuturile învecinate ; colonizările practicate nu au 
putut modifica, în mod substanţial, numărul total al localităţilor româ
neşti existente şi consemnate cartografic : ritmul de creştere faţă de 
perioada anterioară este destul de mare, dar, în comparaţie cu alte zone. 
el se situează într-un oarecare avans ; hărţile cartografice inainte de 
ocupare pun in evidenţă cu claritate locuirea întregului teritoriu cu 
densităţi ce variază de la o zonă la alta, ele infăţişînd, in cazul de faţă. 
zona de nord-vest într-o perioadă social-economică critică, cea de des
trămare a relaţiilor feudale şi de pătrundere a relaţiilor capitaliste în 
agricultură.

în sensul acesta credem că aceste cîteva trăsături ale habitatului din 
zona de nord-vest a Moldovei demonstrează pregnant existenţa. în ultima 
perioadă a secolului al XVIII-lea, a unor oscilări demografice de natură 
cantitativă, dovadă a creşterii populaţiei pe fondul existenţei unei struc
turi săteşti vechi, capabile să determine. în perioada imediat următoare, 
importante mutaţii demografice şi sociale, cu consecinţe diferite în evo
luţia istorică a regiunii. In cazul de faţă cercetarea geografico-istorică 
a fenomenului demografic din zonă pune in evidenţă marea bogăţie de 
informaţii ce o pot furniza izvoarele cartografice în studierea spaţial-cro- 
noiogică a fenomenelor de masă : aşezările şi populaţia.

207. Ecaterina Negruţi. op cil., in Revista de istorie, t. 34. nr. 2. lî*81, p. 
254—255; Pierre Guillaume, Jean Pierre Pousşou, op. cil., p. 105— 118.
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1.

2.

1774 314

DISTRICTUL BUCOVINA II) 0I4 kmp

E. Hurmuzachi (vezi nota p. 400)

1774 330 :: iu 44:5 1)2 215 D. Werenka (vezi nota 22. totalul 

familiilor la anul 1774. p. 9— 124)

3.
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12 ooo
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70 000 Bibi. Muzeului juri. Suceava)
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338 :s 17047 85 235 D. Werenka (vezi nota 22. totalul 

familiilor la 177(i, înainte de con
ferinţa de la Palamutka)

7. 177*» 277 :î 14 050 75 000 J. Polek. in JBLM (vezi nota 22, 

după conferinţa de la Palamutka)
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ANEXA 4

LISTA LOCALITĂŢILOR RURALE ŞI URBANE DIN ŢINUTUL SUCEAVA 

LA 1790 DUPĂ TOPOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG (vezi nota 58)

Nr.
crt.

Numele localităţii
nr. ca
selor

Locuitori de 
sex masculin

Animale de 
tracţiune

C
ap

 
d
e
 

fa
m

il
ie

 
im

p
o
z
a


b
il

S
u
p
u
s
 

la 
p
re

s


ta
ţi

e cai boi

1 2 3 4 5 li 7

1. Nicorem (Nihoreni) 37 8 120 — 120

2. Turiatka (Turiatca) 91 75 53 10 144
3. Stoenesty (Stăneşti) 17 7 14 1 16

4. Seneutzv (Sănăuţi) 24 7 13 4 20

5. Wledeni (Vlădeni) 30 20 8 11 12

li. Slobodsia (Slobozia) 13 (i 2 •> 4

7. Molnitza (Molniţa) 13 7 4 — 11

8. Slobodzia lui Cholban 
(Slobozia lui Holban) 11 7 4 3

17
12

9. Derska (Dersca) 104 58 130 188

10. Peren Niegru (Piriul negru) 30 2 24 — 1

11. Wet/.kanv 49 1 47 — —
12. Nichultcheny 50 15 05 2 18

13. Kendestv (Cindeşti) 13 4 17 1 6

14. Kalirieştv (Călineşti) 36 13 10 2 28

15. Losna (Lozna) 06 65 1 57 204

lfi. Dobreneutz oder Hapey 
(Dobronăuţi) 80 21 53 3 24

17. Slobosia lui Talpa 
(Slobozia lui Talpă) 10 8 li 1 4

18. Belinesty (Bălineşti) 55 20 34 2 77
19. Gremesty (Grămeşti) 100 22 78 4 28
20. Werpole (Verpole) 24 5 26 1 8
21. Rudesty (Rudeşti) 25 15 15 1 16
22. Werite oder Batoschinze 

(Batoşiţa răzeşească) 20 2 18 — 2

23. Ruschi lui Tsciumertan 
(Ruşii lui C.'iomirtan) 42 0 34 1 12

24. Samostie (Zamostie) 142 72 74 30 160

25. Sworiste din vale 
(Zvoriştea din vale) 260 138 118 9 276

2ii. Sworiste din deal 
(Zvoriştea din deal) 50 19 29 16 36

27. Slobosia lui Kereiman 34 18 12 — 20
28. Humeny 31 9 22 1 8
29. lonescheny (lonăşeni) 58 27 31 1 24
30. Berestv (Bereşti) 02 20 43 2 16

31. Poyana Pastie 
(Poiana Pustie) 3 3 2 _ 4

32. VIedeny (Vlădeni) 103 59 146 1 76
33. Siminitche (Siminicea) 80 3(1 50 ■> 68

34. Phetesty (Feteşti) 70 15 70 4 44

35. Attenkata (Adincata) 85 40 40 5 (50

30. Mitokul (Mitocul) 45 27 15 10 30
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1 2 3 4 5 0 7

37. Dorf Burduscheny 
(Burdujeni sat) 123 80 78 8 76

38. Stadt Burduscheny 
(Burdujeni oraş) 122 79 71 28

39. Mireny 23 10 19 2 22
40. Plopenî 145 30 144 0 66
41. larv oder Prilepka 38 20 29 4 44
42. Saltsche (Salcea) 118 24 110 3 32
43. Seledschenv (Sălăjeni) 5!) 10 43 10 56
44. Dumbreweny (Dumbrăveni) 160 50 110 20 104
45. Chorodnitschenv (Horodniceni) 90 38 58 (i 56
46. Rebeia (Rabia) 16 9 11 _ 14
47. Bntestv (Botesti) 30 10 14 2 16
48. Mieresty (Mereşti) 20 5 15 _ 8
49. Waradikul 38 20 12 10 56
50. Slobosia Hantsche 41 10 25 8
51. K(<rotkejest.v (Corocăeşti) 31 26 7 6 30
52. Beluscheny (Băluşenij 24 14 10 ;ţ 24
53. Benesty (Băneşti) 04 28 30 1 10
54. FontciieUile (Flntineli) 110 30 74 4 0 56
55. Roschkany (Roşcani) 60 20 54 3 48
56. Schuldesty 103 19 100 4 36
57. Tudora 44 44 101 3 84
58. Poiana Weditza 10 4 14 _ 4
59. Korny (Corni) 10 8 13 2 8
60. Liteny Mare 

(Litenii mari) 121 25 118 5 40
OL lietunda (Rotunda) 40 0 39 1 1-5
62. D'.lhesty de sus (Dolheşti) 81 29 74 23 20
03. Soliste (Sălişte) 41 14 39 _ 32
64. Glodina (Valea Glodului) 36 . 7 30 2 16
65. Wunturesty (Vultureşti) 13 3 20 _ 6
66. Dschurdschesty (Giurgeşti) 25 7 24 3 1?
67. ChoUuresty 18 4 16 1 6
68. Pleschesty (Pleşeşti) 00 23 58 1 30
69. Chreatzka (Hriaţca) 50 15 3!» _ 20
70. Ontschesty (Onceşti) 34 4 28 _ 12
71. Petie 48 33 15 2 60
72. Chertopol (Hirtopul) 39 37 li 1 64
73. Preotesty (Preotcşti) 101 30 80 1 OP
74. Chuschy (Huşi) 54 14 42 2 34
75. l.eukuschesty (Leucuşeşti) 40 40 — _ 20
76. Srholdenesty (Soldăneşti) 60 30 30 2 32
77. Speteresty (Spătă răstij 80 54 20 7 120
78. Tempesty (Tampeşti) 30 9 27 _ 24
79. Butschumeny (Buciuineni) 39 47 — 24 . 48
80. Stadt Foltischeni 

(Fălticeni oraş) 229 254 57 00
81. Dorf Foltischeni 50 39 31 27 156
82. Oprişi lieny (Oprişeni) 32 20 12 26 104
8:;. Red escheny (Hăd ăşen i) 90 110 — 73 252
84. Lemescheny (Lămăşeni) 00 02 8 51 132
85. Micliiesty (Mihăieşti) 40 20 28 o 28
86. Rotopenesty (Rotopăncşti) 70 33 42 2 54
87. Baya (Baia) 199 113 80 15 368
88. Bogata
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1 2 3 4 5 G 7

89. Sohinka 20 12 14 2 28
‘Ml. Saska (Sasca) 33 17 16 A 4M
<11. Pensenv
92. Sucha (Suha) 120 57 69 17 17-
<13. Meliny (Mălini)
94. Kloster (Slatina) 43 13 30 5) 1.

95. Geimesty (Câineşti) 30 8 22 .»
96. Krutsche 1 Krutsche 2 (Crucea) 40 33 7 22 —
97. Kirilu Koten (ChiriJu) 24 15 12 —
98. Dorna l>4 64 — 40 —
99. Scharul (Şarul) 38 16 12 12 —

10(1. Holda 19 19 — 11 —
101. Holditza (Holdiţa) 12 7 5 6 —
102. Brosteny (Broşteni) 31 31 — 20 —
103. Kotergaschu] (Cotîrgasi) 12 12 — 11 —

104. Risehka (Risca) 54 57 — — —
105. Moischa (Moişa) 20 22 6 8 16
Klli. BogderieSţy (Bogdăneşti) 03 74 — 14 12>-

107. Fonti na mare
(Fîntîna Mare) * 25 14 16 5 4 T

1118. Pleschesty (Pleseşti) 10 14 Ci 3 2b

109. Dumbrawitza (Dumbrăviţa) 20 — 16 — —_
110. Dumbrawitza

13(Dumbrăviţa de Jos) 22 16 o 24

111. Beresty (Bărăsti) B(i 81 — 50 14"

112. Redeny (Rădeni) 20 20 — 6 4?*

113. Boroaya (Boroaia) 90 92 108 43 148

114. Ortschesty (Orteşti) 22 16 6 — ll>

115. Philipesty (Filipeşti) 15 4 16 — (•
32llli. Tschumolesty (Ciumă Ieşti) 60 34 lt> 3

117. Kemersany (Comîrzani) 5 — 7 —

118. Mocholeny oder Movilenj
10(Movileni) 15 5 — 4

119. Nigotesty (Negoteşti) 40 15 25 1
1

32
24120. loniassa (loneasa) 35 11 17

121. Ruschy (Roşii) 42 33
57

9 11 64

122. Onitscheny (Oniceni) 50 —~ 3(1 88

123. Phoresty (Forăşti) 54 50 — 28 10(1
28

124. Zolesty (Toleşti) 24 18 7 5

125. Manoli Lippoweny
18 17 62(Lipovenii lui Manole) 29 —"

12G. Dolhesty din dschoss 
(Dolheşti) 36 46 — 35 40

92
127. Dolhaska (Dolhasca) 60 40 20 3

128. Bobrata Kloster (Pobrata) 30 16 14 2 140

129. Teterruschul (Tătăruşi) 64 53 11 6 40
6

130. Breteny (Brăteni) 8 8 — —

131. Buda 36 6 30 1 20

132. Siritzelul (Seriţel) 40 24 16 — 32

133. Laiul 16 10 8 10 ~

134. Beitscheny (Băiceni) 36 23 13 2 42

135. Beluscbensty (Băluşeni)
12136. Gura Bediliza 54 18 36 —

137. Bediliza (Budeliţa)
12138. Boldesty 20 7 13 —

CONTRIBUŢII I,A CUNOAŞTEREA FENOMENULUI DEMOGRAFIC 511

1 2 3 4 5 6 7

139. C’hennenesty (Ghermăneşti) 51 29 22 1 48
140. Stolni tscheny (Sloi nicen i) 37 15 22 4 28
141. l.espisile (Lespezi) II 11 — 1 14
142. Chertoapile 23 23 __ 2 58
143. rhetschin 103 103 __ 19 56
144. Konzestv (Conţeşti) 38 :m __ 4 74
145. Wale Saka (Valea Seacă) 36 21 15 4 44
146. Lunka (Lunca) 45 27 18 15 30
147. Fontenelile (Fintînele) 16 7 9 2 14
148. Genstesty 31 18 13 4 36
149. Tokilele 22 13 p 7 30
150. Mozka (Moţca) 30 30 __ ii 90
151. Lunka (Lunca) 16 16 __ 1 10
152. Kcrtesty 19 19 __ 3 12
153. Homnitza 20 20 __ 4 28
154. Prostien (Broşteni) 6 6 __ 1 20
155. Bergeieny (Rărgăieni) 4 4 __ • 2 4
156. Letzkanv (Leţcani) 18 — 18 __ __
157. Kebuschy (Căbuji) 23 23 — 6 36
158. Sekuietiy (Secuieni) 18 — 20 __ __
159. Dreguscheny (Drăguşeni) 45 45 — 22 92
160. Schoimerestv (Soimăreşti) 28 18 10 2 28
161.
162.

Miroslewestv (Miroslăveşti) 
Newrepesty (Năvrepeşti)

36
TT

12
HL 1 i

20
4tf

163. Sotschi (Soci) § _ J2Z- 27 T" 7T
164. Kloster Boureny (Boureni) <5
165. Brostienv (Broşteni) 27 23 17 7 36
166. Paschkany (Paşcani) 102 61 42 35 140
167. Sodoineny 49 29 21 18 62
168. Kosmesty (Cosmeşti) 99 32 93 5 80
169. Bledschesty (Blăjeşti) 39 24 19 8 38
171). Mitesty (Miteşti) 22 — 19 16 30
171.
172.

Werescheny (Verişeni) 
Leutesty

JSL
8

13
'T ’

JL
4

_3__ . 24
“ÎT

173. Tupilatzy (Tupilaţi) 46 30 16 — 60

ANEXA 5
LISTA LOCALITĂŢILOR RURALE SI URBANE DIN ZONA DE NORD-VEST 

A MOLDOVEI, DUPA PLANS DES BUKOWINER DISTRICTS BESTEHEND 
IN 72 SECTIONS WELCHE IN DENEN .TAIIREN 177:!. 77-1 und 775, VON 
EINEM DEPARTEMENT DER KAYS. KON1GLICIIE GENERAL STAABS 

GEOMETRISCH AUFGENOMMEN WORDEN 
(vezi nota 11)

I — Aşezările din zona geografică de podiş

Nr.
crt.

Numele localităţii Secţiunea
hărţii

Nr. case 
aprox.

1. Balloczan (Bălăceana) 51 12
2. Pirteştii de Jos 51 35
3. Bordesstie (Pirteştii de Sus) 51 28
4. Kasiksa (Cacica) 51 17
5. Komonieftie (Comăneşti) 51 38
6. llauser Poskany (Casele Broşca) 51 8

Observaţii
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7. Bodoszana (Botoşana) 51
8. Solonizza (Soloneţ) 51
0. Theodoresstie (Todireşti) 51

10. Zaharissta (Zahareşti)
1 1 . Dworniczeni
12. Tollowa (Tulova)
13. Sekurkzenv (SecuiiCeni)
14. Sf. llie
15. Suczawa (Suceava)
16. l.vpoczesty (Ipoteşti)
17. Lysaure (Lisaura)
18. TischOuz (Tişăuţi)
10. Poschance (Bosanci)
20. Plovolary (Plăvălari)
21. Litten mika (Liteni)

22. Fratauce (Frătăuţi) 30 162
2:!. Horodnik 351 52
24. Baincest (Bănceşti) 30 6
25. Onufry (Onofrei Mănăstire) 30 21
26. Radauce (Rădăuţi) 30 160 (?)

27. Arbory 45 52
28. Badaucc (Bădeuţi) 45 35
20. Berliszen (Pirlişeni) 45 7
30. Chalup Burla 45 16

31. Fotjezello Chalup 45 7

32. lakobiesstie (lacobeşti) 45 11
33. laslowice (lazlovăţ) 45 42
34. Krayn i eessty (Grăniceşti) 45 30
35. Millischeutzy (Milişăuţi) 45 67
36. Sadomare (Satu Mare) 45 50
37. Wallowce (Voiovăţ) 45 44

38. Ciben (Ţibeni) 45 6

30. Buneşti 66 8 Mai sint cartogra- 
fiate 10 localităţifiatc 10 localităţi 
din „Moldau”

40. Russ 60 11 Mai sint cartogra-

41 Russ Palaschoy liO 33 fiate 13 localităţi

42. Reuscheny 60 11 din ..Moldau

43. Udiessty 00 78

44. Pojeny. 60 18

45. Scilliciny (Chilişeni) (>0 11

46. Părhăuţi
47. Burdujeni
48. Costina
40. Mănăstirea Dragomirna (Mitoc)
50. Dărmăneşti
51. Mihoveni
52. Mitoc Rus
53. Buninţi Mitoc
54. Pătrăuţi

52 43
52 38
52 52
52 15
52 34
52 48
52 24
52 26
52 41

50 14
50 4
50 2
50 11
50 33
50 282
50 13
50 20
50 27
50 78
50 21
50 14
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55. Scheia 52 10
56. Noul Iţcani 52 15

57. Kalafindiessty 46 20 Mai sînt cartogra-
58. Szerbauo (Şerbăuţi) 46 35 fiatc 3 localităţi
50. Kaliniessty (Călineşti) 46 17 din „Moldau"
60. K uparenko-Căli neşti 46 15
61. Kaliniessty (Călineşti) 46 10
62. Gaureny 46 13
63. Ronianjesty 46 24 •

64. Sircth 40 101 (?) Mai sint cartogra-
65. Negoczina (Negostina) 40 11 fiate 4 localităţi
66. Werpole (?) 40 15 din „Moldau"
67. Bottasz.ince (Botoşăniţa) 40 27
68. Grobisy (Gropana) 40 5
(iO. Kindiessty (Cindeşti) 40 —

70. Bayne (Baineţ) 33 13
71. Bachrinesty (Bahrineşti) 33 24
72. Muszince (Muşeniţa) 33 14
73. Klimauc (Climăuţ) 33 4
74. Tirnawka Mahl. 33 6
75. Waskuc (Văşcăuţ) 33 10
76. Bahorodicz. Hăuser 33 14
77. Kamionka (Camenca) 33 17
78. Kamunkei Wirtsh 33 4
70. Kuwka (Cupca) 33 25
80. Presekercn 33 13
81. Karabsiu 33 10
82. Sorodosina Hăuser 33 6
83. Czirlbkonzy (Cerepcăuţi) 33 16
84. Stirce 33 11
85. Purlintze 33 24
86. Wolczinec 33 16
87. Warenc 33 8

88. Opresschan (Oprişeni) 34 10 Mai este cartogra-
80. Pojana Stonessty de Jos (Stăneşti) 34 14 fiată o localitate
00. Sinouz (Sinăuţ) 34 27 din „Moldau"
01. Tereplesy (Tereblecea) 34 53
02. Mihozenv (Mihuceni) 34 12

5)3. Krasne (Crasna) 32 34
<14. Szudin (Ciudin) 32 24
<15. Patrauc (Pătrăuţi) 32 0
06. ICorcziesty (Corceşti Haus) 32 6
07. Idsiesty (Igeşti) 32 11

08. Gogolina 20 6 Mai sint cartogra
00. Tott (Tott gehorig) Tăutului 20 28 fiate 7 localităţi

100. Boyan Lihestieny (Lehiceni) 20 .15 din „Moldau"
101. Poyan (zu Poyan) Poyan (zu gehorig) 20 107
102. Balahurice 20 4
103. Momornice Czaren 20 15
104. Lukawice 20 44
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105. Raginsky (Boinschi) 20 8
inc. Molodiey (Mologhia) 20 39
107. Okopy ! liiuser 20 8
1(18. Osstrire (Ostriţa) (zu Osstri gehorig) 20 27
ni*». Gotla Osstrice 20 27
un. Horecze 20 19

i i i . Davîden (Davideni) 25 29
Pătrăuţi (vezi secţiunea 32) 25 40

112. C/ires- (Cireş) 25 17
113. Opajec 25 10
114. Budinice (Budeniţi) 25 25

Ciudyn (vezi secţiunea 32) 25 15
lgeşti (vezi secţiunea 32) 25 17

115. Starosehihce (Storojineţ) 25 31

116. Hluboka (H li boca) 26 24
117. Tereşclîenv (Tărăşen i) 26 0
118. lordanischtic (Iordăneşti) 26 18
11‘*. Mrubsze (Ropcea) 26 26

Preskoren şi Carapciu) (vezi secţiunea 33)' 26 34

12d. Stăneşti do Sus (secţiunea 34) 27 18 Mai sînt cartogra-
121. Prhorod 27 9 fiate 13 localităţi
122. Nowosicles (Noua Suliţa) 27 7 din ..Moldau"

123. Woloka 1» 24
124. Kuczur (Cuciuml Mare) 19 17
125. Cuciurul Mic (?) 19 53
12(1. Kamionky (Camenca) 1» 35
127. Mihalcze (Mihalcea) 10 22
128. Karoula (Corovîa) 1» 21
12». Czehor (Ceahor) 1» 18

Horecze (secţiunea 20) 19 4

130. Panka 18 39
131. Komaruwka 18 28
132. Broskowie (Broscăuţi) 18 8
133. Bobesşty (Bobeşti) 18 33
134. Kom a ressty 18 9

135. Toporouz (Toporăuţi) 14 87 Mai sînt cartogra-
136. Rarcntse (Rarancea) 14 29 fiate 3 localităţi
137. Rarentse gehorig (Slobozia Rarancei) 14 34 din „Moldau"

Poian (secţiunea 20) 14 17 i
138. Mahala 14 42
13». Zu Csutska gehorig 14 1*>
I4d. Kossuzna Stanahora 14 5

141. Czernowitz 13 270 (?)
142. Csutska (Jucica) 13 26
143. Klokuczka 13 14
144. Rosch 13 82
145. Sattagura 13 48

146. Rohosna 13 34
Subraneţ (vezi secţiunea 7) 13 31
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147. Lenkissce 13 20
...

148. Mămăjesdz (Bienen 1 liiuser) 13 89
149. l.uzen 13 64
150. Zu penel/ (Şi peni ţ) 13 49
151. Bordiegow 13 18
152. liewna 13 22

153. •\nnihora Hăuser 12 8
154. Voloka 12 11
155. Stonessty Ober (Stăneşti de Sus) 12 21
>56. Stonesstv Nieder (Stăneşti de.,Jos) 12 89
157. runy Hăuser 12 6
158. Kosstesstv (Costeşti) 12 19
159. Gabesty vei 12 3
160. Gabin 12 12
161. Draczi nce (Dracineţ) 12 18
162. lllinice (Hliniţa) 12 48
163. Dubowetz (Dubăuţ) 12 38
164. Berhemutii 12 24
165. lîeviekutz 12 27
166. Milialce 12 13
167. Plesznice 12 42
168. Zelenuw (Zeleneu) 12 26
n;y. Barbesstv (Barbeşti) 12 31
170. Gallinessty (Călineşti) 12 52
171. Vosstra Mănăstire 12 6

172. Klivodin 7 18
173. Suchowereh (Suhoverca) 7 16
174. Kitzmami (Coţmani) 7 58

175. I.askiuwka (Laskiuca) 7 28

176. Vitiluka 7 29

3 77. Valeva 7 36

178. Suberanitz (Şubranet) 7 18

179. Satubriwka 7 24

180. Wasluw 7 42

181. Kutsuruw mik (Cuciurul Mic) 7 33

182. WerbOwitz (VerbŞuţ) 7 18

18:<. Gyrkiwce (Jurcăuţ) 7 12

184. Bohanczuk (Boi anei uo) 7 38

185. Czernauzy (Şerăuţi de Jos) 7 24

186. Masuri uka 5 26 Mai sint cartogra-

187. Samuschen (Samuşin) 5 24 fiate 10 localităţi

188. Mitkiuw (Mitcău) 5 38 din „Moldau und

189. Aunoth (Onut) 5 36 Gallicien"

190. Czernipotok (Piriul Negru) 5 111

191. Verehczanca 4 21 Mai sînt eartogra-

192. Katopist (Cadobeşti) 4 30 fiate 5 localităţi

193. Wassilow (Vasilău) 4 27 din „Gallicia"

194. Czunkowa (Cincău) 4 22

195. Dorosowce (Doroşăuţi) 4 45

196. Ocna vel Vikna 4 24

.197. Bohorleutz (Pohorlăuţi) 4 22
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1»8. Dotry (Tăutri) 4 28
Brut vel Slobosie (Brodoc) 4 25

2011. Sasstawna (Zastawna) 4 33

201. Boroutz 3 21
202. Kiseiou (Chisălău) 3 34
203. Siskoutz (Sişcăuţi) 3 28
2(14. Jusinetz (Jujineţ) 3 17
205. Maletinetz (Malatineţ) 3 15
201). Stantzen (Stănceni) 3 02

207. Swinotzka (Zvinoace) 2 41 (?) Mai sint cartogra-
208. Prilipee ■> 7 fiate 3 localităţi
20». Mănăstirea Luka 2 5 din „Gallieia"
210. Repuscnet/ (Repujneţ) 2 40
211. Kolloutz (Culeuţ) 2 14

212. Bâbin t 15
Prilipce (vezi secţiunea 2) 1 5

Zona de nord a podişului !) Sint cartografiate
Col mani 2U de localităţi

din „Moldau und
Gallicien"

Zona de est a podişului 15 Sint cartografiate
Coţmani şi Cernăuţi 8 localităţi

din „Moldau"

Zona de est a podişului 21 Sînt cartografiate
Coţmani 4 localităţi

din „Moldau"

Zona de est a podişului 28 Sint cartografiate
Storojineţ 5 localităţi

din „Moldau"

Zona de est a podişului 53 Sint cartografia te
Suceava » localităţi

din „Moldau"

Zona de sud-est a podişului (57 Sint cartografiate
Suceava 12 localităţi

din „Moldau"

II — Aşezările din zona geografici pericarpatică şi de munte

213. Valea Seaka 65 12
214. Brăjesty 65 7
215. Bajesehiessty (Băişeşti) 05 7

21(i. Kapu-Kodrului 58 40
217. Bekcşessty (Berchişeşti) 58 11 in zona de podiş
218. Korlata 58 20
21». Korbieeny (Corlăţelele) 58 5 in zona de podiş
>20. Mazonoessty (Măzănăieşti) 58 10 în zona de podiş
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221. Dragonessty (Drăgoeşti) 58 18 in zona de podiş

222. Stupka 58 44

223. lliszestie (Mănăst. llişeşti) 58 14

224. Munczel 58 3

225. Kerlebau Kasele (Cîrlibaba) 47 10

220. Kimpulung 56 57 (?)
227. Posorita 56 50

228. Szadova 56 11
Vama (vezi secţiunea 57) 50 17

Zona de munte Cîrlibaba 41

22». Fundu Moldovei 48 34

Zona de munte Poiana Dornei. 6»

Dornişoara şi Negrişoara

23(1. Arczill (Argel) 43 4
231. Ruska Moldowitza 43 23

232. Buttna (Mănăstirea Putna) 38 68
233. Dzikow di Sus (Vicovu! de Sus) 38 40
234. Vicovu 1 de Jos 38 48
235. Woydinel (Voîtine!) 38 8
230. Kalugerice (Călugăriţa) 38 7

Zona de munte Valea Negrileasa 72

şi Ciumirna

237. Pojanile Gjemini 03 15
238. l'heodoresku 03 0
23». Mazaren 03 5
240. Kirillu 03 3

241. Kasele Dorothce 04 o

242. I.a Frasz 04 3
243. La Rus 04 »
244. Stulpikany 04 44
245. Poiana Ostra 04 4
240. Lunka Nygrileszei 04 22

Zona de munte Bistriţa Aurie 71 0
(Krutse-liolda)

247. Szadova 4» 10
218. Mănăstirea Moldovitza 49 28
24». Foi inosza (Fruinosu) 4» 20

250. Mănăstirea Humor 57 30
251. Gura Vale Humoruluy 57 23
252. Mănăstirea Voronetz 57 22
253. Kasele Buksoja 57 3
254. Vama 57 42

255. Mănăstirea Solka 50 19
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256.
257.
258.

Mănăstirea Suezawitza 
Marzina (Marginea) 
llorodujk (llorodnicul de Sus)

44
44
44

17
38
8

Zona de munte. Izvoarele riurilor 
Suceava si Moldova

42

2551. Strasze (Straja) :t7 K
26(1. Peşin (Brodina ?)
21 il. Sadău (Sadu) 27 (i
262. Gewir (Paltin) 27 4
26::. Kesipitul (Nisipitul) 37 5
264. Mon. t'rsojo (mănăst. pe Putna) 27 ,{
265. Zeiiosstnu Mon. 27 7

266. (.‘sokanyesty (Ciocăneşti) 55 10
267. lakobenv 55 8

268. Kasele Todoskany 61 8
26!'. Kasele Dvilu (Pudreda) (il 10

27u. Dorna Kandrenv 62 :;a
271. La Popeny 62
272 Dorna Vatra Szatuluv 62 70
27;:. Dorna din Soszenv 62 30

274. Saro-lîorni i 70 34

275. Zona de munte Falcău 31 2 (?)

Zona de munte Czerantosz Alba 35

276. Banilowa 24 21
277. Sipot I liiuser (vezi secţiunea 30) 24 4
278. Solonee 1 liiuser 24 15
27fi. Opus u Hăuser 24 4
280. Mezibrody Hăuşcr 24 2 (?)

281. Pudi lo\va . 30 III
.282. Bloska (Plosca) 30 62 (?)
28:;. Ruska 1 liiuser 30 4
284. Bursuknw Hăuser 30 6

285. Seletin 1 liiuser 30 1(1
286. Ropocziu Hăuser 20 4
287. Szibot 1 liiuser (Sipot) 36 11
288. Clon Hăuser 36 7

28! i. Grebola •>‘> 48 Mai sint trecute
2U(i. Dok)])oIe Wolosky 22 15 o localităţi
2!U. Konietin •>>> 24 din ..Gallieia”
2!>2. •lablonitx Woloskv 0
20::. WorOeza 22 2

2!'4. Lopuszna Hăuser Pudilovna 
(vezj secţiunea 30)

23 (5
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2!i5. Berhomety 17 24

2510. I.ukawec 17 10
2!»7. Bodnary Hauser 17 7

2! 18. Sadowa Monastcr 17 •>

25)5). Niebawa (Mihova) 17 20

31)6. Saiiaricz 16 3 Mai sint trecute
301. Rosstoky Wolosky (Răstoace) 16 33 2 localităţi

2(12. Biloberzeska 16 13 din „Gallieia"
303. 1 'ctraszy (Pctrnşen i) 16 14

3(14. Maranitzy (M a ren iţa) 16 Ui

305. Rosstoky (Răstoace) 16 28

306. Speteke Iii 12

307. 1 'sezy Pudelowe 10 28

308. Stebny (Stebini) 10 10

3051. Stebny WoloHa Ui 7

.310. Pesenia (?) 16 8

311. Bani la # 11 81

312. Milie (Miliov) 11 81
313. Ispas si Mănăstirea 11 70
314. Cz.ernahus (Cernăhăuţi) 11 31

315. Wleliczka (Hăuser) 11 11
316. Wilaucze si Mănăstirea 11 28
317. Szamosze si Mănăstirea 11 32
:ti8. Karabezin 11 22
315). Slobodka (Slobozia) 11 38
320. ianilofska Mabl 11 4

321. Kafenka Slovode 11 7

322. Wisnitze (Viinita) 10 52 Mai sint trec»te
4 localităţi
din „Gallieia"

323. Czernauka (Cernauca) 8 45 Mai sint trecute
324. Dobroutz (Dobrănăuţi) 8 22 8 localităţi
325. Rosifze (Horocăuţi) 8 88 din „Moldau usid

- Gallicien'1

326. Hlivesd (Cliveşti) 6 38 Mai sint trecute
327. 1 lavrilesd (Gavrileşti) 6 22 2 localităţi
328. lvankoutz 6 20 din „Gallieia"
325». Osegliv (Oşehlib) 6 7!»
330. Oresen (Orăşeni) 6 50
331. Davidesd (Davidcşti) 6 92
332. Orscbifze 6 18
333. Nepolokoutz. (Nepolocăuţi) f 0 42
334. Zopien 6 15
335. Brand u Haus 6 7
336. Czortoria (Ciortavia) 6 21
337. Waskofze (Văşcăuţ) 6 124

Zona montană şi submontană 251 Districts Bu-
a Ceremuşului kowiner und

Gallicien
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Zona de vest montană 41 Bukowiner Dis
tricts. Ungarn 
und Gallicien

Zona de vest montană 54 Bukowiner Dis
tricts und 
Slebenbiirgen

Zona de sud-vest montană 1)8 Theil von 
Siebenburgen

CONTBIBUTIONS UE GEOGUAPHIE HISTORIQUE A LA CONNAISSANCE 

DU PHENOMENE d e m o g r a p h iq u e  d i n o r d -o u e s t  d e  l a  m o l d a v ie

A LA FIN DU XVI1I-E SIDCLE 

Iî e s V m e

Dans l’article ci-dessus les auteurs se proposent de presenter l’evolution de- 
mogtaphique de la zone dc nord-ouest de la Moldavie — region qui en 1774 a ete 
anntîxee par l'Erapire des Ilabsburges et nommoe ulterieurement la Bucovine — 
dans la periode 1774— 18(10. en partant de l’analyse de certains documents au ca
ractere inedit (sources cartographiques, documents d’archive. oeuvres en manus- 
criti et des autres sources publiees. mais moins connues. Les sources cartographiques 
utilii.cos (la carte de la Bucovine de 177:*— 1775 ‘ — la carte Biischel — el cellc 
de I.7!1'1 — la carte Hora von Otzellowitz) ont ete complelees par celles d’archive 
(les proces verbaux de la commission de delimitation des proprietes — Pitzelli ; 
la Toponimie des villages de Bucovine) ainsi que par celles publiees (dans la 
collection de documents Hurmuzachi ; le recensement russe de 177:!— 1773 et 1774) 
ce cuie leur a fad li te la coniparaison et la reeonstitution sur des nouvelles bases 
du radre quantitatif et qualitatif diVmographique de la zone. Les conditions inter- 
nes, la domination et l'influenco etrangere. ont determine objeeUivement une evo
luţii m sinueuse des phenomenes dt'mographiqucs, avec des eonsequences particu- 
lii'ivs pour l’histoire de la zone. En partant de ces conditions historiques et de 
datous statistiques de celle periode la. conservccs et connues jusqu’a present, les au
teurs font un bilan et une analyse des phenomenes deniograpbiques qui ont ca- 
rafterisc la zone de nord-ouest de la Moldavie a la fin du XVIII-e siecle, parnii 
lesquels sont rappelees: l'augmentation remarquable de la population entre
1774— 1.807 — on a enregistre une augmentation de 321% ; la reduction de la mor- 
ta', ito par rapport aux siedes anterieurs : la croissance du nombre des eontribua- 
bles par rapport a la population privillegiee ; l'accentuation de la mobilite de la 
pbpulation. phenomene determine particulicrenient par les evenements politiques 
d'apres 1775 a cree un permanent etat de tension* et une forte niigration dans la 
zone. des autres nationalitos venant des territoires avoisinants, en se posant ainsi 
Ies bases de la politique de denationalisation de la population roumaine par l'Em- 
pire habshourg . Ies colonisations pratiquees jusqu'a la fin du XVIII-e siecle ne 
pui'ent pas modifici- substantiellemont le nombre et le caractere ethnique do la 
population et des localites existantes et consignees cartographiquement avant 
î'annexion : lo rythme d’augmelitation par rapport â la periode anterieure est 
assez grand — l'accroissement moyen annuel etait de 4,5—5,5°/n ;1 l'ogard de ce 
migratoire — de 2®/o • la carte Biischel dc 177:!— 1775. redigee avant I'ocoupation, 
met clairement en evidence l'habitation de l'entier territoire. avec des densite«
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qui varient d'une zone ă I'autre, cette-cj envisageant, dans Ie present cas, la 
zone de nord-ouest de Ia Moldavie. dans une periode sodal-economique critique, 
celle de dissolution des relations feodales et de penetration des relations capi- 
talistes dans l’agriculture.

EXPLICATION DES F1GURES

Fig. 1. — La difference d’augmentation de la population en chiffres absolus dans 
la periode comprise entre les annees 1774 et 1807, dans la zone de nord-ouest 
de la Moldavie.

Fig. 2. — L'augmentation du nombre des menages dans le foyer du village dans 
les 5 zones individualisdes dans le cadre de la province de Bucovine.

Fig. — La structure ethnique de la population dans la zone de nord-ouest de
la Moldavie (d’aprks I. Nistor).
Fig. 4. — Le graphique concernant le rapport statistique d'ontre le nombre des 

menages dti foyer du village ct ce des habitats du district de Suceava.
Fig. 5. — La page de commencement de la carte de 1773—1774 et 1775 (la carte 

Biischel).
Fig. iî. — La planche generale : Ies 72 seetions qui constituent la carte Biischel.
Fig. 7. -  La carte Biischel. la section 33 (la zone de plateau).
Fig. 8. — I.a carte Biischel, la section 20 (la zone dc plateau fortement deboisee).
Fig. !). — La carte Biischel, la section (>4 (la zone de montagne).
Fig. 10. — La carte de Ia Calicie, de la Lodomerie et de la Bucovine en 1790 — 

la section 35.
Fig. II. — La carte de la Calicie, de la Lodomerie et de la Bucovine en 1790 — 

la section 43.
Fig. 12. — I.a carte Otzellowitz (1790) ; le cours inferieur de la riviere Suceava.
Fig. 13. — La carte Otzellowitz (1790) ; le cours moyen de la riviere Şiret.
Fig. 11. — La carte de la Bucovine ă la fin du XVIIl-e siecle (55 seetions, le fond 

des Archives de Guerre de Vienne, B III, a 180).

L'Annere I — La situation statistique de la population de Bucovine, envoyee par le
general Enzenberg a la Cour de Vienne le 25 fevrier 1786 (voir E. Hurmu
zachi, op. cit., voi. VII, p. 452).

L'Annexe II — Tableau statistique con tenant Ie nombre des villages et des fa- 
milles de Bucovine et du district de Suceava.

L'Annexe III — Grosseurs et categories d’habitats de Bucovine (",,).
l.'Annexe IV — La liste des localites rurales et urbaines du district de Suceava

en 1790, d’apres Topographische Beschreibung (Descriptlon topographique).
L ’Annexe V — La liste des localites rurales et urbaines du nord-ouest de la Mol

davie d’apres la carte de Biischel (Plans des Bukowiner Districts bestehend 
in 72 Seetions welche in denen Jahren 1773 ,1774 und 1775, von eincn De
partement des Kays. Kiiniglich General Staabs).



Fig. 1. — Diferenţa do creştere a populaţiei in cifre absolute in intervalul de 
timp cuprins intre anii 1771 şi 1807. in zona de nord-vest a Moldovei

GOSPODARII

Fix. 2. — Creşterea numărului de gospodării in vatra satului in cete 5 zone 
geografice individualizate in cadrul provinciei Bucovina (1. Babin : 2. Illin iţa ; 

3. Udeşti : 4. Coţmani ; 5. Carapciu)

Fi},'. — Structura etilică a populaţiei in zona de nord-vest a Moldovei
(după I. Nistor)

Fie. 4. — Grafic privind raportul statistic dintre numărul de gospodării 
din vatra satului şi cel al aşezărilor in ţinutul Susevei
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PîK- l*. Harta Galiţiei. Lodomeriei şi Bucovinei din 1790 — secţiunea 35
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Fig. 13. —
Harta Otzellowitz (1790) ; cursul mijlociu al Şiretului

Kig. 14. — Harta Bucovinei de la sfirsitul secolului al XVIll-lea 
(in 55 secţiuni, fond Arhivele de război din Viena, B 111, a/180)



INDUSTRIA. MESERIILE ŞI SISTEMUL 
FINANCIAR-BANCAR ÎN BUCOVINA SUB STĂPÎNIREA 

HABSBURG1CA (1775— 1918)

ION NIÎGt'KV

Consideraţii introductive.

Teritoriul rupt. In 1775. prin silnicie şi corupţie clin trupul Moldo
vei şi înglobat în imperiul habsburgic sub denumirea de B ucovina, a 
făcut parte din totdeauna din spaţiul geografic pe care s-a format şi 
s-a dezvoltat poporul român, in cadrul unităţii natural-teritoriale şi a 
unei culturi materiale şi spirituale unitare. Confirmată de mărturiile 
arheologice, numismatice, epigrafice, la care se adaugă rezultatele cer
cetărilor de antropometrie şi antropologie mai recente, această unitate 
a fost cimentată de relaţiile continue şi intense, de-a lungul mileniilor, 
cu celelalte teritorii româneşti, prin pendularea păstorilor şi ţăranilor, 
a meşteşugarilor şi negustorilor, a cărturarilor şi artiştilor. „Cheie ii 
Moldovei*1, cum au considerat-o şi duşmanii, teritoriul Bucovinei a adă
postit, după cum se ştie. primele ei centre urbane şi instituţii economice 
şi cultural-educative şi a constituit partea cea mai înfloritoare din 
punct de vedere economic şi cultural în secolele de glorie ale principa
tului moldav.

Este indiscutabil că stăpinirea habsburgică a introdus o adminis
traţie de nivel superior şi a aşezat Bucovina intr-un circuit economic 
european mai intens şi mai avansat decît fusese înainte. Relaţiile ca
pitaliste de producţie au căpătat un caracter mai precis prin intensifi
carea exploatării resurselor naturale şi începuturile unei industrii de 
prelucrare. A fost îmbunătăţită reţeaua de drumuri. Accelerarea pro
cesului de acumulare prim itivă a capitalului şi dezvoltarea relaţiilor ca
pitaliste şi-a găsit expresia şi in urbanizarea unor aşezări rurale : la c >le 
trei localităţi urbane existente în 1775. pe pragul secolului X X  se adău
gau alte opi, dar cele mai multe au avut piuă la primul război mondial 
un pronunţat caracter rural.

Ruptă de unitatea geografico-economică şi etnico-spirituală a popo
rului român. Bucovina, devenită provincie habsburgică, a fost supusă 
unei duble asupriri —  naţională şi socială, prin aplicarea unei politici 
complexe şi rafinate în domeniul demografie, al s!ruc‘u ri:nr economico- 
.sociale. ale învătăm intului şi al organizării administrativ , cu ob; '-‘ui 
desfiinţării naţionale a populaţiei autohtone, creîndu-i-se totodată o
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situaţie de discriminare social-economică faţă de alte provincii habsbur- 
gice, cum am mai arătat intr-un studiu anterior

Industrializarea, începută lent, a fost de dimensiuni reduse, loca
lizată doar pe citeva sectoare şi desfăşurată neritmic, Bucovina fiind 
menţinută în stare de hinterland agrar şi forestier al imperiului. „Statul 
austro-ungar şi marii capitalişti au desfăşurat o astfel de politică a in
dustrializării capitaliste, incit regiunile locuite masiv de alte naţiuni să 
nu se dezvolte din punct de vedere industrial1 4 în comparaţie cu alte 
ţinuturi româneşti, la începutul secolului X X  industrializarea Bucovi
nei era în urma celei din Transilvania şi nu depăşea pe cea din vechea 
Românie. Populaţiei româneşti i-au fost impuse obligaţii fiscale, prestări 
de munci manuale, cărăuşie şi livrări de bunuri materiale pentru scopuri 
militare, deosebit de dările, angaralele şi zilele de robotă sporite;!. In 
vestiţiile şi alocările clin bugetul statului habsburgic pentru Bucovina 
au fost extrem de reduse. în schimb au fost prelevate valori conside
rabile din venitul naţional bucovinean. Îmbunătăţirea reţelei de dru
muri. mai ales prin construirea unei şosele moderne care traversa teri
toriul de la nord spre sud şi apoi spre vest. legîricl Galiţia peste Buco
vina cu Transilvania, s-a făcut cu braţele noilor supi'işi şi a avut scop 
strategic, noua provincie fiind situată la marginea de răsărit a impe
riului. de unde urmau să se desfăşoare viitoare operaţii militare. La 
sate s-au păstrat lung timp şi încă înăsprite relaţiile feudale, robota 
fiind desfiinţată abia in 1848, iar apoi mica proprietate ţărănească a 
intrat intr-un proces de fârimiţare cu grave consecinţe sociale, anali

zate in studiul citat.
Crearea aşa-numitului „Fond religionar ortodox", prin secularizarea 

averilor dăruite ele voievozii şi marii dregători moldoveni mănăstirilor 
ctitorite de ei, mai ales terenuri şi păduri ocupind 1/3 clin suprafaţa 
Bucovinei, a servit numai in parte scopului din patenta de înfiinţare. 
Pus sub patronajul împăratului şi sub o administraţie integral străină, 
acest „Fond" a constituit un puternic instrument în mina statului habs
burgic pentru punerea în aplicare a politicii sale. Fiscul imperial a pre
levat 100 mii florini drept contravaloare a moşiilor mănăstireşti din afara 
hotarelor Bucovinei. „Fondul" a fost forţat să contribuie cu 23fî mii 
florini la cheltuielile de război ale Habsburgiior cu Napoleon I, cu peste
2 milioane la campania catastrofală clin Italia in 1859, la fel după în- 
frîngerea din 18613 şi cu 8 împrumuturi nerambursate niciodată, in va
loare do 160 milioane coroane, pentru războiul imperialist clin 1914— 1918. 
Terenuri de cea mai bună calitate ale „Fondului" au fost afectate her
gheliei militare de Ia Rădăuţi, cu secţii în mai multe locuri, construirii

1 1 NoKurâ. Aspecte ale evoluţiei economice a Bucovinci Atib stăpin irea 
habsburgică, in „Suceava — Anuarul Muzeului Judeţean". VI—VII, 197!)—1980.

2 M. Constantinescu ş.a., Cu privire la problema naţională in Austro-lfngaria 
(1900—1918), in „Destrămarea monarhiei austro-untfare", Editura Academiei R. S. Ro
mânia, Bucureşti, 1964. p. 101.

3 M. lacoboscu. lievolufia de la 1848 — moment de răscruce in istoria româ
nilor din îiunovina, în „Suceava — Anuarul Muzeului Judeţean". V, Suceava — 
1978.
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de cazărmi şi colonizării de imigranţi străini. Sume mari au trebuit să 
fie destinate înfiinţării de şcoli străine'1. Pe toate căile arătate „Fondul 
religionar44, a cărui avere a fost evaluată înainte de primul război mon
dial la 165 milioane coroane aur, a devenit o cale sigură de utilizare in 
scopuri străine a venitului naţional creat în Bucovina pe timpul admi
nistraţiei habsburgiee.

După aproape un secol de stâpinire străină, doi buni cunoscători 
ai situaţiei, membri ai unor importante instituţii vieneze, precizau, în 
concluzia unei cercetări economice, că Bucovina „se situează clin unele 
puncte de vedere — mai ales din cel economic — în urma celor mai 
multe provincii ale imperiului... Randamentul agriculturii este redus..., 
meseriile, in special cele orăşeneşti, n-au atins în nici un fel nivelul 
celor din vest, industria. înţeleasă în sensul şi dimensiunile moderne, 
este prezentă doar parţial, iar sistemul de comunicaţie a intrat abia 

acum intr-o dezvoltare mai fructuoasă"
Aceste aprecieri dezvăluie netemeinicia afirmaţiilor apologeţilor ofi

ciali şi neoficiali ai regimului habsburgic, ca de pildă, cele din volumul 
jubiliar „Die osterreichisehe-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bu- 
kowina44, în care un autor, după evocarea peisajului natural, totdeauna 
majestuos, al Bucovinei, adăuga : „Cu cit mai adine pătrundem intr-insa, 
cu atit mai admirabil se configurează miraculosul acestei mici lumi car
patine. Odinioară ţară de trecere a hoardelor războinice sălbatice, as
tăzi ea se bucură de binecuvântările păcii şi culturii ; cîndva o ţară fără 
stăpin, ea se leagă acum de acea monarhie, în care domneşte glorioasa 
Casă de Habsburg. care a construit aici, intr-o pustietate sălbatică, o ’ 
grădină înfloritoare şi pe care o glorifică cu recunoştinţă însufleţită 
oric e bucovinean, fără deosebire de credinţă şi rasă44

Asemenea denaturări ale realităţii continuă pînâ in zilele noastre. 
Bucovina fiind considerată in era habsburgică drept „in cel mai adevărat 
sens al cuvîntului, o piesă model a acelui concept supranaţional. care 
a dat imperiului dunărean caracterul său european şi care cuprinde azi 
politica de integrare44 '. După o altă cărţulie, Bucovina „teritoriu fără 
stăpin... care nu trezea interesul nici unui alt stat vecin, clin cauza stării 
înapoiate şi a sărăciei sale, intr-un timp relativ scurt s-a dezvoltat ca o 
oază a progresului in estul Europei44, iar in 1918, „cinci Austria a trebuit 
s-o cedeze României... devenise o ţară înfloritoare clin punct de vedere

4 A. Morariu, Problema fondului bixerixexc ort. rom. al liucovinei, in „Zece 
ani de la Unirea Bucovinei 1"I8— 1928", Editura „Glasul Bucovinei1', Cernăuţi. 
1928, p. 123.

5 C. A. Romstorfer, II. Wijditzky. Vergleichende graphische Statistik in ihrer 
Anwendung auf das Uerzogtum Uukou-ina und (lax osterreichixche Siaa’.s(;ebict, 
K. K. liofbuchhandlunK W. Frick, Viena — I88(î. p. 49.

<> L. A. Simifîinowicz—Staufe. Landxchafiliche Schilderung, in „Die ustorrei- 
chische-unsariselie Monarchie in Wort und Bild. Bukowina". Druck u. Vu’laf! 
der Kaiserlich-kOniglichen Hof — u. Staatsdruckerei, Viena — 1899, p. 3.

7 Alina Mater Francisco-Josephina, Prefaţa, de Otto v. Habsburg, Editura
11. Menschendorfer. Munchen, 1975, p. 7.
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economic. care in anumite sectoare depăşea chiar realizările ţării aus

triece de origine41 •'*.
Asemenea afirmaţii lipsite de orice obiectivitate, făcute in lucrări 

•confecţionate in scopuri propagandistice, tendenţioase, de oameni neavizaţi 
şi fără o documentare ştiinţifică, inundă ţările occidentale, dezinformînd 
opinia publică şi creind o atmosferă ostilă aspiraţiilor de veacuri ale po
porului nostru. Necesitatea restabilirii adevărului impune ca şi aici. unde 
apa'ofundăm anumite laturi ale vieţii economice din Bucovina in pe
rioada habsburgică ,să schiţăm cit ne permite spaţiul unele aspecte esen
ţiale dinaintea cotropirii străine. Mai iutii. insă. trebuie de precizat, faţă 
de afirmaţiile citate, că din acele „hoarde războinice sălbatice'4 n-au lip

sit ătanele imperiului habsburgic.
Este doar binecunoscut că secolul X V III a însemnat pentru ţările 

române un lung şir dt* cotropiri a trei imperii, ale căror armate au stors 

poporul prin rechiziţii şi jafuri, au pustiit aşezările (lucind m ii de oa
meni in robie, in 1709—  17J0 Moldova a suferit invazia trupelor ţariste, 
oraşul Cernăuţi fiind devastat de cazaci, după ce suferise cumplit clin 
partea ostaşilor lui Carol al Xll-lea. in 1711' şi 1717 au urmat incursiu
nile armatelor habsburgice (a doua incursiune avind caracter de „răz
bunare'4). iar în 173IÎ— 1739 operaţii militare tureo-ruseşti. Generalul ţa
rist Munich a lăsat popu la ţia , oraşele, satele şi mănăstirile pradă caza
cilor şi. cum scria textual Ion Neculce. ..trimis-au de au robit mulţi oa
meni din ţinutul Ifotinului şi de pe marginea Cernăuţilor. Şi i-au trecut 
cu femei cu copii la Mosc şi-i împărţea pre oameni ca pre dobitoace.
I : ii ii lua bărbaţii, alţii lua femeile, alţii copiii. Şi-i vindea unii la alţii 
fără de leac de m ilă44 !l. In 17H8— 1771 o nouă încleştare războinică intre 
aceleaşi puteri a avut drept consecinţă ocupaţia militară habsburgică, cu 
noi pustiiri şi bejenirea populaţiei prin păduri, măcelărirea celor surprinşi 
de trupele invadatoare sau ducerea lor în robie. încă nu se încheiase 
pacea intre Rusia şi Turcia, cind trupele ţariste din Moldova o eva
cuară. lăsind locul „pajureior44 habsburgice. cum a arătat M. Kogălni- 
ceanu. pe baza documentelor din arhiva vieneză : „5 000 de galbeni. îm 
preună cu o tabacheră de aur împodobită cu briliante au aranjat lucru
rile de minune" 10 cu feldmareşalul ţarist Rumiantzev. Faptul s-a în- 
timplat la 1 octombrie 1771, iar apoi s-a perfectat, cu aceleaşi mijloace, 
tirgul ruşinos dintre cabinetul vienez şi Poartă cu privire la Bucovina, in 
dispreţul vechilor şi repetatelor ..capitulaţii44 reglement!nd raporturile 

dintre Moldova şi Turcia.

8 Micliacla Kiick. '/.unt Oeleil, la broşura R. VVagner. ,,l)ie Bukowina urni 
ihre Deutschen". Eckart-Sehriften, (>}*. Viena. U'7!'. p.

!» Cronica lui I. Xeculce, ediţia a 2-a. Editura ..Scrisul Românesc". Craiova,
1 1>. 47U ; Km. Grigorovit/a. Dicţionarul ţ/eoc/rufic al Bucovinei, Societatea geo

grafică română. Bucureşti. 15*08. p. 21. 59.
lu Răpirea Bucovinei (lupii documente autentice, Stabil. Iitho-tvp. Socecu, 

Sander<t'Teclu. Bucureşti. 1875. p. X I. însuşi cancelarul imperial Kaunit/. a pre-
< i/at in scrisoarea din 20 ianuarie 1775 către internunţiul habsburgic de la Poartă, 
Thugut. că ..mijloacele pentru a ajunge la scopul nostru consistă in frică, coru

pere şi alte mijloace convingătoare" {Ibidcml.

INDUSTRIA. MESERIILE Şl SISTEM 1 ii . FINANCIAR IN BUCOVINA

Economia Bucovinei inainte de cotropirea habsburgică.

Trebuie să precizăm in prealabil că aserţiunea despre „pustietatea 
sălbatică44, pe care stăpinirea habsburgică ar fi găsit-o în Bucovina, a 
fost dezminţită de înseşi descrierile guvernatorilor militari şi ale unor 
reprezentanţi civili ai noii administraţii. Fi au scos astfel în evidenţă 
abundenţa de „livezi şi păşuni cu ierburi din cele mai bune si hrăni
toare... întinse creşteri de animale... pomi fructiferi şi plante alimentare, 
fin şi tot soiul de furaje” de asemenea „grădini in apropierea case
lor şi cimpuri cu porumb, in şi cînepă*4 Oricîte nenorociri şi orieită 
sărăcie indurase Moldova în secolul X V III, totuşi „Tabla vitilor** pentru 
„Vatra C împulungului44, adică a oraşului de mai tirziu, pe anul 1 7 H0 . 
arată că cei 313 locuitori ai săi proprietari dispuneau de 1318 vite mari 
şi 197 vite mici, iar „Tabla goştinii44 pe anul 1792 menţiona că 22ii lo
cuitori impozabili aveau f>78 de oi şi 1 KW de capre 1:. Desigur că mai 
înainte cu 15 ani situaţia era cel puţin la fel ; D im itiie  Cantemîr men
ţiona că in vremuri bune „clin Cîmpulung se stringeau ca zeciuială două
zeci şi patru de mii de oi*4 r\ iar călătorii străini, fără deosebire, au re
marcat excepţionala mulţime a albinelor şi belşugul in miere şi ceară.

Secolul X V III a însemnat in Principatele române un pas înainte in 
dezvoltarea forţelor de producţie, adîncirea diviziunii sociale a muncii 
si concentrarea progresivă, ca şi amplificarea specialităţilor meşteşugă
reşti la oraşe, concomitent cu dezvoltarea acestora şi la sate. A conti
nuat mai intens organizarea pe bresle, incit diverse străzi din oraşe, ea 
la Suc?ava. au căpătat denumiri după ele. O bogată tradiţie, mai ales 
!a Şiret şi Suceava, aveau in special breslele cojocarilor, ciobotariior. 
bodnarilor. olarilor l*. in  mai multe sate erau pive „de bătut sumane" 
şi de ulei (pentru „oloiul44 foarte gustos din seminţe ele dovleac). Meş
teşugarii prelucrau şi metalele, satisfăcînd in eea mai mare parte ne
cesităţile populaţiei şi cu ţesături şi diverse articole alimentare, cu îm
brăcăminte şi încălţăminte, de uz casnic şi de artă. Era vestită măies
tria orfevrieruhii „Grigore Moîsîu, zlătarul clin Suceava”, care a ornat 
eu elenv nte decorative luate clin peisajul înconjurător ferecâturile ui 
irgint de pi- copertele manuscriselor cu miniaturi ale mitropolitului 

Anastasie Cri mea şi alte lucrări, cum demonstrează manuscrisul din se
colul a! XVI-lea şi Tetraevanghelul clin lti09. af!atp în Muzeul Naţional 
al României. Broderiile şi cusăturile femeilor clin toate stările sociale ati 
constituit veritabile opere de artă. Apăruseră şi manufacturile prevesti-

11 Memoriul lui .lohann Budinski. a I. Polek. Hukotrina ~u .1 nimici «.V* 
Jahres 17S:i. Iiniversitatsbucbhandlung. Cernăuţi. I8M4. p. îl.

12 \ Zaci)ar. I.andtrirtscha'i und Vichmcht, în ..Die osterreicli.-ung. Mo- 
:iarcliie in Wort u. Bild. Bukowina”, p. 15!)—4<>ll.

I.i T. V. Ştefanelli. Documente din rechini ocol al Cimpulttiif/ului, Editura 
Academiei Române. Bucureşti. !!Mi5, p. IW—201!; 22<>—2:i!t.

14 I). Cantemir. Dcxcrierea Moldovei, Editura Academiei li. S. România. 
Bucureşti. 107:1. p. 2<>5.

15 S. Reli. Oraşul Şiret in vremuri de demult. Editura ..Glasul Bucovinei". 
Cernăuţi. l ‘J27.
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toare ale orînduirii capitaliste în Bucovina remarcîndu-se, între cele mai 
importante, atelierul tipografic înfiinţat în 17*11. la R ăd ău ţi11*.

Din vechime se exploatau izvoarele de apă sărată, existente la Ca- 
eica (unde st? extrăgea sarea), la Vicov şi în alte sate : de asemenea 
erau in exploatare cariere de piatră (în satele din jurul Sucevei, prcgă- 
tindu-se piatră de construcţie), iar din albia Bistriţei se extrăgea aur. 
Consilierul aulic Jenisch a menţionat prezenţa aurului în regiunea Dor- 
nelor vorbind şi despre „spălătoriile de aur“, cum şi de urmele unei ex
ploatări ele cupru în Valea Aramei, lingă Dorn a Candrenilor. Primul 
guvernator m ilitar al Bucovinei, generalul Spleny, a am intit în notele 
sale despre două surse de apă acidulată la Vatra Dornei. De sute de ani 
exista o mină de cupru la Fundul Moldovei ,(*". în salul Babin, după 
un raport al guvernămîntului m ilitar din 1783. se găseau pietre „foarte 
interesante14 de alabastru, gips şi o carieră de piatră pentru pavaj şi 
varniţă, iar în dealul Ţeţinei, de lîngă Cernăuţi, o mină de calcar. Na
turalistul Haquet a înregistrat existenţa fîntînilor de păcură („dohot44) 
între Horodnic şi Vicov. După unele documente, lîngă Breaza se extrăgea 
argint, care se transporta pe cai la Baia l7. în satul Prelipcea (Filipeni) 
s-a aşezat în 17ti0 o colonie de germani protestanţi, refugiaţi din motive 
religioase din Polonia, care practicau postăvăria. dar atelierul lor de ma
nufactură n-a putut avea viaţă lungă în condiţiile ostilităţilor de atunci, 

ca şi monetăria de la Sadagura. înfiinţată în 1770 17 a.
Dezvoltarea meseriilor şi apariţia manufacturii a însemnat inten

sificarea producţiei de mărfuri, în condiţiile lărgirii pieţei interne şi a 
creşterii, exportului, prin activitatea prăvăliilor meşteşugarilor şi ale 
negustorilor. în oraşele Suceava. Şiret şi Cernăuţi aveau loc tîrguri sâp- 
tămînale şi iarmaroace (în Suceava cinci pe an). Un act din 1761 deli
mita la Suceava zonele de desfăşurare a tirgurilor săptărhînale pentru 
„bogasăeri. mătăsari, blănari, abăgeri... olari, steclari, păscari. pităriţe44, 
separate fiind „carăle cu făină sau legumi41 de „tirgul vitilor44. dîndu-se 
atenţie şi celor ce „au trebuinţă de foc pentru făcutul bucatelor... pen
tru mâncarea norodului în zăle de tărgu44 ls. în apropierea Sucevei 
„erau pe vremea anexării Bucovinei întinse plantaţii de meri. cu ale 
căror fructe se făcea un comerţ viguros44, plantaţii din care apoi „aproape 
că n-a mai rămas nici o urmă“ l!l. Pe lîngă Cernăuţi au existat podgorii.

l(i P. Rezuş, Contribuia Iu istoria oraşului Rădăuţi (piuă la 1918), Editura
„Litera". Bucureşti. 1 î»75 ; 1). Luchian. Utilizarea fondului de date statistice in
cercetarea monografică a raionului Rădăuţi, in „Revista de statistică", nr. !>, HHi7.

ici a Em. Grigorovit/a. Dicţionarul geografic al Bucovinei, Societatea geo
grafică română, Bucureşti. 1908, p. it!).

17 Rm. Grigorovitza, op. cit., p. 1 !> ; Haquet. Neueste physikalisch-poliiische 
Ucise in den Jahren 1788 und 1789 durch Dakischen und Sarmatischen oder N6rd- 
lichen Karpathen, I, Nurnberg. 17!)0.

17 a Eni. Grigorovitza, op. cit., p. 170.
18 N. lorga. Documente privitoare la familia Callimachi, voi. 1, p. 447—448. 

!!i Dr. I). VVerenka, Topographie der Bukowina zur Zeii ihrer Krtverbung
durch (Jsterreich, Cernăuţi, 1895, p. 102.
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indicii in acest sens existind pină la începutul secolului nostru Api
cultura dezvoltată acoperea cererea internă cu miere şi ceară, dind în
semnate cantităţi şi pentru export. în care predominau animalele vii şi 
produse animale.

Unele mănăstiri aveau case şi edificii comerciale în Cernăuţi, unde 
era un număr relativ mare de negustori -1. Din nenumărate documente 
putem cunoaşte vămile care se percepeau, produsele comercializate, tran
zacţiile obişnuite, tîrgurile. Numărul mare de comercianţi dovedeşte o 
activitate susţinută în intervalele dintre incursiunile şi ocupaţiile m ili
tar străine. Tranzacţiile comerciale, actele dotale şi alte documente in
dici: o bună stare la anumite pături a le  populaţiei.

Hamuri şi 'întreprinderi industriale sub stăpinirea habsburgică.

Oricit de degradată ajunsese economia Bucovinei la anexare din 
cauza războaielor, a invaziilor şi nenorocirilor aduse de acestea .adminis
traţia habsburgică putea deschide un larg drum refacerii şi industria
lizării. avînd cadre pregătite, mijloace materiale şi alte condiţii decît 
cele existente atunci în Moldova. Rezultatele n-au fost, insă, acelea la 
care ne-am fi aşteptat.

De la început noua stăpinire şi-a îndreptat atenţia spre exploata
rea zăcămintelor de sare şi apoi a celor de mangan, cupru, plumb şi ar
gint. din subsolul terenurilor care prin secularizarea averilor mănăsti
reşti aparţineau „Fondului bisericesc'4. încă clin 1777 a fost înfiinţată
o comisie de exploatare, care şi-a început cercetările geologico-extrac- 
tive in locurile cunoscute cu asemenea zăcăminte, exploatate mai mult 
sau mai puţin in trecut.

Despre existenţa şi vechimea m ineritului vorbesc toponimia Buco
vinei. urme ale vechilor exploatări, documente interne şi menţiuni ale 
unor călători străini, legende locale şi mărturii ale ascendenţilor băşti
naş: ai sătenilor de azi. S-a stabilit, astfel, că încă înainte de 1770 un 
„consorţiu44 moldovean exploata zăcămintele de fier şi limonit de la Ar- 
şiţa-Iaeobeni şi de lingă Vatra Dornei. în 1784 o corporaţie constituită 
numai din persoane străine proeminente pusese în funcţie la Iacobeni 
un uptor de fontă şi două forje, dar cu rezultate nesatisfăcătoare. Ca 
atare in 1796 întreprinderea a fost vindută cu 300 000 florini in d u s 

triaşului din Styria, Anton Manz de Mariensee. care a adus specialişti 
din vestita exploatare minieră Schemnitz şi, după noi explorări, a des
coperit in 1797 bogate zăcăminte de argint, limonită şi magnetită. c o m -  
plet:;:d exploatarea manganului cu mine de plumb şi argint la Pojorîta. 
cu instalaţii siderurgice la Prisaca Dornei. în 1827 întreaga industrie 
minieră de fier. plumb, cupru şi argint, cu furnale înalte şi mijlocii, cup-

20 Em. Grigorovitza. op. cit., p. 28.
21 N. lorga. Istoria Românilor prin călători, 11. Editura Casei Şcoalelor. 

Bucureşti. 1928 : Al. Bocăneţu, Istoria oraşului Cernăuţi pc timpul Moldovei, edi
ţia a 2-a, Editura „Glasul Bucovinei", Cernăuţi. 19X1, p. 104 şi planul oraşului 
Cernăuţi din anexa lucrării, după „Protocolul Pizeli" din 1787. menţionai dc 
D. Werenka, l'rkundlichc Nachrichton iiber Tschernowitz, din 18!'8.
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toare tic* afinară, ciocane şi forjă, cu 225 case pentru minerii străini 
colonizaţi, cu conducte de apă şi drumuri au fost preluate de Vincenz 
Manz, nepotul lui Anton, care a extins această industrie pină la un 
punct culminant in 1858. cinci ea cuprindea 100 de obiective, ia Iaco- 
beni. Cirlibaba, Pojorîta, Prisaca Dornei. Vatra Moldoviţei. Apoi a in- 
ceput declinul din cauza sărăcirii zăcămintelor, a staţionării de trupe 
în anii 18-18— 1849 şi 1853— 1855, a concurenţei puternice din parte..- 
întreprinderilor dezvoltate din vestul imperiului habsburgic, a unor in
vestiţii nerentabile in instalaţii de tip învechit--. Profesorul de economie 
politică de la Universitatea clin Cernăuţi, Friedrich Kleinwăchter a pre
cizat că. lucrînd fifi de ani mai mult cu deficite, exploatarea a ajuns in 
stare falimentară şi „pentru asigurarea existenţei a sute de fam ilii. „Fon
dul bisericesc*1 a fost determinat să răscumpere întreaga exploatare, dar 
a trebuit să o ia în primire „intr-o stare dezolantă cum nu st* poate ima
gina. după gravele greşeli comise de Manz... din cauza unor instalaţii de
ficiente. a exploatării neraţionale... în timp ce produsele de turnătorie 
şi laminate, pentru care exista cerere, nu erau fabricate deloc“ Abia- 
administraţia românească a „Fondului", clupă primul război mondiai si 
mai ales clupă criza clin 1929— 1933, a introdus o exploatare raţională

şi rentabilă a minereului de mangan.
Cu privire la extracţia de minereuri, avem următoarele date din

statistica oficială (pe 1910)

Nr. de intreprinderi Producţia Nr. de muncitori

Categorii do 
minereuri total lin funcţie

1
tone

inii
coroane

total din care

Cărbuni 
Mangan şi fior

Sulf

Cupru
Argint

2 1(1  
14 01*1

3.4 
184.il

141.7

34

202

u:fii bărba'

(4 femei si 
50 tineri)

(Notă : Semnul * indică lipsa datelor respective).

Producţia de sare a însumat in 1910 o cantitate de 5 805 tone. eva
luată la 948.5 mii coroane şi reprezentînd 2,12" „ din întreaga producţie 
de sare a imperiului ; Bucovina se situa pe locul 5 (penultim). înaintea

22 N. Maghiar şi Şt. Olteanu. Din isloriu mineritului in România, l.dilu i 
ştiinţifică. Bucureşti, 1ÎI70, p. 183, citat si dezvoltat de G. Irimescu. Din jx tnr /a  

nimeritului in Hucovinu, in „Suceava Anuarul Muzeului Judeţean", VIII, Sucea’--i. 
1ÎI81. |). 2ii7—277. in care este prezentată evoluţia industriei miniere din Buco\::.:
sub stăpinirea habsburgică.

23 Fr. Kleinwăchter, liergbau urni lliiltentcesen, j.i „Di*.* 'ister.-ung. r-T

narchie... Bucowina". p. 500.
24 Oxterreichisehex Stat i slix cil es llattdbttch Iiir die im Reichxrate v<■rtretc.c 

Klinit/rciche und l.ănder. Editura K. K. Statistische Zentrnlkommission, an. V  
1911, Viena 1912. p. 113— 117, 120.

'\;>i s i r i a . m e s e r i il e  ş i s is t e m  iu . f in a n c ia r  în  b u c o v in a

Dalmaţiei, între provincii. Salina dispunea in 1910 de o instalaţie meca- 
’.'ijeă cu vapori, avind o forţă de 931 CP, de o linie ferată in lungime 
:e 1.02 km. clin care 3,70 in mintă, unde era şi un drum de lemn de 2 
km. Numărul muncitorilor s-a ridicat în 1910. in întreaga întreprindere, 
i 103 (numai bărbaţi), clin care 49 în subteran

Sub administraţia habsburgică s-a limitat dezvoltarea industriei de
• -a/ă şi a celei de prelucrare, pentru că ele nu ar fi rezistat concurenţei 
clin provinciile centrale ale imperiului. Acelaşi motiv a determinat fa- 
iimentarea fabricii de hirtie înfiinţată ele Eckhard la Rădăuţi, ca şi înce
tarea activităţii întreprinderii de chimi/are a lemnului ele la Putna. 
transformată de capitalistul Fr. Fischer in fabrică de sticlă. Cum arăta 
ii: economist austriac, dr. 11. Wiglitzky. pină spre sfirşitul secolului 
’.recut „n-au fost deloc reprezentate multe ramuri ale industriei meta- 
1 urzice, producţia aparatelor de iluminat, de marmură şi porţelan, de 
hirtie. vopsele, de produse explozive, uleiuri eterice, surogate de piele, 
tesături de mătase şi iută. de panglici, conserve de carne etc.... Chiar şi 
industria textilă pare în mod surprinzător a fi slab reprezentată, expli
caţia căutindu-se în acoperirea necesităţilor populaţiei rurale aproape
xdusiv clin producţia industriei casnice... Cele vreo <■> instalaţii meşte

şugăreşti neînsemnate pentru oţelărie au o activitate care cu greu ar 
putea fi considerată producţie de fabrică, neputînd fi asimilate ipsn 
fncln instalaţiilor moderne din Silezia şi Moravia44 -11.

Numărul întreprinderilor avind caracter de fabrică a crescut mai 
tiies în ultimul deceniu al administraţiei habsburgice de la 9f! la 110: 
ic total aceste intreprinderi dispuneau de 489 cazane cu vapori, din 
•are 45 erau scoase clin funcţiune -7.

Meriţinînc! Bucovina ea hinterland agrar şi forestier al imperiului, 
tdministraţia habsburgică a dat frîu liber dezvoltării exploatărilor fo
restiere si industriei- de fasonare a lemnului. De asemenea, clin motive 
fiscale, a fost încurajată industria spirtului. Industria materialelor de 
'instrucţie se baza in cea mai mare parte pe utilizarea lemnului ca ma- 
■ rie primă.

Exploatarea masivelor lemnoase a luat o mare extindere in pădu
rile „Fondului bisericesc41, care deţinea 223,9 mii hectare din cele 151,2 
mii hectare cit reprezenta înainte de primul război suprafaţa silvică a 

■•vinciei. Administraţia străină a introdus o economie forestieră .şi o
• fri.şare raţională, sub controlul ministerului agriculturii habsburgic.

pădurile „Fondului44, iar tăierea şi industrializarea lemnului s-a des
făşurat cu intensitate crescindă. prin concesionări acordate unor firme 
in s t itu ite  in acest scop. care au înfiinţat mai multe întreprinderi. In 
inul l!i(>7 a început exploatarea de către firma Horst în regiunea Ră- 
lăuţi. dar întreprinderea şi-a încetat activitatea in 187(i din lipsă de 
. i pi ta I. Mai mult succes a avut alt concesionar, societatea anonimă fostă 

„P. & C. Goetz'4. care a înfiinţat fabrici la Cernăuţi. Vatra Dornei. Fal-

25. Dr. II. Wiglitzky. Uctcerbe, Industrie, llandel und \'erl;ehr, in voi. „Die 
'•tcr.-ungar. Monarchie. „Bukowina". p. 504—500.

20 II. Wiglitzky, op. rit., p. 523.
27 (htcrrcichixchcx Statistischcs Haitdbuch, p. 138—139.
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cău ele. Cele două fabrici de la Vatra Dornei au ajuns la o dezvoltare de
10 gatere plus alte maşini şi foloseau vreo 600 de muncitori -**. în 1805 
existau 153 de întreprinderi pentru cherestea, din care 27 foloseau ca 
forţă motrică vaporii şi apa, iar 126 numai apa, prelucrînd anuai ‘.‘00 
mii metri cubi de buşteni în circa 500 m ii metri cubi de cherestea. Ex
ploatarea silvică s-a desfăşurat lung timp cu greu şi din lipsa unor 

mijloace de transport adecvate, care se rezumau la cai.
în 1870 a fost construită prima reţea de cale ferată forestieră, cu 

traverse de lemn şi tracţiune cabalină. La sfirşitul secolului X IX  erau 
in funcţiune 5 trenuri forestiere cu locomotive, in lungime de 366 Km 
şi 15 trenuri cu tracţiune animală. în lungime de 81 km -!l. Pentru uv.is- 
portul buştenilor în interiorul provinciei, cît şi la export a fost utilizat 
in largă măsură plutăritul, pe riurile Ceremuş şi Prut. Bistriţa, D rna

şi Dornişoara.
Fabricarea sticlei a fost precedată de aşa numitele „colibe de s ;id ă“ 

(Glasshute) de Ia Putna şi Crasna. construite în primul deceniu a' se
colului X IX , constituind la Putna zeci de ani proprietatea familiei Fi- 
scher. în 1007 Friedrich Fischer a construit o fabrică modernă, care a 
produs mai ales după extinderea ei în 1020 —  sticlă plană de toate 
dimensiunile şi calităţile şi un larg sortiment de sticlă rotundă, pre
sată şi şlefuită. în ultima fază a activităţii, această fabrică a atins o pro
ducţie anuală de 120 vagoane de sticlă plană şi 300 de vagoane din cele
lalte s o r t im e n te ,a, dar activitatea cea mai importantă, ca volum şi 

sortiment, s-a desfăşurat după Unirea Bucovinei.
In anul 1807. F. Morbitzer a construit prima fabrică de ciment Port- 

land la Straja, avind o instalaţie de forţă de 27 CP, 1 roţi hidraulice 
şi o producţie anuală de 2— 2,5 mii tone. livrată pe piaţa internă : se 
foloseau 12 muncitori, care lucrau 12 ore pe zi. cu o retribuţie indivi
duală de 40— 70 creiţari. Producţia s-a dezvoltat in anii următori pină 
la 80— 100 tone zilnic, prin modernizarea întreprinderii de către firma 
„E. Axelrad &  Co.*4, în 1898. introducindu-se cazane cu aburi. Cu ur. an 
mai tirziu a fost înfiinţată la Cernăuţi o fabrică de teracote şi cură:.'. : i . 
de către marele industriaş I-Iersch Trichter ; modestă la început, această 
fabrică s-a dezvoltat in noile condiţii de după Unire, cind s-a intr d u s

o instalaţie Diesel de 200 CP. realizîndu-se şi o însemnată producţie de

export:i".
Industria alimentară s-a dezvoltat pină în 1914 astfel incit era re

prezentată prin 3 fabrici de zahăr, 7 fabrici de bere, 66 de spirt şi 5 
mori sistematice : de asemenea mai funcţionau un număr de instalaţii 
mici de produse alimentare. Prima fabrică de zahăr a apărut in 901 
la Jucica, întîmpinind mari dificultăţi din cauza concurenţei cârti iiilui

28 Ibidem, V. Eckl, Forstwirtschaft, in voi. ..Die Sster.-unR., Monarchie...

Bukowina". p. 185 şi urm.
29 Ibidem.
2'.i a Îs. Gronich. Un album al Cernăutului, Tip. „Luceafărul", Cernăuţi.

1925. p. Ui— 17 (Industria).
:io H. Wiglitzky. op. cit., p. 525; Îs. Gronich, thi album al Cernăutului. Tip.

„Luceafărul”, Cernăuţi, 1925. p. 34—35 (Industria).
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zahărului din imperiu, care a înfiinţat altă fabrică de zahăr, la Lujeni. 
Cele clintii investiţii au fost făcute de prinţul Andrei Lubomirski, pro
prietarul fabricii de zahăr din Przeworsk şi cu sprijinul administraţiei 
provinciale bucovinene, ca şi al .,Fondului bisericesc4', dar pentru a se 
menţine fabrica de Ja Jucica a fost necesară intrarea în cartel;tl.

Industria băuturilor alcoolice a început cu prima ,,Berărie bucovi-
'.â" din Rădăuţi, in anul 1817. iar în 1902 Salomon Rudich. per

soană cu funcţii şi influenţă importante în viaţa economică sub stăpinirea 
habsburgică. a supus-o unei modernizări şi extinderi considerabile, trans- 
formînd-o intr-o mare „fabrică de bere, alcooluri, rom şi licheruri44, 
dispunînd de o instalaţie electrică cu 22 motoare, tancuri de aluminiu, 
un sistem de rafinărie tip B arbet; fabrica lucra cu 120 muncitori. Dis
trusa în primul război mondial de invazia trupelor ţariste, s-a dezvoltat 
dup 1920 astfel că a ajuns la o producţie de 65 m ii hl de bere pe an. 
1.5 vagoane de spirt şi 5 000 sticle lichioruri. între cele două războaie 
avea depozite in trei oraşe mari clin România şi transporta produsele cu 
12 vagoane şi un număr de camioane p roprii:l-.

Statul habsburgic a fost interesat in producerea şi desfacerea bău
turilor alcoolice şi a preluat aşa numitul „drept de propinaţie44 de la 
proprietarii satelor, despăgubindu-i. Comitetul (dieta) provinciei valo
rifica ,,dreptul de propinaţie44 prin arendarea lui celor mai burii ofertanţi 
dintre proprietarii fabricilor ele bere şi spirt; aceştia subarendau drep
tul de desfacere a băuturilor cîrciumarilor de la sate şi o r a ş e î n  anul 
101*' fabricile din Bucovina au produs 64.4 mii hectolitri de spirt. Bu
covina situindu-se pe locul 5 între cele 13 provincii habsburgice. în 
acelaşi an au existat 1 254 magazine de desfacere, din care jumătate in 
oraşele şi satele eu 2—10 mii locuitori şi 717 în cele cu 500—2 000 

Promovarea şi extinderea excepţională a producţiei şi desfacerii alcoolului 
a avut consecinţe dezastruoase din punct de vedere social, mai ales la 
sate. Acţiunile energice de combatere, desfăşurate pină la ridicarea pro
blemei în parlamentul din Viena, au fost contracarate de interesul sta
tului şi de influenţa producătorilor şi vînzătorilor. ruinînd anual mii de 
gospodării şi familii :i-\

Mori sistematice au fost înfiinţate sub stăpinirea habsburgică la 
Cernăuţi. Tereblecea. Dorn eşti. Văşcăuţi şi Gura Humorului. Cea mai 
viche a fost construită in 1860 de A. Schlossmann, dar în 1387 a fost 
distrusă de un incendiu. Reconstruită după un an, de o societate pe ac
ţiuni, în următoarele două decenii a intrat pe mina marelui industriaş 
Hersch Trichter : în 19.10 moara a ars din nou. Ea poseda o forţă motrică
de 500 CP şi dispunea de două cazane de 12 atm, puţind produce i2 
vagoane de făină pe zi.

:!t Osterreichischcs Statistischcs Handbuch, p. 143— H l ; Is. Gronich, op. cil., 
J) 2—5. 11— 13.

32 Is. Gronich. op. cit-, p. 26—30.

33 I. Nistor. Istoria Bucovinei, 1948, manuscr. la Muzeul Suceava, inv. 4359.
34 Osterreichischcs Statistischcs Handbuch, p. 142— 143.
35 Ibidem.



ION NEGURĂ

Cele mai importante fabrici, reprezentînd industria de prelnerare 

din Bucovina sub stăpinirea habsburgică, sint prezentate în următorul

tabel (pe baza datelor din lucrările**) :

D e n u m i r e a  întreprinderii 
şi ramura industrială

~ 2- M 

\ < £ ~

Proprietari, membri in consiliul 
de ad-ţie, directori

3.

8.

10.

„Bucovina" soc. p. acţiuni p. indus

tria lemnului
P.<VCh. GoetzACo. soc. anon. pt. 
exploat. de păduri şi ferăstraie. afi
liată apoi grupului Rosenberg 
Fabrică de sobe de teracotă si cără
mizi H. Trichter. Cernăuţi 
Fabrica de sticlă Fr. Fischer. Putna

Prima fabrică de ciment Port si

Hotnan, S.A.. Putna
Prima industrie bucovineană de bere
si spirtoase, soc. p. acţ.
Berăria Giibel (Biirgerliches Brău-

haus)
Prima Berărie bucovineană. Fabrică 
de spirt, rom si lichioruri. Rădăuţi 
Moai-a cu aburi, S. A., Cernăuţi

Fabrica de zahăr 
asoc. cu fabr. din 
afit. la cartel 

11. Fabrica de zahăr , 
cartel

...lucica"
Przeworsk,

,Lujeni“, ai'i. )>!

Dionis cav. v. Anhatich, Max v.

1904 Anhauch
Paul <V Charles Goetz. apoi F. Rn- 

senberg. Sam. Sclnvartz ş.a.

1874 străini

1897
1907

18*7
18! 18

1859

1860 
1817 
1902 
18f><> 
1887

Hersch Trichter. apoi Paul Tr 
Fi-iedricil şi Albert Fischer ;

Friedensohn 
F. Morbitzer: Em. Axelrad 

p. acţ., dir. J. Kindler 
H. Wagner, M. Zucker, Isar 

binstein. arh. Gregor 
Giibel, apoi fraţii Goldsteiri • 

Jacob şi Jos. Wiznitzer 
Refăcută şi modernizată de

mon Hudich 
J. Schlossmann. apoi Hersch 

Trichter ; Phil. Rauchwerger

îcliter
Osca

; soc.

Ru- 

t t  C o . .  

Sal"- 

s i C .

S.A..
apoi

1901 Franz Wloszkiewicz

1904 Magnaţi industriali ai zahărului

Datele cuprinse in acest tabel —  cu întreprinderi de vîrf —  con
firmă concluziile ce se pot desprinde cu privire la industrializarea din 
ramurile prelucrătoare : limitele extrem de reduse ale dezvoltării acestei 
industrii pe ramuri ; dezvoltarea industrializării pe măsura avansării ca
pitalismului din imporiul habsburgic în stadiul imperialist ; deţinerea 
întregului capitai industrial de către străini, ca şi în industria extrac
tivă. In  tot materialul documentar cercetat nu am găsit nici un nume 
de român, nici măcar al vreunui reprezentant al marii proprietăţi agrare 
româneşti, mult redusă în preajma primului război mondial, deşi această 
clasă a jucat tot tim pul un rol politic de prim ordin. Administraţia babs- 
burgică a practicat o astfel de politică, incit formarea unei burghezii 
româneşti in Bucovina a fost complet paralizată şi a fost favorizată dez

voltarea burgheziei la celelalte naţionalităţi care s-au aşezat în număr 

mai mare în provincie în  timpul stăpînirii străine.

d i v 525 5i următ.; Is. Gronich, op. cit., p. 2 42. 
30 H. Wiglitzky, op. C i t . ,  p. 5<io ,
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In condiţiile lim itării procesului de industrializare, numărul munci
ţ ilo r  a crescut încet. După datele economistului P. S. Aurelian, în anul 

l «71 lucrau in întreprinderile industriale din Bucovina 11 510 muncitori, 
i<ir numărul patronilor şi antreprenorilor era de 4 581. în 15)051, Ia cele 
1 !> case do asigurări sociale existente pentru muncitori, erau înregistraţi 
umai 25,7 m ii de asiguraţi, faţă de o populaţie totală de 787.9 m ii de 

u i t o r iA p r o a p e  toţi muncitorii calificaţi, maiştrii, specialiştii erau 
trăini. aduşi din diverse părţi ale imperiului. Lucrători români erau 
nar numai în munci necalificate, in  mare majoritate ocupaţi în indus- 
ia lemnului, ca ţapinari sau cărăuşi.

Discriminarea dintre provinciile coroanei habsburgice în ce priveşte 
procesul de industrializare s-a manifestat şi în privinţa nivelului de trai 
a. muncitorilor. Retribuirea medie a unui muncitor la exploatarea de 
are. era la fel ca şi in Galiţia, de 048,51 coroane, în 1910, pentru munca 

m salină şi 750,11 cor. la /i. în timp ce Ia exploatările din provinciile al
pine ea a fost de 788,3, respectiv 801.3 coroane. Tinerii au realizat în 
Hucovina şi Galiţia numai 407.8 coroane. Exploatarea muncitorilor prin 
i. tribuire redusă, timp de lucru îndelungat, condiţii nesănătoase de muncă 
a determinat izbucnirea de greve, deşi numărul întreprinderilor şi al 
muncitorilor era relativ mic. iar conştiinţa de clasă încă slabă. Goana 
upă profit a capitaliştilor şi înfiinţarea Partidului Social-Demoerat în 

I89fi, cu 700 de membri atunci (procentul românilor a fost mic tot tim 
pul), succesul acestui partid în alegerile din 1907 şi 1911. concomitent 
u creşterea numărului muncitorilor, au ridicat spiritul de combativi- 
i* t• al acestora pentru revendicări sociale şi cu caracter politic, ceea ce 
-a concretizat în intensificarea grevelor. Ca exemplificare, menţionăm, 

<iupâ datele statistice oficiale, că în 1910 s-au produs 11 întreruperi de 
muncă, cu participarea a 191 fi muncitori activi in 95 de întreprinderi, 
nu/a fiind retribuirea mizerabilă şi durata mare a timpului de lucru.

I 'in cele 11 cazuri de grevă, numai in unul muncitorii (20) au avut suc- 
es deplin in cererile lor, în timp ce în 8 cazuri au reuşit numai în 

parte;w.

Administraţia habsburgică a împiedicat transferarea forţei de muncă 
disponibilă din agricultură spre alte ramuri ale producţiei materiale, pe 
ic o parte prin aducerea de muncitori din alte provincii şi continuarea 
îndeletnicirii din tată în fiu a acestora, pe de altă parte prin întîrzierea 
deschiderii de şcoli calificate, respectiv introducerea limbii germane în 
• isemenea şcoli. Abia în 1873 a fost înfiinţată o şcoală profesională „su- 
oerioara“ (Hohere Gewerbschule) la Cernăuţi, cu o secţie de construcţii 
şi una de chimie industrială. U ltima secţie a fost desfiinţată sub cuvînt 
»-ă nu există întreprinderi industriale în materie. Cealaltă secţie a fost 
mereu reorganizată, iar în 1883 i s-a adăugat o secţie comercială şi în 
188(5 una de tîmplărie. Ulterior s-au înfiinţat pe lîngă şcoală curstH de

:17 P. Rusşindilar, Constituirea in 1896 a Partidului Social-D^riccrat <«• /?•>- 
• ovina şi semnificaţia acestui eveniment, in „Revista de istorie", nr. 7, 1980 : O'-- 
terreichisches Statistisches Handbuch, p. 163.

38 Osterreichischcs Statistisches Handbuch, p. 157.
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scurtă durată pentru ucenici în diferite meserii. P ină la războiul m on
dial s-a mai înfiinţat o şcoală de ţesut (pentru fote) la Cernăuţi (in 1906).
o „şcoală specială pentru lucrarea lemnului" (cu 5 ateliere) la Cinapu- 
lung şi una similară la V ijniţa, in fine ..şcoala specială pentru îm p le tit 
coşărci“ la Storojineţ. Limba de predare era cea germană şi la unele in 
paralel cea ruteană. în  această situaţie, foarte puţini elevi români ;U 

fost în stare să frecventeze şcolile profesionale. Cu străduinţe dîr/v şi 
mereu suspectaţi, profesorii de la şcoala clin Cîmpulung au reuşii să-i 
menţină caracterul românesc. în  anul şcolar 1913-1914. din numărui to
tal de 223 al elevilor, structura pe naţionalităţi se prezenta astf..-; 50 

români. 59 germani, 18 poloni, 56 ruteni. 37 evrei. 3 de alte naţionali

tăţi. Din cei 50 de elevi români, li) erau la şcoala clin Cîmpulung ^i 22 
(fete) la şcoala de ţesut. Şcoala de conductori-arhitecţi clin Cernăuţi a 
fost frecventată în anii 1973— 1918 de 580 de elevi, dar clin aceştia .'.li
niai 30 au fost români. Meseriaşii străini nu primeau de regulă ucenici 
români. Foarte puţini şi numai prin diferite stratageme au consimţit, 

clin cinci în cinci, să primească şi eîte un român :lsa.

Evoluţia meseriilor şi dificultăţile meşteşugarilor români.

în situaţia arătată a evoluţiei industriei, necesităţile curente de d i
verse produse ale populaţiei, în continuă creştere şi cu preferinţe tot 
mai variate, au fost satisfăcute prin activitatea micilor întreprinderi 
de industrie artizanală ale meseriaşilor locali, precum şi pe calea apro
vizionării cu articole aduse din alte provincii ale imperiului de către 
comercianţi. Documentele confirmă intensa dezvoltare a reţelei comer
ciale, care cerea investiţii mai mici şi aducea venituri statului prin im 
pozit. în  felul acesta se explică creşterea vertiginoasă a întreprinderilor 
comerciale de la 100 în 1779 la 195 in 1801 şi aproape 55 500 puţin îna
inte de primul război mondial : la ele se adăugau vreo 1 500 întreprin
deri de desfacere a băuturilor şi de alimentaţie publică. Satele au fost 

împînzite cu cîrciumi.
Fără îndoială că activitatea vechilor meşteşugari localnici a avut 

mult de suferit în timpul invaziei şi apoi a lungii şi pustiitoarei ocu
paţii militare ţariste clin 1768— 1774. care încă 1111 se terminase cînc! au 
intrat trupele habsburgice. Administraţia m ilitară de la început a deschis 
larg porţile imigrării meseriaşilor şi comercianţilor clin Galiţia şi clin alte 
provincii imperiale, ca o necesitate de reînviorare a vieţii economice tul
burată de război precum şi de aprovizionare a numeroaselor unităţi m i
litare staţionate în Bucovina. Această imigrare a continuat mereu, dar 
mai ales în timpul includerii Bucovinei în provincia galiţiană. între colo
niştii aşezaţi de noua administraţie erau de asemenea mulţi meseriaşi. 
După 30 de ani de la anexare, la 1804, erau înregistrate In Bucovina 
641 „întreprinderi de industrie meşteşugărească", între care se numărau

.18 <1 N. Tcaciuc-Albu, învăţăm in tul profesional din Bucovina (1918— 1928), 
in voi. „Zece ani de la Unirea Bucovinei 1S)18— 1928", Editura „Glasul Bucovinci", 

Cernăuţi, H»2!>, p. 320.
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şi primele înjghebări cu caracter industrial. „Produse meşteşugăreşti 
executau şi ţiganii. Ei produceau linguri şi şindrilă, articole de fier 
forjat, lăcătuşerie. vane, căni şi ibrice, castroane şi blide şi s-au dove
dit efectiv folositori în acel timp incă sărac în meseriaşi" :w.

în  perioada incorporării Bucovinei in provincia Galiţia (1786— 1851). 
in temeiul decretului imperial clin iulie 1804, au fost create trei „dis
tricte de breaslă" —  Cernăuţi, Şiret şi Suceava, aşezîndu-se astfel teme
lia noii organizări a meseriilor. Administraţia habsburgică s-a înşelat in 
„aşteptata dezvoltare a meşteşugăriei bucovinene, care a intrat într-o 
evoluţie regresivă în cursul tulburărilor din 1818 şi în perioada urmă
toare. Breslele şi corporaţiile nu au îndreptăţit în nici un fel speranţele 
puse in ele. au vegetat deplorabil, au pierdut treptat din faima lor de 
odinioară şi au fost declarate chiar nelegale‘\ remarca H. Wiglitzky w. 
Numărul meseriaşilor a crescut, datorită liberalizării condiţiilor de consti
tuire a breslelor, clar cu preţul degradării capacităţii meseriaşilor şi din 
lipsa de experienţă a calfelor, care se grăbeau să constituie bresle. Noua 
ordonanţă in materie, clin 1859, n-a remediat situaţia ; în anii *60 ??i ‘70 
numărul întreprinderilor meşteşugăreşti a scăzut. Apoi. construirea căii 
ferate Lvov-Cernăuţi-Iţcani-Iaşi, ca şi aşa num itul „război vamal" cu 
România, au dat o lovitură puternică meseriilor bucovinene. Legătura 
feroviară, prin Galiţia, cu occidentul a creat o puternică concurenţă pro
ducătorilor locali prin produsele manufacturate mai ieftine din alto pro
vincii sau ţări '•*. întreruperea comerţului cu România şi urcarea taxelor 
vamale de import în Rusia, ţări cărora meseriaşii bucovineni le livrau o 
mare parte clin produsele lor, au creat o astfel de situaţie, ineît un mare 
număr de meseriaşi din oraşe au emigrat, cei de naţionalitate evreiască 
mai ales în Canada şi Statele Unite ale Americii, ceilalţi în România 
şi Rusia r'-.

în această perioadă de avînt şi recul al meseriilor bucovinene, au 
sărăcit vechii meşteşugari români şi-au dispărut renumitele meserii su
cevene şi siretene, clin lipsă de credite şi de şcoli profesionale cu limbă 
română, în lupta inegală cu concurenţa străină şi cu apăsarea fiscală. 

Potrivit datelor statistice pe anul 1910. în Bucovina erau practicate 119 

meserii, grupate în 15 corporaţii. Meşteşugarii români erau prezenţi nu

mai în 49 meserii. Numărul total al meseriaşilor a fost atunci ele 9 322, 

din care doar 737 erau români şi 8 585 străini ; pe teritoriul cuprins de 

fostele districte Rădăuţi, Suceava, Gura Humorului şi Cîmpulung, din 

totalul de 3 007 meseriaşi, români erau numai 522 faţă de 2 485 străini

3!) II. Wiglitzky, op. rit., p. 518.

•10 Ibidem, p. 523.

41 M. Lazăr. Consecinţele războiului vamal dintre România şi Austro-Ungu- 
ria asupra situaţiei economice a Bucovinei, in „Suceava — Anuarul Muzeului Ju 
deţean", V, Suceava 197!*.

42 II. Wiglitzky, op. cit., p. 524.

43 1. E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, 
p. 228 şi următ.
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Gradul ridicat de înstrăinare a meseriilor sub stăpinirea habsburgică 
în Bucovina, care rezultă din cifrele menţionate .şi reflectă —  ca şi to
tala înstrăinare a industriei de fabrică şi proletarizarea ţărănim ii —  sta
rea dezastruoasă a poporului român bucovinean în viaţa economică a 
provinciei, a alarmat tînăra intelectualitate românească înfiripată in de
ceniile din jurul anului 1900. Un grup de profesori, preoţi şi învăţători, 
alţi profesionişti intelectuali, in frunte cu profesorul universitar Ion 
Gh. Sbiera. membru fondator al Academiei Române, primul secretar al 
„Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina14 şi in ace! 
timp preşedinte al „Asociaţiei de breaslă a pietrarilor din suburbia Clo- 
cucica“, împreună cu ciţiva meseriaşi m ilitanţi, ca maistrul tipograf Di- 
mitrie Bucevschi, frizerii Alexandru şi Ion Ursu ş.a., la care s-a ală
turat şi studenţimea, in special Societatea studenţească „Daicia“, au 
iniţiat o energică acţiune de recuperare a terenului pierdut. Pregătită 
de consfătuirile dintre meseriaşi în atelierul lui Ion Ursu şi cu sfatu
rile lui I. Gh. Sbiera ,acţiunea avea în vedere strîngerea meseriaşilor 
români intr-o puternică organizaţie generală, pregătirea de cadre ti
nere meşteşugăreşti prin crearea unei baze materiale în acest scop şi 
şcolarizarea, ridicarea nivelului de cultură a tuturor meseriaşilor şi an
trenarea lor în mişcarea culturală naţională, susţinerea intereselor mese
riaşilor români faţă de administraţia străină. Astfel a luat fiinţă la 9 
iunie 1907 „Reuniunea meseriaşilor români din Cernăuţi şi suburbii", 
la a cărei adunare constituitivă au participat peste 200 de meseriaşi de 
toate breslele, numeroşi intelectuali şi studenţi. După un an, organi
zaţia şi-a schimbat numele din „reuniune" in „societate14 şi a adoptat 
noi statute. Primul comitet de conducere, in frunte cu tipograful D. Bu
cevschi. a acţionat cu energie pentru atingerea obiectivelor societăţii. 
Chiar in primul an de activitate au fost trimişi ! elevi la Şcoala de arte 
şi meserii din laşi. numărul lor crescînd din an in an. pină la 13 in 
anul şcolar 1911— 1912. A sprijinit plecarea unor meseriaşi pentru per
fecţionare în marile centre urbane ale imperiului, a pus bazele necesare 
pentru înfiinţarea unui cămin de ucenici şi a militat pentru organizarea 
de cursuri profesionale in limba română pe lingă şcoala de industrie 
meşteşugărească străină din Cernăuţi, ca şi pentru o mişcare culturala 
in cadrul meseriaşilor, infiinţînd în primul rînd un cor al acestora.

La aceste străduinţe s-a alăturat de la început „Societatea pentru 
cultură44 care. după ce asigurase —  între anii 1890— 1906 — masă şi 
casă in internatul de elevi ai Societăţii pentru 15 elevi de la şcoala in
dustrială şi pentru 15 de ucenici meseriaşi, a oferit un teren şi alte m ij
loace pentru ridicarea căminului de ucenici. La cursurile gratuite ţinute 
de membrii Societăţii studenţeşti „Dacia44 în Cernăuţi si suburbii in 
anii 1905 au participat numeroşi meseriaşi, pe lîngă muncitori indus
triali şi lucrători din comerţv'. Aceste cursuri au suplinit, cel puţin 
parţial, nereuşita „Societăţii meseriaşilor44 de a organiza cursuri în limba 
română pe lingă şcoala industrială. Deşi guvernul habsburgic a dat pină

•14 F. Doboş, Societatea academică română „Dacia", 25 de ani de viată stu
denţească. 21 mai 1905—21 mai 1930, Editura societăţii, Cernăuţi, 1930.
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!a urmă aprobarea în acest scop, cu condiţia existenţei a cel puţin 30 
de elevi şi a unui local, deşi elevi erau mai mulţi de 30, primarul de 
atunci al Cernăuţiului, baronul Furth, a refuzat să pună la dispoziţie 
ocalul. Societatea a avut de luptat şi cu alte greutăţi din partea admi

nistraţiei străine. Totuşi căminul de ucenici a fost realizat şi pătura meş
teşugărească a prins puteri noi. fiind ajutată de personalităţi didactice 
şi culturale. In toate comitetele „Societăţii meseriaşilor44 erau 2-—3 pro
fesionişti intelectuali, de obicei .şi un vicepreşedinte.

In faţa politicii copleşitoare de înstrăinare a economiei Bucovinei, 
chiar dacă activitatea „Societăţii meseriaşilor44 n-a avut toate rezulta
s e  sperate, ca a adus totuşi o contribuţie remarcabilă in tim p '‘X Ampli

ficată mult după Unirea clin 1918, această activitate a făcut ca Bucovina 
.1 poată dispune de o pătură meşteşugărească românească bine pregătită.

Problemei creditului şi dezvoltarea capilalisnmluî bancar.

In mod normal, dezvoltarea vieţii economice este condiţionată de 
' xistenţa mijloacelor financiare pentru investiţii şi dezvoltare. După 

im este cunoscut. în procesul industrializării capitaliste, capitalul ba
sc reprezintă una din formele funcţionale ale capitalului industrial, iar 

p'ditul exercită o influenţă pozitivă asupra producţiei şi circulaţiei 
mărfurilor, agravînd totodată contradicţiile din capitalism. în  forma sa 
pecificâ de capital de împrumut, capitalul bănesc, bancar, a urmat în 

Bucovina aceeaşi linie de evoluţie ca întregul proces de industrializare. 

\ apărut încet, în a doua jumătate a secolului X IX , dezvoltîndu-se odată 

n apariţia marilor întreprinderi industriale şi contribuind, de asemenea, 

.i înstrăinarea economiei provinciei.

in Bucovina nu s-a format o burghezie românească, aşa ca in  Tran- 

Ivania, uncie în perioada de care ne ocupăm au fost create şi primele 

instituţii ele credit ale burgheziei naţionale, „Societatea de păstrare şi 

mprumut clin Răşinari14, înfiinţată în 18fî7 şi banca „Albina14, eonsti- 

’ uită în 1871 la Sibiu, ultima cu un capital social de 300 m ii florini, 

nbscris sub forma a 3 000 de acţiuni. Meseriaşii români din Bucovina, 

liiar şi cei cu prăvălii de desfacere a produselor lor, ca şi negustorii 

români existenţi la anexare, după cum a rezultat din cele spuse pînă

i. n-au putut rezista meseriaşilor străini, cu mai multă experienţă şi 

i"lab ilităţi materiale, care fiind avantajaţi în diferite chipuri de admi- 

ustraţie, şi-au putut înjgheba de îndată ateliere şi creşte ucenici, prî- 

nind şi credite uneori nerambursabile. Meseriaşii şi comercianţii ro

mâni, lipsiţi de toate aceste avantaje, nu şi-au putut asigura o bază ma- 

’ rială prosperă, pentru a deveni o burghezie naţională viabilă.

■15 Activitatea „Societăţii meseriaşilor" a fost mai pe larg expusă de dr. Au- 
r< l Morariu, Istoricul Societăţii 1907—1932, Cernăuţi, Editura Societăţii. 1932.
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Boierii progresişti români, clin familiile Hurmuzachi, Stîrcea, Zotta 
sau Costin. care au jucat un rol politic de prima mină în a doua parte 
a secolului trecut, angajaţi şi copleşiţi de lupta de apărare naţională pe 
teren politic, şcolar, cultural şi bisericesc, n-au sesizat consecinţele de 
ordin economic ale politicii habsburgice, complexe şi duplicitare, anti- 
româneşti. Singurul boier, care a împletit lupta politică cu diverse ac
ţiuni de ordin economic, a fost Iancu Flondor, principalul şi cel mai cu
rajos lider politic român în anii 1890— 1918. D in acţiunile sale econo
mice menţionăm aici sprijinul financiar acordat profesorului Grigore Fi- 
limon, campionul cooperativelor de credit, după tipul creat de Fr. v. Reif- 
feisen. pentru ţărani, meseriaşi şi micii comercianţi români, iniţiate de 
preotul Mihai Bendescu şi promovate de profesorul Leonida Bodnă- 
rescu. Cind au apărut aceste cooperative, viaţa economică bucovineană 
era însă dominată de capitalismul străin, industrial, comercial şi bancar, 
iar mişcarea băncilor populare, declanşată cu avint, s-a domolit, mai 
ales că la 1905 a sucombat. încă tinăr. Gr. Filimon w.

Deşi burghezia străină în formare avea o bază materială prin spri
jinul oficial multilateral şi prin sursele proprii, ea a simţit lipsa credi
tului. „Casa cit- economie a Bucovinei11. înfiinţată în 1858 cu scopul com
baterii dobinzilor uzurare de pină la 30%, percepute de cămătarii pro
liferaţi în condiţiile dezvoltării capitalului comercial, a început opera
ţiuni de împrumuturi ipotecare abia după 10 ani şi activitatea ei de cre
ditare avea în vedere mai mult acţiuni de folos obştesc. Membrii direc
toratului acestei instituţii bancare aveau nume ca W ilhelm v. Alth, Leon 
Rakwicz, Leo Slabkowski, Isak Rubinstein. Ignatz Schnirch şi tot stră
ini au fost pină la război. „Banca ipotecară S.A.‘* galiţiană, constituită 
in 1867, şi-a deschis în curind o sucursală la Cernăuţi, evident tot cu 
conducere şi personal străin, s-a ocupat cu toate felurile de operaţii 
bancare şi şi-a creat antrepozite pentru o amplă mişcare de mărfuri. 
Industrializarea lemnului şi alte activităţi industriale s-au bucurat de 
credite mai ales clin partea „Băncii Anglu-Austriece“, deci încă o orga
nizaţie bancară străină. Dezvoltarea industriei, comerţului şi producţiei 
agricole de către capitaliştii străini s-a bazat şi pe creditele puse la dis
poziţie de filiala lui „Wiener-Bank-Yerein‘\ înfiinţată in 1904 şi avind 
ca directori pe Moritz Brecher şi Ignatz Dankner'’1'. A r fi iluzoriu sa cre
dem că astfel de organizaţii bancare ar fi sprijinit meseriile sau comer

ţul românesc.

Vorbind despre aceste organizaţii bancare şi despre problema cre
ditului. dr. II. Wiglitzky a făcut precizarea : „Şi lotuşi est'j încă mult 
de dorit clin acest punct de vedere şi trebuie de observat că omul sim
plu poate găsi cu greu banul şi încă totdeauna cu dobînzi scumpe11 w. In 
anul 1911 mai existau în Bucovina, potrivit înregistrării lor la tribunal, 
înscrise ca „firme individuale" aşa numita „Bancă a Ţării" (Bukowi-

4(i Dr. A. Morariu. Grigore Filimon — infiintătorul cooperativelor române 
din Bucovina şi primul lor inspector, Cernăuţi, 1935. p. 5 si urm.

47 H. Wiglitzky, op. cit., p. 528 ; Îs. Gronich, op. cit., p. 10—40.
48 11. Wiglitzky, op. cit., p. 520.
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naer Landesbank), cinci case de economii orăşeneşti (la Şiret. Gura 
Humorului, Cîmpulung. Suceava şi Storojineţ), precum şi 22 bănci par
ticulare in diverse oraşe, fiind toate străine. încercarea de a înviora miş
carea cooperatistă bancară prin înfiinţarea unei organizaţii centrale, a 
dat faliment. Promisiunile în această direcţie, cu care liderii Partidului 
demoerat-ţărănesc. Aurel O nc iu l/,!l şi Florea Lupu, au atras masele ro
mâneşti. mai m ult au prejudiciat interesele poporului român, din cauza 
ambiţiilor personale şi acţiunilor trădătoare ale lui Onciul. In 1903 s-au 
înfiinţat trei centrale (română, germană şi ruteană), care au prim it un 
sprijin financiar de cite 1 milion coroane de la dieta provinciei. Centrala 
românească, în fruntea căreia era FI. Lupu, bun organizator, clar încon
jurat de oameni nepregătiţi în finanţe şi fără experienţă, s-a angajat 
in cumpărări nerentabile de moşii pentru parcelare şi în exploatări de 
păduri într-un moment de criză pe piaţa lemnului, astfel că a trebuit să 
apeleze mereu la „reanimări" prin împrumuturi cu dobînzi ridicate, pină 
ce in 1913 —  printr-o „lege de asanare" întreaga mişcare cooperatistă 
bucovineană a fost pusă sub tutela „Băncii Ţârii" - „pină la lichidarea 
situaţiei create“. ceea ce a făcut războiul

In baza materialului documentar înfăţişat, credem că putem repeta 
caracterizarea sintetică a unui fost director de bancă român între cele 
două războaie, cu privire la piaţa creditului şi capitalului bancar in 
ultimele decenii ale stăpînirii habsburgice : „Bucovina n-a fost decit o 
colonie bună de exploatat pentru firmele de mai sus şi proprietarii lor... 
Casele de economii erau instituţiuni fără capital social şi cu totul la 
dispoziţia primarului respectiv şi a autorităţilor administrative. Cine au 
fost primarii oraşelor şi autorităţile administrative ele atunci, nu e ne
voie să mai remarcăm. Mişcarea băncilor populare... s-a domolit după 
primul eşec şi a stat amorţită pînă mult după război... N-a existat nici
o bancă în formă de societate constituită în Bucovina şi clin bucovineni, 
pentru că adevăratul tip al întreprinderii de orice fel este societatea pe 
acţiuni. Se vede de departe interesul ce l-a avut stăpinirea străină de 
a anihila forţele economice ale poporului român bucovinean, a împiedica 
pină la descurajare şi a Iovi pină la distrugere energiile unui popor 
stâpînit“ 5I.

Privirea pe care am aruncat-o —  pe baza documentelor citate —  

asupra evoluţiei economiei bucovinene în sectorul industrial, meşteşu

găresc şi financiar-bancar, in timpul stăpînirii habsburgice, demonstrează 

relativitatea progresului şi înstrăinarea resurselor materiale clin aceste

40 Doctor in drept şi economie, fost prefect in Moravia si directorul unei 
bănci iche din Brno.

50 1. Nistor. op. cit.; Dr. A. Morariu, Bucovina 1774—1914, Bucureşti, 1916.

51 V. Ungureanu, Mişcarea bancară din Bucovina in ultimii 10 ani, In 
„Zece ani do la Unirea Bucovinei-', p. 332.
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sectoare. paralizarea accesului româiulor bucovineni la ele. Pină şi aşa 
zisa „pace clin Bucovina'1, despre care vorbesc apologeţii orei habsbur- 
gke. a fost foarte relativă, mai ales în timpul campaniilor napoleoniene 
şi a revoluţiei clin 1818, cinci Bucovina a suportat clin nou invazia tru
pelor ţariste. In toţi cei 111 ani de administraţie habsburgică Bucovina 
a fost impinzită cu garnizoane militare, trebuind să asigure şi in timp de 
„pare44 drumuri şi hrana pentru o armată de peste 50 000 de ostaşi. Ea 
a fost silită să plătească şi tribut de sînge în războaiele din Italia şi 
Bosnia. După ce imperiul habsburgic a declanşat primul război mondial 
Bucovina a fost timp de patru ani cea mai oropsită provincie, supor- 
linel trei invazii duşmane : a fost stoarsă in întregime de bărbaţi valizi 
si de bunuri materiale prin rechiziţii de tot felul, confiscări de alimente 
şi paralizarea întregii vieţii economice : teritoriul a fost împinzit cu 
tranşee, invaziile duşmane au provocat distrugeri şi devastări in fiecare 
oraş şi sat. populaţia a fost adusă la disperare prin arestări, deportări 
si execuţii pentru pretinse acte de spionaj ; aliaţii germani s-au com
portat ca duşmani prin acte de brutalitate şi spolieri

In 1771. cînd trupele habsburgice au cotropit-o. Bucovina n-a fost 
nici pe departe o „pustietate44, cu toate vicisitudinile incursiunilor şi ocu
paţiilor străine anterioare, clar in 1918. cînd poporul român a hotărît 
Voirea tuturor teritoriilor sale. anacronicul Imperiu habsburgic în dez
membrare o adusese într-o adevărată ruină şi nu in starea unei ţări „eco- 
nomiceşte înfloritoare", cum pretind şi astăzi în mod tendenţios diverşi 
autori neavizaţi.

1/INDUSTRIE. I.KS MET1ERS ET I.E SYSTEME KINANCIER—BANCA1RE 

EN BUCOVINE SOUS I.A DOM IN ATI ON DES IIABSBOI RGS

!{0 x u m ('•

Pendant la perinde 1775—1!H8, de l'anncxinn de la pârtie nordique de la 

Moldavie — la Bucovine — a l'empire austro-hongrois. malgrc Ies relations ca

pi t.ti istes de production qui avaient alors un caractere plus precis, le prncessus 

de Tindustrialisation s'est developpe lentement, sans rvtllmicite. limite seuloment 

a quelques seetours. I/administration etrangere a inaintenu la. province. enlevee 

par corruption. par la ruse et :a foree. commc „hinterland" agraire et forestier 

de empirc. I.es investissements et Ies allocations du budget de l'ctat pour cette 

prov ince ont ete extremement reduites: en echange, des considerai)!es valeurs 

du revenu naţional de la Bucovine ont ete prelevees par des impots ou par autres 

fnrmes.

52 Despre toate vorbesc mărturiile prezentate (!<• T. Bălan, Suprimarea 
ini^<uril</r naţionale din Hncovina pp timpul războiului mondial IUN— 1VIK, Cer
năuţi, t!i^:i si liucovina in războiul mondial, Cernăuţi •— IS2H. precum şi de 
Dr. M. Coman, Martiriul liuc.ovinci, Bucureşti, l ‘*lf».

N'DI STUI A. MESERIILE Şl SISTEM UI. FINANCIAR IN BUCOVINA

Dans une certaine inesure se sont developpees l'industrie extractive et 

Mirtout 1‘exploitation des forets, la fabrication de Ia bif-re et des alcools. i|i<el- 

i|iies moulins industriels et quelques autres entreprises de l'industrie alimentaire. 

l'uutes ces entreprises etaient dans Ies mains dos etrangers, qui ont apjiorte des 

travailleurs qualifies des autres provinces de l'empire. A cause de cela. et pour 

manque d'ecoles professionelles en languc rouinaine. Ie surplus de la population

i Urale fut empeche de se dirijer vers d'auţres secteurs de l'economie. I.es anciens

.... tiers roumains ont inarquc un declin toujours plus visible, en concurrence avec
Ies artisans etrangers, auxquels 1'administration a aceorde des eredits et d'auţres 

avantages I.a ineme politique a ete pratiquee envers Ies banques. tres peu nom- 

hrelises et qui pretaient des eredits seulement aux grandes entreprises intlus- 

trielles. Par de semblables inoyens et autres encore la politique des Ilabsbourgs 

a cause l'affaiblissement continuei de la position economique et politique du 

pellple roumain autochtone. en accentuant ainsi la double exploitation : naţio
nale et sociale.



1 'REOCUPĂRI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ÎN BUCOVINA: 

REVOLUŢIA ROMÂNA DE LA 1848 REFLECTATA ÎN 

GAZETA „BUCOVINA" (1848— 1850)

M1IIAI IACOBESCU

La începutul epocii moderne, cînd toţi românii din vechea Dacie 
.ifluu, in forme diferite, sub dependenţa sau chiar stăpinirea directă a 

imperiilor vecine, otoman, habsburgic şi ţarist, istoria naţională a repre
zentat, cum e şi firesc, principalul mijloc de cunoaştere a vieţii şi acti
vităţii înaintaşilor, fundamentul strădaniilor pentru pregătirea, educarea
i mobilizarea maselor in vederea conservării şi afirmării fiinţei lor. a 

limbii, culturii, obiceiurilor, credinţei şi idealurilor, izvorul dătător de 
imredere pentru prezent, catargul speranţelor de viitor, intru unirea 
şi eliberarea lor.

In Bucovina, efectele puternice ale politicii habsburgice de dezna
ţionalizare. resimţite fie in timpul administraţiei militare (1771— 1780), 
fie in vremea încorporării teritoriului la provincia imperială Galiţia 
(178H 18 18). păreau la început capabile să înăbuşe orice forme de ma-
lifestare naţională şi să determine integrarea completă a acestei zone 
a imperiu, transformînd-o, după chipul şi asemănarea imperiului, intr-un 

mozaic de populaţii etnice diferite ', îngenuncheate şi închingate în fierul 
şi oţelul stăpînirii nobilimii şi burgheziei austriece. Apologeţii misiunii 
civilizatoare14 a demult dispărutului imperiu, luind această dorinţă drept 

realitate se căznesc şi azi să scrie că sub noua stăpînire „bucovinenii nu 
>iv< nu dc ce se plînge deoarece aceasta se străduia să instaureze o ad
ministraţie ordonată şi să ridice nivelul cultural al populaţiei1' şi că, de 
aceea „in primele decenii după incorporarea Bucovinei la Austria, nu 
ex is ta  aproape nici un indiciu de vreo mişcare naţională în rîndurile 
români lor“

în realitate, aşa cum nota George Călinescu „in Bucovina, mişcarea 
ultiirală a fost totdeauna vie“ ; dar. în relevarea acestui aspect, trebuie 
a sc* păstreze şi proporţiile cuvenite, pentru că „Bucovina nu este decît 

<’ parte din Moldova. îneît, oricîte sforţări s-ar fi făcut, la un număr res-

1 Vezi pentru caracterizarea politicii habsburgice : Dr. Aurel Morariu. Bu
covina (1774—1914), Bucureşti, f.a. ; Mihai Iacobescu, Revoluţia de la 184S — >?io- 
mcui. de răscruce in istoria românilor din Hucovina, in „Suceava", voi. V/1978,
p. 13—:î7.

2 I>rich Prokopowitseh. Die Rumănische h'ationalbewegung in cler Dukowma 
und cier Dako-Romanismus, Graz — Koln, 1965, p. 35, :)6.
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trîns de locuitori, era puţin probabil să apară multe talente reale", scria 
acelaşi Călinescu, adăugind însă că „rămîne de lăudat buna frămîntare 
culturală*4:!. Observaţia sa este îndreptăţită şi în cazul istoriografiei, deşi 
in ansamblu, nu trebuie să se uite totuşi, că in acest colţ relativ mic, cL- 
păm înt moldav, spiritualitatea românească şi-a exprimat valenţele su'l- 
în mod pregnant, sfidînd vicisitudinile vremii şi asigurîndu-şi pereni
tatea în panteonul României de a/i şi de miine. prin personalităţi, ca : 
istoricii Eudoxiu Hurmuzachi şi Dîmitrie Onciul. juriştii George Popoviri 
şi T. V. Ştefanelli, entomologul Constantin Hurmuzachi, folcloristul şi 
etnograful Simeon Florea Marian, scriitorii Iraclie Porumbescu. Con
stantin Morariu şi Dîmitrie Petrino, pictorul Epaminonda Bucevschî şi 
compozitorii Ciprian Porumbescu, Carol Mîculî, Tudor Flondor şi Eu-

sebiu Mandicevschi
în cazul istoriografiei din Bucovina, dincolo de Eudoxiu Hurmu

zachi şi Dîmitrie Onciul. piscurile ale căror frunţi sînt scăldate în soa
rele care binecuvintează neîntrerupt spaţiul mioritic al vechii Dacii, 
există o largă mişcare, rămasă fie în cea mai mare parte anonimă, fi - 
cu nume familiare specialistului, între care cel puţin Ion Nistor şi Teodor 

Bălan se cuvin a fi rememoraţi.
Analiza preocupărilor de istorie naţională din Bucovina duce la con

cluzia că istoriografia de aici. parte integrantă a istoriografiei genera e 
româneşti, dependentă de aceasta şi strîns legată de osatura acesteia. ;s 
urmat, datorită condiţiilor concret istorice cu mult mai vitrege, mai im 
proprii afirmării românilor, o evoluţie mai înceată, mai palidă la încep».’.’., 
trecînd, de la 1771 şi pină la 1818. printr-o etapă dificilă, de încercări 
şi modeste afirmări culturale, de acumulări cantitative, „capabile să ex
plice ceea ce vine după ele" •*’. etapă pregătitoare preocupărilor propriu- 
zise de istorie. Această primă etapă se caracterizează prin : apariţia pri
melor publicaţii româneşti, cu o existenţă şi valoare modestă, răspi .- 
direa unor cărţi populare şi elaborarea unor dicţionare şi manuale di
dactice, ca o expresie a prelungirii şi manifestării şi in acest teritoriu 
a ideologiei iluministe a daco-românismului Şcolii Ardelene. Astfel. Ion 
Budai-Deleanu. ajuns in ultimele două decenii ale existenţei sale in Ga
liţia. ca translator pentru cercul districtual al Bucovinei, secretar a! 
tribunalului provincial şi consilier al Curţii de apel de aici. vizitează 
acest teritoriu, are strînse legături cu populaţia bucovineană şi prin ac
tivitatea lui se afirmă ca un vajnic apărător şi propagator al limbii, 
culturii şi istoriei naţionale : el traduce in româneşte mai multe lucrări 
germane cu caracter didactic. întocmeşte un abecedar pentru fiii româ
nilor din Bucovina, tălmăceşte pe înţelesul sătenilor codurile penal si 
civil ale imperiului habsburgic, iar în lucrarea „Observaţii succinte asu
pra Bucovinei*4, critică politica de deznaţionalizare, legislaţia subordonată 
acestui scop, exploatarea socială şi naţională, lipsa tiparului şi a cărţilor

;î George Călinescu, Istoria literaturii româno de la origini pină in prezent.

Bucureşti, 1!*41. p. 368.
•1 Arh. Muzeului judeţean Suceava. Înv. nr. 4:i2M. Ion Nistor, mss. p. VII.
5 George Călinescu, op. cit., p. 5.
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limba română, nepulindu-şi stăpîni exclamaţia plină de amărăciune : 
.. .. tu, nenorocită Bucovină !*4 El ne mai informează că. datorită res- 
i:l ţiilor habsburgice, nu se puteau încă tipări cărţi în limba română, 

r se făcea transcrierea, copierea unora ; circulau însă mai multe
• ’ i populare, intre care: Iliada. Odiseea. Esopia. Viaţa lui Alexandru 
M edon. Ion Budai-Deleanu mai făcea precizarea că limba vorbită de

nvinenî „îndeplineşte toate calităţile pentru a deveni cu timpul o 
>â culturală, egală cu cea italiană44 Aceeaşi convingere şi încredere 

virtuţile limbii române o aveau, la începutul veacului al XlX-lea şi pu
ii intelectuali de-aiei, care supravieţuiserâ politicii de deznaţionalî- 

a- • ■ De aceea, încă din 1808. învăţătorul Ioan Bilevici din Suceava so-
i autorităţilor imperiale aprobarea să tipărească o gazetă „pentru 

:ighenţa moldovenească44 7 din Bucovina. iar alt dascăl. Vasile Ţin-
<lin Tereblecea, de lingă Şiret, reuşea. între 1811— 1820. să tipă-

r« . ă primul „Calendarîu44 românesc, pentru acest teritoriu, avind un 
mut variat: o parte literară (unde s-a afirmat poetul Daniel Sca
lă. cu ode şi sonete) şi o altă parte de popularizare a unor cunoş-

■ ştiinţifice şi sfaturi pentru săteni '. începuturile lui Ţintilă au fost 
<•1 wnuate din 1811. in mod neîntrerupt, de către cărturarul Porfirie
1 ifroviţă (1801- 18H5). care redactează un „Calendarîu** anual, cu un 
■ : ' in s  similar — in care partea literară se dezvoltă şi capătă uneori

' tişarca unei modeste gazete culturale. în paginile căreia se remarcă 
' >rii Teoctist Blajevicî şi Silvestru Morariu. Descendent clintr-o fa

in r izăşească din Tişăuţîi Sucevei, Blajevici publică o gramatică „daco-
• ■ 1 i i,i". care apare în patru ediţii. Porfirie Dimitroviţă elaborează ut".
,\*i»abular etimologic comparativ româno-german şi germano-român".

Vasile Cantemir (1794— 182!)). intre 1826— 1827 un „Dicţionar ro-
i ermano-francez" in 11 tomuri, cuprinzînd peste 4.000 de pagin i:

■ faţa lucrării sale el mărturiseşte că încearcă „rădicarea mult de- 
■i limbi moldoveneşti44 şi „propăşirea culturii naţionale11". In ace-

■'•i < op, începe o mişcare pentru apărarea şi dezvoltarea învăţăm întului 
fţitn.ini-sc. redactindu-se manuale in limba română ln.

Mi ile iluministe, privitoare la emanciparea românilor îşi găsesc ex- 
|tr« ■■ i i.  nu numai în activitatea filologică, ci şi in mai multe memorii po

li <•. mtre care se remarcă îndeosebi cel redactat de boierul liberal Vă
ii •.11 ş. către împăratul Leopold al II-lea. Memoriul este redactat şi
trn - la Viena în 175)0, cu un an înaintea celebrului Supplex al româ-

■ i li Transilvania. Bucovina incadrîndu-se şi ea in larga mişcare na-
■ iv cuprindea pe toţi românii. în memoriul său. Vasile Balş emite

!• >n Nistor. I n capitol (lin ria[a culturala a românilor din Hucorina
l  i  !x<7). Bucureşti IflG. p. 2!»— :M si 75.

I'.i'n h Prokopowitsch. op. cit., p. »!».
ii \i-h Mu/eului judeţean Suceava, loc. cit., p. !i2 .
• i oimiantin I.oghin, Istoria literaturii române din l-tucovina (177?i—1018),

♦ . tul p. 1 îl—22.

'• I i ii h l’rokopowitsch, op. cit., p. ;I5 ; 1. V. Goraş. tnvălămintul românesc

r i' i .n: Sucevei 1775— lvts, I’.<1. didactică si pedagogicii. Bucureşti, 1!>75, p.
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şi argumentează ideea unirii tuturor românilor, sub un principe al Ca
sei de Habsburg ; el credea că prin aceasta s-ar putea realiza un pro
gres, în sensul scoaterii românilor de sub dependenţa a trei imperii, in- 
lăturindu-se suzeranitatea Porţii Otomane şi protectoratul Rusiei asupra 
moldovenilor şi muntenilor 11 —  mai ales că cele două imperii erau mai 
înapoiate decit imperiul habsburgic. Din memoriul lui Balş sînt demne 
de reţinut ideea unirii tuturor românilor şi necesitatea emancipării „na
ţiei44 române. Pledînd pentru ridicarea românilor bucovineni prin cul
tură, cărturarul Teodor llacoce (care i-a urmat lui Budai-Deleanu în 
funcţia de translator, la Liov în înştiinţarea trimisă la 8 martie 1817 din 
Cernăuţi „Către toţi românii11, pentru a-1 sprijini să scoată o publicaţie 
culturală în Bucovina, afirma şi el că „neamul românescu, măcar că e 
împărţit întru mai multe ţărî şi trăind sub osebite stăpiniri. totuşi p 
limbă are şi aceeaşi lege şi tot aceleaşi obiceiuri, precum şi aceleaşi cărţi 
şi aceeaşi scrisoare4'. El susţine, de asemenea, că românii ..doresc de mult 
a fi părtaşi culturii celorlalte neamuri din Europa11

Aceste strădanii culturale cu caracter ilum inist relevă că momentul 
1848, care inaugurează o etapă nouă, hotârîtoare, în afirmarea plenară 
a românilor din Bucovina a fost pregătit de întreaga evoluţie anterioară. 
Dar, pe lîngă această activitate internă, trebuie adăugată şi legătura care 
s-a menţinut şi dezvoltat sub diferite forme cu românii din Moldova 
Ţara Românească şi Transilvania, legătură care a contribuit şi ea la 
dezvoltarea conştiinţei naţionale in acest teritoriu. Astfel, n-a putut 
rămîne fără ecou, fără consecinţe pozitive faptul că. la 1821, mai mulţi 
boieri moldoveni au stat o vreme, în refugiu la Suceava, Cernăuţi şi 
îndeosebi la Cernauca şi că în timpul şederii, ei au redactat şi înaintat 
Porţii Otomane un memoriu, în care. între altele se făcea o aspră critică 
regimului turco-fanariot, care a redus la jumătate teritoriul Moldovei 
şi care prin politica sa abuzivă a devenit, după opinia acestor boieri, 
principalul vinovat de declanşarea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. 
Pentru găzduirea acordată acestor boieri, bătrinul Doxachi Hurmuzachi 
primea în 1827 de la domnul Moldovei titlul onorific de ,.mare agă44. iar 
două decenii mai tîrziu şi acela de ..mare vornic14 '•*, fapt ce a presupus 
menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu fam ilia Hurmuzachi —  pe care 
George Călinescu o aprecia drept „cea mai inimoasă" şi cu rol central 
în organizarea şi dezvoltarea vieţii culturale în Bucovina anului 1848. 
In deceniul premergător anului 1848, Eufrosina Petrino, fiica lui Do
xachi Hurmuzachi, era preocupată „de a îmbogăţi colecţiunile eintecelor 
naţionale din toate ţările locuite de români", ne informează Gheorghe 
Bariţiu, ceea ce presupune că avea strînse legături cu principalele cen
tre culturale româneşti din celelalte teritorii ; ea oferea chiar şi banii 
necesari pentru tipărirea acestor cîntece. Aşa au apărut la Cernăuţi, la 
1848, în limba franceză, cele patru fascicole celebre de „Arii naţionale

11 Arh. Muzeului judeţean Suceava, loc. cit.
12 Ibidem, p. 93—94.
13 Ion Nistor, op. cit., p. -10—41.
14 GeorRe Călinescu, op. cit., p. 5fi8.
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româneşti44, cuprinzînd doine, balade, hore, cîntece pastorale, puse pe 
note de compozitorul român bucovinean Carol M ic u li,5. în  capitala Bu
covinei se recitau şi se cîntau poezii ale lui Bolintineanu şi Cârlova. 
puse pe note de Miculi. Fruntaşii mişcării naţional-culturale din Buco
vina urmăreau atent activitatea culturală şi politică din celelalte teri
torii româneşti. Astfel, Alecu Hurmuzachi îi scria lui Gheorghe Bariţiu

1 abia aşteaptă să apară proiectata istorie a literaturii române a lui Ion 
Maiorescu, considerind că „această publicare ar răspunde la cea mai ur- 
centă şi mai simţită lipsă14. Alecu Hurmuzachi se oferea chiar să tri
mită fonduri pentru tipărirea ei 1<!.

La 1848, Cernăuţiul şi Cernauca au devenit, pentru cîtăva vreme, 
'-«filtrul cel mai important şi mai activ din întreg spaţiul vechii Dacii. 
I..» această concluzie ne duc următoarele argumente. Aici s-au refugiat 
revoluţionarii din Moldova —  Mihail Kogălniceanu. Vasile si Iancu Alec- 
..mdri. Al. I. Cuza, George Sion. Anastase Panu, Alecu Russo, Petru şi 
Vasile Cazimir. Dimitrie Conta, Costache Negruzzi. Alexandru Moruzi, 
'■;ij :•(> Cantacuzino, Rolla, Rosetti, Ralet, Filipescu ete., adică, aprecia
I >' Nistor „aproape tot ceea ce Moldova avea atunci mai distins ca sen ţi
nu it, talent şi dragoste de neam". —  iar din Transilvania —  Timotei 
( ’ipariu, Gheorghe Bariţiu, Aron Pumnul. Iacob Bologa. Grigore Mihali, 
Im i t  această concentrare de personalităţi revoluţionare ncmaiîntilnită în 
ni' i un alt centru politic şi cultural al românilor a căpătat „înfăţişarea 
uimi adevărat congres al intelectualilor români de pretutindeni44 n . Frun- 
•aşii Bucovinei au fost şi gazde şi participanţi la acest congres. Aici s-au 
nat hotărîri importante, s-au elaborat broşuri şi programe —  ca „Dorin- 

’• 1 partidei naţionale din Moldova*4, socotită ele lorga adevărată ..evan- 
j*lk-Iio a românismului44 —  iar idealul realizării unui stat politic unitar 
ii! tuturor românilor s-a pus ca o problemă fundamentală, la ordinea 
jii' i 1'. Apoi. cînd in Transilvania au fost suspendate toate publicaţiile 
revoluţionare şi in Moldova s-a petrecut acelaşi lucru după intrarea tru- 

r ruseşti şi otomane, gazeta „Bucovina44, apărută la Cernăuţi săp- 
um înal intre octombrie 1848 şi octombrie 1850, pe baza ideologiei pa
şoptiste. a rămas singura publicaţie a tuturor românilor şi s-a trans
format in principala lor tribună de apărare a intereselor naţionale ro- 
" u'iiieşti. în  paginile acesteia s-a publicat pentru prima oară „Mioriţa44. 
!> iu publicat lucrări ale unor scriitori de seamă din toate teritoriile
I uite de români, scriitori ca : Vasile Cîrlova, Gheorghe Bariţiu, Aron 
Pumnul, Andrei Şaguna, Iacob şi Andrei Mureşanu, Ion Eliade Rădu- 

.rti. Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Dimitrie

15 Ion Nistor, op. cil-, p. 43.
Iii Ibidem, p. 38 şi N. Bănescu, Corespondenta familiei Hurmuzachi cu 

.’i.’orţjhe Barifiu, Vălenii de Munte, 1911, p. 38—42.
17 Arh. Muzeului judeţean Suceava, loc. cit., p. U I ;  Ion Nistor. op. cit.,

i> <9.
18 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 27.
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Bolintineanu şi alţii ,!\ ceea ce îndreptăţea aprecierea Iui lorga că ga
zeta „Bucovina* a devenit o veritabilă „Dac ie literară* J0. Gazeta „Bu
covina* a fost. urmărită cu viu interes „de către publicul din toate *.â- 

nle româneşti* cum o recunosc membrii redacţiei, pentru că această 
publicaţie s-a străduit să rămînă timp de doi ani „cel de pe urmă organ, 
care mai cuteza a-şi ridica glasul spre apărarea drepturilor şi expunerea 
durerilor naţiunii române, precum şi spre înfruntarea neadormiţilor ei 
calomniatori*

Fără aceste consideraţii preliminare nu am putea înţelege interesul 
manifestat în paginile gazetei pentru istoria naţională in general şi re
voluţia română de la 1848 in special.

Abordînd o vastă problematică privitoare la revoluţia română ue 
la 1818, redactorii gazetei „Bucovina* —  Iraclie Porumbescu. Aron Pum
nul, dar mai ales fraţii Alecu. Gheorghe şi Eudoxiu Hurmuzachi — d i i  
motive lesne de înţeles nu-şi semnează niciodată articolele. Ei dovedesc
o temeinică informaţie şi o matură înţelegere a evenimentului eporv.l 
in care sint antrenaţi toţi românii. Insemnătarea. valoarea aprecierilor 
şi informaţiile conţinute în referirile lor la 1848 sint cu atît mai demne 
de relevat cu cit, la data la care şi le-au redactat, revoluţionarii di:. 
Moldova se retrăseserâ din Cernăuţi şi revoluţia din Moldova şi Munte
nia era deja infrintă, iar în Transilvania se angaja lupta între români si 
maghiari. însemnările lor sint mărturiile unor contemporani şi merită 
toată atenţia.

Astfel, intuind cu luciditate şi perspicacitate vizionară însemnătatea 
istorică a revoluţiei, române, redactorii gazetei din Cernăuţi o apreciază, 
la sfîrşitul lunii octombrie 1848 drept „cea mai frumoasă pagină a is
toriei noue a României* Formularea are o dublă semnificaţie : este 
vorba de România, noţiune care revine foarte frecvent în paginile „Bu
covinei*, deşi România nu exista ca stat, şi expresia istoria ei nouă in 
care cărturarii patrioţi din Cernăuţi, contemporani ai evenimentului, 
cred cu toată convingerea, ca o realitate în devenire imediată.

în  articolul „Ţările române in privinţa mijloacelor lor naţionale şi 
politico11, din numărul 2 al gazetei, se relevă că românii au un trecut 
cu o cultură şi civilizaţie de care se pol mîndri ; considerînd însă de un 
interes secundar analiza condiţiilor şi împrejurărilor istorice care au de
terminat decăderea ţărilor române, se consideră mai important să se- 
releve, prezentul, cu revoluţia de la 1848, care este „lucrător pentru 
România întreagă*. Hotăritoare sînt prezentul şi viitorul : „trecutul e 
pentru România de un caracter cu totul istoric : tendinţa duhului Româ
niei în veacul trecut şi în veacul de faţă au fost să aducă aminte fiilor 
României că ei sînt români, de o origină română, cu o istorie română.* 
în  continuare se reliefează că „Ardealul, Moldova, Valahia, într-un eu- 
vint toată România* posedă numeroşi patrioţi, care s-au afirmat în lupta

10 Ibidem, p. 20 şi Mi roca Cenuşă, Gheorghe Bariţiu ţi ziarul „Bucovina“ 
în „Suceava1*, voi. VI—VII. 1980. p. 179— 185.

20 Nicolae lorga. Istoria literaturii române, f.a., voi. III. p. 20.
21 Mihai Iacobescu, op cit., p. 29.
22 Bucovina". Supliment, nr. 3/18.48, p. 30.

’.i VOLUTIA DE LA 1848 REFLECTATA ÎN GAZETA „BUCOVINA

pentru libertate şi democraţie. Analizind revoluţia română ca un proces 
unitar, desfăşurat in întreg spaţiul vechii Dacii, redactorii „Bucovinei"

iu în mod limpede că : „Mişcările din Moldova mai intîi. revoluţia din 
' .ilahia, manifestările naţionale din Ardeal. Banat şi Bucovina* nu au 
■' t nicidecum „efectul revoluţiei europene", ci rezultatul afirmării şi 
voinţei proprii ale românilor, pentru că : „Istoria încă nu cunoaşte un 
l-pul decit numai atunci cînd el ajungind la conştiinţa naţionalităţii
■ ,ile, cultivează această naţionalitate şi ştie să-şi cîştige rang şi respect 
de la alte şi celelalte naţii." Or. surprinzând just obiectivele revoluţiei 
române, redactorii „Bucovinei44 conchid că tocmai aceasta a arătat anul 
de la 1848 că „naţia română avea de rezolvat două chestii, una strict na- 
!i< nală şi alta politică şi socială*, sau. cu alte cuvinte „cultul naţionali
tăţii pe de o parte, perfecţia instituţiilor politice şi sociale pe de altă 
parte, iată datoria României în veacul al XÎX-lea." în procesul afirmării

pregătirii lor pentru momentul 1818. românii au apelat la istoria na- 
'ională. susţine gazeta, pentru că românii aveau datoria să-şi cunoască 
i-.toria lor proprie, să-şi dezvolte dragostea pentru propria lor patrie, 
ipoi istoria lor „s-o înfăţişeze Europei41, şi „să-şi ceară rînd intre alte 
; ti >poare*

Gazeta „Bucovina* surprinde apoi cu exactitate adevărul că revo
luţia a cuprins nutrea majoritate a naţiunii române. Astfel, in Ţara Ro-
• urnească, se relevă in articolul susmenţionat, „revoluţia s-a răspîndit 
in toate clasele sociale, afară de boierii munteni*, care „astăzi fac un
■ < ntract atît de ticălos cu boierii moldoveni44, în sensul că şi unii şi alţii 
Miluţă intrarea trupelor străine in ţară şi colaborează cu ocupanţii oto
mani şi ruşi. Făcind afirmaţia că la revoluţie au participat „toate cla- 
ele sociale*, afară de marii boieri, gazeta dă detalii că alături de ţă

rani. orăşeni, intelectuali, elemente ale burgheziei, s-au aflat mulţi pre
oţi de ţară şi călugări, ba, în Muntenia „oştirea toată, spre lauda ei, este 
: f.'litru revoluţie*

Numeroase sint referirile prin care gazeta aduce acuzaţii acţiunilor
i itiuaţionale şi antipatriotice ale marilor boieri din Moldova şi Ţara 
Komănească. Astfel, în nr. 3, gazeta relatează că un grup de boieri reac
ţionari din Muntenia, aflaţi la Braşov —  şi, informează „Bucovina*, este 
vorba de beizadea Grigore Ghica. Manuel Băleanu, Nicolae Conta — 
.ni înaintat un memoriu de mulţumire autorităţilor braşovene, pentru 
: ăzduirea acordată, scriind între altele că revoluţia din Ţara Românească 
ir fi fost provocată de „nişte nebuni comunişti şi republicani*. în  în- 
■'boierea acestei informaţii, în gazetă se scrie că redacţia s-a văzut obli
cată să dea cititorilor „numele acestor ticăloşi, care critică cea mai fru
moasă pagină a istoriei României* '-5. în acelaşi sens. „Bucovina* publică 
la 11 noiembrie 1848 două informaţii : expulzarea peste graniţă a 22 de 
persoane. învinuite de a fi fost capul revoluţiei în Muntenia, între care

23 „Bucovina**, nr. 2/1848, p. 13—14.

24 Ibidem, p. 16.

25. „Bucovina", Supliment, nr. 3/1848, o 30



558 Ml HAI IACOIÎHS

Bolintineanu şi alţii l!l, ceea ce îndreptăţea aprecierea lui lorga că .ua- 
zeta „Bucovina11 a devenit o veritabilă „Dacie literară'4 '-0. Gazeta Bu
covina" a fost urmărită cu viu interes „de către publicul clin toate ţă
rile româneşti*4 cum o recunosc membrii redacţiei, pentru că această 
publicaţie s-a străduit să râmină timp de doi ani „cel de pe urmă organ, 
care mai cuteza a-şi ridica glasul spre apărarea drepturilor şi expunerea 
durerilor naţiunii române, precum şi spre înfruntarea neadormiţilor ei 
calomniatori44 -1.

Fără aceste consideraţii preliminare nu am putea înţelege interesul 
manifestat în paginile gazetei pentru istoria naţională în general şi re
voluţia română de la 1848 in special.

Abordînd o vastă problematică privitoare la revoluţia română le 
la 1848. redactorii gazetei „Bucovina*4 —  Iraclie Porumbescu, Aron Pum
nul. dar mai ales fraţii Alecu. Gheorghe şi Eudoxiu Hurmuzachi di t 
motive lesne de înţeles nu-şi semnează niciodată articolele. Ei dovedesc'
o temeinică informaţie şi o matură înţelegere a evenimentului epo-xil 
în care sînt antrenaţi toţi românii. însemnătarea, valoarea aprecierii- r 
şi informaţiile conţinute în referirile lor la 1848 sînt cu atit mai demne 
de relevat cu cit, la data Ia care şi le-au redactat, revoluţionarii ci; . 
Moldova se retrăseseră clin Cernăuţi şi revoluţia din Moldova şi Munte
nia era deja înfrintă, iar în Transilvania se angaja lupta intre români si 
maghiari. însemnările lor sînt mărturiile unor contemporani şi merită 
toată atenţia.

Astfel, intuind cu luciditate şi perspicacitate vizionară însemnătatea 
istorică a revoluţiei române, redactorii gazetei clin Cernăuţi o apreciază, 
la sfîrşitul lunii octombrie 1818 drept „cea mai frumoasă pagină a is
toriei noue a României44 Formularea are o dublă semnificaţie : este 
vorba de România, noţiune care revine foarte frecvent în paginile „Bu
covinei44, deşi România nu exista ca stat. şi expresia istoria ei nouă :it 
care cărturarii patrioţi din Cernăuţi, contemporani ai evenimentului, 
cred cu toată convingerea, ca o realitate în devenire imediată.

In articolul „Ţările române în privinţa mijloacelor lor naţionale şi 
politice44, clin numărul 2 al gazetei, se relevă că românii au un trecut 
cu o cultură şi civilizaţie de care se pot mindri ; considerînd însă de un 
interes secundar analiza condiţiilor şi împrejurărilor istorice care au de
terminat decăderea ţărilor române, se consideră mai important să st 
releve prezentul, cu revoluţia de la 1848, care este „lucrător pentru 
România întreagă44. Hotăritoare sint prezentul şi viitorul : „trecutul e 
pentru România de un caracter cu totul istoric ; tendinţa duhului Româ
niei în veacu! trecut şi în veacul de faţă au fost să aducă aminte fiilor 
României că ei sînt români, de o origină română, cu o istorie română.44 
în  continuare se reliefează că „Ardealul, Moldova, Valahia, într-un cu- 
vînt ‘oată România44 posedă numeroşi patrioţi, care s-au afirmat în lupta

10 Ibidem, p. 29 şi Mircea Cenuşă, Gheorghe Bariţiu şi ziarul „Bucovina'" 
în „Suceava", voi. VI—VII, 1080, p. 170—185.

20 N<colae lorga. Istoria literaturii române, f.a., voi. ITI. p. 20.
51 Mihai Iacobescu. op cit., p. 20.
52 .„Bucovina", Supliment, nr. 3/1848, p. 30.
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pentru libertate şi democraţie. Analizînd revoluţia română ca un proces 
u'iitar, desfăşurat în întreg spaţiul vechii Dacii, redactorii „Bucovinei44 

iu in mod limpede că : „Mişcările din Moldova mai întîi. revoluţia din 
\ alahia, manifestările naţionale din Ardeal. Banat şi Bucovina44 nu au 
f ’ nicidecum „efectul revoluţiei europene44, ci rezultatul afirmării şi 
oinţei proprii ale românilor, pentru că : „Istoria încă nu cunoaşte un 

(« pul decît numai atunci cînd el ajungînd la conştiinţa naţionalităţii 
s.ile. cuitivează această naţionalitate şi ştie să-şi cîştige rang şi respect 
e |a alte şi celelalte naţii.44 Or. surprinzînd just obiectivele revoluţiei 

române, redactorii „Bucovinei'* conchid că tocmai aceasta a arătat anul 
(ie la 1818 că „naţia română avea de rezolvat două chestii, una strict na
ţională şi alta politică şi socială44, sau. cu alte cuvinte „cultul naţionali
tăţii pe de o parte, perfecţia instituţiilor politice şi sociale pe de altă 
parte, iată datoria României in veacul al XÎX-lea.44 în procesul afirmării 
şi pregătirii lor pentru momentul 1818. românii au apelat la istoria na
ţională, susţine gazeta, pentru că românii aveau datoria să-şi cunoască
i .loria lor proprie, să-şi dezvolte dragostea pentru propria lor patrie, 
ip >i istoria lor „s-o înfăţişeze Europei44, şi „să-şi ceară rinei intre alte 
popoare'4

Gazeta „Bucovina44 surprinde apoi cu exactitate adevărul că revo
luţia a cuprins nutrea majoritate a naţiunii române. Astfel, in Ţara Ro
mânească, se relevă în articolul susmenţionat, „revoluţia s-a răspîndit 
In toate clasele sociale, afară de boierii munteni44, care „astăzi fac un
• ontract atît de ticălos c-u boierii moldoveni44, în sensul că şi unii şi alţii 

liută intrarea trupelor străine in ţară şi colaborează cu ocupanţii oto
mani şi ruşi. Făcînd afirmaţia că la revoluţie au participat „toate cla-
■ ele sociale44, afară de marii boieri, gazeta dă detalii că alături de ţă- 
r.ini. orăşeni, intelectuali, elemente ale burgheziei, s-au aflat mulţi pre- 
o ţ i  de ţară şi călugări, ba, în Muntenia „oştirea toată, spre lauda ei. est-* 
p< ntru revoluţie44

Numeroase sînt referirile prin care gazeta aduce acuzaţii acţiunilor 
antinaţionale şi antipatriotice ale marilor boieri din Moldova şi Ţara 
Româneasca. Astfel, în nr. 3, gazeta relatează că un grup de boieri reac
ţionari clin Muntenia, aflaţi la Braşov —  şi, informează „Bucovina4*, este 
vorba de beizadea Grigore Ghida, Manuel Băleanu, Nicolae Conta —  
au înaintat un memoriu de mulţumire autorităţilor braşovene, pentru 
ăzduirea acordată, scriind între aitele că revoluţia clin Ţara Românească

■ ir fi fost provocată de „nişte nebuni comunişti şi republicani44. în  în- 
eheierea acestei informaţii, în gazetă se scrie că redacţia s-a văzut obli
cată să dea cititorilor „numele acestor ticăloşi, care critică cea mai fru
moasă pagină a istorici României44 '-’5. în acelaşi sens. ..Bucovina44 publică 
la 11 noiembrie 1818 două informaţii : expulzarea peste graniţă a 22 de 
persoane, învinuite de a fi fost capul revoluţiei în Muntenia, intre care

23 „Bucovina", nr. 2/1848, p. 13—14.

24 Ibidem, p. 16.

25. „Bucovina", Supliment, nr. 3/1848, o 30
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Ion Eliade, Cristian Tell, Ştefan Cîolescu, Cezar Bolliac, Grigore Grădiş- 
teanu, C. A. Rosseti, Nicolae Bălcescu, Ion Voinescu, care nu vor prim i 
drept de reîntoarcere in ţară decît cu învoirea Porţii Otomane. Conco
mitent se publică şi ştirea că „Un act de mulţumire a boierilor reacţionari 
şi a ciocoilor lor prin care aceştia —  în 14 septembrie, a doua zi după 
ce s-au vărsat sîngele compatrioţilor (în Dealul Spirii) şi trupurile lor 
erau încă fumegînde pe străzile 13ucureştilor —  mulţumesc lui Ftiad-e- 
fendi, pentru că prin dovezile cele mai învederate de dragoste şi mîn- 
gîiere, şi prin purtare plină de înţelepciune, de iubire, de omenie, de 
nobleţe şi totodată de statornicie au restatornicit liniştea'1 în ţară. După 
această relatare plină de ironie, gazeta conchide în final că „numele 
iscălitorilor —  acestui act de mulţumire —  vor fi în istorie, între vîn- 
zătorii de patrie, cei mai ticăloşi"2,i. Aceeaşi imagine contrastantă este 
înfăţişată în paginile „Bucovinei" şi după invadarea ţării de către tru
pele turco-ruse, cu un efectiv, apreciat de gazetă la 50.000 de ostaşi. în 
Bucureşti ruşii au ocupat partea oraşului din dreapta Dîmboviţei, iar 
turcii partea stingă ; apoi s-a creat o imagine care arată astfel : „Bucu
reştii, pentru boierii reacţionari este astăzi un adevărat oraş al bucuriei. 
Veseli de a se vedea scăpaţi de cumpliţii revoluţionari, ei se silesc in 
tot chipul de a-şi arăta recunoştinţa mîntuitoarelor armii. De aceea, 
toate zilele săptămînii sînt ocupate cu baluri, conţerturi. mese, plim 
bări, teatruri", dar, adaugă „Bucovina". „în vremea asta bietul popor 
românesc, prin oşti turco-ruseşti se sileşte de a se întoarce la vechea 
sclavie, la clacă, havalale, beilicuri". însă, restabilirea ordinei se face 
greu, fiindcă „unele judeţe nu pot încă a se hotărî de a se pleca la 
aceasta, mai ales judeţele Teleorman şi Turnu" -7.

Aceeaşi critică vehementă o face gazeta şi rec/imului absolutist re- 
instaurat de Mihai Sturdza în  Moldova, care la adăpostul şi sub pro
tecţia trupelor ruseşti „urmează cu obrăznicie calea începută de 14 anî" 
şi printr-un „ofis" îndepărtează din funcţie pe cei bănuiţi a fi simpatir- 
zanţi ai revoluţiei, schimbă candidaţii la deputăţie cu oameni num iţi 
direct de dînsul, arestează -— la porunca ofiţerilor ruşi —  mai mulţi pa
trioţi polonezi aflaţi la Ia ş i28, se autointitulează guvern „naţional", dar 
„pune pe fugă pe moldovenii patrioţi" —  gazeta relatînd cu mult curaj 
despre „mîrşăviile d-lui Sturza, mărimea abuzurilor sale şi blestematele 
mijloace ce au întrebuinţat ocîrmuirii sale" —  ceea ce duce la un grav 
conflict între redacţie şi domnul Moldovei, conflict cercetat şi relevat 
de istoricul Teodor Bălan -0. Dcmascind stările de lucruri din Moldova 
şi concluzionînd că Sturza este un tiran „care astăzi nu-şi poate găsi 
pereche nici între despoţii Asiei şi Africii", că el este înconjurat „de un 
asemenea guvern, pe lîngă care ocîrmuiriie piraţilor se pot numi omer 
neşti", cerînd chiar deputaţilor bucovineni să ridice în parlamentul vie- 
nez glasul lor contra abuzurilor din Moldova pentru ca puterile euro

26 ..Bucovina", nr. 2/18-18, p. 15.
27 Ibidem, nr. 4/1848, p. 32.
28 Ibidem, nr. 1/1848, p. 4.
29 Teodor Bălan. Fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul „Du 

covina", Cernăuţi, 1924.
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pene „să mijlocească sfîrşitul unei asemenea tiranii, care face necinste 
Europei41, gazeta lansează avertismentul că „nu vom conteni de a pro- 

ta şi în contra Rusiei, pină cînd aceasta nu va înţelege că este a ne-
i in .ti numele naţiei şi guvernului său, apărind pre o viperă ca Sturza, 
ni contra voinţei unui popor întreg, în contra opiniei publice, acest 
mar" tribunal al lumii, dinaintea căruia trebuie astăzi să se plece îm
păraţi ,ca toţi simpli muritori" :J0.

Considerînd revoluţia din toate teritoriile româneşti o ridicare le- 
itimă pentru drepturile sociale şi naţionale ale întregii naţii, gazeta

l ondamna cu fermitate intervenţia marilor puteri, ca o încălcare a in
tereselor poporului român. Cînd turcii s-au ivit la Cotroceni, relatează 
„Bucovina", atunci „poporul şi din oraş şi de Ia ţară, în număr de mai 
mult mii, tăbârăşte in dreptul taberei turceşti. Steagurile tricolore, pra- 
puriie corporaţiilor, crucea se implîntă faţă în faţă cu corturile asupra 
«•ârora luceşte sem iluna";il. Pentru a înăbuşi revoluţia, ocupanţii îşi 
aleg colaboratori din rîndul marii boierimi şi ai clerului înalt. Fuad- 
efendi serie la 10 22 septembrie mitropolitului Ţârii Româneşti, ca unuia 
pe care îl socoteşte „ministru al păcii", cerîndu-i „să facă pre oile sale 
a intre In staulul pe care l-au părăsit". De asemenea, îi porunceşte m i

tropolitului să închidă în mănăstiri pe călugării şi preoţii care au fost 
«Ie partea revoluţiei, iar m inistrului de interne, nou instalat de ocupanţi.
ii ordonă să dezarmeze pe săteni, „de tot felul de arme, fie şi suliţe" ;1-. 
Noul guvern opresor, constituit în primele zile ale ocupaţiei, este format 
'lin Fuad-efendi. generalul rus Diihamel şi boierul Constantin Cant'i- 
cuzino, sub scutul căruia boierii reacţionari se reîntorc Ia casele 'or. 
in timp ce „ai noştri —  relatează „Bucovina" —  se risipesc în toate 
părţile". Omer-Paşa devine comandantul m ilitar al capitalei. Relevînd 
momentul intrării trupelor străine în capitală, gazeta reconstituie cu 
detalii unele aspecte. Astfel, gazeta informează că românii au trimis o 
delegaţie la Fuad-efendi. pentru a-şi exprima doleanţele. Trimisul Por
ţii Otomane, Fuad-efendi a declarat insă românilor că „n-are a discuta, 
ci numai a executa. Atunci —  relatează „Bucovina" —  la zîmbetul de 
mulţumir:' al ticăloşilor boieri", mulţimea „începu a se manifesta prin 
cele rmii desperate protestaţii", încît „răsună cortul de strigarea : Moar- 
n a mai bine. decît r « u ’a m e n tu l ! "  (Organic). Gaze'a reproduce în fi
nal o corespondenţă din Iaşi, a unui martor ocular, despre bătălia din 
Dealul S p ir ii:n.

Stăruind asupra momentului intrării trupelor otomane şi ruseşti 
in Bucureşti. „Bucovina" relatează că. în ciuda totalei inegalităţi a for
ţelor care urmau să se înfrunte, românii nu au cedat de bunăvoie. Pe 
lingă protestul general şi rezistenţa armată opusă în Dealul Spirii, ni se 
precizează detaliul că generalul Gheorghe Magheru, care avea circa

30 „Bucovina", nr. 3 1848, p. 22—23.

31 Idem. Supliment, nr. 1/1848, p. 8.

32 Ibidem, p. 12 şi „Bucovina", nr. 2/1848. p. 15— 16.

33 „Bucovina". Supliment nr. 1 1848, p. 9.
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1)00 de oameni bine înarmaţi :M, a declarat că nu va depune armele, pină 
ce nu vor ieşi ruşii din Valahia. La 11 şi 15 septembrie. —  după ce 
turcii au intrat in Bucureşti şi Fuad-efendi l-a invitat pe Ludersc 
să-şi continuie înaintarea cu trupele sale —  generalul Magheru „care, 
scrie „Bucovina", au luat supt comanda sa toate puterile partidei na
ţionale". a anunţai prin două proclamaţii că vrea să apere Constituţia 
din iunie in cele 5 judeţe de peste Olt. Ion Eliade Rădulescu şi Cristian 
Tell s-au refugiat la Braşov, apoi la Sibiu, păstrind legătura cu Magheru 
şi fiind gata să-l sprijine prin toate mijloacele x\ Dar, relatează „Bu
covina". după ce ruşii au invadat nu numai capitala Munteniei, ci toată 
ţara. Magheru a fost silit să depună armele datorită presiunii exercitate 
de Franţa şi Anglia, prin consulii lor de la Bucureşti. Comentînd acest 
fapt. gazeta scrie : „O, Franţia. o. Anglie, încă o crimă a politicii voa
stre !" Crima este judecată şi înfierată după consecinţele răsfrînte asupra 
poporului român, care „ameninţat de turco-ruşi. părăsit de puterile eu
ropene. ce era să facă şi ce avea de nădăjduit pentru soarta patriei sale ?" 
Redactorii de la Cernăuţi relatează plini de amărăciune şi indignare, 
cum, în momentul cînd două corpuri ale armatei lui Magheru erau pe 
cale de a ocupa Piteştii. Curtea de Argeş şi Slatina. în tabăra sa a 
sosit Grant. secretarul consulului englez la Bucureşti şi a doua zi. la 28 
septembrie 1848, Magheru fu silit să dea o proclamaţie, pentru imprăş- 
tierea armatei sale regulate şi a gloatelor de ţărani care se adunaseră in 
număr mare. Refugiindu-se apoi la Sibiu, unde conlucra cu Eliade şi 
Tell, generalul Magheru a transportat toate armele şi muniţiile oştirii 
sale şi le-a dăruit gărzilor naţionale româneşti din Transilvania;tti —  
informaţie deosebit de preţioasă şi semnificativă, relevind unitatea de 
acţiune a românilor munteni cu cei transilvăneni.

Intervenţia trupelor străine, tureo-ţariste, a arătat incă odată —  
evidenţiază gazeta —  că românii nu pot găsi şi nici nu se pot aştepta 
la vreo înţelegere şi mintuire de la cele două imperii. „Bucovina" de
mască abuzurile trupelor invadatoare şi jaful săvîrşit de otomani şi 
ruşi, pentru a se aproviziona. Astfel, se reproduce informaţia înserată 
în „Jurnalul de Gonstantinopol**. din !> octombrie, cum că, trupele tur
ceşti intrate în ţările române sînt întreţinute de guvernul imperial rus, 
iar mai jos citează, d in  acelaşi articol, relatarea că „îndestularea Oştilor 
ruseşti este în sarcina principatelor", ultima informaţie anulînd-o pe 
prima şi dînd de fapt adevărul trist asupra cheltuielilor de întreţinere 
a oştilor invadatoare. Gazeta concluzionează în legătură cu acest as
pect : „Reflecţiile ce comparaţia acestor două fraze trebuie să insufle ro
mânilor, le lăsăm să le facă pentru dînşii m inistrul rus... şi timpul**:i7.

Modul in  care trupele turceşti şi ruse colaborează la infrîngerea re
voluţiei române, urmărind aceleaşi interese reacţionare ale regimurilor 
lor feudal-absolutiste, reprezintă un alt moment de reflecţie pentru ro
mâni : „Ţăranii —  scrie gazeta din Cernăuţi —  se m iră cum ruşii, duş-

34 Idem, nr. 2/1848, p. 15.
35 Ibidem, nr. 1/1848, p. 4.
36 „Bucovina", Supliment, nr. 3/1848, p. 29—30.
37 Ibidem, p. 30.
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■ nanii de moarte ai turcilor, intră la braţ cu ei în Vahahia, spre a oprima 
m popor" :a\

înfierarea atitudinii retrograde a politicii otomane şi ruseşti este 
făcută pe larg, cînd se analizează obiectivele revoluţiei. Astfel in arii- 
ulul Unirea Moldovei cu Ţara Românească, din nr. 3, din octombrie 
IU 18, abordîndu-se in mod realist şi cu o bogată argumentaţie istorică 
problema unirii, se evidenţiază că ..această unire, intre două ţâri ale 
aceleiaşi naţii, de la întemeierea Principatelor s-au dorit pururea, de 
coi mai însemnaţi bărbaţi ai României". Sint citate in acest sens efor
turile lui Ştefan cel Mare şi îndeosebi ale lui Mihai Viteazul, nolindu-v? 
că „mijloacele încă întrebuinţate spre a duce această mintuitoare unire, 
lupă obiceiul timpurilor de atunci, erau armele .şi de aceea ele. în loc 

de a o săvirşi. o îngreuiară incă prin urmele neapărate ale războiului", 
agerind ideea deosebii de valoroasă că unirea va trebui realizată prin- 
r-o manifestare a voinţei, pe cale paşnică, pentru că românii „de cile 

uri îşi putură arăta dorinţele, ei cerură această unire". Este astfel anti- 
ipată realitatea istorică de la 1859. In continuare, in acelaşi articol, se
• afirma una din ideile exprimate ulterior de Bălcescu, atunci cind se
i referi la sarcinile viitoare ale revoluţiei şi anume, scrie gazeta : „După 

revoluţia de la Bucureşti, atît muntenii, cit si moldovenii — şi chiar şi 
l>artida reacţionară din Valahia —  s-au rostit pentru întruparea Prin
cipatelor. intr-un singur corp. Şi această cerere au fost unul din cele 
dinVii articole din nota înfăţişată Porţii Otomane de eătre guvernul pro- 

izoriu al Y'alahiei". Dar, comentează gazeta, sesizind foarte just teridi.it. i 
pre unire a românilor, guvernul de la Petersburg şi-a informat la 1!» 

iulie toate agenţiile din Europa, cerîndu-le să lucreze astfel incit să ză
dărnicească prin toate mijloacele această unire. Rusia, ne informează
■ .izota eernăuţeană, a găsit, sprijin in această acţiune mai ales la Poarta 
Otomană, pentru că „nici Turciei, nici Rusiei nu-i vine bine să vadă în 
locul ambelor Principate, ieşind un nou stat“. însă, constată „Bucovina**, 
dacă atitudinea Porţii Otomane fusese întotdeauna ostilă unirii româ
nilor, ca opresoare directă a acestora, Rusia, erijîndu-se în eliberatoarea 
popoarelor din Balcani şi ocrotitoare a creştinilor, jucase în trecut un 
rol mult mai ipocrit: „Rusia odinioară ţinea un limbagiu cu totul altul. 
De cît ■ ori ea avea nevoie să scoale pre români în contra sultanului şi 
dintrînşii să-şi facă piedestalul pe care şi-au întemeiat puterea şi in 
fluenţa sa în Orient —  şi cu care astăzi ea slujeşte spre a asupri pre 
aceiaşi români, care au contribuit la aşezarea sa —  ea pururea ca răs
plătire !e-au înfăţoşat încîntătorul tablou al unirii Principatelor. Aşa 
Iu Congresul ce avu Ioc la Nemirov, în 1737, Rusia se prim i ca să facă 
pace cu Turcia, dacă aceasta ar recunoaşte neatîrnarea Principatelor. 
\.şa la Congresul ce avu loc la 2 august 1772 la Focşani, Rusia c-ru ca

Turcia să accente ca Moldova şi Valahia să formeze un stai nealirnat, 
ub garanţia marilor puteri a Europ?i“ 33. Dezvăluind acest rol perfid, cu 

care Rusia şi-a urm ărit propriile sale interese expansioniste şi nicidecum

38 „Bucovina", nr. 1/1848, p. 4.
39 Ideni. nr. 3/1848, p. 23—24.
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emanciparea creştinilor, gazeta aduce ca argument de netăgăduit faptul 
că, invadind Moldova şi Ţara Românească, trupele ruseşti execută po
runca guvernului de la Petersburg, de a împiedica unirea şi de a repune 
in vigoare Regulamentul Or'ganic —  care fusese elaborat tocmai în timpul 
ocupaţiei ţariste, de către consilieri ruşi. împreună cu 1 boieri, dintre 
care 2 fuseseră numiţi tot ele către ruşi. Dar. opunându-se la 184» unirii 
românilor, şi cerînd în acelaşi timp respectarea Regulamentului Organic, 
Rusia, subliniază gazeta „0ucovina“. face din nou acelaşi joc dublu şi 
ipocrit, pentru că chiar 'Regulamentul Organic înscrisese ideea unirii, 
în art. 425, în următoarea formulare dată în paginile gazetei cernău- 
ţene : „începutul, religia, «obiceiurile şi asemănarea limbii locuitorilor 
acestor două principaturi, precum şi trebuinţele ambelor părţi cuprind din 
însăşi descălecarea lor elementele nedespărţitei uniri, care s-au împiedi
cat şi s-au întîrziat de întîimplăloarele împregiurări. Mîntuitoarele fo- 
losuri a rodului ce s-ar năşite din întrunirea acestor două naţii sînt ne
tăgăduite. Elementele în trun ir ii a moldo-românilor se află aşezate prin 
acest Regulament, prin aserinănatele temeiuri ale administraţiei acestor 
două ţări4*. Trecind peste linnitele acestei formulări (in care se vorbeşte 
eronat despre „două naţii*4, c-ind. in realitate era vorba doar de una sin
gură. cea română), gazeta coinchicle „Lăsăm guvernelor şi publicului Eu
ropei... să judece de buna efredinţă a acestei Curţi protectoare, care la 
1848 face românilor o crimă1 capitală, din ceea ce ea însăşi la 1832 le 
arăta ca o datorie şi ca o neapărată nevoie naţională14

Bucovina dezvăluie fap tiU l că. dintre cele două mari puteri. Poarta 
Otomană ca suzerană şi Rusîia ca protectoare, in urma acţiunilor aces
tora de a ocupa Moldova şi Muntenia, deşi s-a stabilit o anum ită cola
borare şi unitate de vederi, iniţiativele fărdelegilor care se comit por
nesc de obicei din partea gutvernului ţarist şi a trupelor ţariste, care. 
scrie gazeta, se grăbesc „să se' apuce ei de lucru, dacă Fuad-efendi nu va 

statornici deplin statu-quo-ul de mai înainte, adică despotismul, arbitra
rul. abuzurile şi dezbrăcarea obştească, pe care le vedem toate urmin- 
du-şi şi sporind din zi in zi în> Moldova, slavă razimului ce Mihai Sturza 
găseşte in armata rusească, ce-' ocupă acest nenorocit principat —  şi care 
au venit, dragă doamne, să aflare legalitatea şi buna orinchuală" . (subl. 
„Bucovinei14). Relevînd apoi căă pentru orice român s-a spulberat bruma 
de încredere ce o avusese în aocţiunea „eliberatoare44 a Rusiei, gazeta con
chide : „Iată răsplătirea româr.nilor pentru îndelungatele lor suferinţe în 
toate campaniile Rusiei in eonntra Turciei, iată rezultatul protecţiei ace
leia căruia tot am jertfit'4 ',l. Gaazeta face, pe bună dreptate aluzie la jertfa 
grea. de sînge, şi la imensele ; ajutoare materiale, date de români Rusiei, 
în toate războaiele contra Porţii>i Otomane.

Cărturarii bucovineni, gruupaţi în juru l gazetei „Bucovina44 refuză 
să creadă că invazia trupelor : străine în ţările române va putea stăvili 
la nesfirşit vrerea şi aspiraţiile^ românilor : „Revoluţia s-au sfirşit dar ? 
Lucrurile s-au potolit oare ?44 E^i speră, cu o anumită naivitate că lumea,

40 Ibidem, p. 24.

41 „Bucovina", nr. 2/1848, p. K>6-
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Europa civilizată nu va tolera abuzurile turcilor şi ruşilor : „nu este 
dar, vremea, ca Europa să se intereseze de un popor care în contra a 
două imperii mari. părăsit de toţi, fără mijloace şi numai cu curajul său 
îşi apără patria şi libertatea ?4 4 Dar, atrăgînd atenţia Europei asupra 
elor ce se petrec în Principate, românii de la „Bucovina44 ajută şi ei.

i ii modestele lor puteri, la transformarea problemei unirii românilor.
I intr-o chestiune de interes local, naţional, într-una europeană. Redactorii 
„Bucovinei44 au această conştiinţă politică a m isiunii lor şi o exprimă 
astfel : „Moldova şi Ţara Românească sint astăzi lipsite de orice publi- 
aţie, de orice organ, care să exprime nevoile şi suferinţele lor şi cu 

ameninţări de moarte le este oprit de a se jelui măcar. Noi, dar. acei care, 
din toţi românii sîntem cei mai favorizaţi de soartă (...) sintem datori 
a împărtăşi şi fraţilor noştri binefacerile dobîndite. de la martie44. Este 
necesar, relevă gazeta, ca „libera Bucovină să se facă organul românilor 
înaintea Europei44, dezvăluind acesteia „greaua protecţie a Rusiei, slă
biciunea Porţii şi urgia mai ales a domnului Sturza44

Redactorii „Bucovinei44, ca martori ai revoluţiei de la 1848. fac unele 
observaţii juste despre specificul desfăşurării ei în teritoriile române, 
airprind particularităţile evenimentului in Moldova şi Ţara Românea.seu. 
Astfel, „in Moldova, mişcarea revoluţionară s-a făcut de către stările 
ele mai înalte, de boierii cei mai bătrini şi mai însemnaţi, avînd pe 

mitropolitul şi clirosul in cap44 şi chiar Sturza îi numea pe unii dintre 
aceştia „aristocraţi'4. în prima ci fază, „în Moldova nici driturile Rusiei, 
nici acele ale Turciei nu s-au discutat ; o singură petiţie s-au făcut44 si 
„Moldova n-au cerut altă nimica decît o Adunare Obştească potrivită, 
u acelaşi Regulament'4, (Organic), în vreme ce „Valahia şi-au decretat 

principurile pe care voia a-şi întemeia viitoarea constituţie44 şi „la Bu
cureşti Regulamentul Organic a fost ars şi respins categoric44 : dar pri
goana ocupanţilor s-a dezlănţuit cu aceeaşi înverşunare şi in Moldova 
şi in Muntenia, ba. încă. scrie gazeta, moldovenii, care au acţionat „în
tr-un spirit cu totul conservator44, sînt închişi şi prigoniţi mai rău decît 

revoluţionarii din Ţara Românească v>.
In abordarea istoriei revoluţiei române de la 1848, un spaţiu im 

portant acordă gazeta din Cernăuţi şi locului şi rolului ce l-a avut re
voluţia din Transilvania. Deşi gazeta analizează revoluţia română ca un 
proces unitar, exprimat în „mişcările din Moldova mai in tîi44 revoluţia 
din Valahia, manifestările naţionale din Ardeal, Banat şi Bucovina'4 
.u face o distincţie între particularităţile şi ţelurile imediate urmărite 
de români. Astfel, românii din imperiul habsburgic au urmărit să-şi 
ciştige dreptul de-a fi socotiţi o naţiune egală in drepturi cu celelalte, 
de-a nu mai fi subordonaţi cei din Transilvania administraţiei un
gare. iar cei din Bucovina administraţiei galiţiene —  deşi. arată gazeta, 
•-umanii din imperiu formează o naţie de peste 4 m ilioane/,f>.

42 Ibidem.
4:î „Bucovina", nr. ;> 1848. p. 22.
44 Idem, nr. 4 1848, p. 33.
4f> Idem. nr. 2 1848. p. 14.
4li Ibidem, p. 15.
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lin prim element definitoriu in tratarea revoluţiei din Transilvania
ii reprezintă pentru cărturarii români de la ..Bucovina", relevarea ideii 
că românii şi maghiarii aveau un duşman comun : regimul fetidal-absn- 
luiist habsburgic.. in clipa cind s-au aprins flăcările revoluţiei la Viena 
şi Pesta „românii din Ardeal —  notează gazeta —  sint toţi in conglă- 
suire şi atît ei cit şi fraţii lor din Banat şi din Ungaria au refuzat hotă- 
ritor orice simpatie pentru vrăjmaşul Ungariei14. Pentru o înţelegere ro- 
mâno-maghiară s-au pronunţat concomitent şi unii şi alţii. Veseleni. 
spre exemplu, ne informează gazeta, a vorbit în Camera reprezentan
ţilor Ungariei astfel : „Să întindem românilor o mină de fraţi : căci ei. 
ca sj noi. ne aflăm singuri intr-o întinsă mare a naţiilor. Interesul nos
tru. ca şi interesul lor. este de a ne alia împreună, tare şi sincer44, Re- 
prcrlucind acest pasaj, „Bucovina44 scrie in continuare : „Dacă Kossuth 
ar fi ascultat in oara aceea aceste cuvinte, el prin aceasta ar fi dobîndit 
ungurilor un aliat de război gigantic44. Dar „ministrul maghiar se refuză 
insă. atunci in oara cea mai favorabilă cuvenitelor dorinţi a românilor 
si, prin urmare, cererile dreptăţii şi a unei înţelepte politici. Aceasta au 
fosî o mare greşală : şi in interesul atît a românilor cit şi a maghiarilor 
nu putem decît a dori ca această greşală cit se poate mai repede să se 
îndrepteze. Aceasta dorim pentru folosul ambelor ţări. ba chiar pentru 
mintuirea ambelor popoare ; şi negreşit că ne-am bucura din toată in i
ma dacă ungurii n-ar respinge mina românilor şi prin grabnica recunoş
tinţă a driturilor lor ar înlătura cele mai nedrepte prigoniri şi urmările 
lor. Aceasta o zicem cu frica de care este însufleţită inima noastră pentru 
animozităţile de faţă. ce toate ştirile ne încredinţează in conglăsuire că 
este generală şi în totul învrăjbitoare in Transilvania44 Redacţia din 
Cernăuţi adoptă aşadar a poziţie identică cu cea a lui Bălcescu. Hur- 
muzâcheslii cer în co|oaneie gazetei lor să se lichideze c-ît mai îndată 
cu putinţă «> astfel de greşală : „Acum. scrie „Bucovina44 in numărul 2 
clin 11 octombrie 1818. cind ungurii sînt biruitori asupra croaţilor, aceasta 
va fi pentru dinşii cu atît mai vrednic de cinste, cu cit vor dovedi că ei 
dau de bună voie şi celorlalte naţii driturile ce pentru sineşi le-au recla
ma; şi aşa de curajos le-au dobîndit44. Cum in imperiu trăiesc, alături de 
germani şi maghiari, mai multe naţii, gazeta susţine ferm şi limpede 
teza că : ..toate celelalte naţii, ca şi clinşii, maghiarii, au aceleaşi drep
tăţi de a reclama şi de a le dobindi44. Recunoaşterea aspiraţiilor legitime 
ale românilor, ca naţie egală in drepturi cu naţia maghiară, decurge, în 
concepţia redactorilor de la „Bucovina44, clin însăşi raţiunea ce a deter
minat revoluţia. In plus, adaugă gazeta, „aceasta ar ridica încă mai mult 
pre naţia maghiară in stima lum ii şi-şi va ciştiga un aliat puternic şi 
credincios44. Insistind intr-o manieră cu totul impresionantă pentru in- 
frăţirea revoluţionarilor maghiari cu românii transilvăneni, pe baza re
cunoaşterii reciproce a egalităţii în drepturi, a aceloraşi norme şi prin
cipii de convieţuire, redactorii „Bucovinei44 declară în faţa Europei că 
nu românii au fost cei clintii care au recurs la arme : „nouă ne este de
o veselit oare linişte de a putea zice că românii încă de mult înainte au

47 Ibidem, i>. 17.
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cunoscut şi rostit că pentru dinşii nu este o legătură mai firească decit 
aceea cu ungurii44, pentru Că românii, uniţi cu ungurii ar putea să se 
opună în comun acţiunilor expansive ale Rusiei, pentru ca la Dunărea 
de jos să trăiască popoare libere. Revoluţia de la 1818, explică gazeta, a 
ridicat la rangul unui principiu sfint ideea că „Adevărata libertate (...) 
stă în aeeea ca un popor să aibă atitea drituri ca şi celelalte, ca nici 
unul să nu domnească peste celălalt44 /,s.

Stabilirea adevărului istoric că nu românilor li s-ar putea aduce 
învinuirea de-a fi determinat naşterea ostilităţilor între cele două tabere 
revoluţionare, are in vedere realitatea complexă anterioară revoluţiei, 
consemnată veridic şi de către Marx : in 1816, ungurii ceruseră înlocui
rea limbii române cu limba maghiară, ca limbă oficială in Transilvania, 
incit, ignorarea şi încălcarea drepturilor şi libertăţilor cele mai elemen
tare ale românilor făceau ca, aşa cum nota Marx. ..deja, in 1 8 ! f i  o răs
coală împotriva maghiarilor era pe punctul să izbucnească44, iar cind 
>-a declanşat revoluţia clin februarie-martie 1818. sub influenţa nefastă 
a lui Kossuth, care declara în Dietă că „Ungaria nu-şi datorează exis
tenţa decit nobilim ii44, conducerea revoluţiei maghiare a crezut că a so- 
-at timpul „de a întemeia pe ruinele celorlalte naţionalităţi, marea putere 
ungară, puternica şi riguroasa naţiune maghiară“ (sub!, lui K. Marx) v'. 
\vind în vedere tocmai acest fapt. „Bucovina44 reproduce declaraţiile be
licoase şi dispreţuitoare ale lui Kossuth. la adresa românilor, declaraţii 
are, conţinînd tot felul de injurii, se încheiau astfel : „Mi-e silă de acest 

popor al românilor44 şi „îl vom măcelări cumplit*4. Oare, se întreba cu 
temei gazeta „Bucovina44, mai este Kossuth omul „pe care unii incă îl mai 
numesc apostol al libertăţii ?*4 el, care „numeşte pre poporul român re- 
!>el. pentru că voeşte a-şi păstra naţionalitatea ?4i •’*" Dezvăluind cititorilor 
„cruzimile partidei domnului Kossuth4*. gazeta scria in numărul I din 
2(1 octombrie 1818 că nobilimea liberală în frunte cu Kossuth reprezintă 
„o partidă cu care negreşit nu confundăm nici decum pre întreaga na
ţiune maghiară44 : clar politica nefastă imprimată de această partidă re
voluţiei maghiare „au adus pe români la exasperaţie44 Datorită acestei 
partide „extreme44 şi „străine44 de idealurile adevărate ale revoluţiei, s-a 

ajuns ca „popoare, care de sute de ani au trăit împreună, in pace. astăzi, 
iiitărîtatc şi induşmănite, sint silite a apuca armele spre a-şi apăra dritu
rile**. Gazeta insistă pregnant asupra faptului că românii au voit de la în
ceput să meargă împreună cu ungurii în revoluţia de la 1818 : „Lumea 
intreagă ştie citim în nr. 3 din octombrie 1818 al gazetei —  cu cit 
•ntuziasm românii ardeleni primiră principiile de libertate, de egalitate, 
si frăţietate pe care işi funciară maghiarii guvernul lor de la mart. Cine. 
intr-adevăr, nu s-ar bucura de asemenea principii frumoase ? Ei. bine. 
ele pentru români nu sint decit pe Irîrtie. Ministrul Kossuth voieşte. în 
contra marelui principiu al epocii noastre a nimici toate naţionalităţile

4H Ibidem, p. 18.
4'i Karl Marx. însemnări despre români (manuscrise inedite), publicate cie 

Acad. A. Oţetea, Ed. Academiei. Bucureşti. |‘U>4, p. 145— 147.
50 „Bucovina", nr. 4 1848, p. :!l.
51 Ibidem, p. 1)1.
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din Ungaria şi Transilvania, spre a întemeia numai una singură şi ex
clusivă. adică naţionalitatea maghiară14

Gazeta paşoptiştilor din Cernăuţi ia atitudine împotriva presei ma
ghiare ,de extremă dreaptă, in frunte cu „Ellenor44 şi „Kol Hi rado44, care 
cer „exterminarea*4 românilor din Transilvania : „Bucovina44 apreciază 
că aceste cereri aberante „aceste cuvinte osîndesc singura partidă care 
îndrăzneşte a le rosti14 şi fac legitimă hotărirea românilor şi saşilor de-a 
se organiza în gărzi naţionale pentru a-şi apăra împreună, cu arma în 
mînă, drepturile pe care maghiarii. în unire cu secuii le nesocotesc 5*.

Luind drept martoră istoria, gazeta „Bucovina44 consideră ca, în 
cazul conflictului româno-maghiar „nimeni nu-i poate învinovăţi pe ro
mâni : ei apără o cauză sfîntă, naţionalitatea lor. Ei sint hotărîţi a se 
stinge mai bine, de pe faţa păm intului. decit a rămîne sclavi unei alte 
naţii44 v'. Gazeta cernăuţeană respinge cu vehemenţă şi energie ideea că 
românii ar face jocul cercurilor politice imperiale de la Viena : „Să nu 
socotească cineva Că ei (românii, n.n.) ar fi instrumentul vreunei cauze 
reacţionare, cum voesc a-i învinui gazetele ungureşti. Poporul român 
este una în principii, ca şi în fapte şi aceste principii sint acele ale ade
văratei libertăţii, egalităţi şi frăţietăţi, principii proclamate atit la Bucu
reşti cit şi la Blaj. Românii vreau să fie fraţi, nu sclavi44 De la afir
marea cu clarviziune a acestor poziţii teoretice, românii din Bucovina, 
stăpîniţi de „încrederea în viitorul României44, acţionează cu mult curaj 
„intru împlinirea comunelor noastre dorinţi44 51’. Ei adună ajutoare pentru 
legiunile lui Avram Iancu La librăria din capitala provinciei se d ifu 
zează portretul „viteazului patriot44 şi înflăcărat revoluţionar, Avram 
Iancu5s. Bucovinenii apără cauza românilor transilvăneni ca pe propria 
lor cauză : cînd Gheorghe Bariţiu este întemniţat de autorităţile habs
burgice, Hurmuzăcheştii intervin în toamna anului 1848 şi determină eli
berarea lui. pentru că „admiră din toată inima marile calităţi44 ale aces
tui cărturar, care. scrie gazeta, se află „în fruntea naţiei sale44 şi care 
va rămîne „un nume de neuitat in analele României44 50. Cînd Timotei 
Cipariu soseşte în februarie 1850 la Cernăuţi, gazeta salută cu bucurie 
„pre mult faimosul învăţat român44, care „cu însemnate merite pentru 
limba şi literatura română, merge acum spre Viena, pentru a se alătura, 
ne relatează gazeta, „numeroasei deputăţii române, aflătoare acolo44 (i0.

Prin veridicitatea cu care abordează în paginile sale revoluţia ro
mână de la 1818. din întreg spaţiul vechii Dacii, prin bogăţia şi diversi
tatea informaţiilor exacte despre aceasta, pentru încrederea ce o mani-

52 „Bucovina". Supliment, nr. 3/1848. p. 28.
53 Idem, nr. 4 1848, p. 31.
54 Idem, Supliment, nr. 3 1848, p. 28.

55 Idem.

5<i N. Bănescu, op. cit., p. 17.

57 Arh. Muzeului judeţean Suceava, loc. cit., p. U I.

58 ..Bucovina", nr. 22 1850. p. 96.

59 N. Bănescu. op. cit., p. VII şi 17.

60 „Bucovina", nr. 10 1850, p. 4(î—47.
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faţă de evenimentul care a deşteptat simţul şi demnitatea naţio- 
„in întreaga Românie44 ei, prin credinţa nestrămutată în această 

"<inie, care incă nu se crease, dar pe care şi patrioţii de la Cernăuţi 
utrezăresc atunci, la 1848 şi 1849. in condiţii încă extrem de vitrege, 

1. aşa cum relatează gazeta „Românii sînt supuşi la o cumplită probă. 
In principatele Danubiene ei se împilează ca revoluţionari ; in Ungaria şi 

! ilvania ei .se ucid ca reacţionari44, gazeta „Bucovina44 rămîne una 
In '!• cele mai valoroase publicaţii ieşite din frămîntările, din simţămin

te lin cugetele generaţiei de la 1818. Ea rămîne înainte de toate cea
■ I. ' . publicaţie românească din Bucovina, în care se scrie istorie, de pe 

. i*iile ideologiei revoluţiei de la 1848, in care se exprimă o concepţie 
i ită asupra trecutului, prezentului şi viitorului. întrezărindu-se acea 
„i itrragâ Românie44, pe care aveau s-o ctitorească cei înfrînţi temporar
> 8 şi generaţiile de după dinşii care au ştiut să se aprindă ia ici ea-
i) ■ Înălţate în acea „primăvară a popoarelor44, in intreg spaţiul vechii 

I) ' Conţinînd impresionante mărturii ale contemporanilor revoluţiei 
1818. gazeta clin capitala Bucovinei oferă şi răspunsuri foarte clare 

i ia le acelor pseudoistorici, de ieri sau de astăzi, care într-o manieră
n m ţif ic â . împărtăşind poziţia partidei nobilim ii liberale concluse de 
K" ah. încearcă să eticheteze drept „contra-revoluţionară44 acţiunea ro
ma lor transilvăneni de la 1818. „Bucovina44 are meritul incontestabil 
i' fi scris pentru românii din acest teritoriu prima istorie veritabilă
,i revoluţiei de la 1818 şi de a fi pus in acelaşi timp întrebarea funda-
....... ală. in chiar condiţiile înfrîngerii revoluţiei, astfel incit să se în-
m .clâ şi răspunsul : „Nu va veni oare, timpul, ca şi acest popor, de
■ uri instrîmbăţit, să fie şi el privit ca aceea ce este, adică, ca un 

!»>! r care nu voieşte a împila pe alţii, clar care nu vrea ca şi alţii să-1 
împileze şi nu cere decît ceea ce recunoaşte şi celorlalte naţii, adică să 

respecte şi driturile sale şi naţionalitatea sa. precum şi el le respectă 
!>!■!.• aceste la ceilalţi44'*-’.

PREOCCUPATIONS D’UISTOIRE NAŢIONALE EN BUCOVINE : 

l A REVOLUTION ROUMAINE DE 1848 REFLEt EE DANS LE JOURNAL  

„LA BUCOVINE" (1818— 1850)

— R 6 s u m e —

Dans !a pârtie introductive l'auteur se refere a l'activite culturelîe de ia
■ n e  des annees 1774— 1848, relevant t'apparition des premieres pul) ications 
i .nnes a existence souvent ephemere: l'elaboration de travaux a caractere 

plitN.iojjjque. de manuels scolaires et de memoires politiques — tous sous Ie signe 
i • dcologie des Lumieres de I'EcoIe Transylvaine. ayant comme but de defen- 

di. i.< lanKue. la culture. Ia conscience naţionale dans ce territoire soumis a la 
i>" ’. o ne de denationalisation des HabsbourKs.

i.l Ibidem, p. 48 si „Bucovina", nr. 22 1850, p. Olî. 
1*2 „Bucovina", nr. 4 1848, p. 31.
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Parmi Ies prcoecupations d’histoire naţionale, l'auteur analyse ensuite e:i 
ilctail Ia maniere dont Ies erudits jjroupes autour du Journal „La Bucov ie"
al>nrdent l'histoire de la revolution roumaine de IH-IH sur tout le territoire ao
l'ancienne Dacie. On met en relief Ie fait que. en traitant dans plusieurs nunu"• s 
la revolution roumaine. le journal „La Bucovine" insiste sur ies aspects suiya::'.' 
1’iinportance de la revolution pour l'avenir de tous Ies Houmains. la pariu - 
pation de la tfrande majorite de la nation roumaine, a l'exclusion de la h.ii'.e 
aristocratic conservatrice. le role nefaste de 1'intervention des urandcs puissai. es. 
surtout de la Porte ottomane et de la Kussie. dans la defaite de la revoluţi' <

Dans le nazette on fait des apprcciations r< alistes sur Ies parlicula-iu-s 
de 1a revolution en divers territoires: la caractere plus conservateur du 
«raimue de Moidavie. du mois de marş. I'ample participation des masses pi; •. 
laires en Valachie et le ralliemeiit de I'armce ii la cause de la revolution. ii-'
causes historiques C]UÎ entament. en Transyilvanie. au con flit arme entre Ies
lutionnaires roumaines et ceux llotlKi'ois — mettant en lumiere, a 'aide ,n- 
riches ar«uments historiques. le deşir des Houmains de vivre en paix et en bov.:a • 
entente avec Ies Hongrois. a condition de reconnaitre I’egalitc en droits. :c~> 
principes et des norines rcciproquement acceptcs par Ies deux nations.

Rn traitant Ies problcmes complexes de la revolution roumaine. Ia ua/e;!.e 
de Cernăuţi a e merite d'offrir aux lecteurs dc nombreuses et siKnificatives ir.:'. - 
mations ainsi que d’eveiller et de developper un sentiment de confiance dan- os 
destinces futures de la  liouinanie —  expression qui rovient avec insistauce •- 

Ies pajees de „La Bucovine”, en demontrant que la revolution a travaille i 
„toute Ia Houmanie" et en suKKcrant c|,\s cette cpoque-la. des 18-18. Ic deşir n - 
branlable des Houmains de crcer par voie pacifique, un £tat naţional unita

A S P E C T E  P R IV IN D  S IT U A Ţ IA  P R O P R IE T Ă Ţ II F U N C IA R E  

ÎN  Z O N A  R Ă D Ă U Ţ IL O R  L A  JU M A T A T E A  

S E C O L U L U I A L  X IX - L E A

M IHAI—ŞTEFAN CLAl'.ŞI’

Plecîncl de la considerentul că o luerare de istorie agrară a epocii 
nv ierne pentru a fi utilă, trebuie să se bazeze pe aprofundate cercetări 
vii irhivă. am investigat clin fondul Inspectoratului cadastral Bucovina 
tr u im âr de şase sate (lin judeţul Rădăuţi situate pe marele domeniu 
a! •iâdăuţiului. aparţinînd Fondului bisericesc bucovinean (cel mai mare 
proprietar funciar clin Bucovina), domeniu ce a fi>st arendat Hergheliei 
It- <:at din Rădăuţi începînd din anul 1792 pe întreg parcursul secolu
lui il XIX-Iea.

Ne-am propus să urmărim in această lucrare un aspect de mare in- 
vr- < pentru cercetarea istoriei agriculturii clin Bucovina in epoca mo- 
:i• t.â şi anume : ce pămint a cultivat marea proprietate şi ce suprafeţe 

î revenit micii gospodării ţărăneşti clupă 1818. pe fundalul unor trans- 
fi m ă r i  profunde şi hotăritoare în domeniul vieţii agrare generate de 
f-•'.•mele noi .capitaliste ce pătrund şi se stabilizează in agricultură ce au 
:• pt scop principal transformarea producţiei agricole in producţie de 

mărfuri.
Considerăm necesar mai intîi o succintă trecere in revistă a evolu- 
istorice, sub aspect agrar, a Bucovinei, clin momentul ruperii ei dir. 

;•■ i:,:il Moldovei şi anexării la Austria in 1771 si pină la jumătatea se- 
lui al XlX-lea.
în momentul anexării, in Bucovina, cu excepţia celor trei oraşe :

• v ăuţi. Şiret şi Suceava şi a teritoriului ocolului Cîmpulung Moldove- 
e- . pămintul se găsea in stăpinirea Episcopiei de Rădăuţi, a mănăs- 

t ir  r şi a boierilor1. Ca urmare a ordinelor şi legilor dale de Iosif al 
li • a in spiritul iluminist al epocii, s-a trecui incepind cu 17îi:< la deş
ii: tarea a 22 clin 25 de mănăstiri şi schituri, răminînd doar : Pulna. Su-

■ it.ii şi Dragomirna, secularizindu-se concomitent moşiile mănăstireşti 
i piscopale. Din aceste moşii ce cuprindeau aproape jumătate din su-

I Daniel Werenka. Topoyruphic der Uukowhui zur Zeii ihrer ErtcerhKny 
■h Oesterreieh (1 7 7 4— I7 * .r»;, Ozernowitz. 18(15, p. l-tn— U»3 si J .  Polek. T o jm , -  
i 'r i is c h c  Besehreibunţi der Bukowimi inii inilitarisehen Anmerkunţ/en eon Ma- 
i'r. von Mira, ...laiirbuch des Bukowiner l.andes-Museums". 1897. Czernowitz, 

l > .  1 2 .
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prafaţa provinciei, s-a formal Fondul religios greco-neunit al Bucovinei 
în 178H, care devine astfel cel mai mare proprietar de păm int de aici-.

în ceea ce priveşte reglementarea situaţiei dintre ţăranii dependenţi 
şi stăpînii de pămint, stăpinirea austriacă a găsit în Bucovina un ţăran 
ce se bucura de o relativă libertate prin desfiinţarea veciniei în 17 si) şi 
care avea dreptul de folosinţă asupra păm întului pe care-1 lucra pentru 
el. prestînd în schimb conform aşezăm întul ui lui Grigore Ghica din !7iitf 
un număr de zile de boieresc stăpinului de pămint Austria a păstrat 
-acest „aşezămînt", ce reglementa relaţiile agrare de aici. ca pe un ele
ment caracteristic rezultat al unei dezvoltări istorice deosebite, adăugind 
elemente noi intre care jurisdicţia personală Putem spune că legife
rarea dată de Ghica, cu modificările ulterioare suferite a constituit baza 

juridică a relaţiilor agrare din Bucovina pină la 1818.
în  privinţa păm întului folosit de ţăranul clăcaş (sau supus) reforma 

din 178fî recunoştea ţăranilor dreptul ereditar de folosinţă al pămîntului. 
clăcaşul neavind în schimb dreptul de a-şi vinde gospodăria, de a o 
împărţi şi de a ipoteca. Punînd la baza relaţiilor economice din agricul
tură sistemul sinoriei funciare, acel „Grundherrschaft44. stăpinirea aus
triacă a căutat ea să ia unele măsuri menite a-1 lega pe ţăran cie pă- 
mîntul şi de satul său spre a putea institui impozitul asupra păm întului 
clăcăşese şi a determina o îmbunătăţire a cultivării păm întului. între 
acestea întocmirea cadastrului, lucrare terminată în 1823 şi crearea pă- 
m înturilor săteşti stabile, prin punerea in aplicare a decretului imperial 
din 1787 privitor la separarea păm înturilor domenicale ale stăpînii< r de 
cele rusticale ale clăcaşilor care au intrat în stăpinirea comunelor să
teşti6. Dar intre timp s-a văzut că nici aceste măsuri n-au contribuit la 
stabilitatea populaţiei rurale, fapt ce avea o influenţă negativă asupra 
vieţii economice a „ţării“ şi asupra dezvoltării agriculturii. De aceea a 
fost nevoie de o împroprietărire a ţăranilor, prin care să se dea pămint 
ţăranilor în proprietate individuală, definitivă. Legiferată prin decretul 
împăratului Ferdinand din 1835 reforma trecea pămînturile aflate in 
folosinţă în proprietate individuală, deschizând prin aceasta, deşi nu ; lin 
gea obligaţiile faţă de stăpîni, drumul relaţiilor capitaliste în lume; sa
telor. Ţăranul clăcaş îşi putea vinde acum păm întul. condiţionat insă la 
cadrul comunităţii săteşti, cumpărătorul dacă era colibaş, urma să-şi 
asume toate sarcinile urbariale legate de pămint, iar vînzătorul dacă 
rămînea fără pămint trecea în categoria colibaşilor. Legea prevedea tot-

2 1. Nistor, Istoria Fondului bisericesc din liueovina, Cernăuţi. 1921. p. 

23—24. Arh. St. Suceava, fond Colecţia dc documente, pachet IX. nr. 13 181:!. 
f. 2 si .1, Polek. Die Iiukowina zu Anfang des .lahres 1801 iu alphabetixcher Dur- 
stellun<i, in „Jahrbuch des Bukovviner Landes-Museums". 15 JahrganK. C;:t:rno-

witz. 1908, p. 14— 15.
4 N. Grămadă. Sătenii ţi stăpînii in liueovina intre 1775 ţi 1848, in Anua

rul Muzeulu Bucovinei", seria II, an. 1— II. Cernăuţi, 1044, p. 10.
5 llie Corfus, Agricultura in ţările române, J848—18<>4. Istoria agrari': om-

parată, Bucureşti, 1982. p. 38.
ij N. Grămadă, op. cit., p. 44—45.
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odată indivizibilitatea proprietăţii, gospodăria putînd fi moştenită 
doar de unul din urmaşi, fapt ce determina după sine trecerea celorlalţi 
urmaşi in categoria celor fără pămint şi casă, creîndu-se astfel o masă 
destul de mare de muncitori agricoli.

Revoluţia de la 1848 a prilejuit o amplă participare a maselor ţără
neşti. supuse unei intense exploatări, la lupta pentru dreptate socială şi 
naţională. Cea mai elocventă dovadă in acest sens o constituie alegerea 
elor şapte deputaţi ţărani, din opt, pentru Parlamentul din Viena. Des

fiinţarea obligaţiilor iobăgeşti constituia principala lor cerinţă. în faţa 
valului revoluţionar, împăratul Ferdinand este nevoit să sancţioneze prin 
patenta din t> august 1848 desfiinţarea boierescului în Bucovina prin răs- 
umpărare, adică prin despăgubirea stăp în ilor7. Reforma lichida astfel 

«k-pendenţa personală şi claca, definitivînd prin aceasta reforma agrară 
(lin 1835, dar ea nu atingea marea proprietate funciară domemală. şi
mi i obligaţiile generate de ea prin darea unor locuri domeniale în folo-
• inţ.i ţăranilor.

In anii 1854— 1857 ca urmare a profundelor transformări produse 
lii in împroprietărirea din 1835 şi a ridicării boierescului din 1848 s-a 
traiul la reînnoirea măsurătorilor cadastrale din 18238. cu scopul de a
v recalcula repartizarea impozitului funciar pe proprietari. Lucrările 

«.tea de reambulare cadastrală, întocmite pentru fiecare comună se- 
i *iii i• transcriu fidel situaţia parcelelor de teren deţinute de ţărani ro- 
in . ’i i i i .  de marea proprietate, de comună, parohii şi colonişti străini aşe-
■ ’• t p:.' aceste terenuri.

l’lecind de la aceste considerente vom încerca să vedem, în urma
< ' tării efectuate, care era suprafaţa pămînturilor cultivate de marea

(ir. '.vietate funciară în comparaţie cu cea a ţărănim ii române în satele 
lin 'Inicul de Jos, Horodnicul de Sus. Volovăţ, Satul Mare, Măneuţi şi

11ţii Vechi'', aflate în juru l Rădăuţului. în a doua jumătate a se-
i ii al XlX-lea.

Marele proprietar funciar din această zonă era, aşa după cum am 
»n i i  iratat Fondul religionar greco-ortodox al Bucovinei care dăduse în 
fcrrtvl.i intreg domeniul Hergheliei din Rădăuţi. Aceasta a aplicat pe do- 
IM< ii său cea mai raţională agricultură practicată în Bucovina, con- 
i lM ' i l i  I un model şi un focar de răspîndire a progresului în privinţa cul- 

pămîntului. atît. pentru marii proprietari din Bucovina cit şi 
u n mica proprietate ţărănească din zonă 10.

A» h St. Suceava, fond Parohia Putna, dosar 33/1848, f. 22 şi Ionel Dirdalâ.
I " i i  boierescului in linu lui Sucevei, in „Anuarul Institutului de istoric 

• '  «ir „A. D. Xenopol'1. IX . 1972, Iaşi. p. 225.

* v..t< .ii Zachar. Eugen Guzman, Rudolf Sperlbauer, Corneliu Hoiniuca.
' i i i 'iw u , l)ic Entwickelung dor Land und Forslivirtxchafl und ihrer In-
•t. "trie der Jagd und Fischerei im llerzogthum Iiukowina seit dem .lahre 

'A ,,.n. 1001. p. 22.

• \rh St. Suceava, fond Inspectoratul cadastral Bucovina, mapele 133. 132,
n f  im . U2.

lllc Corfus, op. cit., p. 76.
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Herghelia din Rădăuţi, arendaşul Fondului deţinea, din terenul Cc.jr 
şase comune puse in studiu, o suprafaţă de SI.028 iugâre 11 reprezent: v.l 
30.7% din totalul terenului lor de cultură, revenindu-i pe cu lturi: ;•"»/,
din arătură, 16% din finaţ, 12",,, din păşune şi 98% din pădure. Acesta 
ar fi situaţia de ansamblu, dar analizind situaţia celor patru tipuri de 
suprafeţe pentru fiecare comună in parte observăm diferenţieri foarte 
mari. Astfel în privinţa suprafeţei ogoarelor deţinute de marele pro
prietar funciar în cele şase comune constatăm că acestea variază intre 
opt iugăre reprezentind 2.7% din suprafaţa arabilă in comuna Satul 
Mare şi 1.249 iugăre adică 62" „ în comuna Horodnicul de Sus. Terenu
rile ocupate cu fineţe oscilează intre 25 de iugăre adică 5.1% în comuna 
Satul Mare şi 396 iugăre reprezentind 28.2° 0 din totalul fîneţelor în • •<>- 
muna Horodnicul de Sus. iar păşunile intre 21 iugăre (2,6%) în Horodai- 
cul de Sus şi 310 iugăre reprezentind (>1.7° „ în comuna Măneuţi. în  pri
vinţa pădurilor se cuvine să facem observaţia că din totalul suprafeţe
lor împădurite aflate pe teritoriul comunelor : Horodnicul de Jos şi de 
Sus şi Volovăţ. Herghelia din Rădăuţi deţinea între 95%  şi 98° „ din 
păduri, fapt ce arată că şi după 1848 pădurile, cel puţin în această ze 

au rămas în continuare în mina marii proprietăţi.
Pentru o mai bună edificare dăm mai jos următorul tablou asupra 

suprafeţelor deţinute de Herghelia din Rădăuţi :

Comuna

Arătură Finaţ Păşune Pădure

ou
*ss
w

e
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y

Ei
u
a p

ro
c
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ro

c
.
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c
■p

Horodnicul de Jos 1 249 61,2 396 28,2 56 10 2 230 <17.::

Horodnicul de Sus 400 14.3 307 19.3 24 2.6 2 215

Volovăţ 421 18.2 25 7,2 234 25.9 431 98,4

Satul Mare 8 2.7 25 5,1 — — —

180 7.1 127 19.4 310 61.7 -

Frătăuţii Vechi 390 14,2 — — — —

Din analiza documentelor celor şase mape cadastrale reiese cu cla
ritate faptul că păm intul deţinut de marea proprietate era în mare parte 
comasat, fiind grupat în zone bine distincte, spre exemplificare în co
muna Horodnicul de Jos, Herghelia deţinea 4.964 iugăre de teren culti- 

vabil parcelat în 184 parcele Ji.

11 Un iugăr austriac — 1 COO stiii.jeni vienezi pătraţi — 5 754,644 m'~
0,57546 ha (Brockhaus, Conversations Lexikon, Leipzij’, 1884, voi. 9, p. 855).

12 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul cadastral Bucovina, mapa 133.
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Cu totul alta însă era situaţia în privinţa proprietăţii ţărăneşti. Din 

motive de metodă şi timp nu am putut merge cu particularizarea aspec

telor urmărite pină la nivelul fiecărei gospodării ţărăneşti, in parte,

’ prindu-ne la suprafaţa medie ce revine fiecărui proprietar.

Situaţia terenurilor deţinute de mica proprietate românească :

Comuna

o

c

£ C3

cs

i- o- »C3 ~
J l fa  şg, —
3  * c j : -o <5

w aj o ■-
•H .S'S «? C « 3 Ol £  -~

s z ~

idilicul de Jos 260 2 7!>4 1 877 25.6% 7,2
dnicul de Sus .'177 4 736 3 882 50,6% 10.3

ilovăţ 247 3 060 2 358 58.3%

V î.iulii Vechi

121 1 940 1 372

412 1 973 2 199

46.4%

45 o/t/O

11.3

5,3

Din datele însumate mai sus se desprind cîteva concluzii. în primul 
rl .(I in ceea ce priveşte* parcelarea micii proprietăţi constatăm că aceasta 
«■ i xtrem de divizată in comparaţie cu marea proprietate, ţăranilor 
r. nindu-le suprafeţe mici de teren, dat fiind faptul că şi terenurile 
rv revin comunităţii ţărăneşti reprezintă mai puţin de jumătate din to- 

l (uliii rultivabil şi doar în puţine cazuri depăşeşte cu ceva 50% din teren. 
Parcelele de cîmp ale ţăranilor erau împrăştiate în locuri deosebite 

In ndrul arealului comunei, ceea ce îngreuna mult situaţia gospodăriei 
li • nu'Şti. Totodată trebuie luat în considerare faptul că în virtutea drep
ţi ii de moştenire cîştigat de ţărani la 1818. parcelarea păm întului de- 

pflrv in timp, considerabilă in urma împărţirii intre moştenitori.
In privinţa suprafeţelor folosite de proprietatea ţărănească româ- 

r*r. i structurată pe cele patru tipuri de terenuri luate în studiu : ară- 
L Mir i finaţ, păşune şi pădure, constatăm că comunităţile ţărăneşti deţi- 

(m. i cil variaţii destul de mari d e 'la  o comună la alta, însemnate su- 
« t  ' de arătură şi finaţ şi in fin it mai mici suprafeţe de păşune şi nă-
rftirc Astfel în timp ce suprafeţele de arătură sînt cuprinse intre 781 
NfcA' " (:*fl,4%) in Horodnicul de Jos şi 2372 iugăre (84,7%) in Horodnicul 
4* S . iar cele de finaţ între 341 iugăre (69,7%) în Satul Mare şi 408

o (!M,4%) în Frătăuţii Vechi, cele de păşune variază între 24 iugăre 
I I *  ) ni Frătăuţii Vechi şi 135 iugăre (14%) în Volovăţ. Dar şi aici 

<»i-' iu diferenţieri mari între ţăranii fruntaşi, mijlocaşi şi codaşi, pe care 
nu le-am putut studia în amănunt. Menţionăm doar faptul că in co- 

INffit S ilul Mare alături de cei 121 proprietari de pămint, mai existau
l l  muncitori agricoli zilieri (colibaşi).
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Situaţia terenurilor folosite de ţăranii români :

Comuna

Arătură Finaţ Păşune Pădure

01u
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Horodnicul de .los 784 38,4 1 004 71,8 30 5.4 511 2.5

Horodnicul de Sus 2 372 84,7 1 336 84 85 !),6 116 5

Volovăţ 1 850 80,1 306 88.7 135 14 — —

Satul Mare 979 52,4 341 6*1,7 40 7 — —

Măneuţi * — — — — — — — —

Frătăuţii Vechi 1 376 50,1 408 <14.4 24 1.4 — —

* Comuna Măneuţi era populată eu colonişti maghiari sub numele de An- 
dreasfălva. situaţia ei fiind studiată separat.

De asemenea din studiul documentelor cadastrale reiese că şi pri
măriile comunale aveau proprietăţi importante, care constau in special 
din păşune sau imaşuri. Acestea erau aproape in totalitate primite drept 
echivalente de despăgubire la ridicarea şi reglementarea sarcinilor fun

ciare

Situaţia păşunilor deţinute de comune :

Comuna
Păşune

iugăre procente

Horodnicul de Jos 46§ 84.3

Horodnicul de Sus 781 87.8

Volovăţ 530 58.7

Satul Mare 506 8<l.5

Măneuţi Sub un iugăr —

Frătăuţii Vechi 1 625 ÎJ8.1

Constatăm de asemenea că in unele comune în care a fost colonizaţa 
populaţia germană (Satul Mare şi Frătăuţii Vechi), aceasta deţinea in 
special suprafeţe de arătură şi finaţ ca şi ţăranii români, aceste tere
nuri fiind luate în momentul colonizării lor (1788) l'i în dauna ţăranilor

13 Anton Zachar, up. cil., p. 33.

1-1 1. Nistor. op. cit., p. 33.
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români. Comunitatea germană din Satul Mare însumînd 57 de proprie- 
tiiri deţinea 877 iugăre arătură adică 39,5® ■„ din totalul suprafeţei şi 
120 iugăre finaţ adică 24% din total ,iar cea din Frătăuţii Vechi cu 101 
proprietari, 018 iugăre arătură reprezentind 33.1",, şi 17 iugăre de fînaţ 
.idică 3,9% din total.

în privinţa comunei Măneuţi unde era aşezată din 1786 colonia ma
ghiară Andreasfâlva. aceasta deţinea 1.035 iugăre de teren de cultură 
r. prezentînd doar 52,2% din arealul cultivabil al comunei, ce erau îm
părţite in 4.866 parcele aparţinînd celor 110 proprietari de pămint. Se 
remarcă faptul că 1.058 iugăre din terenul comunei, reprezentind 28.5%. 
m special arătură şi fînaţ, era împărţit locuitorilor din comunole Fră- 
t.hiţii Vechi şi Noi. cit şi ţăranilor din comunele din zona de munte : 
Straja şi Putna. Se cuvine să menţionăm faptul că în cadrul coloniştilor 
trăini diferenţierea socială, generată de proprietatea funciară era mult 

mai mare ca in cazul comunităţii româneşti, astfel în comuna Frătăuţii 
Vechi alături de cei 101 proprietari de pămînt mai erau 12 meseriaşi 
:• rmani. care nu deţineau decît casa, în Măneuţi din 101 capi de familie

• ” erau zilieri (colibaşi), iar în Satul Mare celor 57 de proprietari li se 
ni,ii adaugă 51 de colibaşi germani.

Nu putem omite proprietăţile preoţimij ortodoxe şi a celei catolice, 

ie le  sesii parohiale, care variau între 11 iugăre în Horodnicul de Jos  

hI 03 iugăre în Satul Mare.

Conchidem că în general reforma clin 1848 nu a atins pămînturile 
loţinute de Fondul bisericesc, în cele şase comune investigate de pe do-
0 niul lîădâuţiului, acesta râmînînd in continuare marele proprietar de 

iui. Trebuie însă avute in vedere particularităţile existente variabile 

lle la o comună la alta. Proprietatea ţărănească, a prim it prin lichidarea
" ii. doar pămînturile clăcăşeşti, (rusticale) in proprietate definitivă.

• V.revate de orice sarcini iobăgeşti. Pădurile rămin în continuare ma- 

'■iui proprietar, iar păşunile trec în proprietatea comunei. Pentru folo-

1 iţa acestora ţăranul trebuia să facă zile de muncă sau să plătească

bani. Pămînturile deţinute de ţărani erau destul de puţine raportate 
Iii numărul capilor de familie, atît datorită posesiunilor Fondului bise- 

rli "■< cit şi coloniştilor străini, ceea ce face ca unii ţărani dintr-o co- 
uim cu un areal cultivabil mai mic să aibă pămînturi pe teritoriul

ii < i alte comune cu un areal cultivabil mai mare. Faptul că ţăranii de-

• l in cele mai mari suprafeţe de fînaţ indică şi predilecţia ţăranilor
această zonă de a creşte un număr sporit de animale atît pentru

• o i l e  proprii cit şi pentru piaţă.

După 1848 clată fiind posibilitatea de vinzare, ipotecare şi moşte

nire proprietatea ţărănească intră într-un proces de fărîmiţare generat 

•Ir rvlaţiile de tip capitalist pătrunse în agricultură, proces ce va avea 

urmări profunde asupra structurii ţărănimii, determinînd sensibile mu- 

Inţll sociale in rîndurile sale.
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ASPEKTE OBEH DIE SITUATION DES GRUNDBESITZES 

IN DER RADAUTZER GEB1ET AN DER HALFTE 

DES X IX  JAHRHUNDERTS

'/. u s a m m en f a s s li n 0

In vorliegende Abhandlung macht cler Verfasşer. auf Grund der Forschung 

den Archivakten. cine ausffihrliche Untersuehung der Zuteiluiu: des Grundbesitzes 

in dem Radautzer Gebiet, nacl) dem Jahr 1848. zwischen dom griechisch nichtu- 

nirte Bukowiner Religionsfond, als gross Besitzer. mit seinei» Păchter K. K. Staats- 

gcstiites Radautz, dem kieinen rumiinischen Bauembesitz und dem fremden An_ 

siedler. Aus den untersuchten Daten folgert dass, die Reform von Jahren 1848 

din besessenen Boden von dem Grossgrundbesitz, nicbt berfihrt b a t : der Klein- 

bauernbesitz liat nur die untertanische Gnunde. befreite von den Untertanen- 

pflichten nach dem Jahr 1848. in sein voii Besitz.tum. bekommen. Durch diese die 

Durchdringung den neuen Kapitalverhiiltnisse in der Dorfvvelt. besehleunigt haben 

wird.

C O N T R IB U Ţ IA  JU D E Ţ U L U I S U C E A V A  L A  C U C E R IR E A  

IN D E P E N D E N Ţ E I D E  ST A T  A  R O M Â N IE I

VASILE GH. M1RON

Constituirea statului naţional român la 24 ianuarie 1859, înfăptuirea 
reformei agrare din 1864 au contribuit la dezvoltarea economiei capita
liste a României intr-un ritm susţinut. Are loc o creştere a utilizării 
maşinilor în anumite ramuri industriale, o extindere a muncii salariate 
in agricultură, ceea ce duce le dezvoltarea comerţului intern şi extern, 
favorizat de construirea reţelei de cale ferată în lungime de peste 
1 250 km *.

Persistenţa rămăşiţelor feudale în agricultură şi dependenţa ţării 
faţă de Imperiul otoman frînau dezvoltarea capitalistă a economiei ro
mâneşti. Masele populare de la sate, exploatate de proprietari şi aren
daşi, păturile orăşeneşti, lovite de concurenţa mărfurilor străine, ve
deau înlăturarea greutăţilor economice prin cucerirea independenţei de 
tat. înlăturarea suzeranităţii otomane şi cucerirea independenţei de 
tat fiind o condiţie esenţială a dezvoltării economice, sociale şi politice 

. societăţii româneşti era dorită de întregul popor român, deosebiri fiind 
modul de realizare a acestui ideal naţional

Moşierimea conservatoare voia să obţină independenţa prin bună
voinţa marilor puteri opunîndu-se războiului. Burghezia, interesată in 
dezvoltarea industriei şi comerţului, voia să cucerească independenţa 
printr-un război victorios împotriva Porţii otomane. Masele populare de
■ i sate şi oraşe au constituit forţa socială hotărîtoare în lupta pentru 
ii.-erirea independenţei de stat, ducînd pe umerii lor povara războ iu lu i:1.

La 4/16 aprilie 1877 M ihail Kogălniceanu, ministru de externe, 
emnează convenţia cu Rusia, care prevedea libera trecere a armatei ruse 
e teritoriul României spre a merge în Turcia, cu obligaţia de a respecta 

drepturile politice şi integritatea teritorială a României'1.

La chemarea patriei, prin decretarea mobilizării armatei permanente 
i teritoriale cu rezervele ei, din 6/18 aprilie 1877, ostaşii s-au prezentat

1 Istoria României, voi. IV , Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964.
p. !>80.

2 N. Adăniloaie, Cucerirea independenţa de siat a României 1877—1878, 
Cdlturn politică, Bucureşti, 1973, p. 26—27.

:i ibidem, p. 28—29.
I Istoria României, voi. IV, p. 600.
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la subunităţile de dorobanţi şi călăraşi din Fălticeni şi la unităţile de 
linie, roşiori, artilerie ale armatei permanente5.

Proclamarea independenţei de stat de către parlament, la !• mai 1877, 
a fosl primită cu vii satisfacţii şi de către locuitori. O publicaţie a vremii 
consemna că la Fălticeni „toate autorităţile civile şi militare, precum şi 
un însemnat număr de cetăţeni... au adresai felicitări... pentru măreţul 
act sâvirşit... independenţa de care, după trecere de secole se bucură 
acum România141;.

In primăvara anului 1877, armata nu avea echipament, suficiente 
muniţii, serviciu de intendenţă, iar statul nu avea credite. Datorită con
tribuţiei maselor populare. în scurt timp. armata a fost pusă pe picior 
de război. La 18 ianuarie 1878, primul ministru Ion. C. Brătianu recu
noştea că România „fără să fi avut muniţiuni de război, nici mantale, 
nici intendenţă, nici serviciu de spitale, nici nimic, a pus deodată o ar
mată atît de numeroasă pe picior de război şi le-a făcut toate intr-un 
moment şi cu mijloace atît de restrînse..., fără nici un împrumut, într-o 
stare financiară din cele mai grele44 şi cu „creditul sleit în străinătate41. 
Numai Franţa —  spunea el —  a putut face un război, la 1793, în condiţii 
asemănătoare. Arătînd că armata a ridicat „prestigiul ţării in faţa Eu
ropei44. primul ministru sublinia că la 1877 „poporul român în întregul 
său şi-a făcut datoria44 7.

Ţăranii, muncitorii, mica burghezie, intelectualii şi in parte aren
daşii şi proprietarii din lunca Şiretului şi pină in valea Bistriţei au spri
jin it războiul de independenţă prin ofrande (in bani, vite, alimente. îm
brăcăminte), subscripţii pentru cumpărarea de arme, rechiziţii (în a li
mente, vile. care de transport pentru armată). La sate, ţăranii, care au 
dus greul războiului, au acordat sprijin efectiv la muncile agricole fa
m iliilor împovărate ale ostaşilor plecaţi să lupte pe cimpiile Bulgariei.

In judeţul Suceava s-a constituit „Comitetul doamnelor din Făl
ticeni14. compus din Elena G. Sutzu, Catinca Florescu, Elena Milo. Maria 
Teodorini, Petronelli Deaconovici, Maria Gorovei. Pulheria Lovinescu 
şi altele. Acest comitet a adunat de la populaţie : îmbrăcăminte, lenjerie, 
scamă, bani şi alte obiecte trebuincioase ostaşilor români ră n iţ i!l. Numai 
în 25 noiembrie 1877. comitetul pentru ajutorarea ostaşilor români ră

5 Dan Berindei, Leonida Loghin. Gheorghe Stoean, Războiul pentru inde
pendentă naţională 1877—1S78. Documente militare, Editura militară. Bucureşti, 
1071. p. 12. 7:!.

6 Gh. Sitoechi, Ecouri sucevene ale războiului de independentă, în ziarul „Zori 
noi" din 9 februarie 1977.

7 N. Adăniloaie, Contribuţia maselor populare la susţinerea războiului de 
independenţă, in „Studii", tomul 20, 1957, nr. 3, p. 440.

8 Judeţul Suceava cuprindea teritoriul din ţinutul Suceava şi ocolul Cîm- 
pulung Moldovenesc rămas in stăpinirea Moldovei după 1775, cu unele modifi
cări ulterioare. Reşedinţa ţinutului s-a mutat din Suceava la Fălticeni, tîrg în
temeiat de lonîţă Başotă pe moşia Şoldăneşti in 1780 şi întărit în acelaşi an la
18 auguşt prin hrisovul lui Constantin Moruzi vv. Vezi Arhivele Statului Suceava, 
Colecţia de documente, X X  '88.

9 „Familia", nr. 24 din 24 iunie 1877, p. 284.
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niţi din Fălticeni expedia spitalului din Turnu-Măgurele şase lăzi cu 
efecte pentru ostaşii români răniţi m.

Obştea locuitorilor comunei Cristeşti oferă armatei „fără vreo des
păgubire44 trei trăsuri cu şase cai şi hamurile lor de piele complete, care 
au fost trimise in 22 iulie 1877 eseadronului de călăraşi al judeţului Su
ceava u . Iancu Prăjescu din comuna Paşcani. în l(i iulie 1877, oferă 
gratis pentru trebuinţa armatei două vaci |L‘. Dimitrie A leva, arendaşul 
moşiei fraţilor Grigore şi Dumitru Cozadino din comuna Mălini, oferă 
armatei un bou şi patru vaci ,:!.

Pentru ambulanţele armatei române, fraţii Capri şi Cristea din 
Paşcani oferă „5 vedre de vin vechi bun44, Iancu Prăjescu una vadră, 
iar Teodor Vasiliu din Ruginoasa şase vedre de vin. Vinul a fost expe
diat depozitului armatei din gara Piatra, spre a-1 trimite la Caracal pen
tru spitalul militar, conform telegramei m inistrului de război v‘.

Un număr de 18 locuitori din comuna Forăşti oferă în folosul os

taşilor români răniţi, ce se află prin spitale, suma de 70 lei ,r\ contra
valoarea transportului cu carul cu boi a 35 chile 1,1 orz pentru armată, de 
la Forăşti la gara Dolhasca l7.

Micii funcţionari cît şi unii intelectuali depun ca ofrandă pentru ar-' 
mată o parte din retribuţia lor lunara. Astfel. Costache Stahu. scriitor 
în cancelaria Prefecturii judeţului Suceava, oferă din modestul său sa- 
'ariti suma de 10 lei pe lunile noiembrie şi decembrie 1877, ianuarie şi 
februarie 1878 ,s. Dr. Diaconovici din Fălticeni trimite primului minis
tru. !a 1 mai 1877. suma de 1 000 franci, rugîndu-1 să primească obolul 
său „pentru apărarea teritoriului şi drepturilor României", „iar restul 
rle 250 frnrci, din grupul de 1 200 franci trimişi cu poşta44 roagă să fie 

U im iş i .domnului maior Nicti Ioan, pentru batalionul cL* dorobanţi ■•i 
escadronul de călăraşi din judeţul Suceava" l!l. La înălţimea momentului 
istoric, prin care trecea ţara. s-a situat şi prefectul judeţului, Deacono- 
vici, care de la intrarea în funcţie. 18 iunie 1877 şi pină în aprilie 1878.
i depus în folosul armatei ei te 200 lei lunar-'". Pentru a constata sosi- 
!-<•;> ofrandelor la destinaţie şi a da satisfacţie donatorilor, prefectul ju 
deţului solicită primului ministru publicarea în „Monitorul Oficial4- a 
ofrandelor trimise şi raportate cu nr. 11 21 1 din 1877

Din situaţia centralizată pe judeţe a ofrandelor primite de stat pen
tru trebuinţele armatei române în anii 1877— 1878 rezultă că judeţul

II) Documente privind istoria României. Războiul pentru independentă, voi. 
VII. Editura Academiei R.P.R.. 1954, p. <>38. (Se va cita : Doc. răzb. indep.).

11 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int., inv. 318. dosar 47 1877, f. 2li0.
12 Ibidem, inv. .'{15. dosar 41 1877, f. 487.
Kt Ibidem, f. 18(>.
14 Doc. răzb. indep., voi. V. p. 423.
15 Valoarea unuj leu ora echivalentă cu hrana unui ostaş pe două zile.
Iti O chilă — 50(1 kg.
17 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. inv. 318. dosar 47/1877. f. 241.
18 Ibidem, f. 13. 102. 11(>. 194.
19 Doc. răzb. indep., voi. II, p. 523.
20 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. inv. 318. dosar 47 1877. f. 195, 

22ti. 241.
21 Ibidem, f. 112.
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l
Suceava a trimis fiilor săi, care luptau pentru cucerirea independenţei 
de stat, ca ofrandă : 3 182,50 lei. 39 vite. 1 hl fasole. 1,82 hl vin şi rachiu, 
M2 flanele, 43.868 kg secară, 37(5 feşe pentru legat rănile. 144 rufe, 
pînză, una bucată a 50 m, 20 vase de lemn. 6 hamuri şi li trăsuri --.

-Armata română, care ajunsese la 100.000 de oameni (58.700 activi,
33.000 miliţii şi 5.300 ordine şi pază) nu dispunea de armamentul mo
dern necesar, i Luptele de la Griviţa au scos în evidentă eficacitatea re
dusă a puştilor aflate în dotarea armatei noastre, care pe lîngă faptul că 
se defectau uşor, aveau şi o bătaie scurtă ; ceea ce permitea duşmanului, 
care avea armament modern, să se apropie de poziţiile noastre.iMihail 
Kogălniceanu lansează un călduros apel către popor, la 7/19 septembrie, 
prin care. arătînd că „avem braţe, dar n-avem puşti11 cere subscrierea 
de bani pentru cumpărarea armelor necesare armatei

Apelul făcut de Kogălniceanu a avut un larg ecou pe meleagurile 
sucevene, atît în rindul autorităţilor cit şi al populaţiei civile. La 17 sep
tembrie, prefectul judeţului a hotărît virarea sumei de 2 000 lei din bu- 
getul prefecturii pentru cumpărarea de puşti „Peabody“. considerate/» 
fi rele mai bune-'1. Dar cea mai concludenta mărturie ne-o oferă „Ro
manul11 din 21 noiembre 1877 care anunţa hotârirea Consiliului jude- 

1 ţean Suceava de a oferi suma de 10.691? Iei —X Subscripţiile persoa
nelor civile, pentru cumpărarea de arme, ridică donaţia judeţului Su
ceava la suma de 20.073.71 lei. (fapt ce îl siluaeazâ pe locul al XXII-lea 
clin cele 33 judeţe ale ţării, fiind înaintea judeţelor Vîlcea, Olt. Bacău, 
\ aslui. Homanaţi. Muscel, Rîmnicu Sărat. Mehedinţi, Vlaşca, Cahul şi 
Ialomiţa

Puştile se puteau cumpăra din Paris, la 50 franci bucata, unde agen
ţia „Peabody" dispunea în noiembrie 1877 de 30.000 bucăţi, după cum 
informa Ion Bălăceanu. agentul diplomatic român la Viena-7. Regi
mentul 15 dorobanţi, care la 23 iunie 1877, primise numai 191 puşti 
Krnca. cu cîte 130 de cartuşe de fiecare soldat, avea absolută nevoie de 
puşti noi -fi.

Ofrandele şi subscripţiile depuse din inimă de masele populare n-au 
putut satisface aprovizionarea armatei cu alimentele necesare, cu cai şi 
mijloace de transport, cu furaje şi paie pentru trupele cantonate în bi
vuac ele., ceea ce a impus punerea în aplicare a „Regulamentului asu

pra rechiziţii lor m ilitare" aprobat în fi 18 aprilie 1877 -'.
Aplicarea acestuia în mod arbitrar, cu toate modificările aduse ul

terior. a dat naştere la multe abuzuri din partea comandanţilor de uni
tăţi şi autorităţilor civile. Unii moşieri, arendaşi şi negustori, prin d i
ferite mijloace, se sustrăgeau de la rechiziţii în dauna aprovizionării ar

22 Al. Pencovici. Rechizitiunilc şi ofrandele pentru trebuinţele armatei ro- 
mâne in resboiul din 1877— 1878. Bucureşti, 187!>. |>. (57.

2:î Istoria României, voi. IV. p. (i0!i.
24 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. dosar 252/1877, f. 7-1.
25 Gh. Sihechi. op. rit.
2fi Al. Pencovici, op. rit., p. <>f>—67.
27 Doc- răzb. indep.. voi. VII. p. -105.
2» Ibidem. voi. IV. p. lf><>—!(>7.
W  Dan Berindei, Leonidti Loghin, Gheorghe Stocan. op. cit., p. 103— 117.
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matei pe de o parte, iar pe de alta a ţăranilor, care trebuiau să dea din 
puţinul lor pentru armată, la preţurile de rechiziţie ce nu conveneau 

celor bogaţi şi doritori de eîştig :t".

Comisiile de rechiziţie, instituite in acest scop. au recenzat în ju 
deţul Suceava 300 cai de lux şi 1.500 de lucru. Din aceştia s-a propus 
a se lua pentru armată 100 cai de lux şi 15 de lucru-". De asemenea, in 
lista de împărţire a aprovizionării cerute de Ministerul de Război ju 
deţul Suceava figurează cu 300 vite-*-. încă din luna aprilie s-a trecut 
la rechiziţionarea de vite, cai. griu, orz, a căror valoare se ridica la suma 
de 11.112 lei 'x\ Din comuna Forăşti s-au rechiziţionat 35 chile orz :i1. 
din comuna Mîrtop 100 chile g r îu ;t\ din Paşcani s-au expediat i>9 vite 
Ia depozitul armatei din gara Piatra-Olt Pentru escadronul de călă
raşi s-au trimis 23 trăsuri şi 2.r) cai Ţăranii, crescătorii de oi. au sus
ţinut iniţiativa noului prefect. Deaconovici. care a raportat Ministerului 
de Interne că în judeţ se găseşte din abundenţă brînză de oi ce poate fi 
colectată *\ puiţind la dispoziţia armatei cantitatea de 20.595 kg -11.

Masele ponulare din judeţ au pus la dispoziţia armatei prin rechizi
ţii : 87tî oi. 586 vaci. 1 II cai. f»2 hl fasole. 138 hl griu, 1.655 hl orz, 1.781
kg orez. 20.595 kg brînză. 38.069 kg fîn, 296 putini. I I I traiste şi saci.
335 care de transport, care au parcurs 16.700 km '", a căror valoare se 
ridică la suma de 158.695 lei./ situîndu-se înaintea judeţelor Ismail. Ro
man. Covurlui. Tutova, Fălciu, Vaslui, Dorohoi, Cahul şi Bolgrad ,l.

Sentimentul omeniei, propriu poporului român, s-a manifestat şi prin 
ajutorul dat la muncile agricole fam iliilor ostaşilor concentraţi, de către 
ul uitorii comunelor. In comuna Boroaia v- obştea locuitorilor a spriji- 
iit 31 familii,|cărora li s-au prăşit 18 fălci şi 55 prăjini popuşoi, li s-au
cerat şapte fălci şi 10 prăjini griu şi li s-a cosit 23 fălci şi 77 prăjini

finaţ. In comuna Ciumuleşti pentru 22 de familii s-au lucrat 13 fălci 
■•i 20 prăjini popuşoi, una falco şi 70 prăjini griu, 2 fălci şi :>0 prăjini 
orz, (i fălci şi 63 prăjini ovăz. Locuitorii comunei Dolhasca pentru 20 
le familii aii prăşit 11 fălci şi 69 prăjini popuşoi şi au cosit 7 fălci şi
I prăjini fînaţ. Un bun exemplu ni-1 oferă comuna M ălin i'1’’ care. con- 
formindu-se art. 66 bis din Legea organizării puterii armate w. referitor

Un Istoria HomtîniCi, voi. IV. p. (511.
!l Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int., inv. ;iltî. dosar 2!t 1877, f. 27—28. 
;2 Ibidem, dosar 24 1877. f. MB7.
:::: Al. Pencovici, op. cit., p. 40—41.
;u Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int. inv. ;tl8. dosar 47 1877. f. 242.

Ibidem. dosar 25 1877. f. 1 
;tii Ibidem, inv. :Î15. dosar II 1877, f. 487.
;ti Ibidem, inv. I!18. dosar 29,1877. f. 345.
:t8 Doc. răzb. indep-, voi. IV. p. 55!*.
::** AI. Pencovici, op. cit., p. :S8.
In Ibidem, p. :i8—;t!>.
■II Ibidem, p. 40—41.
4:: Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int., inv. :I15, dosar 111 1877, f. 351 
4:1 Ibidem, f. 24.
44 Ibidem, f. 74.
-t i Ibidem, f. 0l>, 87.
411 „Monitorul Oficial al României'*, nr. 5fi din 11,2"» martie 1877.
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la facerea muncilor agricole şi întreţinerea fam iliilor soldaţilor rezervişti, 
călăraşi, dorobanţi, m iliţieni cari s-ar afla chemaţi in serviciul militar, 
pe lîngă ajutorul dat la muncile agricole celor 21 de familii ale ostaşilor 

\ concentraţi, a asigurat din casa comunei unor fam ilii împovărate se
minţe şi popuşoi pentru hrană. jAjutor la muncile agricole au primit şi 
familiile concentraţilor din comunele : Miroslovoşti 10 familii, Fintîna 
Mare w 18 fam ilii. Sascaw 10 fam ilii. Rădăşeni Vl 9 familii. Şarul Dor
nei 11 15 familii şi altele.

Certtralizînd datele raportate de cele 37 comune 5- din numărul de
11 cile avea judeţul Suceava constatăm că au prim ii ajutor la muncile 
agricole 140 familii faţă de (507 ostaşi concentraţi v', pentru care s-au 
prăşit 107 fălci şi 68 prăjini popuşoi şi s-au recoltat 18 fălci .şi 25 pră
jin i griu, 2 fălci şi 24 prăjini secară. 13 fălci şi 21 prăjini orz. 35 fălci 
şi 73 prăjini ovăz, 67 prăjini hrişcă şi s-a cosit şi adunat suprafaţa de 187 
fălci şi 59 prăjini fînaţ

Contribuţia locuitorilor judeţului Suceava la susţinerea prin ofrande, 
rechiziţii. munci agricole a războiului de independenţă s-a ridicat la 
înălţimea efortului general al ţării şi a constituit un imbold pentru fiii 
acestor meleaguri, care luptau pentru înlăturarea dominaţiei otomane.

Ostaşii acestui judeţ, în majoritate ţărani, înrolaţi în unităţile te
ritoriale de dorobanţi şi în unităţile de linie, roşiori, artilerie ale arma
tei permanente, urmaşi demni ai luptătorilor de Ia Vaslui şi Războieni. 
au reînviat gloria străbună pe cîmpul de luptă, înscriind cu preţul vieţii 
lor pagini de adevărat eroism în istoria luptei de independenţă a popo
rului nostru.

Batalionul 2 „Suceava41 din Regimentul 15 dorobanţi Piatra Neamţ 
şi escadronul ! „Suceava“ din Regimentul 8 călăraşi Roman, ce-şi aveau 
reşedinţa în Fălticeni, in prima jumătate a lunii aprilie, la chemarea 
ţării, au plecat spre Bucureşti, pentru a împiedica orice încercare a 
turcilor de a debarca pe malul românesc al Dunării ’'''. La plecarea din 
Fălticeni dorobanţii şi călăraşii au fost conduşi cu entuziasm de către 
autorităţi şi populaţie, prim ii pină la Spătăreşti şi u ltim ii pină la Şol- 
dăneşti, fapt ce dovedeşte ataşamentul întregului popor faţă de cauza 
dreaptă pentru care erau hotăriţi să lupte ostaşii noştri.

47 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. inv. 315, dosar 111 1877. f. 73.
48 Ibidem, f. 14

4!i Ibidem, f 10.

50 Ibidem, f. 45.

51 Ibidem, f. 07.

52 N-au raportat situaţia lucrărilor agricole prestate pentru familiile osta- 
silor concentraţi comunele : Cristeşti. Fălticeni, Forăşti şi Horodniceni.

53 loan N. Bujoreanu, Colecfiunile şi Ieftinirile vechi şi noi cile s-au pro
mulgat pină la finele anului 1870, Bucureşti, 1873. p. 2124—2125.

54 Diferenţa se explică prin aceea că unele comune au inclus în tabele 
si ostaşii concentraţi necăsătoriţi şi fără pămint.

55 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. nv. 315. dosar 111 1877, f. 1—7:i.

50 Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe Stoean, op. cit., p. 215.
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I ,i 15 aprilie, Divizia 4 infanterie, sub comanda generalului George 
. ui, in care erau încorporate subunităţile sucevene, şi-a încheiat con- 

<•( • rărea trupelor în Bucureşti şi împrejurimi revenindu-i misiunea de 
i itra cu o parte din trupe direcţia Olteniţa ;'7. | Regimentul 15 dorobanţi. 
>m.mdat de locotenent-colonelul Alexandru Fotea, a fost cantonat în 

M.pn-jurimile capitalei, asigurindu-se pină la 26 aprilie instruirea do
mniilor. Regimentul 8 călăraşi, comandat de locotenent-colonelul 
\andru Pereţ, la 16 aprilie, porni din Bucureşti spre Negoieşti. cu 

mi .lunea de a priveghea drumul Olteniţa-Bucureştii>8. La 25 aprilie, lo- 
ou'nentul Alexandru Pereţ luă comanda detaşamentului Olteniţa, a 

artilerie lovi poziţiile artileriei inamice din Turtucaia •,!l, interzi-
- ! trupelor otomane să debarce pe malul românesc al Dunării. După

m uirea Diviziei 4 infanterie de către Divizia 32 rusă, la 9 mai. Re- 
iKin-ntul 8 călăraşi se regrupează la Bucureşti, de unde, după inspecţia 
!..innitorului Caro! pe platoul de la Cotroceni. se îndreaptă spre Ca- 
i ii ' Pentru modul exemplar in care şi-a îndeplinit misiunea, locote- 
i i-colonelul Alexandru Pereţ a fost distins cu medalia „Virtutea m i

litară* de a u r (il.

Pentru pregătirea temeinică a trupei de miliţii in vederea îndepli
nirii misiunilor de luptă, Batalionul „Suceava", organizat pe patru corn
ii .i iii a cîte 250 de oameni, a fost încadrat cu ofiţeri activi : comandant 
1.1' fterie Boureanu, ajutat de trei ofiţeri inferiori1'-.

Maiorul Nicolae loan. comandantul Batalionului 2 din Regimentul 
lorobanţi, comunica din Bucureşti, la 26 aprilie, cumnatei sale Soltana

il.i i.\ ';:1 din Fălticeni, informaţii despre bombardarea Calafatului de 
.iire turci, incendierea V idinului şi scufundarea unui monitor turcesc 

ih către artileria noastră. Deşi inima ii era îndurerată de pierderea so- 
i- . sale11'*, rămîne neclintit în hotărîrea de a lupta cu dorobanţii săi, ex

primată prin cuvintele profund patriotice : „Facă cerul să fim victorioşi, 
Iii,a- cu riscul a cîtorva mii de oameni, aceasta puţin îmi importă, nu

ni, :i pămîntul pe care m-am născut şi hrănit, să fie liber, astfel ca cei
■ , c vor urma să se mîndrească ca cu urmaşii lui Mihai şi Ştefan“ r,i'.

în seara zilei de 27 aprilie, Batalionul 2 din Regimentul 15 doro-
o.i i'.i pleacă din Bucureşti cu trenul la Slatina şi de aici pe jos la Ca-

57 Constantin Olteanu. llie Ceauşescu. Vasile Mocanu. Florian Ţucă. Gheor-
11. Stoean, Cronica participării armatei române la războiul pentru independenţă

: <77 — 1878, Editura militară. Bucureşti, 1077. p. 77.
58 Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe Stoean, op. cit., p. 214—215,
50 Constantin Olteanu, llie Ceauşescu, s.a„ op. cit., p. 102— 103.
00 Dan Berindei. Leonida Loghin, Gheorghe Stoean. op. cit., p. 220. 
lîl Constantin Olteanu, llie Ceauşescu, ş.a., op. cit., p. 103.
02 Ibidem, p. 100.
03 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul judeţului Baia. dosar 2 1877, f. 4.
04 Soţia sa Maria N. loan, fiica lui Alexandru şi Teodora Chiriecescu. a

m lat din viaţă la 24 ian. 1877. in virstă de 33 ani şi a fost inmormintată m
i uuitirul din Fălticenii Vechi. (Arh. St. Suceava, Colecţia de stare civilă, Registrul 
.1.- morţi al oraşuluii Fălticeni. 1877. p. 27).

05 Arh. St. Suceava, Colecţia de documente, XIII/72.
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raea!. de unde începe linia de operaţie w'. La 2 mai, intră in Bechet1,1 ma
iorul Nicolae loan. comandantul detaşamentului Bechet, primind sarcina 
de a executa incursiuni în dreapta Dunării pentru a ataca posturile tur
ceşti1̂ . In această zonă, dorobanţii suceveni au pus stavilă incursiunilor 
başibuzucilor, care prădau, ardeau şi ucideau populaţia. O companie, 
sub comanda căpitanului Ion Năstase, la 27 mai. respinge un detaşament 
de 100 başibuzuci, care trecuse Dunărea la 5 km mai jos de Bechet şi 
instalîndu-se pe o insulă in faţa comunei Călăraşi au dat foc la câteva 
stoguri cu fin şi au ucis un păstor. In sprijinul companiei a intervenit 
maiorul Nicolae loan cu două bărci şi 20 de oameni şi sublocotenentul 
Oprişan cu un pluton de 28 călăraşi, care obligă pe invadatori sa se re
tragă fără a putea lua animale,w. La 30 mai, un detaşament de dorobanţi 
în frunte cu sublocotenenţii Jean Dim itriu. loan Pavel şi Alexandru 
Dănescu a dat o ripostă binemeritată unei incursiuni turceşti spre por
tul Bechet. Turcii se retrag lăsînd în urmă doi morţi. IX* pe malul drept 
al Dunării au continuat să atace timp de patru ore, nu fără a primi re
plica dorobanţilor noştri 7". Căpitanul Ion Năstase, comandant de com
panie clin Regimentul 15 dorobanţi, în fruntea unui detaşament de 22 
ostaşi, execută o recunoaştere, la 11 iulie, pe malul drept al Dunării, in 
zona înălţim ilor din preajma Rahovei. în aceeaşi zi. locotenentul Gheor- 
ghe Stircea, din Regimentul 8 călăraşi. însoţit de trei sergenţi, doi bri
gadieri şi patru marinari ruşi. vin in sprijinul populaţiei clin Ghighen. 
care fusese atacată de başibuzuci şi cerchezi. In ambele acţiuni ostaşii 
s-au dovedit a fi la înălţimea misiunii încredinţate. S-a remarcat briga
dierul voluntar Gheorghe Donici. care. lot ca voluntar cade eroic in pri
mul război mondial în şarja de la Robăneşti

Trecerea Dunării de către armatele ruse, cucerirea Şiştovului (15 
iunie) şi clupă lupte crîncene a Nicopolului (1 iulie) a fost sprijinită fie 
către artileria noastră, care a bombardat continuu poziţiile inamice 

La insistenţele Comandamentului rus. Marele cartier general român, 
la 12 iulie, primeşte cooperarea, relaţiile intre armate urmînd a fi sta
bilite ulterior şi ordonă Diviziei I infanterie să ocupe Nicopolul. _spiv 
da posibilitatea trupelor ruse să atace pentru a doua oară Plevna 11îri- 
gada română, compusă din regimentele 1 linie. 1 1 dorobanţi. 3 şi li că
lăraşi. trece Dunărea şi preia de la armata rusă paza cetăţii Nicopoi. 
Regimentul 8 călăraşi primi misiunea ca să execute recunoaşteri şi să 
facă siguranţă în zona cuprinsă între riurile Osăm şi Vit. Escadronul 
„Suceava*, comandat de căpitanul Nicolae Singurov. se instală in bi-

liii Ibidem-
07 Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe Stoean. op. cit., p. 217.
lifj Doc. răzb. indep. voi. III. p. !i—10.
ll‘i Ibidem, p. :!f>7—:158 ; voi. IV. p. 2!l—:«».
70 Ştefan S. Gorovei, Scrisori din timpul războiului de independenţii. i:-. 

„Revista Arhivelor", X. nr. 1, Bucureşti. 10ti7. p. 287—288.
71 Constantin Olteanu, llie Ceauşescu, ş.a.. op. cil., p. H>7.
72 N. Adăniloaie. Cucerirea independentei de stat u României 1877— IS7S. 

p. (î!î—
7;! Constantin Olteanu. llie Ceauşescu. ş.a., op. Cit-, p. li>7.
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: i< uri pe malul Dunării pentru pază şi s iguranţă71. Referindu-se la 
narea Nicopolului de către trupele noastre. '1'. C. Văcărescu arată: 

, . utru prima oară clupă uriaşele lupte clin vremurile de vitejie şi de 
>i Iră viaţă naţională a românilor, steagul lor se împlînta iarăşi peste 
Ij nare şi filfîia acolo unde victorios îl purtase braţul tare a lui M ihai" 7r'. 

Divizia I infanterie, la 27 iulie 1877, începe deplasarea spre frontul 
i: faţa Plevnei. Batalionul din Regimentul 15 dorobanţi, alături de Re- 

:i:nentid 13 dorobanţi. însoţit de patru baterii de artilerie, ocupă po- 
il:a de luptă in valea Calîm-Cismea. la 5 km nord de Breslaniţa7,;. 
\:!at la 2;> km de Plevna. sublocotenentul Jean D im itriu. clin compa- 

•1 Fălticeni, rămîne adine impresionat de urmele războiului. „Pla- 
pe care sîntem plasaţi astăzi arăta el intr-o scrisoare trimisă din 

IV irtii Plevna la 30 iulie —  este un cimp semănat cu morminte ale bie- 
m or luptători turci şi ruşi. Nu vezi decit tuburi de cartuşe, gloanţe,
• 'ize. oase, bucăţi de haine, tunuri demontate etc.“ 7;. Nerăbdător de a 
imra in lupta directă cu turcii, ca şi dorobanţii suceveni, cu care se
• if .i Ia ciţiva kilometri în stingă Plevnei şi încrezător in succes, scria

Petru Gorovei clin Fălticeni : „Crede, amice, că... românii vor excela 
acţiune. vor şti să moară pină la cel clin urmă soldat, pentru a nu se 

P" nunta de Europa întreagă că armata română a pierdut sau a reculat.
K i mindri. voi care staţi pe malul sting al Dunării, căci vă asigur că
irmata voastră vă va reprezenta cu multă demnitate şi eroism. Toţi pre- 
'••".i sa ramina pe cîmpul de glorie, decit să audă că armata română, 
u ju tînd rezista, s-a retras dinaintea inamicului" 7**.

\tacul general asupra Plevnei clin 30 august. în care românii s-au 
:>iat ca leii. aduse cucerirea redutei Griviţa I 7!l. Deoarece turcii clin 
iuta Griviţa 2. atacaţi fără succes de trupele Diviziei 3 infanterie în

■ august Hl. provocau pierderi trupelor române, la propunerea ostaşilor, 
oralul Alexandru Cernat. comandantul Armatei de operaţii, ordonă

■ i m  ul pentru ziua ele *' septembrie**1. Batalionului clin Regimentul 15 do-
nanţi, sub comanda maiorului Nicolae loan. ii reveni sarcina de a 

' . a primul. După o pregătire de artilerie, la orele 13.30. dorobanţii
eveni cu scări si fascine, plini de curaj şi sînge rece, îmbărbătaţi de
intele comandantului, la semnalul gornistului Cozma Ion. porniră 

m l .  La trecerea şanţului redutei „inamicul a deschis de pe parapeţi
o foc- de uragan". Lupta continuă cu înverşunare, dorobanţii angajindu-se 

„cea mai feroce bătălie" clupă cum spune un contemporan Pe înse- 
primind întăriri, românii atacă clin nou, reuşind să pătrundă în in 

odoru l redutei. După o luptă îndîrjită. corp la corp. inamicul folosind

71 Ibidem, p. 171 — 172.
75 T. C. Văcărescu, Luptele românilor in resbelul din 1877— 1878, Buru- 
1887. p. 178.
7<> Constantin Olteanu. llie Ceauşescu ş.a.. op. cit., p. 183.
77 Ştefan S . Gorovei. op. cit., p. 280—200.
78 Ibidem, p. 201.
7!» Doc. răzb. indep., voi. VI. p. ;«>—:i7.
80 Ibidem, p. 2-î—2lî.
fl! Ibidem, p. 72—7.'!.
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rezervele, în fruntea dorobanţilor cad răniţi maiorul Nicolae loan, căpi
tanul Ion Năstase, care neputîndu-se salva sint tăiaţi de turci cu to
poarele. Dorobanţii sint obligaţi să se replieze şi de astă dată. lăsind in 
urmă morţi şi răn iţ is2. Au căzut pe cîmpul de onoare : sergenţii Ma- 
teescu Petre din Fălticeni, Nicolăeasa Toader din Boroaia, caporalul 
Ciucă Gheorghe din Pleşeşti, dorobanţii : Lateş Vasile din Oprişeni, Mer- 
core Ion din Rădăşeni, M ihăilă Ion din Bogdăneşti, Iftemie Vasile clin 
Dolheşti şi mulţi alţii 8:i. Sublocotenentul George Nicolescu moare la 
13 noiembrie 1877 in spital, clin cauza rănilor căpătate în luptă s''. Din 
rîndul sucevenilor au căzut la asaltul redutei Griviţa 2 peste 130 morţi 

şi dispăruţi sr\
Pentru faptele de eroism săvârşite în lupta împotriva unui duşman 

bine instruit şi înarmat, generalul Alexandru Cernat citează prin ordinul 
de zi nr. 60 clin 8 septembrie 1877 Regimentul 15 dorobanţi,, ca să serve 
de exemplu atît trupelor care au participat cu dinsul la luptă cît şi pen
tru cele ce în viitor vor fi chemate a lupta". Mulţumind Regimentului 
15 dorobanţi, îi doreşte „ca totdeauna să arate acelaşi avânt la atac. 
aceeaşi, nepăsare înaintea pericolului şi aceeaşi bravură în luptă". Cu 
această ocazie s-au acordat acestui regiment, cîte două medalii „Virtutea 

militară* de fiecare companie
In perioada 10 iunie —  3 iulie 1877. în judeţul Suceava, s-au re

crutat 269 tineri clin contingentul 1877, clin care 96 pentru armata per
manentă, 39 pentru călăraşi şi 131 pentru dorobanţi87. Pierderile sufe
rite in luptă de către trupele noastre au fost completate clupă atacul 
asupra Griviţei 2, cu recruţi. Regimentul 15 dorobanţi a prim it 320 re

cruţi, dintre care 134 clin judeţul Suceava88.

La ordinul Marelui cartier general român. în ziua de 7 octombrie, 
are loc un nou atac asupra redutei Griviţa 2, în care trupele Diviziei 
4 infanterie au pătruns în redută, luptînd la baionetă. Deşi Griviţa 2 n-a 
putut fi cucerită, atacul a scos în evidenţă tenacitatea, vitejia şi dîrzenia 
ostaşului român, calităţi atestate de către corespondenţii m ilitari români 

şi străini ■s°.
Divizia I infanterie, care luptase in linia întii de la începutul luptelor 

de la Plevna şi înregistrase pierderi, a fost scoasă de pe poziţie .şi în
locuită de Divizia 2 infanterie, comandată de colonelul M ihail Cerchez. 
Regimentele 2 şi 8 călăraşi se constituie în brigada de călăraşi, sub co
manda colonelului Paul Cernovodeanu nn.

82 T. C. Văcărescu. op. cit., p. 378 ; Constantin Olteanu, 11 io Ceauşescu, ş.a.. 
op. cit., p. 237 : Poc. răzb. indep., voi. VI. p. 140.

83 Arh. St. Bucureşti, fond M. St. M.. dosar 130/1877, f. 44, 4ti—48.
84 Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe Stoean, op. cit., p. 578.
85 Arh. St. Bucureşti, fond M. St. M.. dosar 130 1877. f. 46— 18.
86 Poc. răzb. indep., voi. VI, p. 111.
87 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Af. Int.. inv. 315, dosar 03 1877. Voi. II.

f. 228.
88 Constantin Olteanu, llie Ceauşescu ş.a., op. cit-, p. 239.
80 Ibidem, p. 2(55—267 ; Poc. răzb. indep., voi. VI, p. 582—584.
00 Ibidem, p. 207—268.
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Călăraşii suceveni, în frunte cu locotenentul Nicolae Cătănescu, a lă
m ii de alte subunităţi de dorobanţi, călăraşi şi artilerie, care făceau parte 
din Detaşamentul de pe Vid şi Isker, comandat de colonelul George 
Slăniceanu, la 17 octombrie atacă şi ocupă Vidinul, punct ce constituia 

piedică în înaintarea trupelor noastre spre Rahova!l1. în  urmărirea 
duşmanului, locotenentul Nicolae Cătănescu trece sub sabie cinci turci, 
fără <i putea evita lovitura ce o prim i în braţul drept de la al şaselea 
duşman. Internat cu intîrziere în spitalul din Turnu Măgurele, nu-şi poate 
ivveni de pe urma amputaţiei braţului drept şi după o suferinţă de şase 
•ăptâmini, la 30 noiembrie 1877, încetează clin viaţă, lăsind în urmă so
ţia şi doi cop ii!r-.

Atacul asupra Rahovei, obiectiv de mare importanţă in sistemul de 
apărare al trupelor otomane clin Bulgaria, a fost susţinut în linia a doua 
ik» atac şi de batalionul clin Regimentul 15 dorobanţi. Regimentul 8
< alăraşi —  cu escadronul „Suceava* —  avea misiunea de a face legătura 
intre liniile de atac şi detaşamentul de pe riul Skit. comandat de ge-
iii ralul M a y n d o r fD e ta şa m e n tu l comandat de colonelul George Slă- 
ni< wmu, in ziua de 7 noiembrie, avind în faţă două escadroane clin Re
gimentul 8 călăraşi, atacă Rahova. La asaltul „asupra redutei celei mari*, 
lî.i'.aiionul 2 Muscel clin Regimentul 1 dorobanţi atacă primul. în bătălie
• ad răpuşi de gloanţe maiorul Dimitrie Giurăscu, comandantul batalio
nului şi locotenentul Pavel Bordeanu, comandantul companiei 1 Argeş, 
originar clin Fălticeni’1'*. După o rezistenţă eroică la podul de peste Ogost, 
.prîjinite de artileria din Bechet. la 9 noiembrie, trupele române intră
■ \< torioase in Rahova95. Marele duce Nicolae, apreciind rolul trupelor 
române în cucerirea Rahovei, arăta că : „Izbinda de la Rahova aparţine 
iitreagă armatei române*01’. Colonelul George Slăniceanu. prin ordinul
■ I" zi clin 10 noiembrie 1877, evidenţiind comportarea eroică a trupelor 
le sub comanda sa în luptele din 18 octombrie. 7 şi 9 noiembrie asupra 
iLihovei. aduce mulţum iri regimentelor 1. 4, 10 şi 15 de dorobanţi, 2 ,  8, 
'• de călăraşi, bateriilor 3. 1 şi 5 din Regimentul 2 artilerie şi celorlalte 
■.ubunităţi. „înainte de a mă despărţi de voi. iubiţii mei camarazi, —  se 
arată în ordin —- ...îmi fac cea de pe urmă datorie a vă conjura să per-
■ istaţi în a vă îndeplini şi pe viitor tot cu atita sfinţenie datoriile voastre
* ;itre patrie, fără de a uita de a aduce omagiile noastre şi a perpetua 
in inimile noastre suvenirul bravilor noştri camarazi, care şi-au dat 
viaţa pentru consacrarea gloriei dobîndite* °7.

01 Ibidem, p. 280.
02 „Reshoiul" din 23 dec. 1877 : Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe

Stoean, op, cil., p. 578.
03 Constantin Olteanu, llie Ceauşescu ş.a.. op. cit., p. 295.
04 General Radu Rosetti. Partea luată de armata română in războiul din 

1877—1878. Cultura naţională. Bucureşti. 102(5, p. 81, 140: „Monitorul Oastei", 
nr 28 din 20.XI.I877, voi. I. p. 910: „Reshoiul" din 9 decembrie 1877.

95 N. Adăniloaie, Contribuia privind luptele de la Rahova fi Smirdan
11877—1878), in „Studii". XV, 1962. nr. 5, p. 1195—1198.

96 Constantin Olteanu. llie Ceauşescu ş.a., op. cit., p. 300.

07. Poc. răzb. indep., voi. VII, p. 334.
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Trupele otomane, care se retrăseseră din Rahova în Lom Palanca, 
fiind bombardate de bateriile române din stingă Dunării, părăsesc lo
calitatea. care este ocupată de trupele române, prezenţi fiind dorobanţii 

şi călăraşii sucevenillîf.
Armata de asediu, avind spatele asigurat, trecu la strîngerea şi for

tificarea cercului în jurul Plevnei. unde Osman paşa. cu o armată de 
circa 50.000 de oameni, se pregătea să iasă din încercuire, incercînd să-şi 
croiască drum liber spre Sofia, in ziua de 28 noiembrie, armata otomana, 
lovită şi înconjurată de trupele româno-ruse, fu obligată să capituleze 
fără condiţii, vestitul general Osman paşa. rănit, se predă colonelului ro
mân Mihail C e rche zS uce v en ii, ai căror fii luptaseră eroic la Griviţa 2. 
primiră cu bucurie vestea căderii Plevnei. Deaconovici. prefectul jude
ţului, comunica lui Mihail Kogălniceanu că „cetăţenii, mîndri de curajul 
şi bravura fiilor lor. serbează victoria de la Plevna care dovedeşte că ar
mata română este vrednica urmaşă a legiunilor lui Ştefan cel Mare şi 
Mihai Bravu“. Informînd că un numeros public a asistat Ia sărbătorirea 
victoriei, arăta că seara oraşul Fălticeni va fi ilum inat creindu-se cadrul 
de manifestare a bucuriei generale |0".

După căderea Plevnei. misiunea principală a armatei române era 
de a zdrobi trupele turceşti concentrate în nord-vestul Bulgariei, spre 
a asigura flancul drept al trupelor ruse ce înaintau spre Sofia şi Adria- 
nopole La cucerirea localităţilor din sudul şi nordul Vidinului. in 
luna decembrie 1877 şi pină la 15 ianuarie 1878. călăraşii suceveni s-au 
remarcat prin noi fapte de eroism. La 12 ianuarie 1878. după o rec u
noaştere eu escadronul la satul Smîrdan. căpitanul Tănăsescu, coman
dantul escadronului „Suceava*1, primi ordin din partea generalului Mihail 
Cerchez ca să înainteze cu escadronul la aripa dreaptă a infanteriei. Ajun- 
gînd la reduta clin stingă satului. în care intrase infanteria, se repezi 
asupra turcilor care se retrăgeau în Vidin şi-i şarjă "l-. in lupta cu duş
manul, care a lăsat pe cîmpul de şarje -12 de morţi, au căzut eroic ser
gentul Podaru Gheorghe din Dolhasca, călăraşii : Cristina Grigore din 
Şoldăneşti, D umitrachi Ion clin Mirosloveşti, Ilieseu Ion dn Lespezi şi 
Cozmuleasa Vasile din Doîhasca m . PenTriT faptele de vitejie dovedite 
în luptă, colonelul Paul Cernovodeanu, comandantul brigăzii do cava
lerie, propune generalului • M ihail Cerchez, spre decorare cu „Virtutea, 
militară*' şi ordinul „Steaua României" 18 călăraşi, j dintre care am in
tim : căpitanul Tănăsescu Gheorghe, sergenţii Trofin Vasile şi Boghian 
Gheorghe, brigadierii Botez Constantin şi Popa Ion, soldaţii Donte loan, 
Negrea Vasile, Cotea Gheorghe, Petrescu Vasile. Loghin Nicolae şi alţii. 
In caracterizarea făcută sublocotenentului Mustaţă Alexandru s-> a-a'ă : 
„s-a purtat cu mult curaj şi bravură, a tăiat cu propria sa m înă patru

98 Constantin Olteanu, llie Ceauşescu, ş.a., op. cit., p. 306.
99 Ibidem, p. :îl7—323.
100 Gh. Sibechi, op. cit.
101 N. Adăniloaie, op. cit., p. 1197.
102 General Radu Rosetti. Jurnalul dc operaţiuni al Diviziei dc infanterie- 

de rezervă, Bucureşti, 1029, p. 165.
103 Arh. St. Bucureşti, fond M. St. M., dosar 251/1877. f. 21.

fONTHIBUŢlA JUDEŢULUI SUCEAVA LA CUCERIREA INDEPENDENTEI 591

'urci. a avut calul mort sub dinsul“ m . In ziua următoare trupele ro
mane au respins cu tărie contraatacurile turceşti. Generalul Mihail Cer- 
hoz elogia astfel comportarea trupelor noastre in luptele de la Smîrdan 

şi Inova prin ordinul de zi nr. I clin 13 ianuarie 1878 : „Ofiţeri, subofi-
i tri, caporali şi soldaţi clin al l-lea şi al 0-lea ele linie, al 9-lea de doro
banţi şi clin Escadronul de călăraşi Suceava. In ziua de 12 ianuarie aţi 
-••nit din posiţiuni întărite Un duşman tot atît de numeros ca şi noi. aţi 
'nat prisonieri. lunuri, muniţii, aţi ajuns la porţile unei cetăţi care se
■ redea că nu se poate lua. Prin vitejia voastră aţi respins la 13 pe acel 
«luşman ce credea că voi nu ştiţi să păstraţi ce aţi luat. Să trăiască în 
inimile noastre cit vom trăi şi noi, amintirea bravilor ce au căzut pe cim
poi de luptă, să trăiţi voi ca să arătaţi fiilor voştri ce este vitejia"
Vidintil, fiind încercuit complet de la 15 ianuarie 1878. a fost bombardat
pnâ  la 23 ianuarie, cînd, sosind vestea încheierii armistiţiului ruso-ro- 
măno-ture. ostilităţile au încetat. La 12 februarie, trupele române, prin- 
'ic care şi batalionul clin Regimentul 15 dorobanţi, intră in Vidin. Co
mandant al cetăţii este num it generalul M ihail Cerchez. A doua zi. 13 
'■ ■ iruarie, Brigada 1 din Divizia 2 infanterie. întîmpinată cu urale de 
populaţia locală bulgară intră în Belogradgik l0,;.

Mulţi suceveni au luptat în unităţile armatei permanente de linie, 
roşiori, artilerie, iar alţii la comanda unor subunităţi ale armatei teri- 
i • iale. Locotenentul Sotir Ciurea clin Fălticeni, comandant de escadron 
in Regimentul (5 călăraşi, s-a distins în luptele cu avanposturile turceşti 
pi linia Sofia-Vidin şi cu coloanele de muniţii şi provizii care mergeau 
•pre Plevna. in corespondenţa sa cu Petru Gorovei clin Fălticeni arăta 

in urma atacurilor date Corpului lui Suleiman. care a intrat în Plevna
■ 10.000 de oameni, a luat 100 care cu muniţii de război şi provizii şi

• ucis vreo 100 de turci. Din scrisoare se poate vedea dîrz.enia ostaşului 
i -mân ce rezistă in ploaia de gloanţe şi obuze. „Cu toate acestea —

ria el clin Sofia la 10 septembrie —  vezi ca scris in figura oricărui
■ dat curajul şi devotamentul de a se pune în luptă, să moară pină la 

mul. Ori de cîte ori s-a întîmplat a lua parte in foc, au năvălit ca tigrii 
; cu multă osteneală îi puteam face a se retrage cînd vedeam imposibi
li Astfel sint. Au speriat pe ruşi cu curajul lor. Generalul Lascarov a 
ipurtat ducelui Neculai despre curajul călăraşilor, spunîncl că este o

n mă înfricoşată, atît călăraşii cit şi dorobanţii, ceea ce a făcut a fi tare 
mulţi decoraţi4' ln'. In lupta din 19 septembrie cînd Regimentul <i călă-
i îşi a atacat inamicul in întîia linie, comandind aripa stingă a tira- 
iorilor escadronului său împotriva dreptei inamicului timp de 5 12 ore. 
’i a pierdut decît trei cai şi un rănit. „Tiraliorii noştri —  arăta el —  
u rau cu sînge rece şi fără să ţie seama de ploaia de gloanţe. Adesea

104 Ibidem, f. 91 ; Duc. răzb. indep., voi. V III, p. 550.

105 Doc. răzb. indep., voi. V III, p. 539 ; Vezi şi Florian Tucă, Eroii de la 
'•m-iţa şi Smîrdan, in „Magazin istoric", X I, nr. 4. 1977, p. 16.

106 N. Adăniloaie, Cucerirea independenţei dc stat a României 1877—1S78,
< fiu—91 ; Vezi şi Constantin Olteanu. llie Ceauşescu, ş.a., op. cit., p. 390—393.

107 Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 294.
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spuneu : „am finit cartuşele, cântaţi a ne mai da, ca să respingem pe 
păgîn“ l0s.

Demni urmaşi ai luptătorilor de la Baia, Vaslui şi Războieni, suce
venii au jertfit pentru cauza dreaptă a neatirnării 212 fii, aport uman 
aproape egal cu cel dat de judeţele Neamţ şi Roman. Jertfa cea mai 
mare au dat-o dorobanţii —  173 eroi. ostaşii din regimentele de linie, 
artilerie, roşiori —  24 şi călăraşi - 15 eroi morţi in luptă directă cu 
duşmanul, in spitale sau acasă, din cauza rănilor şi a degeraturilor. D in
tre comunele ai căror fii s-au jertfit cităm : Boroaia 15 eroi căzuţi ; Paş
cani 13 : Bogdăneşti 12 ; Rădăşeni 9 ; Broşteni 8 ; Dolhasca 8 ; Săsca şi 
Şarul Dornei cîte 7 eroi morţi pentru independenţa ţării l0il.

Pentru faptele de eroism săvîrşite în războiul pentru independenţă 
mulţi suceveni au fost distinşi cu medalii şi ordine. Dorobanţii Dumitru 
Cimpoeşu 1111 din Cotîrgaşi, comuna Broşteni şi Vasile Gr. Miron din 
Rădăşeni. participanţi la asaltul asupra redutei Griviţa 2 din <> septem
brie 1877, al doilea fiind rănit au fost decoraţi cu medalia „Virtutea 
militară", crucea „Trecerea Dunării", medalia „Apărătorii independen- 
ţei“. „In memoria lui Cuza Vodă“ 1912, „Medalia jubiliară a războiului 
independenţei11 1927 şi altele. Sublocotenentul loan Softa din Fălticeni a 
fost distins cu „Virtutea m ilitară“ şi ordinul „Steaua României" pentru 
eroismul dovedit la asediul redutei Griviţa 1. din 30 august 1877, unde 
şi-a pierdut piciorul. Pentru priceperea, curajul şi pierderile cauzate 
duşmanului locotenentul Sotir Ciurea a primit ordinul „Steaua Româ- 
niei“ clasa a V-a

Lăudabilă este iniţiativa prefectului judeţului Suceava, Deacono- 

vici. care pentru a recompensa efortul depus în campanie de către cei 

149 ostaşi, aflaţi la vetre, propune Marelui cartier general, in iulie 1878. 

recompensarea lor cu crucea „Trecerea Dunării41 1 ,:i.

In memoria maiorului erou Nicolae loan, fălticenenii au ridicat in 

parcul oraşului un bust 11,\ ce a fost dezvelit în septembrie 1922 lls.

Contribuţia judeţului Suceava la cucerirea independenţei de stat se 

înscrie în efortul întregului nostru popor pentru afirmarea sa ca naţiune

108 Ibidem, p. 295.

109 Anexa nr. 1.

110 Eugen Dimitriu, Eroi suceveni in războiul de independenţă, in ziarul 
„Zori noi“ din 8 mai 1077.

111 Arh. St. Bucureşti, fond M. St. M., dosar 130/1877, f. 47.

112 Dan Berindei, Leonida Loghin, Gheorghe Stoean. op. cit., p. 294—295.

113 Vasile Miron, Mărturii documentare privind contribuţia judeţului Su
ceava la dobindirea independenţei de stat a României, în „Anuarul Muzeului ju 
deţean Suceava", IV, 1977, p. 45—48.

J14 Pe placa de aramă a bustului, opera Măriei Mihăescu, sint înscrise nu
mele eroilor: „Nicolae loan maior 15 dorobanţi, Cătănescu N. locot. 8 călăraş), 
Mateescu Petru serg. 15 dorobanţi, 'fincu V. soldat, Ungureanu Constantin soldrt, 
Ungureanu loan soldat".

115 A. Gorovei, In amintirea maiorului Secului loan, Tip. Saidnian, Făl

ticeni, 1922, p. 1—3.
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de sine stătătoare, fapt ce a dat un nou impuls dezvoltării economico- 
sociale a ţării şi a exercitat o profundă înrîurire asupra întregii evoluţii 
istorice a României.

ANEXA 1

EROII RĂZBOIULUI DE INDEPENDENTA DIN JUDEŢUL SUCEAVA*

Localitatea Numele şi prenumele Gradul Regimentul

l 2 ;ţ 4

Maia Bitlan Rusu C. Toader soldat 15 dorobanţi
Diacon iţă V. Toader soldat 15 dorobanţi
Liţă V. C. Nicolae soldat 15 dorobanţi
Timofteoaia Gheorghe soldat 15 dorobanţi

l ti.iîdănesti Păscaru V. Constantin caporal 15 dorobanţi
Butnaru Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Dimitriu Constantin soldat 15 dorobanţi
Găină D. Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Găluşcă Vasile soldat 15 dorobanţi
Golomez V. Constantin soldat 15 dorobanţi
Holban C. Vasile soldat 15 dorobanţi
Mihăilă C. Ion soldat 15 dorobanţi
Pastramă Vasile soldat 7 linie
Poiană Irimia Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Radu P. Vasile soldat 15 dorobanţi
Şofronaru V. Costache soldat 4 artilerie

1 tomata Niculăeasa Toader sergent 15 dorobanţi

A Măriei Simion V. soldat 15 dorobanţi
A Moşneagului Vasile soldat 15 dorobanţi
Arsinte Nicolae soldat 15 dorobanţi
Ceapă Ion soldat 15 dorobanţi
Costan Toader soldat 15 dorobanţi
Dârjă Toader soldat 15 dorobanţi

Dorhiţă Vasile soldat 15 dorobanţi
Luntraşu Ion soldat 15 dorobanţi
Meleştean Ion soldat 15 dorobanţi
Mihăileasa Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Monoranu Vasile soldat 15 dorobanţi
Petrea Toader soldat 15 dorobanţi
Sularu Vasile soldat 15 dorobanţi
Vasile llie soldat 15 dorobanţi

Mrădâte! Matei Gheorghe caporal 15 dorobanţi
Florea Petre soldat 15 dorobanţi

Hroştcni Bondar llie soldat 15 dorobanţi
Iacob Simion soldat 15 dorobanţi
Lupaşcu Pintilie soldat 15 dorobanţi
Marcu Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Mustea Dumitru soldat 15 dorobanţi
Odocheanu Ion soldat 15 dorobanţi
Silea Dumitru soldat 15 dorobanţi
Şincaru Vasile soldat 15 dorobanţi
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Ciumuleşti Oorbu Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Livadaru Ion soldat 15 dorobanţi
Mdriucă Grigore soldat 15 dorobanţi
Muraru Gheorghe soldat 15 dorobanţi

Cristeşti Tintilă Vasile brigadier •1 artilerie
Olaru Eftime soldat 15 dorobanţi

! )'olhasra Podaru Gheorghe sergent 8 călăraşi
Neamţu t ’rsache caporal 15 dorobanţi
Bălan Ion soldat 8 călăraşi
Chetraru Dumitru soldat 15 dorobanţi
Chinolea Costache soldat 15 dorobanţi
Cosmuleâsa Vasile soldat 8 călăraşi
Crăciun Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Enache Dumitru soldat 15 dorobanţi

Dolheşti Iftimi Vasile soldat 15 dorobanţi
l.iuţă Nicolae soldat 15 dorobanţi
Mafiei Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Maranda Petre soldat 15 dorobanţi
M ihăilă Petre soldat 15 dorobanţi
Onică Gheorghe soldai 15 dorobanţi
Onică Vasile soldat 15 dorobanţi

Dorna A Măriei Toader soldat 15 dorobanţi
Hăgătiş Ion soldat 15 dorobanţi
Ortoanu Grigore soldat 15 dorobanţi

Drăgăneşti A Chiţoaei Gheorghe soldat 8 călăraşi
A Ilinc-ăi Gheorghe soldat 7 linie
Andone Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Chiţu Nicolae soldat 5 linie
Enache Nicolae soldat 7 linie
Macovei Nicolae soldat 15 dorobanţi

Drăguşeni Popescu N. Ion soldat 15 dorobanţi
Spătaru Toader soldat 15 dorobanţi
Zavaliche Ion soldat 15 dorobanţi

Fălticeni Toan Nicolae maior 15 dorobanţi

Năstase Ion căpitan 15 dorobanţi

Cătănescu Nicolae locot. 8 călăraşi

Bordeanu Pavel locot. 15 dorobanţi
Mateescu Petre 
Duşeseu Constantin

sergent
medie

15 dorobanţi

Tincu Vasile soldat 15 dorobanţi
Ungureanu Constantin soldai 15 dorobanţi
Ungureanu Ion soldat 15 dorobanţi

Fintina Botoşanu Costache soldat 8 călăraşi

Mare Dascălu Ion soldat 15 dorobanţi

Iacob Nicolae soldat 15 dorobanţi

Irimioaia Gheorghe soldat 7 linie

Oprea Vasile soldat 7 linie
Ursu Vasile soldat 15 dorobanţi
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Giurgeşti Scărlăleascu Leon soldat i:t dorobanţi
Petrescu Constantin soldat 15 dorobanţi

Lespezile Bălănescu Vasile soldat 15 dorobanţi
Boboc llie soldat 15 dorobanţi
Bordea Vasile soldat 15 dorobanţi
Burdulea Pavel soldat 15 dorobanţi
Cucu Dumitru soldat 15 dorobanţi
Dumiţracrhe Costache soldat 15 dorobanţ:
lliescu Ion soldat 8 călăraşi
Păduraru Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Suditu Petre soldat 8 linie

Liteni Bălan Tănase soldat 15 dorobanţi
Doroftei llie soldat 15 dorobanţi'
Seuleînieu Ion soldat 15 dorobanţi
Tănase Grigore soldat 15 dorobanţi

Mădei Bondar V. llie soldat 15 dorobanţi
Robu Gr. Ion soldat 15 dorobanţi
Ticu D. Pintilie soldat 15 dorobanţi'

Mălini Loghin Nicolae sergent 15 dorobanţi
Bereznicu Mihail soldat 15 dorobanţi
Ferarul Toader soldat 15 dorobanţi
Ferestrăoarul Ion soldat 15 dorobanţi
Filimon Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Veşcaru Gheorghe soldat 15 dorobanţi

Mirosloveşti Grigoras Costache caporal 15 dorobanţi
Botoş Gheorghe soldat 8 călăraşi
Cojocarii Dumitru soldat 8 călăraşi
Dumitrachc Ion soldat 5 linie
Holbură Constantin soldat 15 dorobanţi
Liteanu Vasile soldat 8 linie
Munteanu Dumitru soldat 15 dorobanţi

Neagra Dochiţă Vasile soldat 15 dorobanţi
Şa n il ui Drancă Constantin soldat 15 dorobanţi

Glii ba Pavel soldat 15 dorobanţi

Opri seni Fălticineanu Petre sergent 15 dorobanţi
Onofrei Ştefan caporal 15 dorobanţi
Gafiţa Costache soldat 15 dorobanţi
Lateş Vasile soldat 15 dorobanţi
Pungă Vasile s'oldat 15 dorobanţi

Paşcani Lupu Petrache caporal 15 dorobanţi
Bolohan Nicolae soldat 15 dorobanţi
Cel-Mare T. Vasile soldat 15 dorobanţi
Davidoae Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Gheorghe Vasile soldat 15 dorobanţi
liuţanu Gheorghe soldat 8 călăraşi
Luca lordache soldat 15 dorobanţi
Monneci Dumitru soldat 15 dorobanţi
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Mormeci Lazăr soldat 5 linie
Oşlobanu Dumitru soldat 8 călăraşi
Pana i te Mihai soldat 8 călăraşi
Timofte Vasile soldat 1 roşiori
Zabulică Ion soldat ÎS dorobanţi

Pleşeşti Comândaru Gheorghe sergent 4 artilerie
Ciucă Gheorghe caporal 15 dorobanţi
Leonte Dumitru soldat 15 dorobanţi
Bulnaru Constantin soldat 15 dorobanţi
Ivan Ion soldat 15 dorobanţi
Lungu Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Ştefan Vasile soldat 15 dorobanţi

Preuteşti Costan Dumitru soldat 8 linie
Lişmanu Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Maxin Vasile soldat 15 dorobanţi
Popa Grigore soldat 15 dorobanţi
Prisacaru Mihalachc soldat 15 dorobanţi

Rădăşeni Şoldănescu Teodor sergent 15 dorobanţi
Manolache Ion caporal 15 dorobanţi
Zaharia Grigore soldat 15 dorobanţi
Dominte Petre soldat 15 dorobanţi
Loghin Vasile soldat 15 dorobanţi
Maria Vasile soldat 15 dorobanţi
Mercore Ion soldat 15 dorobanţi
Onofrei Vasile soldat 15 dorobanţi
Zet Vasile soldat 15 dorobanţi

Ruginoasa Crai nea Petre soldat 15 dorobanţi
Homan Ion soldat 5 linie
Lupu C. Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Lupu I. Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Scripcă Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Ştersu Mihai soldat 15 dorobanţi
Topoliceanu Ion soldat 8 călăraşi
Tirlea Gheorghe soldat 5 linie

Sahasa Butnaru G. Petrea soldat 15 dorobanţi
Petrescu P. Simion soldat 15 dorobanţi

Sasra Cosmeseu Vasile soldat 15 dorobanţi
Eftimie Prteope soldat 15 dorobanţi
Gogu Gheorghe soldat 15 dorobanţi
l.iteann Constantin soldat 15 dorobanţi
Maria Vasile soldat 15 dorobanţi
Pădurarii Gheorgiie soldat 15 dorobanţi
Tasia Vasile soldat 15 dorobanţi

Siliştea A Sa f tai Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Bosinceanu Petre soldat 15 dorobanţi

Stolniceni— Costan Gheorghe soldat 5 linie
Prăjescul Grosu Gheorghe soldat 8 călăraşi
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••irul
Dornei

SoUIrtllOŞti 

Tfl ţăruşi

Uldeşti

Valea
Glodului

Vascani

Băndălău Gheorghe sergent 15 dorobanţi
Bandrabulă Toader soldat 15 dorobanţi
llochiţa Vasile soldat 15 dorobanţi
Dramă Constantin soldat 15 dorobanţi

Florean Maxim soldat 15 dorobanţi

Ghiba Pavo1 soldat 15 dorobanţi
Palaghia l° n soldat 15 dorobanţi

Cristina Grigore soldat 8 călăraşi
Ignat Vasile soldat 15 dorobanţi

Birtea Gheorghe caporal 5 linie
Maftei Gri«<>re soldat 5 linie
Maria G rijw e soldat 15 dorobanţi
Paşcu ion soldat 2 roşiori
Petrinca Vasile soldat 15 dorobanţi
Prisecaru Gheorghe soldat 7 linie

Popa T oade r caporal 15 dorobanţi
Postolacbe Andrei soldat 15 dorobanţi
Diaconescu T. Nicolae soldat 15 dorobanţi
Mihăilă Constantin soldat 15 dorobanţi

Anton A leîian<lra sergent 15 dorobanţi
Nechifor Gavril soldat 15 dorobanţi

Pavel Vasile soldat 15 dorobanţi
Secrieru ţ̂- Gheorghe soldat 15 dorobanţi
Secrieru Simion soldat 15 dorobanţi

Bocan C'o^<u'he soldat 15 dorobanţi

Dolhăscu l°n soldat 7 linie

Pulu Ion soldat 8 linie

Tudosoaia Gheorghe soldat 15 dorobanţi

Tudosoaia '0,1 15 dorobanţi

■ Ministerul Cultei.01* *?• Instrucţiunii Publice. Eroii războiului t/e indepen
dentă, 1898, p 1 2 l ()1— -,' 11 *̂ >s' adăugaţi la Fălticeni eroii: Năstase Ion
t ăpitan, Bo'rdeami P a v e l  locotenent şi Duşescu Constantin medic, mort la Rahova 
in 1 *1 ianuarie 1878.

I \ CONTltlBUTION DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA 
A LA CON QU ETE DK L'l NDEPENDANCE D'ftTAT DE LA RO UMAN IE

li 6 s ji m e

En se basant sur c*es documents. Partide dâcri? la eontribulion des habitants 
du dcparlement de SucCava a l*«>btention de l'independance d i tat de la Rojinanie. 
Soni ovoquees Ies gestes des militaires de ce departament ainsi que Ies jirands 
sacrifices materiels pour Ic soutien de rarmee roumaine.

La nouvelle sui- 1;1 proelamation de I independance d etat dc la Roumaine. 
le !i mai 1877 a enthoU*'asm(' dans la meme mesure Ies habitants du dcpariement 
de Suceava Avani v if I'exemple des devanciers qui le !ong des siecles se soni
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sacrifies pour Ia ci Ofense de la ierre cies aîeux. ils n'ont pas epargnc aueun effort 
dans rachfcvement du noble ideal de l’indopendance naţionale.

L'auteur inel a la disposition des lecleurs des nombreux ex.emples de 
heros c]ui par leur gesles ont imppSc dans la conscience de l'Kurope !«? iiom 
de la brave armoe roumaine.

On souligne Ies lultes mences par Ies „dorobanţi" (soldats d'infanterie) 
du Bataillon „Suceava" conduils par le comandant heros Nicolae loan. par
ticipant* au siege de la redoute Griviţa ‘2. de ii septeinbre 1877. Ont tombe Mii

le champ dc bataille a cote de leur comandant, le capitaine Ion Năstase. Ies 
sergenls Petre Mateescu et Toader Niculăeasa, le caporal Gheorghe Ciucâ. Ies 
„dorobanţi" (soldats) Vasile I.ateş, Ion Mercore, Ion M ihăilă etc. A cote de „doro
banţi”. Ies cavaliers de l'eseadron „Suceava" se soni couvert de gloire dans la 
marche en av ani vers Rahova, oii tombe blesse le lieutenant Nicolae Cătânesi u. 
et dans Ies combats de Smîrdan

Pour la juste cause de la guerre d'independance. l'annee roumaine a fait 
des gran<ls sacrifices humains et materiels. IVenire Ies combatant* du departement. 
di- Suceava ont tombe IM'-’ militaires. ausquels s’ajoutent un «raiul nombre de 
blessi s.

Leur gestes ont ete cites en ordres de jour par Ies generaux Alexandrii 
Cernat et Mihail Cerchez ; beaucoup d'ontre ies militaires du departement de 
Suceava ont ete distingues avec des hautes dccorations.

Moment de referonce. la guerre d'indcpendance de 1877— 1878 reste dans 
la conscience du peuple rouinain un vif exemple d'hcroîsme.

VIAŢA POLITICA ROMANEASCA ÎN BUCOVINA 
(1900—1911)

lOAN V COCII?:

în condiţiile înăspririi măsurilor luate de autorităţile habsburgice 
împotriva oricăror manifestări de viaţă naţională românească în Buco
vina cu toate succesele obţinute in lupta pentru cauza naţională, uni
tatea de acţiune a Partidului Naţional Român dă primele semne de slă
biciune. încă din 1898. cu prilejul alegerilor dietale, cîţiva oameni poli
tici de orientare conservatoare, neavînd nici o şansă de reuşită. încearcă 
să formeze tiu nou partid, al cărui organ de presă urma să fie ziarul 
„Sentinelă*1, care a apărut, pentru scurt timp, la Cernăuţi (30 august/l 1 
septembrie —  (i 18 decembrie 1898). Această acţiune era simptomatică 
pentru instabilitatea politică ce domnea in Bucovina *.

In primăvara anului 1900, marii boieri conservatori părăsesc Parti
dul Naţional Român, ceea ce atrage după sine încetarea activităţi aces
tuia. La 1 ('» martie, membrii clubului dictai român şi deputaţii români 
din Parlamentul imperial, aparţinînd acestei grupări, hotărăsc să în
ceteze lupta împotriva guvernului, şi. în cadrul unei şedinţe plenare, de
legă pe Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi, Nicolae Mustatză. Ilarion Onciul
■ i George Vasileo să ducă tratative. în acest sens. cu guvernatorul Bu
covinei. baronul Frederic Bourguignon de Bamberg. Se pare că împăcarea- 
u guvernul a fost sugerată ele Korber. primul ministru al Austriei-’, 

înccrcînd să motiveze părăsirea rîndurilor Partidului Naţional Român, 
onservatorîi arătau că acesta nu era bine pregătit pentru o îndelungată 

luptă de opoziţie. Lipsa unui aparat agitatoric bine pus la punct, a unor 
mijloace corespunzătoare de aplicare a programului partidului, nu ofe
rea sorţi de izbîndă cu candidaţi naţionali, împotriva voinţei aparatului
le stat. Opoziţia P. N. R.. arătau conservatorii ....periclitează existenţa
loastră naţională şi mai mult, că din ce in ce pierdefm tot mai mult te

ren şi că am fost. necesitaţi a aduce mari şi multe jertfe atît morale 
it şi materiale, care nu stau nici într-o proporţiune cu rezultatele do- 

>indite“ :i. Iancu Flondor. preşedintele P. N. R. reproşa „pactiştiloi"\ că 
Iacă nu s-ar fi înţeles cu guvernul, in urma presiunii partidului naţio—

I „Deşteptarea", nr. 78 7—20 octombrie HMil.
„Timpul" nr. 2 l iulie l 

;; Ibidem.
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nai, guvernatorul Bourguignon ar fi fost obligat să părăsească Bucovina. 
Răspunzind acestuia, conservatorii arătau că clacă guvernatorul ar fi pă
răsit tara „...sistemul nu s-ar fi schimbat în favorul românilor1'

In  felul acesta ia fiinţă PARTIDUL CONSERVATOR ROMÂN sau 
PARTIDUL „PACTIST". Preşedinte era loan Volcinschi, printre mem
brii marcanţi aflîndu-se Florea Lupu. George Vasilco, Leon Vasilco. Ni
colae Mustatză. Tigran Pruncul, Tudor Flondor. Dimitrie Isopescul. Or
ganul de presă era ziarul „Timpul". Cernăuţi. 1 iulie 1900 —  1 ianuarie 
1901. care apărea de trei ori pe săptăminâ avind ca redactor responsabil 
şi editor pe Teodor Andoni apoi pe Erast Levescu. Ziarul se tipărea la 
Societatea tipografică bucovineană şi la Tipografia universitară a Iui 
Rudolf Eckhardt. Din anul HI06. organul de presă al partidului conser
vator devine ziarul „Gazeta Bucovinei1'. Baza socială a partidului o for
mau marii proprietari, proprietarii mijlocii, unii preoţi bogaţi ele. Pro
gramul partidului apare în primul număr al ziarului ,.Timpul“ Parti
dul conservator îşi propusese să îmbunătăţească ....starea bisericii, starea
cultural naţională, situaţia politică a românilor"'', iar ca mijloace clc în
făptuire a acestor obiective, solicitarea bunăvoinţei guvernului Bucovinei. 
Partidul conservator ducea o politică de alianţe cu germanii, evreii şi po
lonezii bucovineni, clin cadrul acestei colaborări politice fiind excluşi 

ucrainenii
Alegerile din vara anului 1900 se soldează cu victoria candidaţilor 

partidului conservator, cea mai surprinzătoare fiind alegerea profeso
rului universitar Dimitrie Isopescul în districtul Cîmpulungului. în de
trimentul lui George Popovici. în lipsa acestuia clin parlament, deputaţii 
români bucovineni desfiinţează „Clubul parlamentar român44 şi se alătură 
deputaţilor bucovineni neromâni, de aceeaşi orientare politică, cu care 
formează „Uniunea liberă bucovineană14 **.

în luna august 1900, gruparea naţională a „românilor tineri'4, foşti 
membri ai P. N. R. care au dezaprobat „pactul44, organizează la Cernăuţi
o marc adunare populară, cu care prilej ia fiinţă PARTIDUL POPORAL 
NAŢIONAL ROMAN. Apariţia noului partid pe scena vieţii politice bu
covinene a determinat o puternică reacţie clin partea partidelor poli
tice neromâne care ar fi dorit ca românii bucovineni să fie lipsiţi ele o 
conducere politică naţională puternică. Răspunzind atacurilor, cir. George 
Popovici scria : „...cauza ţinutei noastre e urmarea firească a nesuferi

telor stări de lucruri din această ţară, este urmarea dureroaselor noastre 

păţenii. e strîmtorarea, asuprire^ şi robirea noastră naţională de la îm 
preunarea Bucovinei cu Austria pină in ziua de azi" :l. Motivînd refuzul 

de a mai colabora cu conservatorii. Iancu Flondor arăta că „Organizarea 
şi consolidarea poporului român într-un factor politic naţional, clar un

4 ..Deşteptarea" nr. 80/14—27 octombrie, 1901.
5 „Timpu!" nr. 1 1 iulie 1M00.
li Ibidem, nr. 2 -1 iulie 1900.
7 Ibidem.
8 ton I. Nistor — Istoria Bucovinei — manuscris dactilografiat, Muzeu! 

judeţean Suceava, inv. nr. 4329, p. :î02.
îi „Deşteptarea" nr. 28/(5 septembrie 11>00.
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fa -'.or care interpretează serios menirea sa, nu este pe placul bătrînilor 
care nu admit responsabilitatea pentru activitatea parlamentară şi se 
feresc de controlul naţiunii" Partidul Poporal Naţional „...a simţit 
imunte de toate trebuinţa unei organizări pentru că a simţit trebuinţa 
v: ţii poporului românesc, a vieţii cu conştiinţa de sine, adică trebuinţa 

să trăim ca aceia ce sin tem şi nu să ne pierdem in noianul străinis
mului ce ne-a copleşit ci să ne apărăm1' n . Preşedintele partidului era 
G ■ >rge Popovici, apoi, clupă plecarea acestuia in România, Iancu Flon- 
dor. Printre membrii marcanţi menţionăm pe Nicu Blîndu, Nicu Filievici. 
C 'istantin Morariu, Eusebie Popovici. Amfilohie Turturean. Dimitrie 
G-.lIin, Iorgu S. Toma. Valerian I-Ialip, Constantin Seânteuţă, Toader 
L aştean. George Doroftei, Zaharia Percec. Începind cu data ele 2 sep
tembrie 1900. ziarul „Deşteptarea14 care apărea la Cernăuţi, devine orga

nul de presă al partidului. Ţărănimea, preoţii, meseriaşii, funcţionarii, 

profesorii formau baza socială, in frunte se afla 1111 Comitet Central al 

cărui preşedinte era Iancu Flondor. Partidul avea comitete districtuale 
la Storojineţ. Rădăuţi, Suceava. Şiret, Gura Humorului. Cîmpulung. a 
căror conducere se compunea dintr-un preşedinte, vicepreşedinte, secre
tar şi casier. în districtul Suceava, comitetul era format clin Constantin 

M rariu —  preşedinte, Eusebie Popovici —  vicepreşedinte. Amfilohie 

Turturean —  secretar, Ion Cereasehi —  casier '-. Fiecare comună avea 

reprezentanţii săi in aceste comitete, numărul membrilor fiecărui comi
te". fiind astfel repartizat : Storojineţ —  40, Rădăuţi —  52. Suceava —  

2t>, Cîmpulung —  60, Gura Humorului —  60 l:!. Programul Partidului 

Naţional Poporal a fost publicat in ziarul „Deşteptarea44 u‘.

IU Ibidem, nr. 8(1 14—27 octombrie 1901.
11 Ibidem, nr. -10 18 octombrie 1 ‘>00.
12 Ibidem.
I.'i Ibidem, nr. :!8 11 octombrie 1900.
14 Iată eiteva dintre principalele prevederi programatice: „deplina auto

nomie a bisericii noastre; convocarea şi instituirea definitivă a congresului bise- 
n«.v*c : cerem conservarea neştirbită a caracterului istoric român al bisericii 
noastre: vom susţine pacea confesională dacă biserica şi drepturile sale vor fi 
respectate şi de celelalte confesiuni ; cerem creşterea şi instruirea poporului nos
tru pe baza invăţămîntului naţional ; absolut nu vom suferi ca şcolile să se abată 
<ie ia menirea lor şi să se prefacă in institute de deznaţionalizare şi propagandă 
po 'iică . cerem dregătorii îm părţire  şi obiective cu cunoştinţa ţării, neamului 
şi mbii noastre . ne vom opune cu toată puterea contra ocupării posturilor la 
dregătorii cu bărbaţi străini de ţară . cerem separarea completă a Bucovinei 
in luate afacerile sale publice de infiUenţa ga'.iţiană. prin urmare înfiinţarea ne- 
inti /iată a unei curţi de apel şi^-şimei direcţiuni a căilor ferate bucovinene
ii ară . vom lucra din răspute ţăranul român să rămfnă stăpin al pămin-
tult! şi averii saie. conştienţi 1 că dinsul este temelia neamului nostru : vom 
cerc- instituţiuni pentru rogleHlW'Virea creditului agricol ; instituţiuni de asigu
ră' asupra averii mobile şi imobile a ţăranului ; tarife vamale excepţionale in
• 1 ■ .ei tul cu ţările învecinate : reglementarea chestiunii muncitorilor agricoli ; 
vom lucra la dezvoltarea autonomiei ţării cu condiţia insă că existenţa noastră 
naţională ne va fi garantată ; pretindem ca poporul român să fie reprezentat in 
corpurile legiuitoare nu numai corespunzător numărului şi importanţei sale isto
rice ci şi a principiilor sale politice ; ne vom interpune deci pentru dobîndirea 
sufragiului universal şi direct" („Deşteptarea", nr. 48 15 noiembrie 1900).
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Partidul Poporal Naţional se angajează ferm pentru apărarea in
tereselor românilor din Bucovina. Prin zeci de adunări populare este 
făcut cunoscut programul partidului, este dezbătut, completat, sint cău
tate căile cele mai eficiente pentru transpunerea Ini în fapt. In dieta 
Bucovinei, deputaţii partidului 111 frunte cu Iancu Flondor. nu se sfk*s< 
să acuze deschis guvernul ţării ca fiind vinovat de corupţie, de nedrep
tăţile făciite românilor, de starea economică şi socială grea in care se gâ-.-a 
ţara. Intr-un fulminant discurs ţinut în dietă, răspunzind atacurilor ia 
adresa tricolorului românesc, adresindu-sc direct guvernatorului But — 
vinei care participa la dezbateri. Iancu Flondor spunea : „Domnule pre
şedinte, te rog să iei cunoştinţă că culorile roş-galben-albastru le privim 
drept culori naţionale române .şi că e sub demnitatea noastră de a dis
cuta cu dumneata de o putem dovedi prin fapte istorice sau ba. chiar 
şi în caz că aceste culori ar fi identice cu culorile regatului româi." . 
In şedinţa sa din 1 noiembrie 1901, Comitetul central al partidului re
dactează un viguros protest pe care îl înmînează guvernului, prin tare 
demască intensificarea politicii de deznaţionalizare a românilor in in 
sistemul de învăţămint din Bucovina. încercările repetate ale au*. ri- 
tăţilor habsburgice de a desfiinţa catedra de limba română de la Gin. 
ziul superior de stat din Cernăuţi In încercarea sa de a minimaliza 
şi discredita activitatea Partidului Poporal Naţional, făcind eforturi 
a-1 prezenta opiniei publice, ca fiind lipsit de o bază socială trainică, 
ca neemanînd de la popor, guvernul arăta că nu poate exista un partid, 
in opoziţie, al poporului român, deoarece poporul român s-a împăcat 

cu guvernul (aluzie la „pactul11 încheiat de conservatori). Ziarul „Deş

teptarea11 demască şi combate această diversiune a guvernului : „D. ă 

s-a făcut o împăcare între guvern şi românii din Bucovina, apoi 
sint roadele acelei împăcări ? Au nu urmează nedreptăţile şi loviturile 
date românilor acuma ca mai înainte? Deci cum s-a împăcat guver t| 

cu poporul românesc ? S-a împăcat ca să-l lovească iar poporul să n  > < 
şi să tacă ? ...Nu ,căci vedem că loviturile zilnice sînt îndreptate inv ■ - 

triva întregului popor şi nefiind poporul împăcat cu guvernul, nici 
totalitate şi nici în parte .urmează necesar că nu-i nici dezbinare i;i 

popor1* •*. Se dovedeşte astfel că împăcarea cu guvernul a fost op.r.i 

unor oameni politici conservatori, nu a tuturor românilor.

Faptul că Partidul Poporal Naţional nu a participat cu candi ;.r. 

propriu la alegerile parţiale pentru dietă, in districtul Cîmpulung. 

zate de moartea deputatului conservaţii- Dimitrie Isopescul şi nu a fv .! 

decît o opoziţie formală candidatului 11 vservator Tudor Flondor. m 

indicii ale unei posibile apropieri intre 1 faeton 1 Poporal Naţional şi 
Udul Conservator Român ,s. Ambele pa> Mie duc tratative în vederea 

încheierii unei alianţe politice pe baze naţionale, purnindu-se dc a

15 ,.Deşteptarea", nr. <>1 ti— 22 aujîust 15K>1.
Iii Ibidei 11, nr. 8;{ 25 octombrie—7 noiembrie 1ÎJ01 
17 Ibidem, nr. 5l> l.'î decembrie I!MHI.
IK ..Deşteptarea", nr. 4-1 'fi—22 iunie l!»02
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1; incipiul respectării reciproce a individualităţii de partid ,!l. La '17 ia- 
r . rie 1902. are loc şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Conser- 

r Român la care participă şi membri din conducerea Partidului
I ;orai Naţional. Cu acest prilej, conservatorii dau o declaraţie prin

„...pactul este desfiinţat fiindcă mai multe postulate din el nu au 
îndeplinite de guvern pînă la termenul fixat"-'".

La 20 iunie 1902, delegaţi ai Partidului Conservator Român şi Par- 
lui Poporal Naţional se întrunesc intr-o şedinţă de lucru şi ajung 
înţelegere privind cooperarea politică, cu rezerva expresă, ca iiuli- 

lalitatea respectivelor partide să rămînă intactă. înţelegerea pre
ta. ca organ de conducere, o Dirigenţă compusă din membri delegaţi 
mbele partide. Deciziile Dirigenţei erau obligatorii pentru membrii ce- 
louă partide, iar deputaţii partidelor respective. în dieta Bucovinei 

Parlamentul imperial urmau să formeze un club parlamentar ro
ii Comitetul central al P. P. N.. in şedinţa sa din iulie 1902 a

ficat înţelegerea cu Partidul Conservator Român Componenţa Di- 
:sţei era următoarea : Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi. Artemiu Bera- 
N'icu Blîndu. Iancu Flondor. Vasile Găină — din partea Partidului 

ural Naţional, şi Modest Grigorcea. Nicolae Mustatză, Ilarie Onciul, 
I. u Volcinschi. Nicu Bal moş din partea Partidului Conservator
I ian. Preşedintele Dirigenţei era Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi. vice-

■c'inte — loan Volcinschi. secretar Ilarie Onciul Dirigenţă avea 
edere o alianţă politică cu germanii şi armeano-polonii bucovineni.

S _,urul om politic care s-ii opus acestei înţelegeri a fost Florea Lupu.
• ce a dus la excluderea sa din rindurile partidului conservator 

Prin această alianţă, politica românilor din Bucovina a devenit uni- 
creîndu-se un for politic românesc unic, acest fapt ex primind u-se

1 >lan parlamentar, printr-o majoritate românească care acţiona unitar
i liotă. Ia fiinţă Comisia parlamentară a Clubului dietal român, for-
m '.1 din Nicu Mustatză. Iancu Flondor şi loan Volcinschi. care avea 

it scop să coordoneze activitatea deputaţilor români clin clieta Bu
nei

Formarea frontului politic românesc unitar este salutată cu bucu
ri speranţă de toţi românii bucovineni. In telegrama locuitorilor ora-
i şi districtului Şiret se arăta că alianţa ..a deşteptat cele mai vii

• timente de mulţumire. Aşteptăm cu toată siguranţa o sănătoasă di- 
>-• ic naţională şi poporală in cooperarea reprezentanţilor ambelor par-

si stăm după ei. ziduri, ziduri11-'5. Pentru a sprijini activitatea Di- 
. ntci partidelor unite, intelectualitatea din oraşul şi districtul Rădăuţi

rmat un comitet care ....va strînge in jurul stindardului nostru na-

l'i Ibideiu, nr. :> IU—23 ianuarie l!K)2.
30 Ibidem.
21 Ibidem, nr. 11 !i—22 iunie ISI02.
22 Ibidem.
2.'t Ibidem, nr. 12 !*—22 februarie I 
2-1 Ibidem, nr. 54 11—27 iulie li>02.
25 Ibidem, nr. 44/!>—22 iunie 1902.
2ii Ibidem, nr. 50 :>ll iunie— t;i iulie 1902.
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ţional, toate puterile veritabile cu dorul fierbinte de a se puiie în servi
ciul anevoios dar m întuitor şi onorific al cauzei comune naţionale ro- 
mâneşti“

In şedinţa Dirigenţei. din 2(5 februarie 1903, la care au participat 
si deputaţii români dietali şi din parlamentul imperial, s-a stabilit linia 
generală, programul de acţiune a celor două partide în vederea realizării 
următoarelor obiective : „crearea unei bănci ipotecare a Bucovinei in 
scopul îmbunătăţirii situaţiei economice a populaţiei rurale ; promova
rea şcolilor rurale şi medii, mai ales prin completarea gimnaziului român 
din Suceava şi crearea unui gimnaziu inferior românesc la Cîmpulung 
Moldovenesc ; crearea de judecătorii districtuale, tribunale de ocol şi 
a unei curţi de apel în Bucovina ; crearea unei direcţii de exploatare 
pentru căile ferate din Bucovina" -s.

In condiţiile apariţiei pe scena politică din Bucovina, a partidului 
Democrat Ţărănesc, în faţa puternicei coaliţii a partidelor neromâne 
sprijinite de guvern, redusă numai la colaborarea cu armenii şi polonezii, 
în preajma alegerilor din 1904, Dirigenţă partidelor unite făcea din ce 
în ce mai greu faţă situaţiei politice, in alegerile care au loc. candidaţii 
conservatori şi poporal-naţionali sint înfrînţi pe toată linia. Ca urmare 
a acestei situaţii. în luna noiembrie 1901, Partidul Poporal Naţional se 
autodizolvă Cele două ziare. „Deşteptarea" şi „Deşteptarea poporului11 
îşi încetează apariţia. In ultimul său număr, ziarul „Deşteptarea" scria : 
„Corpul naţiunii noastre este spart in caste separate. Marii proprietari, 
preoţii. învăţătorii, poporul rural — toţi se separează politiceşte, unii de 
alţii şi se mărginesc a lupta pentru interesele particulare, ale stării . ă- 
reia ii aparţin : acesta e tristul efect al agitaţiei democraţilor români... 
Drept consecinţă al acestei convingeri este dizolvarea Comitetului cen
tral al Partidului Poporal Naţional şi încetarea apariţiei ziarului nostru" VM.

La începutul anului 1902, incepe să prindă tot mai mult contur în 
Bucovina, o mişcare politică de mase —  mişcarea ţărănistă democrată. 
Promotorul noului curent politic era Aurel Onciul, doctor în drept şi 
economie, un om inteligent, energic, dar lipsit complet do scrupule in 
realizarea intereselor proprii. Doctrina sa politică este lansată prin in

termediul ziarului „Privitorul14, care apărea la Viena, Briin (Brno) şi moi 

la Cernăuţi, între 1 mai 1902 —  15 decembrie 1903. Aurel Onciul şi l-a 

asociat pe Florea Lupu exclus din rîndurile Partidului Conservator Ro

mân. in acţiunea sa politică Aurel Onciul era sprijinit de primul m i
nistru al Austriei. Korber, dar mai ales de Conrad Hoehenlohe-Schil- 

lingsfurt. guvernatorul Bucovinei, care nu erau de acord cu politica na

ţională revendicativă a românilor, propunînd în schimb colaborarea cu 

naţionalităţile minoritare din Bucovina, mai ales cu rutenii, cu care parti
dele politice româneşti refuzau, pe bună dreptate, să colaboreze din ur

27 Ibidem, nr. 101/21 decembrie 1903.
2» Ibidem, nr. 15/20 februarie—5 martie t!)0:i.
2Î> „Gazeta Bucovinei", anul V II, nr. 17 14 iunie 1906.
:îu „Deşteptarea", clin 2<i noiembrie 1904.
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mătoarele considerente : pretenţii
faţă de români, atitudinea ostilă c l^ ju s tif ica te  şi politică revendicativa 
sprijinirea episcopului Eugeniu H ^ ^ lip ir i i  B ucov ine i de Galiţia la 1848 ; 
terii mitropoliei româneşti a T ra r j^ a n  în atitudinea sa ostilă recunoaş- 
in Bucovina cu puternică tentă d ^ l *vanie i; pene tra ţia  ruteană continuă 
vendicările teritoriale ale rutenilo,, deznaţionalizare pentru români ; re- 
celenţă românesc :!l. Asupra B ucov ine i, teritoriu prin ex-

Pentru o mai bună înţelegere 
că este utilă prezentarea succintă . vieţii politice româneşti, considerăm 
vina şi din zonă. Gruparea „rute^L situaţiei politice generale din Buco- 
şi acţiona pentru incorporarea Buc.( °v bătrini“ avea o orientare rusofilă 
Orientale la imperiul ţarist. G rup q ^ in e i, Rusiei Subcarpatice şi Galiţiei 
Mare, de la Carpaţi pînă la C a u c ^ eQ ,,rutenilor tineri" dorea o Ucraină 
sia Subcarpatică şi Galiţia Orient;,jV*'! care să fie inclusă Bucovina, Ru- 
hai! Hruszewschi în anul 1894, car '1’ program s ta b il it  de profesorul Mi- 
leşte la Lemberg unde întemeiază }*. expulzat fiind de Ia Kiev, se stabi- 
Denumirea etnică de rutean este j 'M idul Naţional Democrat Ucrainean, 
anul 1900. în Bucovina nu se mai ^  °cuită cu aceea de ucrainean. După 
Partidul Naţional Democrat Ucraj, Meneşte de ruteni ci de ucraineni 
tre Austria ca element de şoc îrr, *';'n din G a liţia  era sprijinit de că- 
Rusîei ţariste*1. Autorităţile hab^j °trîva tendinţelor expansioniste ale 
n : ană în Galiţia împotriva poIon^V^iee în c u r a ja u  propaganda ucrai- 
naţional, iar în Bucovina, contra },<lW  care doreau realizarea stalului 
mânia '1'. Ideea creării unei U cra i^ '^ân ilo r care doreau unirea cu Ro- 
sprijînită şi de Germania. Numai ^ Mari, dar sub  tutela Austriei era 
pv care o desfăşura la Berlin, se poate explica intensa activitate
mondial. „Asociaţia pentru elibof. Preajma izbucn irii primului război 
Franz Ferdinand se visa mare hatt^'.^a Ucrainei44- altfel, arhiducele 

Pentru a intra cu succes în vi-''11 ucrainenilor •*’. 
care era funcţionar superior la o politică a l3ucovinei. Aurel Onciul
politică. Cu toate frămînţările vioi:!lcă din Brno. avea nevoie de alianţă 
rioadă, nici un partid sau grupare 1 Politice româneşti, din această pe- 
reze cu acesta. In  atari condiţii, ţj.^ litică nu a f ° sl dispusă să colabo- 
ţiiie politice, Aurel Onciul îşi numai p e n t r u  a-şi satisface ambi-
ucrainenilor „tineri". Pentru a | '^dreaptă p riv irea  spre gruparea 
publică în ziarul său. „Privitorul1* inspira încredere. Aurel Onciul
dîţiunile existenţei românilor" şi ’ Serie de a rtico le  printre care „Con- 

prezenţa din vechime a rutenilor . poblema a u s t r ia c ă 14 în care susţine 
-------------  111 B u c o v in a D e n a tu r în d  adevărul

31 George Bogdan Duică. 
tu! tipografie T. Liviu Albini, 1895, p. iij. Politice asupra situaţiei", .Sibiu, lnstitu- 

;>2 Ion 1. Nistor, op. cit., p. 355- 
N.iicova Dumca. 1980, p. I7i>. AiQrisi z istorii pivnicinoi liukovini, Kiiv,

33 Nansj z istorii pivnicinoi H>n:,

! bld<î m- ‘l'>ni, Kiiv. N a icova  Dumca, 1980. p. 176.
.15 Ion 1. Nistor, op. cit., p. 371.
36 „Privitorul", nr. 1/1 mai 1902

’J L T & r 3* " o . 571 itulic, jy02- nr- ii/î!T- 2 15 mai 1<><>2. nr. 3 1 iunie 1903. nr. 
h » Înn-V nr‘ septembrie 1902. , 5 iu|io j<(02i n r  7/1 august 1902. nr. 8/15

' 10/15 septein l ^ r ‘c 1902, nr. 11/1 octom-
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istoric. Aurel Onciul şi Florea Lupu, arăta Ion I. Nistor „...a oferit ucrai
nenilor emigranţi in Bucovina clin Pocuţia şi Galiţia. certificate de . 
trare in Moldova incă din timpul lui Ştefan cel Mare“ :17. Considerăm a 
Aurel Onciul nu a combătut de la început teza „rutenizării Bucovine;44, 
care era o realitate istorică de necontestat, şi de care era conştient, < •— 
oarece dorea să realizeze o apropiere politică de ucraineni. Că este <..şn,
o dovedeşte şi publicarea în ziarul „Privitorul1* care ii aparţinea, apărea 
pe cheltuiala lui, şi care era scris aproape în întregime de el. a studiu! j i  
lui Zaharia Voronca „Rutenizarea Bucovinei** care combate cu are 
mente ştiinţifice, argumentele „fabricate*1 de acelaşi Aurel Onciul ca o 
manevră in scopul obţinerii sprijinului politic al ucrainenilor ;V\ în 
schimbul ajutorului dat de gruparea ucraineană. Aurel Onciul a tre
buit. in activitatea sa, în perioada la care ne referim, să propovăduiască 
abandonarea luptei naţionale în favoarea unei pretinse lupte penttru 
dreptate socială. Cu această orientare Aurel Onciul a dezorganizat po
litica românilor bucovineni, căci dacă din punct de vedere social lupta 
împotriva exploatării era justă, politica de alianţe şi întreaga activitate 
a partidului au fost potrivnice cauzei naţionale româneşti. Pentru atin
gerea scopului propus, a ambiţiilor sale personale. Aurel Onciul a lansat
o necruţătoare campanie împotriva conducătorilor Partidului Conservator 
Român şi Partidului Poporal Naţional Român, acuzîndu-i de neloialitate 
faţă de Coroană, de iredentism, de înaltă trădare, denumindu-i. din mo
tive de propagandă, „partida boierească4*. Invăţătorimea prost plătită şi 
nebăgată in seamă de cele două partide româneşti, este rapid atrasă de 
noul curent politic. Mişcarea ţărănească democrată produce disensiuni 
şi in rîndul societăţii „România Jună*4, o parte dintre membrii acesteia 
fondînd o nouă societate „Dacia*4 in frunte cu George Tofan, Filaret Do
boş, Vasile Marcu, Liviu Marian, Dimitrie Logigan. Convingerile demo
crate ale acestora nu i-au împiedicat însă să ducă o politică naţională 
românească:t9. Comitetul central al Partidului Poporal Naţional atrăgea 

atenţia asupra faptului că noul curent „...tinde să captiveze învăţătorii 

români spre a-i preface-în factori distructivi faţă de naţiune...44 si că 

„...la spatele acelui curent, ca spirite de taină, dirigente, stau pronunţaţi 

duşmani ai poporului nostru w.
Ziarul „Privitorul*4 clin ianuarie 1903 publică articolul lui Aurel 

Onciul intitulat „Apel44 prin care anunţă intenţia de a înfiinţa societa

tea „Unirea44. La 2 februarie 1903, are loc la Cernăuţi adunarea consti

tutivă a societăţii politice „UNIREA44, a cărei conducere avea următoa

rea componenţă : preşedinte —  Aurel Onciul. vicepreşedinţi —  George 

Hostiuc şi Grigore Halip, secretari —  Constantin Onciul şi Ion Toclo'-an. 

casier —  George Vistec, controlor —  George Forgaci, membri —  George

37 Ion I. Nistor, op. cit., p. 358.

38 „Privitorul", nr. 19/1 octombrie 1903.
3!) Filaret Doboş, Societatea academică română Dacia, 25 de ani de ria{ă

studenţească, 21 mai 1905—21 mai 1930, p. 19—22.

•10 „Deşteptarea**, nr. 83/2-1 octombrie—fi noiembrie 1902.
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Ci.viurean şi Ştefan Soroceau f,,.~ Societatea politică „Unirea44 trebuie 
privită ca fiind de fapt PARTIDUL ŢĂRĂNESC DEMOCRAT. Organul 
dc presă al acestui partid a fost ziarul „Privitorul44 (Viena, Brun, Cernă
uţi, 1 mai 1902 —  15 decembrie 1903), „Voinţa Poporului44 (Cernăuţi. 10 
octombrie 1901 —  11 octombrie 1908) şi „Foaia Poporului44 (Cernăuţi, 20 
decembrie 1909 —  iulie 191 1). Baza socială a partidului o formau ţăranii 
nemulţumiţi de exploatarea marilor proprietari. învăţătorii satelor, o 
p.rte a intelectualilor. Partidul Ţărănesc Democrat milita pentru sa
tisfacerea unor revendicări cu caracter social-politic, precum o nouă lege
< iectorală. luarea în arendă de către ţărani a moşiilor Fondului bise- 
i i 'jsc. ete. Trebuie remarcat faptul că in districtele cu o intensă activi- 
i ;e naţională. Suceava, Cîmpulung, Rădăuţi. Storojineţ, adunările or- 

•lizate de societatea politică „Unirea44 nu s-au bucurat de succes, dato
rită insuficienţei programului în ceea ce priveşte cauza naţională româ
nească

Adevărat este că învechitul sistem electoral din Bucovina se im
punea schimbat, incă din anul 1892, unii oameni politici români s-au 
pronunţat pentru o reformă electorală care să permită ţăranilor să-şi 
rimită reprezentanţii în dieta provincială. George Popovici, primul pre- 
i dinte al Partidului Poporal Naţional a făcut această propunere care 
u a găsit aderenţă la deputaţii români din dietă. în luna aprilie 1903, 

v ie ta te a  politică „Unirea44 s-a adresat Comitetului Ţării, solicitind în
fiinţarea unei noi curii, a V-a, pentru proletariatul rural, sufragiul di-
• i t şi secret. Comitetul Ţării era somat să ia. fără inlirziere, iniţiativa 

i < tru redactarea unui proiect de lege de reformă electorală Aceasta 
atit mai mult, cu cit, dreptul electoral în Bucovina reglementat prin 
ulamentul electoral (Landtagswanlordnung) putea fi modificat de

> i'-l.i într-un timp extrem de scurt, în sensul înlocuirii sistemului vo- 
i ilni indirect şi secret prin votul direct şi secret deoarece detaliile aces-
• ' modificări erau deja codificate în Regulamentul electoral pentru Par- 
liiim-ntiil imperial, reformat cu ocazia înfiinţării curiei a V-a v‘. Singura 
I i'oMemă controversată. în dispută, era numărul mandatelor cu care urma

fie dotată noua curie şi repartizarea lor teritorială /,r\ Răspunsul Co- 
l'oii'tului Ţării care conţinea in esenţă, acceptarea unei reforme electorale 
wr> i •verva discutării şi aprobării ei în  dietă, este considerat nesatis- 
f.V ’ > de către societatea politică „Unirea14 care ia liotărîrea de a-1 cle- 
U'i;.i p ■ Aurel Onciul să ducă tratative cu toate forţele de orientare aşa-

Îi il •mocratică din Bucovina, indiferent de apartenenţa lor naţională, 
ic i'-t sens, la 25 mai 1903, Aurel Onciul se intîlneşte la Viena cu dr

• mo Straucher şi Nicolaj Wassilko, în prezenţa directorului ziarului 
I i owinaer Post44, dr. Stekel, pentru a discuta situaţia politică din Bu-

i«<vl i.i De comun acord, cei prezenţi s-au angajat, în numele partidelor 
i- , n•,• | reprezentau, să acţioneze pentru reuşita proiectului de reformă

;' „Privitorul", nr. 4/15 februarie 1003.
i ' „Deşteptarea" nr. 53/6—19 iulie 1903, nr. 00/31 iulie—13 august 1903.
i l ’nvitnr'T*. nr. 9/1 mai 1903.
ii Ibidem, nr. 2/15 ianuarie 1903.
*‘i Ibidem.
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electorală propus de dr. Stekel. Avind denumirea de „Proiectele de lege 
relative la reforma regulamentului provincial şi al regulamentului pro
vincial al Bucovinei, redigeaie în conţelegere cu partidele progresiste 
din ţara, de dr. Benno Straucher deputat dietal şi în cameră“ proiectul 
de lege este considerat ca fiind un manifest care dădea naştere la „Liga 
pentru reforma electorală", din care făceau parte partidele menţionate 
mai sus'|G. Scopul acestei ligi. aşa cum precizează chiar Aurel Onciul. 
era, în exclusivitate, lupta pentru reforma electorală, fiecărui par:id 
care făcea parte din ligă fiindu-i garantată orice activitate in problemele 
naţionale, unde era exclusă orice ingerinţă.

în dieta Bucovinei se dezlănţuie o aprigă luptă pentru reforma elec
torală Iancu Flondor este atacat de către Aurel Onciul cu o violentă r.e- 
maiîritîlnitâ pînă atunci în dezbaterile dietale'1". Reforma electorală pre
conizată de dr. Stekel la care se raliase şi Aurel Onciul cu Partidul Ţă
rănesc Democrat defavoriza pe români. Iancu Flondor, în fruntea clubu

lui dietal român, dorea reforma electorală dar care să nu afecteze inte
resele naţionale fundamentale ale românilor în această situaţie. Aurel 
Onciul. în numele Partidului Ţărănesc Democrat, face Partidului Poporal 

Naţional şi Partidului Conservator o propunere de împăcare pentru rea

lizarea reformei electorale după cum urmează : sporirea numărului de 
mandate în curia marilor proprietari de la 2 la I ; camera de comerţ să 

aleagă 3 deputaţi, oraşul Cernăuţi 1 deputaţi, oraşele Rădăuţi şi Suceava 

cîte 2 deputaţi fiecare, oraşele Şiret, Cîmpulung Moldovenesc şi Cozmeni 

cîte un deputat fiecare : în curia a IlI-a fiecare judeţ va alege cîte un 
deputat : va lua fiinţă curia a IV-a a sufragiului universal in care £ie- 

care district politic va alege cîte un deputat : se va înfiinţa curia a V-a ; 

alegerile vor fi directe şi secrete ; după sancţionarea legii electorale de 

către dietă, partidele amintite mai sus se vor uni într-un singur 

partid r o m â n C u  mici modificări, in urma tratativelor duse din 
partea Dirigenţei partidelor unite de către George Vasilco. Ilarion 
Onciul şi Iancu Flondor. s-a ajuns la o înţelegere v\ La scurt timp, 

dîndu-şi seama de nesinceritatea lui Aurel Onciul, Iancu Flondor denunţă 

înţelegerea. Partidul Poporal Naţional anunţă că „...respinge de la sine 

şi va combate cu toată puterea acele elemente funeste care în loc: 

de a sprijini emanciparea şi înaintarea poporului român, caută fără a 
se sfii de cele mai detestabile mijloace a nimici un popor şi cele mai 
sfinte şi gingaşe legături religioase şi naţionaler'1. La închiderea lucră

rilor dietei ,10 noiembrie 1903, deputaţii Aurel Onciul, Benno Straucher. 
Nicolaj Wassilko. Ştefan Smal-Stocki, Hierotei Pihuleak şi Teodor L -

•Ni „Voinţa Poporului", nr. 2/14 ianuarie 1906.

47 „Deşteptarea", nr. 74 18 septembrie—1 octombrie 1903.

48 Ibidem, nr. 82/16—25» octombrie 1903.

49 „Privitorul", nr. 18/8 septembrie 1903.

50 Ibidem, nr. 19/1 octombrie 1903.

51 Ibidem
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wicki dau publicităţii un manifest „Către alegători'4 in care condamnă 
cele două partide româneşti, făcîndu-Je vinovate de faptul că legea elec
torală n-a fost votată.

în aceste condiţii Partidul Ţărănesc Democrat, la iniţiativa lui Aurel 
Onciul, încheie, in iunie 1904. o înţelegere politică cu ucrainenii, ger
manii şi evreii, cunoscută sub numele dc TOVĂRĂŞIA ŢARANEASCA 
(PROGRESISTA). FREISINNIGER VERBAND Deputaţii Skedl, Strau
cher, Wassilco şi Smal-Stocki vedeau „Tovărăşia Ţărănească11 ca un par
tid democratic unitar. Dîndu-şi seama că o asemenea grupare politică nu 
putea rezista mult timp. datorită, in primul rînd. antagonismului naţio
nal dintre partenerii politici care o alcătuiau, obligat de ceilalţi conţin
ători ai Partidului Ţărănesc Democrat, care exprimînd opinia marii 

majorităţi a membrilor partidului, nu vedeau cu ochi buni această a!i- 
anţă, pe care a dorit-o atît de mult şeful lor, Aurel Onciul a propus ca 
„Tovărăşia Ţărănească" să fie alcătuită din grupări sau cluburi naţio
nale distincte™. Partenerii politici se văd obligaţi să accepte propunerea 
lui Aurel Onciul, articolul IV din Statutele „Tovărăşiei Ţărăneşti" pre-
■ ăzind ca aceasta să fie formată dintr-un club român, unul ucrainean
■ i unul german, care aveau deplină libertate de mişcare în problemele 
naţionale v\ în  ce priveşte alegerile dietale. fiecare club naţional avea 
.1 -plină libertate in a-şi desemna candidaţii, care la rîndul lor erau con- 
•■ideraţi candidaţi ai „Tovărăşiei Ţărăneşti14 Programul cu care „To
vărăşia Ţărănească14 se prezenta in dietă prevedea următoarele : „Re- 
! rma electorală. Organizarea creditului public prin înfiinţarea unei bănci 
i ţării şi a caselor rurale necesare. Completarea şcolilor şi întocmirea

■ le şcoli pentru minorităţile naţionale. Reforma comunală şi desfiinţarea 
«tomeniilor.Procurarea unor venituri noi pentru ţară spre-o echilibrare 
fără urcarea adiţionalelor bugetul ţârii şi îndeosebi spre a reglementa 
salariile învăţătorilor"a*. In ceea ce priveşte prioritatea discutării celor 
< inci puncte în dietă intre partenerii Ligii liberale (cum se mai autoin
titula Tovărăşia Ţărănească) existau păreri diferite. Clubul român iri-
i ta asupra discutării cu prioritate a reformei electorale. Clubul ucrai-
- an insista să fie discutată, în primul rînd. problema desfiinţării do

meniilor, fiind dispus chiar să amine discutarea reglementării salariilor 
învăţătorilor şi secretarilor comunali şi reforma electorală, erezind că 
promulgarea noului regulament, va avea drept urmare alegeri noi. care 
u ar fi favorizat pe ucraineni, in ceea ce priveşte reforma electorală, 

•an-a băncii ţării şi desfiinţarea domeniilor, clubul român din „Tovâ-
< .a Ţărănească" a prim it acordul de principiu, cu unele modificări ne-

• .'*nţia!e, al deputaţilor membri ai Partidului Conservator Român.
Dirigenţă partidelor conservatoare şi poporal naţional redusă nu

mai la colaborarea cu gruparea politică armeano-polonă nu mai era ca
pabilă de replică. Dezorientarea politică in rîndul românilor era din ce

r-:i Ibidem.
53 „Voinţa Poporului", nr. 3/21 ianuarie 1906.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
50 „Voinţa Poporului", nr. 3/21 ianuarie 1906.
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în ce mai accentuată. In aceste condiţii, alegerile pentru dieta Bucovinei, 
din iulie 1904, s-au desfăşurat sub o tensiune extraordinară şi s-au în
cheiat cu o victorie categorică a „Tovărăşiei Ţărăneşti14. Dacă candidaţii 
Partidului Conservator Român, care votau în curia marilor proprietari 
au intrat în dietă, candidaţii Partidului Poporal Naţional au fost înfrinţi 
pierzînd toate locurile de deputaţi.

Avind majoritatea in dietă, „Tovărăşia Ţărănească44 trece la reali
zarea reformei electorale. Prin această reformă electorală, ucrainenii, 
germanii şi evreii obţin de la români, de fapt de la deputaţii Partidului 
Ţărănesc Democrat, al cărui şef era Aurel Onciul. concesii cu totul ne
justificate. care întreceau mult aşteptările lor. Numărul deputaţilor in 
dieta Bucovinei a crescut de la 29 la 50, la care se adăugau 2 mandate 
(virilişti) care se acordau de drept m itropolitului şi rectorului universi
tăţii din Cernăuţi. Bucovina a fost împărţită in curii naţionale cărora li 
s-a repartizat un anumit număr de mandate : română —  22, ucraineană
—  17, evreiască —  10, germană — fi, polonă —  4. Noua lege electorală 
avantaja toarte mult pe ucraineni ( II mandate în plus), evrei (8 man
date m plus), in timp ce numărul de mandate pentru români a crescut 
numai cu şase-”. Prin noua lege electorală românii pierd majoritatea 
în dietă.

Prin noul curs politic inaugurat in Bucovina, germanii au pierdut 
mult din influenţa lor politică. Cită vreme aveau de luptat numai cu ro
mânii. ei îşi putură menţine vechea influenţă politică şi administrativă. 
Introducerea votului universal, direct şi secret în alegerile parlamentare 
.i produs la nivelul parlamentului imperial o adevărată răsturnare a va
lorilor. numărul deputaţilor ucraineni din Galiţia şi Bucovina ajungînd 
la patruzeci. Neputînd satisface revendicările naţionale ale ucrainenilor 
in Galiţia unde influenţa polonezilor era extrem de puternică, guvernul 
central căuta să Ie satisfacă în Bucovina, un ucrainenii sprijineau poli
tica antiromânească a autorităţilor habsburgice 58.

La sfirşitul sesiunii dietei, in 1901, toate cele cinci puncte clin prô - 
gramul „Tovărăşiei Ţărăneşti41 au fost votate fără a prim i însă, sanc
ţiunea imperială

Alianţa politică bazată mai mult pe interese şi compromisuri per
sonale care era „Tovărăşia Ţărănească44 nu putea rezista prea mult. De 
altfel, unii lideri ai mişcării ţărăneşti democratice, în momentul cînd 
s-au pus bazele „Tovărăşiei Ţărăneşti44, au demisionat. Printre aceştia 
se afla George Hostiue, vicepreşedinte al societăţii politice „Unirea44, 
care intr-o scrisoare deschisă adresată lui Aurel Onciul, arăta că deoarece 
„...in dieta bucovineană aţi prim it conducerea clubului aşa numiţilor 
„Freisinnige44 compus din membrii cei mai ostili poporului român şi că 
în diferite şedinţi ale dietei din toamna aceasta v-aţi năpustit dinpreună 
cu membrii acestui club cu o furie turbată asupra poporului român bu
covinean... ţin a vă declara că nu mai sînt în stare a participa ca membru 
în comitetul acestei societăţi44 ®°.

57 Ion I. Nistor, op. «t., p. 368.
58 Narisi z istorii pivnicinoi Bukovini — Kiiv, Naucova Dumka, 1980, p. 176 .
59 „Gazeta Bucovinei", nr. 17/14 mai—1 iunie 1906.
60 „Privitorul", nr. 23/1 decembrie 1903.
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Primele semne ale unei apropieri între Partidul Ţărănesc Democrat 
m Partidul Conservator Român, apar in momentul cind Varteres Prun

ii, candidat din partea partidului conservator pentru mandatul distric
tului Suceava în dietă, a cîştigat alegerile şi contestat fiind cu violenţă 
Ic societatea politică „Unirea’* care cerea invalidarea mandatului, renunţă 
i acest mandat în favoarea lui Tit Onciul. membru marcant la P. T. D.

■ .ire m ilita pentru crearea unui singur partid politic al tuturor românilor 
oucovineni**'. în  ziarul „Voinţa Poporului14 din 5 martie 1905, apare ar
ticolul „Neîmpăcarea poporalilor14 semnat —  un poporal — In care se 
t.ice un apel la unirea tuturor forţelor politice româneşti : „Spre binele 
poporului român... uniţi vom fi în stare cu ajutorul unui Florea Lupu. 
I.incu Flondor şi Aurel Onciul a respinge toate atacurile care ne pericli
tează individualitatea noastră44(!2. Articolul, care. evident, nu era al unui 
poporal ci al unui membru marcant al P.Ţ.D.. poate chiar al lui Aurel 
Onciul, dezvăluia şubrezenia „Tovărăşiei Ţărăneşti44, chiar puternice con
tradicţii .de vreme ce articole apărute în < rganul de presă al P.Ţ.D.

■ referă la atacurile străinilor care periclitează existenţa naţională a 
românilor. Analizînd cu atenţie componenţa naţională şi politică a „Tovă-
* j.şiei Ţărăneşti44, sfera divergentă a intereselor, acţiunile întreprinse. 
<• poate lesne observa şubrezenia acesteia. Antagonismul latent dintre 

;;ruparea germană şi evreiască clin cadrul clubului german izbucneşte 
puternic cu prilejul ocupării unicului mandat in Comitetul ţarii rezervat 
i clor două minorităţi şi se înăspreşte cu ocazia alegerii primarului ora
şului Cernăuţi,;t. Ambiţiile personale ale şefilor cluburilor naţionale au 
pricinuit multe necazuri „Tovărăşiei Ţărăneşti". Şovinismul lui Ştefan 
Smal-Stocki se împletea, pe dP o parte, cu dorinţa de a ajunge vice că
pitan al Bucovinei, iar pe de altă parte, cu ingerinţă in treburile naţionale 
ale românilor privind desemnarea candidatului la postul de preşedinte 
.il Băncii Ţării, care aparţinea românilor. Nicolaj Wassilco căuta să-şi 
atisfacă veleităţile de conducător politic, subminindu-i preşedinţia lui 
Aurel Onciul. Firea violentă a Iui Benno Straucher provoca dispute în 
acelaşi ton. Unele articole apărute în ziarul „Voinţa Poporului44 în care 
se protestează puternic împotriva manifestărilor şoviniste antiromâneşti 
in şcolile din Cuciur Mare şi Volcineţ. vin să întărească părerea că zilele 
„Tovărăşiei Ţărăneşti44 erau numărate. Ziarul „Voinţa Poporului44 în nu
mărul său clin 21 mai 1905 scria că „Din mai multe părţi se exprimă 
părerea ca să se convoace o mare adunare a românilor la care să se deie 
expresie fUuror dorinţelor româneşti şi să se croiască o direcţie noua4' l,/'. 
Deoarece baza politicii grupării româneşti liberale (a românilor liberali, 
cum îi plăcea lui Aurel Onciul să-şi autointituleze partidul), nu o re
prezenta alianţa cu ucrainenii, evreii şi germanii ci realizarea unor re
forme, programului in cinci puncte a „Tovărăşiei Ţărăneşti44, votarea in 
dietă a acestor reforme. înlătura, pe de o parte, neînţelegerile dintre

61 „Voinţa Poporului", nr. 5/29 ianuarie 1905.
62 Ibidem, nr. 10/5 martie 1905.
63 Ibidem, nr. 4/28 ianuarie 1906.
64 Ibidem, nr. 21/21 mai 1905.
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conservatori şi Partidul Ţărănesc Democrat, iar pe de altă parte, anula 
colaborarea politică a cluburilor naţionale in cadrul „Tovărăşiei Ţără- 
neşti“ fir'. Curind, între partenerii d in „Tovărăşia Ţărănească", gravele ne
înţelegeri izbucnesc făţiş. Conflictul se declanşează în luna mai 1905. 
cînd gruparea politică ucraineană începe să acţioneze în vederea 
acaparării tuturor pîrghiilor economico-administrative ale Bucovinei, 
înţelegerea iniţială privind repartizarea funcţiilor administrativ-eco- 
n ornice, prevedea ca Ştefan Smal-Stocki să conducă Comitetul ţării 
în lipsa mareşalului (viceguvernator care era român) şi să fie vicepre
şedinte al Băncii ţării. Florea Lupu urmînd să deţină funcţia de preşe
dinte al Băncii Bucovinei, avînd conducerea efectivă a acesteia. Cum, 
Florea Lupu ca deputat in Parlamentul imperial se afla cea mai mare 
parte din timp la Viena. conducerea efectivă a băncii aparţinea lui Ştefan 
Smal-Stocki care folosea tot mai m ult banca în scopuri contrare româ
nilor. Un nou pas spre acapararea băncii de către gruparea ucrai
neană l-a constituit răscumpărarea Institutului Bukowiner Boden Kre- 
dit —  Anstalt. Deputaţii români din „Tovărăşia Ţărănească41 s-au 
declarat de acord cu această răscumpărare cu condiţia ca preţul de cum
părare împreună cu taxele şi spesele respective să nu depăşească suma 
de I milioane coroane iar introducerea escomptului privat (împrumuturi 
pe vexluri) să nu provoace nemulţumiri. Condiţiile puse de deputaţii 
români democraţi nu sint respectate de partenerii din „Tovărăşia Ţără
nească44. Pentru a evita ca conducerea efectivă a băncii să încape defi
nitiv pe mîna lui Ştefan Smal-Stocki, deputaţii români conservatori din 
dietă propun ca preşedintele să se dedice numai acestei activităţi, fără 
a mai candida pentru parlamentul imperial. Deputaţii români democraţi 
susţin propunerea conservatorilor. Deputaţii ucraineni şi evrei se 
opun cu vehemenţă şi avind sprijinul autorităţilor habsburgice în 
persoana directorului Paschkis şi consilierului aulic Fekete, încearcă 
să aleagă in funcţia de preşedinte al băncii pe baronul Victor Stârcea, 
un om cinstit, bine intenţionat, dar care fiind bolnav n-ar fi putut să 
conducă efectiv treburile băncii, sarcina revenindu-i tot lui... Ştefan 
Smal-Stocki. Sesizind manevra deputaţii români clin dieta Bucovinei, 
fără deosebire de partid, au cerut ca preşedintele băncii să fie un român 
ales pe viaţă numai de către deputaţii români ir‘. Respingerea acestei pro
puneri a dovedit membrilor Partidului Ţărănesc Democrat că partenerii 
lor neromâni folosesc „Tovărăşia Ţărănească11 pentru a face cuceriri eco
nomice şi politice pe seama românilor. în faţa acestei situaţii deputaţii 
Aurel Onciul, Florea Lupu, Tit Onciul. Alexandru Buburuzan şi Teofil 
Simionovici denunţă „Tovărăşia Ţărănească'4117. La 27 mai 1905, depu
taţii germani Iosif Wiedman şi E. Landwehr se solidarizează cu deputaţii 
români din dieta Bucovinei, protestind împotriva semnării de către de
putaţii germani Langenham şi Tittinger, fără avizul clubului dietal ger
man. a unui comunicat, împreună cu deputaţii ucraineni şi evrei, in care

f>5 Ibidem, nr. 1/28 ianuarie 190(>. 

f>0 Ibidem, nr. 22/27 mai 1905.

67 Ibidem.
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au „...expus actuala situaţie politică unilateral şi neadevărat“ i;s. în  aceste 
condiţii, criticîndu-1 pe dr. Skedl, preşedintele clubului dietal german, 
pentru atitudinea duplicitară avută faţă de români, cei doi deputaţi ger
mani demisionează1'11. Adunarea naţională a tuturor germanilor din 
Bucovina care a avut loc la Cernăuţi la 13 iunie 1905, a aprobat spriji
nul pe care deputaţii Wiedman şi Landwehr l-au dat românilor în ca
drul dezbaterilor din dieta Bucovinei referitoare la banca ţă r ii70.

în ziua de 28 mai 1905 este convocată la Cernăuţi o mare adunare 
a românilor la care au participat reprezentanţi ai tuturor claselor, pa
turilor şi categoriilor sociale, cu care prilej deputaţii români din "dieta 
Bucovinei au prezentat un raport a! activităţii lor, hotărind reînfiinţarea
< !ubu}ui dietal român. Adunarea de la Cernăuţi a aprobat ruperea co
laborări politice a românilor democraţi în cadru! „Tovărăşiei Ţărăneşti*4. 
Adunarea pune problema împăcării democraţilor cu conservatorii pentru 
apărarea intereselor naţionale româneşti 7I.

La 17 iulie 1905 se desfăşoară la Cernăuţi şedinţa de constituire a 
PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN format pfin fuziunea Partidului Ţă- 
i .mese Democrat cu Partidul Conservator Român. Se formează o diri- 
j;rnţă naţională cu o conducere avind următoarea componenţă : preşedinte

Modest Grigorcea, vicepreşedinţi •— Vasile Găină, Grigore Halip, 
’i.mion Ciolac. Toţi deputaţii români activi erau membri ai dirigenţei 

iiionale şi ai Comitetului Naţional Executiv. în mod provizoriu din 
flecare oraş şi district făceau parte din dirigenţă reprezentanţi ai celor 
lună partide care au fuzionat, numărul lor total fiind de şaptezeci şi 
>ii< i î n  şedinţa din l septembrie 1905, in dirigenţă au mai fost coop

ta i Constantin Jescul, Pintilei Poleac. George Grigoraş, Amfilochie Zur-

il8 Ibidem.
ii'i Ibidem.
70 Ibidem, nr. 25/18 iunie 1905.
71 Ibidem, nr. 2:iM iunie 1905.
72 Oraşul Cernăuţi : Ştefan Saghin, Dimitrie Socolean. Leonidas Bodnăreseul.

II «Iu Sbiera, I. Procopovici, George Voitru. George Vistec ; districtul Cernăuţi: 
Xniltiirtii Voronca. Emilian Sluşarischi, Mihai Bercea, Vaipan. Gheorghe Nastasi, 
INwi ..  oraşul Rădăuţi : loan Chelariu. George Popadiuc, lorgu Toma, llie La- 
H"in i ii. Victor iliuţ ; districtul Rădăuţi : Teofil Patraş. Dorimedont Vlad. Lu-

.i Gavril Bodnar. I. Popovici; oraşul Suceava: Mihai Sirbu. Eugen Bo- 
l4>«nt Kusebie Popovici. Nicolae Muntean ; districtul Suceava : Alexandru Ţăran. 
|*nft im un  Morariu. Cor mus, Popovici; oraşul Ş iret; Aurel Mironovici. Oreste 
IMu i.oim Iii. Emilian Antonovici, Mihai Ştefani u c ; districtul Şiret: Eugen Sire- 
(r,»i < oi noliu Clein. Eugen Lupu. Ismail Sireţean : oraşul Cimpulung Moldove
ne»! < Diaconovici. Luţa, G. Hutu, Cuparencu ; districtul C impulung: Nicolae

........... . Ii i . Tonder Leuştean, Nic. Lucan, Alecu Constantinovici ; oraşul Gura
Mm ni ulm Dumitru Bvărean. Eustafie Paşcovici. Chiseliţă, Constantin Scinteuţă . 
>l.«l < iul Gura Humorului : Atanasie Procopovici, Medvighi. SamuiI Niţan. Du- 
•« i i Donisair; (iraşul Storojineţ: Claudiu Ştefanei !i, Nicolae Filievici, leronim 
'»•<' ic.«ii, Toader Zanea ; districtul Storojineţ: I. Bucevschi, Petru Morar. Toader
• m iiifim. Ştefanovici Domiţian. Geo’rge Iliu ţ ; districtul Solea : Grigore Poleac.

111• U, Ilarie Isopescul, Chirilă Chiroş ; districtul Boian : Atanasie Gherman, 
V(m.Ii> l ’opoviciuc. Dumitru Pavel, Nicolae Prodanciuc; oraşul Vatra Dornei: 
u, rt i <l'icorghe Călinescu. Gh. Boncheş- („Voinţa Poporului", nr. 30/2:! iulie 
|»»M i
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cur,. Gavril Mleşniţă. Eugen Avram, F ilip  Cârdei, I. Stănescu, Tonigari, 
Victor Zaharovschi ":i. Ca organ dc presă se poate privi ziarul „Gazela 
Bucovinei*4. Cernăuţi. 2 15 aprilie —  1/11 octombrie 1900, cu apariţie bi- 
săptămînală, editor .şi proprietar Constantin Onciul, redactori responsabili 
Mihai 1. Berariu şi Dimitrie Sidoriuc. tiparul la Societatea tipografică 
bucovineană, ziar aparţinînd aripii conservatoare a partidului şi ziarul 
„Voinţa Poporului*, Cernăuţi. 1 octombrie 1902 —  II octombrie 1908 
cu apariţie bilunară, avind ca redactori responsabili pe Nicolae Gherman. 
Dionisie Voronca. Ştefan Diacon. M ihai I. Berariu. Dimitrie Sidoriuc, 
ziar ce aparţinea aripei democratice a partidului. Baza socială a parti
dului o formau proprietarii mari şi mijlocii, preoţi, învăţători, orăşeni, 
ţărani. In dieta Bucovinei se ducea o adevărată bătălie politică pentru 
alegerea preşedintelui Băncii ţării, in şedinţa din Ml mai 1905. după o 
dezbatere de peste 12 ore, deputaţii uniţi în clubul dietal român obţin
o strălucită victorie politică prin alegerea lui Florea Lupu ca preşedinte 

al Băncii ţării *'■.

Viaţa politică din Bucovina in ultim ile decenii ale secolului al 
XlX-lea se caracterizează printr-un accentuat proces de delimitare a in 
tereselor naţionale şi de clasa, in această perioadă, mişcarea muncito
rească şi socialistă de aici înregistrează succese importante pe calea or
ganizării ei'\ Astfel. în anul 189:* are loc. la Cernăuţi, Congresul aso
ciaţiilor muncitoreşti de intr-ajutorare ,l’. La 30 august 1896. tot la Cer
năuţi îşi desfăşoară lucrările, congresul de constituire a Partidului So
cial Democrat din Bucovina, cu care prilej a fost adoptat programul par
tidului La congresul de la Viena al Partidului Social Democrat din 
Austria care a avut loc intre 6— 12 iunie 1897. luîndu-se în considerare 
interesele diverselor naţionalităţi din imperiu, se adoptă principiul func
ţionării partidului pe naţionalităţi. Ca urmare a acestei hotărîri. după 
anul 1900. Partidul Social Democrat din Bucovina se reorganizează pe 
principiul naţionalităţilor, astfel că exista secţia română, evreiască, po
loneză şi ucraineană, din care făceau parte muncitori socialişti aparţinînd 
naţionalităţilor respective7S. Toate aceste secţii care de fapt funcţionau 
ca partide de sine stătătoare erau conduse de Organizaţia regională so
cia listă internaţională din Bucovina. în fruntea căreia se afla un Corni
ţei Executiv Central 7!). Partidele social democrate din Bucovina, deci şi 
cel român îşi ţineau propriile congrese fiind autonome in problemele pri
vind naţionalitatea respectivă, avind dreptul de a discuta şi a face pro

73 ..Voinţa Poporului", nr. 37/10 septembrie 1905.
74 Ibidem, nr. 23/4 iunie
75 Referitor la această problemă vezi amănunte in 1. lacoş, Lupta, Cer

năuţi, 190f>, in Presa muncitorească şi socialiştii din România, voi, 11. 1900— 1021. 
partea a 11-a 1<K*7— 1‘Mii. Editura politică. Bucureşti. 19i>8. p. WM—718 şi Petru 
Rusşindilar. Contribuţii la istoria mişcării muncitoreşti şi socialiste din Bucovina 
(1896— 1030). in ..Suceava" — Anuarul Muzeului Judeţean, nr. VI—VII, 1979— 
1980, p. 22!l—247.

7ii „Gazeta Bucovinei", nr. 53/8—20 iulie 1893.
77 „Lumea Nouă", nr. 708/27 noiembrie 18!H>.
78 „Socialismul", nr. <>0/30 martie 1919.
79 Ibidem, nr. 07/30 mai 1919.
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puneri în problemele politice, economice şi sociale ce urmau să fie pre
zentate la Congresul regionals0. Congresul organizaţiei regionale inter
naţionale social-democrate din Bucovina se desfăşura eu participarea 
delegaţilor aleşi din partidele social democrate naţionale, proporţional
■ u numărul membrilor fiecărui partid. Congresul social-democrat inter
naţional regional stabilea tactica şi strategia, obligatorii de urmat de 
partidele social —  democrate naţionale, în problemele esenţiale partidu
lui, alegea Comitetul Executiv Internaţional social-democrat. format din 
repr czcntanţi ai tuturor partidelor social democrate naţionale. Comitetul 
Executiv Internaţional nu era ales de către delegaţia fiecărui partid na
ţional in parte, ci prin votul general al tuturor delegaţilor Ia congres, 
i . nul astfel, mandat să rezolve problemele fundamentale ale mişcării so-
■ i.iiist,. din Bucovina*1. In fruntea Partidului Social Democrat Român din 
l ’io ovina se afla George Grigorovici. După ce în anul 1897 apare le Cer- 
. iuti ziarul „Volkspresse44 (Gazeta Poporului), primul ziar socialist din 
Mucovinn .in anul 190(5 apare ziarul „Lupta14 —  organul Partidului Social 
Democrat din Bucovina, Cernăuţi, mai 1906 — 12 iulie 1910. cu apariţie 
'i.Mr.i. Editor şi redactor. responsabil George Grigorovici. apoi redactor 
«• i’onsabil Eugen Mihăileanu. Ziarul se tipărea la Tipografia I. W'ieyler.

b ' pind cu nr. 2/21 iunie 1908, schimbă subtitlul în Organ al Partidului 
MM i.il democrat muncitoresc din Bucovina. Rezultat al eforturilor depuse 
(!• ociiiliştii români bucovineni de a avea un organ de presă propriu, 
rtp.u'iţi.i ziarului „Lupta11 a reprezentat un succes deosebit pe linia afir- 
Ki.ti o şl maturizării mişcării socialiste româneşti din această provincie 

*"i o ,i aflată vremelnic sub dominaţie habsburgică. Ideol ogia gazetei era 
nit ijii.i socialistă, bazată pe tezele lui Karl Marx şi Friedrich Engels. 
i l  l>i •» ii pare constantă a publicaţiei era dezvoltarea conştiinţei de clasă 
•* om i itorilor, prin publicarea de articole, apeluri, chemări, organizarea 
*1» ii uri, instruiri, cercuri culturale etc. In paginile sale ziarul prezintă 
iiilM lI'i Mtcial-economică grea, in care se afla Bucovina, demască exploa
tat v«i iu<>nală la care erau supuşi românii, apărînd drepturile şi liber- 
**0 i. cclăţ oneşti ale acestora, cultura naţională. A constituit un excelent 

iii- ţinerea legăturilor cu vechea Românie.

‘ i i  constituire, Partidul Social-Democrat Român din Bucovina a 

4»t>o. eforturi susţinute pentru întărirea sa. prin atragerea în rindurile 

fw il.i mi .i muncitorilor neorganizaţi. Semnificativ este, în acest sens, 

H«* ;.ii msat de conducerea partidului : „Frate muncitor, dacă nu faci

io. ,i (lin partidul muncitorilor nu întîrzia nici un moment de a te 

M* o fraţii tăi uniţi în organizaţii. Nu sta deoparte ci pune-te în frun- 

*• " .>in'i de luptă... Deci sus, muncitori din Bucovina ! Stringeţi-vă

* -11" 1 ' Partidul Social Democrat din Bucovina a condus luptele

•• ........u i ale muncitorilor bucovineni între care puternicile greve din

i Im industriile forestieră, minieră, construcţii şi tipografii, care

• l'-hirni, nr. ijO/.lO martie 1919.
«I Ibidem, nr. 78/lt aprilie I!I20.
* : Hiiî.i , nr. 4/5 august—23 iulie 1!)06.
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s-au soldat cu victoria muncitorilor prin recunoaşterea ele către patroni 
a organizaţiilor lor, acordarea zilei libere plătite pentru 1 Mai. etc. in 
anul 1907 a avut loc o impresionantă grevă politică in care muncitorii 
au cerut vot universal.

Socialiştii români din Bucovina s-au ridicat ferm la luptă împotriva 
asupririi naţionale. Semnificative, in acest sens, sînt rîndurile scrise în 
paginile ziarului „Lupta44 din iunie 1909 : „Nu vom răbda nicicînd să ne 
ridice cineva hotare şi în  privinţa unităţii noastre culturale şi vom lupta 
in contra unei astfel de încercări cu toată v ig o a r e a * P a r t id u l Social 
Democrat Român din Bucovina a întreprins acţiuni energice împotriva 
măsurii arbitrare a guvernului, care, in mai 1909. îl expulzează din Aus- 
tro-Ungaria pe marele istoric român Nicolae lorga. în cele mai importante 
oraşe din Bucovina au fost organizate mitinguri de protest : „Ca socia
lişti şi români noi protestăm cu toată tăria împotriva acestui act barbar, 
împotriva acestei fapte ruşinoase, ştiind prea bine că ele izvorăsc din 
reacţiunea cea mai întunecată a Partidului creştin-social din Viena care. 
începind cu izgonirea unui profesor universitar român, care voia să facă 
studii istorice pe teritoriul bucovinean, uşor poate sfîrşi cu oprirea lite
raturii ştiinţifice şi jurnalistice române, de care noi bucovinenii avem 
multă nevoie*1 Analizînd starea de înapoiere economică în care se 
afla Bucovina. în nenumărate rînduri socialiştii români au criticat gu
vernul central de la Viena pentru lipsa de preocupare faţă de viitorul 
economic al Bucovinei arătînd că : „...industria stă pe loc nu numai spre 
dauna politică şi economică a Austriei, dar şi spre nenorocirea muncito
rimii care e împinsă tot mai mult la sărăcie din cauza lipsei de lucru*4 s:\ 
Socialiştii români din Bucovina au acordat o atenţie deosebită proble
melor social-economice ale ţărănim ii, un loc important în acest context, 
revenind problemei împroprietăririi ţăranilor.

în vara anului 1905, au loc in Bucovina alegeri pentru desemnarea 
Unui deputat în parlament pentru districtele Cernăuţi, Şiret şi Storoji
neţ. Gruparea ucrainenilor catolici şi-a desemnat cantidatul în per
soana lui Arthur Malek preşedinte de tribunal la Şiret, iar românii 
l-au desemnat pe Aurel Onciul cu un program electoral care i-au atras 
sufragiile valmanilor : sporirea veniturilor ţării din propinaţie, micşora
rea impozitelor ţăranilor, sporirea lefurilor învăţătorilor şi secretarilor 
comunali, înfiinţarea unor fabrici în Bucovina, scăderea tarifelor pentru 
transportul pe calea ferată, înfiinţarea unei administraţii proprii a căi
lor ferate din Bucovina, exploatarea zăcămintelor de petrol şi cărbune 
existente, înfiinţarea unei curţi de apel la Cernăuţi, dezvoltarea univer
sităţii. sporirea numărului şcolilor medii şi de meserii>u:. Partidul Na
ţional Român şi Aurel Onciul duc o campanie electorală extraordinară, 
iar rezultatul alegerilor a însemnat un succes românesc cu adinei semni
ficaţii in ceea ce priveşte unitatea românilor bucovineni în probleme

8:! I'resa muncitorească şi socialistă din România, voi. II (!!)()()— 1!*21), par
tea a II-a (10(i7—191(5). Editura politică, Bucureşti. 19(>it, p. i;98.

84 Ibidem, p. 699.
85 „Lupta", nr. (i—7/decembrie 1909.
8ii „Voinţa Poporului-1, nr. 01/29 iulie 1905.
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privind cauza naţională. Aurel Onciul învingînd pe oponentul său Mal- 
iek cu o mare majoritate de voturi (pentru Aurel Onciul au votat în dis- 
trinu l Cernăuţi 181 valmani, în districtul Storojineţ 95 valmani iar in 
districtul Şiret 66 valmani, rezultatul final al votului fiind 312 voturi 
pentru Onciul, 137 pentru Arthur Mallek*7. Ziarul „Voinţa Poporului14 
'.■nnsemnînd acest succes scria : „Iată... pe a cui parte e poporul, iată gla
sul Bucovinei băştinaşe44 -ss. Victoria electorală obţinută de Aurel Onciul
■ i însemnat o întărire a solidarităţii politice a tuturor românilor, a dus la 
scăderea influenţei naţionaliştilor „ucraineni tineri41, partid care, aşa cum 
aprecia ziarul „Voinţa Poporului44, „...s-a născut în braţele guvernului 
pe timpul cînd Austria se temea de iredentismul românilor şi inventase
• i contra balansa rutenii tineri cărora le aruncase în poală toate favo

rurile" rtl.
Pericolul pe care-1 reprezenta pentru organizarea social-economică 

si politică tradiţională a Bucovinei, activitatea desfăşurată de gruparea 
tinerilor ruteni (catolici) al cărui centru de inspiraţie politică se afla în 
Galiţia. a făcut ca la 9 septembrie 1905, la iniţiativa dr. Eugen Hacman 
preşedintele grupării ucrainene ortodoxe, să se organizeze o întîlnire Ia 
care au participat din partea Partidului Naţional Român, Modest Gri- 
yorcea. Aurel Onciul, Teofil Simionovici, Tit Onciul, Dionisie Bejan şi 
Florea Lupu. preşedintele partidului german, Iosif YViedmann, iar din 
partea grupării ucrainene ortodoxe Eugen Hacman, consilierul Hanicki, 
alţi fruntaşi politici printre care Velehorski. Drobot, Kazariszczuk, Kise- 
lewski. Czechowski, profesorul universitar Kozac. Cu acest prilej s-a în
cheiat o alianţă politică intre gruparea ucrainenilor ortodocşi. Partidul 
Naţional Român şi partidul german, care avea drept scop combaterea 
activităţii politice a ucrainenilor tineri (catolici)!l".

La 30 octombrie şi 2 decembrie 1905. au loc la Lemberg consfătuiri 
ale partidului ucrainean din Galiţia. Lideri ai acestui partid au pretins 
împărţirea Galiţiei într-o parte, apuseană (poloneză) şi una răsăriteană 
(ucraineană) la care să fie încorporate şi unele districte ale Bucovinei ni. 
Acestor pretenţii cu nici un fel de argumente justificate, care periclitau 
autonomia Bucovinei, a bisericii, existenţa individuală a tuturor naţio
nalităţilor din Bucovina, a românilor, în primul rînd. ca băştinaşi ai ţării, 
le-au răspuns marile demonstraţii de protest care au avut loc în toate 
localităţile din Bucovina. La 17 decembrie 1905 are loc la Cernăuţi, în 
sala de şedinţe a Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bu
covina. o adunare a studenţilor români care au protestat împotriva acestor 
tendinţe. Printre cei care au luat euvîntul se afla Alecu Procopoviei. 
George Bartoi. E. Forgaci, Aurel Morariu, Vasile Marcu. I. Bi- 
leţchi. G. Teleagă, N. Lupu, E. Tudan şi a lţ i i !,i. Cu acest pri-

87 Ibidem, nr. 41/10 octombrie 1905.

88 Ibidem.
39 Ibidetn, nr. 4:î/22 octombrie 1905.

.90 Ibidem, nr. :18/17 septembrie 1905.

91 Ibidem, nr. 52/24 decembrie 1905.

92 Ibidetn.
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lej s-a format un comitet clin douăzeci de membri ai diferitelor societăţi 
studenţeşti, care a luat legătura cu deputaţii români din dieta Bucovinei 
pe care i-a înştiinţat de deciziile luate. După două zile are loc la Cernăuţi
o a doua adunare studenţească la care a fost citit şi aprobat textui pro
testului şi telegramelor trimise împăratului Iosif I, primului ministru 
Paul Gautsch. guvernatorului Bucovinei!,:l. O delegaţie de nouă studenţi, 
formată din Simion Ivanovici, Dimitrie Logigan. loan Popescu, ALcu 
Procopovici, Mihai Rusu, Teofil Sauciuc. Otto Tarnavschi. Emilian Tăutul 
şi Cornel Vlad, în fruntea unei mari mulţim i de studenţi şi de români 
clin toate categoriile şi clasele sociale s-au îndreptat cîntînd „Deşteaptă-te 
române", manifestând pe străzile oraşului, spre palatul guvernamental 
şi spre mitropolie, înminind guvernatorului, căpitanului ţării şi mitro
politului, protestul lor**'1. La 21 decembrie 1905. studenţii adresează tu
turor intelectualilor români din Bucovina 1111 apel prin care îi cheamă
să organizeze acţiuni în toate districtele provinciei cu care prilej ....să
dea expresie adeziunii lor necondiţionate la pasul frumos ce l-au între
prins studenţii români şi să-şi ridice glasul său de protestare şi indig
nare faţă de tendinţele rutenilor galiţieni. ce tind la nimicirea noastră 
ca naţiune, biserică şi ţară“ !C\ In luna ianuarie 190fi continuă in Buco
vina puternicele manifestaţii de protest contra pretenţiilor ucrainenilor 
galiţieni. manifestaţii la care au participat mii ele români, clin Suceava. 
Storojineţ. Vatra Dornei, C împulung Moldovenesc, Gura Humorului. 
Fundu Moldovei. Cuciur Mare, Putna, Frumosu. Horodnicu ele Jos**.

Revenind la viaţa de partid clin Bucovina, vom vedea că Partidul 
Poporal Naţional, naţionalii, n-au putut ierta unora dintre democraţi 
atitudinea lor antinaţională, refuzînd să adere la noul partid format. 
Criticînd modul în care s-au împăcat democraţii cu conservatorii, naţio
nalii scriau : „Fără explicaţii, fără a-şi recunoaşte greşelile, fără promi
siuni ferme că vor fi de acum înainte muncitori cinstiţi şi că vor sprijini 
munca cinstită, fără sinceritate şi dezinterese. ei încheie pace cu cei ce 
se încred întrinşii..."!l'. înşişi conservatorii recunosc că „...s-au petre nit 
lucrurile ceva in pripă", şi că „...dirigenţă partidului naţional român...

»:5 „Ferm hotăriţi de « ne pune cu toate puterile noastre în serviciul apă
rării acestor lăcaşuri de cele mai sfinte ale noastre amintiri istorice şi d«- a 
apăra pină la ultima picătură de singe cu toate mijloacele legale existenţa eu 
ameninţată a neamului şi a bisericii sale. întreaga studentime română a Univer
sităţii i. r. Francisco-Iosefine din Cernăuţi a luat intr-o adunare plenară ţinută 
chiar acum, in unanimitatea voturilor, hotărirea cu intenţiunea de a resp 
cererea politicienilor ruteni din Galiţia. ameninţătoare pentru existenţa popo^i- 
lui român bucovinean si a bisericii noastre greco-orientale. să facă protest solemn 
in contra tocmai acestei cereri si ea să aducă aceasta, prea onorate domnule 
guvernator, la cunoştinţa domniei voastre, rugindu-vă ca pe şeful nostru ;<i-ea 
preţuit al ţării, să binevoiţi a da ascultare acestui strigăt de disperare a > w 
popor" („Voinţa Poporului", nr. 52/24 decembrie IÎI05).

94 Ibidem.
95 Ibidem.

9(> Ibidem. nr. 1/7 ianuarie 19iw;. nr. 2/14 ianuarie 19iMi. nr. 21 irfivuarie 
nr. 4/28 ianuarie 1906.

!<7 „Apărarea Naţională", nr. I 7 octombrie 1900.
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.1 vut numai caracter provizoriu, răminînd să se aleagă definitiv membrii 
dirigenţei Ia adunările populare districtuale*4 ns. Cti toate acestea, s-au 
făt t" unele încercări de apropiere. Astfel ,1a 2 noiembrie 1905, Aurel 
On. iul şi Florea Lupu l-au vizitat pe Iancu Flondor la Storojineţ. Tre
buit că s-au discutat probleme politice, dar nimic nu a fost perfectat!ri. 
N.viionalii hotărăsc să reînceapă disputa cu democraţii, in acest sens ei 

ia Cernăuţi ziarul „Apărarea Naţională", organ naţional independent, 
17 tombrie 190H 29 septembrie 1908, care apărea de trei ori pe săp-
fărnină. Redactor responsabil era Dionisie Voronca. proprietari şi editori 
<!r r'nsebie Antonovici. Valerian Haiip. Constantin Jescu, Vasile Maghior, 
D< metlont Vlad. Tiparul era executat la Societatea tipografică bucovi
ne -.â. Scopul era să adune in jurul acestui ziar toate forţele naţionale, 
li •'■■lui acesta ia fiinţă PARTIDUL A PA Iî ARIST. format în mare majo
r i . ' c  din intelectualii care s-au retras clin viaţa politică clupă autodi- 
/< varea Partidului Poporal Naţional. Printre conducători se aflau dr. 
Ştc-\in Saghin, dr. Teodor Tarnavschi, Dorimedont Popovici. dr. Vasile 
li lăreseul etc. Programul partidului era cei ai fostului Partid Poporal 
N :onal, cu unele modificări impuse de situaţia social-economică şi po- 
i:: a momentului respectiv1011. Nu avea o organizare proprie unui

|m :" :cI politic1. Activitatea desfăşurată de „apărărişti" este dezaprobată 
it <>nservatori. Referindu-se la viaţa politică românească în Bucovina, 

dr loan Volcinschi spunea : „A forma pentru toată nimica partide şi a 
. )rilej străinilor de a se amesteca şi nutri zîzania in cuibul nostru,
i : .1 slăbi forţa politică a poporului român, e politiceşte imprudent..." Kl1.

'(■ '• rindu-se la aceleaşi probleme ziarul „Glas-ul Bucovinei41 anunţînd 
■area apariţiei sale. scria : „Nu prin lupte între fraţi şi nici prin in-

■ irc reciprocă vom dobîndi realizarea idealurilor naţionale44 l,r-.

Cu toate încercările făcute pentru o apropiere între cele două po- 
■1’.: disputele continuau. Apărăriştii convoacă la Suceava, in ziu i dc; 21
f-măr i e  1907, ct adunare în care este condamnată procedura prin care 

. onstitnit dirigenţă partidelor unite, conservator şi democrat, res- 
,11 . inel propunerea de colaborarc a acesteia. Adunarea hotărăşte un i
ri tuturor românilor bucovineni într-un singur partid naţional compact,

ezentat printr-un Consiliu naţional proclamat în c.uiru! aceleiaşi 
ări l,,;!.

'>8 „Glasul Bucovinei", nr. 17/14 mai— 1 iunie 1900.
99 „Voinţa Poporului", nr. 4(>/12 noiembrie 15(05.
lud „Autonomia bisericească, instituirea congresului bisericesc, controlul

> . .1 averii fondului bisericesc, conservarea caracterului naţional şi istoric al
Im . si toleranţa religioasă; luvăţămintul naţional in cadrele legii fundamen-
■ . , r stat şi crearea unei catedre de istorie naţională la universitatea din Cer
nii «ti dregători imparţiali, cunoscători ai limbii române şi considerarea acestei 
lit. 1. in toate serviciile publice; reglementarea creditului ţărănesc, combaterea
■ i c/nitului şi a emigrărilor in America: constituirea unuj partid naţional 
in . ■ care să che/ăşuiască autonomia ţării" (lori I. Nistor. op. cit., p. :>74).

101 Ibidem.

102 „Gazeta Bucovinei”, din 1/14 octombrie 190fi. 

n i! Ion I. Nistor, op. cit., p. :i7f>.
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In acelaşi timp se desfăşoară in România puternica răscoală a ţăra
nilor care a zguduit din temelii societatea burghezo-moşierească. Impe
riu! habsburgic, în a cărui componenţă intra întinse teritorii româneşti 
privea cu îngrijorare şi nelinişte desfăşurarea evenimentelor clin Româ
nia.? Cauzele răscoalei —  lipsa de pămint, exploatarea tot mai accentuată, 
abuzurile şi samavolniciile, foamea şi bolile, la care se adăuga exploata
rea naţională, se regăseau în toate provinciile losuite de români ceea ce 
explică repetatele intervenţii diplomatice ale Vienei c-jre se temea că 
răscoala se va întinde şi în imperiu, unde ar fi putut lua o periculoasă 
turnură, de luptă pentru eliberare socială şi naţională. îngrijorarea gu
vernului de la Viena era justificată deoarece românii din Bucovina, care 
au participat întotdeauna, activ, la marile evenimente clin viaţa poporului 
român, priveau cu interes şi susţineau prin diferite mijloace lupta fra
ţilor din România. Ţăranii români bucovineni clin satele situate de-a 
lungul frontierei şi-au manifestat intenţia de a trece în România pentru 
a sprijini pe răsculaţi. Edificatoare, în acest sens, este telegrama trimisă, 
la 19 martie 1907, primului ministru al României, de către inspectorul 
general administrativ din Dorohoi. Varlaam : „La ora 10 astă seară, d i
rigintele Oficiului telegrafic M ihăileni spune, că au venit la el prefectul 
de Bucovina însoţit de şeful guarzilor vamali, judecătorul de instrucţie, 
medicul primar. însoţiţi cle vameşul nostru Lateş şi i-au spus că locui
torii din satele din Bucovina, vecine cu frontaria. sînt hotăriţi ca să 
treacă frontaria şi să dea ajutor ţăranilor noştri pentru a face revolutiv'. 
Pentru a împiedica acest fapt. prefectul Bucovinei a iuat dispoziţie c-a 
frontaria, începînd de la Suceava pină la Mihăileni să fie ocupată mili- 
tăreşte iar pe ţăranii bucovineni i-a avertizat că dacă vor încerca să 
treacă frontaria ii vor împuşca*1 l",‘. Cu toate aceste măsuri, ţăranii din 
Mitoc şi Dragomirna, precum şi din alte sate din Bucovina au trecut 
graniţa în România, venind în ajutorul răsculaţilor ,or’. Alarmat de posi
bilitatea extinderii răscoalei şi in imperiu, ziarul „Die Zeir* scria : „Există 
acum teama că vor izbucni răscoale la graniţa României cu Austria, de
oarece ţăranii bucovineni fraternizează cu cei din România. Comisarul 
de poliţie clin Iţcani şi primarul oraşului Suceava. Deslonges. au adresat 
guvernămîntului ţării rugămintea ele a se trimite pază militară** l",\ De 
altfel, comandamentul corpului de armată clin Lemberg se afla în perma
nentă alertă, gata să se îndrepte spre graniţă dacă situaţia o cerea 
Tot în ideea prevenirii unor agitaţii ţărăneşti, guvernul austriac a inter
zis. la cererea guvernului român, trecerea muncitorilor agricoli sezonieri 
din Bucovina in România ,Wi. Pentru a preîntâmpina eventualele tulbu
rări ţărăneşti, guvernul Bucovinei ordonă Centralei băncilor săteşti din 
Cernăuţi, să acorde împrumuturi avantajoase în bani şi să facil,iteze 
„...cumpărarea cu preţ cît se poate de ieftin a celor trebuincioase tăra-

104 Răscoala ţăranilor din 1907, Documente, p. 92.
105 „Nene Frcie Presee" din 2.'! martie 1907. 
lOfi „Die Zeit". clin (> martie 1907.
107 Ibidem, din 24 martie 1907.
108 „Voinţa Poporului", nr. 20/5 mai 1907.
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ui lor pentru gospodăriile ior, mai cu seamă la lucrarea pămîntului** ,m 
I'entru a preveni trecerea in Bucovina a ţăranilor răsculaţi şi a altor 
persoane ce fugeau ele represalii, guvernul român cerea guvernului aus
triac, Ia 17 martie 1907, întărirea pazei la frontieră. Cu toate măsurile 
luate, autorităţile austriece de la graniţă n-au putut împiedica acest Iu* 
i ru. Astfel, după înăbuşirea răscoalei în judeţul Suceava (Fălticeni), un 
număr ele 12 soldaţi din Regimentul l(i Suceava care au refuzat să tragă 
in ţăranii răsculaţi au fost arestaţi. Reuşind să fugă, aceştia au fost a ju
taţi ele un român bucovinean, Gheronte Pascar, funcţionar austriac de 
graniţă, să treacă frontiera in Bucovina în dreptul satului Liteni, prin 
apa Şomuzului Mare, fiind adăpostiţi apoi în satele din jur. Cu toate cer
cetările întreprinse, grănicerii austrieci nu i-au putut găsi pe ostaşii ro
mani pentru a-i preda autorităţilor militare româneşti ,,<l.

Ziarele româneşti din Bucovina au prezentat frecvent in paginile lor 
mersul răscoalei în România, înregistrînd momentele cele mai dramatice, 
ele mai semnificative ale luptei ţăranilor răsculaţi. Organul popular 

„Voinţa Poporului**, ce apărea la Cernăuţi, prezenta în numărul său clin 
1 martie 1907, sub titlul „Răscoala ţăranilor din Moldovă*4, vîlvătaia 

' ' f oalei ce cuprinsese ţara: „La Fălticeni —  soldaţii patrulează. Stră- 
i!e sint pustii ; La Bîrlad —  350 rezervişti elin judeţul Tutova au fost 
•'i'maţi la concentrare. înainte ele a fi îmbarcaţi au străbătut in corpore 
'.r.i/ile principale manifestând. S-au operat cîteva arestări; La Botoşani 

. irmata a pus stăpînire pe oraş. Răzvrătiţii aşteaptă .in grupuri compacte
■ i triere-: La Lespezi s-au petrecut tulburări grave. Un grup de ţărani 

i i .itiţi au încercat să pună stăpînire pe cazarmă spre a se face stăpini 
i e rine. Procurorul Tufescu a somat pe ţărani să se retragă... Trupele au 

focuri. Au căzut trei ţărani morţi şi ciţiva răniţi ; La BurdUjeni -
o i r. uri dimineaţa la orele 9 ţăranii din comuna Siminicea şi Feteşti au 
i'i ins in tirg...“ m . Ziarele româneşti au fost permanent preocupate ia 
|irv.'en'tarea adevăratelor cauze ale răscoalei ţăranilor elin România, corn
ii I. in acelaşi timp atitudinea presei de limbă germană care dezin- 
fei opinia publică in legătură cu evenimentele clin România. în nu 
li din 21 martie 1907, ziarul „Voinţa Poporului1* scria : „Cine cu-
«»•>. firea blinda şi paşnică a ţăranului român, ştie că nu degeaba şi-a 
MriV'i; atita amar de om casele şi s-au adunat să-şi ceară dreptate chiar 
mi imojdia vieţii în ţara moştenită şi apărată cu singe ţărănesc... Ţă- 
hknlt er pămint. Ei cer ca statul să impărţească pentru plată moşiile sale 
I- f i mi şi la obştiile săteşti şi să nu le arendeze** Acelaşi ziar răs- 
fniiuli i acuzaţiilor aduse ţăranilor români de unele ziare printre care 

witicr Post1* .„AUgemeine Czernowitzer Zeitung** şi „Tagblatt“. în 
■♦«'i ■ il intitulat „Răspuns ziarului Buk Post“ se arăta : „Articolul nos-

> i uprinde nici a suta parte clin batjocurile p • care le azvîrle Buk 
n u l  i celelalte ziare elin toată ţara, asupra ţăranilor români şi asupra

i ' Ibidem nr. 17/14 aprilie 1907.
i" Helatarca locuitorului Gheronte Pnsrar clin satul Liteni, comuna Moara, 

‘ • i Suceava si consemnările făcute in „Cronica şcolii Liteni".
i i i  „Voinţa Poporului", nr. 14/24 martie 1907.
II?  Ibidrm.
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ţării... De cind au izbucnit tulburările, ziarele din Cernăuţi aduc rapoarte 
din ce în ce mai fantastice şi mai tendenţioase prin care caută să dis
crediteze ţara şi poporul... Aceasta-i o purtare condamnabilă şi avem şi 
noi dreptul să-i întrebăm pe domnii de la „Post11 şi celelalte ziare, ori 
ele nu li se pare că merg prea departe. Şi apoi ce crimă e oare dacă s-ar 
fi citit printre rinduri simpatia noastră... pentru ţăranii români care le- 
veacuri robesc şi mor de foame în ţara părinţilor lor, pe cînd aurul vo s  
din munca lor umple pungile străinilor. Oare nu-i tot atîta de vred :ic 
ţaranul român care în acea ţară a fost silit, înainte de doi, trei ani, să 
mănînce păm int (lut) şi păpuşoi stricat adus din Argentina, pe cînd mo
şierii au palate şi dau vitelor lor o hrană mai bună decît o au ţăranii. 
Şi nu e explicabilă răscoala, cînd se cugetă că paharul amarului cvlor 
e plin de ja?" ,l:î. Arătînd adevăratele cauze care au dus la răscoală, „Vo
inţa Poporului14 scria : „Nu cărturarii, nu gazetele l-au făcut pe ţăranul 
din România să dărîme prin foc şi topor curţile ciocoilor şi să alunge . i- 
pitorîle satului. Nu ! Ci foamea şi nevoia... Dar nimeni nu voia să vadă 
că paharul amarului se umple, că odată plin tot veninul din el se va 
revărsa asupra asupritorilor fără m ilă. Şi ceea ce a trebuit fatal să se 
întîmple, s-a întîm plat44 IK. în acelaşi timp este prezentată şi situaţia 
grea în care se afla ţărănimea română din Bucovina care suporta o du
blă exploatare, socială şi naţională : „In ceea ce priveşte ţărănimea din 
Bucovina ea nu stă cu mult mai bine ca fraţii ei din Moldova. Şi la noî 
ţărănimea e săracă lipită păm întului şi acum nu i-a mai rămas alta decît 
pribegia la America. Şi la noi. toate moşiile au încăput pe mina aren
daşilor... care jupoaie ţărănimea fără îndurare. Şi la noi strigă ţăranii : 
Daţi-ne drepturile noastre...44

Telegrama deputatului dr. Skedl adresată regelui. în care România 
era num ită „ţara barbariei44, ca şi poziţia ostilă a presei austriece faţă 
de ţăranii răsculaţi, a produs o vie nemulţumire şi agitaţie în toate pă
turile societăţii româneşti din Bucovina. Corpul profesoral din Suceava- 
a protestat împotriva calomniilor şi a luat apărarea ţăranilor răsculaţi, 
fapt ce i-a atras prigoana autorităţilor habsbOpgice1,<:. Răspunzind ca
lomniilor, în numele tuturor românilor din Bucovina, ziarul „Voinţa Po
porului41 scria : „De ce batjocoriţi in fraţii noştri care cu viaţa şi cu 
sîngele lor au înfruntat prin secole valurile barbare din Asia şi şi-au 
apărat vatra, nevoile şi neamul ? Ci dcce vă năzuiţi cu atîta ură şi hulă 
asupra noastră, aici, la noi ?... de ce, aici la noi, ne batjocoriţi fraţii şi 
chiar pe noi înşine ? Ţăranul nostru e frate bun cu ţăranul moldovean. 
Acelaşi trecut, aceleaşi nevoi îl leagă. Şi cine loveşte în unul loveşte şi 
în celălalt. Şi durerea unuia trebuie să o simtă şi celălalt44 ll7. Sfîrşitul 
articolului reprezintă un adevărat avertisment adresat stăpînirii habs
burgice : „Ne-am săturat şi noi de batjocură şi înjosire44 lls..

113 Ibidem din 31 martie 1907.
114 Ibidetn, nr. 16/7 aprilie 1007.
115 Ibidem, nr. 14'28 martie 1007
116 Ibidem, nr. 16/7 aprilie 1907.
117 Ibidem.
118 Ibidem.
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După o relativă stare de acalmie politică, noua lege electorală pen
tru parlamentul de la Viena, care prevedea votul universal, direct şi se
cret. votată in februarie 1907, a redeschis disputa dintre cele două gru
pări politice româneşti, ceea ce dovedea că divergenţele trebuiau căutate 
in interesele personale ale unor lideri politici, obiectul disputelor consti- 
tuindu-1 mandatele parlamentare. Că aşa stăteau lucrurile o dovedeşte 
şi faptul că in alegerile parlamentare care au avut loc in luna mai 1907. 
atît democraţii cit şi conservatorii din Partidul Naţional Român, ca şi 
,,apârâriştii“ îşi aveau proprii candidaţi.

în timp ce fruntaşii politici îşi disputau mandatele parlamentare, 
poporul, ţărănimea în special, dezamăgită de faptul că promisiunile nu 
au fost realizate. începuse să-şi piardă încrederea în conducători. Atît 
deputaţii români din dietă cit şi cei din parlamentul imperial şi-au dat 
seama că trebuie făcut ceva pentru sprijinirea ţărănimii. Acest prilej se 
iveşte in anul 1908 cind Fondul bisericesc a scos la licitaţie întinse ex 
ploatări forestiere. Pentru a facilita ţăranilor români cumpărarea in con
diţii avantajoase a exploatărilor forestiera, conservatorii şi democraţii 
din Partidul Naţional Român hotărăsc să se folosească de prezenţa la 
putere a unui guvern format de creştini sociali in frunte cu dr. Carol 
Lueger, aderind la partidul premierului austriac, printr-o hotărîr? luată 
la Iii septembrie 1908 l,!\ Naţionalii „apărărişti44 hotărăsc şi ei să adere 

la principiile social-creştine.

La 10 octombrie 1908, aripa democrată a P.N.R. şi Partidul Apărărist 
fuzionează pe baza următoarelor p r in c ip ii1-11. In  ziua de 11 octombrie

11:« „Românul", nr. 1, 16 octombrie 1908.
120 „Ambele partide primesc- programul creştin-soc-ia!. Statutul organic al 

partidului român creştin-social se va hotărî de viitoarele organe comune în ca
drul proiectelor făcute de d-nii Onesim Zurcan si Aurel Onciul ; Pentru condu
cerea partidului se va constitui sub preşedinţia d-lui Iancu cav de Flondor, o 
dirigenţă comună, compusă deocamdată pină la alegerea pe baza statutului viitor 
din şase membri delegaţi de rostul partid „apărărist" şi şase delegaţi de fostul 
partid democratic. în momentul constituirii dirigenţei amintite vor apune atît 
..Apărarea Naţională" şi „Apărarea Neamului" cit şi „Voinţa Poporului" şi se vor 
in locul prin un singur /iar oficial, scos sub controlul dirigenţei comune; In caz 
că pină la alegerile viitoare nu va urma o fuziune totală a ambelor fracţiuni, 
respectivele mandate se vor împărţi egal intre ele. rSminind rezervat dreptul 
fiecărei fracţiuni de a nomina candidaţii pentru mandatele rezervate ei. Cercu
rile electorale se vor împărţi în bună înţelegere respectindu-se in prima linie po
sesiunea actuală. Lipsind momentul acesta, în caz dr- neînţelegere, vor decide 
sorţii ; Este oprit cumulul următoarelor mandate : al unui mandat in cameră cu 
un mandat in comitetul ţării, in consiliul şcolar al ţării sau in consiliul comunal 
din Cernăuţi şi sub condiţia stabilizării presidentului băncii ţării, mandatul acesta 
cu orice alt mandat in corpurile legiuitoare ; Ambele fracţiuni se obligă să apere 
integritatea bisericii ortodox-orientale precum şi cea a fondului religionar ; Am
bele fracţiuni vor stărui !a organele competente, ca Centrala şi băncile raiffaisiane 
să se reorganizeze conform principiilor şi sistemului raiffaisian, după ce se vor 
fi constatat prin o comisie specială emisă de dirigenţă comună, e- e 't  -alele 
defecte ; In genere, ambele fracţiuni vor combate orice separatism şi oric« poli
tică română afară de partid, menţinînd principiul, ca toate diferenţele politice 
intre românii bucovineni să se tranşeze in sinul partidului ; Aş:şderea s~ va com
bate orice politică din afară ce contravine intereselor popori’l-’i remâ o-ecum 
şi persoanele care conduc o atare politică" („Românul", nr. 1/16 octombrie 1908)..
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Campania electorală declanşată in vederea alegerilor dietale şi parla
mentare din 1911 ,a tulburat liniştea şi unitatea din sinul partidului 
Disputelc. pentru mandatele de deputaţi fac ca neînţelegerile să fie tot 
mai frecvente. Cu toate eforturile depuse de Iancu Flondor pentru păs
trarea unităţii partidului, confruntările dintre cele trei grupări devin 
-acute. Zadarnice sint eforturile lui Ambrosiu Comoroşan şi ale ziarului 
„Buciumul44 pentru conciliere l:î-. In aceste condiţii. Iancu Flondor se 
retrage de la conducerea partidului. In scrisoarea de demisie publicată 
în ziarul „Patria", din 27 noiembrie 1910, şeful partidului arăta : „In 
faţa acestor împrejurări îmi este peste putinţă a răspunde pentru vii
torul neamului nostru din Bucovina şi trebuie cu inima întristată să mă 

retrag de la conducerea partidului naţional44 l:n.
începind cu*27 noiembrie 1910. ziarul „Patria44 îşi încetează apariţia, 

în locul său, ca organ de presă al partidului, fiind ziarul „Foaia Popo
ru lu i14, organul românilor din Bucovina. Cernăuţi, 20 decembrie 1909 —  
nr. 40/1914, cu apariţie săptăminală. Editor şi proprietar Aurel Onciul. 
redactor responsabil George Bor şi apoi Dimitrie Sidoriuc. în aceste con
d iţii ,1a începutul anului 1911, partidul se divizează în trei grupări, na
ţională. democrată, conservatoare, fiecare prezentând in alegeri liste pro
prii, într-o campanie electorală extrem de disputată. în parlamentul im 
perial, trei deputaţi români erau conservatori, unul era democrat şi unul 
naţional. Din cei 23 deputaţi români din dieta Bucovinei, treisprezece 
erau naţionali, şase democraţi şi trei conservatori, mitropolitul fiind vi
ril ist. Componenţa dietei Bucovinei după naţionalitate era următoarea : 
23 deputaţi români, 17 ucraineni, 10 evrei. 7 germani, 6 polonezi. Pre
şedinte al dietei a fost ales Alexandru Hurmuzachi. iar vicepreşedinte 

Ştefan Smal-Stocki l:K.
După alegeri, gruparea naţională şi conservatoare s-au unit, refă- 

cînd PARTIDUL NAŢIONAL ROMÂN. La 6 ianuarie 1912. apare ziarul 
„Viaţa Nouă41 —  organ politic naţional, Cernăuţi, cu apariţie săptăminală, 
editor şi proprietar dr. Ipolit Tarnavschi, redactor responsabil Teofil 
cav de Mănescul, apoi George Bor şi George Stoica. Tiparul la Societatea 
tipografică bucovineană. Ziarul m ilita pentru punerea unor „...temelii 
noi pentru o viaţă nouă'4 ,r\ în  fruntea partidului se aflau deputaţii ro
mâni naţionali şi conservatori din dieta Bucovinei care s-au grupat în 
„Clubul Naţional Român44. Conducerea era asigurată de Eusebie Po
povici, Nicu Flondor, printre fruntaşi aflîndu-se George Sîrbu, Nicu Va- 
silovsehi, Dionisie Bejan, C. Popovici-Niculiţă, Constantin Hurmuzachi. 
Aurel Ţurcan. Varteres Pruncul, George Boncheş, Dorimedcnt Popo
vici Partidul a adoptat vechiul program naţional care era aproape în 
întregime comun tuturor partidelor româneşti din Bucovina, cu preocu
parea deosebită pentru rezolvarea dificilei situaţii economice determinate

132 „Buciumul", nr. 1/27 noiembrie 1910.
133 „Patria", din 27 noiembrie 1910.
134 ion I. Nistor, op. cit., p. 38?.
135 „Viaţa Nouă“, nr. 1/6 ianuarie 1^12.
136 Ib idcn, nr. 3/20 ianuarie 1912.
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de hazardantele operaţii financiare efectuate de „Centrala însoţirilor eco
nomice române44, care au provocat ţăranilor români pierderi de aproxi
mativ 2 milioane de coroane ,;l~. Problema era deosebit de gravă deoarece 
slăbirea puterii de împrumut a Centralei, arunca pe ţăranii români în 
braţele cămătarilor. O altă problemă, cu un profund caracter politic, că
reia partidul trebuia să-i găsească o rezolvare favorabilă românilor, era 
repetata cerere a ucrainenilor de a despărţi arhidieceza ortodoxă a Bu
covinei, intr-una ucraineană şi una română. Românii se opuneau cereri
lor repetate de a se crea în cadrul aceleiaşi arhidieceze. o secţie ucrai
neană şi una românească cu doi episcopi in consistor. unul ucrainean 
'i unul român, mitropolitul urmînd să fie alternativ, român şi ucrai
nean Poziţia românilor în această problemă a fost clar exprimată cu
prilejul marii adunări naţionale româneşti de la Cernăuţi din 25 martie 
l!H2 : „Ceea ce pretinde poporul român este firesc şi unica soluţiune cu 
are el se poate împăca : dacă recunoaşte necesitatea unei biserici drept- 

măriloare pentru ruteni, atunci să li se deie biserică proprie ruteană ;
1 >1 seri ca actuală însă să rămînă românească cum a fost din moşi stră
moşi11 Marea adunare naţională a românilor a hotărît ca o delegaţie
formată din fruntaşii politici români conduşi de Eudoxiu (Doxuţă) Hur- 
inuzachi să inmîneze împăratului o petiţie semnată de 16.136 români.
im care se cerea apărarea caracterului naţional românesc al bisericii din 
Bucovina

Faţă de gruparea democrată reprezentată prin ziarul „Foaia Popo
rului14. partidul naţional a adoptat o atitudine rezervată neacceptînd 
nici un fel de colaborare1/11.

Alte mici grupări politice încearcă să-şi facă loc in viaţa politică 
din Bucovina. Astfel, pentru scurt timp, apare la Cernăuţi ziarul „Vre
mea Nouă44 —  organ ţărănesc român, 1 februarie —  30 octombrie 1912. 
n apariţie săptăminală. al cărui editor şi proprietar era „un comitet 

in frunte cu deputatul Gheorghe Boncheş44 ,/|2.

in timpul primului război mondial, prin a c t iv ita te a  desfăşurată, ro
mânii din Bucovina şi-au adus o contribuţie remarcabilă la unirea Bu
covinei ou România, la realizarea statului-naţional român unitar.

ANEXA r

Societăţile şi partidele politice româneşti din Bucovina pină in anul 1918. 

SOCIETATEA AUTONOM IŞTILOR NAŢIONALI

Este prima societate politică â românilor din Bucovina, înfiinţată in anul 
1*172. Organul de presă era ziarul „Patriot" (Cernăuţi, 30 aprilie—24 decembrie

137 Ibidem, nr. 2/13 ianuarie 1912.
138 Ibidem, nr. 5/3 februarie 1912.
139 Ibidem, nr. 12/23 februarie 1912.
140 Ibidem, nr. 13/29 martie 1912.
141 Ibidem, nr. 2/13 ianuarie 1912.
142 Ibidem, nr. 1/1 februarie 1912.
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1872), care apărea in limba germană, săptăininal. îşi încetează activitatea la sfir- 
şitul anului 1872.

CONCORDIA

Societate politică înfiinţată in anul 1885. In anul 1886 preşedinte — Ion 
Bumbac, vicepreşedinte Vasile Marcu, secretar Grigore Halip. Din anul 1890 preşe
dinte loan Volcinschi. vicepreşedinte — Iancu Zotta. secretar — Vasile Morariu. Din 
anul 18!U preşedinte — Iancu Zotta, vicepreşedinţi - Modest Grigorcea şi I. Pro- 
copovici. secretar — C. Ştefanovici. Nu a avut de la început un organ de presă. 
In anul 1886 publică o broşură sub denumirea generică de „Bibliotecă", intitu
lată ..Biblioteca societăţii politice Concordia in Cernăuţi", prima fascicolă cu- 
prinzind o privire istorică asupra trecutului politico-social şi naţional al Bucovi
nei, redactată de Ion Bumbac şi Grigore Halip. Ziarul „Gazeta Bucovinei" (Cer
năuţi, 2/11 mai 1891—aprilie 1897) poate fi privit ca organ de presă al societăţii. 
Societatea politică „Concordia" îşi încetează activitatea in anul 1900.

PARTIDUL NATIONAL ROM AN — CONCORDIA

Fondat la 7 martie 1892. Din anul 1893 preşedinte al partidului Iancu Zotta. 
vicepreşedinţi — Modest Grigorcea şi Constantin Popovici. din anul 1895 preşe
dinte Iancu Zotta. vicepreşedinte — Modest Grigorcea. secretar — Zaharia Vn- 
ronca. din anul 1896 preşedinte Varteres Pruncul, vicepreşedinte — Modest Gri
gorcea, secretar Zaharia Voronca. Printre fruntaşi se aflau George Popovici. 
Grigore Filimon, Constantin Isopescul, Florea Lupu. Nicu Blindu. Constantin 
Berariu. Vasile Găină. Constantin Morariu. Organ de presă era ziarul „Gazeta 
Bucovinei" (Cernăuţi. 2/14 mai 1891—aprilie 1897). iki încetează activitatea in 
aprilie 1897.

PARTIDUL POPORAL NATIONAL (PARTIDUL NATIONAL RADICAL 

ROMAN)

la fiinţă in aprilie 1897. cind gruparea „tinerilor" in frunte cu George Po
povici si Iancu Flondor, nemulţumită de activitatea desfăşurată dc conducerea 
partidului, formează un nou comitet de conducere. Preşedinte a! partidului era 
Iancu Lupul, vicepreşedinte Modest Grigorcea. secretar Nicu Blindu. Printre 
membrii marcanţi se aflau Cristofor Aritonovici, George Balmoş, Dionisie Bejan. 
Mihai Bendeschi, Artemie Berariu, Vasile Blindu. Dimitrie Brăilean, Valeriu 
Branişte. Alecu Burlă, Myron Călinescu. Eusebie Constantinovici, Emilian Cric- 
levici, loan Dihon, loan Doroftei, Dimitrie Gallin, Dimitrie Gemănar, I.azăr Gher- 
man. Grigore Halip, Valeriu Halip. Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi. Grigore Hos
tiile. Toader Leuştean. Matei Lupu, Dimitrie Pauliuc, Constantin Păuş. Mihai 
Percec. Samuil Piotrovschi. loan Pohoaţă, Constantin Popovici, Eusebiu Popovici, 
George Popovici. Atanasie Pridie. Eudoxiu Procopovici. Varteres Pruncul. Dimitrie 
Socolean. Teodor Ştefanelli. Eugen Stârcea, Iancu Tabora, N. Totoiescul. 1. Ţur- 
can. George Vasilco. Iancu Volcinschi. Zaharia Voronca. Organul de presă era 
ziarul „Patria" (Cernăuţi, 2/14 iulie 1897—21 aprilie 1900). îşi încetează activita
tea in primăvara anului 1900.

PARTIDUL CONSERVATOR ROMAN (PARTIDUL „PACT1ST")

înfiinţat in primăvara anului 1900 cînd marii boieri conservatori părăsesc 
Partidul Naţional Radical Român si se împacă cu guvernul (de unde şi denu
mirea de „pactist"). Preşedintele partidului — loan Volcinschi. Printre membrii 
marcanţi se aflau Florea Lupu. George Vasilco, Leon Vasilco, Nicolae Mustatză. 
Tigran Pruncul, Tudor Flondor. Dimitrie Isopescul. Organul de presă al partidu
lui era ziarul „Timpul" (Cernăuţi, 1 iulie 1900—4 ianuarie 1901) şi „Gazeta Bu
covinei" (Cernăuţi 2/15 aprilie—1 14 octombrie 1906). Uşi încetează activitatea la
17 iulie 1905.
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PARTIDUL POPORAL NAŢIONAL

Înfiinţat in luna august 1900 de gruparea naţională a românilor „tineri" 
foşti membri ai P.N.R. care au dezaprobat „pactul". Preşedintele partidului era 
George Popovici. apoi Iancu Flondor. Printre membrii marcanţi se aflau Nicu 
Blindu. Nicu Filievici. Constantin Morariu. Eusebiu Popovici. Amfilohie Turtu- 
rean, Dimitrie Gallin. lorgu S. Toma, Valerian Halip. Constantin Scânteuţă. Toa
der Leuştean, George Doroftei, Zaharia Percec. Organul de presă al partidului, 
incepind cu data de 2 septembrie 1900, era ziarul „Deşteptarea" (Cernăuţi, 1/13 
ianuarie 189:1—7 20 noiembrie 1904). La 20 iunie 1902. Partidul Poporal Naţional 
.şi Partidul Conservator Român ajung ia o înţelegere privind colaborarea poli
tică sub conducerea unei dirigenţe comune, respec-tîndu-se individualitatea fie
cărui partid. Partidul Poporal Naţional işi încetează activitatea in luna mai 1905.

SOCIETATEA POLITICA „UNIREA" (PARTIDUL ŢĂRĂNESC DEMOCRAT'

la fiinţă la 2 februarie 1903. Preşedinte Aurel Onciul, vicepreşedinţi Geor
ge Hostiuc şi Grigore Halip. secretari Constantin Onciul si Ion Todosan. Printre 
membrii marcanţi : Florea Lupu. George Vislec, George Forgaci, George Cuciu- 
rean. Ştefan Soroceau. Organul de presă era „Privitorul" (Viena. Briin, Cernăuţi.
I mai 1902—15 decembrie 1903). „Voinţa Poporului" (Cernăuţi. 1 octombrie 1902—
II octombrie 1908). îşi încetează activitatea la 28 mai 1905.

PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN

Constituit la 17 iulie 1905 prin fuziunea Partidului Conservator Român cu 
Partidul Ţărănesc Democrat. Preşedinte Modest Grigorcea. vicepreşedinţi Vasile 
Găină. Grigore Halip, Simion Ciolac. Organul de presă al partidului era ziarul 
„Gazeta Bucovinei" (Cernăuţi 2/15 aprilie— I 14 octombrie 1906) aparţinînd ari
pei conservatoare a partidului şi ziarul „Voinţa Poporului" (Cernăuţi, 1 octom
brie 1902— II octombrie 1908) aparţinînd aripei democrate a partidului. Îşi în
cetează activitatea la 10 octombrie 1908.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Fondat la 30 august 1896. Luindu-se in considerare interesele naţionalităţi
lor din imperiu. Congresul P.S.D. din Austria care a avut lor la Viena intre 
6—12 iunie 1897. a adoptat principiul funcţionării partidului pe naţionalităţi. Ca 
urmare a acestei hotărîri. după anul 1900. P.S.D. din Bucovina se reorganizează 
pe principiul naţionalităţilor, infiinţindu-se şi secţia română. Preşedinte al P.S.D. 
Român din Bucovina a fost ales George Grigorovici. Organul de presă era ziarul 
„Lupta" (Cernăuţi, mai 1906— 12 iulie 1910). Şi-a încetat activitatea in anul 1921.

* • 1

PARTIDUL APĂRĂRIST

linfiinţat in anul 1908 de intelectualii care s-au retras din viata politică 
după autodizolvarea Partidului Poporal Naţional. Printre conducători se aflau 
Ştefan Saghin, Teodor Tarnavschi, Dorimedont Popovici, Vasile Bodnărescul. 
Organdi de presă era ziarul „Apărarea Naţională" (Cernăuţi. 17 octombrie 1906—
29 septembrie 1908). Isi încetează activitatea la 10 octombrie 1908.

PARTIDUL CREŞTIN—SOCIAL ROMAN

înfiinţat la 19 octombrie 1908. Şef al partidului era Iancu Flondor. printre 
conducători aflindu-se Teodor Tarnavschi. Nicu Blindu. Dorimedont Popovici. 
George Tofan, Claudiu Ştefanelli, Mihai Chisanovici, Cornel Ifomiuea, Ge:>rije 
Cuciurean, Zaharia Percec, Nistor Andrpnicescu. George Sirbu, Constantin Mu: a



IOAN V. COCUZ

r' u. Atanasie Gliorman. Orcanul de presă era ziarul „Românul” (Cernăuţi, Ki 
îK‘t<>ml.>iic 1908— 1 februarie 1909). tu ianuarie 1909 partidul îşi schimbă numele
111 PARTIDUL NATIONAL ROMAN. Preşedintele partidului era laneu Flondor. 
'''copreşedinţi Aurel Onciul si Dionisie Bejan, secretari Dorimedont Popovici. 
■̂‘•haria Percec. Mihai Roca. Orcanul de presă al partidului era ziarul „Patria" 
K-'ernăuţi. 7 februarie 1909—27 noiembrie 1910). apoi „Foaia Poporului" (Cernăuţi.

decembrie 1909 — nr. 40/1914). Iki încetează activitatea la sfirşitul anului 1910 
Prin separarea celor trei grupări (democrată, naţională, conservatoare).

PARTIDUL NATIONAL ROMAN

Partidul isi reface unitatea după alegerile din anul 1911. prin unirea gru- 
Pării naţională cu conservatoare. Conducerea partidului era asigurată de Eusebie 
popovici. Nicu Flondor si 1. Tarnavschi. Printre membrii marcanţi se aflau 
^corge Sirbu. Nicu Vasilovschi. Dionisie Bejan, C. Popovici—Niculiţă, Constantin 
l l iirnutzaciii. Aurel Turcan. Varteres Pruncul. Geerge Boncheş. Dorimedont Po- 
Povici. Organui de presă era ziarul „Viaţa Nouă” (Cernăuţi. ianuarie 1912— 
Sc‘Ptembrie 1914).

ANEXA 2

-S T A T U T U I,

PARTIDULUI NATIONAL ROMAN IMN BUCOVINA
— 1909 —

I. Scopul partidului

1. Partidul român din Bucovina are de scop a promova in cadrul credinţei 
Pentru împărat in Austria interesele naţionale, confesionale, culturale şi econo
mice ale românilor bucovineni.

2. In privinţa naţională, partidul vrea să obţină pentru limba română drep
turile ei cuvenite la diregătorii. in scoale si in viaţa obştească.

In privinţa confesională şi culturală el va griji de progresul Românilor 
bucovineni pe temeiul legii, limbei. şi al obiceiurilor lor.

4. El îşi rezervă deplina sa independenţă.

f>. In chestiile economice ,e adoptă programul creştin-social.

II. Membrii partidului

1. Membri ai partidului sint toţi alegătorii români creştini, care se înscriu 
0' listele partidului.

2. Ilnsuşia de membru începe in momentul înscrierii in listă şi înceată in
momentul cşirei anunţate sau a excluderii hotârite.

:t. Membrii :
a) Exenită dreptul activ şi pasiv de alegere in partid :
b) Au dreptul dc a lua parte la toate adunările, desbaterile şi votările

Partidului şi de a face propuneri :
c) De a se folosi de toate întocmirile partidului si de toate binefacerile care 

mi jloceşte el ;
d) De a primi ziarui partidului cu preţul moderat hotă rit pentru membrii

partidului.
4. Membrii sint datori :
a) I)e a se supune in toate trebile politice hotăririlor partidului şi ale or

canelor sale ;
b) De a contribui la acoperirea cheltuielilor partidului.
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III. Organele partidului

I. Organe ale partidului sint:
a) Delegaţii comunali.
b) Adunările districtuale.
c) Comitetele districtuale.
d) Adunarea naţională.
e) Comitetul naţional.
f) Cluburile deputaţilor.
2) Toate organele se constituie prin alegeri făcute prin aclamaţiune. Nu

mai dacă o cere a zecea parte a alegătorilor, alegerile trebuie să urmeze eu ţi- 
dule secrete.

•I. Alese sint persoanele care întrunesc majoritatea absolută a voturilor 
date. Lipsind aceasta la intîia alegere trebuie să se facă balotaj intre persoanele, 
care la intîia alegere au întrunit cele maj multe voturi. Balotajului au să i st' 
supună totdeauna de două ori atiţia clţi au să se aleagă. Voturile date unor 
persoane nesupuse balotajului sint nule şi nu se socotesc. In caz de paritate w. 
voturilor decid sorţii.

4. Mandatul aleşilor durează atit de lung cit respectivul period de legisla
tură a camerii senatului imperial. Alegerile noi se vor face pentru adunările- 
districtuale pină in H. pentru comitetele districtuale şi adunarea naţiona fl pină 
in 14. şi pentru dirigenţă partidului pină in 21 zile de Ia dizolvarea camerii 
înainte. Pentru vacanţele ivite in decursul fiecărui period, alegerea suplimentară 
va urma la proxima şedinţă a membrilor, respective a organului din chestie.

;>. Este incompatibil mandatul din cameră cu mandatul in consiliul com u
nal din Cernăuţi, cu funcţia de membru al comitetului ţării şi cu cea de pre
zident al băncii ţării. In cazuri excepţionale, comitetul naţional poate dispen/a 
de incompatibilitate.

IV. Delegaţii comunali

1. Delegaţii comunali sint parte virilişti parte aleşi. Viriliştii sint in fiecare 
comună parohii, superiorii si primarii români. Ceilalţi delegaţi comunali se aleg 
de membrii partidului din fiecare comună din mijlocul lor. Numărul lor total 
’• a fi aşa de mare. că tot de ."'0 de alegători să se aleagă ci te un delegat. Frac
ţiuni mai mici de 50 trec de complete.

2. Alegerea se face intr-o adunare a membrilor, convocată de un delegat al 
comitetului districtual.

3. Delegaţii comunali au să grijească de interesele partidului şi de munca 
naţională in comunele lor. Secretariatul loca! afară de aceasta trebuie să ţie- 
lista partidului si să încaseze şi să expedieze birul naţional, iar prezidentul 
local este organul executiv al comitetului districtual pentru comuna cutare.

V. Adunările districtuale

1. Adunări (> districtuale se compun din delegaţii comunali ai tuturor comu
nelor ce se ţin de acelaşi district electoral pentrti cameră. Mmiwii spre Domina
rea candidaţilor pentru dietă, ei se ad uiă după districtele electorale dietale. De
legaţii comunelor ce nu se tiu de un district electoral român, sint insă situate in 
teritoriul lui. fac parte din adunările districtului cutăruia. Delegaţii capitalei 
( < niauţi şi ai con-unelor din districtele electorale neromâne se întrunesc intr-o- 
adunare districtuală deosebită la Cernăuţi.

2. Adunările districtuale se  întrunesc in caz de trebuinţă la chemarea adre
sată tuturor delegaţilor comunali comitetului districtual. Ele pot lua hotărir: fără 
privire la numărul celor de faţă. insă numai in trebile cuprinse in ordinea zilei 
sau numise de două treiţe ale celor prezenţi.

Adunările districtuale sint chemate :

.() Să ilumineze candidaţii pentru cameră şi dietă ;
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l>) Să primească dările de seamă ale deputaţilor şi să le voteze încredere 
sau neîncredere ;

c) Să hotărască birul naţional menit pentru trebuinţele districtuale:
d) Să aleagă comitetul districtual.

VI. Comitetele districtuale

1. Comitetele districtuale se compun din 12 membri aleşi de adunarea dis
trictuală a fiecărui district electoral român pentru cameră, respective de adu
narea districtuală din Cernăuţi.

2 . Comitetele districtuale sint organele executive ale dirigenţei partidului 
pentru districtul lor.

3 Îndată după alegerea lor. ele aleg din sinul lor un prezident, un vice- 
prezident, un secretar şi un cassar. Prezidentul şi in lipsa lui vi ce prezidentul 
convoacă după trebuinţă şedinţele comitetului, direge şedinţele acestea şi cele 
ale adunării districtuale; secretarul poartă grijă de corespondenţa partidului, 
iar cassar ui chiverniseşte cu banii partidului.

•1. Comitetul districtual poate lua hotăriri. dacă sint de faţă prezidentul 
.sau viceprezidentul şi cel puţin i> membri.

V il. Adunarea naţională

1. Adunarea naţională se compune din prezidentul partidului, din mem
brii comitetului, din toţi membrii comitetelor districtuale, mai departe clin toţi 
deputaţii din cameră şi dietă, care aparţin partidului şi in urmă din funcţiona
rul partidului şi redactorul ziarului.

2. Adunarea naţională se întruneşte la invitarea prezidentului partidului 
naţional sau in lipsa lui a membrilor autorizaţi de comitet după trebuinţă insă 
cel puţin odată pe an înainte de a începe sesiunea dietei la chemarea adresată 
tuturor membrilor. Ea poate lua hotăriri fără privire la numărul celor de faţă. 
însă numai in trebile cuprinse in ordinea zilei sau admise de două troiţe ale celor 
prezenţi.

3. Adunării naţionale sint rezervate :
a) Votarea şi modificarea statutelor partidului.
b) Hotărîrea principală a direcţiuhei politice a partidului.
e) Deriziunea in toate certele in sinul partidului şi excluderea membrilor.
d) Evaluarea birului naţional pentru trebuinţele întregului partid.
e) Nominarea candidaţilor pentru cameră si dietă in caz că adunarea dis

trictuală chemată nu ia <> hotărlre respectivă.
f) Alegerea comitetului naţional.

V ili. Comitetul naţional

1. Comitetul naţiona se compune clin prezidentul partidului şi clin 60 
membri aleşi cu toţii de adunarea naţională. Deputaţii fac parte din comitetul 
naţional in virtutea mandatului lor.

2. El este organul executiv al partidului.
3. Comitetul naţional este; chemat :
a) Să ţină in evidenţă membrii partidului.
b) Să dee informaţiuni şi sfaturi membrilor partidului in toate afacerile 

juridice si economice.
c) Să chivernisească cu banii partidului.
d) Să redigeze şi să direagă organul partidului.
e) Să hotărască in liniamente generale acţiunea deputaţilor şi problemele 

considerate de actuale.
f) Să recomande adunării districtuale candidaţii pentru cameră şi dietă.
g) Să apere in general interesele partidului.
-1. Comitetul naţional, indată clupă alegerea sa. alege din sinul său doi 

vicepreşedinţi,' trei secretari şi trei preşedinţi de secţii. Detaliile activităţii comi-
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tetu ai naţional se vor hotărî prin un regulament special emis de comitetul
natii'nal.

5. Pentru munca efectivă, comitetul naţional poate numi funcţionari si 
i ed.n lori plătiţi.

IX . Cluburile deputaţilor

1. Cluburile deputaţilor se compun din toţi deputaţii ce se ţin de partid, 
pentru respectivele corpuri legiuitoare.
... In cadrul statutului al direcţiunii hotărite de adunarea naţională şi <i 

im licntelor statornicite de comitetul partidului, ele hotărăsc independente asu
pra procedurii lor.

LISTA COMUNELOR ROMANEŞTI CU MEMBRII ŞI DELEGAŢII 

PARTIDULUI NAŢIONAL ROMAN

Districtul Cernăuţi (4517 alegători cu 98 delegaţi)

1 ei i.ăuţi 1880 alegători, :i8 delegaţi 
1 i-a 220 alegători, 5 delegaţi
■ a 228 alegători. 5 delegaţi

a Bainschi 10 alegători. 1 delegat
1 'ii' . mare :H5 alegători. 7 delegaţi 
Iau: : .recea 811 alegători. 2 delegaţi

Lucaviţa 4 alegători. 1 delegat 
Mihaicca 11!» alegători, 3 delegaţi 
Molodia 127 alegători, 9 delegaţi 
Ostriţa 405 alegători, 9 delegaţi 
Voloca 704 alegători, 15 delegaţi 
Zureni 125 alegători, :! delegaţi

Districtul lioian (1919 alegători cu 42 delegaţi)

;; M2 alegători. 1!» delegaţi 
it‘. 1 ‘iti alegători. 4 delegaţi
< . una 20 alegători, 1 delegat

Cotul Ostriţei 274 alegători, 0 delegaţi 
Mahala 403 alegători. !i delegaţi 
Noua Suliţa 114 alegători. 3 delegaţi

Districtul Humorului (3994 alegători cu 42 delegaţi)

n,i'.i-.-‘sti 221 alegători. 5 delegaţi 
lt<''- '-eşti 2(i!i alegători, ii delegaţi 
Mi'jinMi 147 alegători. 3 delegaţi 
H a . Hi> alegători. 2 delegaţi
i a» esti 404 alegători. !• delegaţi 

Ctii'. Humorului 110 alegători. :î delegaţi
• 413 alegători. !i delegaţi

i’"l • 78 alegători. 2 delegaţi
• ai impului 250 alegători. 5 delegaţi

Capucodrului 488 alegători, 10 delegaţi 
Minăstirea Humorului H00 alegători.

fi delegaţi 
Corlata 110 alegători, 3 delegaţi 
Lucăcesti 70 alegători, 2 delegaţi 
Mazănăicşti 129 alegători, 3 delegaţi 
Stupea 470 alegători. 10 delegaţi 
Valea Seacă 350 alegători. 7 delegaţi 
Voroneţ 93 alegători, 2 delegaţi

Districtul Solcei (3037 alegători cu 77 delegaţi)

An» i !>!(> alegători, 19 delegaţi 
m ii ::(a 385 alegători. 8 delegaţi 

t : .l egături. 1 delegat
! .1 vât 332 alegători, 7 delegaţi 
' a. a 95 alegători, 2 delegaţi

Cajvana 497 alegători. 10 delegaţi 
Pârteştii de Sus 230 alegători. 5 delegaţi 
Pârteştii de Jos 520 alegători. 11 delegaţi 
Poieni 318 alegători. 7 delegaţi 
Solea 321 alegători. 7 delegaţi

Districtul Dornei (1473 alegători cu 32 delegaţi)

• hm aueşti 158 alegători. 4 delegaţi laeobeni 113 alegători, 3 delegaţi
i i •' Oandreni 394 alegători, 8 delegaţi Poiana Stampei 222 alegători, 5 delegaţi
' i’ Dornei 589 alegători, 12 delegaţi
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Districtul Cimpulungului (-11)00 alegători cu Bl delegaţi)

Breaza 2:1 alegători. 1 delegat 
Bucşoaia 113 alegători, :i delegaţi 
Dea 80 alegători. 2 delegaţi 
Uorotea 18!) alegători. 4 delegaţi 
Gemine 42 alegători. 1 delegat 
Frasin llii alegători, :! delegaţi 
Frumosul 201! alegători. 5 delegaţi 
Fundul Moldovii 501 alegători. 11 dele

gaţi
Cimpulung 040 alegători. 1!' delegaţi 
Negrileasa 107 alegători, ,'t delegaţi

Oslra 0 alegători. 1 delegat 
Pojorîta 252 aegători, ii delegaţi 
Huşii Mold 8 alegători. I delegat 
Ruşii pe Bou 25 alegători. 1 delegat 
Sadova H0I! alegători, 7 delegaţi 
Slătioara 74 alegători, 2 delegaţi 
Stulpieani 282 alegători, ii delegaţi 
Valea Putnei 52 alegători. 2 delegat 
Vama 541 alegători, 11 delegaţi 
Vatra Moidoviţei If• I alegători,

4 delegaţi

Districtul lindt'mţului (‘>524 alegători eu 107 delegaţi)

Bilea ii40 alegători. 1.'! delegaţi 
Burla 350 alegători. 7 delegaţi 
Galăneşti 140 alegători, :: delegaţi 
Costişa 288 alegători. 0 delegaţi 
Marginea 001 alegători, 14 delegaţi 

Frfltăuţul Nou 087 alegători. 14 delegaţi 

Horodnicul de Sus 550 alegători,
11 delegaţi 

Horodnicul de Jos 471 alegători.
10 delegaţi 

Milişăuţi :::t alegători, I delegat 
Vicov de Sus 1220 alegători, 25 delegaţi

Putna 240 alegători, 5 delegaţi 
Rădăuţi 775 alegători. 1 <i delegaţi 
Frătăuţul Vechi 044 alegători.

13 delegaţi 
Bădeuţi 105 alegători. 4 delegaţi 
Satulmare 27!) alegători. 0 delegaţi 
Suceviţa 237 alegători. 5 delegaţi 
Vicovul de Jos 580 alegători. 12 dc •••; »: 
Voitinel 200 alegători, o delegaţi 
Volovăţ 548 alegători. 11 delegaţi 
Seletin 14 alegători. 1 delegat 
Straja 051 alegători, 14 delegaţi

Districtul Şiretului (3173 alegători cu 70 delegaţi)

Bahrineştl 210 alegători. 5 delegaţi 
Bainţe 70 alegători. 2 delegaţi 
Bănceşti 7!' alegători. 2 delegaţi 
Botuşaniţa 74 alegători. 2 delegaţi 
Dimca 147 alegători. 3 delegaţi 
Grăniceşti 252 alegători. 0 delegaţi 
11!ihoca 45 alegători. I delegat 
Calafindeşti 2iiii alegători. 5 delegaţi 
Camenca 131 alegători, 3 delegaţi 
Muşeniţa 07 alegători. 2 delegaţi 
Negostina 8 alegători. I delegat 
Stăneştii de Sus 118 alegători. 3 delegaţi

Sinăuţul de Sus 50 alegători, 2 de'.f-s 
St. Onufrei 2!)ti alegători. 4 delegat 
Oprişani 2!*0 alegători, o delegaţi 
Poieni 110 alegători. 3 delegaţi 
Prevorochie 138 alegători. 3 delega* 
Hogojesti 58 alegători, 2 delegaţi 
Tereblccea 432 alegători, o delegaţi 
Şirete 134 alegători. 3 delegaţi 
Tereşeni 8 alegători. I delegat 
Stăneştii de Jos 153 alegători, 4 deo-.ctti 
Sinăuţi de Jos 47 alegători. 1 de'en.r. 
Volcineţ 10!) alegători, :! delegaţi

Districtul Storojinilului (5058 alegători cu 112 delegaţi)

Cabesti 11 alegători. I delegat 
Broscăuţii vechi 332 alegători. 7 delegaţi 
lluta veche io alegători, I delegai 
Kudeniţ 1!• 1 alegători. I delegaţi 
Cireş 108 alegători, 4 delegaţi 
Ciudeiu 341 alegători. 7 delegaţi 
Davideni 250 alegători, li delegaţi 
Igesti 451 alegători. 10 delegaţi 
lordiineşti 35!) alegători. 8 delegaţi 
Carapciu 221 alegători, 5 delegaţi 
Comareşti 23 alegători, I delegat

Corceşti 31 alegători. I delegat 
Crasna llschi 315 alegători. 7 deleg;’1 
Crasna Putna 243 alegători. 5 deli-->' 
Cuix’a 342 alegători. 7 delegaţi 
Banila moldovenească 275 alegători.

0 delegaţi 
Broscăuţii noi 30 alegători, 1 deleg.r 
Pătrăuţi )î)i8 alegători. 14 delegaţi 
Presecăreni 132 alegători. 3 delegat 
Ropcea 475 alegători, io delegaţi 
Suceveni 175 alegători. 4 delegaţi
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Districtul Succi'ei (7431 alegători cu 107 delegaţi)

li.i • ina 131 alegători. 0 delegaţi 
Ros i -'32 alegători, 10 delegaţi 
Ru: 53 alegători. 2 delegaţi
Rin • !.">8 alegători. 4 delegaţi
cin >• >1 53 alegători. 2 delegaţi
li.ii :>:« alegători. 2 delegaţi 
l î.i11 - 14 alegători. 1 delegai
sfi: i 2 io a egătoi-i. 5 delegaţi 
11>i . >l< alegători, 7 delegaţi
lai ■ -.i 03 alegători. 2 delegaţi 
Cal • <-t: Cuparencu io alegători,

i delegat 
-ii 210 alegători. 5 delegaţi 

Cos*., 200 alegători. 0 delegaţi
l.is :i 118 alegători. 3 delegaţi
l.iti i )5l alegători, 4 delegaţi
l.u / nor 188 alegători. 4 delegaţi 
M - 218 alegători. 5 delegaţi
M ' Dragoniirnei 315 alegători.

" delegaţi

Iţeau i i  Noi 23 alegători. I delegat 
Părhăuţi 240 alegători. 5 delegaţi 
Pătrăuţi 452 alegători, 10 delegaţi 
Rcuseni 147 alegători. 3 delegaţi 
Româneşti 132 alegători, 3 delegaţi 
Ruşi MinăstiOara 175 alegători.

I delegaţi
Ruşi Plavalar 100 alegători. 4 delegaţi 
Ruşi Poieni 40 alegători, I delegat 
Securiceni 37 alegători, 1 delegat 
Sclieia 2.0!) alegători. 0 delegaţi 
Slobozia 20 alegători, 1 delegat
S iloneţ 171 alegători. 4 delegaţi 
Stroiesti 380 alegători. 8 de egaţi 
Suceava 550 alegători. 12 delegaţi 
Tişăuţi 13!* alegători. 1 delegaţi 
Todiresti 1!•!' alegători. 4 delegaţi 
Udeşti 357 alegători. 8 delegaţi

LA VIE POLITIQUE ROUMAINE EN BUCOVINE (1*)00— 1014)

It c s u tu e

,‘auteur presente ractivite deplovee par Ies partis poiitiques roumains de 
.<• dans la periode l!)Oo—1!H4, Ies personnalitcs marquantes des ceux-ci, 

i anes de presse. la base sociale, le programme. la tactique. la strategie, 
i > I presente synthetiquement, Ies societes et Ies partis poiiticiues rou- 

i i ■ •!(• Bucovine jusqu'en 1918.
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M IN E R I D IN  B U C O V IN A  ÎN  P E R IO A D A  IN T E R B E L IC A

III

GAVKIL IRIMESCU

„Minele clin Bucovina- se afirma într-un memoriu al Sindicatului 
minerilor clin Vatra Dornei clin 30 august 1945 adresat Administraţiei 
entrale a Fondului bisericesc, au avut şi zile bune şi zile grele şi aşa 

m m  au fost zilele minelor au fost şi zilele noastre, adesea ne-am vă
zut săraci, flâminzi şi n ă c ă j i ţ i  cu toate că păm întul pe care trăiam con
ţinea bogăţii iar noi ne pricepeam să le scoatem11

Plecînd de hi această sintetică, clar profund realistă caracterizare, 
deduceam că activităţii m iniere puţin favorabile i-a corespuns, in perioada 
interbelică, şi un slab interes pentru factorul muncitor. Cauzele, după 
um vom vedea, au fost multiple ţinînd in primul rînd de politica in

dustrializării. apoi de elementele ele criză economică, concurenţă, con
junctură internaţională, ş.a-

Astfel, clupă încheierea procesului de constituire a statului naţional 
unitar român, industriei forestiere clin Bucovina i-a revenit un impor
tant rol in opera de reconstrucţie a ţării pe cînd celei miniere, cunoscută 
fiind optica nefavorabilă dezvoltării cu precădere a industriei f>rele şi 
concurată de cea din Transilvania, i-a revenit un rol secundar. Cu toate 
acestea, legea minelor clin anul 1021, legalizind dorinţa guvernării ii- 
lK-rak- de „renovare a politicii industriale a României postbelice^ -. con
tribuie hi înviorarea activităţii de atragere in circuitul economic şi a bo
găţiilor subsolului bucovinean. Astfel, in perioada care a urmat, pină la 
declanşarea crizei economice, din anii 1929— 1933 se întreprind impor
tante acţiuni de prognozare a activităţii miniere, se fac intense studii 

geologice, petrografice şi stratigrafie©, de delimitare a posibilităţilor şi 
probabilităţilor existenţei de zăcăminte utile —  de mangan, fier. pirită, 
calc opirită. cupru, plumb, zinc, argint, ş.a. — , precum şi pentru constru
irea de uzine metalurgice, de forţă şi industrii conexe

Deschiderea creată de legea minelor a produs şi un alt efect, acela 
a! restructurării opticii priv ind acordarea de perimetre de explorare şi 
comesiuni de exploatare in sensul că li s-a acordat şi altor exploratori 
de resurse miniere .decit Fondul bisericesc, perimetre în Buco-

1 Arh. St. Suceava fond Fondul bisericesc, dosar 238/1045, f. 5.
2 loan Sai'/u. Politica economică a României intre 1922 şi 1928, Editura 

Academiei R.S.R.. Bucureşti, 1981. p. 00.
3 Arh. St. Suceava, fond Inspectoratul Keologic-minier Vatra Dornei, dosar

1 1020, f. 17.
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vina. Aşa îşi fac apariţia în regiunea minieră exploratori ca : iinj'/ t -ru.1 
Gheorghe Lupu şi căpitanul Gheorghe A. Stavrut care înfiinţe;. r.i in 
anul 1928 Grupul „Maiţganul", (transformai, prin unirea cu banca „Mol
dova*1 din Vatra Dornei de la 80 ianuarie 11)80. în .S. A. ,,Mangvri;:lu), 
care obţin două perimetre pentru mangan şi fier numite Dealul Itu dui 
şi Pietrele Arse; A. C. Vasiliu şi -P. Lupu perimetrele Argestntţn şi 
Druncuni; I. Schieber perimetrele Ursu. Palunul şi Mestecă/ieşti : :iar
Regia întreprinderilor miniere şi metalurgice ale .statului din Ar‘.mal 
(R .I.M .M .A .)'• solicită perimetre pe teritoriul comunei Cîrlibaba : ( Bu- 
neseu, mg. C. Băluţescu, ş.a.

Fondul bisericesc, insă. pînâ atunci singurul deţinător şi exploatator 
dc* terenuri miniere, văzîndu-se înconjurat şi incomodat în intere*.* do 
adversari hrăpăreţi, trece la relansarea activităţii miniere. In acev ,ens 
semnificativă este afirmaţia inginerului şef al minelor lacobeni, di 27 
iunie 1929. care declara că „noi ne-am preocupat şi in trecut do ex
ploatarea minereului de mangan, dar cu precădere în ultim ii cinci ani 
cînd am avut şi o producţie mereu c rescîndă“ Rezultatele sînt evid - ite, 
de la 4*10 tone minereu de mangan extras în anul 1928, Fondul i^e-  
ricesc, ajunge să extragă 4.782 tone in 192t> şi 25.515 tone in anul : >2» 
faţă de Societatea minieră „Manganul*4 care. începînd activitate., de 
extracţie în 1928. produce doar 2.000 tone, ajungînd în anul 1930 la >■ pro
ducţie maximă de 7.100 tone". Pentru a rămîne preponderent. Fond - bi
sericesc acordă 6 atenţie deosebită cercetărilor geologice, activităţii de :'es_ 
chidere de noi mine şi galerii, reutilării vechii întreprinderi, introdu *ni 
tehnicii noi (construieşte în 1930 funicularu! Arşiţa —  gara C.F.R la
cobeni pentru transportul rapid al minereului) şi raţionalizărilor în pro
ducţie (introduce lucrul pe brigăzi complexe în două schimburi ck* ci te 
zece ore pe zi), se preocupă intens de lărgirea bazei de rezerve, face 
eforturi serioase, prin societăţile Metall und Erz clin Viena şi Beer, So- 
ondheimer et Co. clin Frankfui t pe Main, pentru asigurarea pieţe* de 
desfacere a minereurilor exploatate.

Dar cînd toate aceste eforturi urmau să dea rezultatele scontate pe 
firmamentul economiei mondiale apar norii grei ai crizei economice, 
„numeroase firme clin străinătate se prăbuşesc trăgînd clupă ele şi insti
tuţii din ţara nrfastră şi formînd un lanţ nesfîrşit de epaveu Ca urmare 
a stagnării vînzărilor şi a lipsei de capital punerea în practică a acelor 
planuri a fost mult îngreunată. Lipsa de bani, ca urmare a crizei finan
ciare. a cius chiar la inactivitatea minelor Arşiţa şi Terezia în mai multe 
rînduri —  cîte o lună în anul 1930 şi şase, respectiv opt luni, în anul 
1932 ,J.

în situaţie şi mai grea se găsea Societatea minieră „Manganul“ care, 
în anul 1931, exploatează 2.500 tone iar în anul 1932 numai 495 tone.

4 Ibidem, dosar 1/1936, f. 1, 19, 20.
5 Ibidem, dosar 3/1929, f. 1.
0 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 10/1930, f. 5.
7 Ibidem.
8 Dare de seamă publică a Societăţii Putna forestieră in cooperaţie, asu

pra gestiunii sale de la 1032— 193-1, Cernăuţi, 1935. p. 14— 15.
9 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dosar 8/1932, f. 51.

AS)'Pa TE ALE LUPTEI MUNCITORILOR MINERI

faţă de 7.100 tone în anul 1930. Pentru Societatea „Manganul“, cu un 
capital social fragil de numai 250.000 lei 10 şi piaţă de desfacere neasigu
rată ” . anii crizei economice au fost dezastruoşi, aducind-o in pragul 
falimentului.

Activităţii miniere reduse la extrem i-a corespuns şi o slabă atenţie 
acordată organizării protecţiei şi securităţii muncii, precum şi asistenţei 
sociale şi sanitare a muncitorilor angajaţi. Aşa se şi explică faptul că in 
perioada crizei economice se produc cele mai multe accidente de muncă.

Pentru exemplificare prezentăm tabloul accidentelor de muncă, care 
deşi incomplet, intrucit nu se anunţau toate accidentele, este totuşi con
cludent.

Nr. Denumirea Data
Obiectul accidentului

crt. întreprinderii de muncă

1. Grupul „Manganul*4 23.X 1.1928 „Din cauza exploziei unei
Şam! Dornei mine un lucrător şi-a

2. Mina de mangan Terezia 18.X.1929
pierdut o m ină" l2.
„Un lucrător a fost strivit

Vatra Dornei de un vagonet cu minereu" n.
3. Societatea „Manganul“ 26.VII 1.1930 „Prin surparea unui mal un

Vatra Dornei lucrător a fost omorit şi doi

Mina de mangan Arşiţa, 30. VI 11.1930
grav răn iţ i"1'.
„Au fost răniţi grav doi

lacobeni lucrători*1 IS.
!î. Funicularul minei de 25.X. 1932 „Un vagonet căzut de pe linie

mangan Arşiţa, lacobeni a rănit grav un lucrător"
<>. Cariera de piatră de var 25.X 1.1932 „Prin explozia unui cartuş

Fundu Moldovei de dinamită un lucrător şi-a

Cariera de piatră 7. VI 11.1933
pierdut un ochi şi o m ină" i:. 
„A fost omorit un lucrător”

Păltinoasa 
“. Mina de mangan Arşiţa, 25.11.1941 „S-a intimplat un accident

i acobeni de muncă mortal" *9.
9. Mina de mangan Arşiţa, ti.tll.194l „S-a intimplat un accident

lacobeni de muncă mortal"

Un capitol mult controversat era acela al calificării muncitorilor, 
patronatul nu făcea nimic, după expresia unui inspector al muncii, pen

ii) Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulung, dosar 16/1930, f. 7.
11 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 3/1927, f. 154. Piaţa

. \ii - n ă  era angajată de Fondul bisericesc care la 30 martie 1930 Încheiase cu fir-
■ n*!e Metall und F.rz din Viena şi Bcer, Soondheimer et Co. din Frankfurt pe 
Miiin un contract pentru livrarea a 40 000 tone minereu de mangan, iar cea in-
• ■•rii.'i nu absorbea tot minereul de mangan extras.

12 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dosar 71/1931, f. 110.
13 Ibidem.
14. Arh. St. Suceava .fond Tribunalul jud. Cimpulung, dosar 9/1938, f. 109.
15. Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cimpulung, dosar 71/1931. f. 110.
16 Ibidem-
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 265/1941, f. 121.
20 Arh. St. Suceava, fond Subinspectoratul muncii Cîmp ’lm g, dosar 3/1940,

f 72.
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tru „crearea unui lot de muncitori strîns legaţi de activitatea minieră**, 
nu se ocupa de ridicarea lor culturală, ş.a. -1. de aprovizionarea Im- şi 
a fam iliilor lor.

La toate acestea se adaugă nerespectarea zilei ele muncă de 8 ore. 
dreptul de organizare, salariile nu se plăteau la timp. nu se acordau 
avansuri, persista permanent intenţia de reducerea lor. precum şi nesi
guranţa in lucru, care, în întreaga perioadă interbelică dar mai preg
nant in anii crizei economice, au întreţinut o puternică stare de n.-or- 
dare şi nemulţumire conducînd la dese conflicte de muncă.

Documentele existente, in laconismul lor. nu prezintă pe larg -ve- 
nimentele —  grevele —  de la Grupul „Manganul" din Şarul Dor i. 
din mai 1929 şi ianuarie 15)30--. Totuşi, se poate constata că nerespec
tarea contractului colectiv privind ziua de muncă de 8 ore şi fotei-ţie! 
de reducere a salariilor muncitorilor, aceştia au impus respectări î ’.ui 

pe calea grevelor.

Lipsa de lucru, atît în ramura forestieră * eît şi în cea minieră. .ps.;l 
de bani .efectul secetei din vara anului 1930, precum şi înmulţ'-rea : - 
cutiilor silite (fiscale şi cambiale), au creat o stare de nelinişte şi agitaţie 
în rîndul maselor populare. Pentru liniştirea spiritelor Inspectoratul 
muncii Cernăuţi cerea prefecturilor de judeţ supravegherea aplicării ;e.nii 
asupra duratei muncii şi a contractului colectiv -:i: la rîndul său, pre
fectul judeţului Cîmpulung, recunoscînd greutăţile prin care trece eco
nomia judeţului emite chiar o pubiicaţiune îndemnînd populaţia la 
calm şi răbdare. în  pubiicaţiune se spunea : „In ciuda tuturor greută
ţilor şi agitaţiilor răbdarea va birui, uşurarea va veni ca o răsplată pen
tru cei buni. în curînd fabricile vor continua lucrul, şase poduri mari 
de fier şi cinci de lemn se vor începe a construi. în primăvară (primă

vara anului 15)31), linia ferată ce va urii Bucovina cu Ardealul va începe 

a se construi, minele de mangan vor reîncepe e x p l o a t a r e a . . D a r  cu 

toate promisiunile şi eforturile făcute —  se intervine Ia Administraţia 

minelor lacobeni pentru angajarea în lucru a muncitorilor şomeri 

lipsa de lucru se simte din ce în ce mai mult, nemulţumirile cresc. -*?i 
aceasta pentru că anul 15131 debutează tot fără perspectiva însănătoşirii 
vieţii economice. Din cauza lipsei de bani Administraţia minelor laco

beni reduce atît „numărul muncitorilor la numai KiO, cit şi săptâmina

21 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 200 1942, f. 62.
22 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulung, dosar 16,'1930, f. 2. •!.
* Intr-un raport al pretorului plăşii Moldova din anul 1930 se arată ă

„Situaţia financiară a populaţiei este destul de precară mai ales că fabric.le ie 
cherestea, de pe urma cărora trăieşte aproape 25% din populaţie şi-au inretat 
funcţionarea, parte chiar dacă lucrează, nu pot plăti lucrătorii şi proprietarii de 
pădure decît cu mare întlrziere, iar sătenii sint înglodaţi In datorii". G. Irimescu, 
F. Popovici. Documente privind acţiuni (/revista ale muncitorilor forestieri .lin
Bucovina in anii 1929—1933, in „Revista Arhivelor". X, nr. 2/1967, Bucureşti, 
p. 318.

23 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar 119/1929, f. 25i>.
2-1 Arh. St. Suceava, fond Prefectura .jud. Cimpulung, dosar 31 1930. f. 101—

102.
25 Ibidem, f. 101.
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dr lucru la numai patru zile“ -t:, în acelaşi timp nu plăteşte nici salariile 
muncitorilor şi cărăuşilor, care. înglodaţi în datorii sint lăsaţi pradă 
„sechestrării şi execuţiilor silite**

De altfel şi Grupul „Manganul**, transformat la 30 ianuarie 1930 în 

Societatea anonimă „Manganul“ pentru exploatarea de mangan şi fier. 

avind un foarte fragil capital social, a dus de-a lungul anilor o existenţă 

precară, neputind asigura o activitate extractivă continuă, croind grele 
probleme de muncă şi salarizare muncitorilor angajaţi.

Nesiguranţa în lucru a muncitorilor, ca şi comportarea necorespun- 

zătoare a personalului Societăţii „Manganul4* faţă de muncitori, precum 

şi nerespectarea zilei de muncă de 8 ore. neplata la timp a salariilor, 

reasigurarea corespunzătoare a protecţiei şi securităţii muncii şi a unor
■ undiţii omeneşti de locuit au generat în luna iunie 1931 un puternic 

miflict de muncă între muncitori şi patroni.

Cauza imediată, care a declanşat conflictul, a fost intenţia Societăţii 

' le a reduce salariile şi concedierea muncitorilor. în această situaţie, mun- 

itorii se adresează Inspectoratului muncii Cernăuţi, solicitindu-i spri
jinul Inspectoratul trimite memoriul muncitorilor Prefecturii judeţului 

<’impulung pentru rezolvare. Dar datorită tergiversărilor şi neprezentării 

patronilor la discuţii, conflictul a fost rezolvat abia la 30 iulie 1931.

i favoarea muncitorilor. Procesul-verbal încheiat cu această ocazie pre- 
vedea :

„Subscrişii : firma „Manganul“ prin reprezentanţii săi legali pe de o parte 
•i eprezentanţii Uniunii lucrătorilor din industria minieră şi delegaţii muneiton- 
i> ' de la firma „Manganul" pe de altă parte. întruniţi astăzi 30 iulie 1931 la sediul 
Societăţii pentru a ne consfătui pentru bunul mers al întreprinderii cit şi al mur. i- 
' dor, in de comun acord afn stabilit cele ce urmează :

1. Muncitorii nu vor fi concediaţi din serviciu fără motive serioase.
2. In caz de concediere lucrătorul va fi avizat cu 14 zile înainte, conform

3. Plata lucrătorilor se va face prin acont de 40% la 14 zile, iar restul 
tu (.Ticsitul lunii. Cazuri de forţă majoră vor fi scuzate.

4. Ziua de muncă va fi de 8 ore, conform legii. Societatea va putea intro
duc maj multe echipe de cîte 8 ore.

5. Societatea garantează luarea măsurilor urgente de supraveghere con
tinua a lucrărilor de către personalul tehnic pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii 
«Muncitorilor.

(i Societatea are deja înfiinţată şi va completa mica farmacie cu medica- 
llli'iiti- de prim ajutor.

7. Se va pune in bună stare locuinţa muncitorilor.

II. Sumele ce vor fi reţinute lucrătorilor, atît pentru Casa bolnavilor cit
o i ••ntrii impozite, vor fi cele prevăzute de lege.

ii Buna cuviinţă şi respectul reciproc va trebui să fie observat cu stricteţe 
«Ir iii- lucrători cit şi de personalul intrepriderii.

111 Salariile muncitori!6r rămin cele ce se plătesc astăzi. Societatea se 
"I i i <ă dacă luna august se va încheia cu o balanţă favorabilă să acorde 
Iun .Morilor un premiu de scumpete echivalent cu 5% din salariu] actual.

'<i Ibidem, dosar 60 1 931. f. 132.
27 Ibidem, f. 129.:
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11. Această învoială este valabilă pe termen de trei luni. cu începere de 
la 1 august a.c. Dacă situaţia se va îmbunătăţi simţitor se va examina o nouă 
învoială mai favorabilă pentru muncitori" -8.

Cu tot succesul obţinut, muncitorii nu s-au putut bucura însă din 
plin, datorită faptului că neputîndu-şi plasa minereul de mangan şi da
torită scăderii vertiginoase a preţurilor, la 1 septembrie 1931 Societatea 
închide minele „Dealul Rusului" iar la 1 ianuarie 1932 şi pe cele de* la 
„Pietrele arse*4-’1, in  acelaşi timp, producîndu-se crahul băncii „Mol
dova" din Vatra Dornei, proprietatea fraţilor Shieber, aduce Societa
tea „Manganul". a cărei societară era, in stare de fa lim ent:w, iar mun
citorii angajaţi rămîn şomeri. Prin faliment, Societatea „Manganul" lasă 
muncitorii neplătiţi, neplătite şi dările către stat, precum şi cotizaţiile 
la Casa patronală şi Casa bolnavilor ’11. După declaraţia muncitorilor So
cietatea ar datora lucrătorilor şi cărăuşilor suma de 600.000— 700.000 lei, 

iar Casei bolnavilor cea. 50.000 lei ;r-\
Dintr-o notă informativă a Legiunii de jandarmi Cimpulung aflăm  

că. Administraţia minelor „concediind muncitorii, nici plata nu le-a achi

tat-o pe timp de aproape un an“ :!:1.
După un an de inactivitate, la intervenţia energică a muncitorilor 

care cer Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Muncii re_ 
deschiderea lucrărilor de exploatare, la 27 octombrie 1932, inginerul 
Gheorghe Lupu, directorul tehnic al fostei Societăţii „Manganul", care 
avea concesiunea, este obligat, sub sancţiunea retragerii concesiunii, să

redeschidă minele" :1‘.
Aproximativ de acelaşi tratament se „bucurau41 şi muncitorii de la 

exploatările miniere ale Fondului bisericesc. Cu toate că Fondul, avea 
asigurată plasarea minereului, intrucit avea contracte de export în Aus
tria şi Germania, din cauza tarifului extrem de ridicat la transportul 
pe C.F.R., tona de minereu livrîndu-se prea scump, minereul de mangan 
nu-şi putea găsi plasamentul. Ca efect. Fondul, care începuse incă din 
anul 1931 a reduce numărul muncitorilor şi a prelungi ziua de muncă, 
acum ii lasă şi neplătiţi. Ziua de muncă de 8 ore care fusese introdusă 
ia minele lacobeni la 1 mai 1929, ca efect al aplicării legii contractelor 
de muncă '15, a durat „pină la 1 iunie 1930, cind a fost înlăturată" :Mi. Iar 
dintr-un raport al Prefecturii judeţului Cimpulung, din 21 martie 1932, 
adresat Directoratului ministerial Cernăuţi, aflăm că „muncitorii minelor 
lacobeni în cea mai mare parte sint şomeri, şi că (contrar ordinului Ml-

28 Ibidem, dosar 38/1931. f. .176.
29 Arh. St. Suceava, fond Parchetul Tribunalului Cimpulung, dosar 1/193.1,

E. IU.
30 Arii. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulung. dosar 13/1938, f. 112. 
31. Arh. St. Suceava, fond Parchctul Tribunalului Cimpulung, dosar 1/1933,

f. 1(5.
32 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulung, dosar 13/1938, f. 16, 40.
33 Arh. St. Suceava, fond Legiunea de jandarmi Cimpulung, dosar 18/1943,

r. 3.
34 Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dosar 8/1932, f. 92.
35 C. Hamangiu. Codul general al României — Legi noui dc unificare, voi. 

KVII, 1929, p 400—416.
36 Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 18/1930, f. 9.
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nisterului Muncii, nu şi-au prim it nici simbriile în sumă de 20.000 lei" ;!\
în martie 1932 Fondul bisericesc cere Ministerului Industriei şi Co

merţului suspendarea totală a exploatărilor, la început doar pe trei 
uni-1'1. Ministerul promite aprobarea cu condiţia ca „simbriile muncito- 

rilor să fie achitate la data suspendării spre a nu se da naştere la ma- 
iifestări de protest'1 :|!I. în realitate minele de mangan au stat inactive 

şase luni Arşiţa şi opt luni Terezia —  iar muncitorii şomeri.
Cu tot numărul mare de şomeri, se au în vedere şi şomerii din ce- 

i l.ille ramuri. în special cei din ramura forestieră şi a industrializării
• rnnului —  numai în judeţul Cimpulung existau, la sfirşitul anului 1931,
1 HH8 şomeri —  autorităţile nu luau nici o măsură de ajutorare a lor.

in această situaţie se produce cunoscuta acţiune a Frontului Unic 
Muncitoresc din 15 ianuarie 1933 din oraşul Vatra Dornei, cînd munci- 
'• rii şomeri pătrund în sala de şedinţe a Consiliului comunal, cerînd 

ordarea de ajutoare.

Documentele precizează că delegaţia formată din 50 de şomeri cere
• i primăria să dea din fondurile comunale un „ajutor bănesc pentru 
înfiinţarea unei cantine şi cumpărarea de haine, pentru că 200 fam ilii 
ţ'>rnează, fiindcă fabricile din localitate au sistat lucrul, din care cauză
• "in-rii sînt muritori de foame şi frig şi fără lum ină" (Atunci, in luna 
t inuarie 1933, existau numai in oraşul Vatra Dornei 300 şomeri, din care

'-rau din ramura minieră) /‘l.

Sub presiunea şomerilor Consiliul comunal, chiar în acea şedinţă,
< t«* nevoit să voteze deschiderea unui credit extraordinar de 20.000 lei 
ppiitru acordarea de ajutoare şomerilor şi înfiinţarea unor taxe comunale 
|n itru crearea de fonduri necesare ajutorării şomerilor. (Cel de-al doi- 
l< .■ punct insă a fost infirmat de Prefectură cit ordinul nr. 2894/1933).

In tabelul ce urmează redăm numărul şomerilor existenţi în ramura 
i in ră bucovineană 42 în ultim ii ani ai crizei economice :

Anul

I

l'J.VJ
1038
ltM2
10.13

Luna Nr. şome
rilor Anul Luna Nr. şome

rilor

2 3 4 5 6

ianuarie • 1933 ianuarie 79
februarie 82 1933 februarie 74
martie 80 43 1933 martie 64
aprilie 81 1933 aprilie 62

37 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cîmpulung, dosar 60/1931, f- 129.
':B Arh. St. Bacău, fond Inspectoratul minier Bacău, dosar 8/1932, f. 41.

i Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc dosar 3/1927, f. 180.
i" Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cimpulung, dosar 44/1933, f. 22.
41 Ibidem, dosar 21/1933, f. 96.
\ Ibidem, dosar 23. 24 . 25. 26. 27/1932 şi dosar 21. 22, 23/1933. ,
• IV aceste luni lipsesc documentele statistice.
\ '• Datele statistice sint incomplete intrucit în lunile februarie—martie 1932 

tun in comuna lacobeni existau 450 şomeri, din care 100 ei‘au mineri, număr.

t «<> <• statistica întocmită de Prefectura judeţului Cimpulung nu-1 reflectă ; pen-
•i m im m ve/i Ibidem dosarul 26/1932, f. 27.
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• 1 2 1 3 | 4 1 5 6

1932 mai * 1933 mai 99

1932 iunie 60 1933 iunie 30

1932 iulie
• 1933 iulie 45

1932 august 32 1933 august

1932 septembrie 36 1933 septembrie

1932 octombrie 36 1933 octombrie

1932 noiembrie » 1933 noiembrie

3932 decembrie 55 1933 decembrie

Devenind alarmantă, problema ajutorării şomerilor şi încadrarea lor 
în producţie. începe să preocupe administraţia. Prefectura judeţului 
Cimpulung cere primăriilor soluţii de remediere. Redăm mai jos cîteva 
propuneri ale primăriilor localităţilor miniere bintuite de şomaj : „Să se 
intervină la Fondul bisericesc să aprobe particularilor exploatarea carie
relor şi să redeschidă minele de mangan unde ar putea lucra pină la 500 
muncitori. Salvarea şomerilor este punerea la dispoziţie a cît se poate 
de multă ocupaţiune“ v' raporta, la 19 august 19:52, Primăria comunei 
lacobeni. „Lucrări ce s-ar putea deschide la care s-ar putea încadra toţi 
şomerii, raporta Primăria comunei Pojorîta, ar fi repararea drumurilor 
şi exploatarea de pirită şi calcopirită din 4— 8 perimetre ale Fondului 
bisericesc11 /,r’. „Pentru combaterea şomajului ar fi bine dacă s-ar pune 
in exploatare cele trei mine de manganez, ş.a. Pietrele Arse, Argeslruţu, 

şi Drancani care in prezent sînt in repaus“ w, cerea, la 28 noiembrie 1933, 

Primăria oraşului Vatra Dornei.

Pentru a forţa patronatul să reia activitatea de exploatare. Ia o scară 
mai largă, în anul 1934 „are loc la minele lacobeni o nouă grevă, lu

crătorii concediaţi încă din anul 1931, opresc intrarea în mină a munci
torilor ce reparau şi întreţineau galeriile '1". Conflictul nu a putut fi re

zolvat decit odată cu sosirea la faţa locului a autorităţilor judeţene 's. 

(Documentele insă nu precizează modul rezolvării conflictului).

în anii 1935— 1936 activitatea minieră încearcă un oarecare progres. 

Dar muncitorii cîştigă puţin, patronatul nu este sensibil la cerinţele 

muncitorilor de mărire a salarilor, dimpotrivă, cei care cer mărirea sa
lariilor sînt daţi in judecată ca instigatori. Următorul exemplu este con

cludent. Chemat în faţa instanţei —  pentru delictul de instigare la grevă

— muncitorul Martin Grosul de la mina „Pietrele Arse“ a Societăţii 

„Manganul“ declară : „M-am je lu it doar că lucrăm la m ina de mangan 

susmenţionată —  precizează el — ciştigăm foarte puţin, ba. mai avem, 

toţi muncitorii de încasat restanţe pe timpul 1928— 1932, că nu ni se plă-

44 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Cimpulung. dosar 26/1932, f. 27.
45 Ibidetn, dosar 24/1933, f. 57.
46 Ibidem, f. 89.
47 Arh. St. Suceava, fotul Legiunea de jandarmi Cirapuiung, dosar 18/1943, 

f. 3—4.
•18 Ibidem.
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teşte, că pentru un vagon de manganez cumpărătorii plătesc 2.400 lei, 
un făcut socoteala că pe firmă o costă un vagon 1.500 lei, rămănîndu-i 
iproximativ 900 lei. După cele aflate m-am prezentat in biroul firmei şi
■ ni « erut să majoreze preţul muncitorilor cu 10 lei pe tonă. Nu m-a insti

g i! nimeni, ci din iniţiativă proprie am cerut majorarea preţului de 
muncă şi plata restanţelor11 v’. Tot pentru instigare la grevă se inten- 
it a/ă un proces şi unui grup de muncitori de la mina de mangan ..Ar- 
••Ha“ din lacobeni.

Buletinul informativ din 25 august 1937 al Postului de jandarmi 
lut'obeni precizează că : 1. Administraţia Minelor n-a făcut plata munci
ţi iilor pe luna iulie, 2. că lucrătorilor fiindu-lo teamă că vor fi amînaţi 
m ii mult timp cu plata şi 3. cum Administraţia nu dispune de numerar
.... icitorii au ameninţat că nu vor lucra pină nu li se face plata —  de-

»litrind grevă iVl.

La ancheta instrumentată de Parchetul Tribunalului Cîmpulung mun- 
i1 uri i au declarat că n-au fost instigaţi de nimeni ci „noi toţi ne-am sfă- 

fiii" să nu mergem la lucru la mină pentru motivul că nu ni se plăteşte, 
ilc-i manganul se vinde, (...) dacă acuma vara nu ni se plăteşte atunci 
li iarnă o să fie şi mai rău“ După achitarea salariilor, la 26 august 
I '• 17 muncitorii mineri au reluat lucrul.

Neplata la timp a salariilor şi reducerea lor au provocat nenumărate 
tvi i i f l i ctde muncă şi proteste din partea muncitorilor mineri sau chiar 
i» i minerilor. Astfel, la 24 ianuarie 1938 Poliţia oraşului Vatra Dornei 
Itifnrmează Prefectura judeţului Cîmpulung că „un număr de 70 lticră- 
ll’M de la minele de mangan „Arşiţa" sint nemulţumiţi din cauză că nu
II ,i făcut plata de şase săptămini, că pretenţiile muncitorilor sint sus-
II i ite printr-o delegaţie "’- care s-a prezentat la Administraţie. Dar. con
ţi ii işteptărilor. in loc să li se facă plata, conducătorii minei au „sistat 
Iun ulu. pentru care „nemulţumirile lucrătorilor au devenit şi mai ac- 
CH’n!'iate“

I„i 18 martie 1841. cu ocazia unui control al şefului Subinspectora- 
lul Muncii Cimpulung, muncitorii de la minele lacobeni s-au plîns că 
.< l i i m  foarte puţin, cerînd majorarea salariilor" r,,\ Părerea inspectorului, 
♦*|n Imată în raportul către Ministerul Muncii, este că. salariul dc 140— 
|ţ0 ici pc zi este relativ mie. comparativ cu cel câştigat de lucrătorii de 
In uite categorii de industrii, „diferenţa apărind cu atît mai evidentă cînd
i t i arăm condiţiile in care se prestează munca în m ină"

Iii sensul măririi salariilor. în pas cu scumpirea vieţii se exprimă şi 
in i ,iport din ii decembrie 1912 chiar al şefului Minelor lacobeni înaintat

l'i Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulung, iios;ir Iii 1935. f. i>. 
Arh. St. Suceava, fond Parchetul Tribunalului Cimpulung. dosar ii/1937.

I I
>1 Ibidem, f. 3.

Arh. St. Suceava, fond Poliţia oraşului Cimpulung, dosar 30/1938, f. 1.
13 Ibidem.
• I Arh. St Suceava, fond Subinspectoratul muncii Cimpulung. dosar'2/1940,

L n
r»?i Ibidv.m, l. ,
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Administraţiei centrale a Fondului bisericesc in care se spunea că „acum 
cînd toate întreprinderile caută să ajuture salariaţii majorîndu-le retri
buţiile pentru a ţine întrucitva pas cu scumpirea excesivă a traiului. 
Fonchil reduce salariile... ajungîndu-se ca un inginer tînăr şi sărman 
cum este d-1 V. Uzunov să umble cerşind prin sat pentru a-şi procura 
hrana de toate zilele'1

Anul 19-13 debutează cu cerinţe mari de minereuri de mangan şi 
pirită. Ministerul Economiei Naţionale impune Administraţiei minelor 
lacobeni un foarte mare program de lucrări. Dar datorită greutăţilor 
prin care trece industria minieră acum : lipsa de muncitori, de personal 
tehnic şi în special lipsa de bani. programul fixat nu putea fi realizat.

Concludent în acest sens este raportul inspectorului de control din 
Administraţia centrală care constată că Administraţia minelor nu poate 
realiza planul impus, fiindcă „din cei 700 muncitori mobilizaţi pentru 
lucru nu lucrează efectiv nici 200 intrucit parte sînt concentraţi iar alţi 
200. cu toate somaţiunile făcute prin posturile de jandarmi, nu s-au pre
zentai la lucru” :'7 : dar întreprinderea suferea şi din cauza lipsei de 
bani, că pentru satisfacerea unor plăţi urgente. Administraţia minelor 
era nevoită să facă împrumuturi de la particulari” ;,ii. Pentru mărirea 
producţiei se propunea mobilizarea pentru lucru —  atît pentru minele 
de mangan Arşiţa şi Terezia cit şi pentru cele de pirită de la Fundul 
Moldovei —  a încă 270 muncitori care pe lingă cei 32tf existenţi să poată 
asigura îndeplinirea planului cerut de Comisariatul Industriei Metalur
gice precum şi „plata la timp a simbriilor muncitorilor şi acordarea 
de avansuri din salar“, intrucit. constata inspectorul de control, „plata 
simbriilor muncitoreşti pe luna iulie nu s-a făcut încă de.şi am intrat 
în luna septembrie14, că această lipsă de punctualitate creează mari d i
ficultăţi întreprinderii „resimţindu-se in randamentul slab de pe şan

tiere" m.
La toate acestea se adaugă slabul interes pentru introducerea pro

gresului tehnic —  extracţia şi sortarea minereului se făcea manual nece- 
sitfnd un foarte mare volum de muncă. Sesizările organelor tehnice su
perioare referitoare la mecanizarea anumitor procese de producţie, pen
tru creşterea productivităţii muncii, au rămas fără rezultat. Exista o 
slabă preocupare pentru asigurarea sănătăţii muncitorilor, precum şi 
a securităţii muncii, se produceau accidente de muncă adesea mortale 
(vezi tabelul de la p. (î:î9) : in ce priveşte creşterea productivităţii muncii, 
aceasta rămiriea exclusiv pe seama creşterii numărului de muncitori şi 
a intensificării muncii lor, interpretîndu-se greşit faptul că „numai o 
exploatare în stil mare necesită introducerea mecanizării"Bl.

In anii 1!>11 — 10I I lipsa unei „aprovizionări cu articole de prima 
n e c e s i t a t e " —  porumb, făină de griu. ulei. tărîţe, ovăz, bocanci, talpă,

5i> Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 209/1942. f. 5.
f>7 Ibidem, dosar 200/1942. f. 82.
f>8 Ibidetn. dosar UK> t!t4:i. f. 19.
5!» Ibidetn, dosar 20(1/1942, f. 82.
HO Ibidetn, dosar !!»> 1943, f. 19.
■i 1 Arh. St. Suceava, fond Tribunalul jud. Cimpulunj!, dosar 9/1938, f. 104.
62 Arh. St.Suceava, fond Subinspectoratut muncii Cimpulung. dosar 4/1943, f. 87.
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mărunţişuri casnice ş.a.,i;1. deseori constatată de către organele Inspecto- 
i.itului muncii, condiţiile grele de locuit, - - muncitorii din alte locali
tăţi erau cazaţi în barăci umede şi friguroase, dormind pe paturi goale, 
f.iră saltele — : introducerea, ca urmare a militarizării minelor, a pe
depselor disciplinare, a carcerii îndeosebi, şi a amenzilor, neacorclarea 
uneediilor de odihnă legale, precum şi modul extenuant de lucru în mină, 
ni creat o permanentă stare de nemulţumire şi agitaţie, constituindu-se 
in cauzele generale ale puternicei greve, din 8 decembrie 1943, a muncito
rilor de la mina „Arşiţa", proprietatea Fondului bisericesc'’''.

Cauzele imediate au fost : 1. scăderea salariilor, 2. lipsa aprovizio-
i.trii cu alimentele necesare şi 3. introducerea unui nou sistem de lucru 
n mină, periculos pentru muncitori.

Declanşarea grevei în cadrul acestei intreprinderi militarizate a 
iiiodus o vie emoţie atît la Administraţia minelor cit şi în rîndul oficia
li. Hi lor. Imediat au sosit la faţa locului preşedintele Camerei de muncă, 
omnndantul Legiunii de jandarmi, prim-pretorul plăşii Dorna, care as- 

Millind plingerile muncitorilor şi cercetînd situaţia au constatat c ă : 
salariile sint la nivelul lunii octombrie (Au rămas la nivelul lunii oc

tombrie datorită impunerii nereducerii lor prin greva declanşată, n.n.) : 
1 in ce priveşte aprovizionarea, lucrătorii au fost in drept a se plinge 
prut faptul că sistemul de aprovizionare este complet dezorganizat, că
....ncitorilor li s-a furnizat alimente ca : porumb şi brînză cu preţ de
l-vulă. porumbul cu 37 lei kg. brînză cu 350 lei kg, slănina intre 100—
1 " lei kg, iar pîine nu este deloc. După cele constatate brînză este 
ut» , cu neputinţă de consumat, iar făina de porumb amară : 3. în ce 

priveşte lucrul în mină aceasta priveşte pe şeful exploatărilor şi munci
ţi iii trebuie să se supună disciplinei m unc ii05.

Pentru aplanarea conflictului şi reluarea lucrului se fixează de co- 
♦fiuit acord următoarele :

I. Administraţia minelor, care conform legii, este însărcinată cu 
aprovizionarea muncitorilor va pune la dispoziţie chiar în lima decem- 
Ij*ic cota legala, pentru fiecare muncitor, de porumb, făină de griu. res- 

tiv de pîine. săpun, sare, unsoare şi încălţăminte. Alimentele se vor 
•tu la preţul maximal.

Administraţia minelor se va îngriji de incartiruirea în bune con- 
dtţl'tnl a muncitorilor care nu sînt din localitate. Acestora li se va pune 
to li .poziţie si combustibilul necesar contra cost.

3. Conform legii să acorde muncitorilor concediile cuvenite, care su 
>.'i plăti in bani.

I In ce priveşte achitarea muncii prestate se va face între 15— 20 
•Ir fiecărei luni, pentru luna expirată, nicidecum nu se vor lăsa trei

muncitorii nep lătiţiWi.

i'i Arh. St. Suceava, fond Fondul bisericesc, dosar 200/1943. f. :i;;.
iii Ibidetn, dosar 207 194.'!, f. 49.
1.1 Ibidetn, f. 30. 
ni. Ibidem.
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Astfel prin luptă unită muncitorii mineri şi-au apărat drepturile 
lor avind satisfacţia unei izbînzi asupra patronilor. Cea mai mare satis
facţie însă au trăit-o muncitorii la 29 iunie li) 15 cind Sindicatul mine
rilor din lacobeni in frunte cu comuniştii hotărăsc îndepărtarea de pe 
şantierele minelor a inginerului Gheorghe Petreseu-Tache. şeful minelor, 
caro-i exploatase ani de-a rîndul.

Iată conţinutul adresei, din 30 iulie 1945, a Sindicatului minerilor 
din lacobeni. înminată inginerului Gheorghe Petrescu-TaChe : „V ă adu
cem la cunoştinţă că avind in vedere activitatea dv. antimuneitorească 
din trecutul apropiat şi din prezent (...) am hotărît excluderea imediată 
a dv. de pe şantierele Administraţiei minelor lacobeni" Astfel, cel 
car- introdusese metodele spoliatoare de lucru în mină, amenzile, car
cera. cel care nu se îngrijise de aprovizionarea muncitorilor, de califi
carea şi viaţa lor spirituală, işi primise pedeapsa meritată.

Incercind a trage unele concluzii asupra evoluţiei activităţii miniere 
bucovinene, am putea spune că prima care se impune, este aceea că pe
rioada anilor 1920— 1924. deci perioadă de reconstrucţie, s-a caracterizat 
printr-o slabă activitate minieră, amplificată insă odată cu apariţia con
stituţiei şi in special a legii minelor din 192 !.

Proclamind principiul concurenţei ca principiu al dezvoltării, le
gea minelor, cu modificările ei ulterioare, a dat impuls acţiunilor de ex
ploatare şi fixare a rezervelor miniere, perioada care a urmat caracteri- 
zîndu-se printr-o aprigă luptă pentru obţinerea de perimetre de exploa
tare şi transformarea lor în concesiuni de exploatare. Anii 1924— 1929 au 
adus in Bucovina noi exploratori şi exploatatori de minereuri utile, im- 
puisionind prin aceasta şi pe principalul deţinător de terenuri miniere. 
Fondul bisericesc, să le pună în valoare.

Dar anii care au urmat, anii crizei economice, au dus la stagnarea 
impulsului imprimat anterior. Lipsa de bani. lipsa debuşeurilor, taxele 
excesiv de ridicate la transporturile pe C.F.R. precum şi căderea verti
ginoasă a preţurilor au imprimat o puternică stagnare a economiei m i
niere. şi odată cu aceasta, a condamnat la şomaj şi mizerie sute de fa
m ilii, m ii de muncitori.

Următoarea perioadă. 1934— 19 11. se caracterizează printr-o dez
voltare ascendentă a economiei miniere, caracteristica principală insă 
fiind aceea a unei dezvoltări relative. Datorită conjuncturii interne şi 
internaţionale activitatea minieră nu s-a putut dezvolta în stil mare, 
nu s-a impus introducerea de maşini şi utilaje de mare randament, ex
ploatarea continuind să se facă manual cu ajutorul sapelor şi tîrnăcoa- 
pelor. trierea minereului făcîndu-se cu covata. iar transportul adesea cu 
carul cu boi. in asemenea condiţii sînt pe deplin justificate aprecierile 
că exploatarea se făcea „pe furate“ exploatîndu-se numai părţile bune 
cu conţinut mai mare în minereu de mangan.

Cu toate acestea, dezvoltarea economiei miniere a contribuit la creş
terea numerică a unei noi categorii de muncitori —  minerii —  care ală
turi de forestieri au luptat cu hotărîre pentru ciştigarea şi menţinerea

07 Ibidetn, dosar 238.1945. f. 34.

W ’ECTE ALE LUPTEI MUNCITORILOR MINERI 649

' 'ptului la muncă, la odihnă ,1a un salariu corespunzător cerinţelor 
teu crescînde ale vieţii. Acţiunile lor, din întreaga perioadă interbelică, 

.i imbogăţit tradiţiile de luptă ale clasei muncitoare, putem afirma, 
. im. fără riscul exagerării că in Bucovina a existat o bogată şi puter- 

•' mişcare muncitorească axată pe susţinerea intereselor celor ce mun-
1 Lupta grevista a muncitorilor mineri din Bucovina integrîndu-se 

mic in lupta generală a clasei muncitoare din România, condusă de 
Pu tidul Comunist Român, împotriva regimului burghezo-moşieresc, pen- 
u transpunerea în viaţa a înaltelor idealuri de libertate şi dreptate so
ci 'l.i. pentru o viaţă mai bună şi mai dreaptă.

ASPECTS UE LA LUTTE GREVISTE DES OUV1UERS MINEURS 
I)E BUCOVINE DANS LA PERIODE D'ENTRE 

LES DEUX GUERRES MONDIALES

li c ţ li in 6

Le developpement ascendant de l'activiţe actuelle des ini nes dans ie d< - 
p • ii inent de Suceava, l'etat prospere de la vie materielle et spirituelle des gens 

r '-iivail occupes dans cette importante branehe economique, suscite un inte- 
najeur vis-a-vis de l'activite dans Ies exploitations des inines d’autrefois, de

• c( onomique. politique. social et culture! de ceux qui ont lie leur entiere 
•• •.cuce de l'exptoitation des richesses du sous-sol de Bucovine. Sur ce plan. 
di • une reelierche de longue duree des document» d'archive .conformement aux 
>i ' uns documents inedits, l'auteur presente des aspects de la hitte des ouvriers 
d**' nines de Bucovine contre Ies patrons, pour Ie gain et le maintien du droit
nu : avail, au repos, a un salaire correspondant aux necessites toujours en aug-
.. ni.ition. .

Leur actions, de rentiere periode d'entre Ies deux guerres mondiales, ont 
nn  :: Ies traditions de lutte do la classe ouvriere; on peut affirmer maintenant. 
m i  le risque d'exagorer. qu'en Bucovine a existe un fort mouvement ouvrier
«vi ur le soutien des interets de ceux qui travaillent. La lutte greviste des ou-

mineurs de Bucovine s'integre organiquement dans la lutte generale de la
> l i ouvriere de Rouinanie, dirigee par le Parti Communiste Roumain, contre
r (.Mine bourgeois-agrarien pour porter en vie Ies hauts idcals de liberte et

(Ir tue sociale, pour une vie ineilleure et plus juste.
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Definirea ştiinţifică a conţinutului unei etape de dezvoltare a socie- 
Uţii ste un demers foarte complex şi dificil. El implică descifrarea pro- 

r şi tendinţelor principale ale dezvoltării econom ico-sOciale în con
ţi v  internaţional, analiza structurii de clasă şi a evoluţiei acesteia, a
• Hoţiilor existente şi a evoluţiei lor in perspectivă, a nivelului şi 

•tindiilor atinse în dezvoltarea sistemului social, in ansamblu, ca şi a di- 
fi nu nr subsisteme, analiza posibilităţilor prezente şi viitoare, a forţelor 

■c şi a capacităţilor poporului. Observarea atentă a fenomenelor 

«li r-'ştere din societatea socialistă arată că aceasta cunoaşte schimbări 

f,< ■ tive pe fiecare treaptă de dezvoltare. Cu toată existenţa unor trăsă-

ţhfi „cnerale comune, in virtutea raportului dialectic dintre general şi 

B-1r' i u!ar. evoluţia acestor trepte este diferită de la ţară la ţară. diferen- 

h t ' pusă în evidenţă în special de : a) nivelul şi caracterul forţelor 
«li • (lucţie. structura economiei şi a populaţiei, nivelul de pregătire 

B" ' ională a locuitorilor; b) fiecare ţară are un specific format de-a 
istoriei sale, pe care-l recunoaştem in caracteristicile culturii, in 

| ngia naţională, în viaţa socială, in tradiţiile luptei democratice. în 

» irii: ularităţile consumului etc. Acest specific este format la confluenţa 

Mm i factori variaţi între care deosebim pe cei istorici, demografici, d i 

tai i si alţii ; <•) deosebirile dintre ţări. ţin de momentul istoric şi cel in-

v i  i’ ional al trecerii la construcţia socialistă. Toate acestea fac ca pro- 

K1 • : dezvoltării şi perfecţionării construcţiei socialiste să aibă în fie-

nir ţară numeroase particularităţi. Fondatorii comunismului ştiinţific 

un ' it preţioase idei despre etapele societăţii comuniste, fără a se fi

o ij.ii insă, în formulări definitive şi de detaliu asupra viitorului sistem 

; i i-4 şi comunist, asupra viitoarelor trepte concrete prin care se va 

f«<« reeerea de la socialism la comunism. Este cunoscută precizarea fă- 

"t., le Marx că „tocmai in aceasta constă superioritatea noului curent. 

a  căutăm să anticipăm în mod dogmatic viitorul..." 1 De asemenea.

1) K. Marx şi Fr. KiikcIs, Opere, voi. 1. Bucureşti, Ed. pol., l!Wi2, ediţia a 
t •> M7W.
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combătînd interpretările comunismului ca pe un ideal abstract, desprins 
de realitate, de condiţiile concret-specifice existente la un moment dat, 
Marx şi Engels arătau că „pentru noi comunismul nu este o stare care 
trebuie creată, un ideal căruia va trebui să i se conformeze realitatea. 
Noi numim comunism mişcarea reală care exprimă starea actuală. Con
diţiile acestei mişcări rezultă din premisa existentă in momentul de 
faţă.“ 2 La rîndul său, Lenin făcea sublinierea că „din punct de vedere 
politic, deosebirea dintre prima fază, sau faza inferioară a comunismului 
şi cea superioară va deveni, cu timpul, probabil, uriaşă, dar ar fi rid i
col s-o stabilim de pe acum.“ înaintarea pe drumul făuririi noii orîn- 
duiri incumbă răspunderea fiecărui partid, a fiecărui popor in elabora
rea concepţiei de dezvoltare, concepţie incompatibilă cu tiparele, cu 
reţetele gata fabricate. „Noi nu putem pretinde niciodată —  scria Lenin 
— , şi nici un specialist cu judecată care a scris despre perspectivele 
viitorului nu s-a gîndit vreodată că noi am putea, după vreo reţetă 
dată dinainte, să făurim  dintr-o dată şi să alcătuim dintr-o lovitură 

formele de organizare ale noii societăţi." '•
Experienţa ţării noastre acumulată de-a lungul ultim ilor 37 de ani 

arată că am parcurs mai multe etape de dezvoltare, fiecare cu domi
nantele şi priorităţile sale, verificînd adevărul general că sarcinile ce 
se pun după victoria relaţiilor de producţie socialiste cer maturizarea 
şi dezvoltarea multilaterală a întregului sistem social, dezvoltarea ar
monioasă a tuturor sferelor vieţii economico-sociale, perfecţionarea în
tregului organism social, punerea în valoare a tuturor valenţelor so
cietăţii. Pe baza acestei experienţe partidul nostru consideră că in 

drumul spre comunism, socialismul trebuie să treacă printr-o perioadă 

a dezvoltării sale multilaterale. Această originală concepţie a partidului 

nostru privind construcţia socialistă în etapa actuală sintetizează stra

tegia dezvoltării unei întregi epoci istorice.

Conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată a fost schi

ţat pentru prima dată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Raportul pre. 

zentat la Congresul al X-lea al partidului. „O dată cu trecerea la rea
lizarea acestui program, România intră într-o nouă etapă a istoriei sale 

socialiste —  etapa făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate 

Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate presupunea, in 

această primă abordare, următoarele coordonate : „...in primul rind. 

creşterea intensă a forţelor de producţie, crearea unei economii avan

sate, a unei industrii şi agriculturi moderne, în stare să satisfacă cerin
ţele mereu sporite ale societăţii. In al doilea rind. aceasta înseamnă dez

voltarea susţinută a ştiinţei, învăţăm întului şi culturii — factori de 

bază ai progresului şi civilizaţiei. Aceasta cere, în  al treilea rind, crea
rea condiţiilor în vederea ridicării bunăstării materiale şi spirituale a

2) K. Marx şi Fr. Engels, Opere, voi. UI. Bucureşti, Ed. pol., ediţia a 11-a,

p. 36.
3) V. I. Lenin, Opere complete, voi. 33. Bucureşti, Ed. pol., 1964, p. 07.
4) V. I. Lenin, Opere complete, voL 36, Bucureşti, F.d. pol., 1965, p. 401.
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tuturor oamenilor muncii, înfăptuirea repartiţiei bunurilor produse de 
>"> ietate în spiritul dreptăţii şi echităţii socialiste. In al patrulea rind, 
ti casta presupune perfecţionarea continuă a relaţiilor de producţie, a 
tiranizării societăţii, crearea cadrului organizatoric care să permită 
Manifestarea in sfera vieţii sociale a fiecărui cetăţean, participarea tot

ii activă a celor ce muncesc la conducerea treburilor ţării, lărgirea 
Itni-rtăţilor, dezvoltarea democraţiei socialiste.41 5 Ulterior s-au făcut con-
■ irizări şi detalieri expuse într-o serie de cuvîntări, dezbateri şi ana- 

■■•<•" privind conţinutul şi semnificaţia conceptului de societate socia- 
|| i.i multilateral dezvoltată insistînd asupra faptului că el este menit 
■ti definească strategia dezvoltării globale a societăţii socialiste româ- 

•ai, procesul revoluţionar in etapa sa maturizată, că deschide perspec
tivele trecerii treptate spre comunism. El reflectă obiectivele şi direc
ţii1 ", sensul şi finalitatea, calitatea şi specificul dezvoltării socialismu
lui pe noua sa treaptă de evoluţie. In acest fel, dezvoltarea şi multi- 
Idft;mlitatea devin categorii ce definesc esenţa noii etape a construcţiei 
»<h i ilismului în România. Avind la bază structura, calitatea şi specificul
i 'Maţilor româneşti, strins legate de contextul mondial actual, con
ţi piui de societate socialistă multilateral dezvoltată evidenţiază două 
•I i ţii de interpretare: una particulară, naţională; a doua generală, 

mu i naţională. Exprimînd dialectica raportului dintre factorii interni 
ti i xterni, aceste laturi se intercondiţionează.

In prima direcţie, conceptul defineşte, înainte de toate, etapa su- 
•m luară, maturizată a socialismului în România. Potrivit Programului 
l*it • s<lu!ui Comunist Român această etapă va cuprinde cîteva cincinale a 

>i i realizare va pregăti condiţiile economico-sociale şi spirituale ale 

ir»v< ii spre comunism, va afirma sub toate aspectele socialismul in Ro- 

w».Vt; i. Conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată exprimă 

t» < nţa sa unitatea şi intercondiţionalitatea dialectică a tuturor laturilor 
H  V Arii noii orînduiri. Nu toate sarcinile ce le prevede conceptul de 

■H ii tute socialistă multilateral dezvoltată sint noi. Industrializarea este 

| m\lantă a politicii noastre economice de peste 30 de ani ; dezvol- 
il»rr < bazei tehnico-materiale in toate ramurile economiei şi ridicarea 
«»i inimică a zonelor ţării au fost obiective ale tuturor planurilor de 

icum ; în toţi anii construcţiei socialismului s-au dezvoltat învă- 
ftn i.m il şi cultura. Deosebirea constă în aceea că aceste sarcini por-

i) Congresul cil X-lea al Partidului Comunist Român, Bucureşti, Ed. pol., 
BP* I' 25.

•) Adunarea solemnă din capitală cu prilejul semicentenarului Partidului 
(■tiiiiust Român (7 mai 1971), Consfătuirea de lucru a artivului de partid din

IfeitH'niui ideologiei şi al activităţii politice şi cultural-educative (9 iulie 1971),
i din noiembrie 1971 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 

M frnnţu pe ţară a secretarilor comitetelor de partid şi a preşedinţilor consi- 
populare comunale din 23 decembrie 1971, Conferinţa pe ţară a cadrelor 

if# «n Incere din întreprinderi şi centrale industriale şi de construcţii din 19 fe- 
ItylWMUii' 1972, in expunerea la deschiderea colocviului privind problemele ştiinţei 
MMlti' «ni din 6 martie 1972, Conferinţa Naţională din 19—21 iulie 1972 ; Con-

«p» i ti X-lea al Partidului Comunist Român şi altele.
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nesc: de la cu totul alte cote şi parametri, au lin alt nivel calitativ. ’* 
Alte sarcini sînt insă cu totul noi : creşterea rolului factorilor intensivi! 
care vor lua locul dezvoltării preponderent extensive de pînă acum  ; 

diversificarea amplă a producţiei în toate ramurile industriale ; asigu
rarea unei înalte eficienţe a întregii activităţi economice şi sociale ne
glijată pină nu demult ; creşterea rolului ştiinţei in viaţa economică : 
sistematizarea teritoriului ; noul mecanism economîco-finaneiar; noua 
revoluţie agrară etc. Analizînd conceptul de societate socialistă multi
lateral dezvoltată in lumina acestei prime direcţii, deosebim ca trăsă
turi esenţiale, definitorii :

a) Multilateralitatea. Această trăsătură nu este dată de suma arit
metică, de mulţimea acestor opţiuni, ci de unitatea şi intercondiţionarea: 
lor. Proporţionalitatea, raporturile juste, echilibrul, raţionalitatea şi efi
cienţa, selecţia priorităţilor, ponderii şi dinamicii fiecărei laturi sau d i
recţii se face după datele şi criteriile ştiinţific determinate ale nece
sităţilor. posibilităţilor şi utilizării complete a resurselor materiale şi 
umane, asigurîndu-şe o dezvoltare socială globală, armonioasă. în con
sens cu interesele general-umane de progres şi civilizaţie. Înfăptuirea! 
obiectivului dezvoltării unei economii moderne, mereu mai eficiente» 
este condiţionată dar şi condiţionează la rîndul ei. procesele dezvoltării 
ştiinţei, învăţăm intului şi culturii, perfecţionarea relaţiilor de producţie 
şi a cadrului organizatoric şi de conducere, ridicarea nivelului profe
sional, politic şi de conştiinţă a oamenilor, înfăptuirea principiului so
cialist al repartiţiei şi a! echităţii sociale. Aceasta înseamnă că diferi
tele laturi sau compartimente ale vieţii sociale sînt condiţionate în 
creşterea şi evoluţia lor de însăşi interacţiunea şi interdependenţa tu
turor acestor sarcini care se cer armonizate şi coordonate pe baza 
unui program unitar, a unui plan naţional unic. Noua etapă de edi
ficare socialistă nu poate fi redusă la realizarea dezvoltării doar a uneia 
sau alteia din domeniile vieţii sociale, ea presupune progresul conco
mitent al tuturor laturilor componente. Faptul că efortul prioritar este 
acordat totuşi dezvoltării în ritm înalt al forţelor de producţie, indus
trializării şi agriculturii intensive, realizării unui vast program de in
vestiţii, corespunde atît necesităţilor ţării noastre de a depăşi în această 
etapă nivelul de ţară în curs de dezvoltare, cît şi concepţiei materialist- 
dialectice şi istorice potrivit căreia producţia materială, calitatea şi ni
velul ei constituie temelia întregului proces istoric. Concepţia parti
dului nostru despre societatea multilateral dezvoltată este fundamental 
opusă unidimensionalităţii dezvoltării, ruperii economicului de cele
lalte domenii ale societăţii. Tehnica, producţia, consumul, economia în 
genera! nu au un scop în sine, nu sînt supuse, cu orice preţ, legilor 

profitului maxim. Din acest punct de vedere noua societate nu conduce 

spre prototipurile „societăţii industriale'4, „societăţii de consum14, şi altele

**) Asa de exemplu, industrializarea se desfăşoară în prezent în condiţiile 
cînd aproape 44% din numărul celor ce muncesc lucrează in industrie şi construr- 
ţii şi numai 30,7% in agricultură : tclinica ce se introduce în producţie este funda
mental diferită nu numai de anul 1050, ci si faţă de cea din 1075 ; ridicarea eco
nomică a tuturor judeţelor este aproape rezolvată ete.
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MM'incnea preconizate de diversele doctrine şi curente politice burgheze 
Oliiemporane. Programind ca direcţie prioritară dezvoltarea economică
i rii, ridicarea ei la nivelul de ţară cu dezvoltare medie şi apoi de

|»iv avansată, nu trebuie înţeleasă ca o imitare a acestor modele. Faptul
. ţara noastră dezvoltarea socialismului se desfăşoară pe toate pla- 
itm V şi pe un front total, în care economicul, politicul, culturalul, 
i'ir ni icul. eticul şi ideologicul nu sînt procese paralele, ci corelate şi 
ti i r ondiţionate în cadrul unui proces unitar condus de partidul co-
11 Iu ii >l, conferă acestei etape calitatea de a fi istoriceşte superioară.
IV  ele. fenomenele şi finalităţile sînt văzute în interdependenţa lor 
Hpt’iprncă, ca sistem şi in acelaşi timp ca subsisteme relativ autonome 
ţi implicit relativ deschise. Calitatea sau însuşirea ansamblului nu pot 
f| c duse la proprietatea uneia sau mai multora clin aceste laturi com- 
imx ite ale întregului : tot aşa nici proprietăţile sau însuşirile unei
l.i u r i  nu pot acoperi in întregime calitatea sistemului în ansamblul 
^  i In această direcţie este semnificativă sublinierea: „Dacă am fi 

. i ă obiectivul de viitor este pur şi simplu dezvoltarea socialismului,
• ui in fi dat o orientare clară pentru activitatea partidului şi statului :

ta s-ar fi putut înţelege în sensul că este suficientă realizarea
tim i puternice dezvoltări -economice a ţării, ceea ce cred că nu cores- 
fN .de pe deplin obiectivului nostru fundamental. Noi ne propunem 
*A .isigurăm o dezvoltare multilaterală a societăţii, înflorirea tuturor 
latinilor vieţii sociale, atît a economiei cît şi a ştiinţei şi culturii, per_ 
f u '  ■ marea conducerii, formarea omului nou, promovarea eticii şi cchi- 
IIţ  -.ociniiste.441;

l>) Perfectibilitatea. Conceptul de societate socialistă multilateral 
•I» /A'oltată oferă un sistem închegat in continuă îmbogăţire, perfecţionare 
«I dezvoltare a elementelor şi obiectivelor cărora practica şi teoria 
IM-uie să le fie subordonate. EI oferă un echilibru al dezvoltării, o 
Mul- ite in diversitatea laturilor de ordin obiectiv şi subiectiv. Astfel, 

jUfurUiI construcţiei materiale, se completează firesc cu acela al dezvol- 

Mr . spirituale, culturale, ştiinţifice. Societatea socialistă multilateral 

it*/ uitată implică un amplu proces de îmbogăţire şi perfecţionare a 
î n t â iu lu i  sistem social. Exprimind. în dese rînduri, convingerea că 

•ui wistâ forme de organizare economică, politică, socială imuabile, 

dlaU- o dată pentru totdeauna, partidul nostru, secretarul său genera! 

«W  conceptului sens de continuă perfectibilitate exprimat in continua 

fldlc u-c pe trepte superioare de orientare şi organizare a industriei, 

■pi ulturii, structurii sociale, sistemului politic al ţării. Partidului 
m< ’iu ii este străină orice automulţumire în temeiul rezultatelor obţi- 
*i Chiar cînd aceste rezultate sînt substanţiale, prin unirea efortu-

i prin perseverenţă şi pricepere ele pot fi multiplicate, îmbogăţite, 

«l»u -. uitate. Societatea socialistă multilateral dezvoltată presupune muncă 

PlC'inlatâ, spirit revoluţionar, abnegaţie, cere luptă hotărîtă, la fiecare

i.) Conferinţa Moţionala a Partidului Comuni.it Român, Buc. Ed. pol., 1972,
•> »«.
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loc de muncă, pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii, pentru per
fecţionarea felului de a fi al fiecărui om. '

c) Caracterul prospectiv. Fundamentat pe baza legităţilor obiective 
ale dezvoltării sociale, a concepţiei materialist-dialectice şi istorice, a 
experienţei şi practicii construcţiei socialismului în ţara noastră şi in 
lume. conceptul de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate 
proiectează căile aplicării creatoare a acestor legităţi la dezvoltarea 
viitoare a ţării, îmbinînd prezentul cu perspectiva. Fundamentarea şi 
definirea sa ştiinţifică, profunzimea şi multilateralitatea transformărilor 
ce le presupune a făcut necesară elaborarea unui Program al partidului, 
a unui întreg sistem de gîndire şi acţiune politică originală, necesar 
dezvoltării actuale dar şi perspectivelor dezvoltării României în urmă
torii 20— 25 de ani. Intitulat Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a 
României spre comunism, întruneşte drept calităţi esenţiale clarviziunea 
politică, realismul, spiritul revoluţionar, capacitatea de prefigurare ştiin
ţifică a viitorului social. Obiectivele fundamentale cum sînt situarea Ro
mâniei printre ţările avansate economic, realizarea unei abundenţe de 
bunuri materiale, dispariţia deosebirilor esenţiale dintre oraş şi sat, d in
tre condiţiile muncii fizice şi celei intelectuale, afirmarea nestingherită 
a personalităţii umane, instaurarea deplină a dreptăţii şi echităţii so
ciale, a celui mai înalt umanism reprezintă expresii elocvente ale capa
cităţii partidului de a uni rigoarea spiritului ştiinţific cu creativitaiea 
idealului revoluţionar pentru a lumina calea dezvoltării ascendente a 

României socialiste.

In  a doua direcţie, conceptul nostru, datorită multilateralităţii, se 
impune ca o necesitate în orice trecere de la socialism la comunism, 
presupune deci o ridicare de la particular, intern, naţional, la general, 
extern, internaţional. Adevărul acestei aserţiuni se întemeiază pe reali
tatea istorică a trecerii nesimultane la socialism, a marii diversităţi de 
condiţii, particularităţi şi niveluri economico-sociale ale ţărilor care s-au 
angajat şi se vor angaja pe această cale. Conceptului de societate so
cialistă multilateral dezvoltată este in opoziţie cu teoriile sau interesele 
integratoare supra sau transnaţionale, potrivit cărora singura alterna
tivă la creşterea obiectivă a interdependenţelor în lumea de azi şi a 
adîncirii diviziunii internaţionale a muncii ar fi, chipurile, specializarea
—  deci unilateralizarea —  economiilor naţionale în cadrul unor zone 
geografice sau complexe economice transnaţionale. Realitatea demon
strează că in condiţiile contemporane, capitalismul, indiferent de nivelul 

de dezvoltare a bazei tehnico-materiale dintr-o ţara sau alta. a imprimat 

dezvoltării sociale un caracter disproporţional, unilateral. Decalajele 

dintre sectoarele, ramurile si regiunile economice ale ţărilor capitaliste 

dezvoltate, fenomenele de criză, de supra sau subproducţie, financiare, 

de materii prime, valorificarea incompletă, anarhică, abuziva a resur-

7) Vezi Marin Voiculescu, Edificarea societăţii socialiste multilateral dezvol
taţi' __ temelie a siLveranituţii independenţe: României, in Contribuţii la i*adie
rea istoriei contemporane a României, Buc., Ed. pol., 1900, p. 294-298.
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!<t materiale şi umane, iraţionalizarea consumului şi risipa, dlspropor- 
ilc şi inechitatea obţinerii veniturilor diferitelor grupuri sociale, poluarea 
degradarea mediului ambiant şi a condiţiei umane, sint în cea mai 

mr măsură consecinţele incapacităţii sistemului capitalist de a asi-
■ r,i multilateralitatea în evoluţia proceselor economico-sociale şi spi- 
niiilc ale societăţii. în acest sens. fenomenul subdezvoltării este, in 

ti mă instanţă, tot un efect al unilateralităţii, consecinţă a acceptării 

kt structuri economice unidimensionale. Conceptul nostru oferă al-

i i.itiva obiectiv fundamentală de înscriere in diviziunea internaţională 
muncii. în interdependenţele actuale nu dc pe poziţii subordonate,

r specializării înguste, ci din perspectiva valorificării largi, depline, 

t riT resurs‘lor si posibilităţilor creatoare ale poporului, de pe p<>- 
! i participării egaU\ cu întregul potenţial la schimbul mondial de 

Aşadar, prin dimensiunea multilateralităţii, conceptul nostru 

t şi un concept al suveranităţii şi independenţei popoarelor. De aici 

r^icupăriie susţinute, stăruitoare ale partidu'ui nostru, ale secretarului

■ .tiu general, pentru o dezvoltare multilaterală a societăţii noastre.

aivste considerente rezultă in mod cert că făurirea socialismului

i viziunea multilaterală devine o sarcină esenţială, generală oriunde 

<>ricind se pune sau sc va pune problema trecerii spre comunism. 

Avind in vedere toate acestea, considerăm —  fără a avea pretenţia
i punem lucruri definitive — că societatea socialistă multilateral dez- 

Hulă este un concept operaţional care postulează necesitatea legică. 
»• • liră a dezvoltării multilaterale a tuturor laturilor sistemului so

ni global in mersul societăţii socialiste spre comunism. Ampla intin- 

şi valoare a acestui concept poate fi relevată şi ad incită numai 
mli/tnd procesul practic in care se făureşte noua dimensiune a socie- 
•<i socialiste in România.

LE CONCEPT DE SOCI ETE SOCIALISTE 

MULŢI LATERALMENT DEVELOPPEE

R 6 s u in c

Apns un succint passage en revue des divers coneepts si:r lo developpe- 

*nt des scu'îi'lcs, 1‘atiter analyse Ie concept de societe socialiste multilaterale'nent 

Vel"|ipcc. concept esquissc pour la premiere fois par ie camarade Nicolae 

... ... dans le Rapport au X-e Congres du parti. La cn ation de la societe so

lii tf multilateralement developpee şupposait d'abord Ies stiivantes coordonees : 

HAi it m o n t intense des forces de production. la creation d’une economie avan-

•  i une industrie et agriculture moderne ; le deveioppement soutcnu de la sci- 

ir*. dc l’onseignement et de la culture, comme des facteurs de base du progres et 

I • ivilisation ; la creation des eonditions optimes en vue d’elevation du bicn- 

I* inatrriel et spirituel de tous Ies gens de travail ; Ie perfectionnement con- 

M •' relations de production et de l’organisation de Ia societe-, la realisation

■ ţ’flilre d'organisation qui puisse permettre la rnanifestation dans la sphere de
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la vie sociale du chaque citoyen. Dans cette maniere l’auteur montre que le ilcve- 

loppeinent et la mult Hat eralite deviennent des categorics qui precisent l ’essence de 

la nouveUe etape d'edification du socialisme en Koumanie. En partant de cel Ies 

theses, l'auleur arrive a la eonelusion que la societe socialiste multilateralement 

developpee est un concept qui met la necessite objective du developpement mul

tilateral de tous Ies aspects du systeme social global dans la marehe de la societe

socialiste vers le communisme.

D IN  IS T O R IA  C U L T U R II  S U C E V E N E

C IR C U L A Ţ IA  U N E I V E C H I C Â R T I R O M Â N E Ş T I D IN  

S E C O L U L  A L  X V II- L E A . PE  M E L E A G U R I 

B U C O V IN E N E  Ş I T R A N S IL V A N E

DOINA BRAICK

„Cartea românească dc învăţătură41, cunoscută sub denumirea (Ic 
.1’.. ania lui Varlaam". după numele alcătuitorului, tipărită sub domnia- 
ti > V asile Lupu. la Iaşi, în 1613 şi oferită de domnitor, c-a „dar, milă, 

si spăsenie a toată seminţia românească, pretutindenea unde se află 
prun oslnvnici intr-această limbă" (Predoslovia) „este cea mai însemnată 
•• i re sub raportul contribuţiei la formarea limbii literare, atît prin

K> , l  lingvistic al tălmăcitorului, care a reuşit cel clintii să emancipeze 
u' a română de originalele slavone, creind. pe o bază populară, stilul 

<4r mrăresc al limbii noastre vechi, cît şi prin râspindirea extraordinară
* t i uuoscuţ-o*4

„Cartea cea mai veche pentru toate provinciile româneşti", cum o 
PUf n i Nicolae lorga. „Cazania lui Varlaam" a cunoscut o uimitoare răs- 
§f1 Iu • pe întreg pămîntul românesc, dar mai ales în Transilvania, unde 

I«i4i mii erau expuşi unui puternic prozelitism din partea stăpinirilor 
putoare. Cele peste 20 de retipăriri parţiale sau integrale ale „Ca
ii. şi „mulţimea copiilor manuscrise care au pătruns pină in ulti- 
Ir '-ate de plugari şi oieri transilvăneni, prin plată cu bani grei, ori 
(n «ui cite unui cal. ori al mai multor oi şi miei se datorează nu nu-

i -i linutului religios al cărţii, cit şi graiului limpede, curgător, îm- 

lr al cu pilde, metafore şi paralelisme, luate mai ales din tainele 
*, <1 ir tot aşa de mult şi din vieţile sfinţilor apostoli, ale mucenicilor 

#|< t uvioşilor -.

/iran! păstrează un număr important de exemplare, in colecţiile 

lot<. li „Astra“. Bibliotecii Mitropoliei, in cea a Muzeului Brukenthal

# 1.1' oului „Gh. Lazăr44 din localitate.
Valoarea documentară a însemnărilor, notelor sau simple semnături 

m  i i .esc in vechile noastre tipărituri sau manuscrise este, în general, 

m.i. F.xistă însemnări care atestă că unul şi acelaşi exemplar a cu- 

iit ti ite cele trei ţări româneşti, sau numai două, sau. de cele mai

I «irului' Ivaşcu, Istoria literaturii române, voi. I, Bucureşti, 1969, p. 141. 
: i f I Bodogae, Mitropolitul Varlaam ca teolog, in „Mitropolia Moldovei 

IţtfW i'. . :>3, 1957, p. 775—790.



660
DOINA BRA1CU

multe ori, a rămas în provincia unde a ajuns de la început. Altădată se 
menţionează numele celor care au cumpărat cartea, preţul ei, însoţit 
adesea de straşnicele blesteme la adresa celui care ar înstrăina-o, aşa 
num itul „ex libris românesc cu blestem" (Lidia Bacâru), date de interes 

istoric, meteo, stare civilă, note de lector ş.a.
Un exemplar al Cazaniei iu i Varlaam, Iaşi, 1613 :i aflat astăzi la Bi_ 

blioteca Mitropolitană Sibiu păstrează pe filele sale felurite însemnări, 
din care aflăm şi date despre circulaţia cărţii. Cartea, exemplarul A din 
BRV I (45), p. 137— 143, este completă, un in joliv, cu ilustraţii şi ca
ractere chirilice de două mărim i diferite, are coperta defectuoasă : s-a 
păstrat doar coperta inferioară din lemn învelit, o încuietoare din piele 

şi metal, urme de la cheutoarea a 2-a.
Dintre însemnările de circulaţie, reproducem, în primul rind, cea de 

la f. 218 albă, verso, care atestă cumpărarea cărţii in chiar anul tipăririi
< i : însemnarea. în original, este in slavonă. Redăm traducerea : „Această 
carte numită Evanghelie învăţătoare a cumpărat-o robul lui Dumnezeu 
cetăţean din Fonoiu (?) din ţinutul Sucevii şi fratele, din Rădăuţi, din 
oraş, şi a dat pe ea 4 hervoni şi a dat-o la biserica cu hramul Preacu
vioasei Maicii Paraschiva in zilele blagocestivului domn I<> Vasilie Voe- 
i'od. domnitorul Ţării Moldovei numărătoarea fiind 161'!. Mafiei*4. Pe 
aceeaşi filă, un alt scris, tot in slavonă, consemnează următoarele : „Celui 
mai bun neam şi preacinstitului şi binevoitorului şi vrednicului Ilaşco 
Cerdeciki (din Cerdac, jud. Bacău, n.n.) tatăl părinţilor... biv postelnic, 
multă sănătate în viaţă şi peste toate stăpînire. Am scris in zilele blago- 
cestivului şi de Hs. iubitorului domnului nostru Io Gheorghe Ştefan 
voevod, din mila lui Dumnezeu domnitorul Ţării Moldovei". Deşi neda- 
lată, însemnarea trebuie situată între anii 1653— 1658, perioadă în care a 
domnit în Moldova Gheorghe Ştefan : după formularea ei, cartea pare a 
fi fost dăruită în Cerdac (Bacău), „Celui de bun neam şi preacinstitului 
şi binevoitorului şi vrednicului Ilaşco Cerdeciki biv p o s t e ln ic Urmează 
text românesc. în grafie chirilică „Cindu au mărsu Părintele Ghedeon 
arhiepiscop şi mitropolit Suceavskoi în Ţara Căzăcească sol. Vălat 71.64 
(1656) april 5 dn. Pisai Vasilie Greaşnicu pârcălab ot Volinti (reşti). Iaşi, 

în casă la Gherasim vornic11.
Deci. cartea provenită din tiparniţa moldovenească a laşului in 1613 

este cumpărată în chiar anul tipăririi, de doi fraţi d in ţinutul Sucevei, 
cu 1 hervoni şi dăruită bisericii din Rădăuţi „in zilele blagocestivului 
domn Io Vasilie Voievod4' (Lupu) domnitorul ţării Moldovei. în  1656, 

menţiunea despre solia m itropolitului Sucevei în „Ţara Căzăcească44 este 

făcută de către Vasile pîrcălabul ot Volintireşti-Iaşi. în casă la Gherasim 

vornic, ceea ce duce la două supoziţii : fie că pîrcălabul din Volintireşti—- 

Inşi scrisese datele pe cartea aflată în ţinuturile laşului, fie că se afla 

el în Bucovina şi avusese acces la cartea păstrată în continuare pe aceste 
meleaguri. Sigur este că, fie în Suceava, fie în Rădăuţi a fost cumpărată 

cartea, în 1643 : între anii 1653— 1658 posibil să fi ajuns Ia Cerdac

:? Inv. IV/142.

' lltCUI.AŢlA UNEI VECHI CAUŢI ROMANEŞTI

(Iktcău), conform însemnării anterior menţionate şi probabil, în 1656 la 
Volintireşti-Iaşi. Vreme de aproape 100 de ani nu ştim nimic despre 
.oarta cărţii, pină în 1751, cînd regăsim cartea, de astă dată în Tran- 
ilvania, la Criscior (jud. Hunedoara), conform menţiunii de pe f. 35 
-36 r. : „Iau (eu) popa Adamu din Crişcioru. 175 I44, iar pe f. 3 nenume- 
itatâ recto — f. 1 recto : „Eu popa Daniil din Crişcioru am dat pe această 
’.îucenie 15 florinţi44. Cum şi de la cine va fi cumpărat această carte 

popa din Crişcior nu ştim şi nici nu putem şti, dar valoarea cărţii şi in
teresul de care se bucura, o va fi făcut, ca şi alte bătrîne cărţi moldovene
> muntene să străbată depărtările şi opreliştile, pînă pe plaiurile hune- 
lorenc. La Crişcior, rămîne probabil pînă prin anii 1855— 1856, cind m i
tropolitul Andrei Şaguna. personalitate complexă, îmbinarea conducăto-
i ilui spiritual bisericesc cu intelectualul de elită şi iubitorul de cultură,
• idiţie şi frumos, iniţiază acţiunea de concentrare a vechilor cărţi ro

maneşti existente în Mitropolia Ardealului. Avind in vedere raritatea
• nţilor din primele două secole de tipar, Şaguna emite circulara nr. 
.‘HM 1855, prin care atrage atenţia asupra importanţei păstrării vechilor 
UpArituri, conştient fiind că acestea sînt periclitate d in ignoranţă şi ne- 
Dti are : „Cinstea şi sfinţenia lucrurilor ce cuprindea cărţile vechi date 
in " parte, fie ele cit de învechite şi rupte, ar fi cerut ca să se păstreze
• o evlavie chiar şi in starea aceea învechită: insă cu durere trebuie să 
■i.irlurisese că nu s-a urmat aşa11

Circulara cerea păstrarea şi înregistrarea cărţilor cu datele biblio-
■ ifire, dispunînd depistarea vechilor cărţi aflate in colecţii bisericeşti 

|l particulare. Dincolo de interesul pentru vechea carte de cult în sine. 
Ihltiopolitul Andrei Şaguna era conştient şi de tezaurul de limbă şi cul

mi pe care-1 reprezentau acestea: „Nişte asemenea cărţi vechi fac li- 

•< 1 itura noastră bisericească şi. pe lîngă aceasta, se privesc ca nişte iz- 

|Nu< si visterii. preţioase chiar şi pentru cultura limbei naţionale4' \

Datorită acestei acţiuni va fi ajuns exemplarul respectiv al Ciza- 
|*l lui Varlaam de la parohia ortodoxă din Crişcior (Hunedoara), în 

Mri Iul «Ic carte rară al Bibliotecii Mitropoliei Ardealului din Sibiu.

Interesant este şi faptul că în secolul al XVIII-lea. pentru unele 
jH*-inpiare ale Cazaniei lui Varlaam, preţul scade în mod simţitor. Exem- 

WL . in cauză al Cazaniei este cumpărat în 1751 doar cu 15 florinţi. 

K%pl> .iiia nu trebuie găsită neapărat în constatarea că unele texte erau 

b l  ii iinte, cit mai ales în înmulţirea considerabilă a textelor de pre-

i UpAritc si că multe din acestea reproduceau predicile lui Varlaam 11.

K\i .teiiţa „cărţii româneşti de învăţătură'4 prezentate de noi, în pa- 

■ noiuul cultural sibian. drumul parcurs de cartea ieşeană prin ţinutu- 
Rfc» u evene, ieşene, ale Bacăului, apoi peste arcul Carpaţilor, în Hune-

l i h Tulbure. Mitropolitul Şaguna, opera literară, scrisori pastorali’, rir- 
Bi**" ulure, diverse. Sibiu. I!*:î8. p. 1M2.

3 Ibidem, p. 1 i»:î.

ii i l t). Schiau. Cărturari şi cărţi in spaţiul românesc medieval, Cluj-Na- 
*(» ■ |i 117.
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,i nra îstăz i la S ib iu  este o m ărtu r ie  în  p lus a legă tu r ilo r sp ir itua le ,SiTâsârs ssvx sraaras
TUF, SPREAD OF AN OLD HOMANIAN BOOK OF 17-TM CENTURV 

OVEH THE BUCOVINA AND TRANSSYLVANIA A R E AS

S u >n m a t  »/

Many copios of „Cazania lui Varlaam** laşi. 1 •>-}:» were intensive spreaded 
in tlie Homanian provinces, but cspecially in Transsvlvaiiia. where tiu? Roma- 
nians were undcr llie foreing politica! and cultuifal-religlous powers. A copy 
of „Cazania lui Varlaam". laşi. 1U43 (now. in Metropolitan Library of Sibiu) 
was — after llie insklp manuscript notes — bought in Suceava (1043), between 1«5:»— 
11;r>8 wc met it in Cerdac. Bacău, in Volintireşti. Iaşi (HiSiî) and 111 years after 
tlie first bying it w a s  bought b.\ Transsylvanians from Crişcior. Hunedoara. 
This spread of tlie book, both in Moldova and Transsvlvaiiia was a prove of 
tlie urcat interest for this book (cspecially) for tlie printed Homanian books (ge- 
•nerallyî. During tlie Middle A r c  tlie spread of tlie Homanian books over tlie 
Homanian provinces showes ns tlie people's. tlie language's, and the feelinjis'

tunity.

C A R T E A  R O M Â N E A S C A  V E C H E  D IN  JU D E Ţ U L  

S U C E A V A  (P R IM A  JU M Ă T A T E  A  S E C O L U L U I 

A L  X V III- L E A )

— C A T  A L O G  —

OI.IMP1A M ITRIC

Continuăm, in prezentul catalog, descrierea exemplarelor de carte 
românească veche descoperite, pînă astăzi, în judeţul Suceava.

Cele 12 de titluri şi 222 de exemplare de carte românească veche 
■I prima jumătate a secolului al XVIII-lea sint prezentate, în ordine
• i • ologică, conform metodei de lucru adoptate, anterior, în publicarea. 
♦Viţii româneşti vechi tipărite în secolul X V II* . Se va observa, desigur,, 
it .onţa stării de conservare a imprimatelor înfăţişate. Am considerat că 
i’rt reiese din prezentarea celorlalte elemente de descriere.

1 OCTOIH. Buzău, 1700.

II. U. V. I (120), p. 393—402. 1

I Exemplarul de la Suceava (1). Dimensiuni I. 32,3/20,8 cm. B 31,2'20,3: 
«(•> 11 25,2/15 cm. Paginaţie : de la f. 3 la f. 202 (lipsesc: f.t., |2| f., 2 f. de la

. >11. 7 f. de la sfirşit). Legătura : din lemn si piele. O  încuietoare din piele şi 
Vil, un fixator metalic.

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
v .1*1 le" din Serbăuţi. Nr. inv. 2*ii>8.

■ Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni: I. 33,0 22 cm. B 31,8/

• 'i l’aninaţie : |3] C. -{-290 f. Legătura : din lemn şi piele. O încuietoare din- 
im fixator metalic. Motive, imprimate in ualbcn, şterse.

Se |Văs trează in depozitul centralizat (!<• carte veche. Provine de la parohia 
' m "lac" din Moldova Suliţa. Nr. inv. 4701.

i > remplarul de la Dragomirna. Dimensiuni : I, - 31,3/20,5 cm., B 20,1/

• Paginaţie : |2| f. +203 f. (lipsesc : f. t., I f. de la sfirşit). Legătura din lemn 
■tir I ii fixator metalic.

•>. astrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. \r. inv. )ii05, cota V-8.

■ ■ 'li npia Mitric. Cartea românească veche din judeţul Suceava (sec. SV Ily  
t ui„l, ■ 'i - . in „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean". IX, 1082. p. 200—:îl2.

i  ...... Bianii şi Xerva Hodoş, Bibliografia româneasca veche, (1308— 1830),.
I i oui —1 7 n». Bucureşti, Editura Soccc, 11103 (se va cita in continuare B.lî.V. I ) .
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II I'ENTICOSTAR. Mu/fui, 1701.

IÎ.H.V. I (124). p. -îl2—414 ; 538—3:*9.
■1. Exemplarul dc la Suceava. Dimensiuni: I 33,9/22,9 cm.. B — 32,7/22 cm.,

O - 2ii.fi 17, 3 on . Paginaţie: f. 1 de la f 1 la f. lă'i (lipsesc: f. t., |1| f., f. 2, 3 dc 

Ui in eput, :i f. dc Ia sfirşit). Legătura : flin lemn si piele. Două fixatoare metalice.

Volumul cuprinde: ilustraţii („învierea" / loan [n]ichie, 1700. 10.5/13,1» cm, 

f. I, „Duminica slăbănogului", iu.3/l-i cm., f. 52. ..Vindecarea orbului". 10,5/13,8 cm., 

f. Hi>. „înălţarea" Nicola loa|n| /, JO.i 14.2 cm., f. 98, frontispicii (f. 33 v„ 51 v„ 

8f>. !)7v). o vignetă (f. 97) cu literele Mfitrofan] şi E|piscopul],
Se păstrează in depozitul centralizat dc carte veche. Provine de Ia parohia 

„Sf. Dumitru" din Suceava. Nr. inv. 11 ti.

IU CEASLOV. Bucureşti, 1703.

B. H. V. 1 (143). p. 454 ; IV, p. 218.?
5. Exemplarul dc la Dragomirna. Dimensiuni : L — 15/10,3 cm., B 13,5 9,4 

( in . O - 10,5/7 cm. Paginaţie ; 12 f. albe, de la p. 233 la p. 720,. [ 11 f. -{-10 f. albe 

(lipsesc : f. t„ (71 f., 232 p. de la început, |5] f. de Ia sfii'şit). Legătura : din lemn 

şi piele. Două încuietori din piele şi metal. Pe coperta intîia, în centru. „Răstig

nirea" imprimată in fier rece.
Însemnări : 1. p. 352 : Să să ştir de cind m-am însurat eu Ion. sni popia] 

To[a]der ot GlodenfiJ, Ic! 7232 < 172-I), ghenlarie] 17 (1. rom., chir., cerneală nea

gră). 2. pe cotor : Hus Moldoviza (c. lat., cerneală neagră). 3. f. gardă ant. : „zlcc«.v- 

tă carte este [a] dascălului (...) Bergomet loan" (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1705 cota I—7.

IV APOSTOL. Buzău. 1704.

B. li. V. 1 (144), p. 454—457 . IV. p. 210.
ii. Exemplarul de la Suceava (I). Dimensiuni : I, — 27,8 19 cm.. B - 2li,7 17 cm.,

O 21/13 cm. Paginaţie : |4] f. 4-178 f. Legătura : clin lemn şi piele. Motive, im

primate in galben, şterse.

Iniţiale ornate in cadru. f. 2t> : „Soborul Maicii Domnului"

însemnări 1. f. 119— 12!» : Vasile ni (...) sni popa Mihail, iar cine să va apuca 

ca sii u fure să f ic afurisit de cei trei sute 18 oţeti, ce au fost la Sobor, in .Vicheca. 

şi lemnele să putredească iar trupu aceluia să nu mai putrezească ; să [ic al co

pitelor şi că l-am luat pe bani şi să n-aibă ninr.’ treabă (1. rom., chir., cerneală 

neagră) 2. f. 130— 139: .Sa ştie că pe această sfintă carte, ce să cheamă Apostol, 

ani dat cu, popa Oprea ot Clndeşti. lui Moise, sin popei Mihai. bani 302 bani şi 

7~i (?) zălog, ca imi va da banii feciorii popei Vasilie să-şi ia cartea, iar alt ni-

2. Dan Simonescu, Bibliografia românească veche, (1508— 1830), tom. IV, 
Adăogiri şi îndreptări. Editura Socec, Bucureşti, 1944 (se va cita in continuare 
B.li.V. IV).
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#»!•• a sn nu fie volnic a o lua. Cind vor veni ci, atunce să o scoţi (...), Ict 7249 

' I I )  (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la biserica 
filialii ..Sf. Dumitru" din Rudcşti-Grămeşti. Xr. inv. 2184.

. Exemplarul dt (a Suceava IIII. Dimensiuni : L — 28,4/20 cm.. B • 27 19 cm.

I 1 .uiaţic : |4] f. +178 f. Legătura: din lemn şi piele. Două încuietori din piele şi
Mlitfll.

■ păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia
ii rea Maicii Domnului" din Tişâuţi. Nr. inv. 1053.

v Exemplarul dc la Suceava tlll). Dimensiuni: L  28,2 19.6 cin., B - 2(>,8/ 

(in. Paginaţie: [2] f. + 178 f. (lipsesc: |2] f. de la început). Legătura: din 
li n si piele. Un fixator metalic.

însemnări : I. f. gardă ant. : Erei Grioori Mihalovici, preot, care m-am aşe-

• : vicariu, la beserica /cu/ hramul Adormire/a/ Presfintei dc Dumnezeu năs- 

ire. la Efcani, !n 1812. 2. mai jos, acelaşi scris : Intru aeexl an, au fost Sti

nsa de man• cit s-au vărsat peste toate luncile de la Începutul lui avgusi

I ui 20 de zile (I. rom., chir., cerneală neagră). 3. f. 22—24 : Să să ştie de cind
u r-fi/t muscalii in (ara Moldavii şi au prădat-o şi ars (I. rom., chir., cerneală
I i i  IXI'ă).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

. îl ( -tin şi Elena" din Gura-Uumorului. Nr. inv. 1281.

Exemplarul de la Suceava (IV). Dimensiuni : B 23 17,8 cm. Paginaţie :
• 172 f. (lipsesc ii f. de la sfirşit). Fără legătură.

Ne păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia
• Gheorghe" clin Vereşti. Nr. inv. lliil.

V ANTOLOG II ION . Rimnie. 1705.

It. li. V. I (147), p. 4(i2 : IV. p. 219 ; IX P.. p. 172. ''

in. Exemplarul dc la Suceava (I). Dimensiuni : L 32/22 cm. B 30,2/21 cm

fi 17 cm. Paginaţie [2| f., de la f. 2 la f. 40(i (lipseşte f. I). Legătura : clin

l n -i piele. Două fixatoare metalice. Imprimări, in galben, foarte şterse.

însemnări : I. f 2—:î : Este al lui Grigorie Zubov din Horodnic (I. rusă. chir., 
f n  ni nlă neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
K«tf \iroliic" din Moldova Suliţa. Xr inv. 478i>.

II Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni: L - 29,8 19.5 cili., B 28.5/

in. ■ i! Pa inaţie : |2) f. -J-400 f. Legătura: din lemn şi piele. Două încuietori
•tiu piele si metal,

păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia

i'i : n e a  Domnului" din Dărmăncşti. Xr. inv. 2441. Este colligat cu OCTOIII. 
Uimim , I7iili.

Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească veche. Muzeul ju- 
.1. li Dîmboviţa. Tirgovişte, 1973 (se va cita in continuare D.P.).
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VI OCTOIH. Rimnie, J70C.

11. li. V. 1 (151). p. 407— 168 ; IV. p. 221).
12. Exemplarul dc la Suceava (I). Dimensiuni : L — 2.9,8/19.5 cm.. B 2:1,5

!!!.r> cm., O  - 25.4/1 li,5 cm. Paginaţie: (2| f. +8-1 f. (lipseşte 11 ] f. de ia ifirşit).

Legătura : din lemn si piele. Două încuietori din piele şi metal.
Gravuri: f. |l|v. „Sf. loan Damasehin", 14,9 11 cm , f. 71 v. „Răstignirea1*'

(Ioan[n|ichii, 1755). 17.11,8 cm.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la .jtirohia

„înălţarea Domnului" din Dărmăneşti. Nr. inv. 2-141. Este eolligat cu A\'TOI.O-

CHION, Rimnie, 1705.

V II OCTOIH. Tirgovişte. 1712.

li. li. V. I (lti2), p. 485—480; IV. p. 22:!.
i:i. Exemplarul de la Suceava (I). Dimensiuni : L 21,2/14,7 cm., B — i!).3/

14 cm. O 115,5 II,:! cm. Paginaţie: |2) f. -{-400 p. (lipsesc: |2| f. de la în- ‘put*

4 p. de la sfirşit). Legătura : din lemn şi pieli*. Două încuietori din piele ş. metal.

Imprimări şterse.
Gravuri : f. [11 v. „Sf. loan Damasehin", 14,5 11 cm.
însemnări : 1. p. 205 : „Umila l'orminti, dascăl" (1. rom., chir., en u-ală

neagră).
Se păstrează iu depozitul centralizat de carte veche. Provine de la p.m.-hia 

„Naşterea Maicii Domnului" clin Cimpulung. Nr. inv. 4U!K).

14. Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni : L — 21/15 cm., B — 19,_:'I4cin.

Paginaţie : 4<io p. (lipsesc |4) f. de la început. 4 p. de la sfirşit). Legătura :

din lemn şi piele
Însemnări : I. f. t. : Donată mie de unchiul meu Clheoryhe Sireteanu. • 'Mw.ză

rit Ghcrvasic. Ea Putna, iulie 1UJ9 s.s. indescifrabil (I. rom., c. lat., cerneali lea-

gră). 2. p. |11—5:!; Amantă carte, ce sa numeşte Oetoih, s-uu dăruit la bisari ■ io'io

lăcutrt in salul Gemene, undi• să prăznueşte hramul Sfinţilor apostoli Petruij şi 

Pavel di• icrei monahul Antonie Eilvinuvici spre pomenire si ertare păcat r lui 

şi a neamului, iară cine ar îndrăzni n o depărta de la acea biserică piriş •■i-i lie 

acei sfinţi apostoli la cea viitoare straşnică niudecată, amin 1820 (1. roi: . - liir., 

cerneală neagră). :î. f. 121 : Să să ştie că la l-l zile a lunii lui octo/mvrie] cu

tremurat ixtminlul Ui 12 ceasuri 1X02 in zioa (...) Paraschevii (I. rom., eh. . er-

neală neagră).
Se păstrează in biblioteca Mănăstirii „Sf. loan” din Suceava. Xr. inv 4t<>.

VIII LITURGHII-: laşi, 1715.

li. II. V. I (171), p. 4!I7—498.
15. Exemplarul de la Driuiomirna. Dimensiuni : L 2(1 14,2 cm., B 19/H

rin.. O — 14,9,10,5 cm. Paginaţie: |2| f. -f-p. 1,2+1 f. albă. de la p. 7 la i. 483 

(lipsesc: p. :>—o). legătura : din lemn şi piele.
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bravuri: p. !i „închipuirea Sf. discos". 9.4/9 cm., p. 22 „Sf. loan Zlatoust". 

I i. in., p. 1!4 „Sf. Vasile", 13.0 9,7 cm., p. 330 „Sf. Grigorie", 1 :î,t» 5i,7 cm., fron-
t » i (p. I. 2::. 85, 32<>, :c>l). iniţiale ornate in cadru, vignete.

-emnări . I f. gardă ant. : S-a dăruit de cromonahul leroftciu lianileviciu 

' parohiale din lins Moldovi/a, in .10 nnemeric 1878 s.s. indescifrabil (I.
• ir., (i rucală neagră). 2. p. I— 11 : .heastă sfinţii letun/hie au cumpărat-f. 

•IU’ ■ ,f. ni ţiiupinul Costanlin (...) vel vornic (...) să Ic fie pomană sufletele părin

ţi domniilor sale, iu zilele prealuminatului Domnului nostru Ion Griţioric 

nevoit, citul îmbla va/catul 7238 ( 1730), iulifc/ 2U (1. rom., chir., cernea
ţ i •" . a). :>. pe < otor : Uns Moldoviza (c. lat., cerneală neagră).

păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Xr. inv. I7.'its. cota II II

Exemplarul dc la Suceava. Dimensiuni: I. 20/15.5 cm., B — 1!) 14 cm.

• '*> ■ |-| f. +482 p (lipseşte l p. de la sfirşit). Legătura : din lemn şi piele.

-emnări: I. f.t.v. : Donat de pr. prof. I. Y.ugrav (c. lat., cerneală albastră).
■ păstrează ii biblioteca Mănăstirii „Sf. loan" din Suceava Nr. inv. 952.

IX CEASLOV. Trad. de mitropolitul Antim Ivireanul. Tirgovişte, 1715.

li. V. 1 (17(i). p. 495—497 ; IV. p. 223 ; D. p. 187.

• : Exemplarul de la Suceava. Dimensiuni. I. 21 15.5 cm. I? 19,5/14,5 

Hi. 1/11,2 cm. Paginaţie: |.'i| f. -f -1735 p. (lipsesc: |l| f. de la incepul, 5::
firşit). Legătura din lemn şi piele. Două fixatoare metalice,

iiţiale ornate in cadru.

■ păstrează în fondul de carte veche al bibliotecii Muzeului judeţean de
ii Suceava. Nr. inv. (>411.

X ANTOLOG II ION. Iaşi. 172l>. 

li V. II (18!»), p. 23—27 ; IV. p. 225.i

Exemplarul de la Suceava (li- Dimensiuni . L — 28,5 20 cm., B - 27/1!) cm.,

• 17 cm. Paginaţie: |3j f. -J-:>7:: f. (lipsesc 37 f. de la sfirşit). Legătura: din
piele. Două fixatoare metalice, 

itialc ornate in cadril.

•* păstrează iu depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
ca Maicii Domnului" din Hilca. Xr. inv. 2390.

I.icmplarul de la Suceava (11). Dimensiuni: 1. - .'10/21 cm.. B — 2H.fi/20,:
..iii'-: )::] f. -f--lio f Legătura : din lemn >>i piele.

S  păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia

tcn“ din Suceava. Nr. inv. 72. Este eolligat cu OCTOlll. Iaşi. 1720.
• l-'xemptarul <lc la Suceava (III). Dimensiuni : L 30/20.0 cm. B 29.0

iginaţie : de Ia f. :i7(i la f. 410 (lipsesc: |:»] f. 375 f. de la început). Legă- 
c.irton şi piele.

•• păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia
Botezătorul" din Şiret. Nr. inv. 2118. Este eolligat cu OCTOIH. laşi. 1720.

in Bianu şi Nerva llodoş. Iiiblioyrafia românească veche, (1508— 18:10). 
I . Iii— 1808, Bucureşti, Editura Socec, 10 10  (se va cita in continuare
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21. Exemplarul de la Suceava (IV). Dimensiuni: L - 32'21,4 cm., B — 30,1’

19 cm. Paginaţie: de la f. 2 la f. 4io (lipsesc : [3] f., I f. de la început). Legătura:

din lemn şi piele. Două fixatoare metalice.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia

„St. Dumitru" din Suceava. Nr. inv. 70. Este eolligat cu OCTOIH. laşi, 1720.

22. Exemplarul dv la Româneşti. Dimensiuni : L • 31,3/23 cm.. B — 29,2/20 

cm. Paginaţie: [3| f. +41U f. Legătura: din lemn şi piele. O  încuietoare din piele.

Însemnări : 1. f. 142— 144 : Această carte Antologhion /sau] floarea cuvinte

lor iaste lai dumniei sale, lui Mihalachii Cuparenco ot Călineşti. Au dăruit dc vcci 
să xlujaxcă hramului xfintului marelui mucenic Dimitrie, izvoditoriul dc mirul,

1704 (inul, in -I noemvfricl şi biserica x-au xfinlit lol in ziua aceea. Ion Griffforjmici, 

paroli au iscălit (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 232 v.—234: Această 'iută 

carte este a hixericti, cine x-ar ispiti xă o xtrămutc dc la biserică xă fie blăSlâmat 
de Dumnezeu şi de maieu preacurata fecioară iu veci, amin (1. rom., chir., • er-

neală neagră).
Se păstrează in biblioteca parohiei ..Sf. Nicolae" din Româneşti. Nr. inv 09.

Este eolligat cil OCTOlll. Iaşi, 1720.
23. E x e m p l a r u l  d e  Ia Dragomirna (I). Dimensiuni: I, -30,2 20,5 cm. B - 28’

19,5 cm. Paginaţie : [3] f. 4-410 f. Legătura : din lemn şi piele. O încuietoare din

piele şi metal, un fixator metalic. Imprimări şterse.
însemnări : 1. coperta 2 : De la bixerica din Suceaveni x-au dăruit aceasta

carte la bixerica din Clit xpre veci ni ca pomenire. Parohialul Suceveni la l 13 ghe- 

ttarie, 1866. loan Dantt, paroh (I. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 410 v :  Să xă 

ştii" dc cind au intrat neamţul in ţara Moldovei la let 7283 ( 1775), şi au intrai pe

la Sintă Mărie şi era ispravnic xăpt. (?) Enacache Mihfaluche] xi cu lordache Cu

nuna. In Ieşi, la 22 iuli[e], la let 7283 ( — 1775) (1. rom., chir., cerneală neawră)

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1709. cota IV— l.i

Este eolligat eu OCTOIH. Iaşi. 1720.
24. E x e m p l a r u l  d e  la Dragomirna (II). Dimensiuni : L — 2fi,5-19.8 cm., B —

27.5 19,5 cm. Paginaţie : |3] f. -f-374 f. (lipsesc 30 f. de la sfirşit). Legătura : din

carton pînzat. piele la cotor.
Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1080, cota IV— II.

25. Exemplarul de la Dragomirna (111). Dimensiuni : B ■ 30,4/20,5 cm. Pagi

naţii- : |2| f. L382 f. (lipsesc : f.t„ 28 f. de la sfirşit, ce se află înregistrate, sepa

rat ,cu nr. inv. 1708, cota V—47). Fără legătură.
însemnări : 1. f. 1—3 : Această xfintă curte <> au cumpărat Gheorghiţă Min*

t'.rilă xi cu l ’ăntclei Sandru şi o au dat dar sfinţii bisărici l'xpenii preasfinţii dif 
Dunmezău născătoarei in  Cinpul Lungii nostru sufletele lor şi a părinţilor lor, 

lei 7235 ( 1727), noemvlriej 22 (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. pe cotor ..Dor-

na Candreni" (c. lat., cerneală neagră).
Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1079, c ita V—30.

20. Exemplarul dc la Dragomirna (IV). Dimensiuni : L — 30,8/21.2 cm., B J

28.7 151,8 cm. Paginaţie : |3| f. +374 f. (lipsesc 30 f. de la sfirşit). Legătura din; 

lemn si piele. O încuietoare, din piele şi metal, un fixator metalic Imprimări

Şterse. , J
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însemnări : 1. 1—8 : Acest xfint minei exte a preotului Gavril ot Capul Co- 

’ ului, iar cine s-ar ispiti să o e sau să o fure târfă] voia mea şi fărlă] voia 

<• : tllor mieii] să fie anathema şi să (ie neertat de Dumnezeu şi de maica prcccxtă

ii ; fie afurisit de 318 oţeti de la Nechia, let 7271 (1763), iunie 20 (1. rom,, chir.,

• i i iii-ală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1072, cota V—28.

X I OCTOIH. Iaşi, 1720.

H. R. V. II (191). p. 28—29.

\\7. Exemplarul dc la Suceava (I). Dimensiuni : L 30/21 cm., B - 28,9/ 20.3 

i m . f) - 24.3/10,8 cm. Paginaţie : [2| f. +83 f. (lipseşte 1 f. de la sfirşit). Legă- 

lUri'i din lemn şi piele.

s- păstrează in depozitul centralizat do carte veche. Provine de la parohia 

*.sf Dumitru" din Suceava. Nr. inv. 72. Este eolligat cu ANTOLOGHION. laşi, 1720.

28. Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni: L 32/21.4 cm, B .30,1/19 
i> ’.u:maţie : |2) f. +82 £. (lipsesc 2 f. de la sfirşit). Legătura : din lemn si piele, 

bot' i fixatoare metalice.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

•>f ! nimitru" din Suceava. Nr. inv. 70. Este eolligat cu ANTOLOGHION. laşi, 1720.

:9 Exemplarul de la Suceava (III). Dimensiuni : L — 30/20,0 cm., I? 29.0

t i i mi. Paginaţie : (2| f. +84 f. Legătura : din carton şi piele.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

||lf e.nn Botezătorul" din Şiret. Nr. inv. 2117. Este eolligat cu ANTOLOGHION. 
■ţi, 1720.

i Exemplarul de la Româneşti. Dimensiuni : L - 31,3/23 cm., B 29,2 20 

l •» l ’.icinaţîe : [1] f. +84 f. (lipseşte f.t.). Legătura: din lemn şi piele. O incuie- 

p  - din piele.

i .ctnn&ri : 1. f. |l|: Să ştie pe cind au luat turcii Ţarigradul, in luna lui 

Im*. in anii de la Adam  <5t»6J ( — 1453). Vremile să schimbă, oamenii xă

I» (I rom . chir., cerneală neagră).

•e păstrează în biblioteca parohiei ..Sf. Nicolae" din Româneşti. Nr. inv. Of).

illigat eu ANTOLOGHION. laşi. 1720.

l Exemplarul de la Dragomirna (I). Dimensiuni: B - 30,3/20,8 cm. Pagina-

► | .‘| i f-80 f. (lipsesc 4 f. de la sfirşit). Fără legătură.

In-eînnări : 1. f. [1J: „i’rcutul Athanaxie" (chir., cerneală neagră).

e păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 10(58, cota V—25.

Exemplarul de la Dragomirna (II). Dimensiuni : L 30,1/20,5 cm., B — 28 

Paginaţie: [2] f. -1-84 f. Legătura: din lemn şi piele. Imprimări şterse, 

emnări : 1. f. |1| : Să să ştie dc cind au inblat iepixcopul Daniil Vlaho- 

», ini răzedenfia Carncuţului, la anul 1820. iunie 2. leu Coxtantin Simcnovici şi 

■fV'i ■!' aa  am inxămnat: ani la 1820, la 2 iunife] (1. rom., chir., cerneală nea- 

■ It ') operta 3 : Octomvri şi noemvri, in anul 1830, toamna au foxl foarti lungă 

I >*( i nu nins (...) la 26 dccllctnvri şi pămintu au îngheţat foarte bine (1. rom.,

H f .  cerneală neagră).

fi* castrează în biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1709 cota IV— 1. 

^  , .Mu .it cu ANTOLOGHION. Iaşi, 1720.
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X II TKIOL). Rimnie, 1731.

B. li. V. II (20-1), p. 42— 15 ; D. P.. p. I«7— 188.

33. Exemplarul de la Suceava li). Dimensiuni : I, • :i:i,2/22,5 Om., 15 — 3i,2‘‘

21,7 cm. O 25,8 17,1 cm. Paginaţie: l-M f- +420 f. + I1J f. Legătura: clin !••’ :> si 

piele. C) încuietoare din piele si metal, un fixator metalic. Imprimări in fie: re,

foarte şterse.
Volumul cuprinde ilustraţii (f. 158 „Răstignirea", 10/11,4 cm.), iniţiale nate

in cadru, frontispicii si vignete gravate de „Demiter", 7238.
Însemnări: 1. f. 11]: Să .să .ştir de cind am venii Ut Iveşti fi m-am iiptumt 

dascal (■■■) in sfinta biserică eu Gavril (...) U t 7267 ( — 1759), uvg(ust) 1:> (I. mm., 

chir., cerneală neagră). 2. f. 1— 10: Acest afini triod l-au cumpărat (...) Luptd I...)

in zăliii preluminatului Domn Ion Costantin Neculai Vorvoil in domnie a i ţăriiI

Moldavii fi l-am dat sfinţii biserici de la Iveşti, care esti hramul (...) Mi" ■; .' şi

Gavril ea să fii întru puminire noastră, iară cini ar fura-o sau a lua-o >' la

această sffntă biserică să Iii afurisit de JIU apostoli ot Nicheea fi sufletul fr:i să

iii într-un loc (...) şi cu a trecletului ierarhi şi sfinţi arhangheli Miliail fi 

let 72M ( 174.t), aptrilie] ÎS (I. rom., chir., cerneală neagră).
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de ia j;.. ,i.i

..Sf. Voievozi" din Fălticeni. Nr. inv. (10513.

34. Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni: L  ■■ 31.3 21.5 cm.. B u',3'

15»,4 cm. Paginaţie : [3] f. +420 f. + [ 1 ] f. Legătura : din lemn si piele.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la paohîii 

„Sf. Dimitrie" din Ciprian Porumbescu. Xr. inv. 1150.

35. E x e m p l a r u l  d c  l a  D r a g o m i r n a .  Dimensiuni : L 30,8/22 cm, B -'*.3/

21 cm. Paginaţie: [3] f. +354 f. (lipsesc (16 f.. UI f. de la sfirşit). Legătura : clin

lemn şi piele.
Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1663. cota V— 14

X II I  CH IR IA CO D RO M IO N . Bucureşti, 1732.

B. li. V. II (205), p. 45— 17.
36. Exemplarul de la Suceava. (I). Dimensiuni: L — 30,5/21,5 cm., B — 2!\4/

20,5 cm., O -20,3/11.9 cm. Paginaţie: [4] f. +414 f. Legătura: din lemn şi piele.

l'n  fixator metalic. Imprimări în galben foarte şterse.
Frontispicii, iniţiale ornate in cadru, vignete, marca tipografului cu lite

rele M. E., o ilustraţie (f. 298 v. „Sf. Nicolae", 8 6,5 cm.). 1 J
însemnări : 1. f. 5—20 : Această Cazanie s-au cumpăra! despre seteanii din' 

Brăeşti şi s-au dăruit bisericii, in Brăieşti, hramului S. arhangheli Mihai f i Gavril’ 

ca să fie spre pomenire lor f i spre ertare păcatelor lor f i să fie statornica in b i

serica Br ";ti pentru ca gramada o au cumpărat fi alţii nice din stăplnitori -au 

tlin preoţi n-au avea merge, nice să o depărteze din Brăeşti fi cel re ar fura »  

sau ar streina de la Brâeşti acela să fie afurisit fi. anathema. S-au cumpărat Ui! 

anul 1810, decheftnjvfie 26 fi o au adus din Ardeal Vartolomei (...) fi gramada uiij 

dat 80 iei şi (...) au dat 10 lei (1. rom., chir., cerneală neagră).
Se păstrează: în depoz.itul centralizat dc carte veche. Provine de la parohul 

„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" din Brăieşti. Nr. inv. 6812.

A ROMANEASCA VECHE — CATALOG

7. Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni: L 27,3/18,5 cm., B — 26/17,5

•iginaţie•: |4| f. +414 f. Legătura : din lemn şi piele. O încuietoare din piele
■ •.al, un fixator metalic.

Însemnări : 1. f. 3— 19 : Această ocitelnă este a lui Mirt/n Cananu ot Ho- 

;/ <iu dat pomană pentru sufletul său la sfinta mănăstire a IIomorului, in 

veci amin. Iar cine ispiti s-o furr să fir anatima in veci de veri amin. 
i i (I rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
••.rea Domnului" din Dărmăneşti. Nr. inv. 243!).

Exemplarul dr Ut Suceava (III). Dimensiuni : I. 29,3,10,5 cm., B 27.8

i Paginaţie: |4| f. +414 f. Legătura: din lemn şi piele. Două încuietori din 
iei'* m metal. Imprimări şterse.

Însemnări : 1. f. 2—5 : Această năucenie este a mc, a căruia m i aflu iscălit

umpă'ratu-am eu bani eu llie Hrrescul, vist{icrnicl, sin Iftivnic, la let 7261
•:i), săptlrmbrirj 28 (1. rom., chir., cerneală neagră).

XIV AN TOLOGH ION . Bucureşti. 1736.

It. li. V. II (212), p. 50.

Exemplarul de la Suceava (l). Dimensiuni : L 31,2/21,2 cm., B — 29,2/

•n.. O — 25/17 cm. Paginaţie : de la f. 3 la f. 409 (lipsesc : f.t., f. 1. 2 de la

>it. I f. de la sfirşit). Legătura : din lemn şi piele. Două încuietori din piele 
metal.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

' oievozi" din Ipoteşti. Nr. inv. 453. Este eolligat cu OCTOIH. Bucureşti, 1736. 

4ii. Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni : B 33/21,7 cm. Paginaţie : 

i f 79 la f. 410 (f.t., [1] f. aparţin Octoihului apărut la Bucureşti, în acelaşi
psesc : f.t.. 78 f. de la început. Fără legătură.

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
i Viculae" din Inneasa. Nr. inv. 6555.

11. Exemplarul de la Suceava (UI). Dimensiuni: B — 32,4/21 cm. Paginaţie:

. f 52 la f. 406 (lipsesc : f.t., 51 f. de la început, 4 f. de la sfirşit). Fără le- 
Mirfl.

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia
V Voievozi" din Hirtop. Nr. inv. 6246.

12. Exemplarul de la Succviţa. Dimensiuni : L — 32,7/22,5 cm., B - 30,6/20,5

■ maţie : f. 11. 2 f. albe, de la f. 14 la f. 410 (lipsesc: f.t., 10 f. de la in-

■ ■ • .i. f 12, 13). Legătura: din lemn şi piele. O încuietoare din piele şi metal, un 
la lrii metalic.

e păstrează în biblioteca Mănăstirii Succviţa. Nr. inv. 170. Este eolligat cu
• ' " t u  Bucureşti, 1736.

I i Exemplarul dc la Dragomirna. Dimensiuni : B — 29,6/20,1 cm. Paginaţie : 
li* f ' la f. 358 (lipsesc : f.t., f. 1 de la început, 51 f. de la sfirşit).

In iomnări : 1. f. 2 : (...) dat la sflinfta biserecă unde să (...) hramul sfintului

• l ■■ In satul nostru. Rădăuţi, ci esti pentru (...) esti la bisărica în vcci, iar cini 

'* lipiţi să o ie sau din preoţi sau dintr-alţi să fie neertat de Domnul Dumnezeu
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şi de Maica prcacurata fccioara Mărie şi di. taţi sfinţii in veci s.s. indescifrabil 

(1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1677, cota IV— 1

XV OCTOIH. Bucureşti, 1730.

li. li. V. II (213). p. 51 ; IV, p. 238.

•14. Exemplarul dc la Suceava. Dimensiuni : L 31,2/21,2 cin., B —  ̂ ,2/155,5

cm., O 25 17 cm. Paginaţie: [2j f. +80 f. -f-|l| f. (lipsesc 4 f. de la sfi«-<jt>. Le

gătura : din lemn si piele. Două încuietori din piele şi metal.

Se păstrează in depozitul centralizai de carte veche. Provine de la paroli ia 

„Sf. Voievozi" din Ipoteşti. Nr. inv. 453. Este colliKat eu ANTOLOGHION. Bucu

reşti, 1736.

45. Exemplarul dc la Succviţa. Dimensiuni : L — 32,7 21,5 cm., B - 3n,ti/2(J.5

cm. Paginaţie: ['Jl f. +75 f. (lipsesc : !i f.. |1| f. de la sfirşit). Legătura: din lemn

şi piele. O încuietoare din piele şi metal, un fixator metalic.

Se păstrează în biblioteca Mănăstirii Succviţa. Nr. inv. 170. Este eolligat cu 

ANTOLOGHION. Bucureşti. 1730.

XV I AN TOLOGH ION . Rimnie. 1737.

li. li. V. II (215), p. 52—53.

40. Exemplarul de la Suceava (1). Dimensiuni : L ~ 39,5 2ii cm. B 37,7/25

cm., 0  — 28,5 1!) cm. Paginaţie: |4J f. +605 f. (lipsesc 45 f. de la sfirşit). Legă

tura : din lemn şi piele. Două fixatoare metalice. Imprimări in fier rece foarte 

şterse.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

..Adormirea Maicii Domnului" din llolda. Nr. inv. 4527.

47. Exemplarul dc la Suceava (II). Dimensiuni : L 34.lt/25 cm., B 23

cm. Paginaţie : |4] f. +273 f. (lipsesc 377 f. de la sfirşit). Legătura : din lemn. O

încuietoare incompletă, un fixator metalic.
însemnări : 1. f. (3) : Acest trifologhion am cumpărat cu ai noştrii drepţii 

[bani] .şi am dăruit sfintei Mănăstiri Putnii intru a noastră pomenire insă pinii am 

fi intr-această viată (...) la noi fi după viiaţa noastră, iar după a noastră vUaţă 

cine l-ar tăinui şi nu l-ar da uni este (...) cu unul ca acila o»i a fi giudieat la 

veniria Domnului Hlrijsftos] şi di smerinie nostră (...) 7254 ( — 1746/. ghenlarie] 10 

s.s. indescifrabil (I. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 6—24 : Acest Trifolog l-am 

fost afierosit sfinţii Mănăstiri Putnii după viiaţa noastră, iară fiindcă sfinta Mă

năstire Putna iaste îndestulată de cărfi l-atn dat la sfinta Mănăstire a sfintului 

Onofrci pentru a noastră porneauire, iară cine l-ar instreina l-om avea judecat la

o doao veniri• şi să fie afurisit anul 1764, aprilie 2 |s.s. indescifrabili (I. rom., 

chir., cerneală neagră).
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. Onufrie" din Mănăstioara. Nr. inv. 2850.

48. Exemplarul de la Suceava (III). Dimensiuni : L 35.2/24,3 cm., B - 32,9'

23,5 cm. Paginaţie : de la f. 274 la f. 605 (lipsesc [4| f.. 273 f. de Ia început. 45 f. 

de la sfirşit). Legătura : din lemn şi piele. Un fixator metalic.

* ARTEA ROMANEASCA VECHE — CATALOG 673

însemnări : 1. f. gardă ant., : „S-au legat de subînsemnatul. Muşinifa, 2 iu 

nie, 1852 Gheorghie Gheorghian." (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de Ia parohia 

. Sf. Onufrie" din Mănăstioara. Nr. inv. 2850.

XV II C A ZA N IILE  LU I IL1E M IN IA T . Bucureşti, 1742.

li. li. V. II (223), p .  57—60.

49. Exemplarul de la Suceava (I). Dimensiuni : I. ~ 29,4 21 cin., B 28,4/20 

i m„ O 22,5 15,3 cm. Paginaţie: [4| f. +207 f. Legătura : din lemn şi piele. Două 

fixatoare metalice. Pe coperta întîia : cadru marginal vegetal iar in centru „Buna

vestire", imprimări în galben.

însemnări : 1. f. I—9 : Această sfiută curte s-au dăruit de monahul Thcodol

Simionescu din Sf[inla[ mănăstire Neamfu, bise.ricei eu hramul Adormirea Maieei

Domnului construită acum din nou pe Sulta Mare, in apropiere de Monastireu Sla

tina, unde să stee pentru totdeauna nefiind nimănui permis <i o instreina de la 

uivj sllintj locaş, căci la aşa cu.su însăşi Maica Domnului, patroana acestui <f[int/ 

locaş, il va pedepsi pe făptuitoriu. Anul 1884, juniu 3 (I. rom., c. lat., cerneală 

albastră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de Ia parohia 

„Adormirea Maicii Domnului" din Văleni Stînişoara. Nr. inv. 6630.

50. Exemplarul de la Suceava (11). Dimensiuni : 1, 31,7/21,4 cm.. B — 30,7,

20.5 cm. Paginaţie : (4| f. +266 f. (lipseşte I f. de la sfirşit). Legătura : din lemn

i piele. Două fixatoare metalice.

însemnări : 1. f. [3) : Să să ştie că la 11 zile a lunii lui Ianuarie, la v[ele.tl 

1838, la 8 spre y ceasuri sara, i/i ziua Sf Untului) Theodosie (..) au fost o grozavă cu

tremurare pămîntului cît să soeote că va fi sfirşitul lumii că şi păsările din cui

burile şi culcuşurile sale. ca de cineva jos dări mate căzu, precum şi alte mişcă

toare v ietăţi: boi, vaci, d in i şi altele după obiceiu sar (...) şi ţipă ; dc care. să ne 
(crească Dumnezeu dc o grozavă cutremurare ca aceasta că şi căpriorii casii şi cu 
acoperimintul (...) plin de huit au fost. Şi s-au insămnat de mine, cel smerit intre 
(...) s.s. indescifrabil (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. mai jos, cu alt scris : Victor 

Cocoviun, hieromonahus Sf. Monasterii Succviţa, ano I84i> (I. rom., c. lat., cerneală 

neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. Arhangheli" din Corlata. NTr. inv. 1395.

51. Exemplarul d" la Suceava (111). Dimensiuni : L - 29,3/20,2 cm., B — 28,8/19,4 

cm. Paginaţie : [4] f. +267 f. Legătura : din carton si piele.

însemnări : 1. f. gardă ant. : Alexandru Botezat, candidat al Institutului pre

par (...) din 1 an 1863 (I. rom., c. lat., cerneală neagră). 2. f. 118v.— 119: La anul 

1814, noe[m]v[ric] am petrecut această carte, fiind în bejenie, in Vale. Sacă (I. rom., 

chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine dc la parohia 

„Pogorlrea Sf. Duh" din Valea Moldovei. Nr. inv. 1103.

52. Exemplarul de la Suceava (IV). Dimensiuni : L 31,5 21,5 cm., B — 30.2/

20.6 cm. Paginaţie : (3) f. +267 f. (lipseşte f.t.). Legătura : din lemn şi piele. Două 

fixatoare metalice.
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Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

..Sf, Nicolae" din Liteni, Nr. inv. 491.
Sit. Exemplarul tic Iu Suceava (V). Dimensiuni : B - 29,5/20,1 cm. Paginaţie :

dc la f. -11 la f. 227 (lipsesc: [4) f. de la început, 41) f. de la sfii-şit). Fără legă

tură.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Adormirea Maicii Domnului" din Comăneşti. Nr. inv. 865.

54. Exemplarul dc la Suceava (VI). Dimensiuni : L — 27,9/18,0 cin, B 27,2/

17.3 cm. Paginaţie: |:<1 f. +266 f. (lipsesc: f.t., I f. do la sfirşit). Legătura : din

carton, piele la cotor.
însemnări : I. f. [3] : Această cartc. llie Miniat, ieşti a bisericii din Harodnic. 

s.s. indescifrabil (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat dc carte veche. Provine de la biserica 

filială „Adormirea Maicii Domnului" din Lcucuşe.şti. Nr. inv. 0380.

55. Exemplarul tic la Suceava (VII). Dimensiuni : 1. 29.fl 21,2 cm., B 29,3'

19.8 cm. Paginaţie : de la f. 5 la r. 267 (lipsesc : |4| f., 4 f. de la început). Legă

tura : din lemn şi piele, numai coperta posterioară. Imprimări in galben foarte 
şterse.

însemnări : I. f. 10— 17 : (...) Dumnezău, Damasehin şi a lot neamul lui ca să

Iii in veci la sfinta biserică, iară cini ar voi cu să o înstrăineze să fii supi blăstămul 

Maicii Domnului şi a Sfintului mucenic Gheorghi. Şi am insămnat ins uşi cu mina 

mea (...) monah loann, duhovnic 1840, mai 8 zile (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. Nicolae” din Dolheştii Mici. Nr. inv. 6361.
5(5. Exemplarul de la Suceava (VIII). Dimensiuni: L — 29/30,4 cm., B - 28,1/ 

19.2 cm. Paginaţie: de la f. 32 ia f. 251 (lipsesc: |4] f., 31 f. de la început. 10 f. de 

la sfirşit). Legătura : din carton, pîn/.ă la cotor şi colţuri.
Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. Dumitru" clin Gulia. Nr. inv. (>1150-

57. Exemplarul dc la Putna. Dimensiuni: I. • 30,1» 21,5 cm.. B 29,4 21 cm. 

Paginaţie : Hl f. +207 f. Legătura : clin lemn şi piele.

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 483.

58. Exemplarul de la Dragomirna. Dimensiuni : L — 29,2/20 cm., B - 28,7/20

cm. Paginaţie: 13] f. +207 f. (lipseşte f.t.). Legătura : din carton şi piele.

însemnări : 1. f. 1—3 : Această sfinta şi dumnezăiască carte, ce să chiamă lllc

Mintal, am cumpâral-o eu cu 4;> lei de la preotul, fecioru răpăosatului preotului 

Ştefan ot Truşăşti, la 18.10, ghentir l. Gheorghi (...) şi să chiamă llie Miniat (1, rom., 

c hir., cerneală neagră).
Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1669, cota v-33.

X V III EVANGHELIE. Bucureşti, 1742.

li. II. V. II (224). p. 60—61. J
59. Exemplarul de la Suceava (I). Dimensiuni : L — 28,3/20,8 cm., B - ’.v.'.i', j

19.5 cm., 0-22,1/15,1 cm. Paginaţie: [4] f. +180 f. Legătura: din lemn şi ploi*.

Două fixatoare metalice. Motive vegetale imprimate în galben ; pe coperta intim, lA 

centru, o cruce din metal.
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Gravurile ce reprezintă pe cei patru evanghelist! se găsesc pe f. : (3) v„ 50 v., 
•19 v„ 21 V.

Însemnări: 1. f. [3]v.-5: Pomelnicul ctitorilor ce-au închinat această evan- 
ihelie la mănăstire: Vasile, Maria i ced Hi : Ştefan, lliana, Apostol. Această sfinta 

1 rintiihclie o am închiriat noi lui Dumnezău şi sfinţii Mănăstiri V(tronc.(ui, unde

vi pruznuieşii hramul Sfintul mucenic Gheorghe pentru pomenirea noastră, n unor 

ncătoşi şi ne rugăm sfinţilor părinţi, egumeni şi cu lot soborul ce s-or inlimpla, 

lupii vreme, să ne primiţi ca pre nişte mici şi nevrednici ctitori. (...) datorie creş- 

■■■i.casca să uc pomeniţi in sfintul jcrtăvnic ca prin rugile voastre sa milostiviţi

l" Dumnezău să ne ierte păcatele ca pre acei ce sint mai păcătoşi decit toţi oa-

n.'nii (...), ce împreună cu această Evanghelic au dat şi Apostol, iară cine le-ar 

'ur<i vau le-ar mula dc la mănăstire piriş să aibă la infricoşalu giudeţ a lui Dum- 

:<iu, sfintul marele mucenic Gheorghe şi preacuviosul părinte Daniil (1. rom., 
i Im  . < erneală neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
I Arhangheli" din Bucşoaja. Nr. inv. 4688.

Olt. Exemplarul dc la Suceava (11). Dimensiuni : 1. 30.3/21,7 cin., B - 29.3/

ni Paginaţie : (4) f. +180 f. Legătura : din carton si pinză.

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
, I Arhangheli" din Mihoveni. Nr. inv. 418. ,

• I Exemplarul de lu Suceava (III). Dimensiuni: L 31,0 22,1 cm.. B — 30.0'

Paginaţie: [4| f. +178 f. (lipsesc 2 f. de la sfirşit). Legătura: din lemn şi

IV i<.pei'.ta intîia : imprimări in galben foarte şterse.

In -emnări : 1. f. 1—20: In numele tulului şi u  fiului şi a duhului sfint. C i l

mlu ha Dumnezeu şi cu darul duhului sfint, iată eu Banco Matciu cu soţu său,
 umpărat această sfinta Evanghelic drept 19 florinţi pentru păcatele lor

l ■< * i nilor şi a moşilor, strămoşilor şi o u dat iu bescreca cea veche şi hie

t I j aceasta dată acolo, iară de s-ar alia preut sau diiacon sau altul cineva

> ri.i he.scricii sau liiccine să o fure sit hie. afurisit anatliema preclet şi prn- 

t  un  In in o Domnului H[rilsltos] 1752, dec[cmbriel 1 (1. rom., chir., cerneală

>k .trează în depozitul centralizat de cartc veche. Provine de la parohia 
I- !»*'■ «•“ din Suceava. Nr. inv. 05.

•8 t • mplarul de la Suceava (IV). Dimensiuni: L 33,6/22,5 cm., B — 31,2/

i I’, in,iiie: [4] f. -(-178 f. (lipsesc 2 f. de la sfirşit). Legătura: din lemn şi 

K l i cotor. O încuietoare din piele şi metal. Imprimări în galben foarte

* pfl-’n .iză in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
I' t ii hi" clin Toleşti. Nr. inv. 6695.

f i. g,tarul de la Suceava (V). Dimensiuni: L 30,9/22,2 cm, B =  28,7/ 
|*ii ' i.iUe : [4] f. +180 f. Legătura: din lemn şi piele. Un fixator metalic. 

In galben foarte şterse.

l f.t. — f. [3] v. Această sfinţii şi dumnezeiască Evanghelie (...)

} H#*tI inele, ia Spâtureşii, unde este. sfintul (...) care am dat pe evan-

—*i ’rtfi ' ’ s.s. indescifrabil 7251 (-  174:t), hramul Blâgoveşteniile, cmc ar 
In-ir,iina-o de la biserica ine să fie afurisit şi anatheme maranafta

I eu luda şi să fie blăstăinat de Domnul Hfrijsftos] şi dc Maica

ti Ir. i VIIIc şi optusprăzeci (1. rom., chir., cerneală neagră).
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Se păstrează in depozitul centralizat de carte vecile. Provine de la parohia 

...Sf. llie." din Fălticeni. Nr. inv. (>045.

64. Exemplarul (le la Suceava (VI). Dimensiuni : L — 31,8/21,7 cm., 15 30,2/20,7

cm. Paginaţie : 14] f. -+-180 f. Legătura : din lemn .şi piele. Două fixatoare meta

lice. Imprimări în galben .şterse.
însemnări : 1. f. gardă ant. : Această sfinta Evanghelie am plătit eu de legai 

douăzăci lei in primăvara anului 1838, mai 8 s.s. indescifrabil (1. rom., chir., cer

neală neagră). 2. f. 33 V.-67 : Această sfintă Ivanghelii să ştii că au cumpărat-o 

dreptu doisprezece lei bani noi şi pe jumătate de bani au dat preut Ciavril Ghiorghi 

şi să să pominească şi preutesa mea, Alexandra că ii au fost; şi ostinitor la fă

cutul besaricii lui S-tii Teodor sa să ştie, iară pe jumătate au dat bani gipinul 

Ghiorghi (...) să-l pominiască şi giupinesa duniisale, Zamfira şi această sfintă Ivan- 

ghelie să să ştie ne-au cumpărat-o de bună vo<‘ nostră şi am dat-o la biserică, 

urute să prăznueşte hramu sfintului Teodor şi să fie pentru sănătate nostră şi 

pentru sufletili părinţilor, iară cine din preu[i sau din dascăli sau poporăni ar in- 

drăzni să o înstrăineze dc la acest pristol, uni s-ar ceti, să fii supt blăstămul şi 

a fure senii şi blăstămul Domnului Dumnezeu şi de maica precista şi de, 318 pă

rinţii sfinţii de la S'icheea şi am cumpărat-o in zili prcluminal Donmu Ion Costan- 

i.in Neculai Voevod şi mitropolit chir Nechifor şi ani insămnat eu, singur multu 

păcătos şi mult smerit din preufi. Eu, preut Gavril Ghiorghi ot -Ştii Teodor in let 

7251 ( 17-13), in[c)s[ea]ţ dech[e.mbrie] I (!. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sfintul Gheorghe" din Boţeşti. Nr. inv. 1)455.

1)5 . Exemplarul de la Suceava (VII). Dimensiuni : L 30,9/20,8 cm., B — 3 0 /

20,1 cm. Paginaţie : |4] f. +180 f. Legătura : clin lemn şi piele. Două fixatoare me

talice.
Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. Dimitrie" din Plăvălar. Nr. inv. 14411.

tiii. Exemplarul de la Suceava (VIII). Dimensiuni : I. 30,8/21 cm., li - 29,3/

20 cm. Paginaţie: [3] f .+ 180 f. (lipseşte 111 f. de la început). Legătura: clin lemn 
si piele. Două încuietori clin piele şi metal. Imprimări foarte şterse.

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
„Înălţarea Domnului" din Vama de Jos. Nr. inv. 4751.

i)7. Exemplarul de la Suceava (IX). Dimensiuni : L .12,22 cm.. Ii — .10,5'21

cm. Paginaţie: (:t] f. +180 f. +|2] f. (lipseşte [1| f. dc la început). Legătura: din

lemn şi piele*.
Însemnări: 1. f. gardă ant.: Această sfintă evanghelie s-au legat pe vreme 

iscălitului, la 12 ienuarie 18-15, cu şapte lei, in convenţie, din lădifă bisericii din 

Soloneţ, Gheorghie Cantemir, paroh din Căjvana (1. rom., chir., Cerneală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii „Sf. loan" clin Suceava. Nr. inv. 829.

X IX  PSALTIRK. Iaşi, 1743.

li. l{. V. II (234), p. 70—79 ; IV, p. 240.
68. Exemplarul de la Dragomirna. Dimensiuni : L 27,3/18 cm.. B — 25.4/10,4

cm.. O 20/11.fi eni. Paginaţie: |5] f. +184 f. (lipseşte [1] f. de la început). Legă

tura : din lemn şi piele.
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Iniţiale ornate în cadru.

însemnări : 1. f. 102 : Vasile Tracieariu din satul Davideni, in anul de la

llrtitos 1900 (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 102v.-103: Această sfintă Psal-

i '' este ci preutului tandrii Hori şan din Davideni şi am căutat eu, Toder Siretean 

•>* cind a (...) şi am aliat că este de 50 de ani, adică cinci zeci pină in anul 1794, 

•<■, !/. lubric/ ÎS şi intru această zi am făcut cercare (...) din satul Davideni şi 

ulllmlu-să cu grişală s-au prifăcut di iznoavă. Şi cine a ceti aice să zică: Dumnezeu 

«<)-| erte că eu incă am (...) pe acel ce au cumpărat amin (1. rom., chir., cerneală 

h n i A). pe cotor : „Davideni" (e. lat., cerneală neagră).

Se păstrează 111 biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 1684. cota IV—2.

ti!). Exemplarul de la Rădăuţi. Dimensiuni : I. — 27,5 18,5., B 25,5/17 cm.

f. . ni.iţie : |4] f. +184 f. (lipsesc: [2] f. de la început). Legătura: din lemn si piele.

însemnări : 1. f. ’2—0 : A preutului Ion (■..) care este dat de la părintele mi- 
Ir Afechefor din zilili luminatului Domn lo Necolai Voevod Mavrocordat de
In 1 e let 7255 ( I7-W), sept/embrie) 23 (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în biblioteca Muzeului „Tehnici populare bucovinene" din Ră- 

M 11I1 \r. inv. IH45.

70. Exemplarul de la Putna. Dimensiuni : I, 30.8 18,7 cm., li — 29/17,8 cm.

IV ‘maţii* |0( f. (-184 f. Legătura : din lemn şi piele. Două fixatoare metalice.

însemnări : 1. f. gardă ant. : .lcc'ci.vta sfintă psaltiri- este a sfinţii mănăstiri

1 iu. la 25 noetnvlrie), 1830. (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f.t., jos : Această 

llliUn psaltire esti a sfinţii mănăstiri Putnii tipărită de Duca de la Thasos, jară 

'■• n i l  şi depărtată (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Putna. Nr. inv. 2218.

X X  APOSTOL. Bucureşti. 1743.

II. It  V. II (229), p .  t>4—05.

,1 Exemplarul de la Suceava (I). Dimensiuni: L 28,2/18.7 cm., li — 27 17

• 11 <> 22/13 cm. Paginaţie: |2| f. +178 f. Legătura : din lemn şi piele. Două in-

lMt»”.iii'i .lin piele şi metal. Motive imprimate, foarte şterse.

Gravuri: f. [11 v. „Sf. apostol Luca" 23,2 14.2 cm., f. 1 „învierea" 12,13 cm. 

1 ' "i Iniţiale ornate in cadru.

însemnări : I. f. 175 v-17ti : Acest sfint apostol l-am cumpărat eu, preotul 

Alavi.-.ir de la David (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de hi parohia 

Vil ' • .! Maicii Domnului" din Cîmpulung Mold. Nr. inv. 4091.

1 .! Exemplarul de la Suceava (II). Dimensiuni : I. — 32.2 21 cm., l i  29,!)/ 

IW.ii n Paginaţie : |2| f. +178 f. Legătura din lemn şi piele. Două încuietori din 

I* l< 11 metal. Imprimări foarte şterse.

însemnări : 1. coperta 2 : Aceasta sfintă carte estc legată de robul lui Dum- 

tfim  \ichita Căplanu, solul său, Maria 1823 (I. rom., chir., cerneală neagră).

.. păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine' de Ii i parohia 

,M Nnnlae" clin Fundu-Moldovei. Nr. inv. 4407.

V.( Exemplarul (le la Suceava (III). Dimensiuni : L - 27,8/18.5 cm.. Ii 20.7 

IM  • i" Paginaţie : (2] f. +178 f. Legătura : numai coperta posterioară, din lemn 
it |.|0le.



OLIM PIA  M1TKIO

însemnări : l. f. gardă post. : Să să ştii de cind au foni iarna ce goală IUI , 
fevfruarie] I (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
-Sf. Nicolae" din Liteni. Nr. inv. 8855.

74. Exemplarul dc Iu Suceava (IV). Dimensiuni : I. — 28,11/1(1,:; cm.. B 27,5 18.1

cm. Paginaţie : |2) f. + 178 f. Legătura : din lemn şi piele. Pe coperta intîia dublu

cadru marginal vegetal, in centru „Răstignirea", pe coperta a doua, simplu cadru
marginal vegetal.

Se păstrează în depozitul centralizat dc carte veche. Provine de la parohia
..Adormirea Maicii Domnului" din Baia. Nr. inv. I>!t05.

75. Exemplarul dc la Suceava (V). Dimensiuni : I. 31.1/2(1 cm, B 29,9/19.1
cm. Paginaţie : 172 f. (lipsesc : |2| f. de la început, li f. de la sfirşit). Legătura : din
lemn şi piele.

Însemnări : 1. f. 1— 8 : Această carte, anume Apostol, am cumpărat din (...) 
dat cu ce-i tot drept 5 lei pol, care l>ani s-au plutit deplin de mine (...) Vasile din 
Tuleşti, [s.s. indescifrabili (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parol im 
..sf. C-tin şi Elena" din Drăguşeni. Nr. inv. (î808.

7l>. Exemplarul de la Suceava (\'l). Dimensiuni : L 32.3 20,7 cm, B 29,7/
19,5 cm. Paginaţie : 178 f. (lipsesc |2| f. de la început). Legătura : numai coperta
p<istorioară, din lemn şi piele.

însemnări : I. f. I—34 : Să să ştie cine au cumpărat această sfintă cartc,
anume Apostol, adecă cu Matei Tinpăscul cu soţia mea Măriufa şi cu răru meu
l rsul, sin Strătulat şi am dat-o In biserică, in Vamă, să llie pomană, iară cine s-ar

scula să o mute sau să o fure sa llie supt mare hlăstăm ca să hie legat de 318 

oţeti. Şi pre(ul i-au lost drept 7 Ici, 2 poli adică : adică eu Matei am dat 3 lei i (...) 

iară cu Irsul ani dat 3 lei, 7 poli ca să ne hie nouă pomană şi feciorilor noştri ş 

am dat-o Ia biserica ce veche iu Vamă, let 725J ( 1713) (I. rom., chir., cerneală
neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
..Înălţarea Domnului din Vama de Jos. Nr. inv. 47i>ti.

77. Exemplarul dc la Suceava (VII). Dimensiuni : I. 31/19,3 cm., B — 20.0/18.5 

cm. Paginaţie: [2| f. +175 f. (lipsesc 3 f. de la sfirşit). Legătura : din lemn şi 
piele. I n fixator metalic, o încuietoare din piele şi metal.

însemnări : I . f. 5—9: (...) Petră ot Herevoieşti ca să-i fie drept darul sfinţii 

sale şi feciorilor sfinţii sale. Iară sfinţie sa să aibă a mc pomeni la sfinte rugile 
sfinţii sui,- intru toată viata sfinţii sale, leat 7247 ( - 173!)), iuli 20 (I. rom., chir., 

cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine do la parohia 
..Sf. Gheorghe" din Băneşti. Nr. inv 814.

78. Exemplarul c/c la Suceava (VIII). Dimensiuni : 1, — 27,9 18,7 cm., B 2(>,7
I7.ii cm. Paginaţie : [2] f. +178 f. Legătura : din lemn şi piele. Două fixatoare 
metalice.

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 
..Sf. D-tru" din Adîncata. Nr. inv. Iii").

79. Exemplarul de la Suceava (IX). Dimensiuni : I. 29,ti 1 î»,7 cm., B 28.8/

18.!) cm. Paginaţie : |2| f. +178 f. Legătura : din carton si piele. Două fixatoare 

metalice.

■ AKTEA ROMANEASCA VECHE — CATALOG 679

Însem nări : 1. f. [ 1 ]-2 : Această dumnezăiască carii, anume Apostol, iasti a 

-ir. smeritul in tru  presriteri, chir Axintie, care s-au cumpărat cu drepţi bani ai 
nuci şi ilupă viata mc, aşa am hotărit, să fie danie feciorilor miei pentru pome

nirea noastră şi pentru încredinţare lor am iscălit, In anii de la IHri]s[tos] 17H4,

• pt/enibric) 1, Erei Axcntie ot Urăgoeşti şi cu soţul mieu An iţa (1. rom ., chir., 

erneală neagră).

St păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

Sf A rhanghe li" d in  P irteştii de Sus. Nr. inv . 75(i.

8(i. Exemplarul de la Suceava (X). D im ensiun i : L — 27,-1/18,:î cm., B - 2ti,7 17 

n  Paginaţie  : [2[ f. +178 f. Legătură : d in  carton şi p inză.

În se m n ăr i: I. f. 22— HO: Ace.vt Apostol este al mieu, de mai gios iscălit, şi 

h ni cumpărat cu drepţi banii miei & lei, 21) galbeni şi l-am dat fiului m ieu loan 
jir c pomenire şi am  iscălit, lerodiacon Theodor ot Ser băneşti, let 1X11, septlentbrie/ 

(I. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 178 v. : .leea.vtrt carte, Apostol, să să ştie 

a ani' cumpărat-o eu Theodor Diiaconu, sin Iu Ion Sendre (...) dascalului ot Min- 
reşti. (...) şi imbla veletu dc la zidire lumii 72X1 ( - 1773) (I. rom., chir., cerneală 

nvrtgră).

Se păstrează in  depozitul centra lizat de carte veche. Provine de la paroh ia 

Sf Arhangheli" d in  Şerbănesti. Nr. inv. 1041.

81. Exemplarul de ta Suceava (XI). D im e n s iu n i:  L 28,8/1!),:! cm.. B — 27,7' 

cm. P ag in a ţ ie : |l] f. +178 f. (lipseşte f.t.) Legătura  : d in  lem n şi piele. Un

'isa to r  m etalic. Im p r im ăr i şterse.

în sem nări : I. f. 15— Hi : .lce.vf Apostol este dăruit de dumnealor negustor din

'iri/ul Şiretului iutii t/iupinul Simion '/.uz şi de fiiul dumisale Toader 7.uz la bi
serica satului Verpolea spre vecinică pomenire şi spre crtarea păcatelor. In Seret, 

,i I. februar 1841), Simion '/.uz, Toader '/uz (I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitu l centra lizat do carte veche. P rovine  de la paroh ia

sf Treime” d in  Ş iret. N r. inv . 2091.

82. Exemplarul de la Suceava (XII). D im e n s iu n i:  I. 80,8 l!l,5 cm.. B — 29,2

■i cm. Pag inaţie  : [21 f. +178 f. Legătura : d in  lem n şi piele. Două fixatoare me-

ţ.ilire. Im p r im ări foarte şterse.

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine do la paroh ia 

sf. Vasile" d in  Cozăneşti. Nr. inv . 4113.

88. Exemplarul dc la Româneşti. D im ens iun i : L 30,5/20 cm., B — 20,3 18 mii. 

I '.m inaţie  : [ I ] f. +178 f. (lipseşte f.t.). L e g ă tu ra : d in  lem n şi p ie le . M otive  geo

metrice şi vegetale im p r im a te  în fier rece.
însem nări : 1. f. [1J-2: Aci’ustă sfintă carte. Apostol, au cumpănit Mihalache

1 uiHirenco (...) uu dat la biserică Ia Călineşti (...), ce este hramul sfintei Arhanghel
Mihail, care este moşia mc, let I7t>7, avfgust} 13 (1. rom ., chir., cerneală neagră).

f 178 v. : Atanasie Topardău, in Călineştii lui Cuparcncu, cantor bisericesc ort. 

ai anul li)t)4 5 (1. rom ., c. lat., cerneală neagră).

So păstrează în  b ib lio teca parohiei ..Sf. N ico lae" d in  Rom ăneşti. Nr. inv . 83.

84. Exemplarul de la Dragomirna (I). D im ens iun i : L  31,8/20 cm. B 29,8' 
•• ein. Paginaţi»' : |2| f. +177 f. (lipseşte 1 f. de la sfirşit). Legătura : d in  lem n şi

piele. Im p r im ăr i şterse.

însem nări : 1. pe co to r : Davideni (o. lat., cerneală neagră).

Se păstrează in  b ib lio teca M ănăs tir ii D ragom irna . Nr. inv . 855, cota V— 5.
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85. Exemplarul de hi Dragomirna (II). Dimensiuni : I, - 30,5/19,5 cm., B ~ 

2!),*-/18 cm. Paginaţie : [3| f. ras. +17:> f. (lipsesc 5 f. de la sfirşit). Legătura: din 

lemn si piele. Două fixatoare metalice.

însemnări: 1. f. |1]—[.'{j : „Acecstă istorii' ce s-au aliat in scrisori Ic sffi/ntii 

mitropolii scrisă de preasfinţia sa Glteorgllie, mitropolit /al] Moldavii. '

înştiinţare facem pentru obiceaiul Molduvii că intimplindu-să aice Domn ră- 

pciisatttl Alexandru V/oeJvlod] xi mitropolit sfinţia sa Chir Josif, care au fost şi 

la soborul al optulea si cu părintele ierinonah Grigore Ţanblat, care s-au săvirşit 

la Moscu mare Bogov (?) mai naiitlc acelui sobor. Intimplindu-să la Tfafr/i/grad 

inpărat creştinul Manoil Paliolog, iară fiul lui Manoil, Afnjdronic Paliolog, fiind 

la Beci ti (fmere Chcsariului de Beciu. Iară la vremea bătrincţelor lui Manoil Pa- 
liolo-i inpărat au trimis la fiul său, l.a A[n/dronic Paliolog, la lieciu. sa merg la 

T/a]r/ilgrad ca să fie inpărat in locul lui Manoil Paliolog, părintele său. Şi viind 

să nuirgă la T/afr/i/grad au venit pe la ţara Moldavii şi au, eşit înainte intru in- 

timpinare fericitul Alexandru V/oe/vod cu tot simitul dinpreună cu sfinţia sa Chir 

losif mitropolitul şi cu tot clirosul bisericesc precum să cade la un inpărat creşti

nesc şi l-au petrecut )>ină lu Chilia, la Dunăre. Iară ii/paratul Andronic Paliolog 

văzind ţară ca aceasta şi norod creştinesc şi pravoslavnic era acesta şi arhiereu şi 
cliros învăţat şi inpodobit cu toate obiceaiurile biscaricii T/a/r/i/gradului la vrea- 

iihcu creştinătăţii s-au preminunat şi au dat laudă fi au zis că [ară ca aceasta

cu de toate darurile şi roadele pămîntului şi obiecaiuri şi inţălepciune şi iubirea 
de streini aiurea n-au văzut, nici au auzit să fie. Şi intrebind pre fericitul A lexan 

dru V/oe/vod la ce înpărăţie sau eră ic iaste închinat, Măria sa au răspuns cum 

cn-ş stnpineşte ţara cu sabia despre toţi megieşii şi despre toţi nepriiatc.nii. şi in

trebind şi pre sfinţia sa Chir losif mitropolitul la care patrierşie iaste închinat 

sfinţia sa au răspuns precum că iaste închinat la Ohridă şi făgăduindu-i luminatul 
inpărat cum ca dacă va mergi■ la Tarigracl va să Iacă Molduva precum iaste Ohri- 

dul şi Pichiul şi Chiprttl, să fii■ nesupusa şi neplecată nici unia eparhii. Şi mer-

gind la Tarii/rad. au luoat in pi frăţie şi Manoil inpărat Paleolog, tatăl lui A/n/dranic,

s-au călugărit şi stringind sobor 24 Patriarşi şi cu toţi mitropoliţii au rădicat
mitropolia Moldavii de supt ascu/l/tarea Ohridului cu sobor şi au asăzat să fie 

Mitropolia Moldavii ea ttn patriarh precum iaste Ohridul, Pichiul, Chiprul aşa şi 
Moldava. Şi cele săborniceşti cărţi trimisă de la Tarigrad la Alexandru V/oe/vod şi 

la losil mitropolitul au fost la Mănăstirea Neamţul, care eu, smeritul Gheorghie 

cu mila lui Dumnezeu nuitropolitul Moldavii, mărtiirisescu cu giurămint că le-am 

văzui eu ochii miei şi au fost la Neamţ, la mănăstire, pină cc s-au stricat şi 

s-au (cu altă mină, scris in continuare) răsipit [ara Ia domnia Mării Sale Dumitraş- 

că V/oe/vod. Şi < u acelea săborniceşti cărţi pe pergament scrisă co pecete, pujoră 

inpărătească, in argint intiposit şi cu iscăliturile patriarşilor şi a citva arhierei şi 

dinpreună cu acest de mai sus pomenit au trimis Andronic Paleolog inpărat, feri- 
citului Alexandru V/oe/vod coroană inpărătească şi ahtrghidă, care acest port s-au 

ţintit la toţi domnii piuă la domnia lui Alexandru V/oe/vod Lăpuşneanul, şi au

Vezi Nicolae Cârlan. O versiune <i relaţiei mitropolitului Gheorghe, în „Va
lori bibliofile din Patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare*1, II. Con
siliul Culturii si Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1983, p. 175—182, unde, pentru prima 
oară, face cunoscută această versiune manuserisă.
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mai trimis, tij, Andronic Paleolog inpuratul dar părintelui chir losif mitropolitul 

a sf/i/ntă icoană făcătoare de minuni cu doao feţe: de o parte Maica Preacurată, 
de cită parte Sf/ijiitul Gheorghie, care pină astăzi să află la Mănăstirea Neamţul, 

care să închină. Şi dinpreună au trimis şi mitră şi sacos că mai nainte vreme 

mitropoliţii Moldovii slujia sf/i/nta liturghie cu felon, iară maicii lui Andronic 

Paleoloţi inpărat ii era numele Anna inpărăteasa lui Manoil şi Măria sa încă au 

trimis dar Doamnei Annei, doamna fericitului Alexandru V/oe/vod, o sfintă icoa
nă —  Si in ta Anna-Maica Maicii procurate iarăş făcătoare de minuni ferecată şi 

inpodobită cu cheltuială inpărătească. Iară Măria sa Doamna Anna o au trimis dar 

sfinţii mănăstiri Bistriţii, fiind această sfintă mănăstire făcută de fericitul Alexan

dru V/oe/vod si de Doamna Mării sale, Anna. Iară această sfli/ntă icoană, Anna, 

la vreme de neploaie scoţindu-să cu lilie afară din mănăstire şi făcindu-să o sfeş

tanie, pină a să intoarce la mănăstire numai ce ploo, de nu preste tot, iară citu-i 
hotarul mănăstirii numaidecit ploo. Şi istoria s-au adeverit din săborniceşti le cărţi de 
h: Tarigrad, trimisă aice la Moldova, ce au fost la mănăstire Neamţului. Şi in 
zilele răpăusatului Ştefan V/oe/vod Gheorghie s-au intimplat de au mers la mă

năstire, la Neamţ, şi Nicolai Gramaticul, fratele lui Postolache Miscul căruia i-au 

tăiat Ştefan Voevod sin Vasile Voevod nasul, care au tălmăcit şi Biblia di pe 

limba elinească pe limba rumân casc ă cind au fost capighihae Mării sale, lui Gri- 

gare Voevod din ţuru muntenească, la Ţarigracl, care pre acel izvod o au dat in 

tipografie creştinul Şerban Voevod Cantacozon, Domnul muntenescu. Şi acest Ni- 

colai Gramaticu au cetit acele hrisoave înpărăteşti şi patrierşăşti şi scriind pentru 

icoană de la Neamţ, precum că scoţindu-să afară din mănăstire cu litanii şi fă 
cindu-să osfeştanie au început a să închina şi de atunce s-au vădit închinăciunea 
ei; aşijderea ş i pentru sf/i/nta Anna după cum scrie mai sus. Iară mitropolie 
Molduvii nu iaste plecată nici unuia patriarh, precum arată şi in sf/i/nta pravilă 
cec mare Ia list 402, 40.1. Iară de zic muntenii cum că nu ştiu de unde au luat 
moldovenii această putere, de nu să pleacă nici Ohridului, nici Ţ/a/rigradului, dară 
noi ştim. Şi această istorie o am scris eu, cu condeiul mieu, smeritul Gheorghie 
Mitropolitul în anii de la Adam 7231 (=  1723), fev/ruarie/ 13, iară de la bătrînul 
Alexandru Voevod au fost 7905 ( =  1587), iară de la Şerban V/oevo/d Gheorghie 
au fost ve let 7193 (— 1685) cind au fost Nicolai Gramaticul la Neamţ.

Şi această istoric au găsit-o logofătul Grigoraş in• scrisorilc Mitropolii şi 

am scris-o după aceia şi eu mărturisescu că am scris cum au fost acolo intr-a 

cea vcache scrisoare, ce au fost mărturisit Gheorghie Mitropolitul că au văzu t 

acele hrisoave inpărăteşti cu ochii Preasfinţii Sale Ia mănăstire, la Neamţu, şi 

s-au scos de pre ace vcache prubă in zilele Mării sale Costandin Dimitru Mor uz 

V[oc:c[old lu v leat 7286 ( — 1778), glienar 26. Apoi cu altă mină : Să să ştie că 

această istorie o am  scris-o cu Ifrim Ardealcan fiind cu şidearea in sfinta mănăs

tire Voraneţul. Cu blagoslovenia Sfinţii sale părintelui Chir Macarie, egumen sfin
ţii mănăstiri Voraneţul la v let 7289 ( — 1781), m/els/ea/ţ mai 13 (1. rom., chir., 

cerneală neagră). 2. f.t. însemnare in limba greacă, cerneală neagră. 3. f. [11 v .: 
Pomelnicul ctitorilor ce-au închinat mănăstirii acest apostol : Vasile, Mărie i cead 

ih : Ştefan, Ileana, Apostul, Monahie, Evdochie, Gavril, Echim, Nazarie, Ion, Toa

der, şi ves rod (I. rom., chir., cerneală neagră) .4. f. 2—fi : Tlcest sfint Apostol l-a 
închinat (...) Voraneţul unde esti hramul sfintului mucenic Gheorghie. pentru po

menirea noastră (...) păcătoşi şi ne rugăm sfinţilor părinţi egumeni şi a tot săbo-
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rul cc i'or fi, (lupă vreme, la aceasta mănăstire să ne prinii.fi ea pre nişte mai 

mici fi nevrednici ctitori şi fdcitid creştineasca datorie să ne scrieţi la sfintul po
melnic : Vasilie şi Mărie i cead iii şi să ne pomeniţi la sfintele taine a ştiutului 

jertăvnie ca prin rugile sfinţiilor voastre şi a sfintului mucenic Gheorghie 

şi a preacuviosului părinte Daniil să milostiviţi pre Dumnezeu xă ne erte 
păcatele ca pre acei ce sîntem mai păcătoşi decit toţi oaminii ce-au viei uit 
in lume. D-zru să vă ierte şi pre voi şi să vă spăsască şi inpreună eu acest Apos
tol am dat şi o Evanghelie, iară cine le-ar fura sau li-ar muta de la aceasta mă

năstire piriş să-i. fie la straşnicul giudrţ a lui D-zău sfintul mucenic Gheorghie si 
curiosul pariu teii Daniil, lei 7201 ( 1756), ghenlarie] 13 (1. rom., chir., cerneală

neagră). 4. f. :i2— .‘14 : Cind au căzut omăt mare de cinci palme in luna lui mari/ 

1 Evdochie, let 7261 ( 1756), mart I, vineri (I. rom., chir., cerneală neagră)

f. 7—:tl : Acest sfint apostol eu smeritul intre ermonaşi şi mult păcătos lui D-zău 

(...) cu cerire de milostenie am ciştigat di• la (...) biv vel pitar şi s-au inchina! 
aceştii sf[in]tea mlălnăsiiri Voronclului, unde esti liramu Sf/i/ntul mari mueeii 

Gheorghie şi precuviosul părintele nostru Daniil cel nou ce esti (...) moaşti de . 

odihneşti' intr-atest sflijntă mlalnlufstiri şi pentru credinţa am iscălit, let 72t>-f 

( — 1756), ghcnlarie] 13. Ghedeou, eglumen] Vuroneţului, iar pintru luna (...) a lui 

glienar in ii zale (...) fevfruarie], in locul mieu s-au pus egumen Maeare, ucenicul 

mieu care esti dr postrig dintr-acrst m/ă]t(lăjxf li/re Voraneţul. I.a ve let să să 

ştie că Macare au intrat cu egumenie in M[ăjrt]ăs]tire Voroneţul, 7261 ţ 1756), 

tev/ruarie] 11 zile intr-o xf(i/ntă duminecă şi l-au aş&zat in scaunul egunurnii Ca

ii st ru, vichelul sflin/tei mitropolii Sueevii din porunca Sf[in]ţii sale părin te lu i mi- 

iropolitu Chir/u, chir lacov şi Domnu ţării MoUlovii Matei Ghica V ofer Iod fi in- 
ir-această fevlruarie] 15 zile, Gioi, la patru ceasuri de zi, s-au mazilit Matei Ghica 

Voevod let 7261 ( 1753) fevruarie 12, gioi, ş-au venit Domnu ţării Moldovei (...)
(1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in biblioteca Mănăstirii Dragomirna. Nr. inv. 804. cota V—10.

X X I APOSTOL. Buzău. I74:t.

li n. V. II (2:i0). p. 05 ; IV. p. 2:(9.

80. Exemplarul <Ir la Suceava (1). Dimensiuni : L — 28 l!l cm.. B 20,;i/l7.7 

cm., O -21,5/1.'! cm. Paginaţie: |2| f. +178 f. Legătura: «lin lemn si piele. O î:; 

i'uietoarc din piele şi metal, un fixator metalic. Pe coperta intîia : motive ves 

tale, în centru „Răsti# ni rea" — imprimări in galben.

însemnări : I. f. 25: Să să ştie cind am cumpărat acest pra.riu eu, preutui 
Daniil ot Târgul Săretului şi cu agiutoriul poporalilor ve cini cit l-au indurat mi

lostiv Dumnezeu drept şase lei bani turceşti in zilele preluminalului domn Ion la': 
Aeculai Voevod, let 7254 ( 1716) iutii 15 zile şi bani au dat târgoveţii şi panta:: ,

numai (...) lei. Iară tic l-ar fura cineva să fie afurisit (...) Daniil, protopop (I. rom., 

bir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

„Sf. loail Botezătorul" din Şiret. Nr. inv. 21 <<4.

87. Exemplarul dr la Suceava (11). Dimensiuni: L — 28,2 18,3 cin.. B - 2fii".

18.5 cm. Paginaţie: |2] f. +178 f. Legătura: din lemn. Un fixator metalic.

< AK'IT.A ROMANEASCA VECHE — CATALOG

însemnări : 1. f. 2 gardă ant. : Seminar, classu IV-a, Gheorghe ’/.ăhăreseu (!.

■ MU., c. lat., cerneală albastră). 2. f. 1—22: Acest sfint Apostol am schimbat-o cu
■ aiul Toader din (...) apostol meu pr aceasta şi i-am mai dat cu (...) un leu pol-

'nud mai bun la tipariu in zălile preluminalului domnului nostru şi u oblăduitoriu-
ii ţării Moldavii la loan Xeculuic Mavrocardal Voevod la lei 7255 ( 1717), noetn-

' i  '2 şi cine s-ar ispiti să-l fure sau să-l ie să fie neertat de Doinitul fi mintuito- 
nul nostru Is. Ils. şi de Preacurata maica Sfinţii sale si dr taţi sfinţii, sâ-i fir

■lilina eu procletul şi vinzâtoriul (...) ta un loc amin, amin, amin. Şi uni scris eu 
.■vrednicul şi păcătosul. |s.s. indescifrabil|. cu mina mea (I. rom., chir., cerneală

■ aură).

Se păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de Ia parohia

1 Gheorghe” din Boleşti. Nr. inv. 0447.

88. Exemplarul dr lu Suceava (III). Dimensiuni . I. 20.H/18.2 cm., B — 25/

: cm. Paginaţie : 178 r. (lipsesc |2J f. de la început). Legătura : din lemn şi piele.

Si- păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la parohia 

sf Voievozi" din Slatina. Nr. inv. 0.'!!>7.

XXII PKNTICOSTAR. Rimnie. 174:1.

ii. li. v. li (2:!:i), p. 7:î—70.

8!'. Exemplarul dc la Suceava (I)■ Dimensiuni : L ;i.'!,S>/22 cm.. B — H2.2 19,5 

. O  24.8 15,7 cm. Paginaţie: PI f. +257 f. Legătura din lemn şi piele. Două 

i uietoi i «lin piele şi metal. Pe coperta intîia imprimări in galben.
însemnări : 1. f. 55 v—01 : Această cartc o am avut amanet de la un preot 

■•■pt sepie lei fi am dal-o danie la biserica din Solea unde sint şi ctitor şi ciur 
(...) să fie supt blăxtămu lu Dumnezeu şi sfintului Xcculai, 1782, nutriţie] 22 (1. 

in., chir., cerneală neagră). 2. f 214 v—‘236 : Sa să ştir că această carte, anum e 

■itiraslariu, este a papii Aron din (...) şi a am cumpărat dr la popa Iordan din 
<. ) pe douăsprezece florinţi; cine s-ar afla să a fure să fie afurisii de 31S pâriuţ 

•■iţi cei din Xiclieea şi se intre dracul intr-insu, se zbrre ca măgariu c ind  il nit\- 
/.ii lupii. Stris-am popa Aron din Varviţâ (I. rom., chir., cerneală neagră).

Si' păstrează in depozitul centralizat de carte veche. Provine de la biserica 

,.s:. Alexandru” din Sasca Mare. Nr. inv. 0297.

î«i. Exemplarul tir la Suceava (II) Dimensiuni : L — .'50.7/21 cm.. B - 29,5.'
cm. Paginaţie : |.'!| f. +257 f. Legătura : din carton şi piele. Două fixatoare me

talice.

însemnări: l. f. (2|v: AceaMti sfintă curte, anume l'iniicastariu, rstr cu tu

rui dr inine, preutui Axintir, cu drepţi banii mei. După viiaţa mc intr-a rtt, 
■•ini i u rămine să nu uite numilr aceştia : erei A.vintic, „1 ni ţa şi tal neam ul 7271)

• 1762), iuli 20 (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. f>2— OM : Carte ce să chiamă
nlicastari este cumpărată cu drepţi banii mei, a iromonahului Athanasic de l/i 

■inia Mănăstire llotttor, cu preţ Hi Ici şi o am dat pomană in numele Domnului

• istru Is. Ils. şi aerai cii prccurut la sfinta bisrrică in Soltmeţ, unde esti hramul 
m iuţii mai marii vacvozi Mihail şi Gavril cu toate puterile cereşti ca să-mi fir po-

■ ftiirc  pentru sufletul meu şi a părinţilor mei şi a tal neamul meu in veci. Iar 

cure s-ar ispiti sau ar îndrăzni xă a strănute sau să o fure să o schimbe sau să
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o vi uză cir la această sfintă mai sus numită biserică lăr de ştirea mea sau după 

moarte ine unul ca acela fie preot, ieromonah, monah, diacon, dascăl sau mirean să 
fie trecleţit ca arie şi blăstărnat de Domnul Dumnezeu şi de precurata lui maică 

Mărie, dc 12 apostoli, de 318 sfinţi părinţi (lin Nieheea şi de toţi sfinţii şi să-ş 
dşterje sugrumarea ludei, tremurul lui Cain, bubele lui Ghezi şi să fie treclet, pro

clet, anatheina şi aranatha şi de mine, smeritul ermonah Athanasie, blăstărnat şi 
veertat in veci amin. Ieromonah Athanasie (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de Ia paroh ia  

„Sf. A rhangheli*' d in  P irteştii de Sus. Nr. inv . 753.

91. Exemplarul de la Suceava (III). D im ens iun i : L  — 33,8/22,5 cm ., B — 32,8

21,4 cm. Pag inaţie  : [3J f. +  257 f. Legătura  : d in  lem n şi piele, p in ză  la  cotor. Im p r i

m ări şterse.

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de cartc veche. P rov ine  de la paroh ia  

„A dorm irea  M aic ii D om nu lu i" d in  V icov dc Sus. N r. inv . 2475.

X X I I I  P E N T IC O S T A R . Bucureşti, 1743.

li. li. V. II (232), p. 70— 72.

92. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : L 29,6'20,6 cm., B — 23,7/1!'

cm , O  =  25/16,5 cm . Pag inaţie  : [2] f.-f224 f. Legătura  : d in  carton şi piele. Pe co

perte, im p r im ăr i în galben.

în sem nări : 1. f. gardă ant. : .Acest Pent icos tari s-au lc(jat di Petre Mih (...) 
la v let 1848 (...) şi l-a dat la biserica cu hramu Sfintului Ierarh Nicolae spri vre
dnica pominiri 1848, ghenlarie] 12 (1. rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. [ l j v . : Acest 

Penticostari s-au dat la biserica din satul Toleşti spre vecinica pominiri, 18:,4. apri- 

Hi 9 (1. rom ., chir., cerneală neagră). 3. f. gardă post. : (...) Irimie, dascal ot Forăşti, 
179!), ghenar 12 (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  de Ia paroh ia 

„Sf. Trei Ie rarh i" d in  Toleşti. N r. inv . (>700.

93. Exemplarul de la Suceava (11). D im ens iun i : L  — 33,5/22,3 cm., B - 31,1/

21 cm. P ag in a ţ ie : (21 f . -(- 224 f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele.

Se păstrează in  depozitul Centralizat dc carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

„A dorm irea  M a ic ii D om nu lu i"  d in  P lopeni. N r. inv . 992.

94. Exemplarul de la Suceava (III). D im ens iun i : L - 32,2 20,8 cm ., B 31 20,7

cm . P ag in a ţ ie : [2] f . -(-224 f. L e g ă tu ra : d in  lem n  şi piele. Im p r im ă r i foarte şterse.

Se păstrează in depozitu l centra liza t dc carte veche. P rov ine  de la  paroh ia 

„Cuvioasa Parasch iva" d in  M itocaş. Nr. inv. 665.

95. Exemplarul de la Suceava (IV). D im ens iun i : L  — 33/21,8 cm., B '.11,0/

21,3 cm. P ag in a ţ ie : (2] f. +  224 f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. D ouă fixatoare  m e

talice. Im p r im ăr i foarte  şterse.

în sem năr i : 1. f.t. : .SYj xă ştie de cind a perii sorile, gioi v săptămina cişleşi 
(...) lui let 7255 ( 1747) (l. rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. 3 v .— 6 :  (...) svintei

bisărici din satul (...) pentru pomenire sufletului său (...) Verpole, ci esti al svintu- 

lui la let 1702 (I. rom ., chir., cerneală neagră). 3. f. 69v. : Biserica Verpolea zidita 
in anul 1888 şi sfinţită in anul 1889, in duminica tuturor sflinţilor] (1. rom ., c. lat., 

creion negru).

• ABTKA ROMANEASCA VECHE — CATALOG 685

Se păstrează in depozitu l centra liza t dc  carte veche. Prov ine  de la  paroh ia 

i Treime** d in  Ş ire t. N r. inv . 2089.

96. Exemplarul de la Suceava (V). D im ens iun i : L  -• 32,4 21,5 cm., B — 30,8/20,2 

i P ag in a ţ ie : [21 f. +  224 f. L e g ă tu ra : d in  lem n  şi piele, num ai coperta ante- 

i loară.

Însem nări : 1. f. 224 v. : Acest Penticostar este al meu şi este cumpărat de 

tutui meu la anul 1811, martie 26 şi este dăruit la biserica noastră [s.s. indesci- 

r . ib i l j  (1. rom ., c-hir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de cartc veche. Provine de la paroh ia 

„sf. Voievozi" d in  Fălticen i. Nr. inv . 6089.

97 Exemplarul de la Suceava (VI). Dimensiuni: I . 32,6/21,8 cin., B — 31/

) I in. P ag inaţie  : de la f. 5 la  f. 224 (lipsesc : [2] f., 4 f. de la început). Legătura :

. ii lem n şi pie le , coperta an te rioară  este n u m a i d in  lem n .

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de  carte vcche. Provine da Ia paroh ia 

„si Micolae** d in  On icen i. Nr. inv . 6276.

98. Exemplarul de la Suceava (Vil). D im ens iu n i : B 30,7 21 cin. Paginaţie  :

■ l.i f. 9 la f. 84 (lipsesc : (2) f„ 8 f. de la început, 40 f. de la sfirşit).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

..Cuvioasa Paraschiva** d in  Dolheştii M ari. Nr. inv . 6762.

9*). Exemplarul de la Suceava (VIII). D im e n s iu n i:  L — 31,5 21,4 cin., B -30,2/

::i. Pag inaţie  : de la f. 4 la f. 220 (lipsesc : 12| f„ 3 f. de la început, 4 f. de

l i sfirşit). Legătura : d in  lem n şi p ie le , l 'n  fix a to r m e ta lic .

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia 

Adorm irea M aicii Domnului** d in  D um brăv iţa . N r. in v . 6922.

100. Exemplarul de la Suceava (IX). D im e n s iu n i:  I, 31,4/21,5 cm., B 30

■H.5 cm . P ag inaţie  : (21 f. +224 f. L egătura  : d in  le m n  şi piele. Un fixator meta- 

In lic . ,

însem nări : 1. f. 11— 15: Această sfintă carte, anume Penticostar, o am cum- 

imrat-o in opt lei şi o am dat-o la sfinta beserică la Preuteştilor, la schit, să fie 

i i 'i i pentru sufletul mieu şi a părinţilor miei eu erarhi monah Milwil, let 7270 

( - 1762) (1. rom ., chir., Cerneală neagră).

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia 

. s f Voievozi** d in  S la tin a . Nr. inv . 6401.

101. Exemplarul de la Suceava (X). D im ens iun i : B 31,1 21,5 cm. Pag inaţie  :

i ’ ! f : 218 f. lipsesc 6 f. de la sfirşit). P ile le 209—211 s in t legate la începutul cărţii,

după f.t. Fără legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la biserica 

filia lă  „A dorm irea M a ic ii Domnului** d in  M ănăs tioa ra . Nr. inv . 6348.

102. Exemplarul de la Suceava (XI). D im ens iu n i : B - 30,5/20 cm. Pag inaţie  : 

|2| f +222 f. (lipsesc 2 f. de la sfirşit).

în sem nări : 1. f. 1— 4 : Acestu sfiulu Pentecostar l-am sfierosit (...) şi a soţului

nicu (...) Elenii (I. rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. 5— 8 : Acest Pinticostar cari

mi i (...) cuconul Ştefăniţă IJuhănescu aemu l-am vindut dumisale (...) dreptu 17 
le, să cumpăr a ltu l la schit, la Putna. Misail Ermonah (1. rom., chir., cerneală 

neagră).
Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. Provine de la paroh ia  

,,Sf. C-tin şi E lena" d in  Drăguşeni. Nr. inv . 6807.
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103. Exemplarul de la Suceai'« (XII). D im ens iun i : L -  30,5 21,7 cm ., B - 2!»,.:'

20.4 cm . P ag in a ţ ie : |2| f. +  224 f. Legătura : d in  lem n şi piele. Un fixator met a IU 
Im p r im ăr i foarte .şterse.

Se păstrează în  depozitu l centra lizat de carte veche. Provine de la paroh ia

..Sf. X i colac" d in  L iten i. Nr. inv. 6856.

Ki4. Exemplarul de la Suceava (XIII). D im ens iun i : L 35/22 cm.. B 3lV'

20.4 cm. Pag inaţie  : de Ia f. 2 la f. 223 (lipsesc : (2| f.. 1 f. de la început, 1 f. de la 

sfirşit). Legătura : d in  carton şi piele.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la pa roh i,> 

..Adorm irea M aicii D om nu lu i" d in  Com ăneşti. X r. inv . 855.

105. Exemplarul de la Putna. D im ens iun i : L  -  32.3 22,2 cm.. B  30,3/20,5 cm . 

Pag inaţie  : 223 f. (lipsesc : |2| f. de  la început, I f. dc la sfirsit). Legătura : d in  

lem n si piele. Pe coperta in t î ia :  chenar m arg ina l, in m ijlo c  ..lisus Pantocrator". p>- 
coperta a doua : chenar de lin ii.

.Se păstrează in b ib lio teca M ănăs tir ii Putna. N r. inv . 1441.

XXIV C EA S LO V . R ăd ău ţi, 1745.

li. li. V. 11 (241), p. 85 ; U. P.. p. 189.

lOii. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : L  27,4/18 cm ., B - 2-l.it/ 1 ■ .
cm.. O  -  19.7/12.4 cm . P ag in a ţ ie : 513 p. -H l] f. (lipsesc: [2] f. de  la  început). Le

gătu ra  : d in  lem n şi piele. Un fixator m etalic.

Însem nări : 1. p. 451 : La anu 1850, la 22 april, au (ost omăt (1. rom., eh.: 
cerneală neagră).

Se păstrează în  depozitul centra liza t de cartc veche. P rov ine  de Ia paroh ia  

...Sf. A rhanghe li" d in  P o iana  S tam pe i. N r. inv . 4(505.

107. E x em p laru l de la Suceava (11). D im ens iun i : L  26,5/17,5 cm., B -  24,1/

15.5 cm . P ag ina ţ ie : [2] f. +513 p. (lipseşte fi] f. de la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n

si piele. Două încuie tori d in  p ie le  şi m etal. Im p r im ăr i foarte şterse.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la  paroh ia  

-Sf. N ico lae" d in  Rom âneşti. N r. inv . 2500.

108. Exemplarul de la Succava (UI). D im e n s iu n i:  B - 25,1/16 cm. P ag in a ţ ie :

503 p. (lipsesc : [2| f. de la  început, 10 p„ [1] f. de la  sfirşit).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  paroh ia

„A dorm irea  M aic ii D o m n u lu i"  d in  Com ăneşti. N r. inv ., 857.

109. Exemplarul de. la Suceava (IV). D im ens iun i : B -  20,6/17,5 cm. Pag inaţie  :

de la p. 296 Ia p. 481 (lipsesc: [2] f., 295 p. dc la început, 32 p., [1] f. de la sfirşit).

■',e păstrează in depozitu l centra liza t de .carte veche. P rov ine  de la  paroh ia

„Sf. G heorghe" d in  Bote.şti. N r. inv . 6474.

110. Exemplarul de la Dragomirna. D im ens iun i : B - 25,2/16,5 cm. P ag in a ţ ie : 

513 p. (lipsesc : [21 f. de Ia început, [1] f. de la  sfirşit).

în s e m n ă r i: 1. pe cotor : Putna (e. lat., cerneală neagră). 2. p. 5— 9 : Acest 

Ceaslov cmi drept a sfintei mănăstirii Ilişeştilor. Dosollei, igumen 1765, noemvrie 1 
(1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în  b ib lio teca m ăn ăs tir ii D ragom irna . Nr. inv . 1769: cota I I I — 6.,
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I i i  Exemplarul de la Suceava (V). D im e n s iu n i:  I. — 26,8/17 cm., B -25,4 15 cm . 

i'.ii'm aţie  : 11 1 f. +513 p. +[11 f. (lipseşte [11 f. de Ia sfirşit). Legătura : d in  lem n şi 

|>(i*lc I ii fixator m etalic.

Se păstrează în fondul «le carte veche al M uzeu lu i de istorie d in  Suceava. 

\i inv. 702.

112. Exemplarul de la Putna (1). D im ens iun i : B 30,1,18,5 cm . P ag in a ţ ie : de 

. i> 3 la p. 511 (lipsesc: (21 f„ p. 1, 2 de Ia început, 2 p. de la sfirşit).

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii P u tna . Xr. inv. 487.

113. Exemplarul de la Putna (II). D im ensiun i : I. 28,7/18 cm, B =  26,2/
17.4 cm. P ag ina ţ ie : |3] f .+  513 p. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii P u tna . N r. in v . 487.

X X V  LIT U RG H IA  S-LUI IQAN  GURA-DE-AUR. R ăd ău ţi, 1745.

li. li. V. II (243), p. 87 ; IV , p. 242.

114. Exemplarul de la Draijomirna. D im e n s iu n i:  I. 29/18,8 cm., B — 28,918.6

. O  19.3/12,3 cm. Pag inaţie  : [2] f. +37 p. +[1] p. Legătura : d in  carton şi piele,

i v  coperta in t î ia :  cadru m arg ina l vegetal ia r  in centru „R ăstign irea". Im p r im ăr  

In -lalben.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna . Nr. inv . 1666 ; cota V— 34.

X X V I  ANTOLOGH ION . R im n ie , 1745.

II. li. V. II (237), p. 80— 83.

115. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : I. 31.8/20,8 cm . B 30/1:'
ni.. O  25 15,8 cm . Pag inaţie  : ( I) f. +553 f. Legătura : d in  lem n şi piele. Un fixa-

i- metalic, im p r im ă r i foarte şterse.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  de la paroh ia  

V lorm irea Ev. lo an " d in  H orodnic de Jos. X r . inv . 2220.

116. Exemplarul de la Suceava (II)- D im e n s iu n i: L  31,1/20 cm ., B — 29,7/

11 cm . P ag ina ţie : IU  f. +  553 f. +12 f. ms. (lipsesc: [3] f. de la început). Legă-

; ura : d in  lem n şi piele. Un fixator metalic.

Însem nări : 1. f. 1— 4 : Această sfintă carte, ce să numeşte Antologhion, am

.<ii-o domnia mea la a nostră sfintă beserică făcuta de noi din temelie, ce este la 

mii ut Vlădeni de la ocolul liotăşanilor, unde să cinste? te hramul sfintului mare/lui/ 

iu pârul Constandin ;:i maică-sa Ileana. Pentru pomenire noastră Ion Costandiu 

Mihail liacovi(ă Voevoda (...) Sultana intru al doile an a domnii noslre la Moldova. 

: anul 7259 ( 1750), declembrie] 20 (pecete ine lară oetogonală ap lica tă  în  chino-

v , ir ; I. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 5— 36 : Această sfintă carie, ce să nu- 

■■te Antologhion, au cumpărat-o dumelor făcătorii de bine : intii dumelui Gri'jori 

Erhan, soţul său Paraschiva, de la dumelui Chifor Ciolan din Vatra Dorna cu 20 

le i preţul acestii cărţi şi din aceşti 20 Iii nici sus numitul Chifor cu soţul său

Sofronia au lăsat 5 Iii din aceşti 20 Iii şi 10 Iii au dat dumelui Grigori Erhan cu

. (ul său (...) şi 2 Iii dumelui Vasile (...) cu soţul său Ioana şi cu fiii său loan şi 

un leu au dat Chiruţa Dranca cu soţul său Dochia şi un leu au dat dumelui So- 

ironia, soţi lui loniţă Ecoban şi un leu au dat loan Ecoban cu soţul său Todosie. Şi 

aceasta mai înapoi arătaţi bani s-au plătit această sfintă carte şi s-au dăruit la
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sfintă bisărică din satul lacobeni unde să prăznueţte hramul Sf. mare mucenic 

Clhe.orghie spre vecinica lor pomeniri, care nimine să nu o instreinezi, iară cure tir 

îndrăzni a o inslreina să {ie supt blăstămul soborului al 7 de la Necheea ţi a 

Sf[i]n[tului] mlare] ml ucenic] Gheorghi. lacobeni, la 2 loanuarie, 1825. Eu loan Zu

grav, preot, ani scris (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de Ia pa roh ia  

..Sf. A rhanghe li" d in  Valea Putne i. N r. inv . 4490.

117. Exemplarul de la Suceava (III). D im e n s iu n i: L  — 29,9/20,6 cm., B 29,2/

19,7 cm. Pag inaţie  : de la f. 268 la f. 553 (lipsesc : [41 f„ 267 f. de la Început, f- de  

la sfirşit). Legătura : d in  carton şi p inză . P ie le la cotor şi co lţuri.

Se păstrează în depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  da la paroh ia 

„Sf. Voievozi*4 d in  Ipoteşti. Nr. inv . -154.

X X V II  PRAV OSLAV N ICA  M ĂRTURIS IRE . Bucureşti, 1745.

li. II. V. II (244), p. 87— 88 ; D. P., p. 189.

118. Exemplarul de la Putna (l). D im e n s iu n i: L  — 20/15 cm ., B — 19,4/13,9 

cm., 0  — 159,5 cm . P ag in a ţ ie : |1| f. +272 p. L e g ă tu ra : d in  carton, piele la cotor 

şi co lţuri.

în sem nări : 1. f. gardă ant. : Catihizis mic se numeşte cartea aceasta şi iaste 

dreaptă a sfintei mănăsftiri] Putna, anul ISO8 (1. rom ., chir., cerneală neagră), 2. f. 

gardă an t. : Am cercat şi am cetit toată această mărturisire a pravoslavnicii cre

dinţă şi iaste intocma cu eatihisisul cel mic ce s-au tipărit Ia Carlovăl, U> unul 

1774, care l-am învăţat eu la şcolile inpărăteşti de Bucovina. Eavrentie Chirilescu. 

ieromonah şi (...) (1. rom ., chir., cerneală neagră); 3. p. 1— 25 : Această sfinţi, curte,
ce să chiamă Pravoslavnica mărturisire, iaste a sfintei mănăstiri Putnii cumpărată

pe drepţi banii mănăstirii de sfinţia sa părintele igumenul, chir Pahomi■ de la 

Dimitrie l.oiz şi fiindcă prin îndemnare mea s-au cumpărat am scris intr-insa ca

să ştie şi am iscălit eu. Ieromonah Gherman, eclîsiarh Putnii la anul 1770. martie

9 zile (I. rom ., chir., cerneală neagră). 4. coperta :i : Arcadie Ciupercovid, ar- 
hîepliscop] şi mitropfolit] al Bucovinei şi Dalmaţie, 1896 (1. rom ., chir., < • ncală

Se păstrează în  b ib lio teca m ănăs tir ii P u tna . Xr. inv . 512.

119. Exemplarul de la Putna (II). D im ens iun i : L  — 19,5/15 cm . B =  19/13,5 cm 
P ag in a ţ ie : 8 f. albe, +272 p. (lipseşte f.t.). L e g ă tu ra : d in  carton, piele la ’ tor şi

co lţuri.

Se păstrează în  b ib lio teca m ănăs tir ii P u tna . Nr. inv. 492.

X X V I I I  L IT U R G H II . Bucureşti. 1746. 

li. li. V. IV  (92), p. 59.

120. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : L  — 21,8/15,2 cm. B - 20,2

14,2 cm , O  =  16,5/11,5 cm. P ag in a ţ ie : [2] f. +  246 p. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele.
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Două încuietori d in  p ie le şi m etal. Pe coperta in t iia  : cadru  m arg ina l, in m ijlo c  

„lisus Hristos" —  im p r im ă r i in  galben.

G ravuri : „Sf. loan  Z Ia taust" 14/9,8 cm. (p. 65). „Sf. Vasile". 1698, 13,8 9,7 cm. 

lp 118), „Sf. G rigorie " 16.8 11,5 cm. (p. 178); frontisp ic ii pe p. : 12, 119, 179.

însem nări : 1. p. 1— 9 : Aceasta carte s-au legat in anul 1853 cu cheltuială 

n,bilor lui Dumnezău Pavel Jucanu ţi Pantilemon Todaraţ şi soţia lui Eugenia în 

iul 1853 din Pocni (1. m m ., chir., cerneală neagră). 2. p. 12: Athanasie, ieromonah 

•ii lloinoru, mai !, 7272 ( - 1764) (1. rom ., chir., cerneală neagră). 3. p. 178— 185 :

' /Unitare ca să să ştie la ce vreme iscălitul au lăsat (...) adecă la 1832, la luna lui 
milie, lu 6 iulie, anul 1832 Erei Theodor (...) în satul Poeni (1. rom ., chir., cerneală 
neagră).

Se păstrează în depozitu l centra lizat de carte veche. Prov ine  de la paroh ia  

.te: ea D om nu lu i"  d in  Poienl-Solca. Nr. inv. 2919.

121 Exemplarul de le. Suceava (II). D im e n s iu n i:  L -  18,9/i:i,4 cm., B 18,9

■ i.l iu. Pag inaţie  : [2J f. +24H p. Legătura : d in  carton şi piele.

S - păstrează in fondul de carte veche al f ilia le i A rh ive lo r s tatu lu i d in  Su-

■ cava. Nr. inv. I 1201.

122 Exemplarul de la Suceava (III). D im ens iun i : L 20,5/15,5 cm., B — 18,6

I i. ' cm. Pag inaţie  : de  la p. 5 la p. 244 (lipsesc : [2] f„ 4 p. de Ia început, 2 p. de 

i -firşit). Leuătura : d in  lem n şi piele. Două fixatoare metalice. Im p r im ăr i in gal- 

*■•■11 foarte şterse.

Se păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Provine de la paroh ia 

( Voievozi" d in  Fălticen i. N r. inv. 6097.

12H Exemplarul de la Suceava (IV). D im ens iun i : B — 21,3/16 cm. Pag inaţie  : 

|>. (lipsesc [21 f dc la început). F ără legătură.

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

.• i Voievozi" d in  Fălticen i. Nr. inv . 6084.

X X IX  EVANGHELIE . R im n ie , 1746.

H. li. V. II (246), ]). 88— 92.

121. Exemplarul de la Siteeava (I). D im e n s iu n i: L 29,7 21 cm.. B — 28.8 20,.'!

« in .  <) - 25,ii 15,8 cm . P ag ina ţie : |41 f.. d in  care 2 f. s in t prinse la sfirşit +164 f.

I « i  i .i d in  lem n şi p ic e . Două fixatoare metalice

Si- păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia

' ' C .iro rghe" d in  Băne li. Nr. inv  .;21.

I Exemplarul de la Suceava (II). D im e n s iu n i:  L  — 31,8/21,2 cm., B 30,7 

7>>’• m. Paginaţie : | I] f. +164 f. Legătura : d in  lem n şi piele.

Ne păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Provine de la paroh ia

........... . tu turor s fin ţilo r" d in  Hinţe.şti. Nr. inv . 545.

126. Exemplarul de lu Suceava (III). D im ens iun i : I. — 30,5 21 cm., B - 29,3/

I 1 i m. Pag inaţie  : |4[ f. +  164 f. Legătura : d in  lem n si piele. Două fixatoare m e 
talice

însem nări : 1. f. [3] : Această carte evanghelie am dat-o eu, mult păcătosul

I I meritul in ceata preaoţascu, besericii de la Uiţeşti, unde este hramul Adormire
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Preacuratei feciorii Murii, ra să nu fiu uitat la sfintele liturghii şi ani trimis şi 

ulei (le tămiie (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. 104 v. : lerodiac.on Gliertnan. 
lenători cărfilor, fevruarie 20, 1806" (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„A dorm irea  M aicii D om nu lu i" d in  llişe.şti. Nr. in v . 527.

127. Exemplarul de la Suceava (IV). D im e n s iu n i:  B — îi 1,2 21,.'! cm. P ag ina ţ ie : 

lîi] f. - f im  f. (lipseşte f.t.). Fără legătu ră .

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

„Sf. Vasile" d in  Buneşti. Nr. inv . 6132.

128 Exemplarul de la Suceava (V). D im ensiun i : 1. 31,4/20,5 cm ., B - 29,8/

19.5. P ag ina ţ ie : |4| f. + 164 f. Legătura : d in  lem n şi piele. Două încuie tori d in  pie le  

şi m etal.

Se păstrează in depozitu l centra liza t dc carte veche. Provine de la  parohia 

...Dum inica tu tu ror s fin ţilo r” d in  IMuţeşti. N r. inv . 544.

X X X  OCTOIH. Bucureşti. 1746.

/>'. Ii. V. II (249), p. 93 ; I). P„ p. 190.

129. Exemplarul de la Cimpulung. D im ens iun i : L  — 22,6 17 cm .. B 20,7 16 

cm.. O  17/12 cm . Pag inaţie  : [2] f. +404 p. +200 p. Legătura : d in  lem n şi piele.

O  încuietoare .

Însem nări : !. f.t. : Adrian Horea din Gura Humorului (c. lat., cerneală nea

gră). 2. f. 1— 15 : Popa Grigorie din liirsana, 1748 (c. lat., cerneală neagră). :!. p. 19 : 

IJemeirie Popescul din M iha lcca, 1883 (I. rom ., c. lat., cerneală neagră).

Se păstrează in fondul de carte veche al M uzeu lu i „A rta  le m n u lu i"  d in  C im p u 

lung  M oldovenesc. Xr. in v . 497.

130. Exemplarul de la Suceava. D im e n s iu n i:  L -  22,5/16 cm ., B — 20,5/15 cm . 

P ag in a ţ ie : 406 p. +  200 p. (lipsesc: [21 f. de la început, 58 p. de la  m ijloc). Legă

tura : d in  lem n si piele, n um a i coperta posterioară.

Donaţia  prof. Dan Sm ântinescu  d in  Bucureşti, conform  notei n r. 42'23 V 1979.

Se păstrează în fondu l docum entar al B ib lio tec ii judeţene d in  Suceava. Nr. 

în v . 250.679 cota : 28/019.

X X X I  TKIO l). Bucureşti, 1746.

li. Ii. V. 11 (261), p. 102 ; IV , p. 24.1 : IV  (93), p. 59— 61.

131. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : I , - 29,9'19,5 cm., B — 29.4/

18,5 cm;, O  — 25 16,3 cm . P ag in a ţ ie : [21 f. +355 f. (lipsesc 119 f. dc la  sfirşit). Le 

gătura  d in  carton, p ie le  la  cotor şi co lţuri.

G r a v u r i:  „Răstign irea", 15,7/16,3 cm . (f. 175v). m arca tipog ra fu lu i M .K  (f.

1 16 v., 355), in iţia le  ornate  in  cadru, vignete, frontispic ii.

în se m năr i : 1. f.t.-8 : Această carte (...) am cumpărat-o eu păcătos (...) in trei- 
xprăzece lei noi de la Petre Mutu in zilile preluminalului Domnului nostru hm 

‘Grigorie Ghica la ve let de la zidire 7255 ( — 1747) mai, 20 şi o am dat-o bisericii

mmistre din llorodniceni şi oricine ar străina-o de la sfinta biserica aceasta să nu-l 
11. Domnul şi mintuitonul nostru lisjuxj lllrilsltosj ta înfricoşatul şi nefatârn. ni 

iniei al sfinţii sale, să-i fie odihna cu sutana intr-un loc cu (...) amin (I. rom ., cilii'., 

neală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. Prov ine  de la pa roh ia  

Sf Gheorghe” d in  Boţeşti. X r . inv . 6446.

132. Exemplarul tic la Suceava (III. D im ens iun i : L 31,9 21.2 cm., B — .6

1.7 cm. P ag ina ţie : de la f. 18 la f. 355 (lipsesc: |2] f., 17 f. de la început, U 'i f.

ie la sfirşit. Legătura : d in  lem n şi piele.

În se m n ăr i: 1. f. 355 v. : Iunie, în 26, s-au sfinţit beserica in satul Onieenl (I

■ im., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul cen tra liza i de carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

Sf. N icolae" d in  Oniceni. Xr. inv . 0275.

133. Exemplarul de (a Suceava (III). D im ens iun i : B — 28,1/18.6 cm. P ag ina 

ţie :-de la I. 7 la f. 355 -f 110 f. (lipsesc: [ 2J f.. <> f. de la început, 3 f. de la •- ti r '.).

I a ră  legătură.

Se păstrează în depozitul centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  p an i :ia 

„Sf. C-tin si Elena” d in  D răguşeni. N r. inv . 0803.

134. Exemplarul de la Suceava (IV). D im e n s iu n i: L  33,5 22,3 cm.. B —' 3;.5 '

21.3 cm. Paginaţie : 355 f. (lipsesc : [21 f. de la început. 119 f. de la sfirşit). Legă

tura : d in  lem n şi piele. Două cuie pe coperta anterioară.

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia 

„Sf. N icolae” d in  Ioneasa. X r . inv . 6510.

135. Exemplarul de ta Suceava (V). D im e n s iu n i:  L  — 31,5/20,5 cm., B 29.4'

19,5 cm . P ag ina ţie : [1] f. +355 f. +119 f. (lipseşte |1| f. de Ia început). L e g ă tu r ii: 

d in  lem n şi piele. Un fixator metalic.

Însem nări : 1. f. gardă ant. v. : Ad memoriam, 1. Măzăircanu, preot şi învă

ţător. Maria, prcsvîtfera] 1881, martie 25 zile, Hînfeşti (I. rom ., c. lat., cerneală 

neagră). 2. f. 1— 7 : (...) şi l-am dat sfinţii biserici din Hînfeşti (...) undi esti hramul 

sfeti (...) Mihail şi Gavril d i ni ine din preufi să n-aibă triabă că noi am dat-o sfhi-

iii biserici neclutilă in veci, şi am  iscălit, s.s. indesc ifrab il, 1761, noe[ni]vfrie] Ii) 

(I. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. P rovine  de la paroh ia 

„D um in ica  tuturor sfinţilor" d in  H in ţăş ti. Nr. inv . 533.

136. Exemplarul dc la Putna. D im e n s iu n i:  L  — .32,3/21,7 cm., B — 30,1/19,7 cm. 

P ag in a ţ ie : [2] f. +355 f. (lipsesc: 119 f. de Ia sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. 

Im p r im ăr i şterse.

însem nări : 1. f- I— 5 : (...) chir Iacov, carele au fost mitropolii a toată tara 

Moldovei, şi din sfinta shîmu s-au numit E[u]ftimie. Sfintei sihăstrii a Putnii, unde 

iaste hramul liunavestirea Preasfintei născătoare de Dumnezeu pentru pomenirea 

şi ertarea păcat lor smeritului său suflet Euftimie, shimonah, şi a părinţilor săi 

Andrian, ieroshîmonah şi Mariana, monahia. Deci, nimane să nu îndrăznească a-l 

lua şi a-l înstreina şi a-l depărta de la această săliăstric, la anii de la H[ri)s[tosT 

1778, mai 13. Acest preosfinfit părinte, chir Eftimie, au priimit sfinta Xhimă mai 11. 

Şi după ce au priimit sfinta shîmu, a cincca zi, mai ÎS zile, au răposat in timpul 

merşi sara spic miercurea ot danii Paştilor. Cu H[ri]s[tos] voscris şi s-au îngropat
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trupul in zioa praznicului înălţării lui H[ri]s[tosl mai 17. 1778 s.s. indescifrabil 
(I. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în  b ib lio teca m ănăs tir ii P u tna . Nr. inv . 469.

X X X I I  L ITU RGH IE . Iaşi, 1747.

B.R.V. I t  (255). p. 99.

137. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : I, -  22.3/17 cm., B 21,2 16

cm , O  =  18,5/14 cm . P ag ina ţie  [21 f. +  240 p. Legătura  : clin lem n  şi piele. O  în 
cuietoare clin pie le  şi m etal, un fixa tor m etalic.

G ra v u r i:  „Sf. loan  Z Ia taust", 14/9,7 cm ., (p. 65 v.), v ignete, frontispic ii.

În s e m n ă r i:  1. f. [1] v. —  p. IU : Această sfintă liturghii pre limbii rumăneas- 

C(î am dăruit-o sfinţii bisărici Forăşti, ot ţinutul Sucevii, pe apa Xloldbvii, unde 

să prăznuieşte /hramul/ sfinţilor mari voievozi ingeri şi am dat-o pentru (...) satu

lui nostru (...) răpăusatului părinte (...) dar cine ar instrpina-0 ile aici biserică să 

fie afurisit .şi andthema, amin (I. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza ; de carte veche. Prov ine  de la paroh ia  

..Sf. N ico lae4' clin On icen i, Nr. inv . 6283.

138. Exemplarul dc la Suceava (11). D im ens iun i : B - 21.!) 17.4 cm. P ag in a ţie :

(2) f. +246 p. F ără legătură.

însem nări : 1. f. gardă post. : Toader Chiseacu au venit aice, la Horodniceni, 

la anii di la Hrisios 1810, luna lui aprelie, in 23 di zile. (I. rom ., c h ir , cerneală 

neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t ele carte veche. Prov ine  de la paroh ia  

..Pogorirea Sf. D uh “ d in  H orodnicen i. Nr. inv . 6934.

139. Exemplarul de la Suceava (UI). D im ens iun i : L  — 23 18 cm .. B • 21,9/17.4 

cm . P ag ina ţ ie : de la p. 17 la p. 20(i (lipsesc: [2] f„ 16 p. de  la început, 40 p. de la 

sfirşit). Legătura  : clin lem n şi piele.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la  paroh ia  

..Sf. G heorghe" clin Băneşti. N r. inv . 824.

140. Exemplarul de la Suceava (IV). D im ens iun i : L  20.5 l(i,5 cm .. B 20,4/

16,1 cm . P ag inaţie  : 246 p. (lipsesc : [2] f. de la început). Legătura  : clin lem n şi 

piele, num ai coperta anterioară. D ouă cuie pen tru  prinderea încuie torilor.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la pa roh ia  

..Sf. loan  Botezătorul" d in  Ş iret. Nr. inv . 2102.

141. Exemplarul de la Dragomirna (1). D im ensiun i : L  -  21,7/16,5 cm., B -

20,7 15,5 cm . Paginaţie  : 246 p. (lipsesc (2) f. de la început). Legătura : d in  carton 

si piele.

Se păstrează in  b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna. Nr. inv. 1714, cota I I— 2.

142. Exemplarul de la Dragomirna (11). D im ens iun i : L  21.8 17 cm , B =  19 8/
16 cm . P ag in a ţie : [1] f. +1 f. a lb ă  +246 p . (lipseşte ( l l f .  do la început). Legă

tura : clin lem n şi piele. Două fixatoare  metalice.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna . N r. inv . 1740, cota 11— 6. 

ICste eolligat cu S1NOPSIS. laşi, 1751.

143. Exemplarul dc la Dragomirna (III). D im ens iun i : L  -  23,1,18,3 cm., B — 

22/17.7 cm. Pag inaţie  : (2) f. +240 p. (lipsesc 6 p. de la sfirşit). Legătura  : d in  lem n  

şi piele
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în sem nări : 1. p. 104 : Această carte este a lui Gavriil, preotului Sandoluvici 

•it (...) (I. rom ., chir., cerneală neagră). 2. p. 178 : Să să ştie cind au ucis tilharii 

r>. preotul Gavriil S andu lov ic l, paroh d in  Stircole 18 april, 1800 (!. rom ., chir., cer

neală neagră).

Se jjăstrează in  b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna . N r. inv. 1692, co'.a 111— 5.

X X X I I I  TRIOD . laşi, 1747.

II. li. V. II (262), p. 102— 104.

144. Exemplarul ile ia Suceava (I). D im e n s iu n i: L -  36,6 22,2 cm ., B 35,5/ 

cm., 0  — 30,5 18,8 cm. P ag ina ţ ie : (2) f. +  297 f. L e g ă tu ra : d in  lem n si pie le .

I >nufi fixatoare metalice. Im p r im ăr i foarte şterse.

In iţia le  ornate  in  cadru , frontispic ii.

Însem nări : 1. coperta 2 : Acest triod este a bisericii Naşterii lui Hristos din 

1 itiipuluiiu Moldovinesc, in luna lui septe{mfvrie, in 11 zile, 1845. M-am iscălit. 

Ii'iiiţă Form in ti. (1. rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. |1] v. : Acest sfint triod este

• le la sfintă biserică de la pale unde să prăznuieşte hramul Na ştirea Domnului 
lilnjs[tos), let 1778, ghenţariej 15 (1. rom ., chir., cerneală neagră). 3. f. 218 : Să să 

m/c t/e cind au cşit moscalii iu ţara MoUlovii, de s-au bătut cu turcii şi au fugit

r im  şi boierii (...) la ve let 1769, la luna lui scptelmjvric |s.s. indesc ifrab ili (I. rom .,

i Int .. cerneală neagră);

Se păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Prov ine  de la paroh ia  

V lo im irea  M aic ii D om nu lu i" d in  ('- lung M old . N r. inv. 4426.

145. Exemplarul de la Suceava (II). D im ensiun i : L 37,8/23,1 cm., B - 36,2/ 

cm. P ag in a ţ ie : de la f. 10 la f. 297 (lipsesc: |21 f.. 9 f. de la început). Legă

tura : clin lem n şi piese. Două încuietori d in  p ie le  şi m etal.

Se păstrează 111 depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia

..Înălţarea D om nu lu i" clin V am a. Nr. inv . 4767.

14ti. Exemplarul di• la Suceava (III). D im ens iun i : L  — 38,7 22,5 cm., B — 36,8 

cm . P ag ina ţ ie : |2] f. +  297 f. L e g ă tu ra : d in  lem n  şi piele. M o tive  im p r im a te  
•.’.erse.

în sem năr i : 1. coperta 3 : . l c m  triod s-au legat de preutui Grigorie ot Sarul 

Dornei In ve let IXOH, dechemvrie 25 (1. rom., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  de la paroh ia 

„Naşterea M a ic ii D om nu lu i" clin Vatra Dornei. N i-, inv . 4700.

147 Exemplarul de Ic Suceava (IV). D im ens iun i : L 35,1/7 cm., B 33/20.8 

«ui. P ag in a ţie : 294 f. (lipsesc: 12| f. de la început, 3 f. de la sfirşit). L eg ă tu ra : d in  

lemn.

Se păstrează in depozitu l centra liza t c!e carte veche. P rov ine  de la pa roh ia  

„sf Voievozi" d in  G răd in i-Fălticen i. Nr. inv . 6086.

148. Exemplarul de la Suceava (V). D im e n s iu n i:  L -  35,7 20,5 cm.. B 34.6 

I m i Pag inaţie  ■ f. 7, 8, de la f. 39 la f. 289 (lipsesc: [21 f.. f. 2— 6, !t—  38 de la 

început. 8 f de la sfirşit). F. 182— 185 s înt in ms. Legătura  : clin lemn şi piol<\ 

num ai coperta postorioară.
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însem nări : 1. f. ms. : Aceasta scrisoarea s-au scris cu plata dumisule Vasili 

A îmi, postelnic], anul 1773, declembriel 22 şi am scris cu robul lui Dumiu'~cu 
h',.saf I,ucu, ieromonah (I. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează iu depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

„ In trarea  M aicii D om nu lu i in  b iserică" d in  Preuteşti. Nr. inv. 6:>:i:!.

149. Exemplarul de la Suceam (VI). D im e n s iu n i:  H - :!5.:!/22 cm . Pag inaţie  : 

I ->— 7, 17— 2». 40— 41, 65— 2:i7, 254— 290 (lipsesc : |2) f„ f. 1— ;i. !i— i<>, 21— 12— (54, 

2.»!. 25:i. 2!*1— 297). F ă ră  legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. Prov ine  de la parohia 

...In trarea M aicii D om nu lu i in b iserică" d in  Preuteşti. Nr. inv . 6:128.

15». Exemplarul dc la Suceava (Vil). D im e n s iu n i: l, — :t4.:î/21.7 cm.. B îi.i 

•j".. cm . Paginaţie  : 26» f. (lipsesc: [21 f. de la început, 28 I. de  la sfirşit). Legă

tură d in  carton p inzat.

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh .a
„S f . Voievozi" d in  Petia. Nr. Înv. 6756.

151. Exemplarul de la Suceava (VIII). D im ensiun i B :î4.6/21 cui. P ag ina 
ţie  de la f. l:î ia  f. 2!):! (lipsesc: |21 f.. 12 f. de la început, I f. de Ia sfirşit). Fără
legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine d r  la paroh ia 

..Sf. l'- tin  şi E lena" d in  D răguşcni. Nr. inv . 68U4.

152. Exemplarul dc hi Suceava (IX). D im ensiun i : B :!4,8/21.8 cm . Pagina-

1 <• de la f. :>.! la f. 28.! (lipsesc: |2| f.. 52 f. de la început. 14 î. de Ia sfirşit).

F ără legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la parohia 
..Sf. Vasile" d in  Bunesti. Nr. inv . 6142.

15::. Exemplarul de la Suceava (X). D im ens iun i : 1, :?0,6/2:i.l cm . B Ml,5/
21.: cm. Pag inaţie  : [2| f. -| 2!M f. (lipsesc :i f. de la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lemn 

'i 'iele, num ai coperta anterioară.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la biserica 
..A-l.'l'mirea M aicii D o m n u lu i"  d in  M ănăstioara. Xr. inv. 633H.

154. Exemplarul dr la Suceava (XI). D im ens iun i : B :t5.5/22,5 <111. P ag ina lie  

T. LI — 158, 182— 217 (lipsesc : [2] f., 2» f. de  la început, 24 f. de  la m ijloc . 8» f. 

■de la sfirşit). Fără legătură.

Se păsîrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  de la paroh i»  

...Adormirea M aicii D o m n u lu i"  d in  Com ăneşti. Nr. inv. 866.

155. Exemplarul dc la Suceava (XII). D im ensiun i : I. :i6,9/21.9 cm.. B — :>.V 

cm . P ag ina ţie : [2| f. +297 f. L e g ă tu ra : d in  lemn şi piele. Un fixator metalic

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

„A d o rm ire a  M a ic ii D om nu lu i"  d in  llişeşti. Nr. inv . 520.

156. Exemplarul dc la Suceava (XIII). D im e n s iu n i: L  :i8/2.'l cin., B - : î6 , i /

22,5 cm. P ag in a ţ ie : |l] f. +  297 f. (lipseşte f.t.), L e g ă tu ra : d in  lem n si piele. O  

in i uietoare clin piele şi m etal, un cui pentru  prinderea încuie torii.

S<- păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la parohia 

..Cuvioasa Parasch iva" d in  M itocaş. N r. inv. 668.

157. Exemplarul de la Suceava (XIV). D im ens iun i : I, H4.8 22,5 cm.. B -  .'(2.8/ 

2d.il cm . Pag inaţie  : |2| f. +297 f. Legătura : clin lemn şi piele. D ouă fixatoare m e

tal Ice.
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Însem nări : 1. f. gardă ant. : Capu Cimpului. iu 16 fevruariu, 1870. loan Tur- 

nirtan. paroh (I. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

„Sf. N icolae" d in  C apu  C im pu lu i. Nr. inv . 26:1.

158. Exemplarul de la Suceava (XV). D im ens iun i : I. .18 22,7 cm., B — .,5.1;

20.5 cin. P ag ina ţ ie : 297 f. (lipsesc |2| f. de la început). L e g ă tu ra : d in  lem n si 

iţele. Două încuietori d in  piele si metal.

În se m năr i: 1. f. 1— 8 : . Icr.s! treod este a sfintei biserici a lui Sfcti Dimitrie 

..•11 tir<iu (...) cumpărat eu banii dc milostenie de la era/tini cu ostineala epitro- 

■1 Hor sfintei biserici şi s-au scris şi la condica bisericii la rindu şi s-au iscălit şi 

. ;idropii bisericii, let 7271 ( 1703), martie 1. Şi in ştiinţă să tic că, toate cărţile

liniei biserici a lui Sfeti Dimitrie. sint scrisă pe marc/ini şi iscălite de epitropi <1 
:iiisc toate la condica bisericii. Constandin (...), epitrop (1. rom ., chir., cerneala 

neagră).

Sc păstrează in depozitul centra lizat de carte veche. Provine de la paroh ia  

sf. înv iere” d in  Suceava. Xr. inv. 66.

159. Exemplarul de la Suceava (XVI). D im ens iun i : I. — .!5,6/2.'i,9 cm.. B

;.i 22,5 cm. P ag ina ţ ie : [2] f. +  292 T. (lipsesc 5 f de la sfirsit). L e g ă tu ra : d in  lem n 

si piele. Două fixatoare metalice.

Însem nări : I. f. |i| v. : Acest triod esti a bisăiricii din l'riiioreni (I. rom ., chir., 

e rncală neagră). 2. f. I —  I» : Acest triod (...), fiind a sfintei bisărici al sfintului 

miri mucenic Dimitrie din satul l ‘ri()orenii sa Iaci danii sfintei bisărici al ştiutului 

ci esti iu satul Verpoleni, in let 179-1 (1. rom., chir., cerneală neagră). )!. f. 2 .v — 

::u v : .lces( triod au fost a bisăricii din Prcjorcni şi l-am dat eu cu bunii primiri 

■ne la hisărica din salul Verpole pentru pomenire părinţilor şi neamţului mieu şi 

cine l-ar Iura sau l-ar lua (le la această sfintă bisărică să Iii neertat şi blăstamat 

■le Dumnezău şi am dat la sfinta bisăriră eu voe ine, I7'J2, noemlvricl 23 sem nă

tu ră iliz ib ilă  (I. rom ., chir., cerneală neagră). 4. coperta :i : Acest triodion. fiind a 
bisăricii din sulul l ’riaorcni aemu s-au făcut danii bisăricii din salul Verpol .. ot 

ţinut Sucevii, pentru sufletul celor ei l-au cumpărat şi al părinţilor lor, lei 17X2, 

ieehemrri 1 (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitu l centra lizat de carte veche. P rov ine  de la parohia 

..Sf. Treime" clin Ş ire t. Nr. inv . 209».

16». Exemplarul dc la Suceava (XVII). D im e n s iu n i:  B :.15.4 21.2 cm Pagi
n a ţ ie :  111 f.+296 f. (lipsesc: |l| f. de la început. 1 f. de la sfirşit). F ără  legătură..

Se păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Provine* de la paroh ia

„Naşterea M aicii D o m n u lu i"  clin ’l'ibeni. Nr. inv. 2(KM.

HîL Exemplarul de la Suceava (XVIII). D im ens iun i : B M5.4 22,1 cm, B 

:i:i.7/20,5 cm. P ag ina ţ ie : |1| f. +  287 f. +  7 f. ms. (lipseşte f.t.). L eg ă tu ra : d in  lemn' 

şi piele, l in  fixa tor metalic.

însem nări : 1. f. 2— 5 : -Icext sfint triod iaste a beserieii de Ia Mahala (:) şi 

rine ar puni' fiind s-o fure sa fie b lăstărnat de oţeti trii sute optspră'Cci din Xiehca_ 

let 17X7, fcvlrue.riel in 20 z.Ue (I. rom ., chir., cerneală neagră).

Se •păstrează in de pozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia . 

„Sf. Treime" clin S iie t. Xr. inv. 2075.
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162. Exemplarul de la Suceava (XIX). D im ens iun i : L  38.2/23.8 cm, B =  36/

22 cm . P ag inaţie  : f. 1. dc la f. 5 la f. 297 (lipsesc : 12) f . ,  f. 2— 4 tic la început). 

Legătura : d in  carton şi piele. Două încuietori d in  pie le  si m etal.

Sc păstrează in  depozitu l centra liza t dc carte veche. P rov ine  de la  paroh ia 

,.Sf. D im itr ie ” d in  Negoştina. Nr. inv . 231!).

163. Exemplarul de la Tibeni. D im ens iun i : B 35,4 21 cm. P ag in a ţie : 296 f. 
(lipsesc [2) f. de  la început, 1 f. de la sfirşit).

în sem nări : 1. f. 2— II : Această cartc Triod l-am dat la satul Solea, la bise
rică, unele să prăzţlueşte hramul Tăieren capului Ştiutului loan Botezătorul. Şi am 

scris leat 17 68, martie 2.r>. Ven edict, iguincn Sol căi (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in b ib lio teca paroh ie i „Naşterea M a ic ii D o m n u lu i” d in  T ibeni. Nr. 

inv . 145.

164. Exemplarul de la Suceava (XX). D im e n s iu n i: L  — 36,6 22,2 cm „ B 34,8

21,3 im . P ag in a ţ ie : 207 f. (lipsesc: [2] f. de la Început), L e g ă tu ra : d in  lem n şi 

piele.

însem nări : 1. f. |11 : Donaţie dc Iu parohia ort[odoxu] romldnă] Pătrăuţii 

Sucevei (1. rom., chir., c. lat., cerneală neagră). 2. f. 1 — 14 : lou Grigori Ghica Voe

vod, din mila lui Dumnezeu, Domn al tării Moldovei, mitropolit tiind a toată tara 

Moldovei chir iVechifor. Această sfintă carte, ce sa clica m i Triod postnic este <i 

sfintei mănăstiri Pătrăuţi, fiind stariţ (...) şi am dat 12 lei bani, iar cine ar instrăi- 

7ia-o să fie blestemat de Domnul Dumnezeul nostru şi de maica Sfinţii sale şi de 

sfinţii 318 oţeti de la Nicheea şi de sfinţii 12 apostoli şi să-l (...) v lei 7255 ( 1747)
(1. rom., chir., cerneală neagră).

St' păstrează in  b ib lio teca m ănăs tir ii ..Sf. loan cel Nou" d in  Suceava. Nr. 

inv . 21».

X X X IV  A P O ST O L . R im n ie , 1747. 

li. li. V. II (251). p. 94— 96.

165. Exemplarul de la Suceava (l). D im ensiun i : I. 22.8/1(5,3 cm ., R -  21,3'

15.2 cm ., O  17,3 11.8 cm . P ag in a ţ ie : 25(5 f. (lipsesc |4] f. de Ia început). Legătura : 

d in  lem n şi piele. Două fixatoare metalice.

Frontisp icii, unele sem nate Ko D in , in iţia le  ornate in cadru, vignetc. 

însem nări : I. f. 40 v.— 47 : Această sfintă c<irti, ci sa cheamă Apostol, esti a

lu Ştefan şi cini s-ar intimpla să o furi să fii supt blăstămu Maicii prrŞfinHi. Şi am

scris cu, vătavu Ştefan Popovici la anu lHI 15 (1. rom., chir., cerneală neagră). 2. f.

256 : Să să ştii di cind am vinii in Virpole, la ve leat 1805 (1. rom ., chir., cerneală 

neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rovine  dc Ia paroh ia 

..Sf. A rhanghe li"  d in  P îrteştii de Sus. Nr. inv. 758.

K5(>. Exemplarul dc la Suceava (11). D im ens iun i : 1. 21.7/15,7 cm, B 19.3/

14.3 cm. P ag ina ţie : [4] f. +  256 f. Legătura : d in  carton.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  dc la  paroh ia

„Tăierea capu lu i Sf. lo an " d in  Bosanci. Nr. inv . 1270.
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X X X V  M O L IT V E N IC . R im n ie , 1717.

li. V. II (25!»), p. 101— 102. 

i (•?. Exemplarul de la Suceava. D im e n s iu n i: L  20,8 14,5 cm.. B 19,5/13,5

«i , « 17,2 12 cm . P ag in a ţ ie : de la f. 2 Ia f. 252 +[3] r. (lipseşte f.t., f. 1 de la

Ir vi:! Cele [3] f. s in t de la începutu l cărţii. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. O  in 

tu ir i  i:«- d in  piele şi m etal, un fixa tor metalic.

Vontispicii, unele sem nale KO STAN D1N , vignetc.

Sc păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

Vi.j<-vozi“ d in  G răd in i-Făltieen i. XV. inv . 609(5.

X X X V I  C A Z A N II . R im n ie , 1748.

li. V. II (263), p. 1(15— 107.

Exemplarul de la Suceava (l)■ D im ens iun i : B 27,7/17,2 cm., O  21,6/

i P ag ina ţie : [3] f. +200 f. +105 f. (lipsesc 5 f. de la sfirşit). Fără legătu ră .

:'ontispicii. unele sem nate CO[STAXT]D IX . vignetc.

în se m năr i: I. r. 85 v . : La anul 1852, iulie 22, intr-o zi marii, m-am dus in. 

p,it| . de (jios ale (arii Moldovei. 1852. iulii 22, sem nătura  indesc ifrab ilă . Ilorodni- 
rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. 16: Aceasta sfintă cartc este a svintei 

din sat Horodniceni la care să cinsteşte şi să prăznueşte Pogorirca Sf. Duh. 
•. i. insămnat la 1850, mart[iej) in 8, sem nătura  indesc ifrab ilă , din Horodniceni

ii . chir., cerneală neagră).

Sc păstrează în depozitu l centra liza t de carte veche. P rovine  de la paroh ia  

......... iiirca D om nu lu i" d in  Baia. X r. inv . 6915.

Ki!i. Exemplarul de la Suceava (II). D im e n s iu n i: L  — 30 20.6 cm., B 30,5/

i m ; . m i . P ag ina ţ ie : de la f. 5 la 200+  108 f.. (lipsesc: |31 f„ 4 f. de la început,

:: I la sfirşit). Legătura : d in  lem n şi piele.

S.- păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

A rhanghe li" d in  Poiana. Xr. inv. 946.

7c. Exemplarul dc la Putna. D im ens iun i : L -  28,2/21 cm., B 26,6/18,5 cm.

• i ,  n a ţ ie : |2] f. +200 f. +110 f. (lipseşte f.t) . L e g ă tu ra : d in  lem n si piele,

s .• păstrează în b ib lio teca m ănăs tir ii Putna . Xr. inv . 486.

X X X V I I  P SA L T IR E . (Iaşi). 1748. 

li. li. V. IV (101). p. 69.

171 Exemplarul dc la Dragomirna. D im e n s iu n i: B — 10,5 8,3 cm.. O  7 5.5

cm  pag in a ţ ie : de  la f. 12 la f. 563 (lipsesc: f.t.. 11 f. de la început, 1 f. de la sfir- 

: r â râ  legătură.

în se m n ă r i:  1. f. 46—58 : Această sfintă psaltire este a mc (...) şi eu am dat 

>11 ;i legat la (...) in zilile luminatului şi preinălţatului nostru Ion Mateiu Ghica 

V,.evoci şi am scris aice, in carte această, cind s-au schimbat inpăraţii turceşti. 

! fi ind inpăra t M ahm ud  şi-au murit ş-au pus pe frate său inpărat, pe
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Osman, la un 720.1 ( deehemvfriel şi cine .w ir afla sa fure aceasta sfint :

carte, cu n it sc ris : şi cine s-ar tinipla sit fure aceasta psaltire sfintului inpiratului 

!)aviii (I. rom., chir., cerneală neagră). 2. f. loft— 1(17 : Să se .ştie, uni dăruitu acei: : . 

psaltire liului mieu Xeculai Că;cccseu. 1811 vechi caluidari, ai>ril 12 (1. rom., e h i■...

cerneală neagră). :i. f. 106— ln7 : I ii anul I87.r> am dăruit aceasta cartc Sf. biserie

Costişa (1 rom., c. lat., cern cală a lbastră).

Se păstrează in  b ib lio teca m ănăstir ii D ragom irna. Nr. inv. 1711, cota I— li.

172. Exftfmplarttl dc la Cimpulung. D im e n s iu n i: L 8,8/8.0 Cin., B — ‘1.2 fi, 7 

cm . Pag inaţie  : !) r. ms. +  r. IM— 17. f. 18 ms.. f. 40— 225. f. 226 ms.. f. 227— 27:1, i.
274 ms., f. 275— :i04, f. :>05— :!06 ms.. (. 207— :!20, f. .{21 ms.. r .122—  :i:!0, f. :!4n mu., 

f. :«4i—:w8, 4 r. ms.. f. :i55— :ioa. f. :«>«*—370 ms., r. :>7i— 4:14. r. 4:15— i:i6 ms.. r. 4.;?— 

44fi, 2 f. ms., f. 451— 524, f. 525 ms., f. 526— 56,'i (lipsise  : f.t.. Iii f. do la începu'..

1 T. de Ia sfîrsit). Legătura d in  canon  pirr/at.

Se păstrează in b ib lio  eea M uzeu lu i „A l ta le m nu lu i"  d in  C-lung M oldovene» 

X r. inv. 624.

X X X V I I I  M O L IT V K N IC . Iaşi. 1749.

li. It. V. II (2611), p. 105».

17:!. Exemplarul de lu Suceava (I). D im ensiun i : 1. 21 15..'! cm., B -  l!l,:t i 4,1

cm., O  16/11 cm. P ag ina ţie : [4] f. +564 p. L eg ă tu ra : d in  lem n şi piele, t 'n  fi\,t* 

tor m etalic. Im p r im ări in galben foarte şterse.

Frontispicii, vignete, in iţia le  ornate in  cadru.

însem nări : 1. p. 2!!7— 307 : Acestu sfin tu molitvcnicu uu fost a răjmsat ului 

părintelui Xechijor, care s-au dat pentru pomenire sufletului sau molhlele preutului 

lltimie să fii datori a osteni a-t pomeni hi sfintul jărfelnic pe iernmnah Xechiton

v let 177", <jhcn[ariel 18 sem nătura  indesc ifrab ilă  (1. rom ., chir., cerneala neam .™

Se păstrează in  depozitu l centra liza i de carte veche. P rov ine  de la pai"*i|M 

„Sf. Voievozi" d in  Fălticen i. Nr. inv . 6077.

174. Exemplarul de la Suceava (II). D im e n s iu n i: B — 10,5/15 cm. Paginai n

de la p. IM la p. 128. do la p. 417 la p. 546 (lipsesc : |4J f.. 48 p. di- la început. '

p. de la m ijloc . Hi p. de la sfirşit). F ără legătură.

însen inări : 1. p. 4!)— 56 : (...) sama sa n-aibă in toată viola lui .şi di la sm i'v .

vie noastră incă să fie afuresit şi dat (...) anathema .şi s-au cumpărat aceasta • <"'M 

in zilile Mării sale, lui Ion Constandin Voevod, inbla v leto 727>0 I 17-12) şi i

preutui Nicolai din Dobriein am scris cu zisa dumisali Vusili V. med. (I. rom .. > Iii* 

cerneală neagră).

Sc păstrează in  depozitu l cen tra liza i de carte veche. Prov ine  de la pilielii;

„A dorm irea M aicii D om nu lu i"  d in  Zvoristea. Nr. inv. 1076.

175. Exenuplarul dc la Suceava (III). D im ensiun i : I. 20,2 15.4 cm., B — 17*7

14 cm . P ag in a ţie : |1| f. +  dc la f. 155 la f. 544 (lipsesc: [:!] f.. 154 p. de la ln<»'
put. 20 p. de la sfirşit). Legătura : num ai coperta an terioară, d in  lemn si piei*

Se păstrează in  depozitu l cen tra liza i de carto veche. Provine de la painlU

„Sf. Voievozi" d in  Fă lticen i. Nr. inv . (>2li>.

I7ii. Exemplarul dc la Suceava (IV). D im ens iun i : I. 20,5/10,5 cm.. B - 1

14,<l cm . Pag inaţie  : |l] f. +564 p. (lipsesc : [.‘!| f. de Ia început). Legătura : lllllt 

coperta posterioară, d in  lem n şi piele.
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Se păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Prov ine  de la paroh ia

* f G licorghe" d in  Băneşti Nr. inv. 827.

177. Exemplarul <lc la Suceava (V) D im ensiun i : B 17,7 14.2 cm . Paginaţie  ; 

f ms„ di- Ia p. 10 la p. 5o (lipsesc : (41 f., 18 p de la început, 514 p. de la sfii-şit;.

!i legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de c a ile  veche. Provine de la parohia 

Vasile" d in  Buneşli. Nr. inv. li 120.

178. Exemplarul de la Draţiomirna. D im ens iun i : l. - l!>.4 15 cm ., B 18,6/

11 m. Paginaţie  : [41 f. +554 p. (lipsesc 10 p. do la sfirşit). Legătura : d in  lemn

i • Două încuie tori d in  piele şi metal.

însem nări : 1. f. |1| : Acest molitvcnnic iasli a mănăstirii llişcştilnr pre carii.

ii ■In: diaconul l ’ctre de la l’ătrăufi pentru pomenirea sufletului. Şi .s-<m seri..
i i .• I ■! 177n, avţiust 17. Oosithci. iţiumen ot Ilisaşii (I. rom., chir., c erneală neagră).

Si- păstrează in b .b lio tcca m ănăs tir ii D ragom irna . Nr. inv . 1606, cota I I— I V

X X X IX  O C T O III. laşi. 1740.

/•• li. V. II (26!i). p. 100— lin .

I i Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : I. :il,:!/20 cm.. B 20 10

'•  _ii..')'/1 ’>.5 cm. P ag ina ţ ie : |l| f. +800 p. + 8 f. ins. (lipsesc 14 p. de la sfirşit).

« ' i>i i d in  lem n şi piele. Două încuietori d in  piele şi metal. Im p r im ăr i în fier 

I • fn/ii’te Morse.

I em nări : l. f. gardă : Xaşterei Maicii /Jomnului in Clmputunr/, I8.<3 (I rom..

■ neală neagră). 2. p. 1 : „S im ion M u nd r illa " (o. la i., cerneală neagră).

■ ■ păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia

• << i Maicii D om nu lu i" d in  C-lung M old. Nr. inv . 4106.

Exemplarul dc la Suceava (II). D im ens iun i : L :îl,8 1W,6 cm.. B :>o.i.

mi ■■ .uMiialie : 005 p. (lipsesc: f.t.. 8 p. de la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n ».

k  I '.m im ăr i foarte şterse.

li . ■nnări : I. p. .'! : Io Matei Ghica Voievod din mila lui Dumnezeu, Domn

H r / i  Mnldovei. Aceasta carte l'araclitichi s-au dat de domnia mea la beserica 
< hiir>>ilun</ ,nt Suceava, unde iastehramul X aşii rea Domnului Hlrifsflosl pentru 
M ii' /<’,menire, i,j anul 7202 ( l~.r>-l), nuirlftil pecete dom nească ap lica tă  in

Ifec  ,i (I rom . ( liir.. cerneală neagră).

*•< r.'.roază in depozitu l con raliza t do carte veclu1. Provine de la parohia 

H  •■.! M aicii D o m n u lu i"  d in  C-lung M o ld . Ne. inv. 4428.

I : fxemplarul de la Suceava (III) D im e n s iu n i: I, :Ci.7/21,2 cm .. B — .'in,!'

I 1’ im itaţie 011 p. (lipsesc: f.t.. 2 p. de la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n şi 

r . ••■perla in t î ia :  cadru m arg ina l vegetal iar in centru ..Is. Ils., arh iereu".

■ hAi i  Iii galben.

PU' păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la parohia

• IM i • lie li" d in  F ră tău ţ ii Vechi. Nr. inv. 2760.

) I3  I lemplurul </c la Suceava (IV). D im ens iun i : I. • :t:i,0 20 cm., B — :S2/ 

i 1' i v iia ţii- : |1| f. +f)00 p. (lipsesc I p. de la sfirşit). L eg ă tu ra : clin lemn

>   in< u ie lori d in  piele - i metal.
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So păstrează In depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Sf. loan Botezătorul" d in  Ş iret. N r. inv . 2123.

18:). Exemplarul tic la Suceavă (V). D im ens iun i : L  30,2/19,5 cm., B — 29,8[ 

18 cm . P ag in a ţ ie : de la p. 17 la p . 637 (lipsesc: f.t., 16 p . de la început, 276 p. de

la sfirşit). Legătura : d in  carton, p ie le la  cotor şi co lturi.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  paroh ia 

...Sf. V o ievozi" d in  S lă lio a ra . Nr. inv . 6597.

184. Exemplarul tic la Suceava (VI). D im ens iun i : l i — 30,1 18,5 cm. Pag inaţie  : 

de la p. 25 la p. 899 (lipsesc: f.t., 24 p . de Ia început, 14 p. de  la sfirşit). Fără 

legătură.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de  la biserica 

„A dorm irea  M a ic ii D o m n u lu i1' d in  Leucuşeşti. Nr. inv . 6381.

185. Exemplarul de la Suceava (VII). D im ensiun i : L  33.3/20 cm., B  30,5/

18,3 cm . Pag inaţie  : [1] f. -4-903. -|-5 f. ms. (lipsesc 10 p. de la sfirşit). Legătura :

d in  lem n şi piele. D ouă fixatoare  metalice.

Sc păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de ia  parohia' 

„Sf. înv ie re1' d in  Suceava. Nr. inv . 62.

18ii. Exemplarul de lu Suceava (VIII). D im ens iun i : L — 31,1/19 cm.. B 2H,'1

18.7 cm . Pag inaţie  : 907 p. (lipsesc : f.t., 6 p  de la  sfirşit). le g ă tu ra  : d in  lem n  şi
piele.

Se păstrează iu  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  ; >hia
„A dorm irea M aicii D om nu lu i"  d in  Ch ilişen i. Nr. inv. 231.

187. Exemplarul tic la Suceava (IX). D im ens iun i : B  — 29.9 18,5 cm. P ag ina 

ţie : de la p. 81 la p. 894 (lipsesc : f.t., 80 p. de la început, 19 p. de la sf'' şit).

F ără  legătu ră .

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„A dorm irea M aicii D om nu lu i"  d in  Ilişeşti. N r. inv. 506.

188. Exemplarul (le la Suceava (X). D im e n s iu n i: B -29,5/17,5 cm . P ag in a ţ ie :

de la p. 37 la p. 888 (lipsesc : f.t.. 36 p. de la început. 25 p. de la sfrrşit). i a ră

legătură.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  oarohia 
„A dorm irea M aicii D om nu lu i"  d in  Zvoriştea. Nr. inv . 1073.

189. Exemplarul de la Suceava (XI). D im ens iun i : L — 33 19.5 cm.. B 31.6 

18,6 cm. Pag inaţie  : de la p. 33 la p. 913 (lipsesc : f.t.. 32 p. de  la  început). Legătura : 

n um a i coperta posterioară, d in  lem n şi piele.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carto veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Sf. Voievozi" d in  Ipoteşti. X r. inv . 455.

190. Exemplarul de la Suceava (XII). D im ens iun i : I, 34.3/21 cm.. B - :i0.7,'

18.8 cm. Pag inaţie  : f.t. păstrată parţia l +913 p. Legătura : d in  lem n, p ie le  a co

tor. P rim a  copertă so păstrează pe jum ăta te .

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carto veche. Prov ine  do la paroh ia 

„Sf. O nu fr ie " d in  M ănăstioara. Nr. inv . 2849.

191 Exemplarul ele la Suceava (XIII). D im ensiun i : L  — 31,5 18,7 cm.. B -

29,5 18,4 cm . P ag in a ţ ie : de la p. 49 la p. 890 (lipsesc: f.'t., 48 p. de la in .o pu t,

23 p. de la sfirşit) Legătura : d in  lem n şi piele. Două încu ie tori d in  piele şi metal.

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rovine  de la paroh ia
„Sf. loan  Botezătorul" d in  Ş iret. Nr. inv. 2121.
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192. Exemplarul de la Suceava (XIV). D im ens iun i : L  31.2/20,5 cm., B - 31/ 

1" > im. Pag inaţie  : de la  p. 3 la p. 913 (lipsesc : f.t.. p. 1. 2 de la început). Legătura :

• i a lem n şi piele, im p r im ă r i in ga lben foarte şterse.

însem nări : 1. p. 21— 27 : Această carte o au cumpărat fiul meu, Niculai, in 

■•lele Mării -sale loan Cosiandin Mihai liacoviţă Voevod, lei 7258 ( — 1750), iun[icl 2 

(i ror.i., chir., cerneală neagră). 2. p. 31— 39 : Această carte, ce să cheamă in limba 
fleica.voi) Paracîilichi iar In limba românească Octoih, mi-au dat mie de lu părin- 

meu, răpăasal Nccului Ilolban. Dumnezău să-l pominească intru inpărăţie sa

■ ■crească şi pentru credinţa m-am iscălit, s.s. indesc ifrab il (1. rom ., chir., cerneală 

h agră). 3. p. 325 : (...) in răsărita soaritui s-au schimbat soarili şi intr-ace viniri

c. pus ceafă cit s-au roşit şi soarili şi au (inul toi ceafă pină in toamnă şi secită 

pint: la 14 zili a lunii noemv[rieJ, iar la 14 zile a lui. Noemv[rie) au căzut omăt de 
<• >chioapă şi au ţinut pină la 21 zile a lui noemv[ric], iar Ia 21 de zile a lui 

noemv/rie] au inceput a ninge şi au nins trii zile şi. trii nopţi şi s-au pus omătul 
Iti pieptul calului (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in  depozitu l centra liza t do carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

..Sf X :colac” d in  G răm eşti. X r. inv . 2150.

193. Exemplarul de la Suceava (XV). D im ensiun i : L  - 32.9 19,5 cm.. B 31.5' 

i • om. Pag ina ţie  : 904 p. (lipsesc : f.t.. 9 f. de  la sfirşit). Legătura : d in  lem n şi 

piele; un fixator m etalic.

însem nări : 1. f. gardă ant. 1 : Ohtoihul acesta, din silinţa iscălitului şi a epi- 

t Teului Demitrie Popovici, este legal cu şasă lei in M. N. din banii bisericii Sfin- 
Troiţii, Seret la 8 octomvrie, 1824, Mihail Theodorovici, paroh (1. rom ., chir.,

■ <•■ neală neagră).

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  paroh ia 

„ST. O nu fr ie " d in  M ănăstioara . X r . inv . 2860.

194. Exemplarul de la Suceava (XVI). D im ens iun i : L  -  31,9/19,5 c m., B

1 1 > 18,5 cm . P ag inaţie  : 16 f. a lbe , de la  p. 29 la  f. 856, 6 f. a lbe  (lipsesc : f.t.. 28 p.

• li !. i început, 57 p. do la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. Două fixatoare m e

ta lu l- ; im p r im ăr i in  galben.

So păstrează 111 depozitu l cen tra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

Naşterea M a ic ii D o m n u lu i” d in  Poieni-Solca. N r. inv. 2915.

195. Exemplarul dc la Suceava (X V II) . D im ens iun i : L=31/19,5 cm . B =29,7/19

Pag inaţie  : 912 p. (lipseşte 1 p. de la  sfirşit). P. 3— 8, 902— 912 s în t în  m anuscris.

1 • lătura : clin lem n şi piele, un fixa tor m etalic. Im p r im ă r i, în fior rece, foarte

şterse.

în sem năr i : 1. p. 604— 615 : Să să ştie această sfintă (...) esti cumpărată de 

1 1 Cucul din Orătjuieşti şi soţul lui Ioana şi au dat pe dinsa 5 lei să fie lui şi 

‘unirilor lui, ve let 7268 ( 1760) (1. rom ., chir., cerneală neagră). 2. p. 912: (...) şi

JKll iitoasa mină me lonifă Doboş de la ot Mihăeşti (?) şi mă rog de ertare, 17 iuni,

H M ; m ai jos, cu aceeaşi m in ă  : Această inoire şi prefacere acelor lipsiţi dintru
•ii castă sfintă carte, anume Octoih, s-au împlinit prin sirguinţa şi osteneala preti
nd tir loan de aice, din lioteşti ca să fie pomenire vecinică prin ajut tir dat cititului".

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de Ia paroh ia 

-! Gheorghe" d in  Boteşti. X r . inv . 6449.
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1!I6. Exemplarul de la Suceava (XVIII). D im ens iun i : L  — 32/19,5 cm . 15 •

30,1 18 cm. Paginaţie  : de la p. 451 la p. 902 +  ;t •• ms, (lipsesc : f.t., 450 p. de la

început, 11 p. de la sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. Două fixatoare m etalic*

însem nări : 1. p. 451— 460 : Această sfintă carte, ev să cheamă Ohtoih (...) eh - 

Maearie. egumen sfintei (...) Slatenii cumpărată eu drepţi haitii viei fi am datu- 

pomană la sfinta biserică noo, la Capu Codrului, unde xa cinsteşte şi să prăznu- 

leşie sfintul şi intru lot lăudatul marele ierarh Nicolae cu să-mi fie pomenire pen

tru sufletul meu şi a părinţilor şi a tot neamul meu şi (...) 1782, declembrie] 0 (1 

rom ., chir., cerneală neagră).

■Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Pogorirea Sf. Duh" d in  Valea M oldove i. Nr. inv . JIU.

1!)7. Exemplarul de la Suceava (XIX). D im ens iun i : I ,  31/19,5 cm . B :!!».:

18,3 cm . P ag ina ţie : |1] f. -fii»? p. (lipsesc 12 p. de la sfii-şit). L e g ă tu ra : d in  lem n

-■i piele. D ouă fixatoare  m etalice.

Însem nări : 1. topo r ta 2 : Această sfintă carte au legal-o Gheorghie a preau- 

teasii din Largul. I ijjy , a r  gust 29 (1. rom ., chir., cerneală neagră). 2. p. 2 : Donat ■ 

Sf[inta) monastire Slatina, judfeţul] F ă lticen i, s ff ln tu lu ij schit Cămirzani, cotnfuna) 
Ciumulcşti. Va ramine in patrimoniu sftîntultiij schit spre veşnica folosinţă, stare’ 

Arhimandrit Clipa llie, 9 oct/ombrie/, 1951 (1. rom ., c. lat., cerneală a lbastră). 

p . 34— 51 : A cesiu Octoih s-au datu bisăricii noauă din noul sat Stinişoara eu pa

tronul Adormirii Maicii Domnului de sub scrisulu parohii din Poiana Largului spre 

veşnica pomenire 188-1, iulie 8, Pantilimon (1. rom ., c. lat., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia  
..Cuvioasa Parasch iva" d in  C ium u leşti. N r. inv ., (>320.

198. Exemplarul dc Ut Suceava (XX). D im ens iun i : I . — 32,3/19,3 cm., B 

30,5/18,5 cm . Pag inaţie  : 91)7 p. + 4 p. ms. (lipsesc : f.t.. 6 p. de la  sfirşit). Legătura : 

d in  lem n şi piele. Două fixatoare metalice.

în sem nări : 1. f. gardă a n ’.. : Această carte bisericească, ce să numeşte Ohtoih, 

acum de a doao oară s-au legat prin cheltuiala dumisale Gheorghe Chiţuscu, pal 

di nr dc la Sf. Dimitrie la anul 1829, avgust 15 spre vecinica pomenire (1. rom ., chir., 

cerneală neagră).

Sc păstrează in depoz itu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

„Sf. D-tru“ d in  Suceava. Nr. inv . 117.

19.9. Exemplarul de la Şiret. D im ens iun i : L  — 33,5.20,5 cm .. B — 32/18 cm 

Pag ina ţie  : 909. ( lip sesc : f.t., 4 p. de la  sfirşit). Legătura  : d in  lem n  şi piele. Două 

în cu ie to ri d in  piele.

Se păstrează în  b ib lio teca paroh ie i „Sf. loan  Botezătoru l" d in  Ş iret. N r. 

inv . 38.

200. Exemplarul de la Dragomirna. D im ens iun i : L  — 32,1/19,3 cm ., B - 29,3/

18,2 cm . Pag inaţie  : [11 f. +913 p. Legătura  : d in  lem n şi piele. Două încuie tori d in  

pie le  şi m etal.

în sem năr i : 1. p. 3— 11 : Această carte Octoih iaste mănăstirii Soleai, iar cine

o va tmtreina de la numita mănăstire să Ic fie piriş Petru şi Pavel la straşnica 

judecată 1781, fevfruaric] 20 (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna. N r. inv . 1080, co.a V— 31.
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X I .  O C T O IH . R im n ie , 1750.

li. li. V. II (277), p. 113— 11!) ; IV . p. 241 ; D. P„ p. 193— 194.

2(11. Exemplarul de lu Suceava (I). D im ensiun i : L 30.7/19.8 cm., B 29.0

cm.. O  -  2li Iii cm. P ag ina ţ ie : |4| f. +  10 f. +  372 f. |- 65 f. L e g ă tu ra : d in  

n şl piele. Două fixatoare  metalice. Pe coperta in t iia , in centru „ înv ie rea" —  

In iirim are  in «albcn.

Frontispicii. unele sem nate K (ostand in ) T fipograf], 1745, vignete, in iţia le  or

ile in cadru.

Se păstrează in depozitu l cen tra liza i de carte veche. P rov ine  de la paroh ia

■ f M iha il şi G avril" d in  S lă lioa ra . N r. inv . 6583.

2ti2. Exemplarul dc la Suceava (11). D im ens iun i : I. 32,7/20,6 cm., B 30,5

.• cm . P ag ina ţie : (4) f. -j- io f. -j- 372 f. - 65 f. Legătura : d in  lem n şi piele.

Se păstrează iu depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la parohia 

Vasile" d in  Şerbăuţi. Nr. inv . 2683.

203. Exemplarul de la Suceava (IU). D im ens iun i : B -  2!),6/18,4 cm. Pagina-

■ : de la f. 58 Ia f. 346 (lipsesc : [4] f., 10 f.. 57 f. de la început. 26 f. de la m ijloc ,

> f. de la sfirşit). Fără legătură.

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 
Sf. C-tin şi E lena" din Drăguşeni. Nr. inv . 6805.

204. Exemplarul de la Suceava (IV). D im ens iun i : B 29,4'18,3 cm . P ag in a ţ ie : 

13! f. +  10 f. 366 f. +  6u f. (lipsesc : f.t., 6 f. de Ia m ijloc , 5 f. de la sfirşit). 

Legătura  : d in  piele, parţial.

[n.scmnări : 1. f. 10 : Această carte este a lui Sfeti Dimitrie de la besârica 

om niascâ, din tirgul Suceava, ce s-au cumpărat eu milostenii şi s-au scris şi la

. ondica bisăricii la let 7260 (=1762) s.s. indesc ifrab il (I. rom ., chir., cerneală nea

gră). 2. f. 1— 15 : Aceasta xvintă carte, ce să chiamă Ohtoih, esti a sfinţii biserici 

lui Sfcti Diwutrie din tirgu din Suceava, care s-au cumpărat eu milostenie de la 

■>oeri şi de la negofitori şi de la alţi creştini, care s-au indurat şi sint toţi scrişi 

anume in condica bisericii cine cit au dat, iară cine ar fura-o sau ar insirăina-n 

de la beserica lui Sfeti Dimitrii să fie blăstărnat de 318 sfinţi părinţi de la Nicheea 

să aibă piriş la straşnicul giudeţ pe sfinţiesa Maica preacurată şi pe sfintul mari 

■■■>.ucenic Dimitrie a cărate esti hramul. .Şi această carte s-au scris la condica bise

ricii şi in citi bani s-au luat v leat 7270 ( - 1762), fcv/ruarie] 12 şi s-au iscălit 
■>' epitropul bescricii +  Costandin (...), cpitropul (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitul centra liza t de carte veche. P rov ine  de la  paroh ia  

„Sf. A rhanghe li" d in  Caşvana. Nr. inv . 188.

205. Exemplarul de la Suceava (V). D im e n s iu n i:  L  — 3120,3 cm ., B 29,7/

18 cm . P ag ina ţie : [4) f. +  io f. +  372 f. (lipsesc 65 f. de la sfirşit). Legătura : d in

le m n  şi piele. Un fixator m etalic. Pe coperta in t iia , in  centru  „R ăstign irea" —  im 
p rim are  în  galben.

Însem nări : 1. f.t.—2 : Această carte, ce să chiamă Octoih, am cumpărat-o 

cu preutui (...), protopop din Măgereşi pe bani lei 19, dar cine ar fura-o să fie 

afurisii de vedea Ilristos şi de Maica precista si dc 318 oteţi, amin. Erei (...), pro

topop (1. rom., chir., cerneală neatfră). 2. f. 9 : Să să ştie că această sfin'ă carte, 

■anume Octoih, am cumpărat-o noi, preuti din liădoşcni drept 9 lei pol de la Teo
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dor, dascal, cori ne-am şi iscălit : preutui (.Irigării', erei I‘aval, preutui Sui a, vrei 

vasile, orei loniţă let 7274 ( — 1765), sept[cmbrie] X (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t dc carte veche. P rov ine  de la parohia 

„Sf. M ercurie" d in  Hădăşeni. N r. inv . 6267. —

200. Exemplarul ile la Suceava (VI). D im ens iun i : L  30,5/19,8 cm., l i  -  31<5 

20 cm. Pag inaţie  ; de la f. 5.'} la f. 362 (lipsesc : [4] f. +  10 f., 52 f. de la început,

10 f. de la m ijloc , 65 f. de la sfirşit). Legătura  : d in  piele.

Sc păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la parohia 

„A dorm irea M aicii D om nu lu i"  d in  Com ăneşti. Nr. inv . «54.

207. Exemplarul de la Suceava (VII). D im ens iun i : L 32.8/21,4 cm., B  -  29,8

20 cm . Pag inaţie  : 10 f. +356 f. (lipsesc: (4] f. de la început. 16 f. de ia n u loc .

65 f. de la sfirşit). Legătura  : d in  lem n  şi piele.

în sem nări : 1. f. 2— 7 : Acest sfint Ohtoih (...) şi l-am dat sfintei biserici ■ ) la 

Hinţăştii din dial und; iasti hramul (...) sfintei biserici neclintită in veci -i am 

iscălit s.s. indescifrab il 7261 ( 1752), noe[m]v!riej 14 (!. rom ., chir., cerneală neagră).

Sc păstrează in depozitu l centra lizat de carte veche. Provine de la o.i >hia 

..D um in ica tu turor s fin ţilo r" d in  ll in ţă ş t i. Nr. in v . 542.

208. Exemplarul dc la Suceava (VIII). D im ens iun i : L 31/20,6 cm , B —29.8/
20 cm. P ag inaţie  : [4J f. +10 f. +372 f. +65 f. Legătura : d in  lem n şi piele. Două.

fixatoare  metalice.

însem nări : 1. f. 1— 5 : Această sf irită carte, anume Ohtoih, esti cumpărat de 

mine, preutui Axinti cu drepţi banii mei 12 lei, let 7270 ( =  1762), iul[iel 20 ,iar 
(lupa viafa mc intr-acui mină <i rămine să (...) Erei Axintic, Anila şi tot neamul (1. 

rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstiează in  depozitu l centra liza t de carte veche. Provine de la pa roh ia  

„Sf. A rhanghe li"  d in  P irteşiii de  Sus. Nr. inv. 755.

200. Exemplarul de la Suceava (IX). D im ens iun i : L  -- 31/20 cm., B • 29,2 '

10.5 cm . P ag in a ţ ie : [4J f. -Ho f. +:172 f. +65 f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. Un 

fixa tor metalic.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carie  veche. P rov ine  de la pa roh ia  

„Sf. G heorghe" d in  Băneşti N r. inv . 318.

210. Exemplarul de la Suceava (X). D im e n s iu n i: L  32,4/20,8 cm.. B 30,2

10.8 cm . P ag in a ţ ie : [4] f. - fiu  f. +372 f. +64 f. (lipseşte 1 f. de la sfirşit). Legă

tura : d in  lem n  şi piele. O  încuietoare d in  pie le  şi metal.

Însem nări : 1. f. 10 : Această sfintă carte, ce să numeşti Ohtoih, l-am cum

părat cu cu bani (tata şesă lei, in Focşani, Ia domnia Preinălţatului D om nu lu i nos

tru  Io loan Theodor Voevocla. fiind rinduit cu slujba agiutorintii la Putna in anii 

let 7260. ( — 1761), fevlruarie) 5, iar cini ar lua-o făr di voia noastră sau ar fura-o 

să fie certat de Domnul Hlri]s[to&], ci să fie de slujba bisăricii. Scris-am pentru 

înştiinţări Paloş Mc (...) (1. rom ,, chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozKul centra liza t de carte veche. Provine de la paroh ia  

—Sf. D im itr ie " d in  C ip r ian  Porumbescu. Nr. inv . 1149.
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211. Exemplarul de la Suceava (XI). D im e n s iu n i:  L  31+20,1 cin., B

i.h/10,5 cm. P ag in a ţ ie : 10 f. +372 f. + 64 f. (lipsesc: [41 f. de la început, 1 f. de

i , i sfirşit). L e g ă tu ra : d in  lem n  şi piele. O  încuietoare d in  p ie le  şi m etal. Pe coperta 

lutlia , in centru „Răstign irea” —  im pr im are  in galben.

Se păstrează în depozitu l centra liza t de carte veche. Prov ine  de la paroh ia

■.( \'icolae“ d in  On icen i. Nr. inv . 6271. .

212. Exemplarul dc la Dragomirna. D im e n s iu n i:  L 30,8.20 cm .. B - 20,2/

n.r» cm. P ag ina ţie : de la f. 5 la f. iu, (372 f. +40 f. (lipsesc: [4] I.. 4 f. de la

început. 25 f. de la sfirşit). Legătura  : d in  lem n şi piele.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii D ragom irna. N r. in v . 1681, cota V— 1.

X L I  E V A N G H E L IE . Bucureşti, 1750.

IS. R. V. II (275), p. 113 ; D. P„ p. 103.

213. Exemplarul de la Suceava (I). D im ens iun i : L  32/21,5 cm., B -  30,5/

2H.5 cm., 0 - 2 2 /1 4 .8  cm . P ag in a ţ ie : |3] f. +182 f. +[10] f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi 

piele. Două încuie tori d in  pie le  şi m eta l. Im p r im ă r i foarte şterse.

l-'rontispicii (f. 1, 22, 57, 100), in iţia le  o rnate  în cadru.

Se păstrează în  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la parohia 

„Sf. N icolae" d in  C-lung M o ld . N r. inv . 4312.

214. Exemplarul de la Suceava (11). D im ens iun i : L  26,7/10,4 cm., B  25,8/

18 cm. P ag in a ţ ie : [3] f. +  182 f. +  [19] f. L e g ă tu ra : d in  carton, p ie le la cotor şi

colţuri.

Însem nări : 1. f. gardă p o s t .; Această silinţă) evanghelie s-a legat cu cheltu

iala drept credinciosului creştin Dimitrie Cimbru (lin liulai in an u l D fo m n u jlu i 1924, 

fiind preot Teodor Coclici (1. rom ., c. lat., creion negru).

Se păstrează in  depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Sf. A rhangheli" d in  Bula i. Nr. inv. 281.

215. Exemplarul dc la Suceava (III). D im ens iun i : B — 28,7/20 cm.. Pag inaţie  :

[3] r. +182 f. +[10] f.. Fără legătură.

Însem nări : 1. f. gardă ant. v. : De la Dumbrăvita s-au dăruit la biserica Ciu

fuleşti Gani (1. rom ., cerneală a lbastră). 2. f.t. v— f. [2]: Această sfintă evanghelie. 

<iu cumpărat-o (...) hramul Sveti Histralii, Mihail şi Gavril să fii suplu blăstămul 

lui Islus] HlriMtos] (...) (1. rom ., chir., cerneală neagră).

Se păstrează în depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de la paroh ia  

„Sf. Nicolae" d in  Valea G lod u lu i. N r. inv . 6737.
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216. Exemplarul de la Suceava (IV). D im ens iun i : L  20,4/20 cm ., B — 27,8/

19.5 cm . Pag inaţie  : [3J f. +  182 f. [l!i] f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi p ie le . Un fixator 

metalic. Im p r im ări in galben foarte şterse.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de carte veche. P rov ine  de Ia paroh ia 

..Sf, M ercurie" d in  Rădăşen i. Nr. inv. 6268.

217. Exemplarul dr la Suceava (V). D im e n s iu n i: I. :»1,3/20.» cm .. B  — 30,2'

19,8 cm . P ag in a ţ ie : [21 r. +182 f. -4 118] f. (lipsesc: f.t.. [1) f. de la sfirşit). Legă

tu ra  : d in  lem n si piele. Două fixatoare metalice. Im p r im ăr i foarte şterse.

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Sf. N ico lae" d in  C-lung M o ld . N r. inv . 323.

218. Exemplarul dc la Suceava (VI). D im e n s iu n i:  I, 34/22,5 cm ., B  — 30,5/

20.5 cm . Pag inaţie  : [3J f. +182 f. f. (lipsesc |3] f. de la sfirşit). L e g ă tu ra :

d in  lem n  s: piele. Doua fixatoare  metalice. Im p r im ă r i foarte şterse.

însem nări : 1 . f.t.— [2| f. : Această sfinta evanghelie s-au cumpărat in anul 

IH!H de robii lui Dumnezeu /.contic Hojbotu şi sofia lui Anica, spre vecinica lor 

pomenire, din Poeni (1. rom ., chir., cerneală neagră). 2. f. 1— ii : Această sfintă 

evanghelie s-au legal cu cheltuială robilor lui Dumnezeu Terentie llojbota şi sofia 

iui, a tria, Evghenia, in anul 1853, din Pocni, şi a tluua sofia, Todosia, spre vecinica 

pomenire lor şi intiia lui. Măria, spre vecinica pomenire (I. rom ., chir., cerneală 

neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„Naşterea M aicii D om nu lu i"  d in  Poieni-Solca. Nr. inv . 2917.

21!*. Exemplarul de la Suceava (VII). D im ens iun i : L  30.4 20.5 cm ., B -28.1

19.4 cm . P ag in a ţ ie : [.'!) f. +182 f. |l!>| f. L e g ă tu ra : d in  lem n şi piele. O  în cu ie 

toare d in  p ie le  şi m etal.

în sem nări : I. f.t.— f. 4 : Ac<?a.s<<i sfintă evanghelie o am aficrosit la biserica 

din satul (...) ca să fie nestrămutată in bisărică pentru irebuirea (...) spre pomenirea 

răposatului talului niieu, preut al (...) şi a tot neamului şi cine o ar instreina din 

bixerica aceasta supt neertat canon să fie (...) 1830, apr[ilie] 20. Erei (...) (I. rom., 

chir., cerneală neagră). 2. f. 174 v.— f. [1] : lată aceste cărţi le-am scris eu, popa 

l 'r s u  din (...) la mănăstire (...) şi au fost atunce anii Domnului 1755 cind am scris 

(I. rom ., ch ir., cerneală neagră).

Se păstrează in depozitu l centra liza t de  carte veche. P rov ine  de la paroh ia 

„A dorm irea M a ic ii D om nu lu i"  d in  F intine le. Nr. in v . 1028.

220. Exemplarul de la Suceava (VIII). D im ens iun i : L  31,5/21,5 cm., B — 27,2/

18.5 cm. P ag in a ţ ie : [3] f. +182 f. -(-[19] f. L e g ă tu ra : d in  lem n  îm b răca t în  catifea 

verde. D ouă încuie tori d in  m etal. Im p r im ă r i în  m etal com un.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii „Sf. lo an  cel N ou " d in  Suceava. Nr. 

in v . 1408. i
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221. Exemplarul <le la SucevUa. D im e n s iu n i: L  28.0/19.5 cm., B 28 18.:: 

w P ag ina ţ ie : 8 r. albe. de la  f. 9 la I. 182 +  |8| f. (lipsesc : [3] f.. 8 f. de la  în-

■ • put, 111] f. dc la  sfirşit).

Legătura : d in  carton, p ie le  la cotor şi co lţuri.

Se păstrează in b ib lio teca m ănăs tir ii Succviţa . Nr. inv . 239.

X L I I  C E A S LO V , laşi, 1750.

II. li. V. 11 (274). p. 112— 113.

222. Exemplarul de la Dragomirna. D im ens iun i : L  • 22.2/10,5 cm., B ~ 21,3/ 

ir».î» cm.. O  17.9 12,3 cm . P ag in a ţ ie : [21 f.. p. 3— 6. de la p. 9— 552 (lipsesc: p. 1, 

. , 7, 8, 3 p. de la  sfirşit). Legătura : d in  lem n  si piele. Două fixatoare  metalice.

G ravur i : Bunavestire , 10,8/0,2 cm., p. 404, vignete, fron tisp ic ii.

Se păstrează în  b ib lio teca m ăn ăs tir ii D ragom irna . N r. inv . 1097, cota, 111— 9.

IN D IC E L E  A L F A B E T IC  A L  T IT L U R IL O R  C Ă R Ţ IL O R  
R O M A N E Ş T I V E C H I D E SC R IS E

în  dreapta t it lu lu i luc rărilo r  s în t  redate lo ca lită ţile  si anu l de apariţie , pre 
cum  si pag ina in  care este b ib liog ra fia tă  lucrarea in  catalog.

Antologhion. R im n ie , 1705 ; p. 065. 

Anto loghion. la.şi, 1720 ; p. 007. 

Antologhion. Bucureşti, 1736; p. 071. 

Antologhion. R im n ie , 1737 ; p. 072. 

Antologhion. R im n ie , 1745 ; p. 087. 

Apostol. B uzău . 1704 ; p. 004.

Apostol. Bucureşti. 1743 ; p. 077.

Apostol. B uzău , 1743 ; p. 082.

Apostol. R im n ie , 1747 ; p. 090.

Cazan iile  Iu i H ie M in ia t. Bucureşti,

1742 ; p. 073.

C azan ii. R îm n ic , 1748 ; p. 097.

Ceaslov. (Bucureşti). 1703 : p. 004. 

Ceaslov. T irgovişte. 1715 ;p. 007.

Ceaslov. R ăd ău ţi, 1745; p. 080.

Ceaslov, laş i, 1750 ; p. 707. 

Ch iriacodrom ion. Bucureşti, 1732 ; p. 670.

Kvanghelie. Bucureşti, 1742 ; p. 074. 

('.vanghelie, R im n ie , 1740 ; p . 089. 

Kvanghelie. Bucureşti, 1750 ; p. 705.

L iturgh ie . Iaşi, 1715 ; p. 606.

L itu rgh ia  S-lui lo a n  Gură-de-Aur. 

R ăd ău ţi, 1745 ; p. 087.

L itu rg h ii. Bucureşti 1746 : p. 088. 
L itu rgh ie , laş i, 1747 ; p. 092.

M olitven ie . R îm n ic , 1747 ; p. 097. 

M olitven ic. Iaşi, 1749 ; p. 698.

Octo ih . Buzău , 1700 ; p. 008.

Octo ih . R im n ie , 1700 ; p. 066.

Octoih . T irgovişte, 1712 ; p. 666. 

Octo ih . laşi, 1720 ; p. 669.

Octo ih . Bucureşti, 1730 ; p. 672. 

Octo ih . Bucureşti, 1740 ; p. 090. 

Octo ih . laş i, 1749 ; p. 099.

Octo ih . R îm n ic . 1750 ; p. 703.

Penticostar. Buzău , 1701 ; p. 664. 

Penticostar. R îm n ic , 1743 ; p. 683. 

Penticostar. Bucureşti, 1743 ; p. 684. 

P ravoslavn ica  m ărtu ris ire . Bucureşti.

1745 ; p. 088.

Psaltire . Iaşi, 1743 ; p. 670.

Psaltire . (Iaşi), 1748 ; p. 697.

Triod. R îm n ic , 1731 ; p. 670.

Triod. Bucuroşii, 1746 ; p. 690.

Triod. Iaş i, 1747 ; p. 693.
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L E  L IV R E  RO U M A 1N  A N C1EN  O U  D E PA R T E M E N T  D E  S U C E A V A  
(L A  P R E M IE R E  M O IT IE  D U  X V I1 I-E  S lE C L E )

—  C A T A L O G U E  —

—  resume —

L 'ouvrage  est une con tinua tion  de la presentation du  liv re  roum a in  ancien 
dans  le  departem ent de  Suceava *.

Le  catalogue ci-dessus com prend -12 titres et 222 excm pla ires de livres roum a ins  
anclens de  Ia  prem iere m o it ie  d u  X V III- e  siecle, decouvcrts ju s q u ’au jo u rd 'h u i dans 
le departem ent de Suceava.

* La  prem iere  p ârtie  du  catalogue est pa rue  dans la  pub lica tio n  Suceava — 
L' Annuaire du Musâe ddparU'uietital, vo i. IX ,  1982, p . 2SKî—312.

SEXTIL PUŞCARIU ŞI LITERATURA ROMÂNA VECHE

1L1E D A N

Aproape toţi lingviştii şi filologii români au avut, într-un anume 
fel, preocupări literare. Faptul nu surprinde, dacă ţinem seama de în
suşi obiectul cercetărilor lor : limba română în evoluţia ei. De la Hasdeu 
i Lambrior la A. Philippide şi O. Densuşianu înregistrăm, in cadrul unor 

preocupări variate, studii, cronici, comentarii sau chiar lucrări de sinteză 
dedicate literaturii române şi celei străine. Unii lingvişti au fost şi creatori 
in genuri şi specii literare diferite (Hasdeu, poet şi dramaturg; Ovid 
Densuşianu, poet), alţii s-au manifestat, intr-o perioadă sau alta a acti
vităţii lor, ca istorici şi critici literari.

Numai rareori întîlnim  cazul unui mare lingvist sau filolog care să 

fi ilustrat şi istoria literară cu contribuţii notabile. Un filolog de ex
cepţie, din acest punct de vedere, care este autorul unor lucrări beletris
tice, al unor studii şi recenzii, dar şi al unei sinteze (rămasă neterminată) 
privitoare la istoria literaturii române este Sex ti 1 Puşcariu.

S. Puşcariu s-a impus între filologii vremii salo ca o personalitate 
remarcabilă a culturii româneşti. Activitatea vastă şi variată a acestui 
savant de renume este impunătoare. într-o complexă activitate ştiinţi
fică. ('1 a abordat, competent şi metodic, numeroase domenii ale activităţii 
intelectuale, dind la iveală contribuţii valoroase în legătură cu aspecte 
diferite ale culturii naţionale. Preocupările sale relevă nu numai etapele 
formaţiei şi maturităţii sale ca om de cultură, ci şi direcţiile dezvoltării 

spiritualităţii româneşti în primele patru decenii ale secolului nostru.

între activitatea savantului clujean şi cea a altor învăţaţi există evi

dente asemănări ; ţinind seama de problematica operei fiecăruia, de sti

lul şi atitudinea faţă de iniţiativele culturale ale epocii, ai căror anima

tori au fost, constatăm şi sensibile deosebiri, care permit o cît mai exactă 

caracterizare a personalităţii unor asemenea cărturari, stabilirea locului 

pe care îl ocupă, distinct, in cadrul istoriei culturale a românilor. Vor

bind despre oamenii de seamă ai ştiinţei româneşti din trecut, putem 

spune că, dacă lorga rămîne în conştiinţa noastră ca istoric de geniu, 
dacă G. Călinescu întruchipează un fenomen în cultura românească, im- 

punîndu-se ca o vocativ a criticii şi istoriei literare, dacă Pârvan este
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arheologul erudit şi pasionat, Sextil Puşcariu trebuie considerat ca 
lingvistul român cel mai de seamă.

Activitatea sa în acest domeniu ilustrează numeroase direcţii di* 
cercetare in lingvistica secolului al XX-lea. in acelaşi timp, ea se leagă 
de realizarea unor opere ştiinţifice de interes naţional ca Dicţionarul 
Academiei. Atlasul lingvistic român, apreciate in ţară şi în străinătate, 
de către specialişti romanişti europeni. Academicianul lorgu Iordan re
liefa un aspect esenţial : „Ceea ce caracterizează activitatea şi personali
tatea acestui mare lingvist român sint bogăţia si varietatea preocupărilor 
sale”.

Analizei riguros ştiinţifice, pluritudinii problemelor abordate li se 
adaugă frumuseţea scrisului său, vioi şi convingător, care păstrează lo
gica interioară a frazei si echilibrul clasic, putindu-i atribui calităţile 
unui lingvist-artist. Ne îndreptăţesc la o astfel de constatare atit clari
tatea şi accesibilitatea scrisului său, cit şi sensibilitatea, gustul estetic 
şi buna cunoaştere şi interpretare a faptelor de limbă şi literare. Dintre 
lingviştii români, pe această linie. Puşcariu se apropie de Ovid Densu- 
sianu, filolog cu preocupări multiple şi interesante.

De Densuşianu se apropie Puşcariu prin aceea că. după Hasdeu, ei 
au fost singurii mari lingvişti români care au avut şi serioase preocu
pări literare. Cel clintii, ca poet, a semnat cu pseudonimul Ervin două 
volume de poezii : conducător al revistei Viei iţa nouă, a fost un promo
tor al mişcării simboliste la noi. in numeroase cursuri universitare sau 
in lucrări speciale (cum este Evoluţia estetică a limbii române) a studiat 
probleme de estetică, istorie literară aplicată şi stilistică. Pe de altă 
parte. Densuşianu a fost primul profesor de prestigiu la Catedra 
de istorie a literaturii române moderne de la Universitatea din Bucu
reşti, în care calitate a publicat Literatura română modernă, cea dinţii 
sinteză a domeniului respectiv, care impunea un autor şi o metodă, în 
«iuda unor caracterizări ce surprindeau, fie prin facilitatea argumentării, 
fie prin tonul autorului. In acelaşi timp, lingvistul bucureştean a predat 
si cursuri de literatură străină, preocupările sale orientîndu-se către cea 
franceză, cea provensală şi iberică.

Profesor de literatură la catedra universitară, autor. în tinereţe, dc 
versuri şi proză, cronicar teatral, autor de studii şi articole literare sau 
de propagandă culturală, Sextil Puşcariu se deosebeşte de Densuşianu 
atit prin suprafaţa preocupărilor literare (pe care le-a cultivat constant 
pină la sfirşitul vieţii, cind şi-a redactat volumele de memorii, din 
care a apărut 111 1068 cel intitulat Călare pe două veacuri), cit şi prin 
căldura expunerii salo. atît do colorată şi limpede, nu numai in cerce
tările literaro, ci chiar şi in lucrările lingvistice.

Ca şi in cazul altora, activitatea literară a lui Sextil Puşcariu so 
leagă îndeosebi de prima perioadă a vieţii salo. Spre deosebire do alţii 
însă, ea nu so limitează, nici cronologic, nici cantitativ, la anii formaţiei 
intelectuale.. Dimpotrivă, prin conferinţe, articole, medalioane, rapoarte 
academice sau studii de interpretare a unor creaţii literaro, numele lui 
Puşcariu este intiln it frecvent in publicaţiile literare pină în deceniul
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al patrulea al acestui secol. Pasiunea şi cunoaşterea, intuiţia şi perseve
renţa in studiul problemelor de literatură şi artă ne îndreptăţesc să cre_ 
dem că, dacă n-ar fi devenit unul dintre cei mai reprezentativi lingvişti 
ai timpului său, autorul cărţii intitulate l.imba română ar fi fost un 

critic si istoric literar de vocaţie.
La Sextil Puşcariu preocupările literare şi cele strict ştiinţifice nu se

exclud.
Rodnica activitate a lui Puşcariu in cimpul literelor româneşti nu 

iste deloc intîmplătoare ; anumiţi factori i-au determinat, de timpuriu, 

vocaţia literară.
In primul loc, mediul familial şi anii liceului la Braşov au favorizat 

un interes special pentru lectură, cunoaşterea multor capodopere ale 
literaturii lumii (In original) şi, in consecinţă, un gust literar sigur 
si o putere? do discornămint in ceea cc priveşte valoarea şi talentul auten
tic. Anii studiilor în Germania şi Franţa au însemnat pentru viitorul 
savant lărgirea orizontului cultural, prin studiul filozofiei şi al esteticii, 
prin cunoaşterea literaturii şi artelor. La Leipzig, la Paris şi la Viena. 
el leagă trainică prietenie cu Angliei. los if şi Cioflec. vizitează expoziţii 
si muzee, discută aprins, ca un romantic co ora, despre poezie şi folclor, 
despre reviste şi grupări literare, despre specîficiul literaturii române 
ui cadrul celei universale (intîlnirile de la Closorie des Lilas sînt evo
cate, sugestiv şi emoţionant, in volumul Călare pe două veacuri).

Puşcariu dovedeşte o cultură artistică întinsă, bun gust şi luciditate 
în apeciorri, aşa cum il vor recomanda si colaborările salt* literare la 
Semănătorul şi Luceafărul. Efervescenţa, curiozitatea şi pasiunea pen
tru fenomenul literar so împletesc cu o solidă cultură umanistă, în care 
rolul principal îl jucau istoria, filologia, estetica şi filozofia. Aceşti ani 
ile căutări şi eforturi au determinat metoda activităţii viitoare a lui 
Puşcariu, in cadrul căreia rigurozitatea analizei deprinsă in Germania 

s-a îmbinat cu claritatea şi eleganţa stilului francezilor.

Pe de altă parte, la un intelectual receptiv ca Puşcariu nu surprinde 
influenţa unor mari înaintaşi sau contemporani. O inrîurire deosebită, 
evident asimilată de personalitatea sa. au exercitat-o. în ceea ce priveşte 
sistemul estetic şi metoda cercetării literare. Ti tu Maiorescu şi Nicolae 
lorga, dintre români (despre amîndoi ne-a lăsat pagini revelatoare), iar 

dintre străini. Taine. Sainte-Beuve, Brand.es.
So înţelege atunci do ce, din punct do vedere estetic, Puşcariu nu 

are 1111 sistem propriu. După cum a arătat Mircea Vaida, deşi aduce o 
„vădită notă personală" in analiza operei literari- şi deşi unele idei sint 
noi, Puşcariu se dovedeşte un spirit eclectic (în înţelesul exact al cuvin- 
tului), care, cunoscînd bine literatura şi critica vremii sale, s-a dovedit 
receptiv la tendinţele din critica timpului, preluînd ceea ce convenea 
metodei sale do prezentare şi particularităţilor operelor pe care le analiza. 
Cultura literară şi artistică, sensibilitatea, bunul simţ şi probitatea ştiin
ţifică i-au permis să preia selectiv şi să aplice creator principii ale con
temporanilor pe caro să le îmbogăţească cu analizele sale (Maiorescu, 
Ibrâiloanu, Bogdan-Duieă). Aşa se şi explică de co unele din aprecierile
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sale, obiective şi argumentate, aveau să fie confirmate de evoluţia ulte
rioară a unor scriitori (Goga, Sadoveanu, Blaga).

De remarcat că in personalitatea profesorului clujean s-au împletit
o delicată sensibilitate şi o imaginaţie creatoare de tip romantic, cu 
obiectivitatea şi precizia analizei ştiinţifice.

intr-un astfel de context, biografic, formativ şi cultural, este evident 
că activitatea literară a lui Puşcariu se cuvine cunoscută şi apreciată 
Dacă opera beletristică este m inimă (aşa o aprecia autorul însuşi la ma
turitate), studiile şi articolele de istorie literară sînt pe nedrept uitate ; 
ele exprimă o gindire mobilă, o cultură vastă şi o limpezime de expresie 
cu totul remarcabilă.

Ceea ce caracterizează in ansamblu activitatea de critic şi istoric li_ 
te rar a lui Puşcariu sint pasiunea cu care aborda problemele majore ale 
culturii româneşti, intervenţia competentă şi de înaltă ţinută intelectuală. 
Ca şi in studiile sale de lingvistică, in domeniul literar, Puşcariu ra
portează permanent opera de artă nu numai la concepţia şi structura 
afectivă a autorului, ci şi la epoca socială care a produs-o. Fie că e 
vorba de cronici şi recenzii sau de studii ample şi sinteze, dedicate lui 
Goga, lui Coşbue, lui Alecsandri, Sadoveanu sau Eminescu, in tîln im  la 
Puşcariu o armonioasă împletire a observaţiilor estetice cu numeroase 
şi interesante consideraţii istorico-sociale, de istoria artei, psihologie şi 
sociologie. Ca un istoric literar de concepţie si metodă, Puşcariu stabileşti' 
filiaţii, urmăreşte geneza şi circulaţia unor teme şi motive. Cum e şi 
firesc, comentarii adecvate privesc limba şi stilul scriitorilor cu a căror 
operă se ocupă.

Dincolo de datele metodologice alo disciplinei şi de stilul elevat, 
lucrările de istorie literară ale lui Puşcariu învederează şi trăsăturile 
fundamentale, ale concepţiei sale generale : dragostea faţă de limba sa, 
preţuirea creaţiei populare, respectarea valorilor culturii naţionale. Ca 
şi în lucrările de lingvistică, Puşcariu subliniază mereu două fapte esen
ţiale pentru destinul nostru ca popor romanic : continuarea neîntreruptă 
a românilor pe aceste meleaguri si latinitatea limbii noastre. Strădania 
sa vizează —  ca şi la Ibrăileanu, pe alt plan —  specificul naţional şi 
individualitatea culturii române, ca expresie istorică a spaţiului carpato- 
dunărean.

Ca si alţi filologi români, Puşcariu şi-a început activitatea literară
ca elev şi student, stimulat de numeroase lecturi, ca şi de imaginaţia
aprinsă si de uşurinţa cu care scria. A debutat cu epigrame publicate
in revista Vatra, semnate Sex. Til., si cu traduceri din autori stirăini,
încredinţate aceleiaşi reviste. Mai tîrziu numele său figurează pe coperta 
unor volume: Schiţe, Craiova, 1890: Snoave, Braşov, 1897; Juvenilia, 
Braşov, 1808. Acest din urmă volum, cu subtitlul „Versuri şi proză", adună 
in cele 2(>4 de pagini rodul ambiţiilor literare ale tînărului romantic si 
imaginativ. Versuri de album, sonete, epigrame, schiţe şi povestiri (unele 
din ele au fost scrise —  după mărturia autorului —  pe la 15 ani) subscriu 
avertismentului autorului însuşi : „nu căutaţi să mă regăsiţi pe mine 
în opurile mele". Chiar dacă alte bucăţi ca Pagini triste, Pe tren, O
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mamă vădesc spirit de observaţie şi un bun dialog, aceste încercări de 

tinereţe sînt simple exerciţii, fără vreo valoare literară.

Deşi din anul 1898 Puşcariu începe să publice la Leipzig lucrări 

dc lingvistică românească, preocupările literare se amplifică, mai ales în 
’irecţia cronicii literare şi a recenziei. Dealtfel, publicase cîteva note de 

drum (Din Lipsea, Scrisori din Italia) şi un lung studiu despre II. Ibsen, 
in revistele ardelene : Telegraful român, Gazeta Transilvaniei şi Familia. 
I.a începutul secolului nostru tînărul filolog braşovean colaborează activ 
la numeroase publicaţii din Transilvania, comentînd opere şi autori ro
mâni şi străini : intervine cu curaj în disputele literare (nu puţine) ale 
vrem ii; trimite corespondenţe din Paris şi Viena.

Deosebit de laborioasă în domeniul criticii şi istoriei literare este 
activitatea lui Puşcariu după 1900. Numeroase note, recenzii şi cronici 
literare, purtind semnătura sa, se intîlnesc în trei mari reviste : Sămă- 
nutorul (încă în 1900, la Paris, Puşcariu preconiza apariţia unei reviste 
„cu o nouă îndrumare literară"), Luceafărul (din al cărui colectiv redac
ţional a făcut parte, bucurîndu-se nu numai de unanimă preţuire, dar 
i de prietenia redactorilor principali : O. Goga şi O. Tăslăuanu ; acesta 

din urmă scria în 193(5 : „Sextil era prieten cu cei mai de seamă scriitori 
contemporani şi pe lingă ştiinţa filologică se ocupa şi cu istoria literară") 
şi Junimea literară (ineepînd din anul 1904, cu Poeţii noi). Mai ales în 
Luceafărul, Puşcariu a publicat în cadrul rubricii Foi răzleţe numeroase 
i ronici şi comentarii dedicate unor opere româneşti, precum şi medali
oane ale unor scriitori şi oameni de ştiinţă. Acum se manifestă, pentru 
intiia dată pregnant, vocaţia de cronicar literar a lui Puşcariu, cu deose
bire in arta portretului şi a analizei, aşa cum o dovedesc paginile dedicate 
Măriei Cunţan, lui Ion Ciocîrlan (Pe plai), Brătescu-Voineşti (Nuvele şi 
sch iţe ), Sandu-Aldea (Drum şi popas), Mihail Sadoveanu (Povestiri. Dureri 
înăbuşite), D. Anghel (In grădină), V. Alecsandri, Ion Agârbieeanu, 
Coşbue, Vlahuţă. Timotei Cipariu, Mussafia ş.a. Deşi preocupările sale se 
leagă de opera scriitorilor ardeleni, in paginile Luceafărului Puşcariu 
face cunoscută cititorilor din Transilvania şi literatura din Principate, 

salutînd entuziast talentul unui Sadoveanu.

începută in 1899 cu studiul Din fonologia românească, colaborarea 
la Convorbiri literare, deosebit de bogată şi variată, se întregeşte in 
190(5 (nr. 2) cu un articol de sinteză, deosebit de valoros, intitulat Poeziile 
lui Octavian Goga. E cel clintii studiu mai întins in care se surprinde 
originalitatea poetului de la Răşinari, subliniindu-sc arta poetului „cîn- 
târii pătim irii noastre" şi marea forţă socială a versului lui Goga. a! 
cărui prim volum avea să fie salutat cu entuziasm în acelaşi an de către 
( ’ Stere în Viaţa românească. Tot in această perioadă Puşcariu colabo
rează la publicaţia Kritisclier Jahresbericht iiber die Fortschritte der 
nmianischen Philologie, în cadrul căreia publică succesive şi concise dări 
do seamă asupra literaturii româneşti a anilor 1901— 1900. Aceste „ra
poarte anuale despre mişcarea literară la români" urmăreau să informeze 
cititorul străin asupra dezvoltării istoriei .şi criticii literare, presei, poeziei, 
prozei şi teatrului din această perioadă. Traduse în româneşte, ele au
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alcătuit in 1905) cel clintii volum do istorie literară ai lui Puşcariu, apărut 
la editura bucureşteană „Minerva" cu titlul Cinci uni de mişcare literară 
(li)U2— 1906). Toate nu sint —  cum subliniază şi autorul in prefaţă - 
decit scurte cronici literare, cuprinzînd, pe lingă datele bibliografice utile 
istoriei literare, şi „părerea unui contimporan asupra operelor literare 
ce apar clin an in an“. Autorul prezintă scriitori şi opere, însoţinch:-Ie
de consideraţii istorico-literare privitoare la reviste şi grupări. Piuen» 
astfel să desprindem unele aprecieri ale lui Puşcariu cu privire la lite
ratura română. Iată cîteva dintre' e'le : Eminescu —  „cel mai mare dir.tre- 
poeţii români" (p. 7) ; N. lorga —  „un om cu cunoştinţe vaste şi ci • > 
putere de muncă fără pereche41 (p. 14) ; O. Goga —  „unul dintre :eî 
mai însemnaţi poeţi lirici ai românilor" (p. 35); Vlahuţă —  „singurul 

dintre discipolii lui Eminescu care s-a putut menţine alături de maestru*1, 
(p. 41); G. Coşbue —  „mare si neîntrecut artist" (p. 45); M. Sadow.uiu
—  „mai e şi un maestru al stilului... tinăr talent, care e stăpin şi pe o 
limbă curată, populară şi plină de coloare" (p. 4<>) ; „talentul extraordi ...~ 
al d-lui Sadoveanu de a picta descriind" (p. 75). Reţin atenţia şi carac
terizările făcute unor mari reviste ale* vremi : Convorbiri literare — 
„fără îndoială cea mai însemnată clin ci te le-am avut" (p. 84): „\'i.iţa 
românească" —  „a strins în jurul ei pe cei mai buni scriitori român!'* 
(p. 91). Observaţii, importante sau ele amănunt, face Puşcariu in legătură 
eu unele scrieri ale lui Slavici, Vasile Pop, I. Aclam si Al. Ciura. Despre 
Eminescu, Maiorescu, Alecsandri şi lorga, publică Puşcariu interesa ite 
contribuţii in Junimea literară. Ramuri, Tribuna.

Activitatea de istoric literar a lui Sextil Puşcariu devine mai variată 
şi mai cunoscută intre cele două războaie mondiale. Sinteze sau portrete- 
literare, scrise e-u claritate şi forţă de> convingere, le' semnează in p . f i 
caţii diverse ca : Transilvania, Cale trei Crişuri, Clasul Bucovinei. Cu;- ut! 
românesc. Ţara Birsei. Societatea dc miinc. Revista fundaţiilor. C' vi- 
sideraţiile personale' de' isteirie' literară sint şi in aceste contribuţii 
ţile de adecvate caracterizări ale unor scriitori români, a căror op.-râ 
e'ste raportată la direcţiile, sensul şi răsunetul unor mari iniţiative 1- 
turale şi grupări lite'rare sau reviste'. Avind bine fixaţi cadrul soc ii;, sj 
perspectiva istorică, învăţatul clujean caută să surprindă elementele .i- 
rabile ale unor acte de cultură sau opere literare, izvorî te? din via',, i 
istoria romanilor. Unele4 dintre' lapidarele? sale1 caracterizări surprind - \'i 
ce> e' semnificativ clin viaţa şi opera unor creatori Astfel, Asachi •■sti- 

„cel mai important factor cultural in prima jumătate a secolului al 
XIX-lea“ : M ihail Kogălniceanu e „un genial îndrumător", in timp 
Titu Maiorescu, faţă de care Puşcariu a nutrit stimă şi veneraţii1, este 
sugestiv caracterizat ca „cea mai limpede şi mai ordonată intelige 
Dacă bardul de la Mircvşti are marele' merit de a fi „arătat poc/iei 
române drumul folclorului", opera lui Eminc'scu. ce'l mai reprezentativ 
poet român, rămîne o „sinteză a sufletului românesc", in care autorul 
Luceafărului a dat „acea limbă plină de imagini, de armonie şi cadenţă".

Dealtfel, alcătuind in 1938, împreună cu Ion Breazu, o Antoi^aie- 

româneasca, publicată Ia Ilalle, Puşcariu a dovedit nu numai gust literar»
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bună cunoaştere a „sunetului unic" al fiecărui scriitor, dovedindu-se 
i. ■ . ptiv atit faţă de clasici, cit şi faţă de literatura interbelică, atît de 

,;tă ca orientare şi modalităţi artistice. De aceea ii aflăm în paginile 
’ogiei lui Puşcariu pe Octavian Goga, „poetul profet", pe Lucian 

li! ua, ale cărui poezii „sînt de o rară prospeţime şi noutate a imaginii", 
Ti > r Arghezi, a cărui artă e construită din „contraste violente" şi pe 

vi .ii Codreanu. ..un mare maestru al sonetului".

Deşi clupă 1919 Sextil Puşcariu este ocupat cu organizarea Univer- 
: ii clin -Cluj (al cărei prim rector a fost), cu conducerea revistei

i ), românia şi cu Muzeul limbii române din Cluj, cu lucrările dicţiona- 
şi ale atlasului lingvistic, precum şi cu numeroase studii de 

li „vistică românească şi romanică, n-a abandonat totuşi cercetarea isto- 
i-i -literară. Din această perioadă se cuvin menţionate mai ales trei mo_ 
m • e semnificative.

Ce'l dinţii il reprezintă descoperirea şi „lansarea" lui Lucian Blaga.

Director al ziarului Clasul Bucovinei, Puşcariu a publicat pentru
l ;: ia oară poezii scrise de poetul de la l/ancrăm între 1917— 1919, care 

ătuit volumul Poemele luminii, apărut la Sibiu in 1919. Emoţionan-
medalion, Intitulat semnificativ Un poet: Lucian Blaga, apărut in

nr. li) (lti ianuarie 1919) al Glasului Bucovinei, are semnificaţia unui 
i 1 de- istorie literară. Cultura literară şi intuiţia harului poetic al

e ; ralul poet ardelean l-au determinat pe Puşcariu să întrc'vadă ei nouă
i ti :■'dualitate în liric-a românească, scriind sincer şi convins: „Lucian 
i '■ m-a autorizat să public versurile sale. Sînt fericit că pot da. în-
< I cu  Anul Nou, pentru intiia oară in foaia noastră, rînd pe rînd,
/’< -r.rlc luminii, despre care sînt sigur că mai tîrziu. odată, se va vorbi 
in • ria literaturii noastre Deşi nici una clin ele nu atinge problemele'
■i • tualitate care ne preocupă, sint sigur că toate vor fi binevenite

• i cei ce sint doriţi de-opere* de> artă adevărată, şi Glasid Bucovinei
• ieitâ că poate număra intre colaboratorii săi literari chiar de la

ut un talent atît de venerabil". După losif Vulcan, Sextil Puşcariu
• I - ea „naşul literar" al unui mare poet pe care istoria literară avea 

<nisaere in scurt timp.

Revenind mai tîrziu asupra creaţiei lui Blaga, într-un studiu intitulat 
!'• ia şi drama lui Lucian Blaga (în Revista Fundaţiilor, nr. 8, 1935),

.re-1 descoperise in 1919 invoca in analiză dramatismul extraordinar,
i .. iozitatea şi originalitatea poetului ardelean, ca structură şi gindire, 
■l i măiestria sa in încadrarea subiectelor în realitatea românească:
„ . fel a izbutit să dea în cincisprezece ani o operă poetică atît de in-
■ • vită, nouă. originală şi adincă, frămîntind clin tezaurul tradiţional al 
i ii româneşti posibilităţi noi şi plastice de expresie pentru cele mai 

. ••acte idei, fără să facă concesii neologismului uşor şi ademenitor" 

t ’n alt aspect, revelator pentru preocupările de istorie literară ale 
•Sextil Puşcariu in această perioadă, il constituie activitatea de editare 
.-pindire a cărţii româneşti. Pe lingă cele cîteva prefeţe, concise', la 
: şi plăcute la lectură, la volumele Negru pe alb şi Nuvele dej

< Negruzzi, Sinziana şi Pepelea şi Pasteluri de V. Alecsandri, trebuie
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menţionate studiile despre Petru Maior, Gh. Bogdan-Duică, Dinicu Go- 
lescu, Octavian Tăslăuanu. Interesantă este mai ales o sinteză de istorie 
literară românească, destinată străinătăţii. Cu titlu l La letteratura ro
mana, ea a apărut în 1923 la Napoli, în volumul Studi sulla Romanţa. 
Scopul lucrării era acela de a face cunoscută cititorilor italieni pano
rama literaturii române in momenteie-i esenţiale : epoci, reviste, scriitori 
şi opere sînt prezentate ca expresie a specificului literar românesc. Sint 
invocate şi cîteva aspecte ale folclorului nostru, in comparaţie cu cel al 
altor popoare. Tradusă în româneşte, lucrarea a foşti .publicată în 1925 
la Arad, cu titlul Literatura română. Tablou viu şi exact al literaturii 
române, sinteza lui Puşcariu se compunc din portrete şi schiţe critice 
privitoare la epoca veche a literaturii, începuturile celei moderne, la li
teratura patruzecioptistă, perioada marilor clasici şi literatura dintre 
1900— 1920. în  expunerea sa, autorul foloseşte metoda cronologică si cea 
biografică.

Cel de al treilea moment este şi cel mai important pentru ultima 
perioadă din activitatea de istoric literar a lui Puşcariu. Acosta oferă 
cîteva date importante pentru cunoaşterea concepţiei sale despre literatura 
română şi despre modul în care vedea el realizarea unei istorii a litera
turii noastre. Două lucrări sînt. din acest punct de vedere, deosebit de 
importante. Una —  cu titlul Ce e românesc in literatura noastră ? (în 
Ţara Bîrsei, nr. 1— 2, 1929) —  îşi propune să stabilească particulari
tăţile esenţiale şi distinctive ale literaturii române, raportat nu numai la 
condiţiile sociale ale istoriei poporului român, ci şi la trăsăturile >ale 
sufleteşti ca etnos romanic. Caracterizarea originalităţii literaturii ro
mâne (populare şi culte) porneşte de la o profundă cunoaştere a culturii 
în toate aspectele ei. ca manifestare a vieţii materiale şi spirituale. De 
fapt, Puşcariu aborda, e drept cu alte argumente, teoria specificului 
naţional, atît dc frecventă în opera lui Ibrăileanu, reluată şi argumentată 
de către Mihai Ralea. Încă în 1909, Puşcariu scria în această privinţă : 
„Numai in felul acesta se poate prezenta literatura română, ca să-şi ceară 
un loc în literatura universală, aducindu-i ceva nou şi original, un pro
duct spiritual care să se distingă prin trăsăturile sale particulare de pro
dusele spirituale ale tuturor celorlalte popoare44 (Cf. Cinci ani de mişcare 
literara, p. 14).

Căutînd să verifice trăsăturile specificului românesc in literatură, 
Puşcariu se opreşte la trei aspecte morale fundamentale, care circumscriu 
structura unui „popor cu adevărat artistic44: 1) individualismul; 2) sim
ţul pentru armonie; li) adaptabilitatea. După el, toate acestea denotă 
Înaltul grad de pricepere artistică al poporului nostru. Cele trei trăsă
turi (explicabile prin izolarea şi individualitatea românilor celor mai 
vechi) sint o expresie a „împrejurărilor istorice care au făcut ca stră
moşii noştri să trăiască în munţii şi pădurile cc le ofereau cel mai 
sigur adăpost44. Deşi autorul porneşte de la analiza condiţiilor social-is- 
torice concrete, influenţa lui Taine este evidentă. Pe baza acestor trei 

trăsături specifice explică Puşcariu lirismul ca particularitate primordială 
a artei româneşti. Dar nici această idee nu e cu totul nouă.
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O astfel de bogată şi diversă activitate de critic şi, mai ales, de
• rie literar trebuia să ducă, firesc, spre sinteză. Diferite conferinţe şi 

Ic *ii. modelul altor cercetări legate de începuturile culturii noastre îl 
v * fi determinat să se gîndească la o lucrare de sinteză dedicată lite- 

ituriî române. Ea trebuia să urmărească evolutiv eilapele şi monu-
• ■ itcle culturale cele mai importante pentru manifestarea specificului 

n l ional în cultură. în acelaşi timp, o asemenea lucrare nu urmărea să 
idreseze numai specialiştilor, ci şi publicului larg.

Deşi ideea alcătuirii unei istorii a literaturii române de la origini 
pi i la vremea sa l-a stăpînit multă vreme, Sextil Puşcariu n-a izbutit 

i realizeze un asemenea plan vast. Din proiectata sinteză el n-a scris
..... it partea intîi, cea dedicată literaturii vechi. în ciuda faptului că ma-
ti'fia unui astfel de volum este aridă şi adeseori disparată, iar posibi
litatea unor concluzii definitive în legătură cu aspectele controversate 

e totdeauna facilitată de probe evidente, Puşcariu şi-a propus un 
atare subiect, cu scopul, mărturisit, de a pune la indemina publicului 

r o  lucrare sistematică, atrăgătoare şi de interes general. Dealtfel, 
i turul era bine familiarizat cu epoca veche a literaturii noastre. Cursu

ri. ■ • de literatură şi istoria limbii, studiile lingvistice şi, mai ales, munca 
dicţionar (a cărui răspundere i-a revenit în întregime; de multe ori 
tru istoria unui anume cuvînt, Puşcariu cerceta şi textele rotacizante), 

ui'cum  şi numeroasele conferinţe despre literatura veche românească
i i întărit convingerea că realizarea unei asemenea sinteze este un de

ziderat cultural de prim ordin ; pe de altă parte, Puşcariu era convins 
ca  trebuie scrisă în aşa fel, îneît să fie accesibilă tuturor categoriilor de 

. iiitori. în acest fel, această carte sintetiza preocupările îndelungate şi 

tt'.i mţipase ale lui Puşcariu in domeniul literar.

In anul 1920, în mai multe numere din revista Transilvania, a apărut 
tudiul său in titu lat Istoria literaturii noastre vechi; el enunţa structura 

: concepţia viitoarei cărţi a autorului.

Peste un an, in 1921, s-a tipărit la Sibiu, cu titlu l Istoria literaturii 
■mâne. Epoca veche, cea dinţii sinteză special dedicată literaturii vechi 

româneşti, prezentind intr-o formă accesibilă, cu dese incursiuni în is- 
înria si cultura secolelor respective, literatura română de la cele dinţii 

manifestări pînă la 1780, cînd începe epoca premodernă.

Astfel de preocupări avuseseră şi alţi autori înaintea lui Puşcariu 
(I. G. Sbiera, M. Gaster, A. Densuşianu, A. Philippide, I. Nădejde, A Lam- 
brior). Cel care însă reuşise să publice cercetări serioase, docu
mentate, cu largi excursuri istorice, fusese Nicolae lorga. Lucrările lui : 
Istoria literaturii religioase a românilor pină la 1688 (Buc., 1904) şi 
mai ales. Istoria literaturii române in secolul al XVIII-lea (Buc., 190i ) 
reprezintă contribuţii fundamentale, impunătoare prin bogăţia materialu
lui şi prin izbutite caracterizări pentru scriitori şi epoci literare. M ul
ţimea amănuntelor şi a referinţelor bibliografice o fac greu accesibilă 
publicului larg. Acest lucru il constată Puşcariu însuşi, care recunoaşte, 
fără rezerve, că cercetarea sa are ca punct de plecare sintezele marelui 
istoric : „Ţin să mărturisesc la acest loc că, fără opera d-lui lorga, cartea
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de faţă nu şi-ar fi putut lua fiinţa. In cele următoare ea se va mai cita 
rar, deşi după drept ar trebui să se numească aproape la flecare capitol*4. 
Preţuirea pentru cercetările lui lorga pe plan literar il determinase pe 
Puşcariu să scrie încă din 1911 un consistent articol, lorga cu istorii li
terar (publicat în Ramuri şi reprodus in Tribuna), iar în 19.Î 1 o caldă 
evocare intitulată lntilniri cu AJ. lorga. Cunoscind aceste lucruri, nu 
surprinde faptul că Istoria literaturii române are dedicaţia : „Lui Nicoiae 
lorga, cu prietenie si admiraţie4*. Era în aceasta nu numai omagiul adus 
celei mai cuprinzătoare minţi dintre contemporani, ci şi recunoaşterea 
valorii cercetărilor lui lorga in domeniul literaturii vechi a românilor.

In 1930 aceeaşi editură a publicat ediţia a doua a cărţii,, „revizuită 
şi întregită, completată cu o bibliografie şi un indice, cu 82 de ilustraţii., 
dintre care şase planşe in culori in afară de text44: un tiraj dc masă,, 
fără bibliografie şi indici, se adresa marelui public si elevilor de liceu.. 
A doua ediţie a fost mult îmbogăţită în tratarea unor capitole (in special 
in urma unor cercetări de specialitate datorate lui P. P. Panaitcscu, 
N. Cartojan şi N. Drăganu), iar bibliografia a fost întregită substanţial» 
autorul punind cartea „la curent cu cele din urmă cercetări44.

Umplînd un gol in publicistica literară a vremii, cartea lui Sextil 
Puşcariu relevă un bun cunoscător al materiei, care dovedeşte înţelegere 
pentru valorile culturii româneşti, un fin observator al complexului so- 
cial-istoric dat şi un maestru al stilului. Competent şi informat, selee- 
tînd ceea ce este esenţial dintr-o impresionantă aglomerare de fapte. 
Sextil Puşcariu are o vedere clară şi exactă asupra problemelor pe care
le studiază, corelind dezvoltarea literaturii cu cea a altor arte, găsind 
trăsătura specifică a fiecărei epoci şi subliniind individualitatea persona
lităţilor din literatura română a secolelor X V — XV III.

Aşa cum declară autorul în Introducere, lucrarea a .fost scrisă pentru 
marele pub lic : „scopul acestei lucrări nu e de a da o operă pur ştiinţifică, 
ci de a răspindi cunoştinţele despre istoria literaturii şi culturii noastre 
in cercurile largi ale publicului românesc. Listele bibliografice, stabilirea 
do amănunte biografice, urmărirea atentă a influenţelor externe asupra 
cutărui scriitor şi dezegarea multor probleme neelucidate încă, vor lipsi 
din textul acestei lucrări, care nu cuprinde cursurile făcute la Universi
tate, în faţa unor elevi pregătiţi, in  care profesorul vrea să deştepte 
dorul de lucrări ştiinţifice independente, ci cursurile populare, ţinute- 
înaintea unui public cult, căruia am căutat să-i dau cîteva cunoştinţe, 
dar mai a'es să-i deştept interesu'. pentru trecutul nostru literar, înaintea 
unor ascultători pe c^re doream să-i încălzesc şi să-i îndemn a lua in 

mină cutare carte prăfuită, cărora voiam, prin caracterizări în linii mari.
să le d u price-peren pentru preocupările literare ale înaintaşilor. După

cum se oV-ervâ, această lucrare „a fost rostită înainte de a fi scrisă4* 
Acest f pt explică în bună parte structura şi stilul ei.

Isto a literaturii române dc Sextil Puşcariu nu este insă, cum s-ar

putea crede, o simplă operă de popu'arizare. Ea se constituie, prin analiza 
unor momente semnificative ale dezvoltării literaturii vechi româneşti, 

ca cea dinţii sinteză a cercetărilor privitoare la această chestiune, ca un.
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'.i ou complet şi expresiv al culturii româneşti premergătoare activităţii 

Ni ■ 'Iii ardelene.
Cu o informaţie precisă şi sigură in materia studiată, cu o expunere 

vie şi metodică (pe alocuri apropiindu-se de stilul beletristic), Puşcariu 
. realizat —  cum sublinia N. Drăganu încă în 1921 —  „cea mai frumos 
i - a şi mai clară istoric a literaturii noastre vechi..., o lucrare ştiinţifică 
) adevăratul înţeles al cuvîntu'.ui4*. Ceea ce o impunea în mod deosebit

i riadul cititorilor, pe lîngă bogatul material documentar, spiritul critic 
şi metoda riguros ştiinţifică, era expunerea clară, sistematică şi precisă. 
I). colo de atitea aspecte diverse şi interesante, căldura şi claritatea scri-
■ II ii autorului răspundeau pe deplin unei cerinţe a epocii. pe care un

al său —  Ion Breazu —  o formula astfel : „de a introduce în con- 
miţa intelectualului român valorile noastre vechi44.

Deosebit de importantă este Introducerea cărţii. Ea relevă atit eon- 
i'i uţia generală a autorului despre raportul istoriei literare cu epoca p?
■ .re o reflectă, cît şi despre metoda de lucru a istoricului literar.

Prima problemă pe care o pune Sextil Puşcariu este cea a periodi- 
i'u-ii literaturii române. Potrivit concepţiei sale, literatura noastră cu

prinde patru epoci distincte: „epoca veche, cea mai lungă, epoca nouă,
- are incepe de la renaşterea noastră ca popor romanic, epoca modernă,
ii .iroi început datează de la întemeierea României unite şi independente, 
i - poca contemporană, de la unirea (...) românilor încoace44. Pentru cea

tr. 1, o trăsătură importantă este dezvoltarea culturii române în haină 
vonâ si dependenţa ei de biserică (slavona era limba oficială a biso- 

i i li şi cancelariei). Cea de a doua se leagă de „renaşterea noastră ro- 
'ii ;.i“, cărturarii vremii incercind să dovedească originea latină a limbii 

i poporului român. O idee greşită exprimă Puşcariu in legătură cu 
tpa următoare, caracterizată printr-un ..criticism ncfiresc44 şi prin „lipsa

- cărui ideal mare românesc44. Cu privire la ultima perioadă, Puşcariu 
exprimă, evaziv, fără a reliefa o anume trăsătură. O  concluzie în in- 

Ircgime valoroasă este aceea potrivit căreia există o continuitate intre 
iele patru epoci literare: „dacă ideile conducătoare se schimbă de cele 
in ii multe ori de la generaţie la generaţie, există totuşi in tot scrisul 
i 'mânesc, de la începutul lui pină astăzi, o continuitate, o evoluţie fi- 

•a-că, care trebuie cunoscută spre a putea înţelege pe scriitori44. Cu 
râ imagine, autorul exprimă plastic legătura dintre generaţii : „Scriito- 
i celor patru epoci reprezintă zalele aceluiaşi lanţ, încheiate în

■ mp firesc una-ntr-alta ; cel ce caută să ridice veriga cea mai străluci- 
' '..re prin noutatea ei va auzi zuruind întregul lanţ al înaintaşilor44. 
I'tvconizînd o superioară înţelegere pentru intîii cărturari ai po- 
l*i irului român şi pentru condiţiile în care şi-au desăvîrşit opera. 
Puşcariu subscria acestei profesii de credinţă a istoricului literar, 
i • care a re>pectat-o în întregime în această carte de suflet şi gind :
, \propiindu-ne cu pricepere de scriitorii veacurilor trecute, căutînd să 
pătrundem în felul lor do a fi, dîndu-ne silinţa să-i înţelegem in firea
i m u n c a  lor, nu vom face numai un act de pietate, ci vom cîştiga înţele

gerea pentru dezvoltarea treptată a culturii noastre, vom învăţa să sti
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măm şi să iubim pe cei ce, în mijlocul celor mai sîngeroase lupte pentru 
conservarea noastră etnică, au dat dovadă că sintem un neam cu nepo
tolită sete de cult'firă şi cu cele mai strălucite aptitudini intelectuale 
(subl. ns. —  I. D.).

Astfel de aprecieri, care alcătuiesc o lecţie sinceră de patriotism, se 
intîlnesc în fiecare capitol al cărţii, fie că e vorba de picturile Vorone- 
ţului şi Mioriţa, de Corosi şi Varlaam, de Miron Costin şi stolnicul 
Constantin Cantacuzino, de meşterul grai al hatmanului Neculce şi 
de eruditul principe Dimitiric Cantemir.

In ceea ce priveşte metoda istoricului literar, Puşcariu porneşte de 
la principiul criticii ştiinţifice potrivit căruia operele literare nu trebuie 
scoase „din timpul in care au fost produse, nici scriitorii rupţi din şirul 
de înaintaşi şi de contemporani*'. Criteriul de bază in prezentarea mate

rialului este cel istoric, urmărindu-se dezvoltarea literaturii „in evolu- 
ţiunea ci“. Dc aici derivă, atit metoda cronologică în înregistrarea ma
nifestărilor culturale (deşi aceasta —  crede autorul —  „sfirtecă în părti
cele mici imaginea pe care trebuie s-o avem despre diferiţi scriitori şi 
grupări literare11), cît şi criteriul generaţiilor, care însă este respins ca 
nepotrivit pentru epoca veche a literaturii române. Nici caracterizarea 
acesteia prin influenţele străine nu i se pare satisfăcătoare : „Literatura 
unui popor e ca riul, influenţele străine ca munţii, dealurile, văile si 
şesul prin care el curge11. Este interesant de observat că Puşcariu ex
plica influenţele culturale (slavonă, grecească) prin condiţiile social-isto- 
rice existente în cele două principate româneşti. Limbă a cancelariei 
feudale şi a culturii, slavona a devenit la noi o perioadă de timp. 
formă dc manifestare pe plan cultural (în special, literatura religioasă)! 
Mai tîrziu, în epoca domniilor fanariote, legăturile cu cultura şi biserica 
grecească, precum şi dorinţa marilor demnitari de a impune limba 
greacă în şcolile şi in presa din ţările române au ca urmare o aparentă 
„grecizăre“ a unor aspecte ale culturii noastre. Fenomenul este impus de 
sus în jos şi redus la nivelul claselor dominante, concurat in scurt timp 
de înrîurirea franceză, ca rezultat al noilor condiţii sociale de la înce
putul secolului al XlX-'.ea.

Dincolo de o influenţă sau alta (adesea cu caracter efemer, limita'.ă 
la o anumită epocă) a existat in epoca veche a culturii noastre o lite
ratura şi artă românească, izvorîtă din sensibilitatea şi setea de frumos 
a poporului ; Ca expresie a spiritualităţii româneşti, ea a avut la bază
o tradiţie artistică autohtonă care a dăinuit neîntrerupt clin cele m;.i 
vechi timpuri şi s-a constituit ca trăsătură fundamentală a specificului 
naţional. în acest sens se exprimă şi S. Puşcariu : „Ca şi în literatură 
şi ca în toate manifestările noastre, trăsăturile caracteristice ale popo
rului nostru se vădesc şi în manifestările artistice ale evului mediu1'.

Aşadar, spre deosebire de alţi exegeţi, Sextil Puşcariu respinge ideea 
periodizării literaturii române vechi in funcţie de influenţele străine : 

„Dar ar fi greşit, clacă, în urma acestei constatări, am imita pe cei ce 

împart literatura noastră veche în epoca influenţei slavone şi aceea a
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influenţei greceşti sau pe cei ce deschid un capitol nou, de cîte ori 

•nstată ivirea unei influenţe apusene".
în concluzie, Puşcariu crede că cea mai potrivită in studiul litera

turii noastre vechi este îmbinarea metodei „evoluţioniste44 cu cea numită 
Ml>iuj>rafică“. Pil insistă îndeosebi asupra rolului pe care il joacă scriitorii 
mari in dezvoltarea limbii literare : „scriitorii mari sint cei ce imprima 
pecetea personalităţii lor literaturii unui popor... nu e mai puţin adevărat 
.i ei sint semănătorii de idei, că originalitatea lor modelează felul de
■ ;;.ncli al generaţiilor viitoare44. Aşa se si explică eh1 ce intilnim  in 
i.c.i-aă sinteză istorico-literară, alături de consideraţii generale referi
toare la epocă, arte şi factori culturali (fiecare capitol e precedat de 

privire generală) şi excelente portrete literare, reuşite micromonogra- 
f i, ale unor particularităţi care au ilustrat strălucit literatura vremii 
(Neagoe Basarab, Corosi, Ureche, Dosoftei, Varlaam, Nicolae Milescu, 

Miron Costin, Neculce, Dimitrie Cantemir ş.a.).

Din acest punct de vedere. Istoria lui Puşcariu nu e numai literară 
In ens strict (nici nu s-ar putea pentru epoca veche), ci si una culturală, 
de deosebit interes pentru orice cititor. Faptul acesta a fost subliniat 

Iii.ir clupă apariţia primei ediţii de către filologul francez Mario Roques 
(unul dintre editorii Paliei de la Orăştie), care se exprima în aceşti ter
meni : „Iiistoire sommaire, mais claire et vivante et qui marque bien 
ies rapports des fails littoraires et du developpement de la civilisation 
roumaine44. Prin această carte, cititorii de toate vîrstele şi preocupările 
redescoperă, emoţionaţi şi bucuroşi, începuturile culturii la noi, podoaba 
graiului vechilor cazanii şi cronici (pe care le preţuia atîta Lmineseu !). 
trăinicia artei şi literaturii române de veacuri.

O ultimă (şi nu dintre cele nesemnificative) problemă pe care o pune 
introducerea cărţii este cea a atitudinii faţă de subiectul tratat. Datoria 
istoricului literar este, după Puşcariu, de „a se transpune4 în vremi le cu 
care se ocupă", de a dovedi comprehensiune şi de a aprecia obiectiv 

„literatura unui popor44

Expunerea propriu-zisă cuprinde patru mari capitole, in titu .a te : 
I) I nutritp de intiia cartc românească, 2) lntiiele scrieri şi tipărituri in 
limba română, 3) Epoca de înflorire (1630— 1721)). 4) Epoca de decadenţă. 
După cum se observă, autorul, consecvent metodei propuse, urmăreşte 
cronologic dezvoltarea literaturii române in epoca veche, in relaţie cu 
cadrul general istoric şi cu personalităţile care au ilustrat-o pe plan 

cultural.

Primul capitol urmăreşte influenţa slavonă în ţările române, în 
toate manifestările culturale ale vremii, cu o interesantă discuţie asupra 

celorlalte arte. Un alt specialist, N. Drăganu. se simţea îndreptăţit să 
afirme despre acest capitol că este „unul din cele mai lungi şi mai bine 
scrise din întreaga carte14.

Capitolul următor, deşi mai sumar, potrivit scopului propus, repre

zintă o caracterizare succintă a limbii secolului al XVI-lea, cu specială 

privire asupra activităţii diaconului Coresi. Contribuţia unor monumente
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literaro la impunerea normei supradialectale este avută mereu în vedere: 
stradania unor cărturari ai timpului capătă semnificaţia unor acte im 
portante în lupta pentru unitatea românilor şi pentru introducerea unei 
limbi înţelese in toate provinciile.

Şi capitolul al III-loa, in ciuda faptului că în cazul unor autori ca 
Grigore Ureche şi Miron Costin expunerea o prea sumară, rezumativă 
chiar, cuprinde subtile observaţii, numeroase imagini plastice şi carac
terizări memorabile referitoare la cele mai reprezentative personalităţi 
ale literaturii acestei perioade (Varlaam, Dosoftei, Grigore Ureche, Spă_ 
tarul Milescu. Miron Costin. Constantin Cantacuzino. Nicolae Costin, 
Radu Popescu, Antim Ivireanu, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir).

U ltimul capitol c>sto şi col mai concis. Autorul se rezumă aici la 
referinţe de ordin istoric şi cultural, privitoare la epoca de greeizare 
a culturii noastre. întiln im  mai puţine date inedite, analizele ca şi ope
rele caro să le justifice sint puţine şi neînsemnate în această etapă de 
confluenţă a influenţei bizantine cu cea apuseană.

Deşi are, cum semnala un recenzent, o „evidentă tendinţă didactică”, 
cartea lui S. Puşcariu dedicată literaturii române vechi este una din 
cele mai valoroase în istoriografia românească, cu numeroase paragrafe 
originale şi sugestive privitoare la literatura populară şi arta veche 
românească. în întregime, oa adevereşte această recentă şi exactă apre
ciere a lui Octavian Schiau : „Scrisă cu competenţa şi autoritatea cărtu
rarului a cărui formaţie trădează mereu gîndurile unui mare savant 
patriot..., izvorîtă dintr-o dragoste profundă pentru istoria naţională, 
folclor şi literatura română, lucrarea lui Soxtil Puşcariu are, fără în
doială, meritul de-a fi impus ,atenţiei marelui public cititor mai larg 
comorile de nepreţuit ale vechii noastre literaturi1'. Bun cunoscător al 
vechilor realităţi româneşti, comentator avizat al actelor de cultură ro
mânească. Sextil Puşcariu a fixat, exact şi frumos, locul pe care oameni, 
fapte şi idei româneşti le ocupă în istoria noastră naţională. Este impor
tant să subliniem, pe lingă spiritul comprehensiv al autorului, intuiţia sa 
remarcabilă, expresia plastică, pe alocuri colorată cu umor. De aceea 
surprinde şi astăzi aprecierea dură a H»i Hie Bărbulescu (evident, subiec
tivă !), care caracteriza lucrarea astfel : „neadevăruri, nerealităţi şi înţe
legere greşită a spiritului şi vieţii'1.

Lăsind la o parte unele aprecieri minate do subiectivism, so impune 
să recunoaştem că lucrarea învăţatului clujean nu e ferită de inexacti
tăţi (mai ales în chestiuni de amănunt) şi do interpretări voit personale, 
mai ales dacă o raportăm la stadiul actual al cercetărilor în domeniul 
literaturii vechi. Cum s-a remarcat chiar cu prilejul apariţiei celei do a 
doua ediţii (Al. Rosetti în Grai şi suflet, fasc. 1, 1931), unele chestiuni 

privitoare la vechea limbă literară românească sau de critică a textelor 
pot fi revizuite. Nu e de mirare, deci, că unele puncte de vedere ale 
lui Puşcariu nu mai pot fi susţinute în stadiul actual al cercetărilor, 
cînd, fie că opiniile lui au fost? infirmate, fie că ipotezele exprimate 

de el au fost dezvoltate şi argumentate, ca rezultat al unor cercetări 
•de amploare din epoca noastră.

SEXTII. PUŞCARIU .şi LITERATURA ROMANA VECHE

Ceea ce se cuvine încă o dată subliniat (ţinlnd seama că această 
i arte a fost scrisă cu şase decenii în urmă) este marea suprafaţă dc 
•ultură românească pe care o acopere cercetarea, claritatea şi ordinea in 

.maliza faptelor si căldura expunerii. O documentare minuţioasă, nu
meroase comentarii personale, filiaţii neaşteptate reflectă o cultură solidă 
j  o metodă ştiinţifică. Prin analiza lui Puşcariu, literatura veche ro
mânească şi-a găsit un comentator lucid şi pasionat. Unele referiri ale 
salo sînt pagini antologice de istorie culturală.

A cita aici din consideraţiile lui Puşcariu asupra artei şi literaturii 
româneşti ni se pare un lucru de prisos. Cititorul le va descoperi şi 
aprecia singur. Ca om de ştiinţă, Puşcariu analizează faptele, comen
tează ceea ce este esenţial şi nou, surprinde trăsătura dominantă a unei 
epoci' sau a unei opere Di- aceea, nu ne putem opri do a aminti, totuşi, 
i ilova definiţii şi caracterizări, atît de plastice şi exacte pentru cărtu
r a r i i  secolului al XVII-lea si al XVIII-lea : in cronica lui Ureche „sin
taxa e curat românească, neologismele lipsesc şi termenii necesari sint 
căutaţi în limba de toate zilele, care era pe vremea aceea şi graiul po
porului" ; Nicolae Milescu reprezintă „un amesteci bizar intre cultura 
orientală şi ideile Renaşterii14 ; Miron Costin este „cea mai simpatică 
figura a literaturii noastre vechi“, din opera căruia se desprind „pilde 
frumoaso de patriotism cald4' : Istoria Ţării Româneşti a eruditului stolnic 
Constantin Cantacuzino se prezintă ca „una clin cele mai valoroase opere 
literare ale acestui tim p44 ; dacă Radu Popescu poate f i caracterizat ca 
„ce'l mai însemnat cronicar muntean44, hatmanul Neculce „a scris cele 
mai strălucite pagini literare în tot cursul literaturii noastre vechi44, 
în vreme ce Dimitrie Cantemir s-a impus între erudiţii Europei timpu
lui său prin „inteligenţă extraordinară şi o putere dc muncă neobiş

nuită, un interes ştiinţific neobosit şi un talent multilateral, fiind instruit 

ca nimeni altul dintre contemporanii săi44. Astfel de observaţii şi comen

tarii se întîlnesc aproape la fiecare pagină, chiar cînd e vorba de cro
nicari sau traducători cunoscuţi numai de către specialişti.

Referinţă bibliografică importantă pentru multe generaţii de tineri 

studioşi, apărută cu aproape trei decenii înaintea celei mai bune istorii 

a literaturii române vechi (datorată lui Nicolae Cartojan), cartea lui 
Sextil Puşcariu rămîne şi astăzi un îndrumar util, clar şi un prilej de 

delectare prin lectură. Informaţia, notele personale, emoţia intelectuala 

autentică pe care o provoacă lectura, toate acestea fac din lucrarea lui 
S. Puşcariu o carte foarte interesantă, chiar dacă probleme de datare' 

si interpretare, lipsa unor detalii sau concluzii pot fi invocate pentru 

un paragraf sau altul.

Istoria literaturii române. Epoca veche este o carte reprezentativă 

l>entru cultura românească şi pentru autorul ei, Redescoperind-o, la ju 

mătate de secol de la apariţia oi, cititorul de azi îşi va aminti do 

caracterizarea acesteia de către-fon Breazu: „o adevărată podoabă a 

tiparului românesc44.
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Râsurile

L ’e tude ci-dessus a com m e su je t l ’ac tiv ite  d 'h istorien litte ra ire  du Sex til 
Puşcariu don t Ies con tribu tions  en ce dom a ine  sont in ju s tem en t oubliees bien 

q u ’elles exp rim en t une penseo m obile , une  vaste cu ltu re  et une  clai-te d ’expression 
tou t â  fa it rem arcable . De la lecture d u  cet artic le  resu lten t non seuleinent Ies 
contribu tions  essentielles d u  Sex til Puşcariu  dans Ic dom a ine  de l ’h istoire litte ra ire  

roum aine , m a is  aussi la conception que  le d irigeait, ou la m ethodologie pour 
laque llo  a opte le celebre lingu iste  dans la recherche littera ire  : un perm anent en- 

tre lacem ent des observations esthetiques avec Ies considerations historico-sociales, 

do 1’h is to irc  des arts, de psychologie et sociologie. Dans toutes ses contribu tions 
liistorico-litteraires —  des notes, chroniques, e tudes m onographiques, prefaces â 

la syiithese l’Histoirc de la littâratiire roumaine. L’epQquc anciennc —  Sex til Puş

cariu  e tab lit des filia tions , porusu it la gen6se et la  c ircu lation  des quelques ’themes 
et m otifs, se preoccupe d u  style et de la langue  des ecriva ins abordes.

O n  r6v<He t'galem ent, com m e une concord an ce fondam en ta le  de 1'activitG 
d 'h istorien  litte ra ire  du Sextil Puşcariu , son affeetion envers Ie peup le  et sa langue. 

l'apprec ia tion  de la creation popu la ire , le respect pour Ies va leurs de  la cu lture  
naţionale , la preoccupation de sou ligner convaicant et argum enta  —  la continu ite  
in in te rrom pue  des roum ains sur ces contrees, la  la tin i te de la langue  roum aine . Ie 

specifique  naţiona l et l'in d iv id u a lite  de notre cu lture  comme expression de l'espace 

karpato-danubien-pontique.

ÎNSEMNĂRI DESPRE POEZIA LUI TEODOR ROBEANU

1 ON  POPESCU -SIR  ETE A N U

Dacă pînă astăzi nu a dăruit patriei mari scriitori, păm întul Bucovi
nei, întotdeauna primitor, a dat adăpost de suflet şi lum ină lui Vasile 
Alecsandri, lui M ihail Kogălniceanu, lui Aron Pumnul. Bucovina a fost 
leagănul in care a crescut si din care şi-a luat zborul peste timp şi 
meridiane opera lui Mihai Eminescu.

Poeţi mai mult sau mai puţin inspiraţi au scris despre Putna, despre 

Voroneţ. despre Suceava, despre crincena bătălie de la Codrul Cosmi- 
nului —  simbol al apărării păm întului strămoşesc.

Sfinţit cu truda unui neam întreg şi devenit glorios prin Dragoş şi 
Bogdan bătrînul. prin Petru al Muşatei ori prin Ştefan cel Mare, însemnat 
prin aceea ce a rămas peste veacuri de la marii meşteri anonimi, pă
mîntul acestei părţi de ţară românească a transmis fiilor săi, din gene
raţie in generaţie, vocaţia istoriei. Mărturie in acest sens ne stau docu
mentele lui Hurmuzachi, scrierile lui Dimitrie Onciul ori ale lui Dimitrie 
Dan. originala şi inegalabila operă etnografică a lui S. FI. Marian, uriaşă 
monografie a vieţii spirituale a ţăranului român, vasta activitate (încă 
puţin cunoscută) a lui Ion Nistor (inclusiv marea lui revistă „Codrul 
Cosminului"), apoi documentele şi studiile publicate de Teodor Bălan 
etc.

Preocupat de apariţia şi rostul unor importante instituţii româ
neşti, in fond preocupat ele istoria poporului său, George Popovici a 
evadat uneori din rigoarea impusă de cercetare .lăsind poeziei un mai 
vechi drept al oi asupra omului care so numeşte, în această ipostază, 
T. Robcanu. Acest pseudonim, cum a spus istoricul literar Leca Morariu 
(vezi T. liobeanu, 1936, p. 4) este în legătură cu Bucovina răpită şi 
robită pe atunci, de coroana imperială austriacă.

într-o scrisoare din 1908 a lui St. O. losif către Sextil Puşcariu, 
vorbind despre T. Robcanu, poetul Patriarhalelor spunea : „E un pre

cursor, incontestabil, care nu .s-a manifestat însă decît ca diletant... 

Poezia la ol a fost, un refugiu, un loc de hodină, o straşină do umbră 
supt care a căutat un loc de adăpost...41 (vezi Leca Morariu, 
T. Robea nu, p. 8).



T. Robeanu csto autor al unei opere poetice de proporţii reduse, 
desfăşurată sporadic, pe întinderea deceniului 1885— 18!>-l. Urmînd nu
mai două coordonate frecvent abordate de poeţii de pînă la el, cea ero
tică şi cea de cîntăreţ al trecutului, creaţia lui nu a putut cuceri un 
lo c  privilegiat în istoria poeziei româneşti (unele istorii literare nici nu-1 
amintesc !), dar nici poetul nu ar fi rîvnit un astfel do loc. N. lorga 
ne dă do înţeles (în articolul O lacrimă pentru George Popovici) că 
G. Popovici nu se considera un poet : „Odată scrisese versuri do cari 
zimbea, insă fără dreptate, căci baladele, tipărite in „Convorbiri lite
rare*", ale lui T. Robeanu sunt mai frumoaso decît oîntările altor cari cu 
mai puţin talent şi mai multă stăruinţă, sunt astăzi pentru oricine 
poeţi recunoscuţi ai neamului4'. Ca urmare a dezinteresului propriu pen
tru poeziile publicate. T. Robeanu nu s-a gîndit să-şi siringă versurile 
intr-un volum. O fac mai tîrziu, in 1008, poeţii St. O. lo s i f  si D Angliei, 
amindoi impresionaţi de moartea tinărului savant. La apariţia volumului 
T Robeanu (Dr. George Popovici. Poezii postume. Cu o prefaţă de 
N. lorga. Bucureşti, Minerva, 15)08), revista „Semănătorul14 a publicat
o cronică a lui Vasile Savel (reprodusă in Contemporanii, voi. I, Arad, 
1920, p. .‘53— 3(5), în caro se spune că „Dr. George Popovici era un om 

.de acţiune dublat de un poet. Poet liric şi epic. El nu e un pasionat, 
versul lui nu se revarsă in torente de un lirism covirşitor, cri potrivit 
fi roi sale discrete şi gelos parcă pe lume, el îşi învăluie simţirea arundnd 
.asupra ei ca o umbră clin care răsar soînteieri de poezie ce lasa sa se 
întrevadă co ar fi putut scrie acest poeb discret44. Şi mai departe: „Poate 
că Robeanu o singurul poet bucovinean care a cîntat cu mai multă 
simţire, cu mai multă putere, a evocat trecutul ţârei in care-şi doarme 

somnul Ştefan Vodă44.
Cei care au stăruit mai mult asupra poeziei lui T. Robeanu sînt 

•Constantin Loghin (istoria literaturii bucovinene. 1021), Leca Morariu 
(Un cîntăreţ al Sucevei : T. Robeanu. 102(1 : T. Robeanu. 193(5)-, Constantin 
Toodorovici (în Dicţionarul literaturii române, I, 1070) ; ei au pus în 
•evidenţă aspectele dominante ale creaţiei acestui talent promiţător.

T. Robeanu stă la început sub semnul poeziei lui Eminescu. Iată 
•cîteva probe :

Ochi a prin* al fantasiei, tu aştepţi din val să iasă.
Scuturindu-şi părul umed a poveştilor mireasă ?
Spuma străvezie ţese in zădar pe mirii tineri
Valuri albe şi vrăjite de cuvintul goalei Vineri

(din Fragment, inedită, in „Junimea literară44, VI,
nr. 3-1. reprodusă de C. Loghin in Scriitori bucovi
neni. Antologie. 1021, p. !ll).

Legănindu-se pe-adincuri 
Albul nufăr înfloreşte.
.4 mrejerului copilă 
Visătoare il priveşte.
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Şi. ea-i albă ca un nufăr...
Gindul de mi-ar fi de vrajă
Şi-mprejurul ei aş pune
A prăpăstiilor strajă (Nufărul. 1887, în volum, p. 23)

Poezia este un proaspăt ecou al ledurilor din Eminescu şi aduce* 
amintq do Lacul.

In Strofe carpatine citim :

Sub pasid rar şi discret de cerbi 
Se-nfiaară încet virfuri de ierbi,

versuri care aduc aminte de o strofă a lui Eminescu din O. rămii :

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi.
Eu te fac s-auzi în taină 
Mersul cîrdului de cerbi.

Comentând aceste două versuri ale lui Robeanu, Leca Morariu scria : 
„Frapantă coincidenţă cu versurile lui Eminescu : Pe frunze-uscate (şi 
prin naltul ierbii —  Părea c-atid venind în cete cerbii, clin cutare inedită 
eminesciană, publicată in ,,Convorbiri literare44 1002, cind Strofe carpa
tine au apărut in „Convorbiri literare" clin 1801 !“ Criticul citat a 
pierdut din vedere poezia. O. rămii publicată în ediţia Maiorescu. 1881.

Cu toate aceste ecouri eminesciene, T. Robeanu se anunţa ca un 
poet do talent, original în gîndiroa si in fraza lui poetică, dispunînd de
o limbă literară capabilă să-l impună in epocă.

Leca Morariu, clin patriotism local uşor dilatat, a exagerat in apre
cierile cu care l-a judecaC pe modestul poet bucovinean (vezi T. Iio- 
beanu, p. 7, 8), clar şi el a trebuit să constate că două sînt constantele' 
poeziei lui Robeanu, „iubirea şi trecutul44, despre care criticul spunea : 
„Sînt cele două fundamentale sentimente clin cari înfloreşte poezia lui 
Robeanu44, iar dintre acestea „sentimentul de adoraţie a trecutului ocupă 
primul loc44 (id„ ib„ p. 9). De fapt, in toată poezia lui T. Robeanu nu 
iste vorba de o adoraţie a trecutului, ci de 1111 trecut-cadru al acţiunii 
unora dintre poemele lui narative, numite potrivit balade de către 
N lorga.

Nu ştim dacă T. Robeanu ar fi devenit un mare poet. Mai eurind 
nu decît da ; pasiunea Iui era, totuşi, istoria cea veche a românilor pentru 
are, eurind clupă 30 de ani, s-a desprins tot mai mult, poate cu destul 

regret, de capricioasele mingîieri ale muzelor. Şi este greu de crezut că 
poezia lui va fi fost chiar „un refugiu, un loc de hodină, o strasină do* 
umbră supt care a căutat un loc de adăpost44, cum i s-a părut Uri 
St. O losif. Luptele politice* pentru drepturile românilor asupriţi de o 
tApiniro străină l-au absorbit tot mai mult, şi poetul delicat romantic 

.1 trebuit să cedeze şi să renunţe la ceea co i se cuvenea clupă înzestra- 
H*. 1 cu care a fost dăruit. O altă cauză a acoperirii unui frumos talent. 
" tic a fost pasiunea pentru studiul documentelor, aşa cum însuşii 

I' Robeanu spune :
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Şi eu plecat pe-antice scrieri
Uitat-am clorul de copiii' (Azi, p. 31), deşi ştia că
...a fericirii dulce cheie

E-n vin, în cinicr. şi-n femeie. (La crişma verde, p. 35).

Erotica lui T. Robeanu este fructul unei despărţiri dureroase.
Preelz nd că in Bucovina cuvintul drăguţă este folosit şi astăzi ca 

substantiv cu sensul „rnindră* s li „iubită" remarcăm că poezia Drăguţă 
pierdută deschide porţi spre înţelegerea unei părţi a creaţiei acestui 
poe t:

Drăguţă pierdută tu nu-mi ieşi din gind !
Zadarnic dispar pe-albastre aripe 
De fum, vestitorii tăcuţi a dulci clipe:
Foiţele albe c-un singur mic rind.
Drăguţă pierdută tu nu-mi ieşi din gind !

Cu ochii tăi umezi şi plini de minuni 
Un înger de pază Uni eşti şi alungi 
A dragostei visuri in nopţile lungi 
Şi ziua rivnirea l-a lumii cununi.
Cu ochii tui umezi şi plini de minuni.

Şi-n nopţile albe, sub sclipet de stele 
Bărbatul ce-ţi spune cit el te iubeşte 
Nu ştie că-n sufletul tău se trezeşte 
A mea amintire cu glasuri de jele...
In nopţile albe sub sclipet de stele.

Cunoscînd împrejurările in care s-a săvîrşit din viaţă T. Robeanu, 
versul lui Fără veste, fără nume, am să ies din lumea lor. scris in 1885 
(poezia Finis) cu două decenii înainte de sfirşitul poetului, ni se pare o 
prevestire a unei morţi premature. Dealtfel, cum a observat Constantin 
Teodore viei în Dicţionarul literaturii române, sentimentul morţii este pre
zent in mai multe poezii ale lui Robeanu. Viaţa se prelungeşte în moarte, 
iubirea de altădată coboară in forme sociale rigide şi numai din cînd 
in cînd se mai aud ecouri din ceea ce a fost :

O, dar in eurind, copilă,

Vei uita romanul tragic, 
în o sarbădă idilă 
Vei găsi noroc şi pace.

Vor veni la mijloc anii...

Numa-n vis de noapte-adîncă 
Poate-i tresări odată,
Cind voi fi pierit pe-o stincă
Singuratec ca un vultur (Sub umbră de gardine, p. 41).
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T. Robeanu a fost considerat un eintăreţ al trecutului istoric, afir

maţie care poate fi acoperită numai in parte, pentru că trecutul constituie 

de cele mai multe ori doar cadrul in care se plasează acţiunea unora 

dintre balade, aşa cum este Cin tec vechi:

La Suceava în  cetate 
Ceas de miază-noapte bate,
Păzitorii cintă-n vi 1 iţi 

Răzimaţi în albe soliţi.

Ceas de miază-noapte bate,
La Suceava in cetate 
Zidul vechi adine răsună :
„Noapte bună, noapte bună“.

sau In bolta de la Craiul Negru :

Suceava e avută-n turnuri 
Ca muntele bogat în s tînc i;
Ea are strade glorioase 
Şi are pivniţe adinei.

Cînd bat clopotele in miez de noapte, se trezeşte voievodul, porunceşte 

logofătului să-i aducă din muzeu pecetea ţârii, iar spătarului să-i aducă 

spada care a fost vindută la Londra. Cei chemaţi nu mai vin, oasele goale 
sclipesc in lună, iar voievodul doarme în pace; mîinile lui, „stau pe 

piept evlavioase" (Voievodul, p. 33). Ironia subminează solemnitatea 
ceasului şi parcă aduce aminte de constituirea marilor muzee, din obiecte 

achiziţionate sau pur şi simplu luate din diferite părţi ale lumii.

Respectul pentru trecut nu întunecă datoriile faţă de prezent. în 

Fantasie. Robeanu exprimă nu numai recunoştinţa faţă de un mare înain
taş, D. Bolintineanu. ci şi concepţia lui politică, idealul de libertate 

naţională pentru românii care trăiau sub stăpiniri străine. Acele alte 
idealuri pe care poetul lc aminteşte la 1888 nu puteau fi decît unirea 

cea mare şi constituirea statului visat de multe generaţii.

în poezia lui T Robeanu apar, cum s-a remarcat in Dicţionarul li
teraturii române, elemente de simbolism, dar intr-o sCrînsă împletire cu 

cele ale romantismului, deşi structura poetului nu era a unui romantic.

„Coborîtor al ţăranului român din Bucovina", scria N lorga, şi apă

rător al drepturilor românilor asupriţi, scriitorul a înţeles să se apropie 

şi de creaţia populară, să-i preia uneori ritmul, alteori anumite imagini. 

Cercetătorii lui T. Robeanu au remarcat armonia versurilor lui, dar nu 

au pus în evidenţă frumuseţea limbii, mai ales cind este vorba de un 

poet format intr-o provincie In care româna nu era limbă oficială. Găsim 

la el şi cîte un cuvint rar, cum este mrejer cu sensul „pescar", în DLR 

înregistrat numai in forma mrejar, cu un citat din Biblia de la 1688.
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Plai, într-o poezie a lui Robeanu a re sensul lui vechi de „calo pe coama 

munţilor14 :

Şi din plai şi de la mare
Visurile vin călare... (Cintec vechi, p. 20).

•

T. Robeanu a scris puţină poezie. Cercetarea trecutului, cum ;<:n şi 
spus, l-a captivat intr-atît îneît a renunţat do bunăvoie la a so r iliv.it 
ca poot. Hl rămîne numai promisiunea unui talent do a cărui îm p!: iirc 

literatura noastră ar fi avut nevoie.

N O T A T IO N S  AU  S I'.JET  DE EA P O E S IE  D E  T E O D O R  R O B E A N U

llesume

l.'au teur analysc b r itvem en t U-s coordonnoes do la poesio dc  Teodor H .■■‘am*

(alias Gcorne Popovici), en rirvelant que, p r ^ o m ip e  de la rooherehes so ientifii - •• (au
caractere preponderant historique) le po&te se dedie â  ia poesio seulom ent isiou- 
na llem en t e l avec inU‘i-m iUence. Dans 1'artiele on souliRno que Teodor Ii i' u n i  
a laisse une oeuvro poetique de proportions reduites. realisce dans la period- litre 
I8H5— I8!M, poesio dans laque lle  il c u ltive  l’erotisme et « lo rif ie  le passe h is l , .que  
tles roum ains, en m ilitan t pour la roa lisation  de  leur un ite  naţionale . 11 i■' ■ pas 
aspire a 1'am bition de rester dans  la conscience de la posterite com m e poet , iu 
m om ent qu 'il n 'a  pas rassemble ses poesies dans Ies revues auxque lles il a >lla-
boro, dans un vo lum e representa lif (en 1!>08 St. O. losif et. D. A n«he ! ;x-• • n ’.
reali ser ce desideratum . en pu b lian t le vo lum e  Poesies posthumes, par Teod Ko- 
beanu, avec une preface de Nicolai- lorga). Dans l'artie le ou met en evide.i Ies. 
in fluences de la poesio d 'Em inescu dans la ereation poetique de Teodor K ani) 
e l on revfde le cote o ri« ina l de sa ereation. en fa isan t m ention  q u 'il ivi-' V-si-rn».- 
seulem ent la prom ission d 'un  ta len t d on t l'acllevem ent notre litte rature  :)• (it 

besoin.

COORDONATELE PROZEI LUI VASILE ŢIGANESCU

T R A I W  C A N T E M IR

Dacă proza lui Vasilo Ţigănoscu n-a atras atenţia criticii literaro, 
r i . s o  datoreşte împrejurărilor care nu i-au permis scriitorului să-şi 
l-n • decit un singur volum. Realitatea nu-i un motiv ea autorul să fio 
ţi' i distanţă Vasilo Ţigănoscu e un incontestabil talent caro so

"< •••os in evidenţă. Chiar dacă n-a izbutit să se afirme cantitativ, eon- 
tri .la lui literară nu trebuie judecată de po poziţia numărului do 
paj. : apărute, ci a conţinutului lor. în cazul cind multitudinea acestora 

i criteriu valoric, Vasile Ţigănoscu ar merita şi atunci mai multă
<-<>. - . rare, căci activitatea lui beletristică nu so reduce numai la nuvelele
pu .ite, ci include şi două manuscrise în proză, do extindere. Dispu
ţi’ '..Vţilo artistice co le cuprind pledează şi ele în sensul unei aprecieri
fax oile a scriitorului. De vreme ce lucrările nopublicate încheie munca 
ii' ■ aţio a lui Vasile Ţigănoscu, oferind posibilitatea unei priviri dc 
afiş; nblu asupra ei. cîteva menţiuni apreciative şi de ordin biobibliografie 
sc i f  ptin.

Născut la 10 ianuarie 1890 in cătunul Călugăriţa din comuna Ho
rn; . ul de -Tos, judeţul Suceava, scriitorul a fost al şaselea copil din 
c. jt cărora lo-a dat viaţă Laurenţie şi Domnica Ţigănoscu. Deşii
păr 1 r • ii au fost simpli muncitori cu sapa şi n-au dispus de posibilităţi
m iale, copilul a fost totuşi dat la învăţătură, să-şi croiască destin
no Şcoala primară o urmează în comuna natală. La continuarea stu
diilor nu s-ar fi gîndit dacă în 1010 nu s-ar fi înfiinţai pe lîngă liceul 
gorr-i :i din Rădăuţi şi o secţie română. Evenimentul a scos din pasivi- 

tat populaţia rurală din jurul oraşului, impulsionînd-o spre alte ori- 
z< • ■•!. Consecinţa a fost o afluenţă impresionantă do elevi la examenul

<K mitore in clasa I. Deşi apare pe lista celor reuşiţi, nu frecventează

t-urv: "île docil o perioadă scurtă, căci so îmbolnăveşte, in 1011 se rein- 

si r ' :i aceeaşi clasă şi-şi continuă învăţătura pînă în 1017, cind este 

ret ut de organele militare austriece şi trimis pe front. Pleacă purtînd

i: imitalea fiinţei salP imaginea vie a Călugăriţei, aşa cum se profila
i dealul Colnicului „cu gospodării şi ogoare, cu dumbrăvi şi vilcele,

< ! . k'.şteie şi părăuaşe umbrite de salcîmi şi arini“. Tabloul bucolic
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dc care se leagă sufleteşte îl evocă în majoritatea naraţiunilor realizate 
mai tîrziu.

întors din tranşeele, de pe munţii Italiei, cu o experienţă de viaţă 
în plus, cu dorul de casă ajuns pînă la obsesie, cu o viziune realistă asupra 
lum ii şi societăţii, reintră în băncile liceului pentru a-şi lua baca
laureatul. Obţinînd diploma de absolvire in 15)19. ia drumul Cernăuţului. 
înscriindu-se la cursurile de geografie de la Universitatea bucovineană.

După licenţă este num it profesor suplinitor la gimnaziul din Lipcani 
pe malul Prutului. Aici nu profesează decît o lună, căci este chemat la 
şcoala de ofiţeri de rezervă din Bacău. Nu i s-a recunoscut timpul servit 
în armata austriacă. Revenind în viaţa civilă, începe şirul anevoios al 
peregrinărilor pe la diverse catedre din ţară. îl inaugurează ca profesor 
suplinitor la liceul din Coţmani (1924— 1927). De vreme ce între timp 
îşi ia examenul de capacitate, un an mai tîrziu apare ca profesor titular 
la liceul din Fălticeni (1928) şi apoi în aceeaşi calitate la liceul din Birlad. 
Urmează o binemeritată stabilitate profesională pe care o petrece la 
Storojineţ, unde desfăşoară o susţinută activitate instructiv-educativâ 
(1933— 1940).

în 1940. peregrinările încep din nou. în consecinţă Vasile Ţigănescu 
semnează condica do prezenţă cînd in colectivul de cadre didactice de la 
Institutul român din Sofia (1940— 1941), cind la Şcoala normală din Şcn- 
driceni —  Dorohoi (1911— 1942), cînd iar la Storojineţ (1912— 1914). în- 
trucît către sfîrşitul celei do a doua conflagraţii mondiale instabilitatea 
salariaţilor devine .şi mai accentuată. Vasile Ţigănoscu schimbă in anul 
şcolar 1944/45 două localităţi, funcţionînd întîi la Siniculaul Mare şi apoi 
la Lugoj. în 1945 zbuciumul său se termină, căci ţara se aşează pe te
melii noi. reintroducînd ordinea în toate sectoarele de activitate. Profe
sorul de geografie trece de astă dată la liceul din Rădăuţi şi rămîne aici 
pînă la sfîrşitul carierei. Moare in 1972.

înşirarea mutaţiilor pe care le-a înregistrat activitatea profesională 
a lui Vasilo Ţigănescu pare fastidioasă şi lipsită de interes. Ea însă o re
velatoare, căci subliniază avalanşa de evenimente caro n-au permis pro
zatorului răgazul unor elaborări migăloase şi de durată, deşi scrisul a 

fost pentru el o necesitate şi un refugiu. Desigur dimensiunile reduse a le  

operei lui nu se datoresc numai condiţiilor nefavorabile ale vremii, ci 
şi structurii sule interioare, căci şi alţi minuitori ai condeiului au trăit 
in aceleaşi împrejurări alarmante şi totuşi au creat mai mult.

Indiferent de motivele care au concurat la limitarea operei lui Va- 
sile Ţigănescu, fapt o că aceasta se rezumă la un singur volum de nuvele, 
Brădetul 1 şi la două schiţe: Cărarea mutului - şi Crucea lui Biuguu :i. in

1. Vasile Ţ igănoscu. Brădetul, Nuvele, Cugetarea-Georsescu Delafras. Bucu

reşti. 1941.

2. Vasile Ţ igănoscu, Cărarea mutului, în  Cetatea Moldovei, an  IU , 1942. nr. 

8— 9, pp . 200— 227.

:t. Vasile Ţ igănescu. Crucea lui Binguu, in Revista Bucovinei, an U I. 1944, 

nr. !i. pp . 278— 28.'!.

1942 trebuia să-i apară în Editura Naţională Gh. Mecti un roman /?<?-
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' nufii. Lucrarea a fost anunţată pe una din paginile copertei Brădetu- 
i ca fiind sub tipar. A intervenit însă cenzura timpului, oprindu-i 

u: ; rimarea. U ltimul volum al. lui Vasile Ţigănescu este Gaudeamus,
■ nnus în manuscris.

Aşa cum reiese din notele biografice trecute in revistă, Vasile Ţi- 
i seu aparţine pleadei scriitorilor bucovineni de la sfîrşitul perioadei 

ir '. rbelice şi din cea următoare. Deşi s-a afirmat tîrziu, cînd gurile de 
i anunţă al doilea război mondial, lotuşi proza lui nu se distinge 

Ir tiparele celei a generaţiei anterioare, ci-i păstrează amprentele. Evo-
■ divă, cultivînd o tematică de factură naţional-socială. se impune prin

iistrucţia liniară a personajelor şi prin ingenuitatea conflictului. în 
i.ijoritate de extracţie rurală, reînviind o lume a trecutului, ea este 
presia artistică a compasiunii autorului pentru inechităţile suportate 

'!<• populaţia autohtonă subordonată vremelnic dominaţiei Curţii din 
V inia. Cunoscindu-le din copilărie în variatele lor forme, Vasile Ţigă

n i le transfigurează pe diverse dimensiuni, dîndu-le semnificaţia im
it -rturbabilei conştiinţe naţionale care a rezistat tuturor vitregiilor is
torici.

Privită în ansamblu, opera lui Vasile Ţigănescu are înfăţişarea unei 
monografii artistice care prezintă locurile natale sub diverse aspecte, 
i citară ca loc, căci evenimentele se petrec in acelaşi perimetru spaţial, 
'• i îndeplineşte şi condiţiile simultaneităţii temporale, întrucît episoadele 

i depăşesc limitele existenţiale ale autorului. în asemenea împrejurări,
■ •pica lui Vasile Ţigănescu păstrează aceleaşi peisaje subcarpatice şi ace
laşi univers uman cu trăsături psihico-morale coborind din timpuri în 
depărtate. S im ilitudinile se menţin şi din punct de vedere al subiectelor. 
In Brădetul ele sînt compartimentate pe şapte nuvele. Volumul certifică 
posibilităţile artistice ale scriitorului, care s-a afirmat dintr-o dată, fără 
preliminariile obişnuite. Cum declaram la apariţia c ă r ţ i iV a s i le  Ţi- 
..îiiescu n-a făcut ucenicia tradiţională nici în cercurile literare alo timpu
lui şi nici în paginile revistelor de provincie. A muncit singur, în tăcere,
■ a elevii care se pregătesc în particular, avînd îndrumător doar propriul 
au simţ critic. Cînd a considerat că stăpîneşte arta scrisului, şi-a expus

cartea in vitrina librăriilor, supunîndu-se examenului public.
Volumul a fost intitulat Brădetul, pentru că urmăreşte viaţa unei 

mici localităţi agricole cu acelaşi nume. Sintetizînd istoria Bucovinei din 
primele două decenii ale secolului al XX-lea, Vasile Ţigănescu o inaugu
rează cu nuvela Gafiţa şi o încheie cu Zări noi. T itlul din urmă este 
emnificatîv, înţelegîndu-se prin el sfîrşitul dominaţiei străine.

Deşi fundalul volumului îl constituie impactul dintre autohtoni şi 
reprezentanţii administraţiei străine, autorul nu recurge la concursul unor 
acte ieşite din comun, spectaculoase, pentru a declanşa sentimente de 
reprobare, ci se adresează faptelor diurne. Epica sa stă sub semnul ten
siunii joase, a unor linii sobre, ponderate. Lipsită de monumentalitatea 
întâmplărilor, ea se consumă într-o simplicitate de ordin clasic. Pentru

4. T raian  C an tem ir, Vasile Ţigănescu, Brădetul, in  Revista Bucovinei, an

1. 1942, nr. I, pp . 28— 30.
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că materialul do viaţă e condus cu pricepere, ol nu suprimă om '.iile 
os tot ice, ci dimpotrivă. Majoritatea lor provin do pe urma atitudinii etice 
a eroilor implicaţi în acţiune. Particularitatea aceasta nii-i numai o Ui
tate morală, ci şi o posibilitate de rezistenţă naţională. C) demonstrează 
Domnica din Roata, Militon din Două puteri. Atitudinea distantă c: .<‘.re 
oprimaţi şi opresori iese in evidenţă .şi in cadrul colectivelor. Cu ocazia 
asasinării, la Sarajevo, a prinţului moştenitor ai Austriei, Franz F rdi- 
nand, cel compătimit do populaţia rurală nu este descendentul imperial, 
'•i temerarul sirb care i-a răpus viaţa. „Bietul băiet... (zico o femeie) Vai 
de eiolănelele iui... Tare trebuie să-l mai chinuiască11 (Iii preajma sfirşi- 
tului).

Oamenii intuiesc motivul pentru care umbrele morţii s-au abătut 
asupra palatului de Ia Viena. Franz Ferdinand nu-i prima victimă a 
tendinţelor expansioniste austriece. Şi alţi membri ai familiei domni
toare au fost ingenunchiaţi de cei co n-au mai putut suporta regimul 
despotic. Bilanţul lor o impresionant, î l  face un alt personaj feminin, ia 
curent cu evenimentele. „Aista —  precizează personajul despre nepotul 
împăratului — ucis, feciorul tot aşa... frate-su împuşcat în America, împă
răteasa ucisă .şi ea“ (In preajma .sf ir fitului), in faţa acestei liste funebre, 
aceeaşi interlocutoare se întreabă : „Oare ce poate să aibă do ispăşiţi 
împăratul ?“ deşi ştie că dacă n-ar fi „fost italienii bătuţi ,trăia si ay.i 
împărăteasa". Rezultă de aici că asasinarea ei n-a însemnat clocit reacţia 
spontană a unui popor care şi-a văzut libertatea călcată în picioare. 
Ceilalţi membri ai familiei imperiale au plătit poliţe identice.

Cu asemenea realităţi, Vasile Ţigănescu coboară direct în istorie. 
Evocînd gesturile simptomatice care anunţau iminenta prăbuşire a im
periului anacronic şi absurd, el subliniază speranţele de bine ce so 
aprind şi în sufletele truditorilor de pe întinsul ogoarelor din Brădet.

Tot caracter istorie are şi Zări noi. Momentul pe care-i surprinde 
nuvela este posterior desmembrării statului multinaţional din cen
trul Europei. E vorba de mişcările ţărăneşti ce au avut loc în timpul 
interregnului de pînă la reintegrarea părţilor de nord ale ţării în frun
tariile ei politice. Profitîm l de lipsa oricărei autorităţi tutelare, popu
laţia din juru l fermei de stat din Brădet se dedă la acte de vandalism, 
spoliind-o de bunuri. Acestea nu sînt împărţite echitabil, potolit, cum 
ar fi fost normal între nişte oameni care au lucrat în cuprinsul Bră- 
detului generaţii la rind, ci cu bruscări reprobabile care au mers pînă 
!a omor. Moartea din Zări noi nu-i o excepţie in nuvelistica lui Vasile 
Ţigănescu. Intervine şi în alte naraţiuni ca Glafira, Comoara lui Sofro- 
nie, Două puteri, hi preajma sfirşitului şi în Crucea lui Bîngău, ultima 

neinclusă in volum. Face parte din elementele compoziţionale ale scrii
torului. Dacă in Glafira şi Comoara lui Sofronie e de esenţă romantică, 

în restul prozei serveşte unor finalităţi de altă natură. în Zări noi im 

presionează mai mult, pentru că eroul, abia întors de pe front, moare 

acasă sub loviturile de furcă ale unui vecin, pentru că n-a vrut să-i 

cedeze furajele ce şi le rezervase.
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Lucrarea mărturiseşte sim ilitudini cu Răscoala lui Liviu Rebreanu, 
miş iroa ţăranilor de aici fiind generată de aceleaşi motive economice
• ■a m cele din 1907. Ca acţiune, Zări noi o mai puţin închegată decît 
celelalte nuvele. Amănuntele asupra cărora se insistă o diluează. Pre- 
ililo; :ia lui Vasile Ţigănescu pentru ele n-a fructificat ca în prima parte
i volumului. Ceea ce l-a mai împiedicat pe scriitor să dea consistenţă 
povestirii este multitudinea personajelor. Neîncadrîndu-le într-o schemă
■ onflictuală etajată şi condusă cu grijă, le lasă să-şi facă intrarea în 
-ocnă fără o ordonare prestabilită. în celelalte nuvele numărul perso
najelor fiind redus, naraţiunea lunecă uşor, simplu. Scriitorul o mai 
••tâ::,i:i pe sine. Conturul lor o mai rotunjit. E adevărat că materialul 
«Ii i care-şi înalţă construcţiile iniţiale nu excelează prin întîmplări ieşite 
d ir comun. Absenţa elementelor frapante însă nu impietează asupra ca
lităţii lor. Dimpotrivă, evidenţiază meritul scriitorului de a fi realizat 
povestiri viabile din acte de viaţă lipsite de relief. Impresionante prin 
varietatea lor, ele constituie fresca unei epoci văzută in limitele unor 
localităţi reprezentative. Preocupindu-se de relaţiile interumane, de tră
itu r i le  patriarhale alo vieţii de familie, de tradiţiile si obiceiurile moş
tenite din trecut, scriitorul imprimă creaţiilor sale caracter documentar. 
Particularitatea aceasta este specifică tuturor prozatorilor bucovineni 
vio pînă la 1918. La unii dintre ei ea persistă şi după această dată. 
Nivelul lor artistic depinde de talent, de structura interioară a semna
tarilor. Pentru că Vasile Ţigănescu a fost o fire ordonată, ceea ce se 
poate reproşa naraţiunilor salo este că sînt prea sobre, prea cuminţi. 
Le lipseşte exuberanţa tinereţii, curajul acţiunilor cavalereşti. Absenţa 
aceasta se simte nu numai în cuprinsul nuvelelor istorico-sociale, ci şi 
a celor de nuanţă sentimentală. Motivul trebuie căutat in descoperirea 
lirzie a talentului, în trăsăturile temperamentale ale scriitorului. De alt
fel întreaga literatură a Moldovei evită confruntările dramatice, prefe
rind resemnarea. Cazurile lui M. Sadoveanu din Floare ofilită şi din 
Demonul tinereţii sau ale lui Ionel Teodoreanu din Bal mascat. şi Se
cretul Anei Florentin sint ilustrative în privinţa aceasta. Sentimentele 
incendiare alo eroilor în loc să facă m inuni de bravură, se sting repede 
de parcă intervenţia primelor dificultăţi le-ar fi blocat toate sursele de 
alimentare morală şi i-ar fi lăsat inerţi. Cu personajele lui Vasile Ţi- 
gănescu se întîmplă la fel. N-au fermitatea şi perseverenţa finalizării 
actelor începute. D in cauza aceasta peste sfîrşitii] nuvelelor se lasă umbra 
unor insatisfacţii care te urmăresc îndelung. Ele sînt expresia realismu
lui critic adaptat la condiţii regionale.

Romanul Refugiaţii demonstrează că Vasile Ţigănescu a trecut de 
prima experienţă literară, ajungînd la naraţiuni de proporţii. Felul în 
care utilizează evenimentele certifică maturizarea talentului său. Re- 
curgînd la forme ample, de largă respiraţie, disponibilităţile tui epice se 
evidenţiază mai uşor.

Ultima lucrare a lui Vasile Ţigănescu, Gaudeamus. a fost scrisă cu 
ocazia centenarului liceului Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi. Este is
toricul acestei instituţii de învăţăm înt mediu prezentat în forma re
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memorărilor. Nu se extinde pe întreaga perioadă de existenţă a unită
ţii şcolare, ci numai pe distanţa cît a fost înmatriculat autorul. Am inti
rile n-au caracter selectiv, ca la Creangă. Sînt urmărite cronologic. Seg
mentate în opt părţi, ele corespund celor opt clase de liceu. Fiecare 
din acestea poartă un titlu. Am intirile nu sînt formulate la persoana I, 
ci a IlI-a. N-au personaj central, ci un grup de personaje. Din cauza 
aceasta acţiunea se dispersează, pulverizîndu-şi uneori efectul estetic. 
Partea iniţială e mai puţin reuşită. Faptul se datoreşte fidelităţii cu care 
Vasile Ţigănescu se subordonează realităţii imediate. în condiţiile con
formiste reţinute unele tradiţii ale procesului de învăţăm înt se reedi
tează fără valorificări artistice suplimentare. Dîndu-şi seama că pro
cedeul nu avantajează expunerea, Vasile Ţigănescu recurge la insolit. 
Cum pe vremea respectivă senzaţie făceau încercările primelor avioane 
de a se ridica de la sol, scriitorul înregistrează evenimentul cu toată 
emoţia martorului ocular. întli il prezintă pe Vlaicu. De vreme ce fu
sese invitat de „Societatea pentru cultura şi literatura română din Bu
covina" să-şi arate măiestria in faţa conaţionalilor din Imperiul habs
burgic, acesta evoluează în apropierea Cernăuţiuhii. Momentul decolării 
inginerului e înregistrat simplu, cu ochii copilului care nu comentează 
faptele, ci rămîne înmărmurit cînd vede pasărea măiastră inâlţîndu-se 
spre cer. „Aeroplanul era gata pregătit —  precizează textul —  Vlaicu 
a apărut dintre cei de la societate cu încă doi. S-a uitat cît s-a 
uitat la aparat din toate părţile, pe urmă a ţinut cu mina ridicată o 
batistă. După aceea ajutai de cei doi s-a urcat şi şi-a pus un acope- 
răm înt de piele cu nişte ochelari mari. Cind a dat drumul la motor, 
dîrdîiau aripile. Cei doi au trecut in coadă şi... l-au împins vreo patru
zeci de metri". Zborul a reuşit.

Nu acelaşi lucru s-a intimplat anterior cu Bleriot, care n-a izbutit 
să se înalţe decit cîţiva metri, revenind pe pămînt. încercarea avusese 
loc pe islazul dintre Sadagura şi Rohozna.

Asemenea evenimente sînt rare. Celelalte pagini planează la alti
tudini obişnuite. Cu toate acestea ele nu sint lipsite de interes. Ceea 
ce reţine atenţia asupra lor sînt informaţiile cu privire la structura 
învăţăm întului din acele vremi, la caracterul lui clasic, la lectura elevilor 
mici formată din biografiile romanţate ale haiducilor. Cum secţia ro
mână a liceului nu pune accent numai pe istorie, ci şi pe limba maternă, 
ea devine un redutabil centru de cultivare si iradiere a sentimentelor 
naţionale. Rolul ei în contextul politicii imperiale e bine definit.

întrucît relatările referitoare la actele de naştere a noi spiritualităţi 
româneşti sînt ample, autorul nu se mulţumeşte numai cu oficiile na
raţiunii, ci recurge si la dialog. Subordonîndu-1 necesităţilor expozitive,
ii suprimă acidularea replicilor, conferindu-i posibilitatea unor comple
tări utile, edificatoare. în asemenea condiţii dialogul îşi permite să con
cureze ca dimensiuni cu proza. Iniţial conţinea ceva din particularităţile 

dialogului farselor lui Alecsandri. Ulterior tenta umoristică, buna dis

poziţie cedează. Locul lor îl ia tonul grav al preocupărilor majore. M u
taţia e motivată de conţinut. Vasile Ţigănescu are conştiinţa corespon
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denţei dintre fond şi mijloacele expresive şi in consecinţă se confor
mează acestei interdependenţe. Accentele umoristice întîlnite în Gau- 
deamus nu sînt singulare. Există şi in Jitarul de la Poarta Ţarinei 
din Brădetul. Aici insă ele nu echivalează decît cu o simplă rază de 
soare scăpată prin pînza cenuşie a norilor, căci nota dominantă a celor
lalte nuvele e întunecată. Scriitorul e un nemulţumit.

Partea cea mai reuşită a amintirilor e cea rezervată primului război 
mondial. Vasile Ţigănescu îl descrie în toată desfăşurarea lui incepind 
cu atentatul de la Sarajevo şi terminînd cu desmembrarea Imperiului 
austriac. Este o prezentare largă, atractivă, pe parcursul căreia talentul 
prozatorului cunoaşte noi valenţe. O scrie sub impulsul unui cumul de 
date care se vroiau împărtăşite. Multitudinea lor se datoreşte nu numai 
memoriei prodigioase a autorului, ci, probabil, şi unor însemnări ţinute 
la zi. Altfel ar fi greu să se explice prezenţa unor amănunte pe care 
contemporanii le-au dat de mult uitării. în menţinerea lor prozatorul 
merge atît de departe, incit aminteşte pînă şi de imaginile de pe cărţile 
poştale atunci în circulaţie ,de articolele mai importante apărute în  
presă ,de părerile grupărilor politice în legătură cu mersul războiului 
şi cu consecinţele ce se întrevăd. Toate aceste fărîme de viaţă refac am
bianţa timpului, subliniind tensiunea nervoasă pe care o suportă popu
laţia secătuită de posibilităţi materiale şi îndoliată de pierderile suferite 
pe front.

Gaudeamus nu vede războiul numai in dimensiunile lui mondiale. 
Evocînd atacul flotei engleze asupra Dardanelelor, intrarea României în 
luptă alături de Tripla înţelegere, situaţia militară critică din nordul 
Italiei sau începutul revoluţiei socialiste din octombrie, el îl proiectează 
şi pe fundalul regiunii natale. Deşi trupele adversare nu s-au înfruntat în 
cuprinsul acesteia, l-au traversat totuşi de mai multe ori. „Amestecate 
cu convoaiele trenurilor regimentare" mărşăluind epuizate „pe căldură 
şi praf", aveau in aspectul lor ceva straniu şi fantomatic. Nimeni nu ştia 
de unde vin şi unde se duc. Văzîndu-le cum se pierd în depjărtare, 
mulţi se întrebau cîţi din cei care poartă raniţele burduşite, cu nimicu
rile existenţei lor terestre vor mai vedea ziua de mîine. Populaţia —  no
tează autorul —  îi priveşte tăcută, de la distanţă, incercînd să înţe
leagă pentru cine îşi jertfesc viaţa şi-şi lasă familiile pe drumuri ? 
Sentimentul compătimirii nu face discriminări .pentru că, indiferent cine 
sînt cei ce trec pe dinaintea porţilor închise, oameni sînt şi aceştia. Tă
cerea apăsătoare care se lasă după scurgerea coloanelor are semnificaţia 
unei condamnări a războiului, cu atît mai mult cu cît este injust.

Glas de revoltă împotriva lui ridică Vasile Ţigănescu nu numai atunci 
cind ne face să asistăm la cumplitele confruntări armate, ci şi atunci 

cind înfăţişează zonele trecute prin foc şi sabie. în cazul ciocnirilor* 

montane la care participă, ceea ce constată e că din vegetaţia luxuriantă 

a pădurilor nu mai rămîn decît „tufişuri biciuite de furtuni năpraznice 
şi huceaguri cu copaci rari zburătăiţi de gloanţe şi schije". în Gaudeamus 
descrierile sint puţine şi sumare. Servesc de obicei la introducerea unei
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idei noi. Autorul face mai mult uz de naraţiune. I-o cere genul literar. 
I-o impune materialul disponibil. Recurgînd la experienţele tranşeelor, 
scriitorul conferă naraţiunii autenticitate si o mai bună înţelegere a 
primei conflagraţii mondiale. Situindu-sc în vecinătatea unor romane 
ca Pădurea spiuzuraţilor al lui L. Rebreanu, Balaurul Hortensiei Pa- 
padat-Bengescu sau Ultima noapte de dragoste, intiia noapte de război 
al Iui Camil Pctrescu, Gaudeamus-ul lui Vasile Ţigănescu celebrează 
bucuria eliberării ţinuturilor Bucovinei de sub dominaţia străină. Axată 
pe o problematică bogată, cu profil naţional, lucrarea are meritul de 
a fi transmis mesajul prin intermediul unor forme artistice care sinte
tizează notabilele posibilităţi expresive ale autorului.

I.ES  C O O RD O N 'N EES  DE LA  P RO SE  DE V A S IL E  Ţ IG Ă N E S C U

l i c s it in  e

Vasile  Ţ igănescu est un (ieri va in  qu i appartien t a Ia periode d ’entre Ies deux 
guerres m ond ia les. II s’est affirrne  a la fin de  cette periode. E tan t l ’au teur d 'un  
seul vo lum e  de nouvelles-, l’h istoire littera ire  l'a neglije . O n  peut lu i pro ier I ’aten- 

tion parce que  Ies nouvelles sont assez reussites. O u tre  ses nouve lles il a laisse a 
la posterite deux m anuscrits en prose qu i certifien t d 'incontestab les vertus epiques. 
Toute son ac ti viile littera ire  est dedic1 â la Bucovine don t il appartien t pa r sa nais-

sance.

DOCUMENTE

o  c o r e s p o n d e n ţ a  a  l u i e f t im ie  m u r g u  c u  
NEOFIT SCRIBAN

D U M IT R U  HR1ŢCU

La ctitoria Seri băneştilor 1 din Burdujeni se păstrează un număr de 
(nouă) scrisori şi un Atestat de studii - eliberat protosinghelului Neofit 

Scriban de profesorul dr. Eftimie Murgu, la 10 august 1838.
Scrisorile amintite datează clin anii 1836— 18-10. Se ştie că Eftim ie 

Murgu primeşte pe data de 28 iulie 1833, din partea Epitropiei .şcoalelor 
uimirea ca profesor al catedrei de filozofie de la Gimnaziul din Iaş i3. 

După cîteva luni, pe data de 20 noiembrie acelaşi an, îşi începe activitatea 

didactică ca profesor de filozofie la Academia Mihăileană, unde 

funcţionează pînă in 1836.

La 10 decembrie Eftimie Murgu primeşte din partea domnitorului 

Mihai Sturza misiunea de a alcătui in „limba moldovenească un aşe- 
itnint cuprinzătoriu de dreptul firesc privat spre a putea sluji jude-

• i'.orilor şi povăţuitorilor“ 4 (Era doctor şi in drept).

Pe Atestatul de studii eliberat protosinghelului Neofit Scriban sein
ii' .izâ : „Eutimie Murgu, doctor a toată iura, actualnic membru al K. Uni

versităţii a sciinţelor clin Pesta, diplomatizat K.K. pravilist, mădulariu

i i' multor societăţi erudite —  fost profesor de filozofie" (sigiliul per- 
Minal in c; ară roşie).

i )d ta cu Murgu, Gh. Asachi şi mitropolitid Veniamin Costachi aduc

i ntru trebuinţele gimnaziului Vasilian, Seminarului Socola şi Aeade-
11 1 MihăLene, o pleiadă de profesori renumiţi clin Ardeal, Banat şi Ţara 

llom.t: ească. Printre aceştia se numără şi Damasehin Bojinca, juriscon-

I Fraţii F ilare t (1811— 1877) şi N eofit Scriban  (1803— 1084), născuţi în  Bur- 
•tu jrn l. .iu fost profesori şi rectori ai S em in a ru lu i Socola, reprezentind  figu ri inar-

l. M oldovei, care şi-au adus con tr ibu ţia  la toate actele patriotice  d in  vremea 
Au contribu it la  în făp tu ire a  v isu lu i de veacuri —  U n ire a  M oldovei cu Ţara 

MomAnnnsctL
Atestatu l de stud ii a fost p ub lic a t de D. H riţcu, in  „M itropo lia  M oldovei

■ ' ......... .. . nr. <1— Li, Iaşi, 1972. p. «10.

:i M ilia i Borde ianu , I ’etru V ladcovschi, Inv&tumintul românesc in date lasi 
i " f i .  |i 110. ’ ’

4. Ibidem.
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suit al statului şi rector al Seminarului Socola, despre care se vor face 
dese referiri în scrisorile adresate lui Neofit Scriban.

Activitatea didactică a lui E. Murgu la Iţişi „se relevă prin orientarea 
raţionalistâ a cursurilor salo ţinute în limba rom ână"5. în  acest timp 
întreţine şi legături strinse cu promotorii vieţii culturale din Moldova, 
bazate nu numai pe relaţii strict prieteneşti, ci îndeosebi pe comuniunea 
de idealuri patriotice şi revoluţionare.

S-a constatat că „întîia grijă a bănăţeanului venii în Moldova a 
fost inmânuncherea patrioţilor nemulţumiţi de domnitorul M ihail Sturza. 

De aceea părăseşte Iaşii în împrejurări forţate"6. Pleacă la Bucureşti 

însoţit, se spune, de Neofit Scriban. „Pe data de 30 septembrie 183(5, 

Petre Cimpineanu este num it profesor de filozofie Ui Academia Mihăi- 
leană în locul lui Eftimie Murgu, plecat"

Ajuns Ia Bucureşti Murgu ţine prelegeri particulare de filozofie şi 

metafizică, iar la „22 decembrie 1836 este numit, de către Eforia Şcoale- 

lor, pe scurt timp, profesor de filozofie la Colegiul „Sf. Sava“ ®. Aici 

„la îndemnurile lui Murgu va studia intre anii 1838— 183Î) şi Neofit 

Scriban"9. Printre cursanţi se numără şi Nicolae Bălcescu.

„De la dascăli ca Eftim ie Murgu, ca şi din citirea cronicarilor m un

teni şi moldoveni, avea să înveţe Bălcescu a iubi istoria naţională..." I". 
Raporturile dintre dascăl şi elevi s-au prefăcut pe nesimţite in legături 

de prietenie şi fraternitate. Corespondenţa lui Eftimie Murgu vizează, pe 

lingă interesele personale, şi relaţiile de prietenie cu Neofit Scriban şi 

personalităţile din Iaşi, dar şi preocuparea „de reaua gospodărie in trebile 

românilor", fapt ce prevesteşte implicarea sa in evenimentele din 1810 şi 

1818, in care Murgu sc va angaja total. Lui îi aparţine lozinca : „acum 

vrem să fim si noi stăpîni în ţara noastră" M.

Socotim interesant a mai menţiona că printre fruntaşii revoluţionari 

din 18-10 şi 1848, alături de Nicolae Bălcescu, Eftim ie Murgu, C. A. Iîo- 

setti se numără şi Marin Serghiescu l->. Şi cu acesta Neofit Scriban, ca 
episcop de Argeş, întreţine legături foarte apropiate şi păstrăm o intere

santă corespondenţă, ce va face subiectul unei alte comunicări.

5. Dicţionarul Literaturii române de la orii/ini pină la 1000, Bucureşti, 1970, 

p. 599 („ în  lecţiile sale de filosofie  şi logică, M urgu  se dovedeşte un  sp ir it ra ţio 
na lis t „ lum ina t" , caro găseşte in filosofie un  tem ei pentru  ide ile  sale priv itoare  la 

cu ltu ra  na ţiona lă . Aceste lecţii sini'. însem nate  şi pentru  constitu irea term ino log ie i 
filosofice rom âneşti").

6. Io n  C h indr iş , Chipuri din hronicul neamului, 1977, Iaşi, p. 66.

7. M ih a i Borde ianu, P etru  V ladcovschi, op. cit-, p. 121.
8. Ibidem.
9. Dicţionarul literaturii române dr la orie/ini pinii la 1900, Bucureşti, 1979, 

p. 773.

10. Doru Co/.ma, Dr la Dantr la Xola („Pe urmele unor procese celebre"), 
cap. „N. Bălcescu ucenic în tru  revo luţie ". Bucureşti, 1978, p. 67.

11. Gheorghe P la ton , Geneza revoluţiei române de la 1848, 1980, p. 271.

12. Corne lia  Bodea, 1848 la români, Bucureşti, 1982, p. 164.
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Reproducem în continuare scrisorile primite de Neofit Scriban de 
la Eftimie Murgu \ convinşi fiind că, prin conţinutul lor, acestea con
tribuie nu numai la conturarea mai exactă a biografiei preopinenţilor, 
ci şi Ia desluşirea mai corespunzătoare a unor amănunte din viaţa pub

lică românească a anilor respectivi (1836— 1840).

I

C ins tite  P ă r in t e !

A tit răvaşă le  S f[ in ţie i] ta le  cu n um eru l tr ii, r it  şi duo ă  ale lu i Popescul şi 

«mul al lui lonescu! le-am p r im it , fără  în do ia lă , şi m-am bucura t căci pom en irea  
mea in tru  D|um nealvoastră nu  s[-lâu şters deodată cu a mea păşire preste ho ta ru l 
M oldavie i. Poezia Sf[inţici] tale . rostită in cel m ai de pro u i in ă  răvaş, este a'tît 
In priv irea  s tilu lu i, curgerei R om ân im e i, c it si in  p r iv irea  ide ilo r  şi a cugetării 

de toată lauda  v redn ică , însă in  priv irea  m aterie i, m ă tem  nu  cum va să c up r ind ă  
in sine arţ/umentov pre doveditor. D orin ţă  şi vo in ţă  am  avut, lucrare am  p u s ; 

isprava insă ostănele lor m ele judece [— 1 o D[umne]zeu, căci m ai m arii D [o in)n iilo r 

voastre , orb iţi dc pa tim a  urei asupra unu i R om ân  de neam ul său iub ito r, poate 
li că cu nedreptate, au în cununa t răm ăş iţa  pom enire i m ele cu cele mai în fio rătoare
• iitigorii. D ar să lăsăm  acestea, căci unele asăm inea luc ru ri n u  s in t vrednice le 
.. sc străcura prin trl- lun  condei de adevăr şi dreptate iub ito r. A m  în tirz ia t cu 
răspunsul dar au fost p r ic in i la  m ijlo c  pre care să le lăsăm  pe a ltă  dată . Eu,

dacă vo iţi a şti, s înt a ici la  Bucureşti şi de [alice, cam  cu anevo lije , m ă voi
Îndepărta. Mi[-]aţi da t a in ţă lege  că aţi dori a u rm a  filozo fia  si m ai departe. 
Aceasta se poate, căci pe lîngă  toate că cu in  cur îndă  vrem e încep a paradosi filo- 

/ofia d in  început, totuş[i] dacă ar Ti să veniţi, apoi d up ă  cum  vl-|am făgădu it, cu

i >|umnca]voaslră voi u rm a  m ai departe M etafiz ica . Ia r  inc it pen tru  în lesnirea celor 
n 'ihu inc ioase  pentru  v ieţuire , faceţi o ja lb ă  că'iră L um ina rea  sa, prinţesa Brenco- 

\ canea şi d upă  cum  eşti S f[ in ţia l ta cunoscut cu G h icu leş tii apoi roagăl-Jte de 
i>. Pu lc licriţa , soţia lu i lo rgu  G h ica , care este soră cu Brencoveneasa, ca însaş[i|

iideugă cătră ja lb a  ace[eja recom endaţia sa ; şi apo i fiindcă Brencoveanca este

• In transcrierea tex tu lu i scrisorilor, redactate cu litere ch irilice , une le  as

p e c t e  graficc au  su fe rit înd rep tăr i. Transcrierea s-a rea liza t in  v irtu tea  uno r  p r in 

cipii s tab ilite  pe tem eiu l ind ice lu i com un si in conform ita te  cu norm ele ortografice
ii luale . Vocala precedată de la b ia lă  sau la început de s ilabă, a fost transcrisă
io boier pen tru  boer, ieşirea pen tru  eşirea, precum  şi d upă  consoană, unde  azi 

, pronunţă ie: pierdut pen tru  perdut. A m  restab ilit i f ina l in  g ra f iile :  lotuşi 
I io !tru  totuy, iarăşi, pen tru  iarăş, însuşi, pentru  insuş, Uni pen tru  im. H ia tu l vo- 

ctilic li, in t iln it  sporadic, a fost transcris i : primimlu-l pen tru  priimindu-l, încheind 
ix-ntru ineheiind. N-a fost m arca t sem nul i scurt, ia r  u scurt fin a l a fost e lim in a t 

in toate s itua ţiile  in care azi nu  m a i are valoare fonetică : cutez pen tru  cutezu roi 
pentru voiu, supărător pen tru  supărători. S a fost transcris z în toate s itua ţiile  in

• ,n o are azi această valoare fonetică : metafizică pentru  metafisică, izbim li pentru
i 'hindi, compozitor pentru compositor.

Formele lexicale au  fost păstrate.
Punc tua ţia  şi ortografia  au  fost, în  general, păstrate.

Intre paranteze drepte am  în treg it m a jo rita tea  prescurtărilo r au to ru lu i. Tot 
Intre paranteze drepte, am  in terca la t com ple tările  noastre pen tru  restab ilirea unor 
'•m isiun i sau părţi iliz ib ile . Sub lin ie rea  anum ito r  cuv in te  aparţine  au to ru lu i scri

itorilor.
P.S.-ul, m en ţiun ile  adăugate  d upă  încheierea epistolei, m arcate  m arg ina l, au 

fost trecute la fine le  scrisorii.



712 DUMITRU HRITCir

o D oam na dc  în v ă ţă tu ră  iub itoare  şi d in  naştere M oldoveancă, fă ră  îndo ia lă , vă 
va în lesn i cu toate cele de trăb u in ţă  ; şi aşa apoi ven ind  incoaci veţi pu ica  învăţa  
m ai lin işitiţi şi mai od ihn iţ i. Scrie[-]m|i], m ă rog, ce m ai este nou pre acolo, cum  

vă m ai merg şcoalelc si cum  m ai petrece Moşu G iu rg iu . Cred că se va fi bucurat 
că m-am dus de acolo fiindcă  cam  vorbeam  cind si c ind adevăru l. Sa Iu tind  pre 

to ii ai mei orecînd ascu ltători, m ă i-og, ia ostăneală şi d uc ind u 'H te  la D. Bojenea
ii pofteşte d in  partea mea si in num ele  meu îm p re un ă  cu soţia D[umi].sale cel mai 
feric it an nou. M u ltă  în ch in ăc iune  de sănăta te  : păr[intelui| M ardar i, păr{intclu i| 
G he rm ano . logo f[âtu Iu il Tanasachi, p ăr in te lu i G henad ie, p ăr in te lu i M eletie. C u  
aceasta, poftitidu|-|vă toate cele bune. răm in  al S fin ţie i tale prieten.

M urgu.

18:W, l)eche(m vric) UI. Bucureşti

Pe marginea stingă a file i: Răvaşă le  
Ic adresu|i]e.şto cătră  losif Rom ano, lib rar 
s igurila te .

I'e dosul Ulei, adresa : Aceşti răvaş să se de|i|i>

Sale P ăr in te lu i Neofit, P rotosingheli d in  |i)esi. in 

Ie r a rh i.1 ;

ce m i le vei tr im ite  sub  a ltă  
aceasta in toată în tom p larea

covertă
pentru

în tru  m ina  
m ănăstirea

censtit S fin ţie i 
S f| in ţiil T rii

Iu b ite  Părinte;

B ucu re ş ti, fe v ru a r i H). 18.'î)t

Pre ţu it răvaşu l Sf|inţiei| voastre in s ăm na t d in  ii Deehcmvr|ie|, a ln u ll c[urent|,
cu  !)ti|cu)rie prim indu[-|l. au  tr ăb u it săl-)m|i] fie spre m ing îicre , in ţă leg ind  din-

tr|-]însul a t it  pen tru  buna  călătorie  c ît şi pentru  buna aşăzarc a SJfinţiei| Voastre, 

pen tru  care arătindu[-Jm i cea nTai v ioaie  bucurie  d in  in im ă  vă gratu lez, rug ind  
pre D lum ne lzeu  ca această pregătitoare aşăzarc să fie cea m a i nec lin tită  tem elie  

v iitoare i în a in tă r i a S[finţei] V oastre ; pen tru  că aceasta neapăra t trăbu(i]e să 
răspunză bunei fapte unu i bărbat, carele păstrează in in im a  sa un cuget curat 
m  ■' in im ă  de b inevoitoare.

M ă bucur, pre lingă aceasta; cum  că D. D. Popescul şi lonescul s-au r ln d u it 

la treapta bofi|erească şi m ă bucur cu a tit m ai virtos, dc vrem e ce im[i| faci

cunoscut, cum  că aceasta ar fi u rm at p rin  recom indarea u n u l strein a tit |de] in- 
ţălegător c ît şi ncpălitin itor. Vezi cum  se s trăm ută  vrem ile . I(nalf| Preosfinţiei sale. 

fiască săru tare  de m in ă ;  spuneţi cum  că mi|-|i dor de P reosfin ţia  sa şi că im|i| 
pare rău  căci soartea au  v ru t ca să m ă  îndepărtez de un  asăm ine(a) s fin t bărbat 

Dar insă precum  au  zis aposto lu l : ..au îndepărta t fiind cu trupu l, de faţă s in t acolo 
cu sufle tu l".

Auzit-am , Părin te , că a fa ră  de cu trem uru l den II lunci trecitto, care aici au 
adus i obştească în fio rare  s-ar fi in t im p la t acolo a ltu l şi m a i tare la 21» al aceljaş[il 
lu n i. Şi fiindcă  ştiu c iţi oam eni s-au p r im e jd u it ou acel p r ile j aice, alerg a vă 
în treba  dacă aţi scăpat neb in tu iţi.

C it pen tru  neun ir ile  cu Rectorul, nu  ştiu  ce se m ai zic b ine  ar fi să fie 
b ine . d a r  să vede că fa lp litu l ne|-)au os înd it ca să 1111 m ai fim  doi cu doi. 

C au tă  p r ic in ile  p r igon ito rilo r  si priveşte la ţ in tir ile  celor pr igon ito ri, apoi vei zări 
firea lucrurilo r . Intercsuri m ateria le  şi particu lare  h răn ind  unele asăm inc fa l d is 

cord ii, vei osîndi pre urzitori peiltru-că cea de obşte şi d in  fiin ţă  a lor chemare 

este m ora lă  si orşicare se va abate de Cătră m oralita te  va fi nediuejit. O h  ! Ce 

frum oasă este in ţă lăpc iunca  în tru  un b ărba t ; aceasta, care ştie a se în ă lţa  m ai 
presus de va lu r ile  dorin ţe lo r şi păsul deşărtăc iun ilo r. Aceasta cind ar fi ocir-

13. Scrisă pe coală a lbă . filig rana tă . M ărim ea m a l oi ; 24.2/18 cm . H irtia  p u 
ţ in  uzată  d in  cauza îndo itu r ilo r. Pe dosul file i se observă urm ele  unu i s ig iliu  cu 
ceară roşie.
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iiuiitoare(a] d uh u r ilo r  ce se zic lum ina te , ce lin ă  ha rm on ic  nu s-ar naşte in tru  

toată în tinderea luc rărilo r  noastre şi cit de cu îngr ijire , care d in  care, ne-am 
in  trece să facem b ine  uitindul-]ne ia îngustu l teatru a l m u lt /trecătoarei vieţi. 
S in i, dar, de ace[e|a socotinţă ca ace|e]a [ce] cunoaştem  că 111 sine este b ine , 
fără de osăbire, să lă u d ăm  şi să ap ărăm  precum , fîiră de osăbire, să u r im  şi 

să a lung ăm  aceleia ce în  sine Ştim că este rău .
îna in ta rea  în v ă ţă tu r ilo r  cere a lipsi toată fă ţă rn ic ia  lu c ră r ilo r  şi sinceritatea, 

sinceritatea, zic, această fi|i]că a soarelui, sora adevăru lu i si tem elia d rep tăţii 

lrebu|i]eşto a povăţu i cugetările  şi lucrările  lum in ă to rilo r . L u m in ă to r ii făgădu|i)esc 
.1 răsp ind i lu m in ă  şi aceasta, cum  vor putea, d upă  firea luc rărilo r  lor. u n ii incă 
rătăc ind  in tru  ad încu l în tune ricu lu i, lu m in ă  d in  lum in ă , ia r  1111 d in  in tunercc. 

D lum ne lzeu . insă, n um a i va v indeca neputin ţe le  noastre ; şi ale noastre neputin ţe , 

In truc it răsar d in  m ărg in ită  nena tură , D[umne]zeu le va (ijerta. ia r  nici od in io a ră  
>a |i |erta d iavo liceştile  fărdelcgi ale unu i bec v ic lean . Îm i aduc am in te  de cu
vintele unu i s fin t bărbat, carele, in faţă, zice unu i viclean : cum  că D uhu l său 

au in tra t într|-]însul pentru-eă a cunoaşte rău l şi totuş]i|, cu răc ia iă , al-H urm a  
inpotriva  cunoştinţei dovedeşte fiin ţa  unu i duh  necurat. Ş tiu  eu precum  că. 
ne|a|mul rudenie i naţionale  trăbu fije . îndeobşte, a ne s lu ji d rept p ravăţ în tru  ne- 
merirea acelor b ărba ţi cărora am  voi a încred in ţa  tra iu l vieţii ce!ii naţionale . 
Dar. insă. această p r iv in ţă  este m ai m u lt in t im p lă to a re  decit neapărată . P en truM că 

fel Iul vredn ic iilo r cu tăru ia  se cunoaşte d in  p lecările  lu i. ia r p lecările  d in  fapte, 
lu  deşărt m ă voi s trădu i eu a presupune in tru  cutare  vredn ic ii naţionale , dacă lu-

■ 1 ari le lu i strigă cea m ă i m are  ură  si v ră jm ăş ie  n a ţiona lă . D ar să lăsăm  aceştia.

Cocoanei C atinehe  G hicu leasă, căria  m ă rog a a ră ta  d in  parte[-]m(il cele 
mai um ilite  în ch in ăc iun i, de m u lt aş fi scris şi s in t gata in toată vrem ea do 

.i|-|i scri[e] ; m ă rog num ai a[-]mi in săm na  în  ce lim b ă  ii s înt p r im ite  corespon- 

ilenţiile .
Eu sint, la ud ă  D om nu lu i, sănătos si starea mea este tot precum  o .şti(i). 

Drept aceleia. în că  de m u lt m-aş fi în tors înderăp t, în pa tr ia  mea, d a r  nu  m-am 
Indurat di- tine r ii ce cu m u ltă  s irgu in ţă  urm ează a în v ă ţa  filozo fia . I.a p r im ăva ră  
i’rft, urm ează neapăra t a m ă  îndepărta . P in ă  atunce[a| insă, te rog, P ărinte , 
a mai avem  corespondenţă.

Testamentul lu i Ş tefan V odă şi Scena de la Cetatea N eam ţu lu i, care zugrăv i:e  

,111 |i)eşit in  tipografia  de acolo, m ă rog, a m ă în ş tiin ţa  dacă se m ai a f lă  şi co 
i'ioţ au. De asămenea, dorind  a avea şi Istoria lu i C an tem ir  m ă rog a(-]mi însăm na  
i'M'ţul. Beata v ăduvă  a căria  frate se găseşte la M ănăstirea d in  Deal, m ă supără 

in toate zile le  n ăd ă jd u in d  a p r im i de la S flin ţia l (ta vreo ştire pentru  d în s u l.
M u ltă sănătate  D [om m i)lu i Bo jinca , D|omnu|lui Igreţ. păr in te lu i M ardari, şi 

1 n itc lu i G herm ano . Im (i] v ine  cu m irare  auz ind  cum  că I)(om nul] Igreţ lă-J
• h|iIeste la cato lic i. Cu aceasta. poftindu|-)vă toate cele bune. răm in  al Sf|inliei| 
' 11I1 prieten,

M urgu . tî

I I I

Bucureşti, 5 m ai 19D8
lubiite p ăr in te  !

Preţu it răvaşu l Sf[intiei| tale , in săm na t d in  fevrari* :JU, a (nu l) c|urent|, pri- 

.„■iilulll, m-am bucurat pentru  sănătatea S flin ţie i) ta le ; iar pre de alta , m-am 
m iliiiit auz ind  şi in ţă leg ind  cele m ie îm părtăş ite  in treaba Şcoalelor. Ce să le
........... ? D lum ne lzeu  săl-|i lum ineze  şi lum ineoduf-]i să|-)i indrepteze spre binele

in- u lu i neam . Pre aici răsună m u lte  şi neplăcute  veşti pen tru  starea D om nu lu i 

m 'bai Scrie[-jn>lili rogu[-]te, ce m ai face şi cum  se m ai află . Şi la noi, a ic i, se

M Mintie d ub lă , filig ranată . I l ir t ia  este a lbă , cu m ărim ea  de 17,9/12,2 cm . 

•'Mi pu ţin  uzată, d in  cauza îndo itu r ilo r.
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a flă  m u lte  confusun i pre  la  -şcoală. A num e , Inspectoru l şcoalelor d in  C ra iova, loan 
Trif, au scris in  Gazeta de Braşov pre  urecios pen tru  Tara Rom ânească, pun în-  

dul-]ş|i| şi iscă litura . U rm area aceştia au  fost că I-au scos d in  .slujbă ; şi aşa. 
apoi, prea scurtă i[-)au fost propaganda.

Pentru răpaosarca prea vrednicul u i bo[i]er G rigore G h ica  am  s im ţit durere, 

.şi aceasta cu a tit  m a i tare, căci p r in  aceasta s-au lip s it m u lt  pre ţu ita  mea Patroană 
C. Catinca  de un soţ s tră luc it, ia r  Sf[inţia| voastră dc un patron de b inefăcător. 

Îm părtăş iţ i această a m ea condurere M . Catinche i, îm p ă r tă ş in d u H v ă  si eu precum  
că şi însuşi m ă  a f lu  in ja le  d up ă  m u lt  iu b itu l m eu frate, fostul academ ic m ilita r  
!a V iena, pen tru  a căru ia  răpaosare m a i deunăz i am  p r im it veste.

Eu s in t. la ud ă  D om nu lu i, sănătos şi îm[-Ji merge precum  se poate unu i 
pa r ticu la rn ic  strein în  m ijlo cu l s tră in ilo r. P rin  pu rtă r ile  m ele mi[-]am agonisit, 

num a  aic i. nu  pu ţen i prieteni dar p in ă  acum  neprietenii tot incă s in t p recum păn i
tori. M ăr ia  sa nu[-|mi este neprieten. Eu am  inţăles că aice în treabă pen tru  m ine. 
dar poate că în  p r iv ire  cătră  mine|-]ţi este cu nepu tin ţă  de a u rm a  aceleia ce aţi 
dori. Cu toate aceştia, eu in că  am  năde jde  de a m ă în tem eia , aici, ca particu larn ic .

C it pen tru  C atih ism u l Sf|inţiei) tale, eu am  făcut toate cele p r in  pu tin ţă . 
S-au v în d u l d in  ele. D ar şti|i] cum  este lum ea noastră, şti|il gustul cetitorilor. 
L ucru r i serioase, lucruri ştiin ţe ln ice  pre la noi nu  se caută, ci cu ce le trăbu|i]e 
să le arunc i in  spate. R om an ţu ri, fleacuri, n e bun ii' s in t ob iectu l desfătării Ro 
m ân ilo r  noşta-i.

Îna lt P reosfinţiei sale. fiască săru tare  de m in ă  ; şi a r  fi de bucurie  c ind  m-ar 
cinsti cu cite u n  exem p lar d in  acele cărţi bisericeşti, ce s-au tip ă r it  în  M oldav ia . 
Mi|-|ar fi de trăb u in ţă  dar de cum păra t nu pot a Ie cum păra  pentru  că nu  am  

prisosuri băneşti. Scrie[-]m[i], părin te , ce şi cum  este cu biserica cea noă ? Ispră- 
vitus[-lau sau nu  încă ?

1 ine ru lu i lo lh ausen  am  tr im is , incă in 14 lune i trecute, un răvaş p r in  posta 
rusească foarte rugîndu[-]l ca cu cel d in tie  p r ile j să m ă înştiin ţeze  pentru  p r im irea  
acelui răvaş. P in ă  acum , n-am p r im it  încă nici un răspuns şi m ă interesăz foarte 
daca au  p r im it  acel răvaş ca u n u l ce ora tr im is  p r in  strahovoe incă şi cu rospiscă. 
lo lh au s  lăcu[i ]eşte in  hanu ! Petersburschi. D in  în tim p la re . m erg ind  pre acolo la 

pre îm b lare , m ă rog, să te abaţi pro la d insu l şi întrăbendu[-]l intr[-]aceasXă p ric ină 
să a ib i bunăta te  do a m ă înş tiin ţa .

Pentru  atestatul ştiut. D|om lnul N iagoi au făg ădu it a(-]l scrife| fru m o s ; p in ă  
acum  au  fost D[um nea]lui prea ocupat cu scrierea d ip loam e lor bo]i]eresti. C u  toate 
aceştia, dacă iţi este degrabă, apoi in.ştiinţează|-]mă si fă ră  in tîrz ie re  vom  m ijlo c i 
a se tr im e le .

C. S turza A lecu S turza. p ăr in te lu i M ardarie . D[om nu]Iui Bo jinca 
..i Cocoanei D[umi]sale, m ă rog, a spune  ale mele plecate în ch in ăc iun i

Cu aceasta. poftindu[-]vă tot b ine le  de la D lum ne lzeu . răm in  al S f lin t ie il 
tale am ic,

D r. M urgu . |r>

IV

C instite  P ăr in te  !

Episto la S flin ţio i] la ie  .m săm nată  d in  4 septemvr[ie] afnu l] elurent], am  
p iim itl- Jo  ş i mi[-]au fost- de bucurie  căci atestatul m eu poate să vă fie incă în tru  

a- iu ''z is ?  Părinte, dacă au  cotit acel atestat F(nalt| Preosfinţia sa, şi

Catich ihete le  Sf[inţiei] ta le  Ie(-]ain p r im it  de la Rom anov .şi * îţi m u lţăm esc 
pen tru  (linsele. Raportu l censoru lu i, a lă tu ra t Ia acel m ateria l, este prea rău  ch ib 

zuit şi m a i rău  scris. A cum a înlesnirea acelor ce vor să intre den altă rctighie la

15. O  s ingură filă . f ilig rana tă , cu m ărim ea  de 21,1/12,7 cm . Se m ai observă 
urm ele  îndo itu r ilo r.
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a  noastră, cea ortodoxă, a ic i o in ţă leg  —  intrarea dogmelor străine ia r  n u  a

pe rsoane lo r; pen tru  că despre persoanele eterodoşe(?) la no i se zice cum  că se 

botează. D [om )nu l M oa ler au  făcu t prea rău  scriind  a ltfe l şi S lfin ţia] ta trăb u ia i 

să-l indrep tezi ; pentru-că acest lucru  poate să a ib ă  u rm ăr i.
D iserteţiile  mele, a lcă tu ite  rom âneşte, nu  le dau  la  gazeta un ie ţilo r d in  

Braşov ; c ind ar m a i fi vreo gazetă acolo, a fară  de cea [a] lu i A sachi, apoi m a i 
bucuros aş fi a se tip ă r i acolo decît a liu rea  ; pentru-că in  ţaţa Nem ţească m ă în 
ţeleg cu cei de cuv iin ţă  p r in  lim b a  nem ţească. A num e  d isărtăţie . ch iar litera lă , 
ce o am  pre scurt a lcă tu ită , f iin d că  este fără  num e, voi să o adresă?, prin  R|finţia] 

ta către A lb in ă . .......................
A m  auzit că cape lm aistru  M iliţ ie i de acolo ar fi [i]eşit d in  s lo jb ă . 1' und

această adevăra tă  şi ne fiind , in că  p in ă  acum , a ltu l in  loc. Aşa av înd  S[fin ţia l ta 
cunoştin ţă cu ha tm anu l, spune[-l că ii recomend pre cape lm aistru l Po lcuhoi I (?), 

de aici, pentru  a căru ia  ş tiin ţă  si m etodă [...] ca unu l ce s in t cunoscător de m uz ică . 
Ai esta anum e  loan Doboş, născut f iin d  în  T im işoara, ştie romeneşte ; au  organizat 
si în v ă ţa t aic i. p în ă  acum . :i b ănz i ; şi însuşfi] este com pozitor. îm [ ij este prieten
si pen tru  ace(oJa s înt încred in ţa t că il vei recom ănda. C u  aceasti, r ăm în  a l S ffinţie i]

tale prieten,

M urgu

1838, octomvr[ie] 6, Bucureşti
In marginea stingă a file i: Eu insum li]  [am] scris in pric ina  aceasta cătră 

ha tm anu l d a r  fiin[d]că nu avem  cunoşti [...] am  pregetat a[-]l supăra scriindu[-]i. 

D in  gură m ai m u lt  se face [...].
IV  verso, adresa : Preeuvioşiei sale. p ă r in te lu i S inghe l N eofit Scriban , la  Iaşi, 

in  M ănăstirea  S ffin ţiiJ  T rii Ierarh i. Apoi in ruseşte: S inghe lu  N eo fitu  v i Iaşi.

Cu alt scris : R ăspuns s-au făcu t la  20 octomfvrie] 1838. K*

V

C instite  P ăr in te  !

Scrisoarea S f lin t ie il tale, p rin  care m ă  înştiin ţezi pen tru  p lăcute le  u rm ăr i ale 

ş tiu tu lu i atestat, m i-au adus maro bucurie , a tît pen tru  căci am  v ăzu t răsp lă tită  buna  
faptă p r in  care tc[-)ai îndem na t a te ostăn i spre lum inare , c it şi pen tru  că reco- 

m endaţia  mea, deşi d up ' a tîta  vreme, totuş[i| este băga tă in  seamă.
Iin[i) scrii, in  cel m a i d in a in te  răvaş al Sf[inţici] tale , precum  că D. M . Lo- 

yn flă tl. Costache S turza  m editează a m ă aduce iarăş[i] în d ă răp t . Aceasta n u  sufere 

în do ia lă  şi în u rm area b inevoitoare lor cugetări cu care au  fost atîit D fum ne a llu i 
c it si, îndeobşte, toţi cei in săm năto r i boieri asupra persoanei mele ; in fap tă , am  
si fost po ftit pen tru  postu l de jurisconsu lt în  locul D. F lehtenm aher ; in  urm area 

căria po ftir i, pro d in tie  mea plecasem spre aceasta dar d up ă  ce m i s[-]au făcu t 
cunoscut precum  că D. N icorescul trage năde jdea  acelu i postt, trăgîndu[-]mă la
o  parte , pre unde  a m  pu tu t l-am recom cndat pre d însu l, ca unu l co acum  iu  

toam na v ieţii cu m u lt  m a i neputinc ios de a se lup ta  îm po tr iv a  rteagiunsurilor, 

d oc il m ine. caro s în t şi m a i tiner si poate că şi m ai flegm aticos răbdăto r. Şi 
pre c it eram  pre d in tie  în  aşteptare să m ă  bucur a auzi că mi[-lam a jun s  scopul, 
pre a tîta  m-am în tr is ta t auz ind  cum  că o schidoală de ovreu va să|-|i treacă pre 

d ina in te . Dacă ştiam  aceasta m ai na in te  de a se n um i ovre iu l, apoi. fără  îndo ia lă , 
n-aş fi itVtîrziat a face cele de cuv iin ţă  păsuri in tru  aceasta şi cred că ca unu l 
ce[-]am s lu jit doi an i de zile, n-aş fi fost lip s ii de to t cuv în tu l pen tru  a n ă d ă jd u i

16. O  s ingură filă . cu filig ran . M ărim ea  : 24,2/18 cm. Se păstrează. în  stare 
foarte bună . s ig iliu l cu ceară roşie, l l ir t ia  este pu ţin  uzată, d a torită  îndo itu rilo r. 

In  partea opusă s ig iliu lu i, prez in tă  o rup tu ră .
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în tie ta tea  îna in tea  u n u i ovreu. Dar, fireşte eă ce s-au făcut n u  se m ai poate desface.

D. B o jinca  cred că nu pu ţin ă  In reur ire  va fi avu t asupra acestor fenom en uri. V e s 

ton sul) pecetea tăcerii.
Eu sint, s lavă D om nu lu i, sănătos şi, precum  şti|i], tot p a r ticu la r  ; în»[i] m erge, 

insă, b in e  şi sint în năde jde  că cit de eurind  va să[-]m[i] m iarjrii şi m ai b:ao. 

Şcoala mea, ca o înde le tn ic ire  la tu ra ln ică , incă este in f i in ţă . Luna v iitoare  vom 

să trecem la M etafiz ica  ap lica tă , in care lu n ă  voi deschide şi a duoa proiect une 
asupra d re p tu lu i firesc şi al neam urilo r. în .r ă  şcolarii m e i se a flă  mai toţi pro

fesorii pobIici,*l»a incă şi ensuş|i] profesorul şcoalei m ilitare . Şi aşa, dacă nu po t 
am[i] agonisi prisosuri in ban i precum  1). Bojinca, num ele  bun , cinstea si min- 

gi]i]erea cea ce o am  d in  această înde le tn ic ire , oreşcît. im|i] îm p linesc  neagiuv.su- 

rile  bogăţiilo r m ateria le .
P r in ţu l nostru lipseşte d in  ţară de la octomvr[ie] 21. A u mers la Vionm i, 

precum  credem , in p r ic in i po liticeşti. Se zice că va să vie iarăş[i| in d ă răp t. Trebile- 

sta tu lu i merg b inişor.
A m  cetit pentru  com isia cea ce se zice a fi ven it pen tru  îndreptarea ho- 

ta ră lo r M o ldav ie i. S c r ie H m p l. roj>u[-lte. părin te , ce fel de  com isie este aceasta, 
d in  cine este a lcă tu ită  şi dacă se n ă d ă jd u ie ş t e  vindecarea abuzu r ilo r  îm p re ju 

rării ?

A m  cetit, aşijderea, şi acele ce se insăm nase pentru  în florirea  în v ă ţă tu r ilo r  
in  M o ldav ia . C red inţa m în tu îtoare  să o lăsăm  acelor ce nu ştiu , iar noă fie(-|ne 

destul a in săm na  cum  că nu  ne s in t necunoscute spo iturile  cele de vederi s- !:im- 

b ă to a re ; cu o vorbă presupunerea este m in c iun ă  şi adevăru l trcbu|i|e d ove d it; 
nu cred, îţi spun, p ină ce nu  vo i vedea. P rogram e, eît dc pompoase, erau u e ă  cu 

deschiderea Academ ie i. D a r  apoi, în  fap tă , care şi cîte erau de faţă ? Aco-tea Uf 
vorbesc d in  părere de rău , pentru-că noi. R om ân ii nel-Jam a lc ă tu it in tru  acea ca 
să fiţi n im ic . Bă|i]eţU aceia ce au  ven it de  la V iena. spre a fi fo lositori, trăbu  Jesc 
oc irm u iţi, iar apoi oc îrm u irea  unei Academ ii este m ai presus de însuşirile  lu i 

Asachi ; in tră  no i zisă. n-am n im ic  îm potriva  persoanei lui Asachi d a r  adevăru l 

e adevăr.

Pentru că fratele S flin ţie i] tale este ho tărit a se tr im ite  la Rusia  pentru 

teologhie, m ă bucur şi n ă d ă jd u ie s c  că va face cinste dască lu lu i său.
loanescu intorsus-au, oare, d in  Franţa, sau nu , şi ce se m ai aude de din--

Cu I). R o jinca  am  p ro m p t de m u lt corespondenţa : in vara trecută ii - .f i- 
săsem în  oarecare treabă ; am  p r im it  un răspuns cam d ip lom atic ... flonores m u ta n t 

inores. Inti!nindu[-]te, d in  în tim p la re , cu d insu l spunel-Ji, d in  parte|-]m|i 1, i!te 
com p lim on tur i ; cum  că s in t sănătos şi im|i] merge bine.

T(nalt] Preosfinţie i salo, fiiască sărutare  do m ină . A nu  nou ou b ine si cu ~a

nătatc .

Cu aceasta, răm in  al S flin ţie i) tale prieten,

D r. M urgu .

P.S, Aci. a lă tu ra ta  fo iţă, m ă rog. a o da D|omnu)lu i Sricorencu, insă sub 
d iţ iu ne  ca să defije in d ă răp t S flin ţie i 1 ta le  h ir t ia  mea, ce se a flă  la DuinnialV.

I d ^ r

l ’c a don(i filă. verso: 1). Asachi mi|-lau fost făf’.ăd u it a|-]m|i] d«' ( 

lu i Ştefan Vodă. lan , întreabă[-|l aduceş|i| incă am in te  (?)

La un fost vecin al meu. adecă la P aharn ic ii S ion, am  dat îm p ru m u t I'.al

belii). Dacă este în stare de a|-|i p lă ti, m ă  rog, cere|-(i in num ele  me*.
apoi, ii vom  putea în trăbu in ţa  d upă  im preg iu răr i poate ii vom  face legat O. A-ai hi 

pen tru  ştiu te le  cadre. A m in .

M urgu. I"

17. I l îr î ic  d ub lă , f ilig rana tă , cu uşoare urm e de îndo itu r i. M ă r im e : 1 »$/ L2._ ■ w
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VI

C instite  P ăr in te  !

A m  p r im it scrisoarea S flin ţie i] tale, în sâm nată  d in  g licnar a[nul| efureht], si
inţ.':! •sindu[-]i cuprinsu l am  văzu t mai înti(i|e dragostea ce ai a ră ta t in tru  scoate
ri;- a'.orioi ce o am  la 1). C. S ion pen tru  care d in  in im ă  m u lţăm in d , vă ros. 

lot.i.v .dată, ca fiindcă d in  îm părtăş ir ile  S[fin ţie il tale culegind am  înche iat cum  

că - a flă  n um itu l in neag iunsuri. să-l lăsaţi in num ele  D om nu lu i, ba incă să 
mă ' sv inovăţiţi la d insu l insămnindu|-]i cum  că acel al m eu cutez supără to r 

răz im a t pe  ide|c]a une i stări m a i m ing iitoare .
( it pentru  D. Asachi, m ă ros. să-l lăsaţi, do asăm enoa. in pace. m ai ales 

la eniuraroa în tru  care d in  socru au  ag iuns iarăşii| părin te . Inlesnindu]-]mă, voi
'a-i .<• bani şi apoi atunc i se va p lin i făgădu in ţa .

Pentru li Ieşirea d in  M in isterie  a D. C. S turza. p in ă  acum  n im ic  n-am fosst 

■nizr. Im|ij pare rău  pen tru  neun ir ile  ce zici că s în t in tră  D om n si bo[i]eri. D ar 
a "i'go tinde toţi sint mai m ari. Mă m ir do păsurile  D. N'icorescu, carele pre 

Iii,..": Vodă ar fi năşit şi mai cu r ind ă  şi mai statorn ică aşăzarc şi ocrotire. Pen-

• i o rd in i, d a r  S tiliza  este acel om cu care te poţi inţălege. Apoi n ici însuşii]
V. a putea, m ai ales, să fio cu nepăsare pentru  dob ind irea  unu i ind iv id  harn ic .

it pentru  D. X icorescu poate că so va Ti supărat pro m ine, această insă 
•are însuşii] şi]-]o pric inu it. Pentru-că D (um nia]- lui proteşugul meu îl in- 

ă i u ncom en iri. Şi do cind mi]-]au scris un răvaş a tingăto r am  p|i|erdut
I. - a do a mai pu rta  eorăspundenţă. D ]um nia]lu i, precum  văd , este iu b ito r  de

, i  • ă iar eu fug de d insa.

it pentru că lă to ria  D om nu lu i nostru, nu  ştim  cea adevăra tă  pric ină . Fireşte.
• um  că că lă to ria  in vreme do ia rnă  şi cam fără veste nu]-]i d in  bunăvoie .

• ■ ă va să v ină  cit de eurind . D ar să vedem .

Multe în ch in ăc iu n i, d in  parte|-]m[i|, D (nm nu]lu i Bo jinca şi cocoanei 
D i. al sa Io.

> u tinerul G heorghie m ă in tilnesc adesea : se iiflă  sănătos şi so poartă bine. 
•\m auzit oă A lecu S turzu ar fi in tra t vistier[nio|. G ătilus-au Curtea Dom- 

1 au nu  ? Pentru  1). Popescul, do la Socola. nu m ai auz im  n im ic ,
a aceasta, r ă m in  al S flin ţie i] ta le  prieten.

Dr. M urgu.

Mvi şti, ghcnarliol 25, 18:10

verso «v/ei de a doua file. adresei : Pre.cuvioşiei salo. P ărin te lu i Protosin- 
•"‘fit Iii laşi. Apoi, in ruseşte : Protosinghelu N eofiţii vi hisi. vi Monast|i]r]i] 

I l' •votlleli. I'-

V II

M u lt  dorite  P ărinte  Neofite !

I I 1 nsoarea m ea  d in  20 A ugust a]nul] c|urent], in  deşărt aşteptind  răspunsu l 

i i ale : acum . po ftit d in  partea u n u i bun prieten. în nădejdea prie teşugulu i 

Mtey il te supăra  ru g în d u H te  să a ib i bunăta te  de a prezenta Îna lt Proos- 
•aii a> i a lă tu ra ta  scrisoare, b inevo ind , totodată, c it mai eurind , a ne im-
■ /u ita tu l aeestii p rezăntări.

i : Preosfinţiei Sale sm erită săru tare  de m in ă  iar (...) spun ind  m u ltă  sănă- 
i > a teptiirea do r itu lu i (răspuns] r ăm in  a l S fin ţie i tale prieten,

E ftim ie  M urgu.

IM l i n t e  dub lă , filig rana tă . M ă r im e a : 24,5/17,0 cm . Pe verso celei de  a doua 
i mi ii.ti ou ceară roşie. H irtia , p u ţin  uzată, d in  cauza în d o itu r ilo r ;  in partea 
♦o la iliti, este ruptă.
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Bucureşti, ocţom vrie  19,1839

Pe verso filei, aclresa: Rrecuv ioşie i sale, P ă r in te lu i Protosinghel N eofit, cu 

frăţească dragoste )a Iaşi, la  Trisvetite li. 19

V II I

Cuvioase P ăr in te  Neofite  !

Scrisoarea S fin ţie i Voastre, in săm na tâ  d in  2 No[i]emvrie a[nul) c[urentl. am  
primit[-]o şi culeg ind  cele cuprinzătoare , m-am îm pedecat în  duoă puncturi spre 

a cărora în ţă legere  simţesc tr ăb u in ţa  unei m a i de aproape desluşiri. Jm ţil in- 
săn ina ţi adecă cum  că aţi fi tot acelaşli] d a r  deosăbit în  cugetare şi în sănătate. 

Dacă sînteţi deosăbiţi In  cugetare urm ează că în  p r iv in ţa  acestii, n u  de m ijlo c  

însuş ir i, n u  sînteţi to t acelaşli] ; deosăbirea, apoi, p u ţin d  f i a tît spre m ai b in e  
c it şi spre m a i rău , m ă  rog. să n u  m ă  lăsaţi în tru  isp ita  g indu rilo r . De asămenea, 
şi sănăta tea  av ind  trepte in a in tire i, do r ind , nădăjdu[i]esc spre acest în ţă les a se 

sparge noru l nedom erire i mele.
Să m ă  [iJertaţi, căci in  r în d u l trecut v-am supăra t cutezind  a vă ingreo ia 

cu predarea une i scrisori. în d re p tă to ru l e i ‘ este un  b ă rb a t R o m ân  pre  care m u lt
il cinstesc ; şi cu toate că n ic i insum[i] n u  ş tiu  coprinderea acelii tr im ite r i, dar, 
d in  în tîm p lare , nem erind  a [i]eşi v reun  răspuns, m ă  rog. săf-]l îm părtăş iţi.

P en tru  îna in tirea  D. C im pean  m u lt  m-am bucura t. D ar. şi fă ră  de aceasta, 
ş tiu tă  şi cunoscută este precum  că M o ldav ia  n-au pregetat, în  toată vrem ea, a  g ră 

m ăd i cu c instiri şi răsp lă tir i pre  b ărb a ţii vredn ic i şi cu  ş tiin ţă . Dovadă in tru  

aceasta ne  poate fi. şi m a i ales, D. C ăm in a r  Crasa, a le  căria  s tră luc ite  însuşiri şi 
lucrări n-au pu tu t, aşijderea, a nu  deştepta in tru  M o ldoven i cea m a i vioa[i]e

s im ţire  de m u lţum ire . D in  ana logh ia  răsp lă tir ilo r  culeg ind  asăm ănarea s lu jbe lo r si
d in  ana logh ia  s lu jbe lo r înche ind  cătră  asăm ănarea însuş ir ilo r, îm[i] este de bucurie  

p u ţin d  a[-]m[i] Înch ipu i şi în tru  D. C îm peanu l acele s tră luc ite  însuş ir i, ce caracte
rizează in  M o ldav ia  f iin ţa  u n u i pa tr io t adevărat.

C it pe n tru  [ijeşirea 13. B o jin că  d in  postu l de D irector a l Sem inarie i, nu[-lm[ij 
este de m irare . Norocirea este dc neam u l fe m e ie sc ; şi apoi, ştii că fem eile  s in i 
s im vo lu l nestatornic iei. C u  toate acestea. D [um nea]lu i are postu l de jurisconsu lt, 

şi cu acesta poate fi m u lţu m it  ; cu m u lt  m a i m u lţu m it decît însuş[i] D. C im peanu l 
sau Crasa.

A ducăto ru l acestii scrisori, D. R ur ., bun  cunoscut,, ţi-1 recom îndez. Acesta 

de  meserie tipograf, a tit iscusit in  meşte[şu]gul meseriei sale, c it şi m a i ales un 

t iner c instit, f iin d că  au au z it că, cu încetarea p r iv ile g iu lu i D. Asachi, m u lţi din 

bo[iJerii ţâre i doresc a în f iin ţa  tipografii, spre care sfirşit vor oam en i deprinşi la 
acest m eş te şug ; de ace[e]a v ine  la D um neavoastră  şi caută ocupaţie . Acesta au 

o rgan iza t tipogra fia  sîrb iască d in  Be lgrad, căria  asămenea prea pu ţine  s int prin  
Europa. Ş i aicea au v ru t a in trăp r ind e  m ulte . dar. apoi. aici nu  s înt b an i pen

tru-că ţara este nu  departe dc a fi m o fluză . De aceleia, eu l-am îndem na t să 
m eargă la  laş[i] şi de ace[e]a. v ăz înd  şi făe ind .

N oi, a ic i, cu to ţii în a in tăm  de m ira re  ; cu pas g rabn ic  păşesc toate trebile

R o m ân ilo r  cu deosăbire n um a i că spre rău  : şi de ţin ta  acestii liăzu ir j nu sîntem  
departe. I-Iospodarul, or că n u  poate, or că nu ştie, or că n u  va, dar văd  că nu  
face n im ic  spre b ine le  de obşte. G uve rnu l de aicea s-au p re făcu t intr-o cum p lită  

o ligarh ie , adecă orcare cit de m ic  s lu jbaş  este aice în sfera sa D om n si s tăp in ito r 
n e a lin ia t . F iindcă, m a i ales. in  sfera d rep tăţii se arată cele m ai Înfiorătoare 
n e le g iu ir i;  aşa eu, într[-]o adunare , rostind engom iii pentru iub irea  de dreptate a 
D om nu lu i S turza  şi a ră tînd  că pre lîngă cei m u lţi d in  judecători, ce se a flă

19. O  s ingură filă , fă ră  filig ran , cu m ărim ea  de 35,1/21,6 cm. Este pu ţin  uzată, 

d in  cauza în do itu r ilo r  şi prez in tă  trei g ăuri datorate probab il, rupe rii s ig iliu lu i. 
Se m a i păstrează urm ele  unu i s ig iliu  cu ceară roşie.
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adăpaţi cu ş tiin ţa  p rav ililo r  spre s iguranţa  d rep turilo r, s in t încă şi do i p rav iliş ti 

ai s ta tu lu i in su fla ţ i cu d u h u l co lii m ai ad ine i ju r isprudenţe . L a  care, im[i] răspunsă 
un bo lilo r  că despre harn ic ia  acelor p rav iliş t i n u  poate judeca, dar ace[e]a $tie 
sigur că unu l d in tr- inşii este nebun , şi cu toate că nebun , dar, insă, bun  
pen tru  a fi ju r isconsu lt a l s ta tu lu i. Şi aşa, apo i, a m  tră b u it  să[-]m[i] adun 
cngom iile  şi să le  bag in  tiacă. P re  lin g ă  toate acestea, eu n u  ştiu  dacă şi care 

anum e  dintr[-]înşi a r  fi, ş i dacă in fap tă  —  ca nebun  —  este ju r is co n su lt; 
scrie[-]m[i] şi-m[i] desluşă-şie ta ina  acestii curioase c ium e litu ri, ca să pot, orcum , 

răspunde  la in tem p inarea  ce m i s-au făcu t lău d in d  eu pre S turza  şi pen tru  care 

nu  pu ţin  m-am ruş ina t văzînd[-]o a tît  de p ip ă ită  an titeză  engom iilo r mele.

Cnezu l S irb ie i, M iloş, a lunga t f i in d  d in  patrie , au  fost aici p r im it  cu 
a tîta  de m are pom pă c ită  n um a i işfi) poaite cineva în ch ip u i. M u lţ im ea  ban ilo r, 
ce au smult[-]o d in  sudorile  b ie ţilo r  s îrb i, răspindindu[-]o p r in  ţară, in scurt, va 
să apuce toate ram ur ile  negoţu lu i şi toate ven itu rile  com erţu lu i na ţiona l. Inee- 

putf-]au bo[i]erii a s im ţi că p r im irea  acestui oaspite este, oarecum , c ium elicoasă ; 

dar. apoi. acesta au  apucat a se face păm in te an  şi nu[-]i pasă.

Episcopul A rg işu lu i s-au băi.ut cu profesorul de teologhie, anum e  N icolae 

Belaşco, carele se zice a fi propagand ist a l u n ia ţilo r . Ş i f iin d că  Episcopul au sin- 
gerat pre profesor şi profesoru l oste protectat de V odă şi de bo[i]eri ; de ace[e]a 
se aude că vor să in tre  in  judecată c r im in a lă .

loan E liad  so a flă  în judecată cu D. P icolo, censorul S ta tu lu i, carele este Bul- 
ga.o-G icco-M uscalo-Ruinun şi carele au  dat voie de a se tip ăr i îm po triva  lu i E liad 
liir  ic. in care il face cu orechi lung i si v înză to r patrie i.

Eu m ă  aflu . s lavă D om nu lu i, sănătos dar. însă. de astă vară incoaci trăiesc 

in tru  cea m ai c um p lită  m ihn ie iune  a su fle tu lu i jă l in d  pre b unu l tată m eu, carele 
d upă  o scurtă boală au  răpaosat in  lu n a  lu i m a i. Eu s înt al S fin ţie i Voastre 
prieten,

MUrgU,

10 D echem vrie] , 1839 Bucureşti. -O

IX

Cuvioase P ă r in t e !

Preţu it răvaşu l Cuv ioşie i tale in s ăm na t d in  11 fău ra riu , d in  p r ic ină  că am  
l r it de a ic i cu trăb u in ţă , [ilori in t i( i)e  prim indu(-]l, n u  preget a-ţi răspunde  că
i "-<» cit m ă bucur in ţe leg ind  că ai in a in t it  in tru  lu m in a  cunoaşterei, pre a tit m-am 
'iiiiu .it auz ind  că fiziceasca sănăta te  a leargă a-ţi isp iti io d u r ile  duhovniceşte i să- 
h ât.i’ i, Voinica, insă, a lcă tu ire  a m untenescu lu i trup  a Sf[inţiei] Itale îm[i] d ă  

im m ică n ăde jde  că, pre lin g ă  moraliceasca b iru in ţă  asupra fiziceştelor isp ite , 
cu .ig iu toriu l locu itorilor şi însaşli] trupească sănăta te  îş[i] va  izb ind i asupra v r ă j
m aşu lu i în treg im e! sale.

C it pentru  in t im p in a rea  ce mi(-Jo faci socotindu[-]mi scrisoarea drept satiră 

il-lţi poftori că, ce se atinge de jurisconsu lt ţi(-]am istoris it părerea unor 
iin,r/o. nu de r ind . carii deşi m i H a u  m ărtu ris it că nu  le este necunoscută alătu- 

‘iic .i m ădu la r iu lu i, dar despre fiin ţa  si fe liu r im ea capu lu i îş[il r ăm in  urinăreţi ade-
• ' ii*-i Aceasta este socotinţa D um nealor, iar eu m ă bucur că D. Docan aleargă a

........ •■ni apucarea ş t iu tu lu i jidov . Ia r  c it pentru D um nea lu i, C ăm in a r iu  Crasa, b ine
■i ■•«•tind şi judec ind , nu  vei putea a nu  cunoaşte fiin ţa  ne fă ţa rn icu lu i adevăr. 
I)r  tu l iţi va  fi a înţelege că, deşi am  fost îm p reună , dacă nu folositori, cel pu ţin
iii iă tori obştii rom âneşti, totuşţi] d.p. ven ind  eu la  Iaş[i] s in t strein iar D. Crasa 

. iln tean cu toate drepturile , deci...

20. Scrisă pe coală d ub lă , filig rana tă , cu m ărim ea  de : 20,8/12,3 cm . B ine  

i im-MTViltâ.
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IiTi|i| scrii pen tru  i/b in d a  D[um nealui], P aha rn icu lu i D am aseh in  asupra  O; ec- 

lo ru lu i Sem înarie i, im|i] scrii că acela sc a f lă  scos, d a r  nu  m ă în ştiin ţez i ■ trio- 
este în  locu|-]i ?

Am  în ţă les cele ce im[i] scrii pen tru  părin te le  N eonil la  care bag sam ă - 
că n ic i p ăr in te le  N con il, izb ind ito r îu l lu i săpăto riu , n ici orcare a ltu l, sub t  

sm erenici, v in ă to r iu  de plăceri lum eşti pot să fie vredn ic i de sfin ţen ia  lor chiernări.

Ace|e]a ce ţ-am scris pen tru  Episcopul A rg işu lu i este adevăra tă  şi in  urm area 
b ătă lie i, ce au  avut|-]o cu dascălu l, s-au si m u ta t Sem inaria  d in  A n tiin  la Hadir 

Vodă. Ş i fiindcă  teologii ii s-au fost îm p o tr iv it a urm a m ai m u lt la para;: sul 

I). Dascăl, d in  p r ic ina  că i|-Jar fi în v ă ţ in d  e re tiem uri şi apostasii. D om nu l ţâre i, 
spre a|-)i sili a fi u rm ă .o ri la pom en itu l dascăl, cu com anda logo fătu lu i bisericesc 

tr im iţ in d  o  ceată de  a rm a ţi po liţieneşti i-au c h in u it  cu b ătă i m ai m u lte  ceasuri 
p in ă  ce un ii d in  b ie ţii c lir ic i căzînd  de lo v itu r ile  Dom nesculu i paradosis au in 
fio ra t pre ce ila lţi şi aşa au  fost nevo iţi a u rm a  pro iecţiile  pom en itu lu i dascăl. 

S trigăte le , vaitele . ţipetele b ie ţilo r  c lerici d in  v irfu l dea lu lu i, răsun ind  de: arte- 
îm p re ju r , răscolise m aha la le le  şi de ţinea mai m u lt nu ştiu  ce ar fi făcu t nor xlul 
la  această scenă, m acar că porţile  m inăstîre i era[u| cu în g r ijire  încuiate. C ăzu ţii 

m ucenici nu ştirii de s-au m ai răd icat. D ar, ace[e]a ş tim  că, d in lr ( in ş iij lipsăsc mai' 
m u lţi despre cari se zice că a r  fi parte  fug iţi, parte a lungaţi.

P ărin te le  A rg iş iu  au  a lc ă tu it un fel de blestem in fio ră to r iu  asupra b0[i]v.ilor- 
pen tru  care se a flă  p rigon it şi însuş ii 1 in  p r im e jd ie  de aş-fi] p tile rde  e p is o p ia .  
Acest ta tă l nostru de afurisen ie  îl voi prescri[e] şi ţi-1 voi îm p ărtăş i a ltă  dată.

C it  pen tru  păr in te le  Buzo ianu , acesta este un b ărb a t cuvios, c instit, d rept şii 
n u  n um a i s im ţito r, d a r  şi apără to r  adevăru lu i şi b ine lu i. R o m ân ii i sc în ch in ă  

iar C aţaon ii. adecă bo ierii tă r ii il prigonesc de m oarte  si fiindcă  aici D om nu l 
f iin d  grec. toată puterea este in m iin ile  grecilor, iţi poţi în ch ip u i cîte le s u fe e .  
ca R om ân . aflindu|-)se sub sarcina unu i guvern a tit de v itreg. Şi fiindcă  doi.
episcopi greci au v în d u t d rep turile  bisericei făcîndu|-]le jă r t fă  s tre in ilo r linieri., 
astăzi D om nu l cu logo fătu l bisericesc fiind  to tu l a ierarhie i noastre, să nu te m iri 
că. aniestecfndu[-]se la  toate lu c ră r ile  lor cau tă  a găsi cusururi v ră jm aş ilo r  nc- 
dreptăţe i şi a desfrînăre î. Pentru  ace[e]a, dar. fiindcă. P. Muzeului canonise pre1
un  c ă lu g ăr  nesupus, v ră jm aş ii an  fost gata a asrnuţa făg ădu ind  ag iu to r iu  v inova 
tu lu i ; şi aşa d in  p r ic in ă  că au  pedepsit pre un supus al său. G recii, adecă boierii, 
s-au s trădu it a îm p răş tia  catigorii asupra Preosfinţie i sale, ca prin  aceasta să 
scape d in  p r im e jd ia  de a[-]l vedea M itropo lit. Obşteasca adunare  a Grecîlc • ir 
are ales de M itropo lit R om ân ilo r  pre  a lor conaţiona lis t Grec, adecă părin te le
Neofit, care, însă. fiindcă  n u  va  să se supu ie  a  fi lefegiu, ia tă  că n ic i însuşii I G re 
cii. în ţara  lor, nu[-]ş[i] pot agonisi, d a r  decum  R om ân ii, in ţară s tră ină , s ă ;-S|iF 
poată alege M itropo lit.

F rate lu i S flin ţie i] tale m u lţăm ită  pen tru  aducerea a m in te ;  m ă  rog, a|-|i 
vesti, d in  partef-]m[i], cele m a i prie tineşti săru tări şi a[-]mli] îm p ărtăş i cu cel 
diinti[i]c p r ile j adresa D um nea lu i.

C it pen tru  acei ce sc însoară la D um neavoastră , eu. d in  parte[-]m(i], le  poftesc 
toată fericirea ; iar la  no i, acei cc au fost dc a se însura, se a flă  toţi însuraţi.

D (om nu )lu i Săuleseu. m ă  rog, a[-]i arăta, d in  parte[-!m(i], cele m a i prietineşti 
în ch in ăc iun i. A m  p r im it răspu lnsu jl D lu tnne a jlu i d in  s u p lim e n tu l]  A lb in e i, şi m ă 

bucu r că au apăra t cinstea lim be i noastre asupra in g in ăr ilo r  un m psevdocreator. 
F iind că  A lb in a , ca una  ce este şi politicească, n u  se va  fi p u ţ in d  în t in d e  m ai 
în ad in s  la a rt icu li lite rari, b ine  a r  fi c ind sau D. Săuleseu, sau D. A sachi sau 

m a i m u lţi îm p re un ă  a r  scoate o  foaie  cura t n um a i literarie . Eu însum (i] singur, 
n um a i d in  iub ire  cătră lite ra tu ră , v-aş tr im ite  m a i m u lte  m aterii a cărora pub licare  

a r  pu tea fi doară spre folos neam u lu i. P en tru  că, aici, n e fiind  s lobodă bîata{-]ne 

lite ra tu ră , in m ijlo cu l s tră in ilo r  in g in ă r i.ta c  m ute  g lasurile ...

Scrie[-]m[î], m ă rog, ce m a i face D om nu l p r in ţ  S turza, dc s-au aşezat neun i

r ile  şi cum  merge c irm u irea  ? Aşijderea, doresc a m ă  în ş tiin ţa  pen tru  starea şcoale*- 

lor şi anum e  Academ ie i de acolo.
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Prin D. Ruo f am  tr im is , îm preună cu a S flin ţie i] tale, cîte o scrisoare şi 

i »l< inu]Iui S tilii şi p ă r in te lu i G herm an  ; nu  ştiu . insă, de le|-]au p r im it aceşti de 

p ic  urm ă.
Eu sînt. s lavă D om nu lu i, sănătos şi în tru  dor in ţă  de a vă găsi această a

i i i o . i scrisoare in  cea m a i d ep lin ă  sănătate , s in t al cuvioşici adevăra t prieten,

M urgu.

1841). M artie , 21 Bucureşti.-1

I ME C O R R E S P O N D A N C E  D ’E F T IM IE  M U R G U  E N V E R S  N E O F IT  S C R IB A N

Hesume

S on i publices !> lcttres adressees par E ftim ie  M urgu â  N eofit Scriban â  lassv. 
Le ontenu des lettres contribue  â  la  m ise p lus exacte en evidenee de la  b iograph ie  
Ies preop inants et, en ineme temps, a ide  â  recla îrc issem ent p lus adequate  des cer- 

■iiii" ş particu larites  de la vie p u b lîq ue  de M o ldav ie  o: de V alach îe  dans la periode 
— 11140. En ce sens l ’accent est m is non seu lem ent sur la vie po litique , m ai 

-calemeni sur l’etat de i’enseignement et sur l ’atm osphere cu ltu rc lle  des deux Pays 

Roum ains.
Dans la presen ta lion  qu i precede le texte des lottres, l ’au teur souligne le con- 

texte dans  lequel s'est deployee la corrcspondance entre E ftim ie  M urgu et Neofit 
Scriban , en exposant egalement. dans une  note. Ies princ ipes d ’a p rte  lesquels il 

-'est oriente dans la  transcrip tion  de la correspondance de l'ecriture cv r illique  en 

.dphabe t la tin .

21. Coală d ub lă , fără  filig ran , cu m ărim ea  d e :  18,1/11,ti cm . B ine conservată.



DOCUMENTE INEDITE PRIVIND LEGĂTURILE 
CULTURALE ŞI POLITICE DINTRE ROMÂNII DIN 

BUCOVINA ŞI ROMÂNIA. LA SFÎRŞITUL SECOLULUI 
AL XIX-LEA

lOAX V. COCUZ

în decursul istoriei sale bimilenare, poporul român, format ca popor 
unitar pe teritoriul Daciei străbune, a luptat cu indirjire pentru apărarea 
fiinţei naţionale, unităţii de viaţă materială, continuităţii etnico-îingvis. 
tice .şi cultural-spirituale.

Prin Convenţia de la 7 mai 1775. Imperiul Otoman cedează Impe
riului Habsburgic partea de nord a Moldovei, care se va numi apoi Bu
covina. Timp de 14-1 de ani românii bucovineni au luptat pentru apă
rare i intereselor lor economice, politice şi culturale, a fiinţei lor na
ţionale, menţinind vie flacăra conştiinţei de neam şi ţară.

Marile evenimente din viaţa poporului român, din a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea, Unirea Principatelor în 1859. cucerirea inde
pendenţei de stat a României în războiul din 1877— 1878 au trezit un 
puternic ecou în conştiinţa românilor din Bucovina, au constituit un im
bold in intensificarea activităţii pentru propăşirea cultural-naţională. 
Aceste viguroase manifestări s-au desfăşurat în domenii de activitate şi 
forme diferite, într-o permanentă legătură cu celelalte provincii istorice 
româneşti, in acest sens iau fiinţă asociaţii şi societăţi cu caracter cul
tural patriotic, cabinete de lectură, se editează reviste, ziare, calendare, 
diferite broşuri, lucrări ştiinţifice care popularizau originea comună a 
românilor, comunitatea de limbă, obiceiuri, cultură, ideea de luptă na

ţională.
Remarcabil este faptul că, în pofida hotarelor nedrepte impuse de 

puternicii vremii, cu care ne învecinam, ideile, aspiraţiile neamului ro
mânesc au circulat in toate sensurile, formînd un univers de viaţă spi
rituală unitară, temelie a făuririi statului naţional român unitar, in 
anul 1918.

în anul 18(52, se constituie la Cernăuţi, „Reuniunea de ieptură“, care 
se transformă, in anul 18(55 in „Societatea pentru cultura şi literatura 
română in Bucovina", cu organul său de presă „Foaia Societăţii pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina", al cărui scop era „...de a 
conlucra le reînvierea noastră spirituală, a întruni inteligenţele din ţară 
şi de peste marginile ei (...) a deştepta simţirile amorţite, a vorbi faţă 
de nămolul ameţitor al idioamelor străine din Austria, iubiţilor eompa-
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trioţi, în dulcea noastră limbă română (...), se va ocupa mai înainte de 
toate cu literatura naţională in osebitele ei ramuri, contribuind prin 
lucrări originale şi alese la înavuţirea ei" A avut colaboratori străluciţi 
din toate ţinuturile locuite de români.

Permanentele legături ale românilor bucovineni cu fraţii din întreg 
spaţiul românesc s-au manifestat şi prin intensul schimb de ziare şi re
viste cu caracter cultural şi chiar politic. Preţioase sint. in acest sens, 
am intirile lui Constantin Morariu, care arăta că, pe la 188.3 primea din 
afara Bucovinei foarte multe reviste şi ziare româneşti'-, in acelaşi timp 
românii bucovineni erau apropiaţi colaboratori ai ziarelor „Albina", „Con
cord ia“, „Amicul Şcoalei", „Observatorul". „Gura Salului". „Telegraful 
Român", „Familia", printre aceştia numărindu-se Iraclie Porumbescu, 
Aron Pumnul, Vasile Bumbac, Isidor Procopeanu, Artemie Berariu, Nis- 
tor Vorobchieviei şi alţii

în  anul 1872, românii înfiinţează prima societate politică româ
nească din Bucovina, „Societatea autonomi.ştilor naţionali" al cărui scop 
era „...de a cultiva în popor instrucţiunea politică si conştiinţa naţională, 
precum şi de a stărui pentru realizarea, întărirea şi dezvoltarea orga
nică a autonomiei în toate ramurile vieţii publice4 4 Organul de presă al 
Societăţii autonomiştilor naţionali era ziarul „Patriot" —  Cernăuţi, 30 

aprilie — 24 decembrie 1872, cu apariţie săptăminală. Era tipărit în limba 
germană tocmai pentru ca autorităţile să cunoască mai bine doleanţele 
românilor. După puţin timp. spre sfîrşitul anului 1872, societatea îşi în 

cetează activitatea5. în anul 1885. tinerii politicieni .adversari ai politicii 
de oportunitate41 dusă de vechii politicieni adepţi ai doctrinei „bucovi- 

nismului". înfiinţează societatea politică „Concordia41. Scopul societăţii era 
„... de a deştepta interes despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice 
şi politice (...) unirea tuturor românilor sub un drapel naţional4*(i.

Apar numeroase ziare şi reviste printre care „Patriot44 —  1871, 
„Amicul Poporului1* —  1878. „Aurora Română44 —  1881, „Steluţa41 —  
1883, „Revista Politică44 —  1886, care se considera aşa cum era menţionat 
in articolul program „... organ al totalităţii românilor bucovineni44 ', 

„Gazeta Bucovinei44 —  1891, „Foaia Săteanului" —  1891, „Tinerimra 
Română44 —  1892, „Deşteptarea44 —  1893, „Patria44 —  1897, „Ţăranul44 —

1897, „Sentinela44 —  1898, „Gazeta Poporului44 —  1898, „Timpul44 —  

1900 ete.

1. „Foaia Socie tăţii pen tru  cu ltu ra  şi lite ra tura  rom ână  in  Bucov ina", C ernă
uţi, n r. 1/1 ap r ilie  1865.

2. Constantin  M orariu , Şapte ani şi jumătate in Toporăuţi, în  „ Jun im ea  lite- 
ra ră“, nr. !i— 10/1927, p.267.

3. Dr. I. G h. Sbiera, Familiea Sbiera şi Amintiri din via[a autorului, C e rnă

u ţi, T ipografia  un ivers itară  i. r. a. lu i K. E ckhard t, 1899, p. 251.

4. „Patrio t", Cernăuţi, nr. 1/30 ap r ilie  1872.
5. Ion . 1. N istor, Istoria Bucovinei —  m anuscris. Fondu l docum entar al M u 

ze u lu i judeţean Suceava, nr. inv . 4329.

6. „Revista Po litic ii" , Suceava, nr. 1 15 m ai 1886.
7. Ibidem.
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Învăţăm întul naţional a fost unul din obiectivele permanent supuse 
politicii de deznaţionalizare dusă de Imperiul Habsburgic. Cu toate aces
tea, prin sacrificiul zecilor de generaţii de învăţători patrioţi, prin spri
jinul material dat de societăţile culturale din Bucovina, prin sprijinul 
moral şi material dat de România, şcoala românească din Bucovina a 
rezistat şi s-a dezvoltat, lupta pentru limba şi şcoala românească consti
tuind. in primul rînd. o luptă politică, pentru apărarea fiinţei naţionale, 
pentru afirmarea ca naţiune”. Astfel, la 5 martie 1898, ia fiinţă la Cer
năuţi, „Reuniunea pedagogică română din Bucovina". Pătruns de sfinţe
nia cauzei naţionale, comitetul cheamă „...la conlucrare toată învăţători- 
mea din ţară si toate elementele care sint chemate şi aplecate a conlucra, 
pentru prosperitatea instituţiilor de educaţie şi instrucţiune .şi in ge
neral pentru luminarea poporului român de la ţară44 !l.

Luînd apărarea limbii române care deşi trebuia folosită în toate 
domeniile vieţii social-economiee şi politice, era sistematic îndepărtată 
de autorităţile habsburgice, unul din ziariştii de la „Deşteptarea44 scria • 
„Tu popor bucovinean (român n.n.), lasă-i pe străini, ei să-şi dea silinţa,
oi să se trudească, ei să-ţi înveţe limba ta ! Tu vorbeşte cu toţi străinii 
numai româneşte, chiar dacă ai ştie şi mai multe limbi. Toţi slujbaşii 
împărăteşti sînt datori după lege să ştie limba românească44 m.

în condiţiile în care autorităţile habsburbice împiedicau pe orice 
cale şi prin orice mijloace emanciparea culturală a românilor bucovi
neni un grup de intelectuali „...conduşi de idealul sublim de a vedea 
desfăşurindu-se şi pe pâm intul Bucovinei drapelul unei societăţi cultural- 
naţionale menite de a propaga literatura română dramatică şi de a în
fiinţa eu timpul un teatru naţional român44 " , pun bazele, la 2fî februarie
1898, la Cernăuţi. „Societăţii pentru fond de teatru naţional român in 
Bucovina4*, avînd ca preşedinte pe I. V. Paşcân.

Se intensifică legăturile culturale şi politice dintre reprezentanţii 
mişcărilor naţionale din Bucovina, Transilvania, Banat, Maramureş, Ba
sarabia, precum şi dintre aceştia şi România, prin organizarea a nu
meroase manifestări şi acţiuni naţionale comune.

Spectacolele organizate in Bucovina de actori şi trupe de teatru din 
România, au reprezentat adevărate evenimente artistice şi naţionale, săr
b ă to r i aie limbii româneşti, emoţionante evocări ale unor momente im 

portant? din viaţa poporului român. Spectacolele date de Agatha Bâr-
• eseu ia Cernăuţi in lunile ianuarie şi februarie 1898, s-au bucurat de un 
imens succes in rîndul românilor. Semnificative sînt cuvintele pline de 
mîndrie patriotică, publicate de Valeriu Branişte in paginile ziarului 
„Patria44 referitoare la arta interpretativă a marii tragediene : „Bârseasca 
« ste a noastră, al nostru singe zvicneşte în vinele-i pline de temperament,
■ il nostru duh dă viaţă creaţiei sale (...), in parte se răsfringe şi asupra

8. M uzeul judeţean Suceava, Fondu l docum entar, inv . nr. 4283 şi 4236.
9. „Patria", nr. 104 8— 20 m artie  1898.
10. V ictor M orariu , Semicentenarul Deşteptării lui C. Morariu, în  ..Făt Fru- 

m >s", Cernăuţi, nr. 2/1943, p. f>4.

11. „Patria", C ernăuţi, n r. 146/28 iun ie— 10 iu lie  1898.
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noastră gloria alcătuirilor sale, căci duce triumfător numele de România, 
în şirele străinilor care de abia ştiu ceva despre existenţa noastră... Bâr- 
seasca dă lum ii o probă despre forţele noastre, o probă de valoarea ne
tăgăduită pentru un popor care este in renaştere cum sîntem noi"
Cit timp a stat la Cernăuţi, Agatha Bârseseu a participat activ la viaţa 
cultural-naţională a societăţilor culturale şi studenţeşti. Astfel, la 30 
ianuarie 1898, ca invitată a societăţilor „Armonia" şi „Clubul tinerimii 
române", Agatha Bârseseu participă la seratele literare organizate aici, 
recitind poezii de Eminescu şi Vlahuţă. în cuvintu’. de mulţumire, Valeriu 
Branişte apreciază in special „...scopul urmărit prin aceste conveniri (...) 
a căror importanţă pentru dezvoltarea vieţii naţionale sociale, stă mai 

presus de orice îndoială44 i;!.

în cadrul aceloraşi legături culturale se înscrie' participarea femeilor 

din Bucovina la Expoziţia cooperatorilor clin ţară, organizată la Bucureşti 

în anul 189-1, turneul întreprins in anul 1898 in oraşele Cernăuţi, Gura 

Humorului, Cîmpulung Moldovenesc, Suceava şi Rădăuţi de către A. Pe- 

trovici, bariton al Operei Naţionale din Bucureşti |/|, concertul dat la Su

ceava de corul mitropolitan clin Iaşi sub bagheta maestrului Gavriil Mu- 

sicescu care „...cu clor şi dragoste deosebită pentru poporul roman a scos 
din comoara nepreţuită a cîfttecelor noastre populare accentele duioase 

>i vesele legîndu-le in dulce armonie, a dat viaţă unor creaţiuni care 

oglindesc individualitatea poporului român11

Legăturile Societăţii Academice Române, ale altor societăţi, biblioteci 

şi redacţii de ziare clin România cu societăţile culturale şi cu intelec

tualitatea română din Bucovina se intensifică şi se amplifică tot mai 

mult in această perioadă, acestea acordînd un permanent sprijin mate

rial, prin subvenţii băneşti, cărţi, ziare, manuale şcolare, burse, etc. 

Semnificative sint. în acest sens, cuvintele de mulţumire exprimate de 

preşedintele societăţii de lectură „Silvestru" clin Frătăuţii Vechi : „...tu

turor inim ilor generoase care şi-au manifestat bunăvoinţa faţă de dînsă 

oferindu-i cărţi şi ziare gratuite..., îndeosebi onoratelor redacţii ale re

vistelor „Tribuna" eu „Foaia Poporului" in Sibiu, „Tinerimea Română", 

„România Muzicală", „Apărătorul Sănătăţii" in Bucureşti, „Şezătoarea" 

in Fălticeni, „România Jună" in Viena 1(!.

în fondul documentar al Muzeului judeţean Suceava există o serie 

de documente inedite care-au aparţinut Societăţii pentru cultura şi lite

ratura română in Bucovina, documente revelatoare pentru permanenţa 

legăturilor culturale, politice dintre românii din Bucovina şi România, 

în cele ce urmează prezentăm un număr de 9 documente.

12. Ibidem, nr. 77/4— 16 februarie  1 »!*!!.

13. Ibidem, nr. 88/30 ianuar ie— 11 februarie  1898.
14. Ibidem, n r. 111/25 m artie  —  Ci a p r ilie  1898.
15. Ibidetn, nr. 143/19 iu n ie  —  1 iu lie  1898.
16. Ibidem, nr. 100/27 februarie  —  11 m artie  1898.
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ylncxa 1.

1. Bucureşti. 3/15 februarie  1865. Scrisoare trimisă de I. M. liujoreanu, refe
rent la Direcfia Oficiului de statistică, lui Ambrosiu Dimitrovici, secretarul Socie
tăţii pentru cultura şi literatura romună din Bucovina, prin care il anunţă că a 
trimis „Analele statistica-economice ale României", pentru biblioteca Societăţii.

D om nu le  Secretar,

A na le le  statistico-economice ale R om ân ie i pen tru  a n u l 1863, ieşind de eurind  

de sub presă, am  onoare a  vă tr im ite  pe lingă aceasta, o broşură pen tru  trebu in ţa  

onor Societăţii pentru  literatura şi cu ltu ra  rom ână d in  Bucovina .

P r im iţ i D om nu le  Secretar, încredinţarea osebitei mele stime şi consideraţii.

Referent in  D irecţiunea O f. S tatis tic

1. M . Bu jo reanu

D om nu lu i A m bros iu  D im itrov ic i

Secretarul Societăţii pen tru  L ite ra tura  şi C u ltu ra  R om ână  d in  Bucovina.

Anexa 2.

2. Iaşi, 25 m ai 1865. Scrisoarea trimisă Comitetului Societăţii pentru  cultura 
fi literatura română in Bucovina, de către prinţul Grigore M. Sturdza prin care 
işi exprimă recunoştinţa că a fost ales membru r'e onoare al Societăţii. Cere să i se 
indice persoana din laşt desemnată de Societate să siringă fondurile pentru spri
jinirea activităţii acesteia

D om n ii mei.

Vă s in t foarte recunoscător pen tru  onorul ce îm i faceţi propun indu-rnă a fi 

m em bru  al unei Societăţi care a b ine  meri.lat de pa tria  rom ână.

A lă tu rîndu-vâ dai- ded a ra ţ iu ne a  de faţă vă rog să b inevo iţi a-mi face cu 

noscut de aţi d e n um it un culegător in laşi, căru ia  să po t in m in a  contribu ţia  mea.
Rostindu-vă dară  incă odată ad lnce le  s im ţiri ce îm i in su flă  societatea care o 

în făţişa ţi, m ă  s im t ferice a m ă însem na.

a D om n iilo r  Voastre 

devotat coleg

G<\ M . S tourza

Anexa 3.

:t. C ernău ţi. 4/16 iun ie  1865. Răspunsul Societăţii pentru cultura şi literatura 
română in Bucovina către prinţul Grigore Mihail Sturdza prin care ii face cunoscut 
că pentru donaţiile destinate Societăţii va trebui să ia legătura cu Nicolae Rosetti 
Roznovanu ilin laşi care şi-a asumat această obligaţie.

Lum inarea  Voastră !

N ob ila  b un ăvo in ţă  cu care aţi in tra t Dv. în  Societatea literară rom ână d in  
Bucovina este pen tru  Societatea aceasta o nouă dovadă cum că d in  pa tr ia  pentru  
dezvoltarea n a ţio n a lită ţ ii rom âne  în  strinsă legătură cu cerinţele cu ltu rii este sim- 
tăm in tu l predom inan t ce vă im pune . Subscrisu l v ine a vă exp rim a  pro funda  con- 
Mdcraţiune. recunoştinţă şi bucurie  a C om ite tu lu i Societăţii, care priveşte cu dreaptă
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m ind r ie  prestig iu l g lo riosu lu i num e  ce I.. V. —  trecut in n u m ăru l m em brilo r săi
—  ca un feric it augur pen tru  prosperarea ei.

La întrebarea L u m in ă r ii Voastre. îm i iau  libertatea a răspunde că Vă |M»ftes< 
să b inevoiţi a d ispune, de a se îndrep ta  preagraţioasa con tr ibu ţiunc  ce a ii h ă răz it 
Societăţii noastre către Dsa D. N icolae Rosetti Roznovanu, în  Jassi. care a avut 

deosebita bunăta te  a se însărc ina  ca culegător cu prim irea  co n tr ibu ţiu n ilo r  pentru  

Societate d in  partea am ic ilo r  d in  M oldova.

Cernăuţi in 4 1(1 Iun ie  1865.

yl»«.ra 4.

I. Bucureşti, 2 septem brie I8i>7. Alexandru h'lcehtenmacher acrie preşedintelui 
Societăţii pentru culturii şi literaturii română in Bucovina, comunicindu-i că lucrarea 
lui I. V’orobchievici intitulată „Scurtă propunere a legilor şi disciplinelor teoretice 
ale armoniei muzicale“ care i a fost trimisă pentru a fi apreciată, este o lucrare 
valoroasa, alit prin faptul că reprezintă primul manual de armonie scris in limba 
română cit şi prin utilitatea ei pedagogică şi muzicala.

Prea onorate D om nule  Preşedinte !

In  anu l trecut c ind mi-aţi făcu t onoarea a-mi tr im ite  o pu l m uzical al D-lui 
I Vorobchievici, in t itu la t „Scurtă propunere  a leg ilor şi d isc ip line lo r teoretice ale 

arm onie i m uzica le", spre a-l aud ia  şi a-mi da  părerea asupră-i, eu nu  m ă aflam  
in cap ita lă , ci eram  plecat in concediu pen tru  căutarea sănă tă ţii mele, de aceea 

a stat acel opu  a lfta  tim p  la vam a locală, unde de la întoarcerea mea l-am lua t 
şi cxam inindu-1 am  v ru t a-l supune şi la revizuirea de către profesorul nos ru 
d c  < om poziţiune , D-lui W achm ann , unde  iarăşi a stat uvrau iu l, in tirziindu-se lu 

crarea d in  cauza prea m ulte i ocupaţiun i a n u m itu lu i profesor ; acum  insă. in tim pu l 
vacante lor revizuindu-se m enţionatu l op  părerea D-lui W achm ann  a fost in con

form ita te  cu a mea. ad ică : la au to ru l acestui m ic  uvrsigiu m erită toată lauda şi 
încura jarea ca p r im u l incercătoriu de a elabora in lim ba rom ână un M anua l de a r 
monie. care in modesta sa tend in ţă  sc poate recomanda ca instructiv  spre a pre
para pe ju n ii începători in stud iu l a rm on ie i m uzicale.

Acestea s int păre rile  noastre in p r iv in ţa  opu lu i in chestiune, pe care, cu 
ocazia de faţă am  onoare a v-il retrim ite.

Iii ne voiţi D om nul meu a pr im i asigurarea prea distinsei mele consideraţiuni.

A. K lechtenm achcr

Am\ra

Bucureşti, 10/22 septem brie llîii7. Societatea Academică Română comunică 
Comitetului Societăţii pentru cultura şi literatura română in Hucovina că unul din 
cele tri'i stipendii acordate de municipiile llrăila. Galaţi şi Covurlui pentru studen
ţii dc naţionalitate româna din Hucovina, a fost atribuit lui loan Cernescu, acesta 
fiind stipendiat de m un ic ip iu l Galaţi. Cere Comitetului să recomande doi studenţi 
români bucovineni lipsifi de mijloace materiale, dumici să frecventeze o facultate, 
pentru a fi stipendiaţi de municipiile Brăila şi Covurlui.

C ătre  O no rab ilu l Com ite t al Socie tăţii literare  rom âne  d in  Bucovina , in  Cernăuţi.

Delegaţiunea academ ică rom ână pr im i d’cla Societatea noastră academ ică 
p lăcu ta  însărc inare  de a înc tlnoştiinţa  pe ono rab ilu l Com ite t cum  că u n u l d in  cele 
tre i s tipend ii create de către m u n ic ip iile  B răila . G a la ţi şi C ovurlu i. pen tru  studenţii 
•de na ţiona lita te  rom ână  d in  Bucovina se ad judecă in şedinţa d in  fi i;î septembrie.

DOCUMENTE INEDITE

t in ă ru lu i loan  Cernescu, iar celelalte două, răm aseră nedistribu ite . Cernescu este 

s tipend iat al m u n ic ip iu lu i G a la ţi.

Îm pre ju rarea aceasta ne în deam nă  a ruga pe ono rab ilu l Com itet al Societăţii 

literare să b inevoiască a recom anda încoace, doi studenţi rom ân i bucov ineni, d o r i
tori a frecventa vreo facultate, lipsiţi insă de m ijloace  m ateria le , se înţelege de 
sine că Societatea academ ică si respectiv de legaţiunea ei sire neaparată trebuinţă, 

de a cunoaşte testim onia le le  scolastice sile acelor tineri precum  şi a lte  ca iifica tiun i 
prevăzute in concursurile  de natursi acestui de faţă. Peste aceastsi. s tipe nd ia ţ ii 

sint a se ob liga  ca să descopere lăm u rit dorin ţa  de a stud ia  la cutare facultate, 
precum  şi de a se leg itim a  in fiecare an cu testim oniu l de progres şi dc m o ra li
tate. M ai ad ăugăm  că m un ic ip iu l Covurlu i a pus cond iţiunea ca stipend iaţii să fie- 

cercetaţi de m edic şi să li se adeverească dep lin a  sănăta te  fizică. Respectivele Con 
s lliu r i si p r im arii m u n ic ip iilo r  fuseră poftiţi toţi cu data de astăzi, ca ssi se grsi- 
bească si tr im ite  sumele destinate pe anu l 18t>7 1!, c it m ai eurind  la Delegaţiunea 
academ ică care adm in istrează  şi fondurile  însă-i societăţi, de unde  se vor şi înainta: 

la loc.

Anexa 0.

ti. Bucureşti. 22 ianuarie  1 liiî 1. Scrisoare trimisă de Ion Hianu din partea A ca
dem ie i Române, secretarului Societăţii pentru cultura şi literatura română din Buco
vina. II roagă sa se prezinte la I. Gh. Sbiera pentru a ridica pachetul cu cărţi des
tinat de Academia Română, b bliotecii societăţii.

O norab ile  Dom n

La adresa lu i Ion Sbiera i-am exped iat cu poşta de astăzi un pachet im 
are se a flă  unele cărţi pentru  Societatea :i căru i secretar s înteţi. V ă rog b ine 

voiţi a vă prezenta la D. Sbiera şi si-l lUgs» să binevoiască a vă da cărţile  care- 

s-au destinat pen tru  b ib lio teca Societăţii.

A l dumnesivoastră cu stim ă

I. R ianu

Anexa 7.

7. 2/14 iu lie  1888. Scrisoare trimisă de George Sion (probabil lui Iraclie l’orum- 
bcscu) prin care işi manifestă părerea de rău. ca starea sănătăţii nu i-a permis să 
portici/H• la comemorarea morţii lui Aron Pumnul. Aminteşte faptul că el l-a intro- 
■lus pe Aron Pumnul in familia Hurmuzachi şi in societatea cernău(eană, in anul'
itux.

Prea venerate Dom nule , Am ice şi P ărinte ,

Starea sănă tă ţii neputindu-m i perm ite  si veni spre si lua parte şi eu la fes

tiv itatea de  recunoştinţă ce aţi o rganizat pentru  m em oria  lu i A ron P um nu l csi 
unu l care (eu cel in t iiu ) am  a v u t fericirea a in troduce pe acest m are b ărba t in 
respectabila fsim ilic Ilurm uzsik i şi in societatea cernăuţeană Ia 1848, Vă rog să fiţi 

in terpretu l sentim ente lor mole de duioşie lsi siceastă festiv itate  şi, la ospăţu l ce 
aţi în tocm it. Vă rog să p icuraţi d upă  da tina  s trăbun ilo r noştri c îteva s trop ituri ca 
lib a ţiune  pentru sufle tu l acestui bărbat care deşi chem at in s inu l celor d re p ţi, 

nem urito ri, este şi va fi pentru  posteritate.
P r im iţ i v e n e ra b ile 'am ic e  încredinţarea d istinse i m ele consideraţiuni.

G. Sion

14 iulie 1888.
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ŞTIINŢA 

(De un sătean)

O ! sacră .şi frumoasă lumină a ştiinţei.
Tu, ce-ntăreşti în suflet puterile credinţei ! 
Tu. ce întinzi in lume vederile ascunse 
In cele de vederea văzută nepătrunse !
Prin tine omenirea, in cuget luminată.
Păşind peste hotarul în care stă legată.
Prin regiuni pătrunde de lume depărtate.
Şi-n cele mai ascunse cutează a străbate.
Prin tine muritorul nu află mulţumire 
In locul mărginirii ce i s-a dat de fire ;
Ci, străbătind cu gîndul prin sferele străine 
A lor predomniciune o are toată-n sine 
Locuitor al lumii se află-n orice parte,
Şi globul tot il ştie, deşi este departe.
Căci tu, putere sacră prin naltele-ţi mistere. 
Ca fulgerul de grabnic, il porii prin emisfere, 
il faci ca să cunoască orice necunoscute.
Şi legi. cum şi moravuri din locuri nevăzute. 
Averea ta cea scumpă supune tot pămîntul. 
\-i preţui fiinţa şi-a-i asculta cuvîntul.
Prin dinsa el înfruntă a lumii mărginire.
Şi naşterea îşi crede mai veche-n omenire. 
Căci el trăind in lume. dar are facultatea 
A se nălţa prin tine să ştie vecitalea.
Orice idei înalte, rostite din vechime 
Aflîndu-le le crede pentru sine.
Şi străpurtat cu gîndul de vreo idee naltă 
Se crede că trăieşte în timpul lor in faptă, 
înflăcărat de zelul moravurilor simple 
in orice 'faptă cearcă a da şi-a lor esimple.
A lui spirit s-aprinde de dulci întipăriri 
Şi-amăsurat în vorbă le dă el şi rostiri :
Şi luminat in focul ideilor înalte 
O sacră igelozie-l îndeamnă să s-arate 
Imitator întocmai a celor din vechime 
Şi a purta aevea modelul lor in sine.

O ' naltă şi frumoasă lumină a ştiinţei.
Tu singură eşti bunul deplin al existinţei !

Cea de a doua poezie, intitulată Poetul, are ca obiect de referinţă tot 
> activitate umană superioară, creaţia artistică, pr.idus deopotrivă al 

raţiunii şi al sensibilităţii umane, rolul primordial avîndu-1. în cazul de 
faţă, sensibilitatea. Sigur că această idee nu este exprimată de autor la 
■modul explicit, ea subînţelegîfidu-se din context, fiind adică implicită

IHACLIF. PORUMBESCU

celei evidente, programatice : soarta şi rolul poetului in lume. Sîntem, 
prin urmare, in prezenţa unui poet cu o acută conştiinţă artistică, pre
dispus Ia confesiuni şi reflexii în legătură cu menirea artei sale într-o 
maniera prafţţj' modului de gindire şi de simţire specifice romantismului. 
.,Sateanul" care semnează aceste două poeme este un om superior, cu 
un registru de gindire şi expresie evoluat în epocă, am putea spune, fără 
riscul de a comite o eroare de apreciere, că avem de-a face cu tin ade
vărat poet. Sigur că unele vocabule, producţie pumnulistă, strică în- 
irucîtva fasonul poeziei, dar. trecînd peste acestea, nu poţi să nu remarci, 

ca şi în cazul poeziei Ştiinţa, înălţimea şi profunzimea gîndirii şi sensi

bilităţii, fluenţa versurilor, cursivitatea şi acurateţea limbii. Dacă prima 

poezie — Ştiinţa —  este străbătută prin excelenţă de un optimism lucid, 

dincoace starea de spirit este cu totul opusă, dar atenuarea ei survine 

prin înţelegerea superioară şi acceptarea împăcată a situaţiei poetului de 

a rămîne nefericit şi neînţeles, compensată de „ideea veşniciei" care „dă 

pocăinţa / \ ieţei rătăcite, cind sufletul e-n zbor". Poetul, reprezentat 

drept „a suferinţei copil mai favorit", anticipează imaginea poetului ca 

„nefericit copil“ al epocii sale din viziunea eminesciană. Textul, pe care 

considerăm necesar să-l reproducem integral (în ortografia actuală), ne
■ onvinge că nu sintem departe de marile împliniri ale liricii noastre 
naţionale ce se vor produce sub semnul „poetului nostru nepereche", 
care este Mihai Eminescu, secondat de acel poet curios ca om. obsedat de 
mania fastului şi grandorii, dar convins şi el de nefericirea omului de- 
geniu - - .Alexandru Macedonschi.

POETUL 
(De un sătean)

Poetul e île soartă ursit ca să suspine ;
El e a|l] suferinţei copil mai favorit;
Să sufere-n tăcere, să simtă tot in sine,
Şi tot dorind să cînte un ce mai fericit.

El simte-n al său suflet restriştea omenirii.
Şi-aprins de condurere suspină cîte-un vers !
El plînge şi descrie misterul fericirii,
Ce nime nu-l cunoaşte in marele-univers.

Dreptatea : ii inspiră amnare de-omenire.
Prieteşugul : flăcări de-un suflet îngeresc :
Cînd e de-amoare vorba : el simte inzeire,
Cînd iar de-anioarea ţării : un foc nestins ceresc.

Aşa fu a ta soartă, o amator de muze !
Dar spune : cel ce are acest mister ceresc.
Chiar el mai- mult să cerce amarul şi-a lui buze 
Nici cum să nu suridă, ce ginduri îl muncesc?
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LES  V EST IG ES  G E T O — D A C IQ U E S  DE Z V O R IŞ T E A
rrr le u r  s i g n i f i c a t i o n  

liâşume

Sont decrits Ies m ateriaux  archeologiques appartenan t au  Latene decou- 
verts a Zvoriştea, o ii on a constate l'existence c!*un sed im ent peu consistant (sars 
des traces d 'hab ita tions  ou foyers) et de 13 fosses de form es et de d im ensions 
divers.

I,e m aterie i archeo log ique com prend  un varie repertoire de formes cerami- 
ques qu i da tent du  Ill-e  sieele av.n.e. ei appartie im en t .i la cu ltu re  gdto-dacique, 
anterieure  a la presence des bastarnes dans le nord de Ia M o ldav ie . Les que l
ques fragm ents ceram iques celtiques. surem ent des im porta tions  provenues d 'une  
zone pas trop eloignee, refletent les liaisons daco-celtiques au  n iveau  du Ill-e  

sieele av.n.e.

L'absenoe evidente de traces d ’hab ita tions  rend d iffic ile  1'iivterpretation des 
vestiges de Zvoriştea. O n  m en tionne  que la  m a jo ri te des fosses du cadre des 
inonum ents  daciques ont une u tilisa tion  pra tique , m ais il y a des s ituations 
(Bratei, S igh işoara— W ietem berg, M o ig rad . S f. Gheorghe— Bedehăza, O rlea, Biha- 
rea). auxque lles on a jou te  celle de Zvoriştea. quand  celles decouvertes ne peu- 
vent pas d'etre interpretees com m e ayan t un role m enager et pas moine fune- 
raire . O n  discute Iargem ent Ia s ign ifica tion  des decouvertes m entionees. qu i im- 
posent de leur a ttr ibue r une fonction r itue lle  et de les nom m er champs de fosses 
rituelles.

Les sacrifices et les o ffrandes. d ivers et courantes dans l'a n tiq u ite , des 
autres ceremonios que nous ne pouvons pas eneoro ecla irc ir, sem b len t d'etre 
docum entes aux  geto-daces en T.atene par les cham ps de fosses rituelles resul- 
tees par suite de quelques-unes conceptions tres anciennes de la m agie , qu i 
obligeaient, en p lus de la  m ise dans la terre des sacrifices et des offrandes. la 
destruction des objets, des vases qu i ont eu un role r itu e l et alors l'enterrem ent 
(a dehors du perim etre  habite). de p lus  seleetif des restes de ces ceremonios, ce 
qu 'exp lique  la fragm entation  et la d iversite  de l ’inventa ire  caracteristique aux  

fosses.

LE G E N D E  DES EI G U R E Ş

Fig. I. —  Zvoriştea. Ob jects en terre cuite. 1— 1 Eusaîoles, 5 F igu rine  an- 
th ropom orphe . 1 (la fosse :î) : 2 (la fosse 4) ; ;! (la fosse :î:!) ; I— 5 (la couche de 
culture) —  Echelle  : 1 2.

Fig. 2. —  Zvoriştea. F ragm ent eeram ique celtique —  la fosse 2 26 (I/ l) .

P I. I. —  Zvoriştea. Le p lan  general des fouilles avec les fosses d u  Latone.

PI. I I . —  Zvoriştea. C e ram ique  geto-dace. 1 (la fosse '■!?,) ; 2, L  7 (la fosse
27) ; M (ia fosse 12) : 5 (la fosse 2(>) : 6 (la fosse 23) ; 8 (la couche de culture) —
Echelle  : 1 2.

PI. I I I .  —  Zvoriştea. C eram ique  geto-dace. 1, 3 (la fosse 27): 2 (Ia fosse 
4) ; 4 (ia fosse 25) : 5 (la fosse 24) —  Echelle : 1 2.

PI. IV . —  Zvoriştea. Ceram ique  geto-dace. 1 (la fosse 24) ; 2. 4 (la couche
de culture) ; 3 (Ia fosse 3) ; 5 (la fosse 26) : 6, 7 (la fosse 27) ; 8 (la fosse 12) —
Echelle : I 2.

P I. V . —  Zvoriştea. C e ram ique  geto-dace. 1 (la fosse 4 —  env iron  1/10
g randeur nature lle ) ; 2, 3 (ia couche de culture) ; 4 (la  fosse 33) ; 5— 7 (Ia fosse
4) : Echelle (2— 7) : 12.

PI. V I. —  Zvoriştea. C eram ique  geto-dace. 1. 3 (la couche de culture) :
2. 8 (la fosse 27) ; 4 (la fosse 18) : 5 (ia fosse 12) ; 6— 7 (la fosse 27) ; !> (la fosse

4 et 33 —  !) — Echelle : I 2.

'  L ^ j £ ! !lf<K OKTO-Im CICE  DE LA ZVORfŞŢRA

PI. V I I . —  Zvoriştea. Ceram ique  ce ltique  (1) et geto-dace (2— II)  1— 3. â
(la f -se 4 ); 4 (la fosse 12): 6. 8— I I  (la  couche de c u ltu re ): 7 (la fosse 27) —E che lle : 12.

PI. V I I I .  —  Zvoriştea. Ceram ique  geto-dace trava illee  â  Ia m a in  ( I. 3— 6) 
<*t au lo u r  (2). 1 (Ia couche de cu lture) ; 2 (la fosse 4) : 3, 5 (la fosse 26) : 4 (la
l"»-i _7) ; 6 (la  fosse 33) ; Echelle : 1—3 et 5—6 —  1/3 ; 4 —  1/2.

PI. IX . —  Zvoriştea. Ceram ique  celtique. 1— 5 (la  couche de cu lture) ; 6 
(ia fi-se 25); 7 (la fosse 26) ; Echelle  : env iron  1/1.
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1003, loan Arsengo nota : „catolici însă aproape că nu sînt“ ‘J,s : Paolo 
Bonnicio, la 1632, menţiona 22 case de locuitori catolici210; Benedetto 
Emanuele Remondi, la 1635/1636, găsea „numai opt rase de saşi cato
lici" : Bakăîc, în 1641, nu putea număra decît 10 catolici „de împăr
tăşit'1 'm , adică un total dc vreo 50— 60 persoane, ca şi Bartolomeo Ba- 
setti, la 1643 : 12 case cu 50 de suflete" Trei ani mai tir/iu. Bandini 
menţiona existenţa doar a 25 de catolici (cu tot cu copiii) -J:;, notînd nu
mele doar a şapte persoane, dintre care două văduve --'’1. In fine. la 1650 
se constata că în Suceava „sînt foarte puţine fam ilii catolice41 -2;\ Expli
caţia acestui fenomen o dă Marco Bandini —  şi ea nu constă, cum s-ar 
putea crede, într-o emigrare masivă, cauzată de tulburările şi nesigu
ranţa din Moldova (împuţinarea numerică se produce chiar şi in anii 
buni ai domniei lui Vasile vodă Lupu), ci în asimilarea treptată a cato
licilor (saşi şi unguri) de cătrc români, prin trecerea celor clintii la orto
doxism : uitîndu-şi limba maternă şi adoptind limba şi obiceiurile ro
mânilor--1*, urmaşii vechilor locuitori catolici au trecut la „schismatici'1 
fad Schismaticas defecerunt) Procesul acesta de asimilare in mediul 
românesc prin adoptarea limbii române şi trecerea la ortodoxism înce
put încă clin veacul X V  (am citat, cu alt prilej, fam ilii de boieri mol
doveni cu nume de formă ungurească --’*), poate fi exemplificat, la Su
ceava. cu cazul familiei Iulăş (Iolăş), am intit mi sus. Intr-o oarecare 
măsură, scăderea numerică s-a datorat şi mutării unor locuitori in alte 
centre, cu comunităţi catolice mai puternice, cum pare a fi cazul fam i
liei lui Hancea, fostul portar al cetăţii şi vornic al tirgului, care semna 
cu litere latine (Andza) fiul său, Ianoş, s-a aşezat în tîrgul Baia -!0, 
unde la 1668/1669 apar fiii acestuia, Neculai. Hanos şi Giurgea2™.

Neexistînd bariera religioasă, asimilarea grecilor şi a puţinilor ruşi 
din Suceava s-a produs, evident, mult mai uşor şi mai repede : biserica 
rusească de la 1461 şi uliţa rusească de la 1481 nu mai sînt menţionate 
in secolele X V I— X V III (cel puţin izvoarele cunoscute).

Cei care şi-au păstrat individualitatea, clin veacul X IV  pînă în vea
cul X V III (ca şi ulterior încorporării Bucovinei în Sfintul Imperiu) au

218 Ibidem. p. 262.

219 Ibidem, V , p. 16.

220 Ibidem, p. ţii;.

221 Ibidem, p. 239.

22? Ibidem, p . 182.

223 V. A. U re ch ii, op. cit-, p. 247.
224 Ib idem , p. 298.

225 Călători străini..., V , p. 437.

22(5 V. A\ U rechiă, op. cit., p. 246.

227 Ibidem, p. 248.

228 Ş tefan  S. Gorovei, Poziţia internaţională a Moldovei iu a doua jumă
tate a veacului al XlV-lea, în  AIIAI, X V I ,  1979, p. 195. n. 59.

229 H u rm u zak i— lorga , Documente, X V ,. p. 1053.

230 Poate iden tic  cu loanncs Farkas ciin ca ta logu l lu i B and in i, d in  164(5 
■(V. A. U rech iă , op. cit-, p. 298).

231 N. lorga, Studii şi documente, X X I ,  p. 205. V. şi supra, n. 56 bis.

NOTE DE ISTORIE  SUCEVEANA

fost armenii, foarte activi în viaţa economică -:1- şi care au constituit, 
în tot acest răstimp, o parte însemnată a patriciatului sucevean : Baksic 
scrie despre l-î. la 1641, că trăiesc „în foarte mare pompă şi libertate'1 -;l\ 
Lor le este consacrată ultima parte a acestor note.

Cred ca cea mai veche menţiune sigură a armenilor pe păm întul 
Moldovei datează clin anul 1386. Este o însemnare din vechile socoteli 
Jiovene, despre o scrisoare a lui Roman, fratele lui Petru vodă (domini 
Romani, fratris domini Petri Woywody de Walachya"), in legătură cu 
prădarea unor negustori de către nişte armeni clin M oldova2;M. Prădarea 
trebuie să fi fost actul final al unei concurenţe negustoreşti, ceea ce ar 
arăta, poate, că armenii aveau de jucat deja. la acea dată, un rol in 
viaţa economică a tînărului principat românesc.

Doi ani mai tirziu, in august 1388 —  cum am mai arătat spre în
ceput —  armenii din Suceava şi din Şiret erau puşi sub jurisdicţia arhi
episcopului armean de Liov. Ohanes (Hovhannes. loan) Nasredinian -x\ 
astfel îneît acesta se va intitula (ca şi urmaşii săi, de altfel) arhiepiscop 
al armenilor clin Polonia şi clin Moldova-:Mi. Se pare că şi predecesorul 
său, Grigore (numit la 13(51), ar fi purtat (o menţiune e atribuită anului 
1378) acelaşi t i t l u d a r  nu se poate şti dacă dioceza moldovenească
ii fusese oficial încredinţată sau era doar o extindere abuzivă (o aseme
nea acuzaţie i s-a adus lui Grigore în 1372, în faţa patriarhului armean de 
la Sis -:;s). Lucrurile nu sint foarte limpezi ; cil priveşte Moldova, ele vor 
trebui aprofundate ţinînd seama de contextul frâmîntărilor din acei ani 
ai deceniilor opt şi nouă. reflectate nu numai in relaţiile externe ale 
Moldovei ci —• prin prelungirile lor în ultimul deceniu al veacului 
şi in planul organizării eclesiastice a ţării. Acest lucru se oglindeşte, 
de altfel, şi în actul dat de Alexandru cel Bun în 1101 episcopului ar
mean Ohanes, venit in Moldova ca să „aşeze toată rînduiala biseri
cească'1 a armenilor de aici : in act. nu sint amintite decît scrisorile de 
recomandaţie ale patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Antonie ; 
acesta. însă. murise încă din 1397. deci scrisorile datau din vremea cind

232 C f. II. D j. S iru n i, Armenii in viata economică a Ţârilor Române, cit. 
supra. i i . 84.

233 Călători străini..-, V , p. 240 ; despre starea econom ică în flo ritoare  a 
arm en ilo r d in  M o ldova  a scris şi P au l de A lep  (Călători străini—, V I. 1976, p. 100).

234 P. P. Panaitescu, Mir cea cel Bătrin, Bucureşti, 1944, p. 233 ; C. Racoviţă. 
începuturile suzeranităţii polone asupra Moldovei (1387— 1432), extras d in  RIR. 
X . 1940, p. 23 —  după  A l. C zo iow ski, Pomniki dziejowe Lwowa (z architcum 
mia st a), I. L iov, 1892. p. 56.

235 G . Petrow icz. I primi duc Arcivescovi armeni di Leopoli, cit. (supra, 
n. 22), p. 115— 116.

236 I I .  D j. S iru n i, Armenii in România, cit., p. 28— 29; P. P. Panaitoseu, 
Hrisovul lui Alexandru cel Hun..., cit., p. 6— 7. d ă  da ta  de 27 m artie  1394 ; G . 
Petrow icz, op. cit., p. 117— 118, dă (pentru  acelaşi izvor) data  de 25 m artie  
1398.

237 G . Petrow icz. op. cit-, p. 111.
238 Ibidem, p. 109— 112.
239 Ştefan S. Gorovei, Pozifia internaţională..., cit.
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Moldova era în conflict cu Patriarhia Ecumenica din Constant inopol. 
pentru recunoaşterea lui losif ca mitropolit al ţării 'w.

Despre acest episcop Ohanes. menţionat la ! 101. s-a crezut ca ar fi 
fost numit pentru armenii din Moldova : de fapt. actul lui Alexandru 
cel Bun nu spune, expressis rerbis. aşa ceva : e vorba. doar. de făptui 
•că domnitorul consimţea ca Ohanes să aşeze rinduiala bisericească a ar
menilor din M oldova: aceştia, la rîndul lor. erau îndemnaţi să-i dea 
ascultare şi să-l cinstească precum pe însuşi domnul ţării : scaunul ii 
era fixat în cetate.

De fapt, însă, acest episcop Olwnes este unul şi acelaşi cu Ohanes 
.\asreclinian. consacrat episcop de Liov încă din 1380, dar care avuses• 
:le intîmpinat (din cauza lui Grigore, amintit mai sus) foarte mari d i
ficultăţi pînă să intre în dioceza sa El este cel care s-a aflat la Con
stant inopol in 1389 şi a primit, acolo, scrisorile de recomandare de la 
patriarhul ecumenic Antonie-'', fiind recunoscut mai întîi se pare. in 
marele ducat lituanian (135)0— 1392) şi apoi in Moldova (1 101) după 
ce conflictul acesteia din urmă cu Patriarhia Ecumenică s-a inciieiat. 
în acelaşi an 1401. Datorită acestor împrejurări speciale, actul lui Ale
xandru cel Bun nu menţionează titlul episcopului Ohanes, ci numai 
scrisoarea patriarhului Antonie şi ajutorul pe care i-1 dăduse deja 
Yitold. marele duce al Lituaniei. Şi tot in felul acesta se explică păstra
rea actului intre documentele bisericii armene din Liov. unde a fost du"
de episcopul Ohanes atunci cînd se va fi putu* aşeza, in sfirşit. in scau
nul diocezei pentru care fusese consacrat la 1380. Şederea sa în Moldova 
a fost. aşadar. întîmplătoare şi temporară : de aceea. Alexandru cel Bun
i-a dat „scaun" în cetate, pentru împrejurările acelca si pentru eventua
lele vizite ulterioare.

In tot cursul secolul ţii XV. episcopii armeni de Liov au purtat, in 
litlu l lor. şi numele Moldovei, oraşele Suceava şi Siivt fiind menţionai - 
în mod special Episcopia armeană de la Suceava îşi va începe viaţa 
sa separată de cea din Liov abia in primii ani ai secolului XVI. cu epis
copul Simeon (150H) dar .şi după această separare titulatura veche 
a fost menţinută, in virtutea tradiţiei

240 Legătura  aceasta a fost pusă in ev idenţă de P. P. Panaitescu. op. ci: .

p. 11.

241 G . Petrow icz. op. cit., p. 112— 115.

242 P . P. Panaitescu. op. cit., p. 10— 11.

241! G . Petrow icz. op. cit., p. 117— 110.

244 II. D j. S iru n i. op. cit., p. 20.

245 Ibidetn, p. 30. Acest em inen t cunoscător al istoriei a rm en ilo r clin R o 
m ân ia  a observat, de a ltm in te r i, că episodul d in  1401 are ceva de excepţie, dar, 
.a  şi toţi ce ila lţi cercetători ai problem ei, nu s-a g ind it că cei doi O iianes (de
I .i«*v şi „de M o ldova") ar putea fi unul şi acelaşi : „Dacă nu  socotim  pe llov- 
hannes. care la 1401 a fost n u m it de A lexandru cel Bun episcop al a rm en ilo r  
d in  M o ldova  şi după care eparhiile armene din Polonia xi Moldova s au conto
pii din nou, Simeon este primul episcop care arhipăstoreşte separat Moldova..." 
fibiilem, p. ;i0 ; subl. ns.).

24l> Ibidem, p. 33— 34.
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Pentru istoria armenilor din Suceava, actele liovene sint de cel mai 
mare interes-"'7 ; ele ilustrează perfect legăturile dintre armenii suceveni 
şi cei lioveni şi merită reţinută informaţia despre primirea, in 1-171». a 
şapte armeni din Suceava ca cetăţeni ai L-iovului după „dreptul arme
nesc'1 (jus armeniciim): doi dintre ei erau blănari (pellifex) y's.

în 1608. călătorul armean Simeon Dbir Lehaţi găsea la Suceava 
300— 400 case de armeni şi menţiona existenţa a trei biserici de piatră 
in oraş şi a două mănăstiri, una lîngă oraş [=Zamea] şi alta la două 
mile depărtare | =  Hagigadar| Baksic (Ui II) număra tot 100 case. cu 
peste KWl) locuitori armeni şi cinci biserici-’’". în timp ce Bartolomeo 
Basetti (1H43) dă 100 case eu circa 2000 „suflete“ şi trei biserici in 
oraş --’1, iar Bandini ( I I i 4 f i )  consemnează 3000 armeni, cu patru bise
rici -•’’-, nepunînd la socoteală, probabil, mănăstirea Hagigadar.

Dintre vechii slujitori ai bisericilor armene din Suceava, actele lio

vene menţionează, la 1554. pe „Noscheez de Soezavia, sacerdos armeni- 
alis‘\ care dăduse aurarului Francisc din Liov argintul bisericii Sfinta 

Cruce ca să-l lucreze (ad laborandurn) -’’:l; la 1581». apare fiul unui alt 
preot armean, popa GlUjore („Iossephus armenus. Glie/ori poponis de 
Cchoczavia filius'1) -’v'.

Despre mănăstirea llaciifjudar (împlinirea dorinţei), cu hramul Sfin
tei Maria. lucrările de specialitate afirmă că ar data din 1512. fiind cti
torită. in domnia lui Bogdan III. de către armeanul Dragan Donovac 
întîmplarea a făcut ca despre ctitorul acestei mănăstiri şi despre familia 

•>a să se păstreze o sumă de ştiri interesante. Istoria lui Drăgan e po-

247 c r. N. lorga. Studii şi documente, X X I I  II. p. 205— 154. pentru nter-

■ ilul cuprins In tre  an ii I4<i2 („Cokcza arm enus dc Soezavia") şi 1002 („honestus
S imon, arinenu,s de Soczawa").

248 Ibidem, p. :îl(i. N um ăru l m are  de blănari-cnjocari şi vechimea acestui 

■mrşteşug la Suceava, a lă tu r i de a lte  ram uri aprop iate , ca p ie lăr ia  şi c izm ăria

- doi fraţi c izm ari, unu l la Ş ire t şi a ltu l la Suceava, s int m enţionaţi pentru  anu l 

1.102. ef. Kenate M oh lenkam p. r Czereteusi civitatc" : Raudnotizen -ii einem 
n Vergexsenheit ţ/enttenen Dokument, în Aii Al, X IX .  1082. p. 130 ; v. şi Ştefan

O lteanu. Constantin  Şerban. Meşteşugurile din Ţara Românească xi Moldova in 
f u l  Mediu, Bucureşti. 1000, p. 70— 85 —  cu meşteşugarii o rganizaţi, in secolul 

W l .  in frăţiii al cărei catastif a fost de ja  adus in d iscuţie , a p u tu t de term ina 

încercarea de a deriva num ele  Sucevei d in  num ele  unguresc a! co jocaru lu i . v.

- I). C iurea. Date şi sublinieri..., cit., p. 105. n. 2.

J40 Călători străini, IV . p. 340.

25(i Ibidem, V. p. 240.

251 Ibidem, p. 182.

252 V. A. l're eh iă . op. cit., p. 240.

253 N. lorga. Studii xi documente, X X I I I .  p. 340— 3-11.

254 Ibidem, p. 385.

255 G r. G o ilav , Bisericile armene de prin Ţările Române, în „Revista pen

ii istorie, arheologie şi filo logie". 1, X I I .  1011, p. 101; II. D j. S iru n i. Armenii
oi România, p. 25, o pune pe seama lu i Bogdan Donavachian. Pentru  alte  refe-

• t i ţ «*, >-f. N. Stoicescu, Repertoriul bibliograf ic..., cit., p. 700,
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vestită. 111 principal de un document de la Ieremia vodă Movilă, din 
22 ianuarie 1597 ':r‘.

Drăgan Donovac fusese tirgoveţ din Suceava, unde avusese o casă 
pe uliţa mare armenească, un loc de cramă şi trei dughene, iar în îm 
prejurimi două fînaţuri. o prisacă „supt mănăstirea Prea Sfintei Năs
cătoare de Dumnezău" (probabil Hagigadarul sau mănăstirea Iţcani) şi 
două vaduri in aceeaşi vale cu prisaca. precum şi vii la Cotnari, cu cramă 
şi pivniţă Tote acestea i-au fost confiscate pentru că părăsise Mol
dova in 1563. „în zilele cind au fost Despot vodă, pentru multă gîlceavă 
şi tulburări şi amestecuri şi nepâciuiri şi adesi prim iniri a domnilor 
Moldovii, ce-au fost atuncea în ţara Moldova, de vremi ce dispre o parte 
era Alexandru vodă [Lăpuşneanu] cu turcii şi cu tătarii iar dispre altă 
parte s-au fost sculat Dumitraşco Vişneveţki şi cu cazacii iar dispre a 
trie parte au fost Tomşa vodă cu ţara Moldovei iar dispre a patra parte 
au fost Despot vodă cu ungurii şi nemţii în cetate Sucevii41 -•’8. Atunci, 
Drăgan Donovac „s-au ridicat cu toată averea sa şi au eşit din păm întul 
Moldovii la ţara leşască şi s-au aşezat la tirgul şi cetate Leovul44 
Sub eUvînt că „ar fi luat atuncea cu dinsul cîţiva liani domneşti14, ave
rea imobilă din Moldova i-a fost confiscată.

Pe armeanul Donovac il regăsim, în adevăr, la Liov. în 1568. a 
dat lui Augustin Aichinger, din acest oraş. suma de 60 florini „pro 
Warthan Valacho de Romansky targ4t2C0. Deşi e calificat drept „vala- 
chus“. acest Vartan era —  după nume —  tot un armean : legăturile lui 
Donovac cu armenii rămaşi în Moldova nu s-au întrerupt, prin urmare. 
Patru ani mai tîrziu, fiul lui Drăgan, Bogdan, s-a căsătorit la Liov cu 
Nasduchna, fiica lui Hacico (fiul lui Avedic) şi a Chanuehnei ; s-a păs
trat contractul de căsătorie, din 12 ianuarie 1572, încheiat „sub egida“ 
bisericii Adormirea Maicii Domnului din Liov, arătînd şi bogata zestre 
ce urma să o primească Bogdan2<il. „Baron Donaivak“ —  cum este nu
mit in acest act fostul tirgoveţ sucevean -1’- —  trăia încă în Liov la 1578, 
cînd a cumpărat o veche Evanghelie armeană cu miniaturi, scrisă la 
1331, pentru a o dărui aceleiaşi biserici a Adorm irii; în însemnarea de
dicatorie, i se spunea Donovac din Suceava (Tonavag da Secov) -G:l. Se

256 C f. supra, n. 100 ; citez d up ă  traducerea lu i A ndre i d iacu l de d ivan , 
cârc datează de pe la  m ijlo cu l veacu lu i X V I I I  —  A ndre i e m en ţiona t la  1755 
(„ loan Neculce". 111. 1923. p. 205) şi pare să fi m u r it  în a in te  de 26 septem brie 
1757 (ibidem), cînd apare  fiica sa ; traducerea aceasta are. insă. data de 22 martie 
1597. in loc de 22 ianuarie, precum  au  celelalte două copii.

257 „ loan  Neculce". I I I ,  1923, p. 117.
258 Ibidem, p. 116.
259 Ibidem.
20(i N. lorga. Studii şi documente. X X I I I .  p. 349.
2(il E. Sch iitz. Armeno-kiptschakische Ehekontrakte nud Testamente, în  

„Acta O r ie n ta lia  A cadem iae Sc ien tia run i H ungaricae", 3 X X IV . Budapesta. 1971, 

p. 279— 280.
2(52 G r. G o ilav . Destinele, obiceiurile şi credinţele armenilor din Ţările 

liomune, in „Şezătoarea". X I I .  1892. p. 2 : erau nob ili de trei rangur i —  amir 
(princ ip i), baroni şi der (dom ni, cavaleri).

26:! Sy lv ia  A gcm ian  (Be.yrouth), Deux manuscrits ciliciens du XIV-e sie.cles 
dans les Archires d’Etat de Cluj-Napoca, în  „Revue des Etudes Sud-Est Euro- 

pcennes". 2 /XV II1 , 1980. p. 263.
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vede, din aceste cîteva informaţii, că înălţarea mănăstirii Hagigadar de 
către Drăgan Donovac nu s-a putut petrece în  1512, ci —  mult mai pro
babil —• trei sau patru decenii mai tîrziu, oricum înainte de 1563.

: . aiv.l 1597, Bogdan Donovacovici —  mirele din 1572! —  fiind re
veni: in Moldova, mai mulţi locuitori ai Sucevei, moldoveni şi armeni, 
au jurat că Drăgan nu luase, în 1563, nici un fel de „bani domneşti44 şi 
ă. prin urmare, confiscarea averii, fusese nedreaptă : prin actul din 22 

. in . rio 1597, Ieremia vodă a restituit lui Bogdan tot ceea ce se confis- 
as' tatălui său. Documentul a rămas în Moldova şi a fost prezentat 

la hotărnicire, în 1768: cu acest prilej, s-a menţionat că după 1597 
r»i.uc:nn Donovacovici s-ar fi înapoiat la L iov; totuşi, unul din armenii 
pr>. .iţi la hotărnicire e arătat ca fiind urmaşul lui Drăgan şi Bogdan 
Du: vacovici : ..Cîrste Chele Albă c* din neamul lui Danovici44 [Sie !]

Nu se poate stabili, deocamdată, in ce chip Cirstea Pelealbă des- 
indea din neamul lu i Donovac, ctitorul Hagigadarului ; numele acesta 

de familie se întîlneşte şi la armenii din Transilvania (Pelealb)-Cl-\ în 
Moldova, cel dinţii este menţionat, la 1735, Grigoraş Pelealbă (Cheli 
Alb; ), tirgovăţ din Suceava 2Wi; apoi. Cirstea Pelealbă. la 1751 -li; şi I7li8 : 
avu armeanului Pelealbă (Piele Albă) este am intită în anul 1761 J18 ; 

Petre, feciorul lui Peli Albă, e atestat la 1767 ca vinxător al unui loc 
le asă în Suceava-(i!l şi e probabil identic cu Petre Pelealbă, staroste 
dc rmeni la 1775 -7". Mihai Pelealbă (Cheli Albă), născut la Suceava în 
181!' . s-a strămutat la Botoşani, unde s-a căsătorit şi a lăsat urmaşi-71,
o ramură a familiei ajungînd mai apoi la Roman.

„Mărunţişuri44 ca acestea înfăţişate în paginile precedente sint sin- 
,urele care —  alături de unele rezultate ale săpăturilor arheologice —- 

pot constitui adevăratele contribuţii pentru a zugrăvi o frescă amplă,
ii- şi colorată, pentru care evenimentele istoriei „mari44 dau doar ca
l in 1 general, canavaua pe care s-a ţesut viaţa Sucevei medievale. Pentru 

aşa cum spunea N. lorga încă in 1912 - „noi căutăm pretutin- 

viaţa, in micile ei amănunte de pace mai mult decît în momentele 

mari ale unei lupte : dorim a şti cum erau orăşenii, căutăm în cler, nu

-<»-* T- B ă lan , Documente bucovinene, V I. p. 144. La 1707. este m enţionat 
r Boydtinovici, strănepotu l lu i Bogdan Donovac (Valerian  Dobos-Boca. 

! :rc< utul Sucevei de altă dată, C ernău ţi, 1938, p. 107).

**• D j. S iru n i. op. cit., p. 48 ; Kr. Szongott, A magyarhani ijrmeny 
ui.; ’ k genealoyiaja, G herla . 1898. p. 143.

' • N. lorga. Studii şi documente, X I ,  p. 57.
T. B ă lan . Documente bucovinene, IV . p. 65.

268 Ibidem, V, p. 150— 151.

2(19 N. lorga, Documente privitoare la familia Callimadii, I I .  Bucureşti 
I ■■ t, p. 31. ‘ '

J7n Colecţia de docum ente istorice „S im ion  F lorea M a ran " (Suceava), n r. 13. 

.71 A. Gorovei. Monografia oraşului Botoşani, F ă lticen i, 1926, p. 86 ; e 
a şi Andronic Pelin Albu (ibidem) să a pa rţin ă  aceleaşi fam ilii, num ele  

fiiu ' ..roşit înţeles sau greşit transcris.
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pe Vlădici, ci viaţa mănăstirească, sintom extrem de bucuroşi cind prin
dem o corespondenţă pierdută între doi oameni fără nume. |...| din toate 
acestea, se înţelege mai deplin istoria românilor decît din toată poli
loghia istoriei pragmatice...1* '-'2.

A N E X E

P en tru  oraşele M oldove i m edievale, istoriografia  rom ânească nu d ispun - —  

■u prea pu ţine  excepţii - ':1 —  de liste ale dregătorilo r. Ceea ce urinează e. ast

fel. o con tribu ţie  la  cunoaşterea nu  num ai a dregătorii lor sucevene, ci şi a dre

gători Hor în sine —  ale tîrgu lu i (şoltuzii şi vornicii), ce tăţii (portarii) şi ţ in u tu 

lu i (pircălabii, marii vătafi si ispravnicii). E de ia  sine înţeles că listele s int 

lacunare  : nu  am  în trep rins , cum  am  m ai spus. o cercetare specială pen tru  t l i 

a lcătu i. La lista portarilo r, am  fo losit şi in fo rm a ţiile  adunate  de C. V. D im  t iu, 

recontrollndu-le acolo unde  a fost posib il 274.

A m  socotit m a i practică —  pen tru  a n u  com plica subso lurile  pag in ii'.: —  

ind icarea izvoarelor in d rep tu l fiecărui num e. Tot pentru s im p lificare , titlurile- 

pub lica ţiilo r  şi num e le  depozite lor arh iv istice  au fost ind icate  cu s ig le-” '. Aste

riscul d in  faţa unor num e  şi date le  puse in paranteză ara tă  că persona u! Ni 

îndep lin ise  funcţia  înainte de data c ind este m en ţiona t în docum entu l f<- v t.

A . ŞOI.TUZIl DE SI'CEAVA

Nichil voii (cu Serchiz, vo it anmenesc) —  1440 iun ie  5 (DHI1, 11. nr. 4. ■ h). 
Serchiz, voit de Suceava —  1456 iu n ie  LI (DUH, I I .  nr. 60. p. 00).

...liyuter, iude.r... de Szoczavia (1507 ap r ilie  ‘0 —  SD, X X I I I ,  p. 331.

,Slan şoltuz (Ztan soltwz) —  1510 iu lie  10 (III, X V ,. p. 204) şi 1514 martie- 

30 (Sthano Groph —  ibidetn, p, 226).

272 N. lorga. Nevoiti înnoirii cunoştinţelor istorice in invâ(ăminlul »-
dar (1012). in  Generalităţi eu privire la studiile istorice, Bucureşti. 1044, p. 11'

273 Excepţiile  se referă la Baia. pen tru  ai căru i şoltuzi v. I). (Murea. Noi 
contribuţii la istoricul oraşului Baia, cit., p. 4(i ; an terior, si A, Gorovei. Şuit’x'ii 
din liaia, in  „Cetatea M oldove i". IV  (1043). voi. V I II ,  nr. 1. p. 28— 34 (re .'.iud  
un m ater ia l m a i vechi, d in  „Şezătoarea"); Botoşani. (A. Gorovei. M onografia "re- 
ţu lu i Botoşani, cit., p . 184— 186) si C im pu lung-M oldovenesc (T. Ba lan . D it isto
ricul Cînipiunţ/ului Moldovenesc, Bucureşti, 1060, p. 75— 82).

274 C. V. D im itr iu . op. cit., p. 113— 114; autoru l a amestecat porta-.: cu
p ircă lab ii de ţ in u t ; D im a nu  e la 1601 ; G av ril e Gavril Coci, ha tm an  şi :n-ca-
lab  de Suceava, frate le  lu i Vasile  vodă L u p u ;  unele tr im ite r i b ib liografice  nu
corespund —  in  cazu l acestora, am  c-itat lucrarea lui C. V. D im itr iu .

275 In  a fara acelora deja  fo losite în  notele acestui s tud iu  (Dllt şi l)RH)r
III —  H u rm u zak i— lorga. Documente (X V ; . ,) ; SD —  N. lorga. Studii şi oru- 
mente; DB —  T. B ă lan . Documente bucovinene; SI —  G h. G h ibănescu . sureie 
şi izvoade; IZ  —  idem . Ispisoace şi zapise ; pen tru  depozite a rh iv is tice : AN1* - 
A rh ive le  S ta tu lu i B u cu re ş ti;  A S I —  A rh ive le  S ta tu lu i I a ş i :  B A R  —  B ib !< ie r .i 
Academ ie i, secţia M anuscrise  (docum entele citate  d in  acest depozit sc află . v. un . 

eu aceleaşi cote, la  A rh ive le  S ta tu lu i Bucureşti, Colecţia Documente istoricei.

X  • i; |)F. i s t o r i i : s u c e v e a n a 21!)

Januseh Groff —  1526 iu lie  15 (Veress. Acta, p. 142— 143 : M . Costăchescu, 

Do m ente Ş te făn iţă , p. 567— 568) si 1527 februarie  I I  —  Januaeh Tţ/schIer Cîroff 
(Hi. X V ,. p. 202).

Bcldiman şoltuz —  1570 „februarie  20“ (Dlli, 3 X V I. nr. 131. p. 105) : fost 
sn'.::.: —  1580 august 10 (ibidetn, nr. 186. p. 145).

Simion şoltuz —  1580 august 10 (D1R. 3 .X V I . nr. 186. p. 115).

Drag vuit şi scaunul său cu 12 p irgari —  1584 februarie  24 (DB, II. p.

M— M : datarea ac tu lu i —  iu  s tud iu l de faţă).

Bolea şoltuzul —  1500 iu n ie  8 (DIB, 3.X V I . nr. 560. p. 45!*; in catastiful 

l) »- ci. pe u liţa  Ponea).

Tonta Vrmenysch Grooff —  1504 iu lie  22 (III. X V ,, p. 727— 728).

•  Văscan şoltuzul cu 12 pirgari de tirg  de Suceava —  (liiiil iun ie  12) (A S !,

I'. >. f. 787) ; da tab il c. 1600— 1625.

Petru şoltuz românesc- (cu Norco şo ltuz armenesc) —  1600 ianuar ie  28

2/XV I1. nr. 254. p. 101).

• Ion fost şoltuz —  1620 februarie  25) (Dlli, 4 /X V lI,n r . 551. p. 426).

lsaac, Marckgroff fon der Suctzatva —  1623 februarie  21 (HI. X V .. p. 031 —

Mihai şoltuz —  c. 10X2 (SD, V. p. 70— 8o ; datarea ac tu lu i —  in s tud iu l do

fa:*).

Constantin fost şoltuz —  (1638 decembrie 28) (B A R . L X X X IV  63 ; in

. , -r, ful breslei, pe u liţa  C rim ca).

• Enachie fost şoltuz —  (1638 decem brie 28) (B A R . L X X X IV 6 3 ;  in catas-

i ' I îi-eslei. pe u liţa  Ponea).

finea şoltuzul cu 12 p irgari —  1638 decem brie 28 (B A R . I .X X X IV ,63 ; î

■ -tiful b res le i); |li>30 septem brie 1— 1640 august 311 7148 —  (Dl!, I I , p. 8;;;

\eculce", 111. 1023. p. 110— 111).

• Pascal fost şoltuz —  (1646 iu lie  (i) (DII, II. p. 41 . in Catastiful bresle .

i" la Manea).

• Apostol fost şoltuz —  (li>47 ianuar ie  I) (B A R , X I II  204).

Mihălachi şoltuzul românesc —  1i>47 ianuar ie  1 (B A R . V I I I  204).

Pavel şoltuz cu 12 pirgari —  1651 m artie  30 (SD, X X I ,  p. 203— 204).

• Toader Armanul, fost şoltuz de Suceava —  (1665 septem brie 10) (DU,
I 20 —  poate doar a! a rm en ilo r ? Sau d in  neam ul celui de la 1504 ?).

Toderaşco şoltuz —  1660 iu lie  <> (Ştefanelli, Doc. Cimpulung, p. 430; in

r. ful breslei ; „Toderaşco b lăna r  b iv  şo ltuz" la 1673).
Toader şoltuz —  1683 august 3 (SI, V. p. 328— 320).

Constantini Olariu şoltuz —  1735 octom brie 28 (SD, X I . p. 57).

Simion şoltuz —  1764 ap r ilie  2 (DC, I. p. 578).

Gheorghe şoltuz —  1767 iun ie  30 (DC, 1. p. 583) ; 1767 iu lie  5. cu Anton şol-
m ‘ost sau armenesc .’) (I>C, I, p. 584). 1773 m ai lu (A S I. p. 330. p. 008— 000;

. - cava". V IU . 1081. p. 131).

Gheorghe Tupilat, starostele tirgului, cu p irgarii —  1782 decem brie II

' V. p. 151).

li. ValtNICll DE TtliGVL St CEVEt

Negru, vornic de Suceava —  1403 august 1 (Dlill, I. nr. 18. p. 27 ; a folosit 
t îrz iu  pecetea cu acest t it lu  ; Ibidem, p. 72. doc. d in  1421 decem brie 13).
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Oană, vornic de Suceava —  1-107— 1423 (1424, februarie  16 •— Ion Vornic 
de Suceava —  DRH, I, n r . 56, p. 82 —  poate fi el sau urm ătoru l).

Ivan Cupcici, vornic de Suceava —  1426— 1431.

Petru Iludici, vornic de Suceava —  1435— 1442).

(Pentru  u lt im ii tre i, care au p u tu t fi şi dregători tem porari, v. şi C. V. 

D im itr iu , op. cit., p. 11 ; N . Stoiceseu, Dicţionar, p. 281, 267 şi 275 ; s in t m en ţio 

naţi. îndeobşte, ca „vo rn ic i" şi uneori cu adaosul „de Suceava", pe care 1-atn so

cotit v a la b il pen tru  în treaga  perioadă de vorn ic ie  a  fiecăruia).

Albaş, vornic de Suceava —  1586 august 17 (PIR, 3 X V I , nr. 402, p. <1) ;

fost vornic —  1604 m a i 28 (IZ, I j .p .  29-30), 1606 iun ie  13 (1)1R, 2 /X V II. nr.49.

p. 4t>).

•Vasile Şeptilici, fost urcadnic de Suceava —  (1610 iu lie  12) (DB. H . p. 

t>8 ; DI Ii, 2 /X V II, n r . 412, p. 310).

Ionaşco Tăbirfă, vornic de Suceava —  [1609 sau 1610] m artie  16 (SD, V. 

p. 74— 75: DU, I I ,  p. 67 ); ureadnic de Suceava —  1610 iu lie  12 (DIR, 2, X V II , 

nr. 412, p. 310) şi 1611 no iem brie  22 (SI, X X I ,  p. 187 ; CDM, S|, n r. 291) ; „fost 
vornic in Suceavă —  1625 august 31 (SI, X X IV , p. 131).

lachim, vornic de Suceava —  1614 august 27 (DIR, 3 X V I I ,  nr. 270, p . 175);

fost vornic de Suceava —  1615 m artie  31 (DIR, 3 /X V II, nr. 310, p. 211).

* Dinţa, fost vornic —  1632 m artie  29 (D R H . X X I ,  n r. 13, p. 13) ; foit vor

nic —  c. 1632 (SD, V, p. 79— 80 ; datarea ac tu lu i —  in s tud iu l de faţă).

Mihai cea, vornic de Suceava —  c. 1632 (SD, V, p. 79— 80 —  datarea ac tu 

lu i —  în stud iu l de faţă).

Dumitruşco Coadă, vornic —  1636 februarie  20 (A S I, P. 791 86 —  Coadă
vornic); c. 1636— 1637 (III, X V ., p. 1014: Dumitraşco vornicid dc uratul Su- 

ceavei; datarea ac tu lu i —  în  s tud iu l de faţă).

Hance, vornicul de tărgu de Suceava —  c. 1638— 1643 (III, X V ; , p. 1053).

Gheorghe Năvrăpescu vornic (de Suceava?) —  1047 ianuar ie  1 (HAR,

V II I  204 —  m ăr tu r ie  de la  preoţii, şo ltuzii şi orăşenii d in  Suceava).

’ lorga, vornic dc tirgul Sucevei —  (1647 iun ie  3) (B A R , C I.V I 58 —  zap is  

de m ărtu r ie  m en ţiona t intr-o carte dom nească d in  această dată).

Tănase Voiţi, vornic de Suceav —  „pe la 1650“ februarie  1 (III, X V  , p. 
1180: datarea e d ito ru lu i;  fa m ilia  m ai exista in Suceava la 1762, cînd apare  

Aniiţa Voicioaia —  DC, I. p. 571 ; v. şi p. 578).

Vasilie, vornicul de Suceava —  1650 iu lie  14 (SD, V II ,  p. 102).

* Ionaşco Bulai, fost vornic de Suceava —  (1661 iu n ie  8 şi 12) (A S I. P. 

339. p. 786— 787) : fost vornic —  1669 iu lie  6 (Ştefanelli, Doc. Cimpulung, p. 439 ; 

in catastifu l breslei, pe u liţa  Fruntea).

* Lupul Şeptelici, fost vornic —  1662 m artie  1 (Dli, IV . p. 5— 6 ; proba

b il de Suceava, în truc ît e îm p reună  cu a lţi dregători şi foşti dregători sin . veni).

* Frangulea, fost vornic —  1662 m artie  1 (Dl!, IV . p. 5— <>; aceeaşi > bscr- 

vaţie ca la l.u pu l Şeptelici).

Miron Stircea, vornic de Suceava —  1662 m artie  1 (D li. IV . p. 5— ii : Miron 

vornicul dc tirgul Sucevii); 1662 octom brie  6 (CDM, 111, nr. 891. p. 201: Stircea 

vornic); 1665 iu n ie  5 (CDM, S-, nr. 820. p. 264); 1665 iu lie  30 (CDM, S ţ. nr. 

823, p. 265): c. 1662— 1665 (Hl, XV,. p. 786: Miron Slărce, vornic de t<ir<;u <lc 

Suceav); fost vornic —  1669 iu lie  16 (CDM , I I I ,  nr. 1843, p. 391).
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Ghcorghită Albotă, vornic de Suceava —  1669 octom brie  20 (CDM, I I I ,  

nr. 1880. p. 399: Ghcorghită, vornicul de tirg); c. 1669— 1670 (SI, IV , p. 108 —  

datat c. 1670 ; SI, V, p. 99 —  d a ta t an te  17 ianuar ie  1681 : Ghcorghită Albotă, 
vom de Suceava).

lane, vornic de Suceava —  1673 ianua r ie  17 (Pavlescu, Economia bresle

lor, p. 81— 82).

Gheorghie vornicul —  1682 septem brie 3 (SI, V . p. 327 —  act d in  S u 

ceava . probab il e vorn ic  de Suceava, f iin d  chezaş pen tru  un locu itor de aici.

l lie  B leblea).

Toader Bidilifă, vornic de Suceava —  1720 iu lie  20 (SD, V , p. 102) şi 1724 

august 16 (DU, IV . p. 41).

.Xegoifă Ciudin comis şi Toader Bidilifă, vornici de Suceava —  1725 ap r i

lie 1 (Dli, IV , p. 58).

Xegoifă Ciudin comis, llie Şeptelici stolnic şi Toader Bidilifă, vornici dc 

Suceava —  1726 m ai 5 (DB, IV . p. 64).

Toader Btdilită, vornic de Suceava —  1737 ap r ilie  21 (DU, IV , p. 131) ;

fost vornic de Suceava —  1740 no iem brie  25 (DB, IV , p. 172— 173).

Toader Darnian, vornic dc Suceava —  1738 ianua r ie  31 (SD, X I , p. 57).

Toader Bidilifă, vornic de Suceava —  1742 iu lie  7 (Dli, IV , p. 147): 1744

septem brie 18 (Dli, IV . p. 230: Toader Angheluf.'); 1747 iu lie  27 (SD, V. p. 414); 

fost vornic de Suceava —  1750 septem brie  1 (DB, V , p. 66) ; 1754 ap r ilie  2

DB, X. p. 14); vornic —  1757 iu lie  31 (SD, V il ,  p. 116); fost vornic —  1761

februarie  1 (DC, I I .  p. 180) şi 1765 iu lie  10 (SD, V II .  p. 222— 223: „Toader Bădi- 

l iiă  maz&l, ce au fost vo rn ic  in Suceava, b ă trân  de 89 an i").

Simion Tautu, vornic de Suceava —  1764 ap r ilie  2 (DC, I. p. 578 : are un 

loc de casă in  Suceava). Ultimul —  cred —  vornic dc Suceava, pinii la 1775, 
după cc a fost „mult timp slujbaş la isprăvnicia Sucevii“ (DB, V, p. 152). M ort 

la I il2 ) decem brie 1792 şi îng ropa t la b iserica d in  sa tu l Com ăneşti (DB. V, 

p. 128— 129 ; Leca M orariu , La Comăneşti, extras d in  „ Ju n im ea  lite rară" . X IV . 

1925).

C. PORTARII DIX CETATEA SUCEVEI

Dragoş —  1520 iu lie  28 (DIR, l /X V I .  nr. 152, p. 169: Dragoş de la poartă); 
1546 m a i 12 (ibidem, n r . 452, p. 501 : Dragoş ce-au fost portar la Ar bure).

Plaxa, portar de Suceava —  1529 m artie  23 (DIR, 1 X V I, p. 602 —  docu

m ent considerat fals).

Sava, portar in cetatea Sucevei —  1530 august 22 (DIR, 1 X V I, nr. 292, 

p. 324).

(Pentru aceştia trei, v. şi C. V. D im itr iu . op. cit., p. 23).

* Gavril portar —  (1576 august 7) (SI, X X IV , p. 180; A S I, P .791 21 ; d up ă

in fo rm aţiile  genealogice ale  docum entu lu i, a pu tu t fi portar pe la 1535).

Dumitru portarul din cetatea Sucevei —  1598 februarie  25 (SI, X I I ,  p. 18) ; 

1598 m artie  8 (DIR, 4 /X V I. nr. 251, p. 193): 1605 m artie  27 (B A R . ms. rom . 111, 

f. 19 ; B ianu , Cat. ms. rom., 1, 1907, p. 248; C. V. D im itr iu , op. cit., p. 113). A

avu t casă in  Suceava, in  u liţa  Sf. lo an , m enţionată  la 1764 ap r ilie  2 (DC, I, p.

078).
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Grozav Mulai, portar —  1603 iu n ie  20 (DIR, 1 X V I I .  nr. 152, p. 107).

Gavril portarul —  (1633 februarie  Hi) (DUH, X X I ,  nr. 290. p. 370 ; d in  '.ut- 

liza  docum entu lu i, se vede că fost po rtar in  in te rva lu l 16J6— 1632); poate ■. :e:;-

tie eu Gavril stolnicul, portar dc Suceava, m ort la 17 august 1 «>'27 si ingr • a t

!a Sureava, (Cî. Balş. Bisericile sec. XV II— XVIII, p. 155 si 5-17).

Dumitraşco, portar ile Suceava —  1626 ianua r ie  27.

Vasile, portar dc Suceava —  1632 m artie  29 (OHli, X X I .  n r. 3, p. 13).

Hancea, portar de Suceava —  c. 1632 (SD, V . p. 79—8 0 ; datarea ac*, ilu t

— in  stud iu ! de fa ţă ) ;  fost portar de Suceava —  1636 februarie  27 (SD. \ K I. 

p. 206).

Dima Pită, portar de Suceava —  1636 februarie  20 (A S I. P. 791. f. v) ;

1 (>41 ianuar ie  19 (SI, I I I ,  p. 185); c. 1636— 1641 (HI, X V .. p . 783; A I. RoseUi,

Scrisori, p. 47 ; datarea ac tu lu i —  in  s tud iu l de  faţă). A  av u t casă in  Suceava,

in u liţa  Fruntea, m en ţiona tă  la 1669 iu lie  6 (Ştefanelli, Doc. Cimpulung, p. 43l> ; 

cp. cu pom eln icu l u liţe i). F iica sa A n iţa  apare, ca m arto ră , la  1668 m a i 2 

11Io. p. 64).

Dumitraşco Coadă, portar de Suceava —  1639 octom brie  11 (A S I. P. 

f. 785).

llie Şeptelici, portar de Suceava —  1643 februarie  17— 1645 octom brie  20 

(Stoicescu. Dicţionar, p. 447); fost portar —  1646 ap r ilie  15 (ibidem); portar ie 

Suceava 1647 iun ie  3— 1650 m artie  5 (ibidem) şi 1650 m artie  15 (C. V . D im itr iu , 

op. cit., p. 113),

Frangole portar —  1652 octom brie  30 (A S I, P. 339, f. 78C) şi 1667 noiem-

ljr ie  4 (C. V. D im itr iu , op. cit., p. 114).

llie Şepte lic i portar —  1653 m artie  14 (IZ, 111,. p. 34).

Eremia Careu, portar de Suceava —  e. 1655— 1656 (SD, V , p. 532: dt!’.at 

d upă  cariera personajelor c itate  şi d up ă  docum entu l d in  1656 no iem brie  4 — 

v . u rm . —  in  in te rva lu l septembrie 1655 —  octombrie 1656); 1656 no iem brie  4 

(SI, X I I ,  p. 58) si no iem brie  15 (SD, V, p. 402) ; 1658 octom brie  14 ; fost por

tar —  1662 m artie  1 (DB, IV , p. 5— 6).

Dima, portar de Suceava —  1660 ap r ilie  20 (SI, IV , p. 301 —  fn sfat) şi 

1660 ap r ilie  28 (C. V . D im itr iu , op. cit., p. 114).

Cirstea, portar dc Suceava —  1661 iu n ie  8 (A S I, P . 339, f. 786).

Andonie, portar de Suceava —  1665 ianuar ie  20 (CD M , I I I ,  nr. 1115 şi 

1117, p. 247) şi 1665 iu lie  30 (C D M , S i, nr. 823, p. 265); fost portar —  1668 m ai

21 (IZ, I I I , ,  p . 64), 16G9 august 4 (CDM, I I I ,  nr. 1854, p. 391).

Frangolea, portar de Suceava —  1667 no iem brie  4 (C. V . D im itr iu , op. cit 

p. 114).

Mihalachi, portar dc Suceava —  1668 februarie  9 (C. V. D im itr iu , op. cit.. 

p. 114) ; 1669 m artie  12 (V. A. U rechiă, Miron Costin. Opere comp’.ete, I I ,  1888. 

p. 522; T. Codrescu, Uricariul, IX ,  1887, p. 146); 1669 no iem brie  19 (C. V . I): 

m itr iu , op. cit., p. 114) ; c. 1669— 1670 (SI, IV , p. 108 ; SI, V, p. 100 —  cf. supra. 

la  Ghcorghifă Albotă vornic dc Suceava)-

Abuza, portariul de Suceavă —  1673 august 13 („B u le tinu l Com isiei Is te 

rice a R om ân ie i", V I I I .  1929, p. 73 ; poate an te rio r acestei date).
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D. PHICALABII ŢINUTULUI SUCEAVA

Badea de Suceava —  1403 ianua r ie  7 (DUH, I ,  nr. 17. p. 24— 25 : AIIAI, 
X V I I I .  1981. p. 675—676: cf. D. C itirea. Organizarea administrativă, p. 153).

loan Drăgoi, pircălab, m o rt la  16 octom brie  1512 (G. Balş, Bisericile sec.
XVI. p. 346 ; v. şi SD, V I. p. 634).

,„Ohula“, starosta Suczairski —  1552 septem brie 5 (Th. Ho lban . Docu- 
ine.te e.rtcrne, in  „S tud ii" . 3/18, 1965. p. 668, nr. 1).

loan laţcu şi Giurgea, staroşti de Suceava —  1553 iun ie  22 (I. Corfus, 

Dvi :imente privitoare la istoria României culese din arhivele polone, Bucureşti, 

1979, p. 177).

* Mălai, fost pircălab —  (1606 iu n ie  13) (DIR, 2 X V I I .  nr. 49. p. 46) ; 1608 

m . îom brie  29 (ibidem, nr. 238, p. 181 : Mălai cel bătrin fost pircălab); probab il 

p ircă lab  dc Suceava, pentru  că in  am be le  ca /u r i e m arto r a lă tu r i de dregători 

suceveni.

” Blcndea pircălab —  (1633 februarie  16) (DRH, X X I .  nr. 290. o. ‘■'•70) ; 

P:-i ab il p ircă lab  de Suceava, fiind  c itat intr-o afacere a s u ce ven ilo r ; a func-

i i ’ia t .  probab il, in in te rva lu l ItilO— 1632.

* Ionaşco Peicul pircălab —  (1633 februarie  16) (DRII, X X I .  nr. 290. p. 

;s7( ; aceleaşi observaţii ca la B lendea p ircă lab .

Grigore Ciolpan, pircălab de Suceava —  1619 august Ul (DIR, 4 X V I I .  nr. 
303. p. 393).

Dumitraşco Cirstian, pircălab dc Succava —  1621 m artie  22 (CDM, S ;, nr. 
376. p. 113).

• Onciul Iuraşcovici, fost pircălab —  (1621 iu n ie  29) (DIR, 5 X V I I ,  n r. 72, 

p. 58) ; p robab il p ircă lab  dc Suceava, in truc it în  a p r ilie  1620 a fost mare vătaf 
di Suceava.

Lupul Ghcrman, pircălabul Sucevei —  1630 m artie  19 (CDM, I I ,  nr. 556. 
p. 126).

• Simion Ţira, fost pircălab —  (1639 iu n ie  5) (B A R , X L I I I  34) , p robab il 

p in  ă la b  de Suceava, in tru c it în  1636 era marc vătaf de Suceava.

Nacul, pircălab de ţinutul Sucevei —  1645 octom brie  15 (CDM, I I ,  nr. 1816, 

p. 359): 1646 octom brie  15 (B A R . LX /16 ; SD , V , p. 400); 1647 iun ie  3 (B A R . 

f 'L V I. 58): 1648 m artie  4 (T. Codrescu. Uricariul, X X I I I ,  p. 217); 1648 septem- 

br.c 3 (CDM, I I .  nr. 2045, p. 399); 1650 iu lie  14 (SD, V I I ,  p. 102).

Dima, pircălab de ţinutul Sucevei —  1650 iu lie  14 (SD, V I I ,  p. 102) ; e 

im preună cu N acu l ; cîteva docum ente  d in  d om n ia  Iu i V asile  L u p u  par să 

ndice dub larea  acestei d regătorii (cf. CDM, I I ,  n r. 1021, 1025 şi 1026, p. 217 ; 

CDM, S|. nr. 416, p. 154).

Dumitraşco Drăguşescul, pircălab dc Suceava —  r 1655 sept.— 1656 oct.] 
(SD, V, p. 532; SI, X I I ,  p. 38— 39 ; d a ta t d up ă  carierele p e rso n a je lo r : v. şi

SI, X I I ,  p. 57— 58); 1656 septem brie (C. V . D im itr iu , op. cit., p. 114); 1657 fe

bruarie  10 (ibidem).

Miron Stircca, pircălab de Suceava —  1659 decem brie 13 (C. V. D im itr iu . 
-p. cit., p. 114).

Cirstea, pircălab de Suceava —  1660 octom brie  13 'SI, IV , p . 130; C . V . 

i'im itr iu , op. cit., p. 114).

Andreian, pircălab de Suceava —  1665 iu n ie  5 (CDM, St, nr. 820. p. 264) ; 

1665 aitgust 15 (SD, V. p. 532 : C. V . D im itr iu . op. cit., p. 114 ; SI, X I I ,  p. 39— 40 ;
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CDM, U I, n r. 1244. p. 274); 1005 no iem brie  29 (CDM, I I I .  nr. 1208. p. 279); 

fost pircălab —  1009 m a i 18 (CDM, I I I ,  nr. 1803. p. 383).

Cheorghită, pircălab de Suceava —  1070 ianuar ie  14 (C. V. D im itr iu ,

op. cil., p. 114).

Pătrăşcan, pircălab de Suceava —  |1G7G— 1078] ap r ilie  ii (CDM, IV . nr.

32, p. 30).

Ion Botez, pircălab de Suceava —  1700 octom brie  2 (A S I. P. 339, f. 7:18— 

799) ; 1707 ap r ilie  23 (A S I. P. 339, f. 797).

Toader Bidiliţă, pircălab dc Suceva —  1729 septem brie 1 (SD, V I I .  p. 11 :> ;

1729 no iem brie  25 (ibidem, p. 215— 210) ; 1738 ianuar ie  31 (SD, X I ,  p. 57).

E. MARII VĂTAFI DE ŢINUTUL SUCEAVA

Ieremia, mare vătaf de ţinutul Suceava —  [1508 sept. 1 —  1509 aut: ;l]

7077 (B A R . I .X I  1 : SD, V I I .  p. 370).

* Ilea, fost marc vătaf de Suceava —  |157‘> noiem brie  21— 1582 septem brie l 

(DIR, 3 /X V I. nr. 159. p. 127 ; docum ent d a ta t d up ă  dom n ia  lui Iancu  Sasul ; v., 

însă, şi docum entele  d in  1579 iu lie  5. 1580 iu lie  18 şi 1580 august 19 —  ibidem, 
nr. 148. 185 şi 180—  în  care Ilea  apare  fără  n ic i un tit lu  : cp. şi cu m ar ii v ă ta fi 

m enţionaţi ulterior).

Ghedeon, mare vătaf dc Suceava —  1581 septem brie 14 (DR, 3 'X V I. nr.227, 

p. 175) : fost mare vătaf —  1583 m artie  29 (ibidem, n r. 201. p. 200).

* Băinschi, fost mare vătaf de ţinului Sucevei —  (1582 septem brie 2)

(DIR, 3 /X V I, nr. 245, p. 191).

Dumitru Corlăteseu, mare vătaf de Suceava —  1583 au j'us t 0 (DIR, 3 X V I . 

nr. 278. p. 220) ; 1584 februarie  24 (DB, I I .  p. 50— 51 : datarea ac tu lu i —  in  stu

d iu l de faţă).

Grigore Udrea, mare vătaf de Suceava —  act neda ta t (CDM, S ,, nr. 160, 

p. 80 —  da ta t de editori c. 1590— 1595, ceea ce n u  se poate, av ind  în  vedere că 

la 1584 ap r ilie  3 era fost vătaf de ţinutul Sucevei —  cf. DIR, 3 /X V I. nr. 295. 
p. 241).

Gorcea Albotă, mare vătaf de Suceava —  1580 iun ie  3 (T. Codrescu, l r;<u- 
riul, I I .  p. 255-250; C D M . S i. nr. 149, p.78) ; identic  cu u rm ă to ru l?

Gheorghe Albotă, mare vătaf —  1588 iu n ie  5 (DIR, 3 /X V I. nr. 485. p. 390) ; 

probab il de Suceava, a v in d  în  vedere posib ila  iden tita te  cu precedentul.

* Drăghiei Borotco, fost mare vata! de Suceava —  (1592 m a i 3) (DIR, 4 X V I 

nr. nr. 65, p. 53-54).

Corlăteanul, mare vătaf de Suceava —  1599 ap r ilie  24 (CDM, St, nr.188. 

p. 80-87).

* lonaşco Bilâi, fost mare vătaf de Suceava —  (1009 ap r ilie  4) (DIR. 
2 /X V II, nr. 205, p. 200).

Nicoară Budinschie, mare vătaf de Suceava —  1611 iu n ie  19 (DIR, 3/XV1I. 

nr. 32, p. 20).

* Vasile Şeptelici, fost mare vătaf —  (1617 ianuar ie  10) (DB, I I , p. 08 ; 

DIR, 4 /X V II, n r. 120, p. 84) ; p robab il de Suceava, in truc it an terior a de ţinu t 

funcţia  de vorn ic  de Suceava.
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* Dracca, mare vătaf de Suceava —  (1019 ianuarie  8) (DIR, 4 /XV1I. nr. 

372. p. 303).

(luciul luraşcovic.i, mare vătaf de ţinutul Suceava —  1019 septem brie 24

(DIR, 4 X V II , nr. 510, p. 402); 1020 m artie  8 (ibidem, nr. 550. p. 429); 1020 a p r i

lie 13 (ibidem, nr. 581. p. 460).

Dumitraşco Pătraşcovici, mare vătaf de Suceava —  1622 m ai 15 (DIR,

X V II .  nr. 183. p. 132).

Pătraşco, mare vătaf —  c. 1625— 1638 (CDM, S\, n r . 416, p. 154) ; p robab il

de Suceava, in tru c it e a lă tu r i dc pircălabii de Suceava.
Dumitraşco Şeptelici, mare vătaf de finului Sucevei —  [e. 1031] ap r ilie  0

(CDM, II. nr. 054. p. 145).

Simion Ţira, mare vătaf de Suceava —  1036 m a i 9 (CDM, I I , nr. 1153,

p. 242) ; v. şi DB, I I ,  p. 08 ; p robab il a fost. u lte rio r (dar în a in te  de 1639 iun ie

5, c ind  era m ort —  B A R . X L I  11/34), p ircă lab  de Suceava.

Coadă, 7>i«re vătaf de Suceava —  1038 iu lie  20 (A S I. P. 274/12— 13) ; su

cevean, fost an terior vorn ic  (1030 februarie  20). va  fi. in  an u l u rm ăto r (1639 

octom brie  11) portar de Suceava.

Pătraşco S te jăreanu l, mare vătaf de ţinutul Suceava —  [c. 1041— 1040] 

(B A R . CLX/112).

• lonaşco Tăbirţă, fosl vătaf —  (1043 m artie) (A S I, 027/65) ; probab il de 
Suceava, in truc it an terior a fost vornic dc Suceava; la  data aceasta era m ort.

Toader Goian, căpitan de Suceava —  1059 august 1 (SI, IV . p. 80).

F. ISPRAVNICII ŢINUTULUI SUCEAVA

Solomon Botez şatrar —  1742 septembrie 22 (Dli, IV . p. 213).

Constantin Lambrino, biv vel spătar —  1744 iu lie  15 (DB, IV . p. 227).

Dinu Cantacuzino, bit; vel paharnic —  1751 m ai 8 (DB, V. p. 69— 70) ; 1752 

ianuar ie  15 (SD, V II. p. 115).

Dinu Cantacuzino, biv vel paharnic şi Pascal, biv vel medelnicer —  1754 

ap r ilie  2 (Dli, V, p. 14) ; 1754 m ai 5 (DB, IV . p. 05) ; 1754 iun ie  25 (ibidem, p. 

150); 1754 iu lie  22 (DB, V. p. 108); 1754 octom brie  3 (ibidem, p. 113).

Vasile Balş, biv vel stolnic şi Vasile Başotă, biv vel medelnicer —  1755 

m ai 28 (c&pii de docum ente, in colecţia au to ru lu i) ; 1755 octom brie  13 (I. B ianu . 

Cot. ms. rom., I , p. 249).

Dinu Cantacuzino, biv vel ban şi Vasile Başotă, biv vel medelnicer —

1757 iu lie  31 (SD, V i l ,  p. 116 ; p robab il d in  Kreşeală, n um a i p r im u l e a ră ta t ca

ispravnic de  Suceava).

Constantin Başotă, biv vel medelnicer —  1758 m a i 19 (Dli, V . p. 180) ;

in fo rm aţia  pare îndo ie ln ică  : ori este vorba de Vasile Başotă —  dacă data  e

corectă —  ori dala e greşită, dacă e in  adevăr C onstantin  Başotă.

Iiăducan, biv vel paharnic —  1759 ianuarie  15 (Col. doc. ist. S. FI. Marian, 

nr. 17).

Constantin Canano, biv vel stolnic —  1759 m a i 4 (DC, I I ,  p. 176).

Constantin Kogălniceanu, biv vel stolnic —  1700 iun ie  1 (DC, I , p. 430,

nota).

Gheorghe şatrar —  1761 octom brie  8 (DB, V I. p. 37) ; 1761 decem brie 3 

(SD, V I, p. 133).
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lordachc Cantacuzino, biv vel spătar —  1762 iun ie  23 (A S I. P. .339, f. 815). 

Vasile Half, biv vel medelnicer —  1703 decem brie 17 (DC, I. p. 578). 

Constantin Kolgăniceanu, biv vel stolnic —  1764 decem brie  7 (DU, V. p. 

181) : 1765 iu lie  18 (DC, I. p. 579).

lordachc Cantacuzino, biv vel spătar, Constantin Canano, biv vel paharnic

şi Constantin Kogălniceanu, biv vel stolnic —  1765 iun ie  15 (DB, V. p. 44 si 1 iii).

Constantin Canano, biv vel paharnic şi lliaş —  1765 octom brie  (DB, IV , 

p. 209) ; 1766 no iem brie  15 (DC, I, p. 579) ; 17157 iun ie  15 (DIS, V I. p. 168).

loniţă Stratulat, vel stolnic şi Manolachi, biv vel stolnic —  1707 mai 28 

(DB, V I. p. .117 : DC, II. p. 193).

Manolachi stolnic —  1767 iu lie  18 (DC, X X I ,  p. 177).

lordachc Cantacuzino, biv vel spătar —  1708 ianuar ie  3 (DB, V I. p. 195) ;

1708 m a i 10 (ibidem, p. 212).

Ştefan Sturza biv vel ban şi Dumitrachi, biv vel arviaş —  1708 august 0 

(BD, V I, p. 402).

lordache Balş, biv vel paharnic şi Mihai Sturza comis —  1772 m artie  15 

(SD, V I, p. (55).

loan Milo spătar şi lordache Canano medelnicer —  1774 iu n ie  20 (Col. 

doc. ist. S. FI. Marian, nr. 20).

Nagni, „ispravnic clin parte netnfască" —  1775 iu lie  24 (SD, X X I ,  p. 178); 

1775 no iem brie  2 (ibidem, p. 384— 385).

llie Crăstea şatrar, „ispravnic de Suceavă din vreme ce au coprins Bo- 
covina arinile chesariceşti" —  1779 ianuar ie  6— 1785 m a i (DB, V , p. 117, 176,

190. 191 ; DB, V I, p. 182. 274, 281, 282 ; SD, X X I ,  p. 204 ; m ort la 5 m artie  1797 

(DB, V. p. 136).

Ştefan Catargiu, biv vel ban şi Constantin Vârnav, biv vel ban, —  isprav
nici de f in u tu l Sucevei —  1785 iu n ie  20 (SD , V I I ,  p. 237) ; s in t isp ravn ic ii pen

tru  ţ in u tu l reconstitu it d incoace de „cordon", cu v iito ru l centru  la  F ă lticen i 

(V. şi SD, X X I ,  p. 196 —  1822 decem brie 5).
*

C îteva m e n ţiun i nesigure, pen tru  an i la  care s in t atestaţi a lţi isp ravn ic i :

1763 iu lie  15 : D in u  Cantacuzino, biv vel ban şi Vasile Balş, biv vel mc- 
delnicer, staroste [sic!] de Suceava (DC, I I , p. 195).

1764 ap r ilie  2 : Constantin Cantacuzino şi Constantin Balş d au  o m ărtu rie  

pen tru  S im ion  T ăutu , vo rn ic  de Suceava ; in  calitate de ispravnici de Suceava ? 
(DC. I , p. 578).

1765 iu lie  10 : Constantin Cantacuzino ban şi Canano pitar —  citaţi ca 

isp ravn ic i de Suceava ? (SD, V I I ,  p. 223).
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1767 septem brie li : Constantin Canano, paharnic şi lliaş serdar, ispravnici 
iie Suceava (DB . V I, p. 75) —  în  luna  m a i erau a lţi isp ravn ic i : docum entu l 

este, poate, greşit data t, în  Ioc de 776f> septem brie 8, d a tă  care se cuprinde  in 

perioada isprăvnieie i celor doi boieri.

1768 decem brie 8 : Constantin Canano, paharnic şi lliaş serdar, isprav
nici de .Suceava (DC, 11, p. 200) —  in  cursul a n u lu i 1768 (ianuarie , m a i şi a u 

gust) s în t atestaţi a lţi isp ravn ic i ; se vor fi sch im bat în u ltim e le  lu n i ale a n u 

a li sau docum entu l e râu  datat ?

N O T E S  D f l IS T O IR E  M E D IE V A L E  D E  S U C E A V A  

Resume

Le proche ju b ile  de la  v iile  dc Suceava —  l'accâm plissem ent dc s ix  siecles 

depuis Ia prem iere  attestation docum enta ire  connue —  m et devan t les h istoriens 

nttaches â  cetle zone de notre pays, la m jssion de ded ier a la  v iile  et â  la C iu 

de S i£ge —  centre de Ia prem iere  residence p r in d e re  de la M o ldav ie  pendan t 

presqtie deux siecles —  une m onograph ie  d igne  de I ’h isto ire qu 'e lle  do it exposer. 

L 'etude ci-dessus —  basce sur une large et riche g am m e  de sources documen- 

la ires — , s'est proposee d ’aborder certains problemes lies de l'adm in is tra tion  de la 

iile m edievale, sa dem ographie , la dua lite  de l'cvo lu tion  u r b a in e : c ite  et v i i le :  

le deve loppcm ent spatia ! et 1'evolution du  reseau des r u e s ; Ies m onum ents .

U ne  grande p âr tie  de l ’etude est dedice â  l ’e laboration  de la liste des hauts  

d ign ita ires de ia  v i i l e : les „po rta ri" de Suceava (com m andants d ’a rm c e ) ; „pir- 

gari“ (conseillers com m unaux) ; „şo ltuz i" (maires d 'une  v iile ) ; Ie „vorn ic" de la 

'. iile  (boîard charge de l ’a d m in is tra t io n ) ; le „căm ăraş" (cham be llan , cham brier) : 

le „p ivn ice r" (sonm ielier) ; le  „p irc ă lab " (chef a d m in is tra tif  d ’un  d istrict, c o ib - 

;iandan t d ’une forteresse) ; le g rand  „ v ă ta f” ( in tendan t d ’une dom aine). liste basee 

sur un vaste m ater ie i docum enta ire  qu i com plete J’h isto ire  de la  v iile , si peu 

' in n uc  en ce sens. O n  fa it, egalem ent une pertinente  exeg&e des d jffercnts do- 

( unients cjui portent le  sceau de la  v iile , en s’ana ly san t 1’evo lu tion  dc cettc-ci. 

La totali te de ces rcalittfs historiques, â  cote de resu ltats des recherches archeo- 

logiques, constituent pour Ia  prochaine  histoire de la  v iile  de Suceava, la  fres- 

<iue v ive  et co lonie  de l ’anc ienne residence princ iere  pendan t prcsque deux  sie- 

eles, pour laque lle  les evenements de la  „grande h is to ire" Iu i donne seu lem ent 

le cadre general dans Icquel les „pctits“ evenements ci-dessus m en tionn^s  tissent 

la vie de la  v iile  m ed ievale  de Suceava.



ROLUL SUCEVEI ÎN DESFĂŞURAREA UNOR 

EVENIMENTE INTERNAŢIONALE 

ÎNTRE ANII 1385 ŞI 1387

A L E X A N D R U  A N D R O N IC

In contextul evenimentelor internaţionale clin a doua jumătate a se
colului al XlV-lea, cînd regatul Ungariei işi intensifică acţiunile expan
sioniste spre răsărit dc Carpaţi, oferindu-i Poloniei Rusia Mică in spe
ranţa asigurării dominaţiei în dauna Hoardei de Aur spre gurile Dunării 
şi Marea Neagră spre a profita din plin de schimbările economice din 
zona respectivă, tinărul stat al Moldovei avea de înfruntat numeroase si 
complexe probleme de ordin politic, dar in aceeaşi măsură şi de ordin 

eelesiastic

Din acest punct de vedere tocmai în anii 1385— 1386, odată cu 

: riza din regatul Poloniei soldată cu uniunea polono-lituaniană, au avut 

loc in spaţiul estic extracarpatic mutaţii substanţiale, cu implicaţii im 

portante privind schimbarea de forţe polilico-eclesiastice, care s-au re

percutat şi asupra voievodatului Moldovei. în perioadă consolidării sale 

şi afirmării pe plan interstatal

Astfel, după uniunea polono-lituaniană se manifestă o puternică 

ofensivă a bisericii romano-catolice în direcţia Ilaliciului, Podoliei şi 

Rusiei kieviene, ceea ce a îngrijorat în primul rind mitropolia orto

doxă a Kievului, la cirma căreia se afla atunci K iprian, devenit ulterior 

mitropolit al întregii Rusii. Prelat cu veleităţi diplomatice, Kiprian a 

întreţinut din 1380 relaţii strînse cu Patriarhia din Constantinbpol, dar 

şi cu conducătorii statelor vecine, cu marele duce al Lituaniei, cu re

gele Poloniei şi cu voievodul Moldovei.

In conjunctura dată. Kiprian a cerut Patriarhiei, pe baza unei docu

mentări minuţioase, din care s-a păstrat, în afara corespondenţei de 

care aminteam mai înainte, o enumerare a unui şir de oraşe, izvor in-

1 V . Sp ine i, Moldova in secolele X I—XIV, Bucureşti, 1.082, p. 271.

2 Ja n  Sykora, Poziţia internaţională a Moldovei in timpul lui Laţcu : lupta 
pentru independenţă şi afirmare pe plan extern, in Revista (ie istorie. 2!'. ]ţ)7G.
8, p. 1135— 1151 ; St. S. Gorovei, Poziţia internaţională a Moldovei in o doua 
jumătate a veacului al XV-lea, in  „ A l lA I " ,  laş i, X V I , 1979, p. 187— 219 ; V. Spi- 
nei, op. cit., p. 330— 331.
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trai în circulaţia ştiinţifică sub denumirea de Lista oraşelor \ să aprobe 
ca diocezele ortodoxe clin zona carpalo-danubiano-pontică —  în speţă 
mitropoliile Iîaliciului. Moldovei şi Bulgariei —  să intre în subordona
rea sa directă, spre a fi ferite de ameninţarea directă a bisericii ro- 
mano-catolice patronată de puternicul regat al Poloniei

Personalitatea acestui prelat s-a impus la vremea respectivă şi pe 
planul relaţiilor diplomatice dintre Moldova şi Polonia în anii 1386— 
1387. Este bine ştiut faptul că jurăm întul de credinţă depus de Petru
I Muşat faţă de Vladislav Jagello s-a făcut după obiceiul creştinesc or
todox. in prezenţa mitropolitului Kiprian al Kievului r\ Această prezenţă 
reprezintă în contextul evenimentelor clin anii 1385— 1386 un eveni
ment important pentru Moldova muşatină şi constituie, după cum vom 
vedea clin expunerea de mai jos, un act de opţiune a voievodului Mol
dovei. dictat de desfăşurarea evenimentelor clin zonă, care a antrenat 
intensificarea relaţiilor directe dintre Kiprian. Petru Muşat şi marele 
duce al Lituaniei, Vitold. rivalul lui Vladislav Iagello.

Evenimentele în cauză, menţionate în cronicele ruseşti, ne îndrep
tăţesc să considerăm drept plauzibilă apropierea şi consolidarea rela
ţiilor. mai sus arătate, tocmai in anii 1385-— 1386 şi datorită primelor 
contacte diplomatice moldo-moseovite fi.

Ştirile in speţă se referă la prezenţa in Moldova, la voievodul Petru, 
a cneazului Vasilie, fiul cneazului Dimitrie Donskoi al Moscovei 7.

In conformitate cu obiceiul impus de Hoarda de Aur cnezilor ruşi, 
aceştia trebuiau să trim ită ostateci de onoare la curtea hanilor. In 
această situaţie se afla încă din 1382 cneazul moscovit Vasilie Dimi- 
trievici. El a reuşit să fugă de la Hoarda de Aur In 1385 şi abia in 1387 
să ajungă Ia Moscova. Intre timp. după cum ne relatează cronicile vremii 
şi alte izvoare scrise ruseşti, el a poposit in Rusia Kieviană, Podolia, 
Moldova şi Lituania, intrind inevitabil în relaţii diplomatice nu numai 
cu Kiprian şi Petru Muşat ci şi cu Vitold, marele duce al Lituaniei.

3 A lexand ru  A ndron ic , Oraşe moldoveneşti din secolul al XlV-lea in lu
mina celor mai vechi izvoare ruseşti, in  „Rom anos lav ica", X I .  istoric. Bucureşti. 
1965. p. 203—218 ; O. O. G iurcscu . Tirffuri sau oraşe şi cetali moldoveneşti din 
secolul al X-lea pină la mijlocul secolului al XVl-lea, Bucureşti, 19(>7. p. 71) . 
A lexand ru  A nd ron ic . Les vil les de Moldavie au XlV-e siecle ci la lumiere des 
xources les plus aneiennes, in  „ R R II" , 1970, 5. p. 8:i7— 853.

4 E. P . N aum ov . K istorii letopisnogo „Spiska russkich gorodov daVnţ/ch
i hliznich", in „Letopisi i c h ron ik i”. Moscova. 1074. p. 150— 153 ; vezi si recenzia
noastră in  „A l I A I" . Iaşi. X V I , 1979. p. 573— 571).

5 E. H ur inu zak i, Documente privitoare la istoria românilor, I. 2, p. 295—
29(i , M . Costăcheseu. Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II. 
p. 59!).

ii I. B. G rckov. Vostocinaja Evropa i upudolc /olotoj Ordy, Moscova. 1975 . 
I ’. K. ParasXa, I: istorii rannich moldavsko-russkich svjazcj (80-e i/tjda XIV 
veku). In „Izvestija  A kadem ii N auk M o ldavsko i S.S .R .", Ctvişinău. 1979. 2. p. 4:i—  
47 : Vezi şi recenzia noastră in  „ A I lA I ”, Iaş i. X V I I ,  1980, p. 728— 780.

7. P . F. P araska. op. cit-, p. 43— 44 ; V. Sp ine i. op. cit., p. 330— 331 şi n o 

tele 213— 215 cu tr im ite r i la cron ic ile  ruseşti d in  1‘oluoc Sobranie Russkich l.e- 
topis?/, şi a lte izvoare ruseşti de epocă.
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Relaţiile dintre Petru Muşat şi K iprian, şi prin acesta eu Vitold, 
precum şi cu cneazul Vasilie, poposit temporar la Suceava, la curtea 
voievodului Moldovei, în anul 1386, a constituit în sistemul diplomatic: 
al epocii o adevărată coaliţie an ti- ia g e llo n ie ăN u  vom insista asupra 
acestui aspect deosebit de important al relaţiilor diplomatice, mărginindu- 
ne a sublinia importanţa, pentru istoria Sucevei, a ştirilor referitoare la 
anii cînd cneazul Vasilie Dimitrievici s-a aflat temporar la Petru I Muşat. 
La vremea respectivă, clupă toate probabilităţile incă clin 1380, Suceava 
era capitala voievodatului Moldova, constituind un centru urban bine 
constituit încă dc la mijlocul secolului al X IV — lea clupă cum au dove
dit-o cercetările arheologice efetuate pe teritoriul actualului oraş Su

ceava !*.
în împrejurările din anii 1385— 1387, aflate in strînsă legătură şi 

cu întărirea statului feudal al Poloniei, ca urmare a uniunii politice 
cu Lituania ortodoxă, clar convertită la biserica romano-catolică, a fo s t. 

pe deplin posibil, ca Petru Muşat să fi manifestat şi tendinţa de a 
realiza o alianţă directă moldo-lituaniană, dat fiind faptul că Vitold, 
marele duce al Lituaniei, se manifestase făţiş împotriva Jagello-nilor 

catolici.

Totodată putem vorbi şi de influenţe directe economice, in afara 
celor politice şi religioase, in zona imediat nordică a Moldovei, în lu
mea volohilor. adică a românilor din Podolia, tocmai in regiunile care 
eliberate de sub dominaţia Hoardei de Aur, după bătălia de la Sinie 
Vodej din 1362, au fost incorporate marelui ducat al Lituaniei şi con- 
cedate cnezilor Koriatovici

Implicaţiile politice aflate in strînsă legătură cu chemarea de către 
vlahii podoleni a lui Iurg Koriatovici ca voievod, şi pe care apoi l-au 
ucis in urma unui complot al feudalilor locali, par a indica, după opi
nia istoricului V. T. Paraska, un eventual amestec al lui Petru Muşat 
în această înlănţuire de fapte, nefiind exclusă chiar existenţa unor fric
ţiuni de graniţă între Moldova muşatină num ită în cronicile ruseşti 
„ţara volohilor mari“ şi lumea vlahilor, adică a românilor dn zona sep
tentrională a Moldovei ll. E r a  pe deplin normal ca la vremea consti
tuirii sale ca stat feudal de sine stătător Moldova să fi înfruntat riva
lităţi multiple. Cert este că după 1377, ca urmare a eşecului lituanienilor 

de a rezolva în favoarea lor conflictele din lumea vlahilor podoleni. să 
sc fi produs încercări din partea Moldovei de a se fixa relaţii de bună 

vecinătate cu marele ducat la Lituaniei. Intensificarea contactelor diplo
matice în epoca la care ne referim este justificată şi de gasirea tutui 
echilibru de forţe în zonă, clin cauza creşterii presiunilor politice şi re
ligioase ale Poloniei, consolidată după uniunea cu Lituania.

8 P. V. Paraska, op. cit., p. 47.

9 M . O. M ate i, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, B ucu 

reşti. 1063.

Hi P. K. Paraska, op. cit., p. 47.

11. lb 'idem , p. 4ij.
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Tinârul stat feudal al Moldovei s-a bucurat în epoca lui Petru I 
Muşat de un larg prestigiu după cum o dovedesc şi descoperirile arheo- 

logire care ne atestă o arie de răspînd'ire a influenţei Iui Petru Muşat 
în direcţia podolo-lituaniană ,acolo unde locuiau „volohii". o entitate 
etnică bine distinctă si definită cert de cronicile ruseşti, fiind vorba de 
găsirea in zonă a numeroase tezaure monetare. în care se includ şi mo

nede de argint emise de voievodul Moldovei Petru I Muşat

După părerea specialiştilor, descoperirile monetare din vremea lui 
Petru Muşat atestă o realitate istorică şi anume că in ultimul pătrar 
al veacului al XlV-lea în Moldova se consolidase sistemul monetar, mo
neda moldovenească de argint fiind descoperită şi in afara teritoriului 
statului, după cum o dovedesc tezaurele monetare descoperite in veci
nătatea Moldovei şi chiar mai departe în sud, in Serbia şi în nord, in 
Lituania ,:i. Descoperirea în ultima vreme pe teritoriul Moldovei a unui 
tezaur la Corlăteni (Dorohoi), euprinzînd peste (iOOO de monede de ar
gint de la Petru I Muşat (peste 5800 exemplare) şi Ştefan I (circa 200 
exemplare), constituie una din cele mai elocvente dovezi a potenţialului 
economic al Moldovei la sfîrşitul secolului al XlV-lea. alăturîndu-se fai
mosului împrumut de 3000 de ruble de argint acordat de Petru Muşat 

in 1388 regelui Vladislav Jagello r'.
Actul respectiv a fost emis din Cetatea de Scaun a Sucevei, repre- 

zentînd prima menţiune documentară scrisă despre Suceava. Coroborată 

această informaţie, de o primă importanţă pentru trecutul ei istoric, 

cu menţionarea Sucevei in Lista oraşelor, avem certitudinea că ambele 
izvoare, independente ca sursă de emitere, sint demonstrative de ade
văr. Suceava va împlini în 1988 şase sute de ani de existenţă, fiind unu! 

din cele mai vechi oraşe medievale din Moldova ,r>.

in conjunctura internaţională a anilor 1386— 1387 coaliţia diplo
matică anti-iagello nu şi-a atins ţelul, dar a avut un important rol în 

menţinerea unui echilibru de forţe în zonă şi a permis statului feudal al 

Moldovei să fie recunoscut în cadrul structurilor feudale existente, ca o 

individualitate distinctă de sine stătătoare, confirmată de jurăm întul de 

credinţă din 1387. Actul respectiv a constituit in primul rînd asigurarea 

din partea puternicului regat al Poloniei a deplinei stăpiniri a lui Petru

12. G . B. Fedorov, Topografija Kladov s litovxkimi slitkami i menetami, 
in „K . S„ M oscova", X X IX ,  1949.

l.'i A l. A nd ron ic , N . G rigoraş, Tezaurul de monede moldoveneşti de la 
Corlăfeni (Dorohoi). in  „SCS. istorie", Iaş i, V I I I ,  1957, ], p . 222— 223 cu b ib lio 

g rafia  problem ei.

14. M . Costăcheseu, op. cit., I I .  p. 603— 604.

15. A lexand ru  A ndron ic , op. cit., în „R om anos lav ica“, p. 213 unde am  

id en tif ica t Suceava d in  Lista oraşelor cu oraşu l Suceava şi n u  cu cetatea de 

scaun a Sucevei, pe baza unu i docum ent d in  1403 a fla t în  traducere po lonă în 

a rh iva  Zo lk iev . A c tu l a  fost em is în  cetatea Sucevei („Soczatvi horodi") şi se 

referă la d an ia  unor sate d in  apropierea tirg u lu i Sucevei (Sucziawskoho torha).
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Muşat asupra întregii Moldove în graniţele ei bine precizate şi de Lista 
oraşelor, unde sînt menţionate oraşele moldoveneşti Hotin şi Cetatea 
Albă pe Nistru şi Gorodok pe Ceremuş, alături de vestita cetate a Ţe- 
ţinei. Astfel se consfinţea nu numai importanţa politică a regatului po
lon ci se recunoştea în mod direct individualitatea tînărului stat Mol
dova. care. treptat îşi va cîştiga locul binemeritat în arena interna
ţională.

în acest context de aprigă dispută diplomatică nu este de mirare 
că anii 1385— 1387 au adus pe primul plan al relaţiilor internaţionale 
figura voievodului Petru Muşat. reşedinţa lui voievodală de la Suceava, 
unde s-a aflat temporar cneazul Vasilie Dimitrievici, cu care prilej, aşa 
cum s-a menţionat, s-au consolidat relaţiile bilaterale moldo-kieviene şi 
moldo-lituaniene şi, totodată, s-au pus bazele viitoarelor relaţii moldo- 
moscovite.

Capitala Moldovei ,oraşul medieval Suceava, a jucat în acea vreme 
un rol foarte important, aici existînd nu numai un palat dumnesc pe 
teritoriul oraşului ci şi o puternică cetate 1<;, care, la fel, putea să găz
duiască un oaspete de seamă cum a fost cneazul Vasilie Dimitrievici la 
acea vreme moştenitor al tronului marelui cnezat al Moscovei.

Rolul acestui important centru urban medieval al Moldovei a cres
cut in mod simţitor după 1388, devenind curînd, in 1390, locul impor
tantelor tratative diplomatice de încheiere şi semnare a alianţei Ţării 
Româneşti cu Polonia, Moldovei muşatine revenindu-i importantul rol 
diplomatic de mediator l7.

în anii următori cetatea şi oraşul Sucevei capătă o importanţă de 
netăgăduit, deoarece de aici se emit actele omagiale din anii 1393 şi 
1395 |s. întărindu-se convingerea că Roman I şi Ştefan I au consolidat 
poziţia diplomatică cîştigată cu m ultă abilitate de voievodul înţelept şi 
tenace, care a fost Petru I Muşat, fondatorul Cetăţii de Scaun a Sucevei.

LE  R O l.E  DE  I.A  V IL L E  D E  S U C E A V A  D A N S  LE  D E P L O IE M E N T  

DE  Q U E L Q U E S  —  U N S  EV EN EM EN T S  IN T E R N A T IO N A U X  

E N T R E  L E S  A N N ftES  1385 ET 1387

Resume

Se rappo rtan t aux  annces 1385— 1387, qu i on t porte au  prem ier p lan  des 

re lations d ip lom atiques la  figure  du voîvode Petru 1 M uşat de la  M oldav ie , 

l'au teur m ontre  l ’im portance  des rapports b ila te raux  moldo-kieviens et moldo- 
lituan iens. a insi que la  rca lisation  des prem ieres re lations d ip lom atiques  moldo- 

m ow ovites. p a r  suite de la presence du prince Vasilie  en M o ldav ie  ă  la  cour 
de Petru, d 'apres toutes les probab ilites. a Suceava.

1(5 M ircea D . M ate i. A l. A ndron ic , Cetatea de Scaun a Sucevei, Bucureşti, 
Ed. I I .  19(57.

17 E. H urm uzak i. op. cit., 1, 2, p. 323.

18 Ibidem, p. 817 şi 818 ; M . Costăchescu, op. cit., p. 612 şi 613.
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En mâir.e tem ps on m et en evidence le role de la v iile  de Suceava, im por

tan t centre n rba in  m edieval, la cap ita le  d u  pays apres 1:580 et du  C hăteau  fo rt 

de Suceava, fonde par Petru I M uşat. M entionnees en docum ents a pei:: ■ en 

J:î88, ta n t la v iile  que  le chăteau dev iennent le thcâtre  de quelques'uns im por

ta  nts evenements d ip lom atiques . r ta n t connu le fa it q u ’en i:!f>0 on a sigr. • ici

le tră ite  entre la Valachie et la PolOKne.

Dans le contexte des relations d ip lom atiques  de l ‘e|»oque. Suceava a a. ie ve

line grande im portance et les voîvodes Rom an I et Ş te fan  1 on t consolidc k-, po-

sition in terna ţiona le  de la M o ldav ie  gagnee avec beaucoup d 'hab ile te  pa r Ic --age

et le tenace Petru  I M uşat, le fondateur du Chăteau  fort de Suceava. ASEDIUL SUCEVEI DIN 1653

(•< )NST A N i l N Ş E R B  A N

în istoria Moldovei, cetatea Suceava a cunoscut, de-a lungul existen
ţei ■ i dc puste o jumătate de mileniu, un şir neîntrerupt de momente pline 
ele ^ ’nrie şi strălucire. Durată iniţial in vremea lui Petru Muşat (1.187 
IUI ' ea a avut rolul (le fortăreaţă menită să apere oraşul declarat capi
ta l. ;i ţării, unde se construise şi un palat princiar de lemn Aici.
la S h-eava. aveau să domnească, rind pe rind. din vremea lui Petru Muşat 
pii ia Alexandru Lăpuşneanu. nu mai puţin de 25 de domni, timp in 
care etatea cu acelaşi nume. a cunoscut o seamă de transformări, spo
rind in suprafaţă şi fiind înzestrată cu o nouă incintă de ziduri mai 
groase si mai puternice, întrerupte din loc in loc de turnuri rotunde şi 
pătrate, prevăzute cu erenele pentru arcuri, arbalete şi tunuri-. Astfel 
fortificată, ea a putut face faţă asediilor otomane din anii 1 176 şi 1-185 

7>i t-lui polon din I 1 9 7 devenind de-a lungul vremii simbolul luptei 

penlru independenţă a ţării. In anii ce au urmat cetatea a mai fost ase

diat. de poloni in 1509. ocupată in 1588 prin trădare de otomani, apoi 

ase ti iată în 1563 de către Ştefan Tomşa. iar eurind după aceea lăsată in 

prapnă din porunca înaltei Porţi in vremea lui Alexandru Lăpuşneanu 

De importanţa strategică a cetăţii in sistemul de apărare al Mol- 

(i( \ i şi-a dat seama şi Vasile Lupu, deşi pe timpul lui capitala Mol

dovei era de acum la Iaşi. Totuşi, deseori el venea aici pentru a petrece

0 vreme Ia palatul său pe care l-a reconstruit incă de Ia începutul dom

nit: din apropierea centrului comercial al oraşului, supravegherea lu-

1. M. I). M ate i. Contribuia arheologice Ut istoria oraşului Suceava, B ucu
roşi ■, !!KRt. p. HI— 82 : 112— 128 ; M . I). Matei. Em il 1. Em and i. Observaţii asupra 
strai'.orutiei Curţii Domneşti de la Suceava, in „A nua ru l M u /cu liii Judeţean Su- 
r<‘n\ ,, I ‘>77. p. 1U3— 118; vezi si K. A. Romstorfer. Cetatea Sucevei, Bucureşti. 
l'H.i. .- X X I  — X X I I I .

2. Despre fortificarea cetăţii pe tim pu l lu i Ş tefan  cel M are  vezi M iron
1 «.'■■. Opere, Bucureşti, li'58. p. 205.

K. A. Itom slorfer. op. cit., p. X X V I I— X X IX .

-1. A. I.apodatu . Cetatea Sucevei, Bucureşti. 15*1-1. p. <>'— 7 ; P. P. Panaitoseu, 
C r(...c /le  xlavo-romune din sec. XV— XVI, Bucureşti. p. H-», 1B5.
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orarii asigurînd-o vornicul Hance'. Drept urmare, din porunca sa s-au 
ridicat noi construcţii în curtea interioară a cetăţii, un foişor de lemn 
sprijinit pe stîlpi de piatră în scopul lărgirii cimpului de vedere al os
taşilor care stăteau de strajă. Apoi au mai fost schimbate vechile aco
perişuri ale locuinţelor, al corpului de gardă şi al depozitului de arme 
şi muniţie. De asemenea, au fost aduse provizii pentru garnizoana care 
trebuia să apere in orice moment cetatea. în 1641, misionarul catolic 
Petru Bogdan Baksic, care a vizitat Suceava, afirmă că cetatea clin apro
piere „avea trei-patru turnuri mari şi altele mai mici44. iar deasupra porţii 
acesteia se afla o placă de piatră pe care era „săpat un cap de bour care 
este stema ţării41. Tot el adaugă că dedesubtul acesteia erau „inscripţii 
slavone ale diferiţilor principi44. „Este bine păzită cetatea —  continua 
el —  înzestrată cu arme şi este ţinută întotdeauna ferecată441'. Aceasta 
însemna că era prevăzută şi cu tunuri dar şi cu o puternică garnizoană.

Curînd după aceea s-au făcut lucrări de modernizare la palatul dom
nesc din oraş, înlocuindu-se acoperişul din şindrilă cu altul din olane 
şi s-au schimbat ancadramentele din lemn de la uşi şi ferestre cu altele 
din piatră, lucrare cu care Vasile Lupu se mindrea faţă de magistratul 
oraşului Bistriţa din Transilvania, intr-una din scrisori : „prilejuindu- 
ni-se nouă a face de iznoavă nişte case din piatră den temelie aici la 
Suceava44 7. Cu acest prilej se ştie că s-a făcut şi o cişmea la curtea dom
nească, aducîndu-se apa pe olane de Ia izvoare captate 8.

Astfel fortificată, cetatea a dat un examen de mare importanţă pen
tru apărătorii ei in toamna anului 1650, cînd Moldova a fost invadată 
succesiv de tătarii şi cazacii zaporojeni în scopul îndepărtării lu i Vasile 
Lupu de monarhia polonă. în  acea toamnă sîngeroasă, cînd oraşul Iaşi, 
capitala ţării, a fost trecut prin foc şi sabie, „şi au ars laşul pină hi pă
m int11 după declaraţia unui călător străin oraşul Suceava a fost şi el. 
supus incendiilor şi distrugerii aproape totale ale căror urme mai erau 
încă vizibile după mai bine de două secole. Potrivit mărturiei unui is
torie sas, W. Sehmidt, care a trăit in Suceava in secolul trecut, rezultă 
că la biserica Sf. Dumitru se mai putea vedea in 1870 zgârieturile fă 
cute cu vîrful săbiei de către cazacii zaporoj ni, care ocupaseră pentru 
o vreme oraşul „tempora occupatione kaza'\orum Stanislav Visnev.ski,

5. Vezi eodespondenţa cu m ag is tra tu l o raşu lu i B istriţa  d in  an ii 1035— Iti ;7. 
cind se cer d in  T rans ilvan ia  meşteri şi m ater ia le  necesare luc rărilo r  de restau
rare  a pa la tu lu i p r in c ip a r  d in  Suceava ; Documente Hurmuzachi, X V , partea 2, 

p. 1014— 1015, 1028— 1029.
ii. Călători străini despre ţările romane, V I. Bucureşti. 1070, p. 238.
7. Documente Hurmuzachi, X V . partea 2. p. 1103— 1105.

8. Vezi „S tud ii şi cercetări de istorie veche”, 3— 4/1955, p. 776.

0. Călători străini despre ţările române, V , Bucureşti, 1973, p. 491.

10. G . K raus. Cronica Transilvaniei, 1608— 1C65, Bucureşti. 1905, p. 14:-î. 
„au  ars tirgu l Sucevei1* a f irm ă  cron icaru l : vezi şi A lb riy ch t S tan is lav  Rad?>\vill, 
Memoriale rerum gestarum iu Polonia 1632— 1656, IV . 1648— 1056, W arsaw a, 1)74, 
p. 183— 184 ; A rh . St. Bucureşti, m-rea Barnovschi I I — 3, f. 1 v— 2, hrisov d in
12 august 1051. unde se relatează arderea Tg. laşi şi Tg. Suceava ; un hrisov 
pentru  m-rea D ragom irna  relatează că a tunc i a fost cucerită, arsă şi je fo iţi toţi 
cei a f la ţi acolo, A r. St. Buc. m-rea D ragom irna , 11— 3, f. 4— 5.
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Andrei Redjinski44 : „Tempora kazakorum hie fu it Szanislav Bucinski14 u . 
Relatări contemporane menţionează că Vasile Lupu, după ce a pribegit 
atunci prin codri, s-a refugiat cu familia sa la adăpostul zidurilor cetăţii 
Suceava, care a rezistat cu succes atacurilor cazacilor zaporojeni De 
aceea, un an mai tîrziu, în 1651, după invazia tătarilor crimleni şi a ca
zacilor zaporojeni. s-au întreprins la cetatea Suceava noi lucrări de for
tificaţie, aducîndu-se şi de data aceasta materiale de construcţie din Tran
silvania ,;t.

în primăvara anului 1653, cînd a izbucnit criza politică în Moldova, 
declanşată de tentativa marelui logofăt Gheorghe Ştefan de a-l răsturna 
pe Vasile Lupu din domnie şi a-i lua tronul, cetatea Suceava era puter
nic fortificată pentru a străjui drumurile din nordul ţării ce duceau spre 
Polonia. în urma lucrărilor de sporire a capacităţii de apărare era alcă
tuită din două incinte concentrice, inegale ca formă şi ca rezistenţă. 
Cea exterioară avea o formă circulară cu înălţimea de 15 m şi grosimea 
de 2— -I m, cu (i turnuri semicirculare, iar cea interioară, de formă pa- 
trulateră. era prevăzută cu 8 turnuri pătrate K. De reţinut că. în jurul 
incintei exterioare, apărarea cetăţii era asigurată şi de un şanţ adine 
de 10 m şi larg de 20— 30 m. Armamentul de care dispunea cetatea era 
constituit din tunuri de cetate instalate pe meterezele celor şase turnuri 
circulare Garnizoana cetăţii, la data începerii asediului, era puţin nu
meroasă, adică formată din 80 de seimeni şi 60 de mercenari germani 
Di.,punind de cantităţi mari de provizii, muniţie, armament, apărătorii 
puteau rezista multă vreme, chiar cîteva luni, oricărui atac din afară, 
chiar dacă in primăvara acelui an a sosit aici cu întreaga sa curte Eca- 
terina doamna şi fiul ei, Ştefăniţă, cu boieri şi jupinese. pentru a adă
posti aici tezaurul domnesc în timpul luptelor pentru domnie dintre 
Gheorghe, pretendentul, şi Vasile Lupu, domnul legal al ţării.

Asediul cetăţii s-a desfăşurat în două etape. în prima etapă (iulie- 
august), din trupele iui Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, care respin
seră pe acelea ale lui Vasile Lupu şi ajunseseră din nou la Iaşi, s-a des
prins o parte şi s-a îndreptat (înainte de 9 iulie) 17 către Suceava în ur
mărirea familiei fostului domn, asupra căreia era şi o bună parte din 
tezaurul acestuia. Ajunse îndată la cetatea cu acelaşi nume, ele au îm 
presurat-o iar comandantul lor a somat pe cei închişi înăuntru să se 
predea. La refuzul primit, trupele au început să sape şanţuri în jurul zi

11. B ib i. Acad. ms. germ an 64 ; W . Sehm id t, Suczawa's historişche Denk- 
wiirdUjkeitcn, C zernow itz, 1870, p . 165 şi nota 632.

12. I. N istor, Contribuţii la relaţiile dintre Moldova şi Ucraina in veacul 
al XVIl-lea, in „A na le le  Academ ie i Rom âne", m cm . secţ. ist., seria I I I .  tom . 
X I I I ,  p. 200, scrisori d in  19 şi 30 septem brie 1650.

13. Documente Hurmuzachi, X V , partea  2. p. 1197 ; la  p. 1202 e vorba de 
cuie .şi la tu r i de ş ind r ilă .

14. M . D. M ate i, A l. A ndron ic . Cetatea de scaun a Sucevei, Bucureşti, 1965, 
p l. I a, p. 30, 32.

15. Idem, p. 24.

10. Călători străini despre ţările române, V I, Bucureşti. 1970, p. 96— 102 ; vezi 
şi K. A. Roinstorfer. op. cil., p. X L V .

17. Documente Hurmuzachi, X V , partea 2, p. 1228.
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durilor cetăţii, aşteptînd sosirea şi a domnului Gheorghe Ştefan cu re-uul 

armatei sale S-ar fi putut efectua chiar atunci un asalt asupra ce
tăţii, clar asediatorii ,deşi dispuneau de o armată de cîteva mii de oarv.-ni. 
nu posedau artileria necesara într-o asemenea situaţie, artilerie are 
avea să sosească abia clupă două săptămini. adică clupă 30 iulie, •.imu
rile fiind aduse de la Iaşi şi Hotin l!l. In acelaşi timp. apărătorii în^i:f!e- 
ţiţi de Ecaterina doamna, nu numai că au respins cererea de capitulare 
dar răspunzind atacului asediatorilor au provocat pierderi în rîndul -s- 
tora. Curînd a sosit la Suceava şi Gheorghe Ştefan c u  întreaga sa ar
mată. care se ridica la aproape 10.000 oameni -'".

La începutul lunii august însă, asediatorii au aflat că spre ce'ale 
se îndreaptă o armată de cazaci zaporojeni, condusă de Timuş Hmel- 
niţki. ginerele lui Vasile Lupu, pentru a o despresura. „Am primit ves
tea că Lupul cu ginerele său adusă iarăşi oaste aici în margine şi să si'esc 
să vină împotriva noastră cît mai curînd**. scria Gheorghe Ştefan din 
Suceava la (» august, căpitanului St. Petki din armata lui Gheorgh • IT 
Rakoczy -’1. Drept urmare, asediul a fost ridicat, cea mai marc parte a 
trupelor lu i Gheorghe Ştefan retrăgindu-se pe valea Şiretului, spre • îd. 
pe loc răminînd numai un mic detaşament de observaţie lingă cetate-’-'. 
In acest fel trupele cazacilor zaporojeni au putut ajunge la cetate mai 
uşor. fără prea mari dificultăţi.

A doua etapă a început după sosirea Iui Timuş Hmelnitki la Suceava, 
in fruntea a 9.000 de cazaci zaporojeni -;!. Abia sosit, acesta a ord< nat 
ostaşilor săi să sape şanţuri şi să ridice obstacole de pămint pe laturi 
de sud a cetăţii24, iar o parte clin ei să efectueze un raid de jaf în îm
prejurimi clupă provizii, si tot felul de bunuri -’*. Cu acest prilej au fost 
atacate satele, tîrgurile. bisericile şi mănăstirile, au fost incendiate gos
podăriile oamenilor paşnici, a pierit mulţime de oameni, au fost pră

!8. Ibidem, p. 1234 ; scrisoare d in  30 iu lie  1653. M iro n  Costin , Opere, B ucu 
reşti, 1958. p. 158.

19. K . A. Rom storfer, op. cit., p. X L V .

20. Scrisori d in  4 şi 20 iu lie  d in  T rans ilvan ia  relatează că Gheorghe Ş te 
fan  avea a lă tu r i de oastea ţării şi trupe  de la  M ate i Basarab  şi h anu l tă ta r.'o r 
Documente Hurmuzachi, X V , partea 2, p. 1227, 1231.

21. A . Veress. op. cit., p. 207.
22. M iron  Costin . op. cit., p. 158— 150.

23. Ibidem, p. 158 ; G . K raus. op. cit., p. 163. C ron icaru l exagerează că 
ar fi fost 12 000 oam eni. U n raport veneţian  d in  V arşov ia  exagera şi m a i m u lt. 
d ind  c ifra  de 15 000 o staş i; Documente Hurmuzachi, IX ,  partea 1, p. 3 3 ; v .: ? 
şi K . A. Romstorfer, op. tril. p. X L V . A u to ru l com entează datele d in  a lte  izvoare 

şi a f irm ă  că ar fi fost 15 000 cazaci şi 700 tă tari ; Călători străini despre ţările 
române, V I. Bucureşti. 1976, p. 90 ; un raport po lonez d in  august 1053 m enţio 
nează n u m a i 0 000 o a m e n i;  Documente Hurmuzachi, vo i. 2, sup!. 3, p. 47 ; un

a ltu l, d in  august— septem brie susţine că la  Suceava erau 15 000 cazaci şi 700 tă 
tari ; Idem, p. 49 ;

24. A . Lapedatu , op. cit., X L V II  ; R . Rosetti, Istoria artei militare a româ
nilor pină la mijlocul veacului al XVII-lea, Bucureşti, 1947, p. 442, no ta  1.

25. Un raport po lon a firm ă  că ra idu l a fost efectuat de 9 000 cazaci (?) d in  
cei 15 000 şi d in  care s-au întors m u lt  m a i p u ţin i. Documente Hurmuzachi, supl
2, voi 3, p  50.
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date de obiecte preţioase lăcaşurile de cult-,:. Intre timp Gheorghe Şte
fan îşi sporea efectivele militare cu noi contingente sosite din Tran
silvania şi Polonia. Miron Costin, cronicarul, menţionează că domnul 
Moldovei se stabilise la Tg. Cotnari, unde s-a întilnit cu trupele aliate 
formate din secui, maghiari, munteni şi poloni -7. Spre tabăra aliată se 
îndreptau totodată şi carele cu muniţie (praf de puşcă, ghiulele, grenade), 
armament (tunuri, bombarde, securi), provizii (pîine. cereale, făină, pes- 
meţi, vin), cai, echipament -s. In felul acesta, la Grigoreşti pe Şiret s-au 
strîns în tabără, la început 4.000 ostaşi veniţi din Transilvania cu 20 
tunuri, 1.000 pedestraşi şi JJ00 călăreţi aduşi din Polonia, în afară de 
cei aproape 10.000 clin oastea Ţării Moldovei, la care se mai adăugau 
mercenari, lefegii şi seimeni. Un ajutor deosebit l-a prim it cu acest pri
lej domnul Moldovei, confirmat între timp şi de înalta Poartă, din par
tea polcovnicului polon Kondracki, comandantul trupelor polone, care 
cunoştea tactica de luptă a cazacilor zaporojeni. După concentrarea ar
matei aliate, aceasta s-a îndreptat în grupuri mici către Suceava, pe care 
.iu împresurat-o din nou, deoarece garda de observaţie, lăsată de Gheor- 
i<he Ştefan, fusese nimicită de cazacii zaporojeni. La început s-a încercat 
să se ia cu asalt, prin surprindere, tabăra cazacilor lui Timuş Ilmel- 
niţki, dar fără succes, deoarece aceştia reuşiseră să sape pînă atunci 
şanţuri de luptă şi să construiască obstacole împotriva infanteriei şi ca
valeriei. Cronicarul sas G. Kraus afirmă că Intăriturile cazacilor erau 
„de o nemaipomenită tărie şi prevăzute cu două şanţuri de comunicaţie 
(Lauffgrăben) avind ca piedică mai multe mii de coase înfipte îneît, dacă 
cineva ar fi ajuns aproape dc- şanţuri n-ar fi putut face nimic“ In 
continuare el relatează că „pe sub pămint aveau locuri ascunse şi multe 
gropi în jurul întăriturii, îneît nimeni nu putea intra în ele nevătămat. 
Mulţi oameni îndrăzneţi trebuiră să-şi lase viaţa aici ca să moară clin 
pricina c o a s e l o r D e  altfel asediaţii mai aveau avantajul că tabăra lor 
era amplasată pe dealul unde era construită cetatea care domina îm 
prejurimile şi de unde se putea observa orice mişcare pe mare distanţă.

Respinse şi împrăştiate, trupele aliate ale lu i Gheorghe Ştefan aveau 
să fie urmărite de cazacii zaporojeni, totodată plecaţi şi după provizii 
în zonă. In acest fel ei au reuşit să ajungă chiar în oraşul Suceava pe 

care din nou l-au jefuit de b unu r i:!l.
In aceste condiţii. Gheorghe Ştefan, împreună cu comandanţii tru

pelor aliate, a convocat un consiliu de război (bellicum consilium) în 
cursul căruia s-a discutat tactica ce trebuia aplicată împotriva adversa

20. M iron  Costin . op. cit., p. 159.
27. Ibidem, p. 158— 159 ; A . Veress, op. cit-, X , p. 207.
28. Documente Hurmuzachi, X V , partea  2, p. 1233, prov iz ii d in  T rans ilva 

n ia  ; p. 1234, p ra f de puşcă, scu turi ; p. 1237, la  31 augus t se cercau d in  T ran 
s ilv an ia  3— 1000 p iin i pen tru  os ta ş i; Ibidem, p. 1238— 1240, cai (p. 1238). tu nu r i 
(p. 1240), c ism e (p. 1239), la  16 septem brie Gheorghe Ş tefan  scrie despre lipsa  
p ra fu lu i de puşcă la  S u c e a v a ; Ibidetn, p. 1241— 1242, despre prov iz ii ; Ibidem,

p. 1244.
29. G . K raus , Cronica Transilvaniei, ICOS— 1665, Bucureşti, 1965, p. 165.

30. Ibidem.
31. M iron  Costin , op. cit., p. 159.
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rului care se dovedea destul de redutabil. Cu acest prilej colonelul polon 
Kondratki a prezentat modul de luptă al cazacilor zaporojeni şi moda
litatea cea mai eficace pe care trebuia s-o adopte împotriva lor în 
sensul să bombardeze tabăra şi interiorul cetăţii şi să stringă cercul in 
jurul cetăţii şi taberei asediaţilor cit mai mult. Totodată s-a hotărit să 
se sape şanţuri de luptă în faţa taberei cazacilor zaporojeni pentru a su
praveghea şi limita şi mai mult mişcarea lor în eîmpul de luptă.

Specialiştii care au studiat acest eveniment din istoria cetăţii Su
ceava, din vara şi toamna anului 1(553, au stabilit că dispoziţia trupelor 
aliate în juru l cetăţii ar fi fost următoarea : trupele polone se aflau pe 
latura de est şi sud, pînă in dreptul fostului cimitir catolic : trupele din 
Transilvania, în partea de nord şi nord-vest iar trupele lui Gheorgiie 
Ştefan intre trupele polone şi cele din Transilvania:i:!. In tot cursul 
lunii august, asediatorii au efectuat bombardamente de artilerie asupra 
cetăţii ţintind,în special interiorul acesteia, fără a provoca distrugeri 
z i d u r i l o r î n  acelaşi timp, ele s-au apropiat şi mai mult de poziţiile 
asediaţilor, micşorîndu-le astfel posibilităţile de aprovizionare cu apă, 
furaje şi alimente. Drept urmare, detaşamentul de tătari aflat în tabăra 
căzăcească, a părăsit tabăra acestora plecînd în ţara lor chiar cu învoi
rea lui Gheorghe Ştefan, care avea tot interesul să reducă forţa armată 
a asediaţilor*’. Cu toată vitejia manifestată in timpul asediului, cazacii 
zaporojeni au suferii pierderi atît de mari incit, la sfîrşitul lunii august, 
numărul lor se ridica numai la 5— (i.000 ostaşi:!li. in schimb tabăra aliată 
era din plin aprovizionată cu alimente, cu muniţie, cu armament, cu 
furaje şi cu trupe din Polonia şi Transilvania :;7.

La începutul lunii septembrie, după două luni de asediu, situaţia 

celor din cetatea Suceava şi din tabăra cazacilor zaporojeni devenise 

foarte critică, deoarece ei nu mai dispuneau de o putere de foc superi

oară adversarului. Din aceste motive, aflaţi într-o situaţie disperată, la 

porunca Iui Timuş Hmelniţki, s-a încercat o străpungere a fortificaţiilor 

aliaţilor pentru a captura tunuri, muniţie şi alimente. Tentativa care a 

avut loc în sectorul ocupat de trupele lui Gheorghe Ştefan, a fost in i

ţial favorabilă asediaţilor, dar cu sprijinul trupelor polone, situaţia a 

fost restabilită iar atacatorii respinşi cu pierderi grele, deşi reuşiseră 

să captureze cîteva piese de artilerie11 :fil. Totuşi problema cea mai gravă 

era lipsa de alimente şi apă, fapt care a declanşat foametea în tabăra 

asediaţilor, în timpul căreia au fost obligaţi să mănînce pieile cailor

32. lbiclem, p. 159— 160.
33. R. Rosetti, op. cit., p. 442.
34. K . A . Rom storfer, op. rit., p. X L V I— X I .V I I .
35. Documente Hurmuzachi, supl. 2. voi. :t, p. 50.

36. Ibidem, p. 51, V, partea 1, p. 21, d upă  un raport clin T rans ilvan ia  

d in  24 septem brie— 10 octom brie.

37. Documente Hurmuzachi, X V , partea 2. p. 1240, 1239, 1241, 1242, 1245 ; 
A . Lapedatu , op. cil., p. 15 ; N. lorga, Acte şi fragmente, I, p. 233.

38. R. Rosetti, op. cit., p. 244.

ASEDIUL SUCEVEI DIN 1653. 211

morţi, curelele de la harnaşament, chiar şi ia rb ă :in. Cronicarul sas G. 
Kraus relatează că în tabăra asediaţilor preţul plinii ajunsese foarte ri
dicat şi anume la 5 florini /,°. Cu toate acestea, cazacii zaporojeni res
pingeau cu vitejie atacurile aliaţilor, o vitejie rar întîlnitâ într-o astfel 
de situaţie Şi poate că asediul ar mai fi durat încă o lună, timp in 
care ajutorul trimis de Bogdan Hmelniţki, hatmanul cazacilor zaporo
jeni, pentru despresurarea cetăţii Suceava ar fi putut sosi la vreme 
dacă prin trădare nu s-ar fi dezvăluit artileriştilor din tabăra aliată, 
locul din cetate unde era stabilit comandantul suprem al trupelor ase
diaţilor. al lui Timuş Hmelniţki. Cînd s-a aflat cu precizie acest Joc, care 
de fapt era mereu schimbat, de la o zi la alta. artileria şi-a concentrat 
focul asupra lui. reuşind, după cîteva salve, să-l rănească mortal pe fiul 
lui Bogdan Hmelniţki, care pină atunci se dovedise a fi plin de calităţi 
de bun comandant al trupelor aflate sub conducerea lui. Se relatează 
de către contemporani că după aceea, acesta n-a mai trăit decît cîteva 
zile, după care a murit Ia 15 septembrie Cele mai multe izvoare con
temporane afirmă că fiul lui Bogdan a fost rănit la picior şi că din cauza 
cangrenei declanşate acesta a decedat după trei zile de chinuri Vl. Cum 
era şi firesc. în locul lui a fost ales un alt comandant suprem al ase
diaţilor, polcovnicul Nicolae Feodorovici, care, insă, nu se bucura de 
prea mare autoritate în rîndul ostaşilor săi. Cu toate acestea asediul a 
mai continuat încă trei săptămîni, timp în care. pentru prima dată. au 
început negocierile pentru predarea celor din cetate. De altfel, asediul 
care dura de peste 90 de zile, slăbise rezistenţa trupelor asediate, pe de 
o parte, iar pe de alta, aliaţii se simţeau tot mai puternici pentru a 
continua asediul. Totuşi zvonurile care circulau tot mai des despre un 
apropiat ajutor m ilitar care se îndrepta către cetate, menit să salveze 
familia lui Vasile Lupu şi tezaurul pe care acesta il avea asupra sa. l-au 
determinat pe Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, să accepte în ultimul 
moment, o capitulare condiţionată a celor clin cetatea Suceava şi din ta
băra alăturată Un rol important la reuşita acestor negocieri l-ar fi 
avut doamna Ecaterina, care, după relatarea unui istoric din secolul tre
cut, s-ar fi comportat in timpul asediului ca o adevărată spartană.

39. M iron  Costin . op. cit., p. 163 : G . Kraus. op. cit., p. 166 ; Călători străini 
despre ţări le române, V I, Bucureşti, 1976, p. 100.

40. G . K raus, op. cit., p. 167.
41. Documente Hurmuzachi, V. partea I, p. 22 ; vezi scrisoarea arh iepisco

pu lu i dc S trigon iu , d in  24 sept.— 10 oct. 1653.

42. La 29 august 1653 se ştia de către poloni că Bogdan H m e ln iţk i se ho 
tă rise să v in ă  cu noi trupe  pentru deblocarea cetăţii Suceava de asediatori ; Do
cumente Hurmuzachi, supl. 2, voi. 3. p. 47.

43. Documente Hurmuzachi, sup l. 2, vo i. 3, p. 52 ; M iron  Costin. Opere, 
Bucureşti, 1958, p. 163; G . K raus, op. cit., p. 166 a firm ă  că proeetilu l I-a lov it 
Sn spate.

44. M iron  Costin . op. cit., p. 18 ; vezi şi O ltea N istor. op. cit., p. 39— 40 :

45. Vezi şi calculele făcute de u n ii specialişti m ilita r i re la tiv  la forţele 

asediaţilor şi ale asediatorilor raportate la  lung im ea  fron tu lu i fiecăru ia  d in  cei 

doi beligeranţi, d in  care rezu ltă că asediaţii incă m ai aveau resurse de a con

tin ua  rezistenţa şi a fi sa lvaţi in  u lt im u l m om ent. R. Rosetti, op. cil., p. 445.
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Capitularea trupelor cazacilor zaporojeni asediate în Suceava s-a 
făcut in baza unui jurăm int de credinţă şi de alianţă totodată, pe care 
aceştia au fost nevoiţi să-l depună împreună cu comandanţii lor, regelui 
Poloniei, principelui Transilvaniei, domnilor Moldovei şi ai Ţării Ro
mâneşti la !) octombrie, care începea in felul următor : ,,Noi Nicolae 
Feodorovici, actualul comandant al trupelor de zaporojeni, împreună cu 
coloneii noştri... jurăm  că primind dovezi de bunăvoinţă şi milostenie 
de la luminatul domn şi principele Transilvaniei ca şi clin partea dom
nilor principatelor... promitem in schimbul acestei favoare, ascultarea 
faţă de stăpînul nostru de a 1111 ataca niciodată şi în nici un fel, nici 
persoana sa, nici ţările lor şi dimpotrivă să fim prezenţi pentru a lupta 
cu duşmanii lor ca şi cum ar fi ai noştri. 14 De asemenea se prevedea că 
în caz că 1111 vor fi credincioşi acestui jurăm înt, la care erau cooptaţi 
copiii şi soţiile lor, prin consecinţele lui ei să sufere urmările necesare. 
Concomitent se mai prevedea unele condiţii şi anume : să depună steagu
rile şi armele care li se vor restitui ulterior, să nu ia cu ei nimic din ce
tate, să restituie lucrurile jefuite de la biserici, să nu scoată pe nici o altă 
persoană din cetate, să nu provoace nici un rău locuitorilor Moldovei 
după ce vor pleca din cetate, să nu se amestece pe viitor în treburile 
interne ale Moldovei w.

Capitularea condiţionată a fost aplicată aproape întocmai, după ce 
un împuternicit din partea aliaţilor, căpitanul loan Mikes, ar fi primit 
jurăm întu l din partea asediaţilor că vor respecta actul încheiat'*7. Aşa 
de exemplu au fost depuse armele şi steagurile, au fost restituite aproape 
în întregime bunurile jefuite de la biserici şi mănăstiri. O însemnare 
pe un liturghier cu coperţi din aur şi argint, aparţinînd mănăstirii Dra
gomirna. dăruit în 1610 de Constantin Movilă, a fost răscumpărat de 
Ecaterina doamna şi apoi dăruit din nou mănăstirii w. Alte bunuri de 
preţ au fost îngropate de cazacii zaporojeni pe platoul pe care s-a aflat 
atunci tabăra lor şi abia după mai bine de trei secole, în campania ar
heologică din „Cîmpul şanţurilor** de ia Suceava, s-au descoperit o 
parte din ele ca de exemplu două tezaure conţinînd obiecte de aur şi 
argint, un mare număr de perle, linguri de argint, fragmente de cruci 
din aur lucrate în filigran, candelabre, cădelniţe, coperţi de cărţi de cult 
lucrate in aur şi argint, plăcuţe de aur, precum şi farfurii din cositor
etc. '‘n. Apoi aliaţii n-au mai restituit steagurile şi armele asediaţilor.
Cronicarul sas G. Kraus afirmă că trupele de lîngă cetate ale cazacilor
zaporojeni ,au plecat din tabără „fără steaguri şi tobe, fără arme“ so. In
fino, după relatări contemporane, rezultă că în retragerea spre ţară, 
cazacii zaporojeni au fost atacaţi pe drum chiar înainte de a părăsi Mol-

46. Documente Hurmuzachi, supl. 2. voi. 3, p. 53—54 (1. polonă cu tradu
cere 1. franceză) ; N. lorga, Acte şi fragmente, I, p. 236—237.

47. G. Kraus, op. cit., p. 168.
48. V A. Urechiă, Biserica din Ceta'ea Ncamfu şi documentele relative la 

Vasile Lupu şi doamna Ruxandra, Bucureşti, 1890, p. 134, nota 1.
4”. M, D. Matei, A. Andronic. op. cit., p. 40.
50. G. Kraus, op. cit., p. 167 ; Paul de Alep susţine că aceştia a1’ plecat 

din cetate c-’ Hinurile lor, ceea ce este greu de crezut. Călători străin; despre 
ţările române, VI. Bucureşti, 1976, p. 100.
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dova. de trupele polone, provocîndu-le mari pierderi ’’1. Oricum, un grup 
destul de mare dintre ei au însoţit convoiul mortuar al fostului lor c-o- 
mandant Timuş Hmelniţki, al cărui trup a ajuns la Cehrin la 22 oc
tombrie 1653, unde a fost înmOrmîntat în prezenţa mamei şi a soţiei 
lui. după o mărturie contemporană Conform înţelegerii dintre Gheorghe 
Ştefan şi aliaţii săi. printre care şi comandantul trupelor din Transil
vania, căpitanul J. Kemeny, Ecaterina doamna, fiul ei Ştefăniţă, ciţiva 
mari dregători moldoveni din sfatul domnesc al lui Vasile Lupu şi anume 
Toma Cantacuzino. mare vornic de Ţara de Sus şi lordache Cantacuzino, 
fratele său. fost, mare vistier, au căzut în captivitatea domnului ţării, 
care i-a expediat sub mare pază la moşia sa din satul Buciuleşti (Neamţ), 
unde i-a închis pentru mai multă vreme, tratîndu-i ca ostateei n:i. După 
aceea în cetate a fost lăsată o garnizoană de cîteva sute de ostaşi.

Asediul cetăţii Suceava, din vara şi toamna anului 1653, este unul 
din cele mai lungi pe care le-a cunoscut această fortăreaţă în tot cursul 
existenţei sale, timp in care asediaţii au înscris adevărate pagini de vi
tejie şi rezistenţă eroică. Evenimentul a cunoscut nu numai un ecou in 
toate Ţările Române ci şi în numeroase ţări europene deoarece aici se 
hotăra nu numai viabilitatea noii domnii a lui Gheorghe Ştefan, dar, 
mai ales, soarta războiului de eliberare al cazacilor împotriva panilor 
poloni. Regatul polon, care încheiase o alianţă cu Gheorghe Ştefan şi 
cu Gheorghe II Rakoczy, principele Transilvaniei, era foarte interesat 
să nimicească oastea cazacilor zaporojeni de la Suceava, aflată sub con
ducerea lui Timuş Hmelniţki, fiul lui Bogdan Hmelniţki, hatmanul ca
zacilor, principalul duşman al său. Ecoul internaţional a fost cunoscut 
pe calea corespondenţei diplomatice provenite din principalele capitale 
de pe continentul nostru, din Constantinopol, Moscova, Varşovia, Ve
neţia, Roma, poate şi Londra, Ilaga. Madrid, Paris, ţinînd seama că nu
meroase state aveau ambasadori în capitala Imperiului Otoman.

ANEXA

O interesantă relatare privind asediul Sucevei provine din partea unui 

cazac care a relatat următoarele : „Ştefan Padivilov fiind întrebat de sol, cum s-a 

intimplat moartea lui Timuş, el povesteşte că Ştefan logofătul a înaintat cu leşii. 

muntenii, moldovenii, ungurii şi suedezii la Suceava. Timuş a stat asediat la Su

ceava 12 săptămîni cu 8 000 de cazaci, in cetate a izbucnit o foamete foarte mare. 

Trei Ieşi fiind scăpaţi de către Timuş de la moarte, l-au trădat descoperind duş

manilor foametea şi locul unde stătea de obicei Timuş... cind leşii au început să 

bată cu tunurile lor contra cortului lui Timuş, el s-a ascuns in teleagă, care loc 

era şi acum descoperit şi distrus prin o bucată de lemn de teleagă. Timuş ca

51. G. Kraus, op. cit., p. 167— 168.
52. Oltca Nistor. op. cit., p. 3!)—40. după Acte privitoare la istoria Rusiei 

da sltd-vest, X, p. 54—58 (3).
53. Miron Costin, op. cit-, p. 168— 169.
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pătă o lovitură din care după şase zile muri. Cazacii asediaţi s-au împăcat cu 

Ştefan logofătul căpătlnd toţi libertatea şi trupul lui Timuş iar toate avuţiile din 

oraş şi soţia şi fiul lui Vasile I.upu aveau să răinină acolo. Logofătul Ştefan 

mulţumi in Hotiri regelui polon pentru ajutorul său şi căpătă domnia de la sul

tan plătind un dar ca şi fostul voevod Vasile Lupu, fostul voevod al Moldovei. 

Vasilo Lupu — continuă cazacul — se afla la Bogdan Hmelniţki, unde hanul din 

Crimeia ii făgăduise iarăşi domnia Moldovei. După ordinul lui Bogdan Hmelniţki, 

rămăşiţele păminteşti ale lui Timuş. au fost aduse in 22 octombrie, de polcov

nicul Pavel la Cehrin şi inmormintate acolo, in prezenţa mamei şi soţiei sale. 

Pe soţia lui Vasile Lupu, învingătorul a trimis-o intr-un sat şi a tăiat nasul fiu

lui ei ca să nu mai poată ajunge domn. Din averile cari erau in Suceava Gheor

ghe Ştefan avea să-şi ia a patra parte" ".

LE SIEGE DE SUCEAVA DE 1(553

— II e s u m c —

Le siego du Château-fort de Suceava pendant l’ete et l’automne de l'annee 
I!>53 est un de plus long (12 semaines) de ceux connus par ce Château-fort pen
dant son existence. temps en quel les assieges ont inscrit des vraies pages de 
vaillance et de resistance heroîque. L'evcnement a connu un echo non seulement 
dans tous les pays routnains. mais Ogalement d;ţns des nombreux pays curopcens. 
parce que ici se decidait non seulement la viabili te du nouveau regne de Gheorghe 
Ştefan, mais, surtout, le sort de la guerre de libera tion des Cosaques contre Ies 
seigneurs polonais.

L’echo internaţional a ete connu par la voie de la correspondance diploma- 
tique provenue de principales capitales du notre continent, de Constantinople, de 
Moscou. de Varsovie. de Venise, de Vienne, de Rome, compte tenu que des nom- 
breux Etats avaient des ambassadeurs dans la capitale de l'Empire Ottoman.

54. Oltea Nistor, op. cit., p. 39—40, după Acte privitoare la istoria Rusiei 
de sud-vest, voi. X, p. 54—58 (3).

CERAMICA ORNAMENTALA DIN SECOLUL AL XV-LEA 
DESCOPERITA LA CURTEA DOMNEASCA DIN 

SUCEAVA

PARASCHIVA-VICTORIA BATAR1UC

Cercetările arheologice au început la Curtea Domnească în anul 
1951 şi au continuat in anii 1953, 1954, 1955, 19(10 pentru a fi reluate 
în anul 1974 Rezultatele cercetărilor au rămas in cea mai mare parte 
inedite, fiind publicate numai sumare rapoarte de săpătură in caro sint 
menţionate doar puţine materiale. Inedite au rămas numeroase frag i Ve 
de cahle de sobă, a căror prezentare constituie subiectul comuni '«n. 
de faţă.

Cele mai numeroase fragmente descoperite la Curtea Domnească 
aparţin unor cahle din secolul al XV-Iea, care se încadrează în nume
roase tipuri şi variante constructive.

Cahlele au fost lucrate din pastă cu mult nisip, bine frămintată, 
omogenă, care după ardere dă suprafeţe aspre la pipăit, asemănătoare 
celei din care se confecţiona olăria de uz comun -. Modelarea caldelor 
se făcea cu roata olarului şi tiparul, caracteristica majorităţii pieselor 
fiind asamblarea dintr-o parte lucrată la roată şi o alta cu tiparul. Toate 
picioarele de montare au fost modelate la roată, fie sub forma unor oale 
tronconice, care înainte de uscare au fost trase la gură —  cu ajutorul unui 
cadru din lemn —  pină la obţinerea unor deschideri cvasipătrate. fie sub 
forma unor cilindri tăiaţi în părţi egale, pe lungime. Plăcile pătrate sau 
dreptunghiulare, cu decor in relief sau traforat, erau lucrate cu ajutorul 
unor tipare din lemn, iar în unele cazuri, pentru sublinierea unor detalii 
se folosea incizia sau excizia. în cazul caldelor cu decor realizat în relief 
plat, în tehnicile sgraffite sau champleve este posibilă atît obţinerea 
motivului decorativ prin desen cu mina liberă, cît şi utilizarea, în cazul

1 Şantierul Suceava in SC1V, 1—2, 1952. p. 431 : Ion Nestor şi colab.. Şan
tierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţului, în SCIV, 1—2. 1954, p. 290—207 : 
Bucur Mitica si colab., Şantierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţului, in 
SCIV, :«—4, 1955. p. 7H8—777 : Ion Nestor şi colab.. Şantierul arheologic Suceava, 
in Materiale, IV, p. 252—256; Lucian Chiţescu, Cercetări arheologice la Curtea 
Domnească din Suceava, in Cercetări arheologice, I. Bucureşti, 1975, p. 24 >—250. 
Cercetările au continuat în anii 1975 şi 1977, cf. Mircea D. Matei şi Emil I. 
Emandi, Observaţii asupra stratigrafiei Curţii Domneşti de la Suceava, in Su
ceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, IV, Suceava, 1977. p. 105— 117.

2. Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmăltuită din Moldova (sec 
al XlV-lea pină la mijlocul sec. XVI-lea), Bucureşti. 1975, p. 50. 04—65.
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unor subiecte complicate. a unui tipar clin metal. Prezenţa, ca motiv 
predilect, a palmetei, asemănătoare pină la identitate cu ornamentele 
:lc jx1 ceramica de uz comun, ne face să nu fini de acord cu ipoteza for
mulată dc Radu Popa şi Monica Mărgineanu-Cârstoiu. referitoare la meş
terul care a lucrat caldele de tipul IV din solia din „casa domniei* : 
meşter care să fie „familiarizat cu tehnici artistice proprii altor do
menii : sculpturii in piatră, sculpturii in lemn. argintăriei sau eventual 
prelucrării artistice a pielii" Astfel noi considerăm că şi acest tip de 
cahle au fost lucrate tot de meşterii olari, cu o în iită măiestrie. înainte 
de uscare, piesele componente ale unei cahle erau asamblat? prin pre
sare. astfel că pe spatele unor piese se găsesc numeroase amprente. I.a 
unele categorii de cahle cahle de colţ, de exemplu —  pe spate au 
fost aplicate pastile de lut. care să le asigure stabilitatea şi trăinicia. 
'Cahlele care urmau să fie smălţuite erau acoperite cu angobă albă. 
Caldele nesmălţuite, decorate cu motive geometrice, au fost înmuiate
înainte de ardere intr-o emulsie apoasă de argilă, care a uniformiza»
suprafeţele, fără insă a netezi asperităţile datorate degresantului. Pentru 
toate tipurile de cahle a fost utilizată in exclusivitate numai arderea 
oxidantă. După prima ardere, piesele erau smălţuite, dominanta croma
tică a smalţului fiind verdele, cu numeroase nuanţe. întrebuinţtndu-se 

insă şi tonuri de galben şi brun.
Din punct dc vedere al formei, cahlele descoperite la Curtea Dom

nească din Suceava pot fi încadrate in următoarele tipuri ' :

—  cahle cu picior de montare tronconic şi faţa deschisă :

—  calde cu faţa traforată :
cahle cu faţa plină şi decor in relief :

—  calde cu faţa plină şi decor in relief plat :

—  cahle de colţ :
—  cahle de coronament.
Am adoptat, după terminologia propusă de Radu Popa şi Monica 

Mărgineanu-Cârstoiu \ termenul de calde şi pentru piesele care nu aveau 
un rol preponderent în încălzire, ci jucau mai ales un rol constructiv, 

cum ar fi caldele de colţ şi cele de coronament.
Cahlele cu piciorul de montare tronconic şi faţa deschisă de formă 

ovasipătrată sînt reprezentate de numeroase fragmente nesmălţuite. Se 
intilnesc cahle a căror deschidere este simplă dar şi cahle a căror des
chidere este mărginită de un chenar lat. avind pe mijlocul fiecărei la
turi aplicat cite un triunghi, astfel ca în ansamblu faţa caldei să şe

ii. Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. Mărturii <lc civilizaţie medie
vală românească. O casă n domniei şi o sobri monumentalii de la Suceava din
vremea lui Ştefan cel Marc, Bucureşti, i979, p. 112.

4. Imre Hol!. Kozepkori kali/haesempck Magi/arorszag.m, I. în lludap^st
1iegisegei, X V III, 1 î»58. p. 21.'!. fig. :i ; Rosemarie Franz. Der Kachelofcn. F.ntste- 
hung und kunstgeschich11 iche Kntu-ieklung vom Miltelalter bis zuin Ausgang des 
Klussizixmus, Graz. 1969. fie. 12 a. 12 b, IU.

5. Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 42.
ti. Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, Stela Clieptoa. Oraşul medieval Itaia 

■in secolele X IV—XV II, Iaşi, 1080, fig. 101/4—5.
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mene cu o floare cu patru petale 7 (PI. 1/1). Acest tip de cahlă —  sim
plu —  este considerat a fi cel mai vechi, fiind utilizat la începutul se
colului al XlV-lea la construirea unor sobe primitive, clin lut. cu un 
număr redus de asemenea cahle, îngropate în grosimea pereţilor de lut 
ai sobei, cu scopul de a iradia căldură8. Astfel de cahle, aparţinînd unor 
sobe. clătind încă de la mijlocul secolului al XlV-lea au fost descope
rite la Cuhea, în reşedinţa maramureşeană a Bogdăncştilor !\ De la sfîr- 
şitul secolului al XlV-lea şi începutul celui următor datează cahlele ce 
au aparţinut unor sobe descoperite la Rimnieu-Vîlcea Suslăneşti- 
Argeş " , în locuinţele numărul 3, 1 , 5 de la Baia clin sectorul Parc 
in construcţia de lemn de la Curtea Domnească de la Suceava 1 sau la 
vechea mănăstire a Humorului K.

7 Lucian Chiţescu, op. cit., p. 247 ; Elena Rusuioe. Noi date arheologice 
asupra vechii mănăstiri a Humorului, in Suceava, V. 1979. p. 18:!—184. fig. 2/2.

8 Sobe din lut, în care sint îngropate cahle oală (Topfkachel) apar in 
zona A1 pi lor elveţieni, la începutul secolului al XlV-lea. dar pînă la noi nu au 
ajuns decît imaginile unor asemenea sobe. cum sint cele două sobe din regis
trul heraldic de la Ziirich. sau cea reprezentată in blazonul Lutemvang, care 
deşi datează din anul 1510. reproduce o imagine mult mai veche după cum 
«rată Imre Holl, op. cit., p. 278 („...trotz der tetzeu Jahreszahl kann der Ofon 
in diesen Abschnitt unseren Abhandlung einbezogen werden. da ihn der Wap- 
peinaler bei der in Heraldik herrschenden Gebundonhe't. sicherlich auf Grund 
ei nes friihoren Wappenbildes gezeichnet haben dUrfte"'). O sobă mai evoluată, dar 
care datează tot din secolul al XlV-lea, este reprezentată într-una din cele 21 de 
scene din fresca din casa canonicului domului Sfintul Ştefan din oraşul Ko:is- 
tanz. Cf. Rosemarie Franz. op. cit., p. li>— 17. fig. 4. 5. Referitor Ia unele insta
laţii pentru gătit şi încălzit, descoperite pe teritoriul României, este interesantă 
i|x>teza Elenei Busuioc referitoare la cuptoarele cu vălătuci, din secolul al Vl-lea 
ivn.. găsite la Dulceanca cit şi la cuptorul din lut cu vatră de la Coconi, cf. 
recenzia făcută de E. Busuioc la lucrarea lui Rosemarie Franz. Der Kachelofen, 
in SCIVA, 2<i. I, 1975, p. 1 <>:>. Suzana Dolinescu-Ferche. în lucrarea sa Aşezări 
'lin secolele III şi VI e.n. in suil-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca. 
Bucuroşii. 1M74. prezintă in paginile 7:!, 74, 7<>. 87 şi fig. 7<i—78. asemenea vălă
tuci. dar consideră că aceştia nu aveau un rol preponderent constructiv pen
tru instalaţia de încălzit, ci erau întrebuinţaţi ..mai ales pentru a servi drept 
grătare la prepararea mîneării” sau erau plasaţi intre vase iu interiorul cup
toarelor pentru ars ceramică (p. 94). înclinăm, alături de E. Busuioc, să crederii 
Insă că vălătucii formau o construcţie care servea la gătit si încălzit. La Coconi, 
instalaţiile de încălzit de tipul 2 sint construite din lut amestecat cu paie şi 
pleavă, bine bătucit şi făţuit, care se aplica pe un cofraj din nuiele, ajungin- 
dtt-se in final la o formă tronconică, cu o boltă in general aplatisată. construc
ţie care ne aminteşte sobele primitive din Elveţia. Pentru instalaţia de la Co
coni. cf. Nicolae Constantineseu. Coconi, lin  sat din Cimpia liomună in epoca 
lui Mircea cel liătrin. Studiu arheologic şi istoric, Bucureşti, 1972. p. 4(5.

‘I Bariu Popa. O sobă de cahle oală din secolul XIV la Cuhea Maramu
reş, în SCIV, 24. 4. 197:!, p. t>78.

Hl. Elena Busuioc. Vest k/ii feudale de la HUnnUu-Vilcea, în liuridava, III. 
Rimnieu-Vîlcea, 1979, p. 24—28.

11 Dinu V. Rosetti. Vestit/iile feudale de la Suslănesti, (jud. Argeş), în 
HMI, XL. 2. li*72. p. :îl), :!7, fig. !). 10.

12 Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op. cit., p. 128— i:!9, fig. iu l— 117.
l.'i Lucian Chiţescu. op. cit', p. 245—25tf. In colecţiile Muzeului Judeţean'

Suceava se păstrează numeroase cahle şi fragmente de cahle de tip arhaic, prove
nite dintr-o locuinţă din zona R de pe Platoul Cetăţii de Scaun, dar care fiind ine
dite şi deci necunoscindu-se condiţiile de descoperire nu Ie putem lua in discuţie.

14 Elena Busuioc. Noi tlate arheologice asupra vechii mănăstiri a Ifumo
ruliu-, In Suceava, V, p. 179, 198.
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Cahlele cu faţa traforată pot fi grupate in mai multe subtipuri, după 
forma piciorului de montare, cit şi după motivele decorative. Astfel, se 
intîlnesc cahle traforate cu picior de montare tronconic, decorate cu mo
tive geometrice şi animale fantastice, cil şi cahle cu picior de montare 
semicilindric, cu faţa decorată cu motive antropomorfe. Faţa cahlelor 
traforal' decorate cu motive geometrice este încadrată de un chenar, 
iar motivul ornamental constă dintr-o placă pătrată, pe care se află 
imprimate cercuri concentrice, avind in centru o cruce greacă, in nega
tiv 1 (PI. 1/1). Toate fragmentele aparţinînd ac stui subtip sînt nes
mălţuite. în aceeaşi grupă pot fi încadrate şi cahlele decorate cu rozete 
gotice (rozase) Cahlele traforate, cu picior de montare tronconic şi faţa 
decorată cu motivul leului „rampant4* sint asemănătoare cu cele desco

perite in „casa domniei41 de pe platoul Cetăţii de Scaun 1 ‘, dar starea 

precară a fragmentelor care au ajuns pînă la noi nu ne permite să spu

nem mai mult despre ele.

Cahlele traforate. cu picior de montare semicilindric, cu decor an

tropomorf au faţa smălţuită în verde închis sau brun, şi încadrată de 

un chenar lat de I -5 centimetri, dispus oblic faţă de cîmp. Chenarul 

este reprezentat asemeni unei nişe gotice terminată cu fleşă, nişă care 

adăposteşte statuia unui personaj nud sau a unuia îmbrăcat în costum 

de epocă, privind spre interiorul cahlei (PI. 3/4). in cimp, într-un decor 

arhitectural gotic, sugerat de un arc în acoladă, este figurat un cavaler 

călare, în armură, cu coif „baeinet“ cu panaş, ţinînd intr-o m ină un 

scut mobilat cu un leu „passant“ : iar in cealaltă o lance de turnir ls. 

Calul. în mişcare spre dreapta, este redat cu multă grijă faţă de amă

nuntele anatomice şi ale harnaşamentului l!l (PI. 2/1). Cahlele cu faţa 

traforată îşi au originea în cahlele nişă (Nieschenkachel) frecvent des-

15 Mărioara Nicorescu, Noi descoperiri ele ceramică ornamentală din seco
lele XV—XVI la Suceava, in Arh. Mold., IV, p. 318, fig. l / a ;  Lucian Chiţescu, 
op. cit., fig. 5/4.

IC Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. Bl—88, fig. 70—72.

17 Ibidem, p. 90, fig. 74.

18 Pentru elemente legate de armament, cf. Cristian M. Vlădescu, Tipuri 
de arme albe şi armuri la oştile române in a doua jumătate a .secolului al 
XV-lea, in SMM1M, 6. 197:!, p. 58—86, fig. 18. 2IV. 23, 30,c. 34/1).

19. Analogii pentru acest motiv decorativ in Moldova la K. A. Romstorfer, 
Cetatea Sucevei descrisă pe temeiul propriilor cercetări făcute ivire 1S95—1904. 
Bucureşti. 1013, pl. VI, stingă ; Ion Nestor şi colab., Şantierul arheologic Suceava 
Cetatea Neamţului, în SCIV, 1—2. 1054. p. 282, fig. Iii. In Transilvania, moti
vul decorativ al cavalerului plasat intr-un decor gotic se găseşte pe o cablă păs
trată în lapidariul Castelului de la Hunedoara. Cf. Virgil Vătăşianu, Istoria artei 
feudale in ţările române, voi. I. Bucureşti, 1050. p. 754, fig. 721. Acelaşi motiv de
corativ apare si pe unele cahle descoperite in cetatea cnezială de la Mălăieşti, 
cf. Victor Eskenasy. Adrian Andrei Rusu, Cahle cu cavaler in turnir din cetatea 
cnezială de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), In Sargeţia, XV, Deva. 1981, p. 111—
117, fig. 8.
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coperite in Europa C e n t r a l ă d a r  şi pe teritoriul ţării noastre -*1. Cah- 
lele-nişă evoluează, ajungînd să capete o faţă traforată decorată cu ele
mente heraldice sau cu cavaleri în armură, aşa cum au fost descope
rit*. in Ungaria, la Buda in palatul reconstruit în vremea lui Ladislau 
V. Postumul Pe teritoriul Rumâniei, cahlele cu faţa traforată sînt 
uti : -ate la construirea unor sobe încă la sfîrşitul secolului al XlV-lea, 
clupă cum o probează descoperirea din locuinţa 1— B de la Tirgovişte-1.

Cel de al treilea tip de cahle —  cahle cu faţa plină şi decor in re- 
1 i.• f —  este ilustrat de mai multe teme decorative. Predomină motivul 
cavalerului călare, care cunoaşte diverse tratări. Astfel, se cunosc frag- 
uîf; te nesmălţuile. de cahle cvasipătrate. încadrate de un chenar îngust, 
avind in cimp. intr-un decor arhitectural gotic, un cavaler în armură, 
căiare. spre dreapta (Pl. 2/3, 4/2). Detaliile sînt neglijent tratate, pro
porţiile nu sint respectate, întreaga compoziţie degajind impresia de 
lipsă de spaţiu, de apăsat. Se întîlnesc şi cahle cu faţa plină, nesmăl- 
ţui.v. încadrate de un chenar dispus oblic, figurat in formă dc nişă cu 
statuie, avind în cîmp, în obişnuitul decor gotic (Pl. 2/2) un cavaler 
îmbrăcat în armură, cu un coif „bacinetli cu panaş întrutotul asemănător 
cu . el redat pe cahlele traforate. Temei decorative a cavalerului îi apar
ţine şi un fragment de cahlă smălţuită în verde olive, din care se păs- 
tre.’./ă numai partea superioară, cu un personaj prezentat in plină luptă, 
îndreptat spre dreapta (Pl. 3/1). Pe un alt fragment, nesmălţuit, intr-un 
cadru sugerat de vrejuri cu frunze lanceolate este prezentat un perso
naj îmbrăcat într-o „surcotă“ strînsă pe corp, încheiată cu un şir de 
nasturi globulari, care se continuă cu o jupă scurtă, plisată Prezenţa 
motivelor vegetale, cît şi mişcarea personajului ne fac să presupunem 
că este ilustrată o scenă din viaţa de curte, poate o scenă de dans1’

20 Imre Holl, op. cit., p. 220, fig. 13.
21 Eug. Neamţu. V. Neamţu, S. Cheptea, op. cit., p. 135, fig. 108 : Elena 

Busuioc, op. cil., p. 186—187, fig. 3/2.

22 Se remarcă. în mod special, „soba cu Cavaleri" (der Ritterofen), cf. Imre 
IIoll. op. cit., fig. 80.

23 Nicolae Constantinescu şi arh. Cornel Ionescu, Asupra habitatului ur
ban ie la Tirgovişte înainte de 1394. Repere din vatra Curţii d o m ne ş tiin SCIVA,
31, j. 1080, p. 57—73, fig. 8, pl. 1/4,5. Soba găsită in locuinţa de la Tirgovişte se 
datează ante 1304, fiind una din primele sobe compusă din cahle cu faţa tr«- 
fora’.ă. decorate cu motive figurative, descoperite pe teritoriul României. După
un subliniază şi autorii lucrării mai sus citate, „meşterul sobei de la Tirgo- 

vi>:. t fost el însuşi un remarcabil creator" prin crearea „unui element cu to
tul iou“ — cahlele disc (op. cit., p. 71). Considerăm, ca o posibilă sursă de 
inspiraţie, pentru realizarea cahleJoivdisc, discurile ciupercă, utilizate in epocă 
la c'cc ora rea faţadelor unor construcţii, cum ar fi biserica Cotmeana. ctitorită 
cu probabilitate între anii 1387—1389. cf. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec- 
tur in Muntenia, in BCMI. X X , 1927. p. 24.

24. Pentru elementele de costum, cf. Eugene Emmaouel Viollet le Duc, 
Dr i naire raisonnâ du mobilier franţate de. Vepoque carlovingienne A la re- 
ii'.i .■ .ce, Paris, 1875. voi. IV. p. 354. fig. 8. 20 şi p. 369.

25 Cahle decorate cu scene de dans au fost găsite la Suceava, cf. dr. Ru
di > I: Cîassauer, Teracote sucevene, in HCMI, X X V III, 1935, fasc. 86. p. 16, fig.

!a Curtea Domnească din Hîrlău, vezi Corina Nicolescu, Arta in epoca lui 
Şt'”\:-: cel Marc, in volumul, Cultura moldoveneasca in timpul lui Ştefan cel
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(Pl. 3/2). Vinătoarea, ocupaţie prin excelenţă nobiliară, este şi ea repre
zentată pe un fragment de cahlă nesmălţuită. Pe un fundal unei se 
văd stele şi o semilună, un cerb cu coarne rămuroase este vînat d.- un 
personaj îmbrăcat intr-o „surcotă“ dreaptă, amplă. Vinătorul foloseşte 
un arc d u b lu 20 (Pl. 5/2). Sfintul Gheorghe omorînd balaurul, patronul 
prin excelenţă al cavalerilor războinici de pretutindeni, poate fi consi
derat tot ca o variantă a motivului decorativ al cavalerului, atit prin 
elementele de costum şi decor ale ambelor scene, cît şi prin absenţa >ri- 
cărui element miraculos. Şi în cazul acestui subiect se întîlnesc mai 
multe versiuni. Spre deosebire de tipul intî 1 nit la sobele din „casa du:n- 
nieiu de pe platoul Cetăţii de Scaun sau la cea din casa de pe str.'da 
Petru Rareş -s. aici calul este mai greoi, iar balaurul este redat sub forma 
unui saurian cu un corp filiform (Pl. 3/3). O altă variantă a legendei 
Sfintului Gheorghe se petrece intr-un decor arhitectural sugerat ci un 
arc „in mîner de coş“. Sfintul, îmbrăcat în costum de m ilitar roma::, a re 
pe cap un coif ascuţit. Calul, în mişcare spre dreapta, este redat cu m il'tă 
grijă pentru elementele anatomice şi detaliile de harnaşament. In p.vrtea 
inferioară se vede doar un mic fragment dintr-o aripă membranua-j a 
balauru lu i30 (Pl. 5/1, 4/1). Aceste fragmente descrise aparţin unor evude 
nesmălţuite. Se întîlnesc şi cahle decorate cu motive heraldice. A ltfel, 
stema Moldovei apare într-o reprezentare ined ită1” , pe un fragmer.*. de

Marc, Bucureşti. 1964. p. 332, fig. 37; la laşi, Al. Andronic, Eug. Neamţu - M. 
Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească (lin Inşi, in Arh.
V, p. 241. fi»;. 47/5; la Vaslui, cf. Rica Popescu, Cahle şi placi decorative ' ■aco
perite la Curtea Domneasca din Vaslui, in Revista muzeelor şi monume,-:-l.or.
seria Monumente istorice şi de artă, XV II, 2, 1078. p. 64, fiK- 2:1. Dar ir -ste-
exclus ca scena reprezentată pe fragmentul de cahlă respectiv să fie iti'.* pe
rechea de îndrăgostiţi (das I.iebespaar), iar elementele vegetale să facă ’. vii- 
terea la „Arborele Vieţii". într-o tratare diferită de tipul întilnit pe cahle!- din 
„casa domniei" (cf. Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. I :. Ca:. 
24) sau la cele de la soba din casa de pe strada Petru Rareş. cf. Mireea D Ma
tei şi Emil Emandi, O casă dc orăşean din secolul al XV-lea de la Suceava, in 
SC1VA, 28, 4. 1977. p. 568. fig. 7 1.

26 Ilustrarea unor scene de vînătoare pe cahle la Kadu Popa. Monica Măr
gineanu-Cârstoiu, op. cit., p. liii. fig. 47. Un alai domnesc, care se îndrepta > mtt- 
spre o vînătoare. la Rica Popescu, Cahle din vremea lui Ştefan cel Mare re
prezentări de. cavaleri medievali descoperite la Curtea Domnească din Vaslui, 
in Acta Moldaviae Meridionalii, Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui. Vaslui. NT'1.
1. p. 131—133. fig. 1.

27 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 47. fig. 23.
28 Mireea D. Matei, Emil Emandi, op. cit., fig. 8 2.
2!) Analogii pentru această variantă la Paraschiva-Vietoria Batariuc, Cata

logul Coiecfiei Romstorfer — ceramica ornamentală, în ms.. p. 26.
30 ion Nestor şi colab., Şantierul arheologic Suceava — Cetatea .Veamistfui, 

in SCIV, 1—2. 15)54, p. 25)7. fig. 31 unde este datat in secolul XV II. Tipu. dc* 
pastă, oît şi tehnica de lucru, îngrijită, grija pentru detalii pledează |>entr la- 
tarea acestei cahle in secolul al XV-lea.

31 Pentru diverse tipuri de reprezentări ale stemei Moldovei In jiui' 
XV. cf. Mihai Berza, Stema Moldovei in epoca lui Ştefan cel Mare, in < :iA ,
j —2, 1955, p. 69—89 şi Ştefan S. Gorovei, Les annoiries de la Moldavie el .!<• -cs
princes regnants (XlV-e—XVt-e siecles), în Rccueil du XI-e Congres Inter -.ho
nul des Sciences Gcnealogiqus el lieraldiques, 1/iege. 25) mai—2 juin 072.
Fraga, 1973, p. 20:3—270. Pentru diverse reprezentări ale stemei Moldova; pe-
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’â smălţuită in verde-ocru. Capul de bour. masiv, văzut din faţă, cu 
oi ) migdalaţi, redaţi vertical, este încadrat în dreapta *-, de un tenant 
in: ăcat intr-o haină lungă şi dreaptă, cu genunchii fle.xaţi (Pl. 4/4).
’1\ . nul este redat mai mic decit capul de bour. Pe un fragment de
ca).!/., nesmălţuită, este redat un scul „polonez41 încadrai de un tenant 
îrr ăcat intr-o „surcotă“ strînsă pe corp şi cu „chausses" colanţi (Pl. 
I/C,). Se mai găsesc fragmente de cahle cu faţa plină şi decor în relief, 
d;>; dimensiunile reduse nu ne permit o încadrare intr-un subiect deco
ra' • cunoscut. Cahlele cu faţa plină şi decor în relief reprezintă catego
ria ea mai frecventă in secolul al XV-lea, fiind comună întregului conţi
ne ■ i european ':i. Originea ei poate fi căutată in cahlele castron (Scluissei- 
k- ' el)-1'1, care, in evoluţia lor ajung să capete o faţă plină jucînd rolul 
in: fundal pentru scenele reprezentate. Caracteristic este relieful înalt,
pv unţat al decorului. Motivele decorative, variate, sint comune unor 
sf ; .  -'i mari, datorită utilizării era sursă de inspiraţie a Bestiarelor. le- 
g« ’ i'elor hagiografice şi miturilor, a unor vechi basme ■*•', cit şi pro-
b.. . . circulaţiei unor meşteri ’M‘.

Cel de ai patrulea tip constructiv este ilustrat de un singur frag- 
nv i smălţuit .ars secundar, decorat cu vrejuri şi palmete. Cahlele cirep-

• t: . cf. F,un. Neamţu. Contribuţii la cunoaşterea .stemei dezvoltate a Moldovei
in oca lui Ştefan cel Mare, In Arh. Mold.', V. p. 3251—344 şi Radu Popa. Mo
li"' Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 4l>. fiR. 22 , p. (i4. fifî. 44. p. 72. fig. 54. p.
81, îi*. 1)8.

32 Dreapta in sens heraldic, adică in stingă privitorului.

!:■> Imre lloll. op. c il.; Rosemarie Franz. op. cit.; ZdetV-k Smetanka. K 
i n ’i-logii i-cskyh stredovekych kachlu, iu l'am. A rh ; LX. l!«i!l : Fritz Bl Ciutei.
1>• >-hc Oferi. Der Kunstofrn von 1-180 bis 1010. Kachel-und Eisenofcn aux
/>«■•• eh land, Osterrcich und der Schu eiz, Miinchen. 19li5 ; Maria Piatkiexvicz-
ii. io\va. l<afie u-aicclskie okre.su n-czesnego Rencsansu, in l'anslwotce zhiorţi
\ ( na Wawelu, Krakovia. 19(>0 ; Jean Paul Minne, La ceramique de poele 
i • 'ilsacie Medievale. Strasbourg. 1<>75).

34 Transformarea cahlelor-castron (Schusselkachel) in cahle cu faţa plină 
• or in relief s-a făcut treptat. Iniţial pe fundul cahlei-castron ai cărei pe- 

ovin mai scunzi, incep să se profileze cercuri concentrice (cf. Eug. Neamţu,
V Neamţu. S. Cheptea. op. cil., fij*. 1H4/7—{)) nervuri proeminente crestate sau
aiv. ate. care par zimţate (Ibidem, fig. 105 I— li şi fig. lOfi.3—fi şi Lucian Chi-
i- op. cit., fig. 5:3, 5, (i). Mai apoi. fundul cahlei. ai cărei pereţi ajung să

<" -i " înălţime de circa 4—5 cm. se transformă intr-un adevărat fundal pen-
ti iersonajele lucrate in bassorelief. care sint reprezentate pe el. Sugestivă |>on- 
tn eastă evoluţie este cahla cu lisus copil, descoperită la Strasbourg, cf. Jean
’’■ ' Minne. op. cit., i». 101 şi passim. I.a un moment dat. bassorelieful se trans-

• în altorelief, aşa cum se observă la unele cahle clin Ungaria, publicate
I' • <• lloll, op. cit., fig. 63. 64.

C> Pentru izvoarele de inspiraţie ale meşterilor europeni, cf. Jurgi.s Bal- 
!i tis. Evul mediii fantastic. Bucureşti. 15*75 : Idem. Metamorfozele goticului. 
Ui: i eşti, 15)78; Eugenio Battisti, Antircnaşterea, Bucureşti. 1982. Pentru sur-

e inspiraţie ale meşterilor care făceau cahle cf. Gh. Balş, Hisericilc lui
11 - cel Mare, in UCMI, XV III. I!>25. p. 224—237. Maria Golescu. Discurile de

In; -lăltuite de pe bisericile lui Ştefan cel Mare, in Arta şi tehnica grafica,
■ i ■ ; dec. 15*38. p. 50—58 . -Mihai Ispir. Consideraţii asuprii decoraţiei in arhi-

-n civilii din Moldova. 1. Epoca lui Ştefan cel Marc, in SCIA, seria .lrfri
!• 'ii, tom 251, 15182, p. 7— 18. Ideea ilustrării unor basme sau fabule pe discuri
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tunghiulare cu faţa plină, picior de montare semicilindric (tipul IV din 
soba clin „casa domniei41 de pe platoul Cetăţii de Scaun), sînt, se pare, 
caracteristice Moldovei37. Relieful plat, realizat prin îmbinarea tehnici
lor champleve sau sgraffito, se combină cu jocul nuanţelor, ducind la 
obţinerea unor efecte cromatice deosebite. Motivul decorativ —  vrejul 
cu palmete —  face trimiterea la 1111 ornament predilect în Moldova .se
colului XV , utilizat ca leit-motiv în sculptură, toreutică, broderie, fr -că. 
ceramică de uz comun :IS.

Cel de al cincilea tip, cahlele de colţ, sînt formate prin îmbinarea 
sub un unghi de 90° de-a lungul laturii lungi, a două picioare de mon
tare, semicilindrice. în  spaţiul astfel format, in formă de cavetă se gă
seşte o torsadă compusa din răsucirea unor cilindrii subţiri din lut, cu 
suprafaţa acoperită cu alveole39 (Pl. 4/3). Cahlele de colţ, realizate din 
îmbinarea a două picioare de montare sînt mai puţin frecvente, mai des 
înlîlnite fiind cele obţinute din îmbinarea a două suprafeţe plane, eu 
decor în relief

Cahlele de coronament în formă de zid crenelat se compun dintr-o 
placă cu cimpul în două planuri —  registrul inferior fiind dispus re
tras faţă de cel superior. Cele două registre sînt separate de o tornadă 
deasă. în relief. Registrul superior este tratat sub forma unui zid de ce
tate cu crenele şi merloane, iar registrul inferior este divizat în trei 
metope în care se găsesc imprimate flori cu patru petsle ',l (Pl. 12. 3). 
Cahlele de coronament au avut diverse forme —  triunghiulare cu mar
ginile dinţate, triunghiulare terminate cu un bulb. triunghiulare cu faţa 
traforată 42 —  cele reprezentate sul) forma unor ziduri de cetate fiind 
şi ele frecvente1'1".

Fragmentele de cahle descoperite la Curtea Domnească de la Su
ceava nu provin din complexe închise, ci au fost descoperite, în cea 
mai mare parte in moloz. Deci. de fapt, pe lîngă că nu ne permite să 
le atribuim unor anumite sobe, face dificilă chiar datarea lor mai pre
cisă. Cu titlu de ipoteză, putem presupune doar că aparţineau rrnu 
multor sobe. Astfel, cahlele tronconice cu faţa deschisă şi cele cu faţa

ele lut sau cahle, la Nicolae lorga. Istoria românilor prin călători, voi. II, Bum- 
reşti. 1921. p. li#, nota 2 ; Imre lloll. op. rit., p. 285; Eug. Neamţu. Contr butii 
la cunoaşterea motivelor ceramicii ornamentale medievale moldoveneşti, in 
SCIV A. 25. 2. 1974. p. 392.

3t; Pentru circulaţia unor meşteri in Europa secolului al XV-lea. cf. stu
diu! despre pietrarii gotici al cercetătoarei Madeleine Andrienne van do \v,nc- 
kel. Introduci ion xommaire « Vetude des signes lapidaires de litmmanie, iu l ’a- 
tjini de veclie artă romanească. I, Bucureşti. 1970. p. 1(>9—2<>2.

37 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 141—142.
38 Pentru utilizarea palmetei ca ornament predilect; cf. Florentina "  ani- 

irescu. Motivul palmetei in decoraţia medievală românească, în Omagiu lui 
George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani. Bucureşti. f.a„ p. 143—1'<*.

39 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 82—83.
40 Imre lloll, op. cit-, fig. 77—78 ; Rosemarie Franz, op. cit., fig. 80.
41 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 91)—91, fig. 7>;
42 Eug. Neamţu. V.- Neamţu, S. Cheptea, op. cit., p. 134. fig. 107 . Imre Uoll, 

op. cit., fig. 33, 43, 83, 84 ; Rosemarie Franz, op. cit-. fig. 12/a.
43 Rosemarie Franz, op. cit., fig. 89.
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traforată decorate cu motive geometrice par să aparţină unei sobe si
milară cu cea descoperită la vechea mănăstire 11 Humorului /|/| şi care 
poate fi datată cu aproximaţie in prima jumătate a secolului al XV-lea. 
Cahlele cu faţa plină şi cele cu faţa traforată, decorate cu motive an
tropomorfe. pot să aparţină unor sobe asemănătoare cu cea descope
rită in „casa domniei11 de pe platoul Cetăţii de Scaun, sobe care se pot 
data in ultimul sfert al secolului al XV-lea

Motivele decorative întîlnite pe cahle ne dau informaţii despre viata 
de curte din Moldova secolului al XV-lea. Cahlele decorate cu cavaleri 
îmbrăcaţi în armuri sau elegante costume dc epocă, cu detalii vesti
mentare şi elemente heraldice, cît şi cele prezentînd detalii de arhitectură 
gotică sau scene din viaţa nobililor sînt dovezi ale contactelor .cu civi- 
lizaţia occidentului european Prezentarea unor asemenea subiecte le
gate  de modul de viaţă occidental, de regulile cavalerismului, pledează 
pentru existenţa, şi în Moldova, a unor asemenea reguli, căci dacă be
neficiarii acestor creaţii nu le-ar fi înţeles, prezenţa acestor amănunte 
nu şi-ar fi avut rostul. Pe de altă parte, aceste motive decorative ne 
dau ştiri despre apariţia şi circulaţia pe spaţii largi, a anumitor subiecte 
şi teme ornamentale, atît profane cit şi religioase, ca şi despre tratările 
spec ifice, locale, ale acestor teme sau despre contribuţia meşterilor lo
ca li la crearea sau remodclarea lor. Concludente sînt în acest sens cah
lele decorate eu diferitele variante ale stemei Moldovei, cît şi cahlele 
cu decor in relief plat, nemaiîntâlnite in afara Sucevei.

Prezenţa unor fragmente de cahle cu decor in relief plat, a cahlelor 
de ' olţ, cu torsadă şi a celor de coronament, tipuri întîlnite la soba din 
... :-a domniei* de pe platoul Cetăţii de Scaun, demonstrează frecvenţa 
in epocă, în Moldova, a unor asemenea sobe gotice r~‘.

Sobele, compuse din cahle cu diverse motive decorative, cu piese 
sm.'iţuite şi nesmălţuite, îmbinate într-o subtilă armonie cromatică, sint 
adevărate monumente arhitecturale de interior, somptuoase, care vorbesc 
de-pre rafinamentul şi gustul artistic, remarcabile, atit ale creatorilor 
•it si ale comanditarilor acestor creaţii artistice, din Moldova celei de 
1 doua jumătăţii a secolului al XV-lea, perioadă de înflorire a artei, 

s u b  toate aspectele ei. în vremea domniei lui Ştefan cel Mare.

44 Elena Busuioc und arh. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, MUtelallerliche 
Kiuhelofenartcn in den rumănischen Fiirstentiimern (X IV—XVI. Jahrhundert), in 
Dacia. N. S„ X X III . 1979. p. 275—306, p. 301. fig. 25.

45 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cil-, p. 27—30.
46 Al. Andronic. Aspecte occidentale ale civilizaţiei moldoveneşt iu epoca 

lir Ştefan cel Mare, in Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie „A. D. Xe- 
nopoV, Taşi, XVI. 1979. p. 151—154.

47 Radu Popa. Monica Mărgineanu-Cârstoiu. op. cit., p. 132, consideră că
11 >a din „casa domniei" nu „a fost o piesă singulară11 şi luind in discuţie anu

mite imperfecţiuni in realizarea decorului, finisajul unor cahle, felul de asam
blare a unor piese componente, se face constatarea că soba reconstituită „nu a 
reprezentat nici cea mai desăvirşită şi nici cea mai spectaculoasă realizare de 
acest gen din clădirile de la Suceava". Este firesc ca cele mai izbutite cahle
realizate in atelierele specializate de la Suceava să fi fost utilizate la construirea 
unor sobe in încăperile de reprezentare de la Cetatea de Scaun sau de la
' 'urtea Domnească.
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LA c e r a m iq u e  o r n e m e n t a l e  d u  x v -e  s iEc l e  d iîc o u v e h t e

A LA COIIR PRINCIERE DE SUCEAVA

— R e s ti m e —

L'artiele ci-dessus presente centains fragrnents de carreaux de poeli 'Li 
XV-e siecle docouverts a la Cour Princierc de Suceava. Sont faites des refer-'ines 
â la technologie de production de ces carreaux, on fait la claSsification Ivpoloutiue- 
et, egalement leur description, en essayant de mettre en evidence les caract-rU- 
tiques fonctionnelles et partieulierement les details decoratifs similaires, :• u- 
coup d'entre eux avec des motifs de lame circulation dans l'espace roumalu iu 
celui europeen. On fait l'appreciation cjue a cote d’un niveau culturel et d'un ; >ut 
artistique indubitable, tous les thernes decoratifs do eette ceramique eontienuent 
des preeieuses informations au sujet de la vie de cour de la Moldavie du XV-e 
silele.

EXPLIC ATI ON DES FIGURES

Pl. 1 — Fragment de carreau simple (1). fraKrnents de carreaux de couronnement 
(2, 3)). fragment de carreau ajoure avec decor g^ometrique (4) (1/2 gr. nat) 

PI. II — Fragment de carreau ajoure avec un chevalier (1), fragment de carr-MU 
avec decor architectural gothique (2), fragment de carreau avec un chev;*lier
(3) (1/2 gr. nat.).

Pl. 111 — Fragment de carreau afec un guerrier (1), fragment de carreau avec :ie 
scene de danee (2), fragment de carreau avec Saint Georges terrassan*. le 
dragon (3), fragment de cadre de carreau sous Ia forme d’une nicho gothique
(4), (1/2 gr. nat.).

Pl. IV  — Fragment de carreau avec Saint Georges (1). fragment de carreau avne 
un chevalier (2), fragment de carreau de coin avec torsade (3). fragment le 
carreau avec les arrnoiries de la Moldavie (4), fragment de cart'cau avec 
un motif heraldique (5), (1/2 gr. nat.).

Pl. V — Fragment de carreau avec Saint Georges (1), fragment de carreau avec 
une scene de chasse (2), (1/2 gr. nat.).

PI. I — Fragment de eahlă simplă (I), fragmente de cahlă de coronament (2 3) 
tura'lă) traforată, cu decor geometric (4) (1 :2 din mărimea na-’



P l. u  _  Fragment de cahlă traforată. cu cavaler (1). fragment de cahlă cu decor 
arhitectural gotic (2). fragment de cahlă cu cavaler (3), (1 :2 din mărimea 

naturală).

l ’l. 111 — Fragment de cahlă, cu un luptător (1), fragment de cahlă cu o scenă de 
dans (2), fragment de cahlă cu Sf. Gheorghe omorind balaurul (:i), fragment 
de cahlă. fragment de chenar în formă de nişă gotică (4) (1:2 din mări
mea naturală).



Pl. IV  — Fragment de cahlă cu Sf. Gheorghe (1), fragment dc cahlă cu cavaler (2), 
fragment de cahlă de colţ cu torsadă (3), fragment de cahlă cu stema Mol
dovei (4), fragment de cahlă cu decor heraldic (5) (1 :2  din mărimea na
turală).

1 1 V .. *'raRment 'lo cahIă cu Sf. Gheorghe (1), fragment de cahlă cu scenă dc 
vînătoare (2), (1 :2 din mărimea naturală)



ST U D II D E  IS T O R IE

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA EVOLUŢIEI ŞI 
POZIŢIEI CRONOLOGICE A CULTURII 

STARCEVO-CRIŞ PE TERITORIUL MOLDOVEI

NICOLAE URSl’LESCU

Pentru realizarea unei scheme evolutive a primei culturi neolitice 
de pe teritoriul Moldovei ne propunem să întreprindem în primul rînd 
o analiză amănunţită a ceramicii, categoria cea mai importantă de ves
tigii arheologice din această perioadă. Pentru aceasta, am împărţit sta
ţiunile cercetate şi clin care s-au publicat măcar parţial materiale sem
nificative în trei categorii :

A) staţiuni în care s-au putut surprinde stratigrafie mai multe ni
veluri de locuire :

B) staţiuni în care a fost cercetat un singur complex de locuire şi 
care se poate atribui, deci, unei anume etape ;

C) restul staţiunilor, ale căror materiale provin fio po cale p-'-rîc- 
ghetică, fie din cercetarea sistematică a mai multor complexe nestrati- 
ficate : materialele, fiind publicate global în aceste cazuri, pot aparţine 
uneia sau mai multor etape de locuire.

Pentru comparaţiile cronologice ale materialelor prezentate, vum 
face referiri la sistemul de periodizare al lui VI. M ilojfic '. ţinînd seama 
şi de nuanţările şi precizările aduse ulterior acestuia de St. Dimitrije- 
vic - şi Gh. Lazarovici

1. VI. Milojfic. Chronologie der jiingeren Steinzeit Mittel — und Siidosl- 
europax, Berlin, 1040, p. 70—71 : idem, KOrOs-Starcevo-Vinca, in voi. Reinecke- 
Fostschrift, Mainz, 1950. p. 108— 118.

2. St. Dimltrijevic, StarCevacka kultura u Slavonsko-srijemskom prostoru 
: problem prijelaza rauOg u srednji neolit u srpslcom i hrvatskom podunavlju, 
Gradski Muzej u VukOvaru, 1969 (p. 85—96: rezumat german); idem. Materijali 
X. Belgrad. 1971. p. ‘« —107.

;i. Gh. Lazarovici. Banatira, JIT. 1975. p. 7—24: idem. Gornea, in colecţia 
Caiete „Banatica", 5, Reşiţa, 1977. p. 34—42 ; idem. Neoliticul Banalului, in co
lecţia Bibliotliecu Muxei Napoccnsis, IV. Cluj-Napoca, 1979, p. 39—56. In ultima 
lucrare a stabilit următoarele concordanţe intre sistemul săli şi cel al iui Sj 
Dimitri jevic, 1974 :

— Starcevo-Criş I — treptele monocromă ţi liniară A :
— Starcevo-Criş II A — —
— StarCevo-Criş II B — trepata liniară B ;
— Startevo-Criş 111 A — treapta ghirlandoidă :
— StarceVo-Criş III B — treapta spiraloidă A ;
— Startevo-Criş IV A — treapta spiraloidă B;
— Starcevo-Criş IV B — treapta finală.
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• *

A) Staţiuni cu stratigrafie verticală, în stadiul actual al cercetărilor, 
sini cunoscute în Moldova numai la Trestiana .şi Suceava ; acestea ne 
permit să prezentăm materialul ceramic pe etape evolutive şi să com
parăm trăsăturile acestuia cu cele ale staţiunilor Starcevo-Criş nestra- 
tificate. Faptul este cu atît mai important cu cît s-a presupus deja exis
tenţii a două aspecte zonale în cadrul culturii Starcevo-Criş din Mol
dova iar cele două staţiuni ne permit să urmărim mai bine, crono
logic şi teritorial, caracteristicile lor.

Trestiana. Cercetările Eugeniei Popuşoi au sesizat existenţa a două 
nivele de locuire în această aşezare. Ambele nivele cunosc existenţa a 
:î categorii de ceramică (grosieră, semifină şi fină), dar raportul dintre 
ele şi caracteristicile lor (mai ales la categoria fină) se modifică. Astfel 
în nivelul al doilea se constată următoarele schimbări faţă de primul : 
se înmulţeşte prezenţa nisipului şi a pietricelelor in pasta vaselor ; 
scade cantitativ şi calitativ categoria ceramicii fine (dar nu se renunţă 
definitiv la lustruirea suprafeţelor) ; dispar străchinile semisferice şi 
apar străchinile cu un bitronconism accentuat ; dispar total elementele 
picturale albe, răm înînd doar cele închise (negre sau brune) pe fondul 
roşu al vasului r\

Materialul prezintă unele trăsături care permit o încadrare crono
logică destul de precisă. Astfel, p r i m u l  n i  v e 1 —  caracterizat prin 
existenţa unor forme bitronconice neaccentuate (pl. l / l— 7). prin 
menţinerea unor forme semisferice (pl. 1/9), prin utilizarea în ameste
cul pastei, pe lîngă pleavă, şi a nisipului în cantitate redusă, prin u ti
lizarea cu totul sporadică a decorului canelat1’, prin menţinerea culorii 
albe, cu rol secundar faţă de negru, prin utilizarea, pe lîngă motive 
liniare şi ghirlandoide a unor elemente spiralice, sub forma unor S- 
uri culcate8 —  îşi găseşte cele mai bune analogii în subfaza Starcevo- 
Criş III B (din sistemul Gh. Lazarovici) care e similară cu treapta spi
raloidă A a lui St. Dimitrijevic ceea ce corespunde cu apariţia pri
melor elemente vincene la Dunăre. Cea mai apropiată analogie se gă
seşte in primele două nivele ale aşezării de la I,eţ. clin sud-cstul Tran
silvaniei ,n. De remarcat că şi la Leţ, la fel ca la Trestiana, cupele semi
sferice se găsesc numai în primul nivel n . Aceste analogii ne sugerează

4. N. Ursulescu, Originea fi periodizarea culturii C’riş, referat prezentat hi
cadrul doctorantura la Univ. „Al. I. Cuxa"— laşi, 1974, p. 36: E. Popuşoi, Cerc.
ist., X I. 1 080. p. 133 ; E. Cornsn, Dacia, X X II. 1978, p. 33.

5. E. Popuşoi. op. cit., p. 130.
ii. Ibidem, p. 124 şi fiR. 15/5.
7. Ibidem, fi«. Iii şi 17.
!t. Ibidon, fiK. 17 1.
‘i. Gh. Lazarovici. op. cit., 1077, p. 38—40 ; idem, op. cit., 1079, p. 48—40 ; 

Kt. Dimitrijevic, op. cit., 1071. p. 103— 104 (a sc compara îndeosebi pl. V I1/7 cu
fig. 17/1 dc la E. Popuşoi, op. cil.).

10. E. Zaharia. SCIV, 15, 1. 1964, fifî. 4 ; 5 ; 7/1—14, 18; 8 ; 0 '1— 7 ; Ia ce
ramica pictată ;i sc compara îndeosebi fin. 10/10 cu fit,'. 17/3 de la E. Popuşoi,
op. rit.

11. Ibidem, p. 23.
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Pl. 1. Trestiana: forme ceramice din aşezarea Starcevo-Criş. 1— 11: nivelul I ;  

12—2(i: nivelul II (apud E. Popuşoi, op. cit., 1080)
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posibilitatea ca locuirea de la Trestiana să fi început chiar din subfaza
I II  A, orizont în care pare a se plasa mai bine primul nivel de la Leţ.

N i v e l u l  a l  d o i 1 e a de la Trestiana cuprinde elemente, pre
cum predominarea unui bitronconism accentuat, utilizarea masivă a 
nisipului şi pietricelelor in pastă, pictarea ribmai cu culori închise, apa
riţia unei tendinţe de bitronconism la străchinile tronconice, scurtarea 
părţii superioare a castroanelor, apariţii» străchinilor accentuat bitron- 
conice. de o factură foarte tîrzie *2, prezenţa picioarelor înalte în formă 
de mosor 1:\ care permit din plin o paralelizare cu faza Starcevo-Criş 
IV. probabil mai ales cu prima subfază, A — treapta spiraloidă 13. La 
Leţ ii corespunde în cea mai mare parte nivelul a! treilea 1\ De ase
menea. după cum vom arăta, acest nivel işi găseşte numeroase analogii 
în Moldova ir\ el reprezentind fa/a maximei dezvoltări a culturii Star- 
Cevo-Criş in acest teritoriu.

Suceava —  ,,Parcul Cetăţii“ "!. Apariţia unei stratigrafii verticale 
in această aşezare a fost favorizată de caracterul compact al locuirii 
spre zona sud-vestică. mai adăpostită, a platoului (pl. 2). Date strati- 
grafice au apărut în patru situaţii.

în 1970 a fost cercetată locuinţa nr. 5, uşor adîneită, ale cărei ves
tigii suprapuneau groapa nr. 1 . Aceasta prezenta la rîndul ei două ni
veluri de umplere, dintre care primul cu material puţin, rezultat pro
babil dintr-o umplere lentă şi incidentală, iar al doilea cu material mai 
mult, datorat pare-se unei umpleri rapide şi intenţionate, cu scop de 
nivelare, în momentul construirii locuinţei nr. 5 (pl. 3).

în  1971. prin secţiunea nr. 8 . a fost intersectată o groapă de foarte 
mari dimensiuni, avind drept scop evident scoaterea lutului. Această 
groapă (nr. 2), surprinsă pe o distanţă de (>.5 m, adîncă de 2.40 m de la 
suprafaţa actuală (1.80 m de la nivelul de săpare), prezenta 3 nivele 
distincte de umplere (brun-gălbui. negricios şi negru amestecat cu ar
gilă), dar, clin păcate, conţinea extrem de puţine materiale arheologice, 
fiind situată în afara perimetrului locuibil a' aşezării.

Primele două complexe ne-au sugerat deci ideea existenţei a 3 
etape de locuire în cadrul aşezării de la Suceava, dar materialul rezul
tat din ele a fost neconcludent pentru a se susţine existenţa unor faze 
distincte.

Cercetările din 1974 ne-au furnizat date stratigrafice clare, coro
borate şi cu elemente tipologice concludente. Astfel, locuinţa de sti-

11’. E. Popuşoi. op. cil., p. 128 si fig. 13 7—9. 16.
13. Ibidem, fig. 13/15.
14. A se compara îndeosebi fig. 13/8 şi 17/2 de la F„ Popuşoi, op. cit. cu 

E. Zaharia. op. cit., fig. 6 1, 4. 11— 14. respectiv fig. 13/8.
15. E. Popuşoi. Hev. Muz., II. 1965, număr special, p. 413 : idem. Sesiunea 

1001. 1971. p. 30—37)
10. Date preliminare despre cercetările din această staţiune (efectuate in

tre 1967— 1976) au fost prezentate in : N. Ursulescu. Lucrări ştiinţifice, I. 1970. 
Institutul pedagogic Suceava, p. 257—262 ; idem. Carpica, 1972. p. 72—73 ; idem.
Sl. mai. Suceava, 111. 1973, p. 48—49 ; idem. Cercetări arheologice in aşezarea 
Criş de la Suceara (1967— 1972), referat prezentat in cadrul doctoranturii la Univ. 
„Al 1 Cuza“-Iaşi. 1974; idem, Sttceava, V, 1978, p. 81—88; idem şi M. Ignat. 
Suceava, IV. 1977, p. 323.

Suceava — „Parcul Cetăţii“ : planul săpăturilor întreprinse in aşezarea 
Starâevo-Criş intre anii 1967—1976
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PL :>. Suceava — „Parcul Cetăţii" •' profilul peretelui casetei nr. 2 de pe Ş.L. 4 ,sec
ţiune prin locuinţa nr. 5 şi groapa nr. 1) 1 — sol actual ; II — sol brun-cenu>os. 
cu rare materiale arheologice; 111 — strat brun. cuprinzind materialele locuinţei 
nr. 5 ; IV — sol negru închis (a doua fază de umplere a gropii nr. 1) ; V — sol 
negru amestecat cu argilă (prima fază de umplere a gropii nr. 1) ; VI — a .-, ia

sterilă

prafaţă 7A suprapunea o locuinţă adincită (nr. 7). care, la rîndul ei. a 
fost construită peste? groapa nr. 7 (pl. IA. 15 ; 5A. B). In imediata veci
nătate a acestui complex a fost cercetată locuinţa adincită nr. 1 0 , care 
prezenta un nivel de refacere a vetrei şi parţial era suprapusă de res
turile locuinţei de suprafaţă 7A (pl. IA, C ; 5C). Coroborate cu dav-u- 
rezultate din studierea ceramicii, aceste situaţii stratigrafice au imi; at 
existenţa a p a t r u  e t a p e  d e  l o c u i r e  în cadrul aşezării S\ r- 
cevo-Criş de Ia Suceava —  „Parcul Cetăţii'1, cărora le corespund ia s ă  

3 faze, distincte şi din punct de vedere tipologic.
In prima etapă a fost săpată locuinţa nr. 1 0 , iar adiacent groapa 

nr. 7.
Intr-o a doua etapă, deasupra gropii nr. 7, a fost amenajată ; i- 

cuinţa adincită nr. 7. Materialele de la fundul celor două locuinţe a,, li
cite (7 şi 1 0 ) prezintă asemănări evidente, astfel că le-am încadra'. în 
aceeaşi fază iniţială a locuirii Starcevo-Criş de pe platoul din „P ă ru i 
Cetăţii1'.

A treia etapă corespunde cu faza a doua şi în cadrul ei are Ioc re
facerea vetrei locuinţei nr. 1 0  şi se continuă locuirea în cele două t •• v- 
plexe alăturate.

In fine. a patra etapă ( =  faza a treia) e marcată de sfîrşitul • • :>r 
două locuinţe adincite şi ele ridicarea, peste resturile lor ,a locu i;‘ :-i 
de suprafaţă 7A.

Datele de stratigrafie verticală par a se confirma şi din punct 1.- 
vedere al stratigrafiei orizontale, prin existenţa în aceeaşi zonă a 3 >• - 
zări Starcevo-Criş : „Parcul Cetăţii", „Cîmpul şanţurilor" şi „ŞipcC r . 
Deşi nu avem multe şi semnificative materiale din punctele „Cinvau! 
şanţurilor" şi „Şipot", e aproape sigur că cele trei aşezări, atît de ap >- 
piate între ele, nu puteau fi contemporane, in condiţiile densităţii de
mografice reduse de la începutul neoliticului, ci reprezentau mai ;.-

17. N. Ursulescu, op. cil., 1970, p. 2til si nota 21 ; idem, op. cit., 197.;, o.
48—50 si fig. 1.
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gr-'j'oă deplasări ale aceleiaşi comunităţi în cadrul unui areal agricol de- 
*< minat.

Important e faptul că datele stratigrafico-tipologice din zona com- 
pit xelor 7 şi 10 îşi găsesc confirmarea in materialul ceramic al celor- 
i;: complexe de la Suceava, precum şi în cel al altor aşezări din Mol
dova.

în p r i m a  e t a p ă  se încadrează descoperirile din primul nivel a! 
I< ninţei adincite nr. 10 (pl. 31) şi din groapa adiacentă nr. 7 (pl. 22/1 - 
li). Ceramica nu are în amestecul pastei decit pleava şi materii organice ; 
ar. rea este incompletă, răm înînd totdeauna în secţiune un miez de cu- 
]( re închisă, mai subţire sau mai lat in funcţie de categorie. După âs-

ui general există 3 categorii :
a) Foarte fină, cu pereţi subţiri, perfect neteziţi, fără nici un fel 

(!•• sperităţi (un fel de lustru mat). Culoarea este roşie-gălbuie. gălbuie
sălbuie-roşietieă. într-un singur caz (de altfel singurul din toată aşe

z a i i) am intilnit în locuinţa 1 0  şi un fragment de nuanţă roşietică-ce- 
n lustruit pînă la luciu. Din totalul dc 58 fragmente ceramice din 
pr:- al nivel al locuinţei 10, această categorie reprezintă circa 23«/o ; lip- 
sts*' in schimb din conţinutul foarte sărac al gropii nr. 7 (total 30 frag- 
ir ic ceramice). Formele sint exclusiv bitronconice (pl. 31/1-—2). re- 
p r '; entind castroane sau cupe. Nu au alt decor decit elemente picturale 
r şi negre, aplicate după ardere, direct pe fondul lustruit al vasului 

şi (are nu s-au păstrat decit sub forma unor pete minuscule de culoare 
(; • irul nu se poate reconstitui);

b) Fină. cu pereţi ceva mai groşi, bine neteziţi, de culoare roşietică,
u i uanţe de la gălbui la brun. Arderea nu este totdeauna uniformă, 
ti : naştere unor nuanţe diferite. Reprezintă majoritatea în cadrul ce-
r. ii (circa 700/,, in primul nivel al locuinţei 1 0  şi circa 80% in groapa 
7). Ca forme se întîlnesc: străchini tronconice, cu deschidere largă şi

fund inelar sau uşor scobit (pl. 22/1. 8 ; 34/5— 0) : oale cu corp bom- 
i> ' i  git distinct (pl. 22/2; 34/1) sau cu corp oval-alungit şi trecere lină 
s; zona gitului (pl. 313, 8). Fundurile oalelor sînt plate, îngroşate, iar 
nr, ri formează chiar un mic soclu (pl. 22/6— 7 ; 31/7). A tit străchinile 
r onice, cît şi oalele au fost acoperite in proporţie de circa 40® 0 cu 

o !>psea roşie (străchinile în interior, oalele la exterior), pe care s-a 
ap : at. după ardere, pictură cu culoarea neagră (nu s-a păstrat decit sub 
f« ' aa unor pete, ce nu permit reconstituirea decorului). La un castron 
a; re un şir de proeminenţe (pl. 31/10), iar la oale apar atit decoruri 
pl -îice —  proeminenţe aplatizate, cu impresiuni de deget la mijloc 
(pl 22/4) —  cît şi impresiuni de deget pe buza vaselor (pl. 2 2  2 ) sau 
dc Vget şi unghie, dispuse în pereche (pl. 34/9), dar neformind încă 
aşa-aumitul „spic" ;

<•) Uzuală, cu pereţi dc pină la 1 cm., cu ardere incompletă mai pro- 
n: tată si cu suprafeţele mai puţin netezite. De cele mai multe ori, 
P<t‘,:-u atenuarea asperităţilor, suprafeţele sînt acoperite cu o angobă 
r v îică. Totuşi .aspectul ei este superior majorităţii ceramicii grosiere 
dir- etapele următoare, motiv pentru care am desemnat-o aici cu ter- 
ir< iul de uzuală. Reprezintă doar 7%  din ceramica primului nivel al
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locuinţei 10 şi circa 20% din cea a gropii nr. 7. Fragmentele par a pro
veni în exclusivitate de la forma oală (pl. 31/11), avînd ca decor briuri 
simple (pl. 22/5) şi proeminenţe rotunjite (pl. 22/3).

A d o u a  e t a p ă o întîln im  sigur numai în partea inferioară (0 .»0 -— 
1,10 m) a locuinţei adîncite nr. 7. Probabil, aici se încadrează şi mor- 
m întul Starcevo-Criş descoperit lîngă locuinţa 7 18. Se pare că, din punct 
de vedere cronologic, locuirea în semibordeiul nr. 7 a început întrucîtva 
ulterior aceleia din locuinţa 1 0 , dar a continuat şi după întreruperea 
temporară a folosirii acesteia (sfîrşitul primului nivel şi stratul de n i
velare care separă cele două vetre ale locuinţei adîncite nr. 1 0 ).

Prezintă ca element comun cu etapa anterioară menţinerea ceior 3 
categorii ceramice, cu toate că apar unele modificări. Astfel, dacă cera
mica foarte fină îşi păstrează aproximativ aceleaşi caracteristici şi ace
leaşi proporţii (circa 12,5% din totalul de 320 fragmente), in schimb 
raportul dintre categoria fină şi cea grosieră se modifică net in favoarea 
celei grosiere (62,5% faţă de numai 25%)- De asemenea, categoria fină 
începe să fie acoperită cu un slip subţire în componenţa căruia sc- gă
seşte şi nisip foarte fin, iar categoria grosieră prezintă uneori in pastă 
(in general mult mai prost frămîntată decît în etapa anterioară) şi ames
tec de pietricele. Din punct de vedere al arderii, categoria fină prezintă, 
pe lîngă specia roşietică, şi o specie brun-roşietică, iar categoria gro
sieră, pe lingă specia arsă neuniform (majoritară), şi o specie arsă uni
form la roşu, dar cu pereţii groşi şi fără netezire (9,5%). Cerami t cu 
urme de pictură neagră, aplicată după ardere, pe fond roşu (15%) apare 
numai in  cadrul categoriei grosiere, atit la specia arsă neuniform. ■ şi 
la cea arsă uniform la roşu (decorul nu se poate însă reconstitui). în 
privinţa formelor. în timp ce la specia arsă neuniform fragmentele apar
ţin mai ales tipului oală-borcan, fragmentele arse la roşu provin mai 
ales de la străchini tronconice.

Formele le continuă pe cele din etapa anterioară, dar apar unele 
noutăţi. La categoria fină se atestă acum picioarele înalte, de formă lo
bată, goale în interior (pl. 2 2 ;2 0 ), provenind probabil dc la străchini 
tronconice (pl. 22 13), precum şi torţile tubulare (pl. 22/17) sau -ui) 
formă de urechiuşă. dispuse vertical (pl. 2 2  1 0 ). In cadrul categoriei gro
siere apar şi funduri de mari dimensiuni (pl. 23/7- 8), care s-ar putea 
să fi aparţinut unor vase mari de provizii.

Decorurile plastice se prezintă mult mai variate, îndeosebi in cadrul 
categoriei grosiere: brîuri alveolare (pl. 23/2): proeminenţe conice (pl. 
23/4, 5) rotunjite (pl. 24/10— 11), cilindrice (pl. 24/12), aplatizate, cu 
impresiune de deget în mijloc (pl. 23/0), oval-alungite, ca nişte apucă
tori. uneori înşeuate prin impresiuni de deget (pl. 23/9 ; 21/7) : tor.: cu
impresiuni de deget (pl. 23/3 : 24/4. 5). Decorurile imprimate sînt mai
rare : impresiuni pe buza unor oale (pl. 22/12 ; 24 2) ; şiruri izolate de
impresiuni de unghie (pl. 23/11 : 24/13) ; impresiuni superficiale ale vâr
fului degetului (pl. 24/1), uneori combinate cu impresiuni de unghie (pl. 
24/8). în  1 cazuri apare barbotina neorganizată, stropită. Intr-un singur

18. Idem, op. cil., 1978, p. 83—84 şi fiu. j.
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caz, la categoria fină, apar şi incizii adinei (pl. 22/15) ; e posibil însă ca 
acest fragment să fie rezultatul unei intruziuni din nivelul superior.

In genere, ceramica acestei etape ,deşi nu rupe integral cu tradi
ţiile nivelului timpuriu, anunţă deja caracterele etapelor tîrzii, dar în- 
tr-o proporţie încă redusă.

E t a p e i  a t r e i a  de locuire, pe cale stratigrafică şi tipologică, îi 
poate fi atribuită ceramica din nivelul corespunzător celei de a doua 
vetre a locuinţei adîncite nr. 10 (pl. 35 ; 36), precum şi partea superioară 
a umpluturii locuinţei adîncite nr. 7, intre 0,60— 0,80 m (pl. 25 ; 26). Pe 
cale comparativ-tipologică, s-ar mai încadra aici ceramica din locuin
ţele nr. 1 (pl. 6/1— 13 ; 7 ; 8 ; 9/1— 7), nr. 2 (pl. 6/14 ; 9 8— 9), nr. 6 (pl. 
21). nr. 9 (pl. 32; 33). din nivelul inferior al gropii nr. 1 (pl. 15/1— 11), 
precum şi din complexul surprins în săpătura mai veche a lui Dan Gh. 
Teodor (pl. 38/10— 19). Se pare că. d in punct de vedere cronologic, a 
fost etapa cu existenţa cea mai îndelungată in cadrul aşezării de la Su
ceava —  „Parcul Cetăţii".

Caracteristica de bază a ceramicii acestui nivel o reprezintă dispa- 
ri:ia categoriei foarte fine. perfect netezită : vom întîln i de acum încolo 
doar categoriile fină şi grosieră.

Categoria fină, clin punct de vedere al tehnicii de ardere, cunoaşte 
spi, ia roşietică-gălbuie-cenuşie şi parţial pe cea roşietică sau brun-ro
şietică. Specia arsă roşietic-gălbui. cu nuanţe cenuşii (circa 13%, res- 
pi- :v circa 2 0 %  din ceramica nivelelor superioara ale locuinţelor adin
cite 10 şi 7), nu cunoaşte incă o ardere cenuşie perfectă.

Categoria grosieră cuprinde îndeosebi specia arsă neuniform şi par
ţial pe cea roşietică sau, cu totul rar. brun-roşietică. în  toate comple
xe e predomină net specia arsă neuniform, care apare în proporţie de 
peste 50%. Atît in cadrul acestei specii, cit şi a celei arse la roşu, pre
domină fragmentele acoperite cu o angobă roşietică, de slabă calitate, 
ar se exfoliază cu uşurinţă ; aceasta se aplică acum pentru a acoperi
v-oi-rhaţile, deoarece nu se mai ultilizează netezirea. Pe o parte din frag
mentele acoperite cu angobă roşietică se pot observa mici puncte negre, 
probabil rămăşiţă a unei picturi aplicate după ardere.

Pe lingă materii organice, pasta vaselor, la toate categoriile, pre
zintă in compoziţie tot mai m ult nisip (fie fin. fie cu bobul mare) ; mai 
rar întîlnesc şi pietricele. Categoria fină arsă la roşu şi neacoperită 
u angobă (aproape 1 0 %  din totalul ceramicii în nivc-lul superior a! lo- 

■ u nţei 1 0 ), prezintă uneori, ca particularitate, un amestec de cioburi
; ii ite, amintind de compoziţia viitoarei ceramici cucuteniene uzuale.

în privinţa formelor, categoria fină, arsă roşietic-gălbui cu nuanţe 
■nuşii. cuprinde, pe lingă tipurile bitronconice tradiţionale, cu margi

ni i uşor răsfrintă (pl. 25/1. 2, 4, 9 ; 36/1, 3, 5. 6), ca şi pe lîngă stră
iam it; tronconice cu picior înalt, gol în interior (pl. 25/8,11 ; 36/8), un 

număr destul de important de oale, cu gît bine diferenţiat, mai scurt 
(pl. 25/0 ; 36/4) sau mai lung (pl. 25/7 : 36/7) şi cu fund îngroşat (pl. 
25/10). Formele bitronconice sînt in general nedecorate ; doar in două 

izuri prezintă impresiuni de unghie (unul în ,,spic“), iar într-un caz, 
ie « ib  buza reliefată, porneşte un briu simplu, vertical (pl. 25/4). La o
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strachină tronconică apare, sub buza teşită spre interior, o perforaţie 
(pl. 36/8). care servea probabil la atirnarea vasului. Oalele prezintă toarte 
şi proeminenţe (pl. 25/5).

Specia arsă aproape uniform la roşu, pe lingă foarte rare forme 
bitronconice (pl. 35/3, 12) şi străchini tronconice (pl. 35/2) —  care ap a r  

mai ales în complexele mai vechi ale acestei etape — , prezintă o aetâ 
predominare a oalelor în formă grosieră ; mai apar ulcele-pahar de di
mensiuni mai mici şi cu pereţii mai subţiri, în cadrul categoriei fine 
(pl. 35/1 ; 36/10). O formă aparte o reprezintă partea inferioară a unui 
„flacon" cilindric (pl. 35/10). cu pereţii groşi de 1,5 cm, dar bine arşi, 
ceea ce indică un contact prelungit cu focul. Formele bitronconice şi stră
chinile tronconice nu au decoruri. Oalele sînt ,în marea lor majoritate, 
acoperite cu angobă şi prezintă : proeminenţe simple, de diferite tipuri (pl. 
25/16 ; 35/9 ; 36/13, 14), apoi aplatizate, cu impresiuni de deget la m ij
loc (pl. 25/15), precum şi înşeuate (pl. 36/9) ; barbotină stropită (pl 
19), combinată uneori cu proeminenţe (pl. 36/15): brîuri simple arc-aite 

(pl. 35/11), brîuri alveolare (pl. 25/17; 36/12); toarte simple sau tu î- 
îare (pl. 25/12) : impresiuni de unghie (pl. 35/8) sau do unghie si de-,.'t 
(pl. 25/18 ; 35/5). Ulcelele-paliar au, pe gît sau pe umăr. u re c h iu şe  (pl. 
36/10) sau proeminenţe (pl. 35/1).

Specia arsă brun-roşietic reprezintă o apariţie rară (maximum ' 
în complexele unde e cel mai bine reprezentată). Aparţine categoriei 
fine în complexele mai vechi ale etapei, unde prezintă numai forme bi
tronconice (pl. 35/13, 14) şi devine mai grosieră spre sfîrşitul etapei, 
cînd aparţine unor forme oală, decorate cu proeminenţe (pl. 36/17) sau 

impresiuni (pl. 25/20).
Specia arsă neuniform prezintă, cu rare excepţii, pereţi groşi, u 

suprafaţa neîngrijită, aparţinînd mai ales formei oală, îndeosebi cu ^it 
bine diferenţiat şi cu corp bombat (pl. 26/1, 2, 4— 7 : 35/15 ; 36/19, 23 ; 
37/1, 2, 13), dar şi cu trecere lină între gît şi corpul oval-alungit (pl. 
35/16: 37/9) —  ambele cu fund tipic, îngroşat (pl. 26/15 ; 35/22; 36/21,
22 ; 37/6— 8), uneori profilat (pl. 37/10). Foarte rar e atestată forma (!;• 
strachină tronconică, cu buza subţiată (pl. 36/18) sau de aceeaşi gro
sime cu peretele (pl. 26/3 ; 35 17), avînd funduri concave (pl. 35/19) sau 
inelare (pl. 37/11). Străchinile nu au decoruri. Oalele prezintă : urme de 
pictură neagră pe vasele acoperite cu angobă roşie ; toarte (pl. 26/8— 10 ; 
35/23); proeminenţe simple, rotunjite (pl. 26/5, 13; 35/21 ; 36/20) sau 
alungite (p!. 26/11) ; proeminenţe cu impresiune de deget la mijloc (pl. 
37/1) ; proeminenţe duble înşeuate (pl. 35/20) ; proeminenţe-apucători 
înşeuate (pl. 6 / 1 ) ; brîuri simple (pl. 7/21 ; 26/12) sau alveolare (pl. 35/21 : 
36/25 ; 37/5); barbotină stropită ; alveole pe marginea buzei (pl. 26/1, 6 ) : 
şiruri de impresiuni de deget (pl. 26/14 ; 37/15) şi de unghie (pl. 7V23 ; 
36/24; 37/21); cu totul rar apar liniile incizate (pl. 7/22. 25; 37/10).

E t a p a  a p a t r a  reprezintă orizontul final al locuirii din aşezarea 
de la Suceava ; materialele care o ilustrează provin din locuinţele de 
suprafaţă 7A (pl. 27 ; 28 ; ea suprapune în întregime locuinţa adincită 
nr. 7 şi parţial locuinţa adincită nr. 10), 3 (pl. 6/15 =  9/12: 6/16 =  9/11 ; 
9/10, 13) şi 8 (pl. 29 ; 30/1— 21 ; 31), precum şi din locuinţa adîncită nr.
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5. (pl. 10/2— 14; 11; 12; 13/1— 9, 11— 13; 14; 16; 17/1— 15, 17—
23 , 18 ; 19 ; 20). Prezintă cîteva noutăţi clare faţă de etapele anterioare :

—  in pasta vaselor amestecul de nisip (şi mai puţin pietricelele) e 
in evidentă creştere; pasta cu asemenea adaosuri se intilneşte totuşi 
dnar cam 1a 2 0 %  din totalul ceramicii :

—  dispare specia arsă brun-roşietic, îrttilnită mai ales in etapele 
a doua şi a treia ;

creşte mult procentajul ceramicii arsă cenuşiu, cu nuanţe ro
şietic-gălbui (circa 35— 40% ); această specie are acum în primul rind
nuanţa cenuşie, iar nu roşietic-gălbuie, ca in trecui ;

—  creşte numărul străchinilor tronconice, cu picior înalt, gol in
interior, adesea cruciform (pl. 27 21; 29 16; 31/18) sau in formă de 
mosor (pl. 20/14), am intind exemplare similare de la L e ţ 19 şi Tres- 
tianâ II ;

—  apar străchinile accentuat bitronconice, cu marginea răsfrintă 
(pl. 17 2, 3, 5 ; 25/6 ; 27/5, li, 16 ; 29/18), care indică spre nivelul al doi
lea de la Trestiana 21, ca şi spre nivelul al treilea de la Leţ -- :

—  asistăm la apogeul ceramicii incizate, care formează mai ales de
coruri zig-zagate (pl. 9/10; 13 2—9 ; 30 2), specifice perioadelor tirzii 
ale complexului Starcevo-Criş ;

—  barbotina stropită devine acum mult mai frecventă (pl. 13/11—  
13 ; 28 3 ; 31 14);

—  impresiunile de unghie şi deget sînt dispuse mai ales în „spic“ 
(pl. 10 9. 11 ; 12 7) ;

—  străchinile tronconice ale categoriei fine, arsă cenuşiu-roşietic, 
prezintă, pentru prima oară, decoruri plastice : proeminenţe (pl. 27/8)

;u brîuri alveolare, dispuse oblic sub buză (pl. 27/15) ;
—  in general, decorurile plastice cunosc o utilizare extrem de nu

meroasă, remareîndu-se brîurile în formă arcuită, simple (pl. 15/12=
1l-1 7 ; 29/23) sau alveolare (pl. 15/6, 8— 10, 13 ; 28/4, 5) ;

—  in cadrul categoriei fine, arsă cenuşiu-roşietic, mai ales pe va
sele bitronconice, se utilizează decoruri de caneluri (pl. 9/13; 14/11; 
27/16— 19 ; 29/14, 17), ceea ce indică existenţa unor legături cu un me- 
:iiu vincan (sau mai curînd influenţat de acesta), căruia îi era propriu 
acest motiv decorativ ;

—  pe două fragmente din locuinţa nr. 5 (pl. 16/2 ; 18/2) apar mo
tive decorative străine culturii Starcevo-Criş : linia vălurită incizată şi 
meandrul format din linii late, slab incizate, mai curînd albiate —  ambele 
;;ăsindu-şi analogii în mediul mai evoluat al ceramicii liniare vechi răsări
tene211. Modul de tratare a liniilor meandrate nu corespunde însă cu li-

19. E. Zaharia, op. cit., fig. 8/6, 9.
20. E. Popuşoi, op. cit., 1980, fig. 13/15.
21. Ibidem, p. 128 şi fig. 13/7—9, 16.
22. E. Zaharia, op. cit., fig. 6/1, 4, 11—14.
23. J. Lichardus, in voi. Aktuellc Fraqen der Bandkr-ramik, Szokesfehtrvdr, 

H72, fig. 1/4, 7 ; 2/6, 8 ; 3/5, 8 ; Al. Păunescu, Dacia, VII, 1963, fig. 2/1. 2, 12;
l-t. Comşa, Dacia, V II, 1963, fig. 3/14, 21 ; N. Kalicz, J. Makkay, Die IAnienband- 
Iscramik in der Crossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1977, pl. 17/15, 1 7 ; 
18/16 ; 21/16 ; 22 ; 140/15.
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niile adine incizate ale ceramicii lin iare  vechi răsăritene, fiind clin acest 
punct de vedere mai apropiate de caneluri.

*
* *

Paralelizarea etapelor de evoluţie a ceramicii de la Suceava cu res
tul arealului Starcevo-Criş e îngreunată de faptul că nu se pot recon
stitui motivele pictate. De aceea, deşi ţinem seama şi de indiciile de or
din general ale tehnicii picturale, totuşi accentul în această paralelizare 
il punem pe elementele de tehnică a prelucrării ceramicii, pe formele şi 
decorurile vaselor.

Astfel, primele două etape din evoluţia ceramicii de la Suceava, care 
se individualizează prin existenţa categoriei foarte fine, perfect nete
zită şi cu urme de pictură albă şi neagră, se pot paraleliza cu ceramica 
primului nivel de la Trestiana şi deci eu subfaza Star6evo-Criş III B, 
după sistemul Gh. Lazarovici. Modificările cantitative şi calitative din 
cadrul speciei grosiere ne arată că în  cadrul acestei prime faze de la 
Suceava se pot sesiza două subfaze, corespunzind celor două nivele.

Ceramica etapei a treia, caracterizată prin dispariţia categoriei foarte 
fine, prin dispariţia picturii cu alb şi prin înmulţirea elementelor de de
cor plastic, işi găseşte bune paralele în ceramica subfazei Starcevo-Criş 
IV  A, care. in multe zone, reprezintă orizontul final al marelui complex. Ea 
corespunde celei de a doua faze a locuirii de la Suceava ; unele elemente 
tipologice indică posibilitatea ca unele complexe de locuire să nu fi fost 
întru totul contemporane, fiind deci probabilă existenţa unor subfaze în 
cadrul acestei perioade mai îndelungate de evoluţie a comunităţii do 
la Suceava.

Ceramica etapei a patra ( =  faza a treia a locuirii de la Suceava) 
se individualizează prin cîteva elemente foarte tîrzii. remareîndu-se pre
zenţa constantă a ceramicii cenuşii, uneori decorată cu caneluri, pre
cum şi înflorirea decorului barbotinat stropit şi a celui ineizat zig-zagat. 
Credem că ne aflăm în faţa unei variante regionale a orizontului u lti
melor supravieţuiri ale complexului Starcevo-Criş, desemnat drept sub
faza IV  B. Dacă în zona dunăreană acest orizont apare puternic influ
enţat fie cultura Vinea, aflată în plin proces de formare şi expansiune, 
în schimb, la periferia nordică a complexului Starcevo-Criş se constată, 
pe o arie largă, un contact, mai strîns sau mai sporadic, cu cultura ce
ramicii liniare vechi (Medina, Mehtelek, grupa Szatmar. Barca III, Ciu- 
meşti ş.a.). Credem că şi in orizontul final al locuirii Starcevo-Criş de 
la Suceava se poate sesiza un asemenea contact, ilustrat de înmulţirea 
ceramicii cenuşii şi de pro/.enţa unor elemente decorative.

Faţă de Trestiana, considerăm că etapele a treia şi a patra de la 
Suceava îşi găsesc corespondenţe in nivelul al doilea de acolo.

B) Staţiuni în care a fost cercetat un singur complex de locuire : 

Balş (com. Tîrgu Frumos, jud. Iaşi). Ceramica din unica locuinţă
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cercetată a ic i - 1 prezintă, clin punct de vedere al tehnicii de prelucrare, 
un aspect de tranziţie între varianta din sudul şi cea din nordul Mol
dovei, in sensul că, deşi pictura (numai cu negru pe fond roşu) devine 
mult mai rară (doar -1 fragmente), totuşi nu se renunţă la netezirea per
fectă şi chiar lustruirea suprafeţelor categoriei fine, în condiţiile în care 
atit formele, cît şi decorurile indică evident spre o etapă foarte tirzie : 
autoarea descoperirii o plasează după ambele nivele de la Trestiana 
Dacă am data complexul clupă singurul motiv pictat care se păstrează 
mai bine —  triunghiul umplut cu haşuri în x - 11 —  atunci i-am găsi o 
paralelă perfectă doar în etape mult mai vechi : faza II B sau I I I  A, res
pectiv liniară B sau ghirlandoidă27, dar, aşa cum se poate constata şi 
la Trestiana, dinamica evoluţiei decorurilor pictate e mult mai lentă în 
regiunea periferică a Moldovei faţă de zona Dunării sîrbeşti şi bănă
ţene ; în Moldova elementele mai vechi de stil liniar persistă pînă la 
sfîrşitul evoluţiei, iar elementele spiralice propriu-zise nici nu sînt eu- 
noscute. De aceea, principalele elemente de datare in cadrul aşezării de 
la Balş rămîn : forma de strachină tronconică, cu marginea bine articu
lată 28 ; impresiunile dispuse în „spic“ -!' ; inciziile dispuse în  zig-zag ;!0 
sau mai ales sub formă de unghiuri haşurate, ce amintesc de aşa-numi- 
tul stil „textil“ Aceste elemente trimit spre faza Starcevo-Criş IV  B.

După părerea noastră, în comparaţie cu Trestiana, Balşul se para
lelizează pe deplin cu nivelul al doilea de acolo, iar la Suceava cele mai 
hune analogii se găsesc in materialele locuinţei nr. 5, adică in cea de 
a patra etapă de locuire de acolo, chiar dacă la Balş nu au fost atestate 
şi canelurile. Această încadrare este susţinută şi de prezenţa uneltelor 
perforate, îndeosebi a măciucii, în locuinţa de la Balş :tL>.

Liteni (com. Liteni, jud. Suceava):i:. între puţinele materiale rezul
tate din singurul complex Starcevo-Criş sesizat în săpăturile de pînă 
acum se remarcă un fragment din categoria fină, ars cărămiziu-cenuşiu, 
decorat cu incizii dispuse in aşa-numitul stil „textil'4 (pl. 4 3 /3 ), ale că
rui paralele se găsesc în faza Starcevo-Criş IV  B 3ţ.

Perieni (com. Pcrieni, jud. Vaslui). Ceramica provenită din cunos
cuta groapă prin care s-a stabilit succesiunea stratigrafică dintre cul
tura Starcevo-Criş şi cea a ceramicii liniare prezintă cîteva elemente 
caracteristice, care, în ansamblu, permit datarea în subfaza Starcevo- 
Criş IV  A. Astfel, apar : picioarele înalte cruciforme35 ; castroane bitron-

24. E. Popuşoi, Arh. Mold., IX . 1980, p. 7—17.
25. Ibidetn, p. 17.
26. Ibidem, p. 15, fig. 12/2.
27. St. Dimitrijevic, op. cit., 1974, pl. V I/7 ; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, 

pl. V B/9 b ; VI A/22 ; C/46.
28. E. Popuşoi, op. cit., in Arh. Mold-, p. 12, fig. 7/3 ; 8/8.
29. Ibidem, fig. 9/2, 4.
30. Ibidem, fig. 10/2, 7.
31. Ibidem, fig. 8/1, 2 : 9/3 : 10/3.
32. Ibidem, fig. 4/3.
33. Cercetări ined'te Mireea Ignat, căruia îi aducem şi aici mulţumirile 

noastre pentru informaţiile furnizate şi permisiunea de a studia materialul.
34 Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, pl. IX  D/8, 14, 48—50.
35. M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, III. 1957, fig. 3/9—10
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••onice mai mult cu marginea dreaptă decit răsfrîn tă3' ; străchini tron- 
•onice cu marginea dreaptă38; decor de impresiuni „în spic“ 3a ; linii 
incizate, dispuse în reţea '’0 sau în zig-zag '1, dar nu în stilul „textil“. 
Ceramica de aici prezintă cele mai multe afinităţi cu varianta Starcevo- 
Criş din sudul Moldovei, precum barbotină organizată dar şi caracte
ristici ale variantei nordice : calitatea slabă a picturii, care s-a şters 
torţile tubularev'. care îşi găsesc cele mai bune analogii la Suceava (pl.
] ]/i, 7 , 9— i i  ; 2 2  17 ; 23 1 ; 24/4), precum şi utilizarea, pe lingă bar- 

botina organizată, şi a celei stropite c\

O formă deosebit de interesantă, singulară în mediul Starcevo-Criş 
: 1 in Moldova şi foarte rară în întreaga arie de răspîndire a complexului, 
este vasul m iniatural de formă ovală şi cu două rîncluri de torţi ori
zontale care îşi are cea mai bună analogie în vasul cilindric sau de 
tip „putină*1 de la Beşenova ( =  Ducleştii Vechi) —  „Islaz", in Banat ", 
aşezare datată în subfaza Starcevo-Criş IV  A ',s.

Probata (com. Dolhasca, jud. Suceava)V). Materialul ceramic (pl. 
1 0 / 1 -— 1 1 ). puternic corodat, provine dintr-o locuinţă de suprafaţă, care 
.i fost doar intersectată. Predomină net categoria grosieră, arsă neuni
form, acoperită cu o angobă roşietică, pe care s-au trasat, probabil după 
ardere, motive pictate cu negru. Prezintă mai ales forma oală, cu gît 
distinct, corp bombat şi fund plat îngroşat, decorată cu torţi tubulare, 
impresiuni de deget şi unghie, proeminenţe rotunjite sau aplatizate şi 
n impresiuni de deget în mijloc. Un fragment de margine (pl. 40/3) 

indică şi existenţa formelor bitronconice, iar două funduri, provenind 
probabil de la castroane sau străchini, se individualizează prin formă 
oncavă (pl. 40/7) sau cruciformă (pl. 40/8). Cu o anum ită doză de pro

babilitate. datorată materialului puţin numeros, ceramica de aici, care 
aparţine sigur variantei nordice, pare a-şi găsi cele mai bune analogii 
in etapa a doua sau a treia de la Suceava, plasîndu-se deci pe la sfir- 
şitul fazei Starcevo-Criş III  sau începutul celei de a IV-a.

Voineşti (com. Voineşti, jud. Vaslui) '*0. Ceramica de aici provine din- 
tr-un complex închis (groapă). Aparţine evident variantei sudice, avînd

30. Ibidem, p. 69. fig. 3/6—7.
37. Ibidem, fig. 5/10.
38. Ibidem, fig. 5/9.
39. Ibidem, fig. 4/9.
40. Ibidem, fig. 5/4, 5, 7.
41. Ibidem, lig. 5/6, 8.
42. Ibidem, fig. 3/1 ; 4/4—C.
43. Ibidem, p. G8.
44. Ibidetn, fig. 6/2, 3.
45. Ibidem, fig. 3/2.
46. Ibidem, p. 73, nota 1 şi fig. 7/1.
47. I. Kutzian, A KiirOs-Kultăra, Budapesta, 1944, p. 50, 52 şi pl. XXVI/2.
48. Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, p. 187.
49. în  această staţiune am întreprins un sondaj de salvare In 1972 (con

form N. Ursulescu, M. Ignat, op. cit., 1977, p. 320, punctul 14 a).
50. T. Mitrea, Studii cercetări ştiinţ., Inst. pedag. Bacău, 1972, p. 133 şi

fiK 2—4; 11/3—4. Prin bunăvoinţa descoperitorului, în 1973 am putut studia 
personal materialul de aici, aflat atunci în colecţia Institutului pedagogic din
Bacău.
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suprafeţele foarte bine lustruite, chiar netezite. Prezintă forme bitron
conice, accentuate (pl. 45/24), picioare înalte, scobite în interior, linii 
incizate, dispuse în zig-zag sau în stilul „textil“ r’'. barbotină organizată, 
impresiuni de deget şi unghie, adeseori combinate cu ornamente plastice 
(brîuri alveolare, proeminenţe). Aceste caracteristici par a sugera înca
drarea acestei ceramici în subfaza Starcevo-Criş IV  B.

C) Staţiuni în care au fost cercetate mai multe complexe, nestra
tificate şi staţiuni cercetate doar pe cale perieghetică:

Bonţeşti —  „Pe J ilie “ (com. Cirligele, jud. Vrancea). Materialul ce
ramic, provenit din două gropi şi o locuinţă de suprafaţă prezintă 
< aracteristicile variantei sudice, in primul rînd lustruirea suprafeţelor 
şi barbptina organizată 5:i. Faptul că nu s-a găsit pictură, aşa cum era 
normal pentru o aşezare a variantei sudice, s-ar putea datora evident 
condiţiilor de păstrare a ceramicii în sol. Existenţa decorului canelat:/l 
e o dovadă a caracterului tîrziu al acestei aşezări ”’, care, prin existenţa 
formelor bitronconice 5”, a picioarelor înalte, de formă lobată ’’7, a impre- 
siunilor dispuse în „spic“ *|S, precum şi a altor elemente de decor plastic, 
imprimat şi ineizat, indică evident spre faza a IV-a a culturii Starcevo- 
Criş. Credem însă, cel puţin după materialele publicate, că nu  e vorba 
de ce! mai tîrziu orizont al acestei faze. ci despre subfaza IV' A, avind 
in vedere că decorul ineizat formează doar motive în reţea şi in zig
zag50. iar nu şi aşa-numitul „stil textil".

Călineşti-Enache (com. Calafindeşti, jud. Suceava) °°. Cele circa 2 0 0  
dc fragmente ceramice, adunate prin periegheză, par a indica un aspect 
cu totul periferic al complexului Starcevo-Criş (periferic chiar şi faţă 
de varianta nord-moldovenească a acestei culturi). Întreaga ceramică 
are un aspect grosier, neputîndu-se vorbi de o categorie fină în adevă
ratul înţeles al cuvîntului. Pasta conţine multă pleavă şi arareori nisip 
sau cioburi pisate, dar niciodată pietricele. In  cele mai multe cazuri, 
suprafeţele sint acoperite cu o angobă roşietică. Lipsesc urmele de ne

ol. Ibidem, fig. 3/9; 4/6 (aceste piese nu aparţin unei faze vechi a cera
micii liniare, cum consideră autorul, ci sint tipice pentru ceramica incizată Ur
zic de tip StarCevo-Criş).

52. Gh. Bichir, Materiale, V, 195!), p. 260, 262.
53. Ibidem, p. 262 şi fig. 8/3.
54. Ibidem, p. 262 şi fig. 7/3.
55. Ibidem, p. 262 ; D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului in Ho- 

vumia in lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 33; E. Cornşa. Dacia, XV II, 
1973, p. 318.

56. Gh. Bichir, op. cit., fig. 7,1—2 ; 8/9.
57. Ibidem, fig. 7/3 şi p. 262.
58. Ibidem, fig. 8/7.
59. Ibidem, p. 262 şi fig. 8/6, 9.
60. Cercetări perieghetice în punctul „Sub Zrughi", întreprinse de prof. V.

Hnatluc (1968—1971) şi de noi in 1972.
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tezire sau pictură, dar e posibil ca acest fapt să se datoreze şi corodării 
extrem de puternice, in  condiţiile zăcerii îndelungate într-un sol lutos. 
Predomină formele de oală, cu corpul bombat şi cu buza dreaptă (pl. 
39 1) sau mult răsfrîntă (pl. 39, 1, 2, 5). precum şi cu corpul oval-alungit, 
cu trecere lină spre zona gîtului (pl. 39 3). Destul de numeroase sînt şi 
străchinile tronconice, cu buza dreaptă (pl. 39 t>) sau subţiată (pl. 39 7. 
1 0 , 1 2 ). Formele bitronconice par să nu fi fost deosebit de accentuate 
(pl. 39/8, 9). Fundurile sînt în general îngroşate, profilate şi plate; în
tr-un singur caz lipseşte profilarea (pl. 39 31), iar un altul are baza 
concavă (pl. 39 30). Ca decoruri, apar : alveole pe buza oalelor şi cas- 
troanelor cu marginea dreaptă (pl. 39 1, fi), precum şi sub margine (pl. 
39 (!) ; toarte rotunde (pl. 39 20) ; proeminenţe conice (pl. 39/15). rotunde 
(pl. 39/17), uneori cu impresiune de deget în mijloc (pl. 39/14) ; apucă
tori (pl. 39 19); brîuri alveolare (pl. 39 18). Lipsesc liniile incizate şi 
impresiunile.

Caracteristicile ceramicii nu sînt suficient de clare pentru o înca
drare cronologică mai precisă, dar se pare că cele mai bune analogii se 
găsesc în materialul grosier al celei de a doua etape de locuire de la 
Suceava, deci pe la sfîrşitul subfazei Starcevo-Criş III B. Spre acelaşi 
orizont cronologic par a indica şi piesele litice descoperite a ic i,i!.

Coqeasca Noua —  „Fîntina Lungului14 (com. Leţeani, jud. Iaş i)11-. 
Fragmentele ceramice, rezultate din periegheză, prezintă decor ineizat 
dispus în ungh iuri(1:î. precum şi impresiuni dispuse în „coadă de rindu- 
nică“ Se pare că materialul poate fi încadrat cronologic în subfaza 
Starcevo-Criş IV  A ,iar teritorial se leagă mai curînd de varianta nordică.

Uimeşti (com. Dăneşti, jud. Vaslui). Materialul ceramic, provenit din 
periegheză şi pe care l-am văzut în colecţia C. Buraga, se încadrează in 
varianta sud-moldovenească. prezentînd o tratare foarte îngrijită a su
prafeţelor. Formele bitronconice sînt accentuate, apare castronul cu pro
fil în S (i\ există picioare înalte, cruciforme şi scobite în interior. Deco
rul ineizat, sub formă de benzi, este dispus metopic (pl. 41 '18). element 
foarte tîrziu. asemănător înlrucîtva cu decorul de pe un vas de la Gru- 
m ă z e ş ţ ic e e a  ce ne determină să datăm această ceramică în subfaza 
Starcevo-Criş IV  B l17.

61. N. Ursulescu. Contribuţii la cunoaşterea tipologiei şi evoluţiei pieselor 
tic piatră şlefuită cu tăiş din cultura Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, in : 
Lucrările Laboratorului de cercetări istorice, lnst. dc Înv. Superior Suceava. 198.1. 
pl. 15 ; 2/5 : 4'2. 10.

02. Aşezări. p. 180. punctul 20 g. Aici. punctul respectiv e citat la Cogea^ca 
Veche, (iar pe marcajul materialelor aflate la Institutul de Istorie şi Arheolo
gie Iaşi (sertar 47/4) e indicat Cogeasca Nouă ; se pare că e vorba de un punct 
situat la hotarul dintre sate.

6:î. Ibidem, pl. XXX/16 ; vezi şi pl. 41/17, în lucrarea de faţă.
64. Ibidem. pl. XXX/17.
65. Eni. Zaharia. C. Buraga. Acta Moldaviar. Meridionalis, 1. 1979. p. 241. 

şi fig. 1/2.
66. VI. Duniitrescu. .4r(<i preistorică in liomânia. Bucureşti. 1974. p. 32.

fig. 1.
67. Analogie ia Gh. Lazarovici, op. cit., 1979, p. 54 şi pl. IX  D/52.
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Dodcşti (com. Viişoara, jud. Vaslui). In  muzeul din Vaslui este ex
pus un picior înalt, treflat, gol în interior, care provine din această sta
ţiune. Este tipic pentru faza Starcevo-Criş IV * .

Doroşcani —  „Fintîna Cazacului41 (com. Popeşti, jud. Iaşi). Fragmen
tele ceramice, provenite din periegheză, au un aspect mai grosier şi par 
a aparţine variantei nordice. Formele indică oale cu fund îngroşati;!l şi 
străchini tronconice (pl. 41/19). Decorurile constau din impresiuni dc 
unghie izolate sau dispuse în ş iru r i7(1 şi din linii incizate paralele şi un
ghiulare (pl. 11 2:5, 24). Caracteristicile ceramicii par a indica datarea 
la sfîrşitul fazei Starcevo-Criş III —  începutul celei de a patra.

Fedeşti —  „La Moară“ (com. Şuletea. jud. Vaslui). Din periegheză 
provine un picior înalt, treflat, scobit în in terior71, tipic pentru faza 
Starcevo-Criş IV.

Glăvăneştii Vechi (com. Andrieşeni, jud. Iaşi). Materialul ceramic 
provenit din 8 — 9 locuinţe, a fost analizat global de E. Comşa care 
i-a atribuit primeia din cele două faze pe care le-a stabilit, pe calc ti
pologică. pentru evoluţia culturii Starcevo-Criş din Moldova. Materialul 
provenit din periegheze7 i. pe care l-am analizat personal, prezintă in 
general aceleaşi trăsături cu cel din săpături. Din punct de vedere teh
nic. se remarcă lipsa in pastă a oricăror alţi degrcsanţi. in afară de pleavă. 
Predomină net categoria grosieră, doar puţine fragmente fiind perfect 
netezite sau chiar lustruite. Din acest punct de vedere, aşezarea de la 
Glăvăneştii Vechi se încadrează în varianta nordică a culturii Starcevo- 
Criş din Moldova, fapt confirmat şi de lipsa barbotinei organizate 
Cele mai multe trăsături ale formelor şi decorurilor ceramicii de la G lă
văneştii Vechi prezintă analogii cu prima fază de locuire de la Suceava : 
pictură cu alb, negru şi roşu (culoare de fond), raritatea briielor alveo
lare in comparaţie cu restul decorurilor plastice, predominarea impre- 
siunilor de unghie dispuse izolat sau în şiruri distanţate faţă de cele 
dispuse în „spic“ ş.a. în acelaşi timp. însă există şi unele elemente ceva 
mai tîrzii. care se pot paraleliza cu a doua fază a locuirii de la Suceava : 
avem în vedere inciziile dispuse în zig-zag ca şi unele forme tipice 
de impresiuni în „spic“ 7,i : apoi oalele bitronconice cu buza scurtă 77, 
rare prezintă bune analogii in Starcevo-Criş IV 7S : de asemenea, pe un 
picior înalt, cu concavitate interioară, rezultat din periegheză, sint trâ

nti. N. Zaharia, SCIV, <1. 1—2, IH5Î». p. 293. punctul X X X V III/ l ; .•lyesrtri,
p. 100, punctul lil c şi pl. XLVI/24—25. Restul materialelor, pe care le-am ilus
trat în prezenta lucrare (pl. 41/19—24), se găsesc la Institutul de Ist. şi Arheoi. 
laşi (sertar 47/0).

ii!). Ibidem, pl. XI.VI/24 ; vezi şi pl. 41/22, in prezenta lucrare.
7(1. Ibidem, pl. XLV1/25 ; vezi şi pl. 41/20, in prezenta lucrare.
71. Ghen. ('oman. Statornicie, continuitate. Ucpertoriul arheologic al Jude-

lulu i Vaslui, Buc.. 1980. p. 2:i4, punctul 8 şi fij«. tiii/12.
72. E. Comşa. Atuta, 1. 1970, p. .‘(9—40 ; idem, op. cit., 1078. p. 0—lifi.
7:>. Materialul se năşeşte la Inst. de Ist. şi Arh. laşi (sertar 47/5).
74. E. Comşa. op. cit., 1078. p. 27.
75. Ibidem, p. 20 si fin. 20/8 ; 21/l>. 7.
7(i. Ibidem, p. 27 si fiK. 23/1 ; 24/2; 25/1. 3.
77. Ibidem, fip. 10/17.
78. Gh. Lazarovici, op. cit., 107!*, p. 54 si pl. IX  C/20.
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sate linii incizate oblice (pl. 11 7). iar altele prezintă formă lobată sau 
motiv c r u c ifo rm M a te r ia lu l ,  nefiind publicat pe complexe, nu ştim 
dacă aceste elemente apar împreună eu cele de factură mai veche sau în 
locuinţe deosebite şi, în acest caz, dacă la Glăvăneştii Vechi avem doar 
o singură etapă de locuire sau eventual două. Materialul ceramic de aici 
il datăm îndeosebi în subfaza Starcevo-Criş III li, fără a exclude însă 
şi posibilitatea unei prelungiri a locuirii de aici in subfaza IV A N'.

Gm m ăzeşti (com. Grumăzeşti, jud. Neamţ). Materialul de aici, cu 
excepţia unui singur vas M, nu a fost publicat, dar. după afirmaţiile au
toarei cercetării e vorba de elemente foarte tir/.ii. de factură liniar- 
ceramică şi vincană, locuirea prelungindu-se „sigur şi dincolo de ceea 
ce se defineşte drept faza Starcevo-Criş IV"‘ s:i. Analogiile cu ceramica 
liniară, constînd din benzi umplute cu haşuri în reţea, s-ar găsi tocmai 
in zona Rinului şi a Olandei s'*. Ar fi cea mai tîrzie ceramică Starcevo- 
Criş cunoscută pînă-n prezent pe teritoriul Moldovei, dar. pînă la publi
carea materialelor, o încadrăm in orizontul final al culturii Starcevo- 
Criş, adică subfaza IV  B, paralelă cu evoluţia Vinetei A.

lllincea  (com. Ciurea, jud. Iaşi). Materialul ceramic, cules din um 
plutura a două b o r d e i e n u  este descris, menţionîndu-se doar existenţa 
unor fragmente „pictate cu roşu" fi<;, adică probabil acoperite cu angobă 
roşie. Gh. Lazarovici ilustrează profilul unui castron cu bitronconism 
accentuat şi funcl plat. socotindu-1 tipic pentru faza Starcevo-Criş IV *7.

llo lm  — ..Dl. Holm — panta sudică1' (com. Podu Iloaiei, jud. Iaşi). 
Materialul ceramic, provenit din periegheză **, e de factură grosieră, in- 
dicind apartenenţa la varianta nordică. Liniile incizate dispuse in 
zig-zag *i!l, picioarele înalte tronconice, goale in interior,KI şi, mai ales, 
străchinile bitronconice, cu marginea superioară scurtă (pl. 1 2 /2 ), care-şi 
găsesc o bună analogie la l’e r ie n is u g e re a z ă  datarea acestei aşezări 
in subfaza Starcevo-Criş IV ,\.

lacobeni (com. Vlădeni, jud. Iaşi). Materialele, provenite din perie- 
g h e z ă p a r  să indice o dăinuire mai lungă a aşezării de aici. repet în-

70. E. Comşa. op. cit., 1078. fig. 12/t». 7 ; 27 2, 5.
80. Gh. Lazarovici, op. cit., 107!), p. 5:1 şi tabelul ii.
81. Vezi nota til>.
82. S. Marinescu-Bîlcu, SCIV A, 2(i, 4, 1975. p. 500-501 şi nota 53 ; idem. cu- 

nunicări ţinute la sesiunile anuale do rapoarte arheologice din 1078 (Bucureşti)
M 1079 (Oradea),

83. Idem. op. cit. 1075, p. 500.
84. Ibidem, nota 53.
85. N. Zaharia, SCIV, ii. :i-4, 1955. p. ‘104. punctul 4!» b ; Aşezări, p. 19(5,

I“inu tili 41 e.
Idi. /l.şrrtfri, p. Oii.
87. (iii. Lazarovici, A<'ta MS", V III. 1971, fi),'. 3/C 12.
88. Aşezări, p. 199. punctul 45 b şi pl. X L III ti. 7. 10, 19. 24. 27 ; materialele

'• găsesc la lnst. de Ist. si Arh. Iaşi (sertar 48/lti).
89. Ibidem, pl. XLI 11/10.
90. Ibidem, pl. XLI 11/24.
ol. M. Petrescu-Dimhoviţa, op. cit., 1057, fig. 5/9.
'»j. N. Zaharia, SCIV, i>, 3— 1. 1055. p. 899, punctul II a ; Aşezări, p. 248.

•unitul 143c şi pl. CX X X 12— 15; CXXXI/4. 8 ; CCV11 1. Materialele ilustrate 
In lucrarea de faţă (pl. 42/8—22) se găsesc la Inst. de Ist. şi Arh. laşi (sertar 48/11).
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du-sc într-o anumită măsură evoluţia de la Glăvăneşti. Printre frag
mentele pictate se găseşte şi culoarea albă (culoare de fond), dar mai 
mult cea neagră, cu care se trasează motivele pe fondul roşu (pl. 4213), 
puternic lustruit, al vasului. Netezirea în mare măsură a suprafeţei va
selor, ca şi lustruirea cu reflexe metalice, apropie ceramica de la Iaco- 
beni de varianta sudică. Din punct de vedere cronologie, sc pare că 
aşezarea de aici începe încă din subfaza Starcevo-Criş I I I  13 (pictura cu 
alb) şi se continuă sigur in .subfaza IV  A. dar pe care nu pare a o 

depăşi.

Leţcarti —  „Slobozia" =  „Vatra satului'1 (com. Leţcani, jud. Inşi). 
Cele cîteva fragmente recoltate pe cale pe rieghe tică ! nu dau indicaţii 
prea precise. Doar un fragment, cu decor ineizat unghiular, avind unul 
din unghiuri haşurate (pl. 43 1 ). indică în mod clar spre faza Starcevo- 
Criş IV, poate chiar spre orizontul B. Aspectul general al ceramicii, fără 
u tratare prea îngrijită a suprafeţelor, ca şi utilizarea barbotinei neor
ganizate n'\ par a sugera încadrarea acestei aşezări în varianta nordică.

M unteni (munic. Tecuci, jud. Galaţi). Ceramica, expusă în muzeul 
din Tecuci, provine din cercetarea a două locuinţe*1’. Prezintă caracte
risticile tipice ale variantei sudice a culturii Starcevo-Criş din Moldova
—  faza tîrzie : vase cu bitronconism puternic-, lustruite, de culoare nea
gră sau cenuşie (influenţă vincană tipică), barbotină organizată in şi
ruri. impresiuni în „spic14, incizii zig-zagate ş.a. Neavînd ocazia de a 
studia mai în detaliu materialul, care a rămas nepublicat, ne limităm 
a încadra ceramica de aici în faza Starcevo-Criş IV, fără alte nuanţări.

Nuneşti (com. Parincea, jud. Bacău). Fragmentele ceramice, desco
perite prin periegheză, nu sînt descrise amănunţit, menţionîndu-se şi 
ilustrîndu-se doar existenţa picioarelor înalte, treflate, scobite în inte
rior !M!. ceea ce permite încadrarea aşezării în faza Starcevo-Criş IV.

Podu Iluaei —  „Dl. Podiş44 (jud. Iaşi). Dintre fragmentele ceramice 
recoltate pe cale perieghetică1,7 se remarcă unul pictat cu benzi negre 
şi un altul decorat cu fascicole de linii incizate, dispuse dezordonat : pe 
baza acestora, se pare că aşezarea se poate încadra in orizontul final 
Starcevo-Criş IV B.

Pogorăşti „Cotul Nou“ (com. Răuseni, jud. Botoşani). Materia
lele, provenite din periegheză!lf!, indică apartenenţa la varianta nordică, 
iar datarea în subfaza Starcevo-Criş IV  A se poate face pe baza for
melor bitronconice accentuate şi a decorului de linii incizate, dispuse 
în zig-zag ^

93. N. Zaharia, SCIV, ii. 1—2. 1955. p. 291. punctele X1X/2 şi XX  : Aşezări, 
p. 200—207, punctul 50 a si nota 78 (pentru explicaţii privind denumirile acestui 
punct): pl. LXXXV III/îi, 13—14 ; LXXXtX /1 . Materialele, care se află la Inst.
de Ist. si Arh. Iaşi (sertar 48 1). poartă marcajul „Slobozia".

94. Ibidem, pl. LXXXV111/13.
93. Săpături întreprinse de D. Vicoveanu in 1964 (inedite).
96. M. Florescu. V. Căpitanu, Arh. Mold., VI, 19159, p. 234 şi fig. 3/1.
97. I. Nestor si col.. SCIV, UI. 1952, p. 28—29 şi fijî. 4/1—::.
98. I. Ioniţă. Arh. Mold., I, 1901, p. 298 şi fi«. 3/1—4.
99. Ibidem, fiu. 3 3—4.
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Prisecuni (com. Bogheşti, jud. Vrancea). Dintre materialele ceramice 
culese prin periegheză 1(1,1 şi care se pot încadra in varianta sudică, se 
remarcă un picior înalt tronconic,treflat, gol în interior (pl. 41 3), tipic 
pentru faza Starcevo-Criş IV.

Ţigănuşi —  „Dealul din m ijloc44 (com. Ţigănaşi. jud. Iaşi). Nume
roasele fragmente ceramice, adunate prin periegheză 1"1, se încadrează 
în varianta nordică, iar din punct de vedere cronologic prezintă trăsă
turi ‘ ipice subfazei Starcevo-Criş IV  A : forme bitronconice puternic 
accentuate (pl. 43/15, Ifi, 25) ; picioare tronconice înalte, goale în inte- 
rior (pl. 43 12) : decor de impresiuni dispuse în „spic“ (pl. 43/24); linii 
incizate zig-zagate (pl. 43'25).

Vulea Lupului —  „La Căpriţă44 (com. Rediu, munic. Iaşi). Ceramica 
de aici provine atît din săpături sistematice (mai multe gropi şi o lo
cuinţă), cît şi din cercetări perieghetiee *02. I. Nestor, Eug. Zaharia, E. 
Comşa, E. Popuşoi au considerat global materialele de la Valea Lupului 
ca fiind mai noi decît cele de la Glăvăneştii Vechi, Leţ sau Trestiana 
Gh. Lazarovici a plasat Valea Lupului. în comparaţie cu materialele din 
l'5anfc'.. în subfaza Starcevo-Criş IV  A 1(|/'.

De la început trebuie să remarcăm faptul că materialele de la Va
lea Lupului nu au un caracter unitar, deoarece, pe lingă elemente de fac
tura tîrzie, tipice fazei Starcevo-Criş IV', apar şi elemenlc mai vechi, 
cum ar fi. de exemplu, pictura cu alb ; se pare, deci. că diferitele 
complexe care au existat aici nu au fost contemporane. Doar publica
rea pe complexe a materialului ar putea să rezolve problema datării 
mai precise a descoperirilor de la Valea Lupului.

Avind în vedere numărul foarte mic de materiale publicate din 
această importantă aşezare, vom prezenta aici un lot de materiale ine
dite (pl. 117— 15; 45/1— 23) lfH!. Aspectul general al materialului (nete
zire foarte bună, iar adeseori lustru cu reflexe metalice) permit înca-

100. Cercetare perieghetică întreprinsă de V. Căpitanu în I9(i8. Piesa pe 
care <-■ ilustrăm in prezenta lucrare (pl. 44/3), prin bunăvoinţa descoperitorului, 
se afiâ la Muzeul din Bacău (inv. nr. 13815).

Iul. Aşezări, p. 267, punct 189 b şi pl. CCXIU/15. 1(5, 20. Materialele ilus
trate i:; lucrarea de faţă (pl. 43/11—25) se află la Inst. de Ist. si Arh. Iasi (sertar 
49/GS.

102. 1. Nestor şi col-, SCIV, 2, I, 1951, p. 57—59, 66. fig. (i— 10 şi pl. II ; 
M. Dinu. Materiale, VI, 1959. p. 203. 209 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, AAIIun(/., IX,
1—4. 1938 şi fig. 3/4: 4/1—5; Aşezări, p. 224. punct 82 c şi pl. CXCII/7—17 ; 
C X c M 1—2. 4—7. 12: E. Comşa, op. cit., 1970. p. 39—40 ; idem. op. cil., 1978, 
p. .;i—:;2 : A. Niţu. SCIV, 19. 3, 19(58, p. 387—388, 390 si fig. 1 ; Gh. Lazarovici. 
op. ■ . 1971, p. 410 şi fig. 3/12 : 4/14, 15.

lo;{. I. Nestor şi col., op. cit., 1951, p. 56 ; Eug. Zaharia, Dacia. VI. 1962, 
p. ! dom, op. cit., 1964, p. 39 ; E. Comşa, op. cit,., 1970. p. 39 ; idem. SCIV,
22. 1971. p. 382 : idem, Âpulum, X I, 1973. p. 17 şi notele 17— 18 : idem. op. cit.,
1978. p. ,'il ; E. Popuşoi, op. cit., 1965, p. 413 ; idem, op. ci!., 1971, p. 37 ; idem, 
-Ir»: Mold.. IX . 1980. p. 17.

104. Gh. Lazarovici, op. cit., 1979. p. 53.
105. 1. Nestor şi col. op. cit., 1951. p. 59.
106. Materialele, care provin din periegheză, se păstrează la Inst. de Ist. şi 

Ari. Iaşi (sertar 48/15). Pină-n prezent au fost publicate doar materialele din 
alt i< : (sertar 48/13).
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drarea in varianta sudică. f>0 %  din material aparţine categoriei gro
siere (bine netezită, dar pasta conţine multă pleavă, cioburi pisate şi 
pietricele) ; o treime aparţine categoriei foarte fine (totdeauna cu us- 
tru şi cu o pastă perfect purificată) ,iar restul — categoriei fine (oine 
netezită, dar cu mai multă pleavă în amestec şi chiar cu cioburi mărunt 
pisate). Categoria fină a fost acoperită uneori cu o angobă albicioasă 
(probabil culoarea de fond). Categoriile fină şi foarte fină carora le ap. r- 
ţin formele bitronconice accentuate şi străchinile semisferice sau tro.r.-o- 
nice, nu au decor (probabil că pe respectivul lot de materiale pictura 
s-a ştei's). Categoriei grosiere ii aparţine forma oala şi prezintă ca -ie— 
cor linii incizate (paralele, zig-zagate, în reţea), proeminenţe şi impre
siuni. Se remarcă în mod deosebit două fragmente (pl. 11/13-11). «e >- 
rate prin imprimare, nu cu unghia, ci prin ştanţare cu un obiect oare 
imită parcă laba de pisică. Acest decor, străin ornamentaţiei Start"-/■>- 
Criş, se întîlneşte insă in cultura bugo-nistriană, mai ales în fa/ , a 
IV-a ; din păcate forma nu se poate reconstitui. Se remarcă, de^ase
menea, tubul de scurgere de sub marginea unui castron (pl. lli/15) 
prima piesă de acest fel apărută în arealul Starcevo-Criş. Asemenea pi. se 
sint însă des întîlnite în arealul ceramicii liniare, incepînd încă din pe
rioada veche, iar piesa de la Valea Lupului coincide tocmai cu tipui V 
cel mai vechi, clin clasificarea lui E. Neustupny |n>. Cele doua fragmente 
decorate prin ştanţare şi tubul de scurgere par să indice o persistenţă 
a locuirii Starcevo-Criş de la Valea Lupului pină la un orizont foarte 

tîrziu.

Deci, clin punct de vedere cronologic, ceramica de aici arată că lo
cuirea de la Valea Lupului a putut să înceapă pe la sfîrşitul fazei S ‘ar
ce vo-Criş III, majoritatea materialelor plasindu-se însă cu sigurant. in 
subfaza IV A. fiind posibilă şi o prelungire în orizontul final IV 15. D xi 
impresia noastră. Valea Lupului reprezintă aşezarea tipică a unei comu
nităţi clin faza IV  A a variantei sud-moldoveneşti, care nu a cunoscu-. fe
nomene de involuţie, aşa cum s-a intimplat cu alte comunităţi ajunse 
la periferia nord-estică a marelui complex, ci a perpetuat earacterist.i :!e 
inventarului cultural cu care a v e n it ; în acelaşi timp, probabil spre 
sfîrşitul ei. a primit influenţe sporadice clin partea culturii bugo- u-»- 
triene (fazele III-—IV) şi a culturii ceramicii liniare vechi.

Valeu Lupului —  „Fabrica Chimică" (com. Rediu, jud. Iaşi). S in
gurul material publicat din acest punct ,,i!l este o strachină cu bitn «m o
nism accentuat şi fundul plat, care se datează în faza Starcevo-Criş CV'.

Venneşti (oraş Comăneşti, jud. Bacău). Materialul ceramic, preve
nit clin stratul de cultură, a fost atribuit dc descoperitor 1,0 uneia Sin 
fazele finale ale culturii Starcevo-Criş (III— IV). Gh. Lazarovici pla
sează evoluţia aşezării pe parcursul întregii faze a IV-a, atribuir i-o

107. V. I. Markevici. liugo-dnesiroDskaia kul’tura na territorii Moli .vii. 
Kisinău. 1974. p. 57, fiii. 2fi/t ; )). 58. fin. 27/8.

1 (18. E. Neustupny. Alt., V ili, :î. I95ti. p. 4<;i şi fi«. I7l/:i, 4. A ;  177.

101). M. Petreseu-Dimboviţa şi col., SCIV, VI, :ţ—4, 1955, p. 7(12 şi fi»;. V-'.

110. D. Monah, Carpica, V III, 1976, p. 25.
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ch:-ar orizontului final (B) n l. Ceramica este tipică pentru varianta sud- 
mi ilovenească, prezentind strînse legături cu mediul starcevian : lus- 
trt;::-ea puternică, cu reflexe metalice, a pieselor din categoriile foarte 
fi-, şi f i n ă 11-’ ; slipuirea, netezirea şi chiar lustruirea suprafeţelor ca
te;. riei grosiere11'1: acoperirea suprafeţelor ceramicii grosiere cu bar- 
b iă, la circa ÎKW o din piese11'1; predominarea barbotinei organizate 
fa' de cca neorganizată l,>. De asemenea, caracteristicile ceramicii in 
el1 plasarea staţiunii intr-un orizont foarte tîrziu : folosirea foarte rară
a :• turii cu negru : prezenţa decorului ineizat in proporţie de circa
l.r : decorurile plastice ; cupele tronconice cu marginea bine articu
la* ; formele bitronconice accentuate, eu partea superioară scu rtă '1*.
D;.' fiind prezenţa unor elemente specifice ambelor subfaze ale perioa
de Starcevo-Criş IV. e dificil să precizăm, in condiţiile unui materia! 
care nu provine din complexe de locuire, ci din strat, dacă aşezarea a 
exi'tat pe parcursul întregii faze a patra sau doar in u'tima subfaza, 
aş um ni se pare a fi mai reală datarea ceramicii de la Vermeşti.

Aspecte teritoriale şi faze 

naliza diferitelor elemente ale culturii purtătorilor civilizaţiei Star
eţ \ -Criş clin Moldova (îndeosebi a ceramicii) ne indică in mod clar că 
as. ârile de aici datează din mai multe etape. Compararea şi încadra
re acestor etape in sistemele de periodizare elaborate pentru întreg 
o; : olexul Starcevo-Criş sint îngreunate datorită inexistenţei s;m foarte 
sl i conservări a picturii (principalul element pe baza căruia s-au 
pi- izat fazele acestor sisteme) în majoritatea covirşitoare a staţiunilor 
di Moldova : practic, c-u excepţia aşezării de la Trestiana. in nici un 
al: nmplex nu se poate reconstitui decorul pictat, deşi existenţa lui şi
U" icile sale de realizare se pot sesiza. Din această cauză, aspectele spa- 
t.i si cronologice ale culturii Starcevo-Criş in Moldova pot fi urmă
ri: mai ales pe baza evoluţiei tehnicilor de prelucrare a ceramicii, a
fermelor şi a celorlalte categorii de decor (plastic, imprimat, barbotinat. 
ii . at) ; or. se ştie că acestea au, în genere, o evoluţie mai lentă şi, 
ai •. Tiiri, mai ales în regiunile periferice, elementele de factură mai veche 
P' persista mult timp, în asociere cu cele mai noi.

O privire globală asupra materialelor Starcevo-Criş clin Moldova ne 
pt rmite sa sesizăm că evoluţia s-a petrecut in cadrul ii două variante 
re,.: Miale : una sudică, legată mai mult de aspectul Starcevo (şi, într-o 
u;:f\ "are măsură, şi de aspectele Kremikovci şi Circea) : alta nordică. 
Ie^;i:ă mai mult de aspectul Criş clin centrul şi nordul Transilvaniei şi

111. Gh. Lazarovici. op. rit., i<)79. p. S.')—54 si tabel f>.
112. I). Monah, op. rit., p. Ui— 17.
I Li. Ibidem, p. If>.
114. Ibidem, p. 17.
115. Ibidem, p. 21!.
II (>. Ibidem, p. 21.
117. Ibidem, p. lî* şi fiu. 10/(>, 8, 9 (desenele respective trebuiau rlispuse 

Ir- unit mai oblic, nu vertical).
118. Ibidem, fig. 9/7.
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Tabel Cronologia principalelor staţiuni Starcevo-Criş din Moldova (după s is 

temul lui VI, MilojCic, cu completările lui Gh. Lazarovici) 
lhcadrare cronologică precisă ; 

încadrare cronologică posibilă ;
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parţial de cel din Ungaria. Lim ita dintre cele două variante nu este 
deosebit de strictă ; fiind vorba de comunităţi puternic înrudite, ea pu
tea să difere de la etapă la etapă, şi de asemenea, să existe întrepătrun
deri fireşti, mai ales in centrul Moldovei. In mare, limita dintre ele so 
plasează aproximativ prin zona cumpenei dintre bazinele Jijie i şi Bîr- 
ladului (Coasta Iaşilor), iar la vest de Şiret aproximativ pe linia Roman 
—  Piatra Neamţ : în zona de contact dintre cele două variante se pot 
in ti Ini încălcări ale acestei limite, mai ales dinspre sud spre nord.

Din punct de vedere al evoluţiei istorice, se constată că diferenţele 
se adîncesc mai ales pe parcurs, deoarece, în timp ce varianta sudică 
a continuat să întreţină legături mai strînse cu regiunile de origine şi. 
ca urmare, aspectul culturii ei materiale s-a menţinut la un nivel des
tul de înalt, varianta din nordul Moldovei a cunoscut în mare măsură 
un proces de involuţie şi un destin cu unele particularităţi, datorate 
legăturilor cu zona învecinată, a culturii ceramicii liniare vechi.

Deosebirile dintre cele două variante se sesizează foarte bine în 
particularităţile unor elemente ale culturii materiale :

— anumite tipuri de unelte de piatră şlefuită, pentru tăiat, se atestă, 
deocamdată, fie numai în aşezări aparţinînd aspectului sudic, fie numai 
în cele ale aspectului nordic 1,9 ;

—  în sud. lustruirea puternică a suprafeţelor vaselor persistă pe 
parcursul întregii evoluţii, existînd permanent o categorie ceramică 
foarte fină. pe lîngă cea fină (sau intermediară) şi cea grosieră ; în nord, 
avem de-a face cu o netezire perfectă (şi foarte rar cu lustruire) doar 
în  prima parte a evoluţiei, deoarece spre sfirşit ceramica foarte fină dis
pare. iar cea fină se poate deosebi de cea grosieră mai mult prin gro
simea pereţilor şi tehnică de ardere :

—  în nord, numărul formelor bitronconice, tronconice şi sferice 
(castroane, străchini, cupe) e mult mai mic in inventarul complexelor 
decit în varianta sudică :

-— in sud. în perioada finală, apar, la castroanele tronconice, mar
gini distinct articulate (Trestiana-nivelul II  '-0, Perieni l21, Vermeşti •’--), 
care lipsesc in varianta nordică ;

—  în nord sînt atestate, în rare cazuri, vase cu patru picioruşe 
(Suceava pl. 1110,  Glăvăneştii V ech i123), ele lipsind deocamdată în 
sud l -/|;

— pictura, mult mai bine păstrată în sud si aproape complet ştearsă 
in nord, pare să fi fost trasată înainte de ardere în prima variantă şi, 
de regulă, după ardere, în cea de a doua ;

—• în sud, decorul barbotinat, specific categoriei grosiere, se pre
zintă atit sub formă neorganizată (stropită), cît şi organizată, dar cu

110. N. Ursulescu, Contribuţii la cunoaşterea tipologiei şi evoluţiei pieselor 
de piatră şlefuita cu tăiş din cultura Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, in 
Lucrările Laboratorului de cercetări istorice, Inst. de Înv. Superior Suceava, 1983

120. E. Popuşoi, op. cit., în Cere. ist., p. 125 şi fig. 13/11 ; 15/2, (>.
121. M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.. 1957, fig. 5/9.
122. D. Monah. op. cit., p. 19 şi fiR. 10/6, 8, 9.
123. E. Comşa, op. cit., 1978, p. 20.
124. E. Popuşoi, op. c it , in : Cerc. ist., p. 133.
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predominarea netă a celei organizate în dîre ; varianta nordică nu u- 
noaşte decît barbotina stropită şi aceasta destul de rar, mai ales ^pre 
sfirşit ;

—  elementele de factură sudică, vincană, precum canelura şi topo
rul perforat, apar încă de la începutul evoluţiei în sudul Moldovei (Tres
tiana —  nivel I 125) şi abia la sfirşit în nord (Suceava —  etapa a pa
tra 12t!; Balş ;

—  în nord apar influenţe ale culturii ceramicii liniare (Suceava, 
Grumâzeşti vi&), care lipsesc in sud sau pot apare doar incidental în zona 
de contact dintre cele două variante (un tub de scurgere la Valea Lupu
lu i : pl. 4-1/15):

—  in sud. plastica şi piesele de cult sînt bine reprezentate in aproa
pe fiecare aşezare, pe cind in nord sînt o raritate.

Pentru a stabili evoluţia în  cadrul acestor variante, nu trebuie să 
mai apelăm astăzi doar la datele metodei comparative, deoarece avem 
la dispoziţie şi aşezări cu stratigrafie internă pentru fiecare variantă 
(Trestiana şi Suceava). Din această cauză, considerăm că, în stadiul tc- 
tual al cercetărilor, se poate reformula şi completa conţinutul celor două 
faze de evoluţie a culturii Stardevo-Crîş din Moldova, stabilite pe c.dc 
tipologică şi comparativă de Eugen Comşa ,2°, avind în vedere că :

—  cele două aşezări considerate reprezentative pentru cele două 
faze (Glăvăneştii Vechi şi Valea Lupului) au oferit materiale d in mai 
multe complexe de locuire, fără o stratigrafie internă şi nu există cer
titudinea, aşa cum arată analiza ceramicii, că toate complexele sint ab
solut contemporane ; deci. cele două aşezări, luate in ansamblul lor, nu 
pot fi tipice pentru o fază anume, putînd exista într-un anumit moment
o contemporaneitate a lor, chiar dacă, in general, materialele de la Va
lea Lupului par a fi mai noi decît cele de la Glăvăneştii Vechi ;

—  deosebirile dintre cele două staţiuni se pot explica nu numai pe 
cale cronologică, ci şi pe cale regională, dată fiind apartenenţa lor la 
variante diferite : Glăvăneştii Vechi la cea nordică ,30, iar Valea Lupu
lu i la cea sudică.

Deci, după părerea noastră, cele două staţiuni (de altfel ca şi altele 
cu mai multe complexe, în  care materialele au fost tratate global) nu pot 
servi pentru nuanţări cronologice, pentru stabilirea de faze. în  schimb, 
în acest scop ne putem servi de cele două staţiuni cu mai multe nive
luri de locuire, precum şi de aşezările din care s-au publicat materialele 
unui singur complex cercetat. Chiar şi în această situaţie, periodizarea 
pe care o prezentăm nu are încă un caracter definitiv, mai ales pentru 
partea sudică a Moldovei, unde cercetările de la Trestiana nu s-au în-

125. Ibidem, p. 124 şi fig. 15/5 ; despre toporul perforat, informaţie scrisă 
de la descoperitoare (4.XI.1975).

126. N. Ursulescu. op. cit-, 1972, p. 72—73 şi fig. 2/3,
127. E. Popuşoi, op. cit., în Arh. Mold., p. 9 şi fig. 4/2 ; N. Ursulescu, op. cit.,

1972, p. 71—72 şi fig. 2/1.
128. S. Marinescu-Bilcu, op. cit., 1975, p. 500—501 şi nota 53.
129 E. Comşa, op. cit., 1970, p. 38—40.
130. Idem, op. cit., 1978, p. 33.
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chtiat, iar materialele au fost publicate doar parţial, pe niveluri, dar nu 
şi pe complexe l:tl.

In stadiul actual al cercetării, se pare că începuturile locuirii Star
cevo-Criş in Moldova sînt aproape simultane, atit in sudul, cît şi în nor
dul provinciei, deşi e posibil ca sudul să fi cunoscut o oarecare ante
rioritate. Dacă cercetările viitoare nu vor aduce noi descoperiri care să 
arate că şi în Moldova viaţa neolitică ar fi putut .să înceapă la un nivel 
mni timpuriu (comparabil cu cel din Transilvania, sesizat la Gura Ba
nu lu i I In- şi Ocna Sibiului 1;i;>), atunci începuturile locuirii Starcevo-Criş 
la est de Carpaţi trebuie legate, în momentul de faţă, de debutul pe
rioadei tîrzii a evoluţiei marelui complex (faza a IlI-a), cînd, sub im 
pulsul primelor elemente timpurii ale chaicoliticului anatolian, ajunse 
in zona dunăreană, se produce o extindere spre est şi spre nord a co
munităţilor starCeviene —  fapt sesizabil nu numai pentru Moldova, ci 
şi pentru regiunile învecinate ale Transilvaniei răsăritene (nivelul Leţ 
l' ; ) şi Munteniei sud-estiee (de ex.. staţiunea de la Tirgşorul Vechi,
i o,.siderată ca aparţinînd fazei Starcevo III l35) Ba chiar, comunităţile 
Starcevo-Criş depăşesc, încă de la aşezarea lor la est de Carpaţi, linia 
Prutului, deoarece influenţele lor sînt vizibile în ceramica fazei a doua 
(Sokoleţ) a culturii bugo-nistriene 13°.

Sosirea primelor comunităţi Starcevo-Criş în Moldova, aşa cum 
arată diferenţele sesizabile în aspectul culturii materiale din staţiunile 
' ercetate în nordul şi sudul provinciei, s-a petrecut probabil din două 
zone şi pe două căi ,:!7 : una dinspre Transilvania sud-estică (unde se 
află aşezările reprezentative de la Leţ 13S şi Ilărm an 13°), precum şi din- 
pre Muntenia nord-estică (grupul aşezărilor de tip Tirgşorul Vechi K(l), 
ivind şi acestea, la rîndul lor, punctul iniţial de plecare, mai mult ca 
ij;ur, în Oltenia (unde, în aşezări de tip Cîrcea-Şimnic-Verbiţa, ele

mentele star£eviene se amestecă cu cel de tip Karanovo-Kromikovici şi 
hiar Protosesklo-Sesklo-Dimini m ) ; alta dinspre partea nordică a Tran- 
ilvaniei centrale (cu aşezările reprezentative de la Gura Baciului II-IV,

131. Materialele de la Trestiana, îndeosebi cele ale nivelului superior, nu 
ir a aparţine unei singure faze ; dealtfel şi numărul de locuinţe descoperite

i i acest nivel (15 pînă in 1979) este prea mare pentru o aşezare neolitică timpurie, 
r.tfel că e mai plauzibilă existenţa acestora in mai multe etape.

132. N. Vlassa. Ac(a MN, IX , 1972, p. 7—28.
133. I. Paul, Transilvania, IX  (LXXXVI), 6. 1980, Sibiu, p. 10.
134. E. Zaharia, op. cit., 1962, p. 5—53.

135. V. Teodorescu, SCIV, 14, 2, 1963, p. 264.

136. V. N. Danilenko, Ncolit Ukraini, Kiev, 1969, p. 217 ; E. Comşa, op. cit.,

1971, p. 381 : V. I. Markevici, op. cit., p. 90—91 ; 133 şi fig. 48—4.9.
137. E. Comşa, op. cit., 1978, p. 33.

138. E. Zaharia, op. cit., 1962.

139. E. Comşa, op. cit., 1970.
140 V. Teodorescu. op. cit.

141. D. Berciu, Materiale, V, 1959, p. 75—86 ; D. Galbenu, Cercetări arheo-
IOffice, 1. 1975, Muzeul Naţional de Istorie, p. 9—23 ; M. Nica, Dacia, X X I, 1977,
p. 13—53.
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Homorodu, Zăuan, Cipău, Ie rna t Moreşti ş.a. prin păsurile Rodnei 
şi Bîrgaielor şi apoi, prin culoarul Vatra Dornei-Cîmpulung-Gura Hu

morului, spre Podişul Sucevei şi Cîmpia Jijiei.
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Tabelul 111 Fazele culturii Starcevo-Criş din Moldova în contextul manifestărilor 
culturale din teritoriile învecinate

Acest moment iniţial poate fi stabilit cu destulă precizie, datorită 
formelor dc vase clar bitronconice care apar încă de la începuturile lo
cuirii în staţiunile stratificate de la Trestiana şi Suceava ; de asemenea, 
nici o altă staţiune din Moldova nu cunoaşte lipsa formelor bitronconice. 
Acest indiciu ne arată în mod cert că primele comunităţi Starcevo-Criş 
din Moldova, cunoscute pînă în prezent, nu au putut sosi aici înainte 
de faza a treia a marelui complex 'H

Această prim ă fază a evoluţiei culturii Starcevo-Criş din 
păstrează incă un caracter destul de unitar al manifestărilor 
in cele două variante. în sensul că pretutindeni se cunoaşte, pe 
tegoriile de ceramică grosieră şi fină ( =  intermediară), şi o 
foarte fină. Insă,în varianta sudică predomină deja lustruirea suprafe
ţelor, pe cind în cea nordică avem de-a face doar cu o netezire perfectă 
(lustrul este o excepţie). Formele bitronconice sînt deja destul de ac
centuate 1M, fiind însoţite de picioare cruciforme ,/l5, iar principalul ele
ment de datare îl reprezintă pictura, în cadrul căreia se utilizează cu
lorile roşu (numai pentru fond), negru sau brun (element principal de 
trasare a decorului) şi alb (atît pentru fond, cît şi pentru bordarea de
corurilor pictate cu negru sau brun).

Moldova 
culturale 
lingă ca
ca tegorie

142. N. Vlassa, Acta MN, 111. 1966, p. 9—49; E. Lako, Acta Muxei Paro- 
lissensiş, 1. 1977, p. 41— 15 ; idem. .‘Icra Munci l'orolissensis, II, 1978. p. 11— 15 : 
Gh. Lazarovici, Acta MN, XV II, 1980. p. 13—29.

143. St. Dimitrijevid, op. cit-, 1974, p. 104; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979. 
p. 47. 49.

144. E. Popuşoi, op. cil., în Cerc. ist., fig. 15/3 ; 17/1 ; pentru Suceava —  
pl. 34/1. din prezentul articol.

145. Ibidem, fig. 16/1.
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Decorul din nivelul I de la Trestiana prezintă motive tipice pentru 
stilurile ghirlandoid |,,(* şi spiraloid A i'“ . Datarea de ansamblu trebuie fă
cută desigur după elementele mai noi, deci in subfaza I II  B , deoarece ele
mentele gbirlandoide se păstrează şi în treapta spiraloidă A lis. Spre 
această datare indică şi apariţia canelurii încă din primul nivel de la Tres- 
liana motiv întîln it şi în nivelul al doilea de la L e ţ1’’". Nu putem 
exclude însă şi posibilitatea ca primele comunităţi Starcevo-Criş să fi în
ceput să locuiască in Moldova incă din subfaza III A, întrucît pînă la 

publicarea pe complexe a materialelor primului nivel de la Trestiana nu 
putem avea certitudinea unei contemporaneităţi depline a tuturor pie
selor indicate ca provenind din primul nivel ; aceasta, cu atît mai mult. 
cu cit autoarea cercetării indică l "’ 1 un paralelism al primului nivel de 
la Trestiana cu primele două (S. N.) nivele de la Leţ, ori e cunoscut 
faptul că între cele două nivele de la Leţ au fost sesizate deosebiri tipo
logice l5-. De asemenea, la Suceava prima fază e reprezentată prin două 
nivele de locuire şi doar numărul redus al pieselor descoperite ne îm
piedică, momentan, să stabilim deosebiri de esenţă între cele două etape

Din punct de vedere al locuinţelor, în această fază predomină cele 
adîncite, care sint uneori exclusive.

Primei faze a culturii Starcevo-Criş din Moldova, pe care o para
lelizăm cu faza a IlI-a a marelui complex (îndeosebi cu partea sa fi
nală), ii atribuim, pentru varianta sudică : primul nivel al aşezării de 
la Trestiana şi, probabil, o parte a descoperirilor de ia Valea Lupului 
şi lacobeni (ambele din zona de contact a celor două variante), iar pen
tru cea nordică : primele două etape de locuire de la Suceava, aşezarea 
de la Călineşti-Enache şi cea mai mare parte a descoperirilor de la G lă
văneştii Vechi ; spre sfîrşitul acestei faze pare a se plasa şi complexul 
cercetat la Probola.

Faza a doua o considerăm momentul maximei răspîndiri a culturii 

Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei şi, totodată, momentul conturării 
celor mai multe dintre caracteristicile perioadei tirzii a acestei culturi. 
Aceasta e o dovadă că legăturile comunităţilor stabilite la periferia ră
săriteană, în Moldova, cu zonele centrale ale marelui complex s-au men

ţinut permanent .fie prin împrumuturi culturale, fie chiar prin sosirea 

m or noi grupuri de purtători ai culturii Starcevo-Criş. Cele mai bune 

analogii ale acestei perioade se regăsesc în subfaza IV  A.

140. Ibidem, fig. 16/4 ; 17/7—9.

147. Ibidem, fig. 17/1, cu analogii la TeCi<? (St. Dimitrijevic, op. cil., 1974. 
pi. V I1/7) ; fig. 17/3, cu analogii in nivelul al II-Iea de la Leţ (E. Zaharia, op. cit., 
1964, fig. 10/10).

148. St. Dimitrijevic. op. cit., 1974 p. 104.

149. E. Popuşoi, op. cit., in : Cerc. ist., p. 124 şi fig. 15/5.

150. E. Zaharia, op. cit., 1904, p. 21, fig. 5 1. 2.

151. E. Popuşoi, op. cit., in : Cerc. ist., p. 132, nota 70.

152. E. Zaharia, op. cit., 1964, p. 23, 25, 29, 32.
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Totodată, comunităţile Starcevo-Criş din Moldova îşi sporesc acum 
mult influenţa in întreg arealul culturii bugo-nistriene, înrîurind vizibil 
aspectul ceramicii din faza a IlI-a : Pecera IV!.

In ceea ce priveşte locuinţele, se observă acum o predominare a celor 
de suprafaţă sau chiar apariţia lor în exclusivitate în unele aşezări 
(Trestiana), ceea ce denotă o perioadă de stabilitate.

în ceramică se accentuează deosebirile dintre zonele de sud şi nord 
ale Moldovei, apărind o serie de trăsături caracteristice :

—  în varianta nordică dispare categoria foarte fină, perfect nete
zită, rămînînd doar categoriile fină şi grosieră (ultima predomină in 
mod clar) ;

—  pretutindeni se observă o scădere a grijii pentru amestecul pas
tei, în care apar, pe lîngă materii organice, nisip cu bobul mare, pietri
cele şi, uneori, cioburi pisate. Pentru a se acoperi asperităţile, .suprafe
ţele, mai ales la categoria grosieră, sînt acoperite cu o angobă roşietică 
şi, extrem de rar, negricioasă ;

—  pictura cu alb dispare complet, folosindu-se doar negrul (brun) 
pe fond roşu (uneori lustruit) al vasului. în nord, pictura pare a se aplica 
acum mai mult pe angoba roşietică a vaselor în formă de oală, pe cînd 
în sud ea continuă să decoreze cupele, eastroanele şi străchinile. După 
extrem de puţinele exemplare care permit reconstituirea picturii, se 
p:tre că în Moldova nu se ajunge la stilul spiralic clasic, precum în Ser
bia, Banat şi Oltenia, adoptîndu-se doar elemente spiralice, pe lîngă 
cele de factură mai veche, ghirlandoide şi liniar-geometrice ir/l :

—  la forme, dispar străchinile semisferice şi apar, la cele tronco
nice, margini distinct articulate lr>’’ ;

—  decorul de impresiuni de deget şi unghie, dispus „în spic“ sau 
„în fagure1* e nelipsit din complexele acestei faze :

—  decorurile plastice, îndeosebi brîurile alveolate arcuite, sint frec
vent utilizate ;

—  ornamentele incizate, destul de sporadice in prima fază, sint 
acum prezente în toate staţiunile, formînd mai ales decoruri unghiulare.

Acestei faze îi atribuim, in cadrul variantei sudice : cea mai mare 
parte a descoperirilor din nivelul al doilea de la Trestiana 150 şi din aşe- 
zările de la Valea Lupului —  „La Căpriţa" ir’7 şi lacobeni 158, groapa eer-

153. V. N. Danilenko, op. cit., p. 217 ; V. I. Markevici. op. cit., p. 43—45 si 
fig. 17— 19 ; 55 ; E. Comşa, op. cit., 1971, p. 381—383.

154. E. Popuşoi, op. cit., în : Cerc. ist., fig. 16/2 ; 17/2. Pentru ceea ce re
prezintă cu adevărat stilul spiralic, a se vedea: VI. MiljCic, op. cit., 1949, pl. 
29/11. 13; St. Dimitrijevic, op. cit., 1969, pl. 7/4, 5; 8/8; 9t/2, 3, 6 ; îndeosebi pl. 
17— 18; idem. op. ci‘., 1974, pl. V II ;  I X ;  XV/3, I I ;  X V I—X V III ; Gh. Lazaro
vici, op. cit., 1979, pl. V II D ; V IIID /8—11.

155. Vezi nota 120.
156. E. Popuşoi, op. cit., în Cerc. ist., p. 124— 125, 128—129.
157. I. Nestor .şi col., op. cit., 1951, p. 57—59. 66, fig. 6—10 şi pl. I I  ; M. 

Dinu. op. cit., 1959, p. 203, 209 ; M. Petrescu-Dîmboviţa. op. cit., 1958, p. 57 şi 
fig. 3/4; 4/1—5; A?e?cîri, p. 224, punctul 82c şi pl. CXCII/7—17; CXCIII/1— 2,
4—7, 12 ; E. Comşa, op. cit., 1970, p. 39— 10 ; vezi şi pl. 44/7—15 si 45/1—23 din 
prezenta lucrare.

158. Aşezări, p. 248, punctul 143 c şi pl. CXX/12—15 ; CXXI/4, 8 ; CCVII/1 : 
vezi şi pl. 42/8—22 din prezenta lucrare.
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cetată la Perieni !5il, aşezarea de la Bonţeşti —  „Pe Jitie" 1,111 şi, probabil, 
o parte a ceramicii de la Vermeşti 101 ; in cadrul variantei nordice : etapa 
;i treia de locuire de la Suceava, o parte a descoperirilor de la Glâvă- 
neştii Vechi l,i:!. Probota şi Doroşcani „Fîntîna Cazacului" "i:!, precum 
si aşezările de la Cogeasca Nouă —  „Fîntîna Lungului1' m'', Holm —  
„Panta sudică a dealului Holm“ l<i5, Pogorăşti —  „Cotul Nou" („Cimiti
rul de animale" l<Xi şi Ţigănaşi „Dealul din Mijloc" "i7.

Cea de a treia fa/ă şi ultima din evoluţia culturii Starcevo-Criş pe 
teritoriul Moldovei se caracterizează prin anumite particularităţi faţă de 
restul arealului de răspîndire a complexului. în timp ce în regiunile 
dunărene doar o parte a comunităţilor Starcevo-Criş îşi mai continuau 
evoluţia in cadrul treptei finale sau IV B i,l\ iar altele fuseseră asimi
late deja de purtătorii culturii Vin ca A sau ai culturii înrudite Dudeşti 
(prima fază), ori formaseră cu aceştia un fenomen de sinteză denu
mit „Starcevo IV “ l70, iar în Cîmpia Tisei cultura ceramicii liniare Al- 
fold contribuise in cea mai mare parte la stingerea variantei Koros —  
in Moldova, ca şi in cea mai mare parte a Transilvaniei, cultura Star
cevo-Criş îşi continuă, în forme uşor modificate, evoluţia clin faza an
terioară. în cadrul variantei sudice se menţin strînse legături cu zonele 
dunărene (aşa cum arată îndeosebi descoperirile de la Vermeşti), iar in 
varianta nordică apar evidente influenţe din partea ceramicii liniare 
vechi (în etapa a patra de locuire de la Suceava, în aşezările de la Gru- 
măzeşti şi Valea Lupului), dar nu sînt excluse nici influenţele de tip 
vincan (canelurile şi uneltele perforate). în  schimb, extinderea spre ră
sărit de Prut este stopată de contracurentul culturii Nipru-Doneţ, care 
influenţează puternic faza a patra (Samrîn) a culturii bugo-nistriene ,7'. 
Nu e exclus ca decorul dc impresiuni-pereche ştanţate, care apare pe 
două fragmente ceramice de la Valea Lupului (pl. 14/13— 14), să fie 
tocmai rezultatul unor influenţe sporadice ale culturii Nipru-Doneţ. 
ajunse la vest de Prut, prin intermediul purtătorilor fazei a IV-a a cul- 
turii bugo-nistriene 172 : o asemenea posibilitate fusese postulată pe cale 
teoretică de E. Comşa173.

159. M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 1957, p. 65—75, 77—78 şi fig. 1—8 ; 
idem, op. cit., 1958, p. 57, 62—64 şi fig. 2 ; 3/1—3, 5 ; 4/6 ; 5.

160. Gh. Bichir, op. cit-, 1959, p. 259—262 şi fig. 7—8.
161. O. Monah, op. cit.
162. E. Comşa, op. cit., 1978.
163. Aşezări, p. 190, punctul 31 c şi pl. XLVI/24—25.
164. Vezi nota 62.
165. Aşezări, p. 199, punctul 45 b şi pl. LXIII/6, 7, 10. 19, 24, 27.
166. Ibidem, p. 257 ; I. Ioniţă, op. cit., p. 298 şi fig. 3/1—4 ; vezi şi pl. 44/

4—fi din prezent-I studiu.
167. Aşezări, p. 267, punctul 189 b si pl. CCXI1I/15, 16, 20.
168. St. Dimitrijevic, op. cit., 1974, p. 1C6; Gh. Lazarovici, op. cit., 1979,

p 53__54
169. VI. MiIoj£i<5, op. cit., 1950.
170. Gh. Lazarovici, op. cit., 1977, p. 65—67 ; idem, op. cit-, 1979, p. 55.
171. E. Comşa, op. cit., 1971, p. 383; V. I. Markevici, op. cit., p. 129, 134 

şi fig. 26—27.
172. V. I. Markevici, op. cit., p. 57, fig. 26/1 ; p. 58, fig. 27/8.
173. E. Comşa, op. cit., 1971, p. 383.
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Locuinţele acestei faze sînt 111 continuare predominant de suprafaţă 
sau foarte uşor adîncite. Adeseori, locuirile continuă în aşezările fazei 
anterioare (Suceava, Trestiana, Valea Lupului, probabil şi în altele).

Deşi, în general, se continuă formele şi decorurile fazei precedente, 
se pot sesiza anumite caracteristici :

—  în varianta sudică se constată o înflorire a ceramicii barboti- 
nate, mai ales organizate, iar in cea nordică se înmulţeşte ceramica arsă 
la cenuşiu ;

—• pe formele bitronconice ale ceramicii arse cenuşiu, cu nuanţe ro- 
şietice, apare decorul de caneluri, îndeosebi in zona nordică ;

—  ca dovadă a înmulţirii motivelor plastice, acestea apar chiar şi 
pe străchinile tronconice ale categoriei fine, nemaifiind apanajul exclu
siv al categoriei grosiere:

—  motivele incizate, pe lîngă formele mai vechi ale reţelei şi zig
zagului, prezintă şi o dispunere haotică sau, mai frecvent, în fascicole 
divergente, în unghiuri şi triunghiuri haşurate ;

—  în domeniul uneltelor, apar în mai multe aşezări topoare sau 
măciuci perforate (Balş, Suceava. Grumăzeşti. Măluşteni).

Celei de a treia faze a culturii Starcevo-Criş din Moldova îi atri
buim, în cadrul variantei sudice, aşezările de la Balş, Dăneşti, Vermeşti, 
Voineşti. de asemenea, probabil şi unele descoperiri de caracter mai evo
luat de la Trestiana şi Valea Lupului, iar în varianta nordică —  aşeză
rile de la Suceava (etapa a patra de locuire), Grumăzeşti, Liteni. Leţcanî- 
Slobozia şi Podu Iloaei —  „Dealu Podiş14.

Această ultimă fază a culturii Starcevo-Criş din Moldova îşi în
cheie existenţa la sosirea purtătorilor culturii ceramicii liniare din pe
rioada mai nouă, a decorului cu capete de note muzicale, cam în ace
laşi timp Î11 care şi in  Transilvania ultimele comunităţi Starcevo-Criş 
erau asimilate, pe de o parte de purtătorii culturii Vinca-Turdaş, pe de 
altă parte de grupuri ale culturii ceramicii liniare pătrunse dinspre ră
sărit, prin păsurile Carpaţilor Orientali l7'.

Desigur, nu poate fi exclusă posibilitatea ca în unele zone mai re
trase comunităţile Starcevo-Criş din Moldova (la fel ca şi cele din Tran
silvania) să-şi mai fi continuat un  timp existenţa, în contact cu purtă
torii noii culturi care se instalaseră în zonă (descoperirile, încă n(.'publi
cate, de la Grumăzeşti par a furniza un indiciu în acest sens 17r'). Rămîne 
o sarcină a cercetării viitoare de a descoperi nuanţele acestei posibile pe
rioade de coexistenţă, aşa cum cercetările din Serbia şi Banat au sesizat 
relaţiile Starfievo final - - Vinca timpurie.

Purtătorii culturii Starcevo-Criş au sfirşit prin a fi asimilaţi, lăsind 
însă în cultura materială a noilor veniţi unele urme, îndeosebi în cate
goria grosieră a ceramicii, care cunoaşte 111 Moldova o pondere mult mai 
mare decît în ceramica liniară a regiunilor central-europene.

171. N. Vlassa, Acla MN, IV, 19fi7, p. 403—409. 

175. S. Marinescu-Bilcu, op. cit., p. 500—501.
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REPERTORIUL DESCOPERIRILOR STARCEVO—CRIŞ DIN MOLDOVA

Descoperirile vor fi prezentate 111 ordinea alfabetică a localităţilor ; dacă 

Intr-o localitate există mai multe puncte cu descoperiri, numerotarea se face 

.separat pentru fiecare staţiune. In final se enumeră separat staţiunile cu atri

buire incertă sau eronată. La fiecare staţiune se vor trata următoarele probleme :

A. Caracterul şi istoricul descoperirii ;

15. Punctul (denumire şi descriere geografică sumară) ;

('. Conţinutul descoperirilor (elemente mai importante) ;

1) Indicaţii bibliografice sau referiri asupra descoperirii.

I. AGAPIA (com. Agapia. jud. Neamţ)

A. Sondaj : S. Marineseu-Bilcu (înainte de Iî>71).

B. In apropierea mănăstirii ; bazinul riului Neamţu.

C. —
I). Informaţie orală de la autoarea descoperirii (martie 1971). Materialul se păs

trează la Muzeul din Piatra Neamţ.

2. ALBEŞTI (comuna Albeşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghcn. Coman, 1969.
B. ..Moşeni". -100 111 sud de sat. Pante de înălţime medie, cu bogate surse de

apă. pe stingă p inului Albeşti, afluent de stingă al riului Birlad. 

c. Fragmente ceramice.

D. Coman. 1980, p. 45. punctul 3.

ANDRIEŞENl (cont. Audrieseni, jud. Iaşi)

A. Săpături : A. C. Florescu. 1956— 1!*57.
B. Centrul satului, terenul şcolii generale ; terasă medie a .Iijiei.

C. Fragmente ceramice răzleţe sub stratul precucutenian, decorate cu ornamente

plastice, imprimate şi pictate.

1). A. (S. Floreseu. Materiale, V, 1959, p. 329; VI, 1959, p. 118 şi fig. 2; idem. in 
Mantiei cncyclopedirjuc de prtihisloire et protaliisloire europeennex, I, 

Praga, 1960. p. HO: M. Petrescu-Dîmboviţa. AAlhtny., IX, 1058, p. 56.

4. ARSURA (com. Arsura, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: N. Zaharia. 1957 ; Gh. Poenaru-Rord.cn, 1959.

H. „Ruginosu II". la circa 2 km SE de sat. pe ambele maluri ale piriului Rug- 
nosu (bazinul Prutului), in apropierea locului de confluenţă cu un curs 

de apă torenţial.

C. Fragmente ceramice.

1) .4ycrâri, p. 310, punctul 308 g ; Coman. 1980, |i. 52. punctul 12.

5. RALŞ (com. Tirgu Frumos, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : colectivul şantierului arheologic Cueuteni—BăicenU

1964 : sondaj : E. Popuşoi, 1!«>5.
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B. „Valea Părului", Ia confluenţa acestei văi cu piriul Recea ; o porţiune mai

joasă a terasei inferioare a Balşului (afluent al Bahluiului), înclinată de 

la est spre vest.

C. A fost cercetată o locuinţă de suprafaţă, cu un bogat material ceramic şi li-

t ic . s-au descoperit şi obiecte din os. precum şi două figurine antropo

morfe. Se remarcă un topor şi o măciucă de piatră, ambele perforate. Des

coperirile au fost încadrate in orizontul tîrziu a! culturii Criş din Moldova, 

de tip Valea Lupului.

D. E. Popuşoi. ArhMoltl., IX , J«>80. p. 7— 17; D. Popescu. SCIV, 17. 4. 1966. p.

711 ; T. Băder, Acta MN, V, 1968, p. 382: E. Comşa, Ac£<i Antiqua et Ar- 

chaenloi/iea, XIV, 1071, p. 33 ; N. Ursulescu. Cârpim, 1972, p. 71—72, 74, fig. 

2/1—2; O. Necrasov. M. Ştirbu, Acta Moldaviae Meridionali,\, II. 1980. Vas

lui. p. 20—26.

ti. BAL'I'A'I’I (com. Hălţaţi. jud. laşi)

A. Semnalare: I. Şandru, 1950 ; cercetare perieghetică: N. Zaharia, 1955.

B. „Cantonul C.F.R. nr. 38"; terasă inferioară din stingă Bahluieţului. 

Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 168. punctul 4 a.

7. B ALT ATI (com. Bălţaţi, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.

B. „La Podeţ", terasă inferioară a Bahluieţului, la svid de sat si de podeţul căii

ferate, lingă o ripă situată la est de calea ferată.

C. Fragmente ceramice.

D . Aşfiări, p. 168— Ui9, punctul II» şi pl. II 13. Materialele se păstrează Ia Inst.

de Ist. şi Arh. laşi, sertar 47 I.

8. BELCEŞTI (com. Belceşti, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

R. „La Budăie". circa 2 km SE de sat; panta vestică a dealului IIucu (spre 

Rabini, aproape de confluenţa cu piriul llueu).

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 169. punctul 5 a.

9. BELCEŞTI (com. Belceşti. jud. laşi)

A. Cercetare pcrieglietică : N. Zaharia. 1953.

R. „Dealul Ruşilor — La imaş" (fostul sat Ruşi, actualmente înglobat la Belceşti). 

marginea sudică a satului. Panta dealului llueu : terasă medie a Bah
luiului.

(\ Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 170. punctul 5 e . pentru determinarea mai precisă a staţiunii: 

N. Zaharia. SCIV, li, :l—4, 1955. p. 001. punctul 27. Materialele se păstrează 

la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, sertar 47 I.
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10. BEREASA (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: C. Buraga. 1960; N. Zaharia, 1961.

B. „La Şipot", la circa 30— 10 ni vest de şipotu! situat pe coasta nordică a dea

lului Craeul Şipotului, pe inşeuarea prin care acest deal se leagă de podiş

(in apropiere trecea vechiul drum al Vasluiului). Bazinul riului Birlad.
O. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 312, punct 314 e ; Coman. 1980, p. 102. punct. 10.

11. BEREASA (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A Cercetări perieghetice : C. Buraga, 1056 ; N. Zaharia, 1961.

B. „Gisca**, circa 3 km nord de sat ; poala pantei din dreapta pinului Răşcani-

ior, in dreptul unor fintini. Bazinul riului Birlad.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 312. punctul 314 e : Coman, 1980, p. 102. punctul 21.

12. BlIRGAUANI (com. Birgăuani. jud. Neamţ)

A. Sondaj : V. Mihăilescu-Birliba, M. Ba boş şi H. Alexandru. 1967.

B. „Chetriş1*, interfluviul dintre bazinele Bistriţei (Cracau) şi Moldovei.

C. Fragmente ceramice.

D. D. Popescu. SCIV, 19. 4, 1068. p. 682 : St. Cucoş, Mem. Ante/., I, 1969, p. 416—

•117 ; VI. Dumitrescu, lîullelin d’arch. sud-esl cur., II, 1971, p. 99.

13. BlRSEŞTI (com. Blrseşti. jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : S. Morintz, 1955 : V. Bobi. 1970.

B. „Gogoi”, circa 1 km vest de sat : un fragment de terasă medie a riului Putna. 

(.'. Fragmente ceramice.

D. S. Morintz, Materiale, III, 1957, p. 224 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, AAIIung., IX. 

1958, p. 56 ; V. Bobi. Vrancea, II, 1979, p. 21.

14. BI.EŞCA (com. Ivăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: M. Petrescu-Dîmboviţa. M. Dinu şi Em. Bold, înainte

de 1958 ; Ghen. Coman, 1975.

B. „Săraru“. marginea vestică a satului. în preajma şcolii generale; la poalele

dealului Tulburea, in stingă piriului cu acelaşi nume, afluent de dreapta 

al riului Racoya (bazinul Birladului). 

c. Fragmente ceramice.
1). M. Petrescu-Dîmboviţa şi col.. Anal. Şt. Vniv. laşi, seria şt. soc. 1958. p. 19 : 

M. Petrescu-Dîmboviţa, A  AH ung, IX . 1958, p. 56; Coman, 1980, p. 160. 

punctul 10.

15. BOGDANEŞTI (com. Bogdăneşti. jud Bacău)

A. Lucrări edilitare. 1958.

B. Punct neprecizat in perimetrul comunei. Bazinul Oituzului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. :?59. punctul 462d.

EVOLUŢIA  CULTURII STARCEVO-CRIŞ PE T ER ITO R IU L  M OLDOVEI 297

16. BOGONOS (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetări perieghetice: M. Petrescu-Dîmboviţa. 1949; N. Zaharia, 1953.

B. „Dealul din Mijloc**, ci rea 2,5 km nord de sat ; un interfluviu mai inalt, cu

prins intre piriul Siliştei (— Bogonos) şi un curs de apă torenţial. Bazinul 

Bahluiului.

C. Fragmente răzleţe In cadrul unei aşezări cu numeroase vestigii din perioa

dele culturilor Cucuteni şi Noua.

D. Aşezări, p. 172, punct 7 c, pl. X/10, 12. M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, I. 2,

1950, p. 114, menţionează aici doar urme Cucuteni, iar N. Zaharia, SCIV,

6, 1—2. 1955. p. 290, punct XV II, urme Cucuteni B şi Noua. La Inst. de 

Ist. şi Arh. Iaşi, în sertarele 47/2 ; 48/5 şi 48/6 se găseşte mai ales cera

mică Cucuteni B si doar in sertarul 48/6 apar şi cîteva fragmente amorfe, 

cu miez negru, avind pleavă şi cioburi pisate în compoziţie, care pot fi 

atribuite mai eurind orizontului Noua. In sinteza din 1958, M. Petrescu- 

Dimboviţa nu menţionează acest punct printre descoperirile Criş din 

Moldova.

17. BONTEŞT1 (com. Cirligele, jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia şi A. Niţu, 1954 ; sondaj : Gh. Bichir, 1956. 

B „Pe Jitie", o terasă înaltă pe dreapta văii Mera.

C. Au fost cercetate două gropi mari si o locuinţă de suprafaţă, care conţineau

ceramică decorată cu impresiuni, proeminenţe, incizii şi chiar caneluri, 

ceea ce plasează aşezarea de aici intr-o fază foarte tîrzie a culturii Criş ; 

nu s-a găsit pictură.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4. 1955, p. 910. punct 110 b, c ;  Gh. Bichir, Materiale,

V. 1959, p. 259—262 şi fig. 7—8 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., IX ,

1958, p. 67. nota 70 ; E. Comşa, SCIV, 9. 2, 1958, p. 477 ; idem. Dacia, XV II,

1973, p. 318 ; D. Berciu. Contribuţii la problemele neoliticului în România 

in lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 33; V. Teodorescu, SCIV,

14, 2. 1963. p. 265.

18. BONTEŞT1 (com. Cirligele. jud. Vrancea)

A Cercetare perieghetică : Gh. Bichir, 1956.

B „La Nucuşori", un platou jos, în dreapta văii Mera (afluent de dreapta al 

Milcovului), in marginea de SV a satului, in stingă drumului spre cătunul 
Tciş.

i Fragmente ceramice dintr-o aşezare distrusă de plantaţiile de vie. Apropierea 

dintre cele două aşezări de la Bonţeşti sugerează datarea lor in etape di

ferite de locuire.

I >. Gh. Bichir, Materiale, V, 1959. p. 259.

19. BORLEŞTI (com. Borleşti. jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. 1959.

B „Dealul Cucului**, in vatra satului, spre riul Tazlău.
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C. Fragmente ceramice.

D. Aşczfiri, p. 300, punctul 4(Hi e.

20. BOROAIA (com. Boroaia. jiul. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : M. Ignat, 1982.

B. „Dealu Tolan" (— „Mălăiste"), situat la limita nordică a satului, spre comuna

Bogdăneşti : pantă orientată spre piriul Seaca, afluent de dreapta al riu

lui Risca (Bazinul Moldovei).

C. Fragmente ceramice şi un mic fragment de topor.

D. Materiale păstrate la Muzeul Suceava.

21. BRAlIAŞEŞTI (com. Brăhăşeşti. jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu. înainte de 1970.

B. ..Izvoarele pîriului Hanul", in partea de nord a comunei; un con de dejecţii»

pe stingă pîriului. afluent de dreapta al riului Berbeci (bazinul riului 

Birlad).

(.'. Fragmente ceramice.

D. M. Brudiu. Materiale, IX . 1 !»7«>. p. 518. vorbeşte despre fragmente ceramice 

aparţinînd neoliticului timpuriu (cultură neprecizată), dar. prinir-o infor

maţie orală ulterioară (V2.ll. 15177) mi-a precizat că e vorba de cultura Cf <.

22. BRAllAŞEŞTI (com. Brăhăşeşti. jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu. înainte de 1970.

B. ..Curtea C.A.1V. marginea est-.sud-estică a satului, pe o terasă joasă ! i.

stingă pîriului Boul. afluent de dreapta al riului Berbeci.
C. Fragmente ceramice. Cele două aşezări din Brăhăşeşti au o distanţă de orc;»

1.5 km între ele.

I). Informaţie orală M. Brudiu (12.11.1977).

23. BU1MACENI (com. Ali)eşti. jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică P. Şadursehi. 1982.

B. „Biserică”. Bazinul Jijiei.
C. Fragmente ceramice, dintre care unul provine de la <• oală cu gît scurt, de

sub care pornesc în jos linii incizate. dispuse in unghi obtuz. Mater .t: 

pare a se data în faza Starcevo-Criş IV.
D. Informaţie orală de la autorul cercetării. Materialele se păstrează la Mu/o;:'

Botoşani.

2-1. BURSUCI (com. Epureni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman, 1955, I
B. ..Cărămidărie". marginea nordică a satului, la confluenţa pirîului Florenţa ci:

un izvor din stingă, intre cantonul silvii şi şoseaua ZoWcni-Murgeni .t- 

zinul Elanului, afluent al Prutului.

C. Fragmente ceramice şi o pintaderă.

D. Coman. 1980. p. 131, punct 22 şi fig. 10t> I.
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25. CALIN EŞTI —EN ACU F. (com. Calafindeşti. jud. Suceava)

A. cercetări perieghetice: V. Hnatiuc. I!><iK— 1971 ; N. Ursulescu. 1972.

B. „Sub Zrughi4*, marginea de vest a satului ; o terasă joasă a pirîului Zrughi.

afluent de stingă al pîriului Hăinuţa (bazinul Sucevei). Stratul vegetal este 

argilos şi foarte subţire.

C. Numeroase fragmente ceramice, puternic corodate, decorate doar cu ornamente

plastice ; lipsesc ciupiturile, inciziile, pictura si lustruirea suprafeţelor, pre

cum şi formele bitronconice dare. Uneltele constau din topoare de piatră 

şi piese de silex, menitită şi gresie silicioasă. Aşezarea pare a se data 

într-o etapă mai timpurie a locuirii Startevo-Criş din Moldova.

D. Materialele se găsesc in colecţia Inst. de Hm. Super. Suceava (inv. nr. 15. 17,
18. 19. 27. 30) si în colecţia şcolii generale din Căiine.şti-Enache.

20. CERCI' (com. Birnova, jud. laşi)

A Cercetare perieghetică : Eni. si N. Zaharia. 195-1.

B ..Valea Nicolinei". la vest de sat. spre şesul Tinoăsa ; o terasă inferioară (ba

zinul Bahluiului). 

c. Fragmente ceramice.

n . N. Zaharia. SCIV, li. 3—4. 1955. p. 903. punct 39; M. Petrescu-Dîmboviţa,

AAHunţi.. IX. 1958, p. 57 : Aşeziiri, p. 174. nota 17.

27 CIURBIÎŞTI (com. Miroslava. jud. Iaşi)

A Cercetare perieghetică: N. Zaharia. 1954.

B „Dealul Recea" (— „La Prisacă"). la 2 km SV de sat. la confluenţa unui izvor 

cu valea Prisăcii (bazinul Bahluiului).

C. Fragmente ceramice.

D. N. Zaharia. SCIV, li. 1—2. 1955. p. 293. punct X X X IV  4 ; M. Petrescu-Dim-

boviţa. AAHmif/., IX. 1958. p. 57 ; Aşezări, p. 170. punct 10 f, nota 20 (pen

tru identitatea celor două denumiri).

28. CIURBEŞT1 (com. Miroslava, jud. laşi)

V Cercetare perieghetică: N. Zaharia. 1954 (cu ocazia unor drenuri).

B. „La laz" (— „Malul lazului"), la circa 500 m sud de sat. ]>e malul nordic at 
unei foste iezături (bazinul Bahluiului). 

i Fragmente ceramice.

). N Zaharia. SCIV, li. 1—2. 1955. p. 293. punct X X X IV  2. citează de aici doar 

ceramică liniară ; M. Petresru-Diniboviţa. .1 Al lung. 1\, 1958. p. 57 şi .t.şe- 
~<)ri, p. 170. punct llie. menţionează şi ceramică Criş. Probabil tot de aici 

provin si cele cîteva fragmente de tip Criş din Citirbcsti. cu marcajul „La 

Islaz", care se află la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi. sertarul 47 :».

2!*. CIDRKA (com. Ciurea, jud. Iaşi)

• ercetăr.î perieghetice : N. Zaharia. 10 5 1—1954.

H. ..I'inoasa". mărginea nordică a satului; fragment din terasa de 5—o ni a pi

nului Nicotină. in dreptul şoselei Tinoasa (bazinul Bahlui).
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C. Fragmente ceramice.
D. N. Zaharia, SCIV, 6, 1—2, 1955, p. 292, punct X X X II I / l  : Aşezări, p. 177, punct

17 i şi pl. XXT/21—24.

30 ClfRLIG (com. Popricani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „Vatra satului", interfluviul dintre piraiele Cirlig si Ciric, la circa 100 m sud

de biserică (bazinul Bahluiului).

C. Frajîmente ceramice.
D. N. Zaharia şi col.. Studii şi cerc. ş t i i n Iaşi, VII, 2, 1956. p. 10; Aşezări, p. 179,

punct 19 a şi pl. XXVII/13, 17.

31. COGEASCA NOUA (com. Leţcani. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.
B. „Damian“, terasa stingă a Bahluiului, pe poala sudică a dealului TotSrlacu.

C. Fragmente ceramice.
D. N. Zaharia, SCIV, 0, 1—2, 1955, p. 288, punct. VII/1 ; M. Petrescu-Dîmboviţa,

AAHung., IX , 1958, p. 57.

32. COGEASCA NOUA (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Fîntîna Lungului*', pe panta sud-estică a Dealului Crucii, la circa 10 m înăl

ţime faţă de .şesul Bahluiului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 180, punctul 20 g şi pl. XXX/16—17, citează punctul la Cogeasca

Veche, dar pe marcajul materialelor aflate la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi (ser

tar 47/4). e indicat Cogeasca Nouă ; se pare că e vorba de un punct - luat 

la hotarul dintre sate.

33. COGEASCA VECHE (com. Leţcani. jud. Iaşi)

A. Semnalare: 1. Gugiuman. 1950 ; cercetare perieghetică: N. Zaharia. 1952.

B. „La Lutărie", poala sudică a Dealului Crucii (— Dl. Ruşilor), in lutăria de

lîngă iazul Cogeasca. deasupra şesului Bahluiului.

C. Fragmente ceramice. Aşezarea e foarte apropiată de precedenta.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 903, punct 41 b ; Aşezări, p. 179—180. punct

20 a.

34. COGEASCA VECHE (com. Leţcani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954.
B. „Rîpa Bărboşilor", marginea podişului tăiat de piriul Voloaca Mică (bazinul

Bahluiului).

C. Fragmente ceramice cu pleavă, fără decor şi amorfe.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3— 4, 1955, p. 903, punctul 41 f, menţionează de aici Latino

H, migraţii şi medieval. Materialul Criş de aici l-am sesizat la Inst. de Ist. 

şo Arh. laşi, sertar 48/16. ,
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COMÎNDAREŞTI (vezi REDIU)

35. Oraş COMĂNEŞTI (jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu.

B. „Piriul Pod ini lor", terasă înaltă in dreapta riului Trotuş.

C. Strat foarte subţire de locuire, in care apar fragmente ceramice, atribuite după
pastă culturii Criş.

D. V. Căpitanu, Carpica, XIV , 1982, p. 143, punctul 11b.

36. COSIŢEN 1 (com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi)

A. Cercetare perieghetică : M. Brudiu, înainte de 1970.

B. „La nord de sat", pe o pantă uşor înclinată din dreapta riului Berheci (aflu

ent al riului Zeletin, bazinul inferior al Birladului), unde se găsesc izvoare 

puternice. Staţiunea se află la circa 3,5 km nord. de-a lungul Berheciului, 

de aşezarea nr. 22.

C. Fragmente ceramice.

D. M. Brudiu, Materiale, IX , 1970, p. 518, semnalează fragmente ceramice a păr

tinind neoliticului timpuriu (cultură neprecizată), dar, printr-o informaţie 

orală (12.11.1977), mi-a precizat că e vorba de cultura Criş.

37. COST EŞTI (com. Tirgu Frumos, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : Em. si N. Zaharia. 1054.

B „Pietrăria din Valea Hainei", la 1 km NE de satul Criveşti, pe pantele estice 

alo Dealului Pietrăriei (— Dealul Viei), în apropierea carierelor de piatră 
(bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice.

I) Aşezări, p. 181. punctul 22a. Anterior (N. Zaharia, SCIV, 6. 3—4, 1955, p. 903) 

punctul fusese publicat ca aparţinînd de satul Criveşti (conf. Aşezări, p. 181, 
nota 31).

38. CRIVEŞTI (com. Strunga, jud. Iaşi)

A Ce-cetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „iiipa de la Şi pot" (— „Podişul de deasupra satului Găureana"). in marginea

nordică a satului, pe un tăpşan situat intre două ripe, la est de biserică 
(bazinul Bahluieţului).

< Fragmente ceramice.

i 1 N. Zaharia, SCIV, 6. 3—4, I955. p. 903, punctul 43 d ; M. Petrescu-Dîmboviţa. 

AAHung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 184, punctul 25a şi pl. XXX IV /9—10, 

12—13. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi. sertar 47/4.

39. CRIVEŞTI (com. Strunga, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B „Interfluviul Criva—Haina" ,1a 0,5 km est de sat, pe poala pantei Interfluviu- 

lui (bazinul Bahluieţului).
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C. Fragmente ceramice. Aşezarea pare a fi în continuarea celei de la nr. 38.

D. Aşezări, p. 185. punctul 25 e. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh.

laşi, sertar 47/-).

•Ut. D AN EŞTI (com. Dăneşti, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : C. Buraga. 1955 ; N. Zaharia, 1053.

B. ..Vatra satului", la circa 200 m sud de centrul satului, mai ales pe proprieta

tea lui Gh. Luiz. Un interfluviu care domină cu circa 10— 12 m piriul Fi

reştilor şi uri mic afluent al său, de stingă (ha/inul riului Vaslui).

C. Fragmente ceramice decorate cu incizii, impresiuni şi proeminenţe.

D. Aşezări, p. 318, punctul 335 a ;  Em. Zaharia şi C. Buraga. -4c(« Moldnriae Me

ridionalis, I, 1979, p. 241 şi flg. 1/1—3; 11/1 ; Coman. HWn, p. 100. punctul 1

41. DOCH1A (com. Girov. jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamosteanu, 19<>0.

B. ..La laz*, pe panta lină a botului de deal situat in stingă iazului de la in tra

rea in sat (bazinul Cracăului).

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 363, punctul 481.

42. DODEŞTI (com. Viişoara, jud. Vaslui)

A. Săpături sistematice: 1967— 11)75 (D. Gh. Teodor, Ghen. Coman. t\ Bloşiu. V. Ba-

zargiuc. A. Niţu, 1. Bauman).
B. „Şipot" şi „Jigălia". la obirşia pirîului Dodeşti (— .ligă li a), afluent de dreapta 

. a) Elanului, la hotarul dintre satele Dodeşti şi Tămăşeni. Terasă joasă. :ti

preajma unor ripe.

(.'. Fragmente ceramice.

D. Coman. 1980. p. 265 şi nota (>, punctul 4.

43. DOINA (com. Răuseni, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : 1. Ioniţă, 1960.

B. „Interfluviul de la confluenţa văii Doina cu Domnească", la circa 2 km SV de

sat. Bazinul Sitnei (afluent al Jijiei).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 237, punctul 114a; Iiep. arh. jud. Botoşani, p. 215—216. punctul

XLVI11/2 A.

44. DOROŞCAN1 (com. Popeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Fîntîna Cazacului", in siliştea Doroşcanii Vechi, pe un fragment de terasă

inferioară, tăiat de drumul Doroşcani—Scobilţeni (bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice, decorate prin incizii, impresiuni, pictură.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 1—2, 1955, p. 293, punct X X X V IIÎ/ l ; M. Petrescu-Dim-

boviţa, AAIIung., IX . 1958, p. 57 ; Aşezări, p. 190. punctul 31 c şi pl. XLVI/ 

24—25. Materialele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 47/6.
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45. DOROŞCANI (com. Popeşti, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

B. „Dealul Viei", in vatra fostului sat Doroşcani (Doroşcanii Vechi), pe panta SE

a dealului (bazinul Bahluieţului). Staţiunea e situată la 400—500 m SV de 

aşezarea precedentă, 

i . Fragmente ceramice «lin specia grosieră (forma oală cu gît conturat).

D. M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., IX. 1958, p. 57; Aşezări, p. 190, punctul 31a, 

nu citează vestigii de tip Criş de aici. Am sesizat aceste materiale la Inst. 

de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48/liî.

4(5. DUMBRAVA (com. Ciurea, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1954.

B. „Satu Nou", marginea SV a satului, pe panta dealului Dumbrava.

C. Fragmente ceramice, cu pleavă in compoziţie şi ardere incompletă (miez ne

gricios).

i). Aşezări, p. 190, punctul 32, nu citează materiale Criş de aici ; am sesizat aceste

materiale la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertarele 48/3—5.

47. DIJMEŞTII NOI (com. Dumesti, jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică : M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, Em. Bold. 1954.

B „La .iitniţe". 3 km est de sat, ia poalele dealului Izvorul, în stingă şoselei 

Băceşti—Negreşti( bazinul superior al Bîrladului).

C. In profilul drumului s-au observat mai multe gropi cu materiale Criş, adinei

de 1—1.5 m.

D M. Petrescu-Dîmboviţa şi col.. An. Şt. Vniv. Iaşi, sccţ. TU. tom. I. fasc. 1—2, 

1955, p. 22—23 ; M. Petreseu-Dîmboviţa, AAHung., IX , 1958, p. 57 ; Coman, 

1980, p. 124, punctul 5.

48. DUMEŞT1 (com. Dumeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „Vntre lanurile Cogenilor", la marginea sudică a satului, aproape de un po-
virniş. Bazinul Bahluiului. 

i ' Fragmente ceramice.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 904, punctul 46 a, nu citează Criş de aici ;

fragmentele Criş sînt menţionate in Aşezări, p. 190—191, punctul 33 a.

49. DURNEŞTI (com. Ungureni, jud. Botoşani)

A Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.

B „La Ţiclău", la circa 1,5 km vest de sat. pe suprafaţa netedă a dealului Ţiclău,

in dreapta pîriului lbăneasa, aproape de confluenţa acestuia cu Jijia.

<: Un fund de vas. îngroşat, cu miez negru şi pleavă în compoziţie.

I ). Aşezări, p. 239—240. punctul 121 b, menţionează d̂ a-- existenta -mor fragmente 

ceramice corodate, dintr-o fază nepreciza'ă n nenlittcu,’>! -’e-voltat. dar la
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Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 49/1, se află şi fragmentul descris mai sus, 

tipic pentru cultura Criş.

50. ERBICENI (com. Erbiceni, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : Em. şi N. Zaharia, A. Niţu, 1956.
B. „La Curtea Veche", în vatra satului, pe un promontoriu al terasei inferioare

a Bahluiului, unde se află biserica şi ruinele unui vechi han de poştă.

C. Fragmente ceramice.
D. M. Petrescu-Dîmboviţa, AAllung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 192, punctul 34 d.

EZARENI (vezi HORPAZ)

51. Oraş FĂLTICENI (jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, S. şi D. Teodor, 1958.
B. „După Ileidiş", marginea ripci de la sud-estul cimitirului evreiesc, in stingă

pîriului Buciumeni (afluent de dreapta al Şomuzului Mare).

C. Fragmente ceramice. M
D. Aşezări, p. 305, punctul 294 d. In periegheză pe care am întreprins-o in ac est

punct in iunie 1973 nu am găsit materiale Criş.

52. FEDEŞTI (com. Şuletea, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman, 1960.
B. „La Moară”, in partea de vest a satului, in zona morii si a grajdurilor C A P .

in  dreapta oblr.şiei pirîului Fedeşti (bazinul Elanului, afluent al Prutului).

C. Fragmente ceramice, printre care un picior treflat.
D. Aşezări, p. 344, punctul 416 a ;  Coman, 1980, p. 234. punctul 8 şi fig. 86/12.

53. FEDEŞTI (com. Şuletea, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1957.
B. „Marginea SV a satului", la sud de cimitirul actual, în dreapta pirîului

deşti (bazinul Elanului).
C. Fragmente ceramice. Distanţa dintre cele două aşezări de la Fedeşti o ii

circa 1 km.
D. Coman. 1980. p. 234, punctul 10.

54. Municipiul FOCŞANI (jud. Vrancea)

A. Lucrări edilitare ; cercetare perieghetică : V. Bobi. A. Paragină, 1976.
B. „Betoniera din zona sudică a oraşului", la circa 50 m de linia ferată ce d

spre platforma industrială ; un promontoriu din bazinul Milcovului.

C. Urmele unui bordei, avind in inventar fragmente ceramice şi trei topoare

gresie.
D. V. Bobi, Vrancea, II, 1979. p. 26 şi fig. 2/2—4.

55. FRĂTĂUŢII NOI (com. Frătăuţii Noi, jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : S. Fădor (Rădăuţi).
B. „Dealul Iacobeasa", pe pantele sale sud-estice, pe dreapta pirîului Iacobf
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la confluenţa sa cu p iriul Tirnauoa, foarte aproape de «raniţa cu U.R.S.S. 

Bazinul riului Suceava. Staţiunea este situată aproape de paralela 48 . re

prezentind cel mai nordic punct de răspindire a culturii pe teritoriul ţării.
C. Fragmente ceramice.

13. Informaţie de la Serafim Fădor. care a menţionat descoperirea in lucrarea

sa de licenţă („Cercetări arheologice in bazinul mijlociu al riului Suceava".

Iaşi, 1975). Materialele se găsesc in colecţia prof. S. Fădor din Rădăuţi.

56. FULGER 1Ş (com. Pinceşti, jud. Bacău)

A. —

B. Pe stingă riului Şiret.

C. Un topor şi o dăltiţă. atribuite culturii Criş.

I). V. Bobi. Vrancea, II. 1979, fig. 2/6—7; nici in text si nici pe hartă nu se face

vreo menţiune despre acest punct, dar autorul descoperirii mi-a preci/.it oral 
(26.V1.1981) că e vorba de această localitate din judeţul Bacău.

C;AURE ANC:A—V11-CELEI/E (vezi VllLCELELE)

57. GÎRBOVAŢ (com. Ghidigeni, jud. Galaţi)

A. Cercetări perieghetice : V. Palade. A. C. Florescu. Şt. Rugină ş.a.. 1950—1964 ;
sondaje şi săpături pentru cultura Noua : 1960— 1964.

B. „La G îrlă”, de o parte şi alta a girlei pirîului Girbovăţ, in dreptul satului ;
bazinul inferior al riului Birlad. 

c. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 322. punctul 341 a . A. C. Florescu şi col,, Danubius, I. 1967, p. 7.î—76 

(pentru unele informaţii suplimentare privind cercetările întreprinse aici).

58. GLĂVĂNEŞTII VECHI (com. Andrieşeni. jud. laşi)

A. Cercetare p e r ie g h e tic ă  : A. C. F lo rescu . 1948— 1949 ; s ă p ă tu r i : 1. N esto r şi col..
1949—1950.

B. „Lingă movila din şesul Jijiei". o terasă joasă chiar lingă malul riului, întinsă

pe circa 300 m de-a lungul riului ; o bună parte din aşezare a fost distrusă 
de apele .Jijiei. fiind descoperită doar marginea ei estică, 

c. Aşezare de tip concentrat, din care s-au cercetat 8—9 locuinţe. Un bogat in

ventar de toate categoriile, care. după E. Comşa, ar corespunde primei faze
a locuirii Criş din Moldova.

I). I. Nestor şi col., SCIV, I. 1. 1950, p. 28—30; I. Nestor. SCIV, I. 2. 1950. p. 210;

I. Nestor şi col., SCIV, 11, 1, 1951, p. 55—56 şi fig. 5 : M. Petrescu-Dimbo- 

viţa, AAHung.. IX . 1958. p. 56—57 , E. Comşa. Aluta, 1. 1970. p. 39—40; 

idem. Dacia, X X II, 1978, p. 9—36. Un lot de materiale inedite, provenind 

din perieghezele din 1949, se află la Inst. de Ist. şi Arh. iaşi, sertar 47/5.

59. GRUMĂZEŞTI (com. Grumăzeşti, jud. Neamţ)

A Săpături : S. Marinescu-Bilcu. 1971—1972, 1977—1978.

IV „Deleni", stingă rîului Topoliţa, afluent de dreapta al Moldovei.
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C. Mai multe locuinţe şi două morminte chircite. Un bogat material ceramic, ca

racterizat prin lipsa picturii, ca şi prin apariţia unor elemente foarte Ur
zii. care denotă relaţii cu cultura ceramicii liniare.

D. S. Marinescu-Bilcu, Praeliixtorische Zeitschrift, 46. 1. 1971. p. 35 ; idem. SCIV A,

26, -I. 1975. p. 500—501 ; idem, Rapoarte preliminare despre săpăturile de 

aici. prezentate la sesiunile anuale de comunicări ţinute la Bucureşti (mar

tie 1978) şi Oradea (martie 1979) ; VI. Dumitrescu. Arta preistorică in Ro

mânia, Bucureşti, 197-4, p. 31—32 şi fig. 9/1 ; Şt. Cucoş. Mem. antg., IV—V.

1972—1973, Piatra Neamţ. 197(5. p. 302. punctul 9 ; F„ Comsa. JMV, 58. 1974. 
p. 117.

*50. MANGU (com. Hangu. jud. Neamţ)

A. —

R. O aşezare in zona montană, dar in depresiune (bazinul Bistriţei).
C. —

I). M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, III. 1957. p. 78 (simplă menţionare). In ra
portul lui C. S. Nicolăescu-Plopşor si M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, V,
1959, p. 52—53, se menţionează la Hangu doar o aşezare Cucuteni A, pe 
terasa Chirlţeni.

(>1. IIALAREŞTI (com. lana, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade, 1971.

B. „Dealul Gogoaşa", la 2,5 km vest de sat, pe un pinten inalt. cuprins între

două pirîiaşe, care se unesc la poalele dealului, vărsindu-se apoi pe dreapta

riului Tutova, afluent de dreapta al riului Birlad.

C. Fragmente ceramice.

D. Coman, 1980. p. 157, punctul 2.

62. IILINCEA (com. Ciurea, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1952.

B. „La cantonul Ciurea“, într-un cot al pirîului Nicolina, pe şes. in apropierea

celui de al doilea canton C.F.R. şi a fabricii Citirea. Bazinul inferior al
Bahluiului.

C. Mai multe gropi de bordeie, cuprinzind cenuşă, cărbuni, oase, numeroase lipi

turi de perete şi fragmente ceramice cu urme de pictură roşie.

D. N. Zaharia. SCIV, 6, 3—4, 1955, p. 904, punctul 49 b ; M. Petrescu-Dîmboviţa,

AAHung., IX . 1958, p. 57; Aşezări, p. 196, punctul 41 e ; Gh. Lazarovici. 
Acta MN, V III, 1971, p. 410 şi fig. 3/C 12.

G3. HODORA (com. Cotnari, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1953.

B. „Dealul Morii" (— „Dealul Hodora“), pe panta abruptă din NV. Bazinul su

perior al Bahluiului.

C. Fragmente ceramice din pastă neomogenă, de culoare neagră.
D. Aşezări, p. 196— 197, punctul 42 b.
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04. HOLM (com. Podu lloaei, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1956.
B. „Dealul Holm — panta NE", la circa 500 m sud de fintina de la poalele dea

lului. Acest loc e in prelungirea celui citat ca aparţinînd de Podu lloaei 

(nr. 10(1). deasupra capătului de est al satului Holm (1. Nestor şi col.. 

SCIV. III. 1952. p. 28—29). Bazinul Bahluiului.

C. Fragmente ceramice.
,-tşe~ur/'. p. 199. punctul 45 a şi pl. LX III 1.

65. HOLM (com. Podu lloaei. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.
B. Dealul Holm — panta sudică, orientată spre un cot al Bahluiului.

C. Fragmente ceramice, provenind de la oale. castroane bitronconice. cupe . pre

zintă decoruri plastice, incizate şi imprimate. Topor de tip calapod.

D. Aşezări, p. 199, punctul 451> si pl. LX I 11/6. 7. 10, 19, 24, 27. Materialele se

găsesc la Inst. de Ist. si Arh. laşi. sertar 48/115.

•iii. HORPAZ (com. Miroslava, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

B. „Dealul Cotornănoaiei", pe Valea Ursului, un mic afluent al pirîului Nicolina

(bazinul Bahluiului) ; aşezarea se află în capătul nordic al dealului, lingă 

podul de lemn din faţa fermei Ezăreni.

C. Fragmente ceramice.

D Aşezări, p. 193. punctul 35 b : aşezarea se găsea pe teritoriul fostului sal Eză

reni, actualmente contopit cu llorpaz (Al. Obreja, Dicţionarul geografic al 

judeţului Iaşi, Ed. Junimea. Iaşi. 1979, p. 127).

67. 1ACOBF.N1 (com. Vlădeni, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „Şipoţel". la circa 2 km SE dc sat, pe terasa inferioară din dreapta Jijiei, in

jurul unei fintîni mlăştinoase.

C. Fragmente ceramice cu decoruri pictate, incizate. plastice, imprimate, pro

venind de la oale, cupe, castroane bitronconice; lame de s ilex ; lipituri 

de pereţi, dintre care una conservă perfect impresiunile a 3 pari alătu
raţi, cu diametre de 2,5—3 cm. Se remarcă în mod deosebit suportul unui 

vas, pe marginea căruia e modelată faţa unei figurine antropomorfe.

D. N. Zaharia, SCIV, 6, 3— 3, 1955, p. 899, punctul ,11a; M. Petrescu-Dîmboviţa,

AAHung., IX . 1958. p. 57; Aşezări, p. 248. punctul 143c şi pl. C X X X /

12—15 ; CXXXI/4. C ; CCV1I/1 ; A. Niţtl, SCIV, 19, 3, 1968, p. 388—389. 

390—391, 392 şi fig. 2 ; A. Lăszl6, Mem. antq,. II. 1970, p. 42, 47, 48, nota 

159 şi fig. 2/4 ; idem, Aktuelle Fragen der Bandkeramik, Szckesfehervăr.
1972, p. 212—213 şi fig. 1/4 (ultimii doi autori atribuie fragmentul cu faţă 

umană culturii ceramicii liniare, deşi A. Lăszl6 nu exclude nici posibi

litatea apartenenţei la cultura C r iş ; menţionăm însă că la lacobeni s-au 

descoperit numai materiale Criş, iar fragmentul in discuţie, din punct de
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vedere tipologic, so înscrie foarte bine printre materialele Criş). Materia

lele se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi. sertar 48/11.

08. Municipiul IAŞI (jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1951.
B. „Ceairu lui Peretz". la podgoria de pc dealul Copou. la circa 300 m NE de

marginea nordică a cimitirului evreiesc, pe un mic platou de pc terasa

medie a Bahluiului, lingă izvorul Hirtop.

C. Fragmente ceramice.
1). N. Zaharia şi col., St. şi cerc. ştiinţ., V II, 2. 1956, Iaşi, p. 33, nr. 30, p. 42 ;

M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., IX . 1958, p. 57 ; Aşezări, p. 201!, punctul

49 g.

1)9. M u n ic ip iu l  IA Ş I  ( ju d . Iaşi)

•V Ceri etape perieghetică : Em. şi N. Zaharia.
B. „Şesul Nicolinei", pe partea dreaptă a pirîului, la 2 km sud de „Movila Iui

Ştefan Vodă", pe o uşoară proeminenţă (zonă de luncă). Bazinul Bahluiului.

C. Fragmente ceramice cu pleavă in pastă, iar la exterior cu barbotină sau urme

dc pictură.
1). N. Zaharia şi col.. St. şi cerc. ştiinţ., VII ,2, 1956, Iaşi, p. 40. nr. 77. p. 41!. 

Aşezări, nu mai citează acest punc t: de fapt, el aparţine mai curînd de 

Hlincea.

70. IPOTEŞTI (com. Ipoteşti. jud. Suceava)

A. Cercetări perieghetice: N. Ursulescu, M. Ignat. 19(59 ; sondaj : N. Ursulescu,

1971.
B. „Drumul spre Rodi", la jumătatea drumului de căruţe, ce leagă şoseaua jude

ţe an ă  S u ce a v a— B osanc i (d in  d re p tu l s ta ţie i de  a u to b u ze  C .A .P . T iş ă u ţ i)  

cu  p ă d u re a  R e d i, d in  m a rg in e a  s u d ic ă  a  s a tu lu i . E s te  o p a n tă  l in ă ,  pe  te 

rasa s u p e r io a ră  a  r iu lu i  S u ceava , c am  la  2 k m  vest de  cu rsu l a c tu a l.

C. Sondajul a intersectat o locuinţă do suprafaţă, care se prelungea sub drumul

de căruţe. Fragmente ceramice destul de bine arse, prezentînd o angobă 

roşietică cu amestec de n is ip ; decor do proeminenţe; fundurile de vase 

sint toate de tipul îngroşat. Dăltiţe de marnă şi silicolit.

D. N. Ursulescu, Studii şi materiale. Istorie, 111, Muzeul Suceava, 197.'!. p. 12.

71. IVEŞTI (com. Iveşti, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia şi V. Palade, 1959.
B. „I.A.S. Iveşti", pe marginea NV a unui deal (bazinul riului Tutova, afluent

de dreapta al Birladului).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 324. punctul 347 c. Coman, 1980, nu menţionează punctul.

72. LEŢCANI (com. Leţcani, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.

B. „Slobozia" (— „Vatra satului — terasa de la biserică"), marginea SV a satu
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lui. la maximum 100 m sud de biserică, pe terasa inferioară a Bahluiului, 
in curtea lui Neculai Rusu.

C. Fragmente ceramice care provin de la oale, decorate cu linii incizate.

D. N. Zaharia. SCIV, G, 1—2. 1955, p. 291. punctele X IX ,2 şi X X  ; M. Petrescu-

Dîmboviţa, AAHung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 20G—207, punctul 50a 

si nota 78 (explicaţii pentru denumirile acestui punct), pl. I.X X X V III 9,

13— 14 ; L X X X IX  1. Materialele, care se află la Inst. de Ist. şi Arh. laşi., 
sertar 48 1. poartă marcajul „Slobozia".

71!. LEŢCANI (com. Leţcani. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

B. „Marginea sud-estică a satului", pe terasa inferioară a Bahluiului.
C. Fragmente ceramice.

D. N. Zaharia. SCIV', (i. 1—2. 1955. p. 291. punctul X IX  1 ; M. Petrescu-Dim-

boviţa. AAHung., IX, 1958, p. 57; Aşezări, p. 207, punctul 50b. Materialul 
se păstrează la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 48 3.

74. LEŢCANI (com. Leţcani. jud. Iaşi)

V Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1952.

B. „Iazul Bulgariei", la circa 2.5 km de marginea NV a satului, pe terasa infe

rioară a Bahluiului. intr-un loc în care, sub poala dealului Holm, se adună 
torenţii unei ravinări.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 207. punctul 50 f.

75. LITENI (com. Liteni, jud. Suceava)

A. Săpături începute din 1980 de M. Ignat.

B. „Dealul Humăriei". la marginea nordică a satului : un interfluviu proemi

nent Ia vechea confluenţă a pîriului flumăria cu riul Suceava. O fostă 
terasă inferioară, devenită acum terasă medie, 

c. Un mic complex cu cîteva fragmente ceramice de tip Criş (şanţul I, ni 2;
—1.30 m), in cuprinsul unei aşezări dacice.

D. Materialele se păstrează la Muzeul Suceava.

70. LUNCA (com. Ghergheşti, jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică •. V. Palade, 1973.

15. „Vest de sat", la circa 400 m, pe dreapta pirîului Studineţ (afluent de stingă
al Tutovei, bazinul Birladului).

C. Fragmente ceramice.

D. Coman, 1980, p. 147. punctul 7.

77. LUNCA ASAU (com. Asău. jud. Bacău)

\. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu şi D. I.ăzăroiu.

B. „Dealul Comănestilor", pe terasa din dreapta riului Trotuş, mărginită a est
de pădurea Dumbrava, iar la nord de piriul Bintului.
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C. Fragmente ceramice.
O. V. Căpitanu. Carpica, XIV . 1982. ij. 140. pu iulu i 1 a.

78. L IN C A  CETAŢI’ll (coin. (.'iurea. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1'T>:
R  ..Baba Nicula". cătun situat la circa I km NV de staţia C.F.R. Ciurea şi I km

nord de satul Dumbrava, pe malurile ripoa.se ale pirîului Roşea (bazinul

Nicolina—Bahlui).

C. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 177. punctul 17 b.

7!>. LUPEŞTI (cum. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Cuman. 1959.
li ..Marginea nordică a satului", pe o proeminenţă cuprinsă intre două pavino.

pe dreapta pîriului Horincea, afluent al Prutului, 

c. Fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 348. punctul 127 a : Cuman. 19110. p. 175. punctul l:t.

80. LUPEŞTI (cum. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : Ghen. Coman. If*5t» ; V. Palade. I '>71’.
K. „Dealul Carpenului" (— ..Fîntîna Mare"), la circa 2 km nord de marginea 

satului, pe stinsa obirşiei pîriului Horincea (afluent al Prutului), la poa!n 
vestică a dealului, in dreptul unei ravine. 

c. Fragmente ceramice si un topor de tip calapod. Faţă de aşezarea precedentă.

distanţa e de circa 1.5 km.

D. Aşezări, p. :;48. punctul -127 b ; Coman. 1980. p. 175. punctul 12: E. Popuşoi. 

SCIV A, 30, 2. 1971», p. 301 (indicii referitoare la locul descoperirii).

81. MĂLUŞTENI (com. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Coman. 1952: Ghen. Coman, V. I’alade. N Za

haria, 1958.
li. „C.A.P. Recea" (-r- „Grădinărie"). la circa I km NV de sat. pe un pinten de 

deal (intorfluviu). nu prea înalt. în dreapta confluenţei pirîului Cetăţuia 

ru piriul Recea (afluenţi ai llorincei. bazinul Prutului).
C. O bogată aşezare de tip Criş. din care s-au cules fragmente ceramice si u:i

toporaş de tip calapod, din rocă cenuşie
D. Aşezări, p. :I49. punctul 428 d ; Cuman. 1980, p. 174. punctul fi.

82. MĂLUŞTENI (cum. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Ghen. Cuman. 1952; N. Zaharia. V. Palade. Ghen

Coman, 1958 ; săpături : C.-M. lstrate. 1979.
B. ..Leaua" (— „La Via Xchineni"). la circa 1.5 km NF, de sat, pe stingă piciu

lui l.eaua (bazinul Horincea—Prut), pe o distanţă de circa 500 m in di

recţia V-E. pe poala sudică a dealului Cioinaga.
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C. Fragmente ceramice, toporaşc plate sau de tip calapod, lame mlcrolite de
silex, obsidiană, menilit. A fost cercetată o locuinţă adincită.

D. Aşezări, p. 349, punctul 428 e ; Coman. 1980, p. 174. punctul l ' i ; C.-M. lstrate.
Materiale, XIV , Tulcea, 1980, p. 55—57.

8:i. M.NNASTIREA DOAMNEI (com Curteşti. jud. lîutuşani)

A. Cercetare perieghetică : 1957.

B. „Dealul lludum", intre satele Mănăstirea Doamnei si Hudum ; valea pirîului
Drcsleuca, afluent al Sitnei (bazinul Jijiei).

C. Fragmente ceramice.

D. Materiale sesizate de noi la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 49 li>.

84. MERA (com. Mera, jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : Gh. Constantinescu. 1958.

B. „Valea Merei", pe panta unui deal (bazinul Milcovului).
C. Fragmente ceramice.

î). Aşezări, p. .'i(>5. punctul 494.

85. M lNASTlREA (com. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : Ghen. Coman. 1950 : N. Zaharia şi Ghen. Coman, 195K.

B. „Dealul Ţuţcani", la circa 800 m est de sat. la poala NE a dealului, pe am

bele maluri ale unui mic afluent de dreapta a1 pirîului l.işcov (bazinul 
Elanului).

C. Fragmente ceramice si silexuri.

D. Aşezări, p. :î5li, punctul 452 c (aşezarea e citată ca aparţinînd de satul Ve

cin. Ţuţcani) : Coman, 1980. p. 17(>. punctul 19. nota 21. precizează că puiu 
ţul aparţine satului Minăstirea.

8fi. MlINZATEŞTI (com. Măluşteni. jud. Vaslui)

A. (Cercetare perieghetică : Ghen. (.'oman. 1957.

B. „Via lui Mălai”, in marginea vestică a satului, pe dreapta pîriului llurin-
cea (afluent al Prutului).

C. Fragmente ceramice decorate cu impresiuni de unghie: silexuri si un topor
de piatră.

D. Coman. 1980. p. 177, punctul 25.

87. MOVII.EN1 (com. Movileni, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică . N. Zaharia, 1954.

H. „Spre Potiugeni", la 1 km sud de tunelul C.F.R.. Intr-o vale mai adincită 
(bazinul Jijiei).

C. Fragmente ceramice.

D. M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., IX . 1958. p. 57.

88. MUNCELU (com. Străoane, jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : V. Bobi, 1970— 1972. i
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B. „Fîntîna clin Vale" (— „Fîntîna iui Stan14), in partea do est a satului, la

ieşirea spre Ciolăneşti, pe terasa clin dreapta riului Şuşiţa (afluent de 

dreapta al Şiretului).
C. Aici s-ar afla două aşezări Criş, la o distanţă de 600 m între ele. Probabil

c aceeaşi aşezare .do tip risipit. Fragmente ceramice, dintre care unele

sin*, acoperite cu angobă roşie : rîşniţă de piatră.

D. V. Bobi, Vrancea, IT. 1979. p. 27. punctul 21a şi fig. 3 9 ; 4/5.

8!l. MUNTENI (comuna Munteni, jud. Galaţi)

A. Săpături arheologice : I). Vicoveanu, 1964.
B. „Broscărie", pe malul drept al riului Birlad.
C. Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă : numeroase fragmente cera

mice. provenind de la oale. vase bitronconice negre sau cenuşii şi tipsii ;

t> parte sint acoperite cu angobă roşie sau neagră. Decoruri : barbotină 

dispusă în şiruri, ciupituri dispuse perechi sau în „spic de griu*4, incizii.

O  rîşniţă de mari dimensiuni. Topoare de piatră, silexuri.

D. 1). Popescu, SCIV, 10, 3, 1965. p. 58!»: C. G. Marînescu, 1. Brezeanu. Ga la li

(ghid turistic al regiunii), Bucureşti, 1967, p. 162 ; observaţii personale 

asupra materialului expus în Muzeul Tecuci.

!I0. NANEŞTI (com. Parincea, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu.
B. „Platoul din marginea sudică a satului" (bazinul Răcătăului, afluent de

dreapta al Şiretului).
C. Fragmente ceramice, printre care un picior înalt, treflat.

D. M. Florescu, V. Căpitanu, ÂrhMold., V I, 1%!), p. 234, punctul 29 c şi fig.
3/1 (fotografie).

91. NEGREŞTI (com. Dobreni, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. 1957.
B. „La Vasile Grozavu". interfluviul de la confluenţa piraielor Bordeielor şi

Călugăriţei, in pădure (bazinul Cracăului, pe dreapta).
C. Fragmente ceramice din specia grosieră.

I). Aşezări, p. :!7;i. punctul 52Gb.

92. NEGREŞTI (com. Dobreni, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : M. Zamoşteanu. 1957.
B. „La Izvoare", circa 700—800 m de sat. la obirşia pirîului Şchiopul, pe te

rasa de deasupra izvoarelor (bazinul Cracăului, pe dreapta).

C. Fragmente ceramice din specia grosieră.

D. Aşezări, p. 373. punctul 527 c.

.93. Oraş NEGREŞTI (jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : A. Niţu. N. Zaharia, 1954.
B. „Coasta Şacovăţului", in imarginea de NV a localităţii, pe pantele uşor în

clinate către piriul Şacovăţ (afluent de stingă ai Birladului).
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C. Fragmente ceramice.

1). Aşezări, p. 326, punctul 356 c ; Coman, 1980, p. 195, punctul 3.

94. NEGRILEŞT1 (com. Munteni, jud. Galaţi)

A. —

B. „Confluenţa riului Birlad cu piriul Berbeci", pe terasa joasă, 
c. Fragmente ceramice.

D. . Uerciri, p. :!74, punctul 532.

95. OBOROCENI (com. lleleşteni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică: N. Zaharia, Em. Zaharia, 1955.

B. „La Salcimi" (— „Silişte”), marginea sudică a plantaţiei de salcimi de pe

panta dinspre Piriul Ţiganului (bazinul Şiretului), 

c. O dăltiţă de tip calapod, de silicolit, in asociere cu fragmente ceramice Criş 
(amorfe şi fără decor). 

i\ Aşezări, p. 292. punctul 249c, nu citează urme Criş in acest punct; am se

sizat aceste materiale la Inst. de Ist. şi Arh. laşi. sertar 49/16.

96. OITUZ (com. Oituz. jud. Bacău)

V Cercetare perieghetică : Gh. Caiter (înainte dc 1971).

B. „Bitca Oituz”. livada l.A.S. Sănduleni : o terasă secundară, pe stingă riului
Oituz. care coboară in pantă uşoară, in direcţia NE—SV.

C. Fragmente ceramice.

1). Gh. Caiter, Noi cercetări şi descoperiri arheologice iu valea Oituzului, comu

nicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului pedagogic Bacău,

5—7.X I.1971 ; D. Gh. Teodor şi col., Carpica, II. 1969, p. 309 (precizări pri
vind staţiunea).

97. OITUZ (com. Oituz, jud. Bacău)

V Cercetare perieghetică : Gh. Caiter (înainte de 1971).

B „Cetăţuia de pe Ciuci”. unde se află şi o cetate dacică.

1 Fragmente ceramice,
i). Gh. Caiter, comunicarea citată, 1971.

98. PERI ENI (com. Perieni. Jiul. Vaslui) 

v Sondaje : M. Petrescu-Dîmboviţa şi col.. 1949 şi 1955.

i'. „Valea Roşcanilor”, in partea de NV a satului, în fundul văii. de o parte şi 

de alta a ripei, pe o întindere de circa 300—400 m şi pe o lăţime de 80— 

100 m (circa 3 ha). Locuirea e mai intensă pe pantele SV. Bazinul Tu- 
tovei, afluent de dreapta al Birladului.

1 Sondajul clin 1955 a permis stabilirea pe cale stratigrafică a anteriorităţii

culturii Criş faţă dc cultura ceramicii liniare în Moldova. Numeroase oale. 

străchini, castroane, unele acoperite cu angobă roşie. Decoruri : impre

siuni dc unghie şi deget, proeminenţe, briuri simple sau alveolare, adin-



314 N ICO LAE  URSULESCU

cituri pe buză, toarte, linii incizate. Utilaj litic, plastică antropo- si zoo
morfă ; pintadere.

D. M. Petrescu-Dîmboviţa si col.. SCIV, I, 1, 1950, p. 1)7 ; M. Petrescu-Dimb»- 

viţa, Materiale, 111, 1!>57. p. 65—75. 77—78 şi fig. 1—8 ; idem. AAHung... 

IX , 1958, p. 57, 62—64 şi fig. 2 ; 3,1— 3.5 : 4/6; 5: Aşezări, p. 328, punctul 
361 b şi nota 276; Coman, 1980, p. 206, punctul 1 şi fig. 86 1—9.

99. PERI ENI (com. Perieni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică V. Palade, 1957.
li. „Valea Babei", in marginea nordică a satului, pe pantele sudice (dinspre vil). 

Bazinul Birladului.

C. Numeroase fragmente ceramice.
D. M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 111, 1957, p. 67: idem. AAHung., IX, 1938..

p. 57 ; Aşezări, p. 328, punctul 361 c ; Coman, 1980. p. 206, punctul

•100. PODU ILOAE1 (com. Podu lloaei, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : colectivul şantierului Valea Jijiei, 1951.

li. „Dealul Podiş1-, la SE de localitate, pe marginea SE a dealului, deasupra ca

pătului de est al satului Holm. in dreapta confluenţei Bahluieţului cu Buh- 

luiul. Acest punct e in prelungirea celui din satul Holm (nr. 64).

C. Fragmente ceramice, decorate prin pictură, incizii şi impresiuni de deget >

unghie.
D. 1. Nestor şi col., SCIV. H l. 1952. p. 28—29 şi fig. 4 1—3; M. Petrescu-Dirii-

boviţa, AAHung., IX. 1958, p. 57.

101. PODU ILOAEI (com. Podu lloaei. jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : colectivul şantierului Valea Jijiei. 1951.

B. „Silişte”, la NV de localitate, pe prelungirea estică, lină. a dealului llenciu.

chiar lingă şoseaua laşi—Tg. Frumos; proeminenţă a unei terase joase, 

orientată NV—SE (bazinul Bahluiului).

C. Fragmente ceramice.

D. I. Nestor şi col.. SCIV, III, 1952, p. 29; M. Petrescu-Dimboviţa. AAHung.,

IX. 1958, p. 57.

102. PODU ILOAEI (com. Podu lloaei, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : 1954.

B. „Lingă Movilă" (bazinul Bahluiului).
Două fragmente ceramice decorate cu linii incizate şi perechi de impresiuni 

de deget.
D. Materialele le-am sesizat la Inst. de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48 3.

103. PODU PIETRIŞ (com. Perieni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : E. lialica, V. Palade, 1959.

B. „La NV de sat. spre Mireni”, pe o proeminenţă scundă. Ungă puternice iz

voare, in partea stingă a «fluentului Tutovei (bazinul Birladului), jre
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curge pe lingă localitate, 
c  Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 329, punctul 362 f (aici se indică eronat : NF. de sat) ; Coman,

1980. p. 28n, punctul 13 (din hartă se vede că aşezarea se află la NV
de sat).

HM. POGONEŞTI (com. Iveşti, jud. Vaslui)

A. cercetare perieghetică: V. Palade. 1958.

B ..Marginea livezii”, la circa 1.5 km NNE de sat. intre şoseaua Pogon eşti—

Iveşti si stingă riului Tutova (afluent de dreapta al Birladului).

< F agmente ceramice.

I) ("oman. 1980. p. 165, punctul in. De asemenea, informaţie orală de la A. N iţj

(sept. 1973). care plasa insă această descoperire cu circa 500 m mai la

nord. in punctul „La cruce".

105. POGORAŞT1 (com. Kăuseni. jud. Botoşani)

A Cercetare perieghetică : I. Ion iţă. 1958.

B „Cotul Nou" (— „Pogorăştii Noi”), in vatra satului, in grădina Itn Gh. Lungii.

pe terasa medie a Jijiei. in dreapta Gîrlei.

C K-agmente ceramice provenind de la oale decorate cu impresiuni şi linii in
cizate. ca şi de la castroane cu bitronconism accentuat- După informaţia

orală a descoperitorului, ar exista şi o frumoasă ceramică pictată.

1) 1. Ion iţă. Arh Mold.-, I. 1961. p. 298 şi fig. :: l—4; Itcp. arh. al jud. Botoşani.

p. 217, punctul XLV III 3 F ; M, Petrescu-Dîmboviţa. AAHung. IX. 1958, 

p. 57. menţionează că acest punct se găseşte pe terasa inferioară a Jijiei. 

Aşezări, p. 257, deşi menţionează punctul (167 g), nu aminteşte totuşi de 
vestigii Criş.

106. POGORAŞTl (com. Răuseni. jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : I. Ioniţă. 1955.

K i'im itiru! do animale", la circa 0.5 km NV de Pogorăştii Noi. pe terasa in

ferioară a Jijiei. S-ar putea ca acest punct să formeze <> singură aşezare 

(Întinsă pe terasa inferioară a Jijiei) Împreună cu staţiunea precedentă 
(N. Ursulescu. Hlerasus; 1978, p. 249).

Numeroase fragmente ceramice decorate cu linii incizate si impresiuni ; un 
topor calapod din şist verzui, 

i) Aşezări, p. 257, punctul 167 b (aici se menţionează drept an al cercetării — 

1958. dar pe materiale marcajul indică 1955). Materialele se găsesc la Inst. 
de Ist. şi Arh. laşi, sertar 48 8.

107. POGORAŞTl (com, Răuseni. jud. Botoşani)

A Săpături ; l. Ioniţă. 1961—1962.

B ...a  Iu tărie", in marginea de NV a satului, pe terasa mijlocie a Jijiei.

i V  voiul de locuire Criş a fost sesizat cu ocazia săpării unei necropole sar- 

tnalice. Nu se fa o referiri asupra caracteristicilor ceramicii Criş.

<». O. Popescu. SCIV, 14. 2. 1963. p. 460; Itcp. arh. al jud. Botoşani, p. 217. 

punctul XLV III 3G . Probabil in acest punct a fost descoperit in 1961 mor-
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mfntul de inhumaţie de la Pogorăşti, aparţinînd unui copil (O. Necrasov. 

.'lnnuaire Roumaine d'Anthropologie, 2, 1965, p. 15— 1(5; E. Comşa, J A/V ,

58, 1974, p. 117).

108. POIENEŞTI (com. Poieneşli, jud. Vaslui)

A. Săpături : C.-M. lstratc-Mantu. 1080— 1981.
R. „La Fierărie"; bazinul Racovei, afluent de dreapta al Birladului.

C. A fost dezvelită o locuinţă de suprafaţă, de circa 30 m-\ cu un bogat inventar 

(ceramică, utilaj litic. plastică de lut).
O. Informaţii orale de la descoperitoare: C.-M. Mantu. comunicare la a XlY-a 

sesiune anuală de rapoarte arheologice. Vaslui, 25—27 martie 1082 ; A. Stoia, 

Duda. XXV, 1981. p. 373, nr. 94 a.

109. POPEN1 (com. Zorleni, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade. 1959.
B. Stingă pirîului Zorleni (afluent de stingă a! Birladului), la circa 1,5 km vest

de sat, pe o pantă sud-vestică.

C. Fragmente ceramice cu decor de impresiuni.

O. Coman. 1080. p. 285. punctul 24.

110. POPEŞTI (com. Popeşti, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „In Sărâturi", circa 300 m nord de sat, intre sosea şi piriul Dudău, către

ia z : bazinul Bahluieţului. pe dreapta, aproape de confluenţa cu Bahiuiul.

C. Fragmente ceramice cu amestec de pleavă şi miez negru.

D. N. Zaharia. SCIV, 1—2, 1955, p. 293, punctul X X X V II ; Aşezări, p. 212, punc

tul 59b. Materialele se găsesc la Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 48/1.

111. POPRICAN1 (com. Popricani, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.
B. „Dealul Vultur", în partea dc sud a satului (numită Popricanii de Sus), pe

terasa inferioară din dreapta pirîului Neagra. Ia confluenţa cu pîriul Plo

pilor (bazinul Bahluiu lui); circa 3 km est de sat.

C. Un fragment ceramic (fund de vas îngroşat) din speria grosieră.

D. Aşezări, p. 212. punctul COa şi pl. C 15. Materialul se află Ia Inst. de Ist. şi

Arh. Iaşi, sertar 49/3.

112. PR1SECANI (com. Bogheşti. jud. Vrancea)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu, 1968.
B. „Ih hotar cu Podu Turcului", la graniţa dintre judeţele Vrancea si Bacău

(bazinul Zoletinului, afluent al Birladului). 

c. Fragmente ceramice, printre care picioare înalte, treflate, provenind de la

cupe.
D. Materialul, aflat la Muzeul Bacău (inv. nr. 13 815), mi-a fost pus la dispoziţie 

prin amabilitatea descoperitorului.
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113. PROBOTA (com. Probota, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1959.

B. „Dl. Unchetea" (— „Dl. Moşanoa"), in dreptul şcolii generale, pe piriul Pro-

bnta, care taie terasa inferioară a Prutului.

C. Fragmente ceramice şi utilaj litic.

l> ,\<‘>zări, p. 277, punctul 214a şi pl. CCXX/17—20 (fragmentul ceramic de la 

nr. 20 prezintă insă un decor tipic pentru cultura ceramicii liniare).

114. PROBOTA (com. Dolhasca. jud. Suceava)

A. Cercetări perieghetice: M. Tănăsache (înainte de 1072) ; sondaj de salvare:
N. Ursulescu. sept. 1972.

B. „Magazie", la vest de sat. un interfluviu la confluenţa piraielor HUmăria

(in sud) şi Magazia (la nord), care, prin unire, dau naştere aici pirîului 

Probota (afluent de dreapta al Şiretului). Staţiunea a fost afectată de rup

turile şi alunecările do teren provocate de cele două piraie, ca şi de vechiul 

drum de care şi de drumul forestier, care o mărginesc spre sud si nord.

c. Staţiunea a fost sondată printr-un şanţ, lung de 47 m, pe direcţia N—S. care 

a intersectat un strat de locuire Precucuteni II/ III şi o locuinţă de suprafaţă 

Criş (aceasta nu a mai putut fi cercetată integral). Materialul ceramic se 

prezintă puternic corodat. Ca forme se remarcă : oale cu gît bine contu

rat, cu toartă pe corp. funduri îngroşate, inelare sau treflate in inte

rior. Majoritatea fragmentelor sint acoperite cu o angobă roşietică. pe care 

a existat probabil o pictură neagră ce nu s-a păstrat. Decorurile constau 
doar din proeminenţe si impresiuni de deget.

D Primele cercetări au fost întreprinse aici de fraţii I. şi O. Luchian şi de

V. Ciurea. după primul război mondial (V. Ciurea, Dacia, I I I—IV, 1933, 

p. 52), menţionîndu-se doar descoperiri de topoare de piatră. Materialele 

din perieghezele efectuate mai recent se găsesc la Casa Pionierilor din 

laşi (colecţia prof. Marcel Tănăsache). la mănăstirea Probota (intr-un mic 
muzeu aflat in turnul de Ia intrare) şi Ia Inst. de Inv. Super. Suceava ; 

cele din sondaj se găsesc la Muzeul Suceava. N. Ursulescu. M. Ignat, Su
ceava, IV, 1977, p. 320. punctul 14 a.

115. RATEŞU CUZEI (com. Rebricea, jud. Vaslui)

\ Cerc etare perieghetică : N. Zaharia, 1059.

B. .Vatra satului", in jurul şcolii, in grădinile locuinţelor din preajmă şi in 

ravinările şoselei. Terasă pe dreapta pirîului Rebricea (afluent de stingă 
a! Birladului).

Fragmente ceramice corodate.

> Aşezări, p. 330, punctul 366 b ;  Coman. 1980, p. 221, punctul 8.

116. RATEŞU CUZEI (com. Rebricea, jud. Vaslui)

V Cercetare perieghetică : Ghen. Coman şi I. Bauman, 197i>; săpături sistema
tice : I. Bauman şi C. Buzdugan. 1977.

li ..Grajdurile C.A.P.", circa 1 km est de halta C.F.R., pe pantele de est şi de
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sud ;tlc botului dc- deal din dreapta pîriului Bol aţi (afluent al Rebrifei* 

bazinul Birladului).
C. Fragmente ceramice rezultate doar <iin periegheză.

]>. Coman. 1980. p. 221. punctul !).

117. Oraş HADAUŢI (jud. Suceava)

A. Lucrări edilitare ; semnalare S. Fădor.
B. „Fostul manej", in zona centrală a oraşului, nu departe de biserica Bogdana

(str. Călăraşi, blocul „12 apartamente") ; interfluviul dintre riul Suceava 

şi piriul Topliţa.

C. Fragmente ceramice şi silexuri.
1). Materiale aflate in colecţia prof. Serafim Fădor din Rădăuţi, care mi-a co

municat informaţii despre descoperire (22 mai r<72).

118. REDIU (com. Răuseni. jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : 1. Ioniţă, 1958.
B. „La cimitir", in fostul sat Comindăreşti, unit actualmente, din punct de ve

dere administrativ, cu Rediu. Un rest din terasa inferioară a Jijiei. in 

cuprinsul cimitirului, situat la 300 rn nord de sat, intre şoseaua Răuseni— 

Rediu şi calea ferată.

C. Fragmente ceramice.
D. Afezări. p. 235, punctul 104 ; Uep. urli. al jud. Botoşani, p. 219, puni Iul

X L V II1/4 D.

119. R1PICENI (com. Ripiceni, jud. Botoşani)

A. Săpături : 1961—1964 ; 1967— 1972 ; 1974—1976 (colectiv).
B. „La izvor**, la circa 1200 m nord de sat şi 200 m nord de versantul nordic-

al Stincii Ripicenilor. Terasa inferioară a Prutului.

C. Ivi nivelul postpalcolitic au apărut şi fragmente ceramice Criş.
D. Al. Făunescu şi col., SCIV, 27, 1. 1976, p. 8 ; idem. SCIV, 29, 4. 1978, p. 505 ;

Rop. arh. al jud. Botoşani, p. 227.

120. S1RCA (com. Bălţaţi, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954.
B. „La Budăie", !a circa 1,5 km sud de sat şi 2 km SE de halta C.F.R., pe te

rasa inferioară din stingă Bahluieţului.
C. Fragmente ceramice, dintre care unul decorat cu impresiuni de deget şi

unghie.
D. N. Zaharia, SCIV, (5, 3—4, 1955, p. 901, punctul 28 d ; M. Petrescu-Dîmboviţa.

AAHung., IX , 1958, p. 57; Aşezări, p. 216—217, punctul 70a şi pl. CVI1I/1.

121. SIRCA (com. Bălţaţi, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1954, 1956.
B. „La lutărie", la circa 2 km SE de staţia C.F.R., pe terasa inferioară din stingă.

Bahluieţului, în dreptul iezăturii vechi. Cele două puncte de la Sirca par- 

a fi foarte apropiate.
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< Fragmente c eramice.

I). Aşezări, p. 217. punctul 70 d.

122. Oraş SOLCA (jud. Suceava)

A. Cercetare perieghetică : I. Şandru, 195U ; sondaj : M. Ignat. 1968.

R. „Slatina Mare", la nord de oraş, în Obcina Mare (altitudine 654 m), lingă 

izvorul de apă sărată. In apropiere se află şi un izvor cu apă dulce ; ba
zinul riului Solea, afluent de dreapta al Sucevei.

<;. Fragmente ceramice de factură Criş, de forma briquetage, legate de exploa

tarea sării din saramura izvorului sărat de aici.

D. I. Şandru. St. şi cerc. ştiinţ., Iaşi. 111, 1952, p. 407—417 ; N. Ursulescu, SCIVA, 
28. 3. 1977. p. 310—315 şi fig. 4— 11.

123. STRUNGA (com. Strunga, jud. Iaşi)

A. Cercetări perieghetice : N. Zaharia, 1954 ; N. Zaharia. M. Florescu, E. Neamţu,
1957.

B. „Dealul Dîrmoxa*', în dreptul pietrei kilometrice 156 pe şoseaua Tirgu Fru
mos—Roman ; bazinul Bahluieţului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 295, punctele 255 a şi e (cele două puncte citate aici constituie

de fapt o singură aşezare, distanţa dintre ele fiind de 100—150 m).

124. STRUNGA (com. Strunga, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică.

B. „Dealul Găureana", la nord de Strunga, spre Criveşti ; in zona fostului sat
Găureana (bazinul Bahluieţului).

C. Fragmente ceramice cu ardere inegală, suprafaţă roşietică şi miez negru. Nu
se pot recunoaşte forme sau decoruri.

I). Materiale pe care le-ani sesizat Ia Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 47 12.

S-ar putea ca acest punct să fie identic cu cel de la nr. 38 din prezentul

repertoriu sau în imediata lui apropiere (conf. Aşezări, p. 184, nota 40).

125. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : D. Gh. Teodor. 1962 ; N. Ursulescu, 1967— 1976.

B. „Platoul cimitirului** (— „Parcul Cetăţii**), un fragment de cuestâ, pe dreapta

pîriului Cetăţii (— Cacaina), afluent de dreapta al Sucevei şi pe dreapta 

izvorului Iluci (afluent al pirîului Cetăţii) ; la SV de cimitirul creştin al 

oraşului. Locuirea Criş se concentrează în partea de SSV a platoului, mai 
adăpostită.

C. Au fost dezvelite vestigiile a 11 complexe de locuire Criş ; de asemenea, au

fost sesizate 4 gropi şi unul sau două (?) morminte de inhumaţie. Un bo

gat material ceramic şi litic din cele 4 etape de locuire surprinse aici pe 
cale stratigrafică şi tipologică.

D. N. Ursulescu. Lucrări ştiinţ. ale cadrelor didactice, I, 1970, Inst. pedag. Su

ceava, p. 257—262 ; idem, Carpica, 1972, p. 69—78 ; idem, Studii şi materiale.

Istorie, III , 1973, Muzeul Suceava, p. 48—49 ; idem, Cercetări arheologice în
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aşezarea Criş de la Suceava, referat prezentat in cadrul doctorantura la 

Univ. „Al. I. Cuza" — laţi, 1074 ; idem. Suceava, V, 1378. p. 81—88 ; ,:!em, 

Probleme ale neoliticului timpuriu in nordul Moldovei, comunicare -.usti- 

nută la Colocviul X  al Institutului de Arheologie din Bucureşti, dec. 1 r*81 : 

N. Ursulescu şi M. Ignat, Suceava, IV, 1977, p. 323. Materialele se păs

trează Ia Muzeul Suceava şi la Inst. dc Inv. Super. Suceava.

I2(i. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : 1950— 1963, colectivul şantierului Suceava (sector cercetat de Dan

Gh. Teodor).
B. „Şipot", terasa inferioară de pe stingă pîriului Cetăţii, la confluenţa cu z-

vorul Şipot ; la sud de centrul oraşului, faţă-in-faţă cu aşezarea prere- 

dentă, peste piriul Cetăţii.

C. Fragmente ceramice.
I). Materiale la Inst. de Ist. şi Arh. laşi. sertar 77 4. pe care le-am văzut prin 

bunăvoinţa descoperitorului ; N. Ursulescu, Lucruri ştiinţ. ale cadrelor di

dactice, I, 1970. Inst. pedagogic Suceava, p. 252. nota 21 ; idem. Studii şi 

materiale. Istorie, 111, Muz. Suceava, 1973, p. 50 şi nota 9.

127. Municipiul SUCEAVA (jud. Suceava)

A. Săpături : colectivul şantierului Suceava, 1953.

Ii. „Cimpul şanţurilor". în zona fostului cimitir medieval de pe platoul de lingă 

Cetatea de Scaun (sector B, şanţ XX I). Cuestă înaltă pe dreapta fostei 

confluenţe a pirîului Cacaina cu rîul Suceava.

C. Fragmente ceramice provenind de la forma oală.

D. Materialele se află la Muzeul Suceava.

128. T.ATARANI (com. Tătărani, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman, V. TroJin, 1971.

B. „Dealul Galeş", in partea de SE a vetrei satului, într-o zonă ripoasă din

stingă pirîului Crasna, afluent de stingă al riului Birlad.

C. Fragmente ceramice cu amestec de pleavă.

D. Coman, 1980, p. 245, punctul 14.

129. TRAIAN (com. Zăneşti. jud. Neamţ)

A. Săpături sistematice : M. si VI. Dumitrescu ; pentru istoricul cercetărilor, vezi

S. Marinescu-Bîlcu. Cultura Precucuteni, 1974, p. 170. Primele descoperiri 

Criş au fost făcute aici in 1952.

B. „Dealul Fintinilor", un fragment proeminent din terasa de 8— 10 m, care

domină lunca din stingă Bistriţei ; Ia baza dealului se află numeroase 
izvoare.

C. Fragmente sporadice: intr-un singur caz, in 1956, in  şanţul III m 36—37,

fragmente ceramice tipice pentru cultura Criş au apărut sub o aglomerare 

de ceramică liniară, confirmindu-se incă o dată situaţia stratigrafică de 

la Perieni.

D. H. Dumitrescu şi col., SCIV, 4, 1—2, 1953, p. 57 şi fig. 11 ; H. Dumitrescu,
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Materiale, V. 1959, p. 196— 197; M. Petrescu-Dîmboviţa, AAHung., IX,

1958. p. 57.

130. TRESTIANA (com. Griviţa. jud. Vaslui)

V Cercetare perieghetică : colectivul Muzeului Birlad. 1960 : săpături : E. Popu

şoi. incepind din 1964.

I! „Stroe Beloescu", ia 5 km sud de Birlad. pe partea stingă a şoselei Birlad— 

Galaţi, la circa 500 m NV de sat ; un fragment din terasa inferioară de 

pe stingă riului Birlad. limitat la sud de piriul Trestiana, care curge 

SE—NV. vărsindu-se in Birlad.

( Cercetările au dezvelit în mare parte o aşezare Criş (18 locuinţe şi peste io 

morminte, pînă in 1!>79). stabilind, stratigrafie si tipologic, existenţa a două 

faze de locuire. I*n cadrul ceramicii se remarcă o frumoasă specie pictată.

I) E. Popuşoi. Revista Muzeelor, 11. 1965, număr special, p. 412— 413: idem. Se

siunea de comun, ştiinţ- a muzeelor — dec. 1004, Buc., 1971. p. 27—41 : 

idem. Cerc. ist-, XI. 1980, p. 105—134 ; idem. Mat şi cerc. arh. .•! XlV-a sex. 

anuala de rapoarte, Tulcca. 1980. p. 35—52 ; idem. Mormintele neolitici' 

de tip Starcevo—Criş de la Trestiana— Birlad. comunicare prezentată la 

sesiunea Muz. Piatra Neamţ, dec. 1981 ; A. Stoia. Dacia, X IX . 1975. p. 302— 

303. nr. 189; XX . 1976. p. 283, nr. 125; X X III . 197!). p. 367, nr. 122a: 

XXIV . 1980, p. 368, nr. 135; O. Necrasov. M. Ştirbu, Acta Moldaviae Me

ridionalis, Vaslui. II, 1980, p. 26—29 ; O. Necrasov, S. Antoniu. St. şi cerc. 

antropologice, 15, 1978. p. 3—10.

131. TR1FEŞTI (com. Trifesti, jud. laşi)

A Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1956.

li „Gura Roşcanilor", la circa 500 m sud de sat, pe terasa pirîului, în dreapta 

şoselei Bivolari—Iaşi (bazinul Prutului).

<' Numeroase fragmente ceramice şi utilaj litic.

I) Aşezări, p. 283, punctul 221 e şi pl. CC XX III 17.

132. TRUŞEŞTI (com. Truşe.şti, jud. Botoşani)

•\ Săpături : colectivul şantierului Truşesti, 1955.

IV .Movila din şesul Jijiei", un rest din terasa inferioară a Jijiei.

• Resturi Criş sporadice.

ii A. C. Florescu. Materiale, 111. 1957, p. 205 şi 207; M. Petrescu-Dîmboviţa. 

AAHung., IX, 1958, p. 57 ; Rep. arh. al jud. Botoşani, p. 273.

133. TEPU DE SUS (com. Tepu. jud. Galaţi)

\ Cercetare perieghetică : M. Brudiu, înainte de 1977.

B .Marginea sudică a satului", pe stingă Pirîului lui lstrate, afluent de dreapta 

al Berhceiului (bazinul Zeletin—Birlad).

' Fragmente ceramice.

D  Informaţie orală M. Brudiu (12.11.1977).
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134 . ŢI&ANAŞi (eoni. Ţigănaşi. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1957.
B. „Dealul din Mijloc", la 2 km nord de sal. pe suprafaţa unui interfluviu, in

tre piriul Pochilor si o văiugă seacă (bazinul Jijiei). 
c . Cupe si castroane. bitronconice, eu picior inalt, scobit; oale cu gît înalt, dis

tinct şi fund îngroşat, decorate cu incizii, proeminenţe şi impresiuni de

deget şi unghie.
D. Aşezări, p. 267, punctul 189 b şi pl. CCXI11/15, ÎS. 20. Materialele se află 

Ia Inst. de Ist. şi Arh. Iaşi, sertar 49[ti.

l.'iâ. T1GANAŞI (com. Ţigănaşi, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1956.
B. „Valea Odăii", crea 3 km NV de sat, o văiugă cu deschidere spre şesul Jijiei.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 267. punctul 189 c.

ŢUŢCANI (vezi Minmlirea)

1315. UDEŞTI (com. Udeşti. jud. Suceava)

A. Săpături : M. D. Matei. Al. Uădulescu. incopind din 1905.
B. „Cînepjşte", marginea de nord a satului, pe prima terasă a riului Suceava,

intersectată de piriul Cinepişte (afluent de dreapta) ; in imediata apro

piere se află grajdurile C.A.P. Udeşti.
C. O aşezare Criş de tip risipit, din care au fost surprinse in săpături o groapă

şi probabil o locuinţă.
D. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Sludii şi materiale. Istorie, Muz. Suceava, III,

1973, p. 266, 268 ; N. Ursulescu, M. Ignat. Suceava, IV, 1977. p. 323. punctul 

20 b. Materialele se păstrează la Muzeul Suceava.

137. UNGURENI (com. Ungureni, jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : V. Căpitanu. 

lî. „Podul Bălăneşti".

C. Fragmente ceramice.
D. V. Căpitanu, Carpica, X IV , 1982, p. 156, punctul 77 b.

138. VADURILE (fost Poliţeni, com. lana, jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : V. Palade. 1971.
B. „Obîrşia pirîului Oancea", pe stingă, Ja circa 500 m NV de sat. P iriul Oancea

e afluent de dreapta al riului Tutova (bazinul Birlad).

C.\ Fragmente ceramice.
D. Coman. 1958, p. 158, punctul 6.

139. VALEA LUPULUI (co:r.. Rediu, m nicipiul laşi)

A. Săpături VI Zirr , 1950 : cercetări p: neg t e N Za'iar a. 1953— 1962 ; 

M. Dinu. 1957.
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B. „La Căpriţă", un grind al terasei de luncă a riului Bahlui, Ia aproape 1 km

nord de acesta, pe dreapta şoselei laşi—Tg. Frumos (5,150 km de Iaşi) ; 

la circa 1,5 km nord de Fabrica de antibiotice. Staţiune distrusă de lucră

rile de întreţinere a şoselei.
C. Au fost cercetate mai multe gropi şi o locuinţă de suprafaţă, la baza unei mo

vile care a dispărut. Blocuri mari de chirpie, fragmente de vatră. Un nu

meros utilaj litic (topoare plate de formă trapezoidalâ, lame, ră-zuitoare, 

nuclee, aşchii de obsidianâ). Spatule si sule de os. Fusaiole şi greutăţi pen

tru plasă. Urme de scoici, oase. Ceramica : oale, castroane cu bitronconism 

accentuat, cupe cu picior ; ornamente : linii incizate, impresiuni de diferite 

feluri, barbotină, pictură înainte de ardere, cu negru şi alb. Din materialele 

rezultate din periegheză, se remarcă un tub de scurgere, primul de acest 

fel cunoscut din cultura Criş. Un mormînt de inhumaţie dublu.

D. I. Nestor si col.. SCIV, II, 1, 1951, p. 57—59. 66, fig. 6— 10 şi pl. II ; M. Dinu.

Materiale, VI, 1959, p. 203, 209; M. Petrescu-Dîmboviţa. AAHung., IX, 1958, 

p. 57 şi fig. 3/4: 4/1— 5 : Aşegări, p. 224, punctul 82 c si pl. CXC1I/7— 17: 
CXCII1/1—2, 4—7, 12; E. Comşa, Alula, 1, 1970, p. 39—40 (consideră că Va

lea Lupului reprezintă faza tîrzie a locuirii Criş din Moldova) ; idem, J.M.V.,

58, 1974. p. 118; idem. Daria, X X II, 1978, p. 31—32: A. Niţu, SCIV, 19, 3.

1968, p. 387—388. 390 şi fig. 1 : Gh. Lazarovici, A. M. Nap., V III, 1971, p. 410 si 

fig. 3/12; I 14, 15: N. Ursulescu, Probleme ale neoliticului timpuriu in nor 

<lul Moldovei, comunicare prezentată la Colocviul X  a! Institutului de Ar

heologie Bucureşti, dec. 1981. Materiale de aici se găsesc la Inst. de Ist. şi 

Arh. laşi, sertarele 48/13, 15 (cele din ultimul sertar sînt prezentate pentru 

prima oară in această lucrare).

140. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1952 ; săpături : M. Dinu, 1953—1957.

B. „Fabrica chimică", un promontoriu al terasei inferioare a Bahluiului, pc stingă

şoselei Iaşi—Tg. Frumos.

C. O strachină bitronconică de tip Criş a apărut în 1954, izolat, in partea vestică a
promontoriului, iar alte urme sporadice în 1955 (fragmente de la un vas 

de culoare cenuşie, cu pleavă in pastă). Aceste piese s-au descoperit într-un 

strat de circa 20 cm, care se afla sub nivelul de intensă locuire Cucuteni B.

D. M. Petrescu-Dîmboviţa şi col., SCIV, 0, 3— !, 1955, p. 702 şi fig. 13 ; M. Dinu,

Materiale, 111, 1957, p. 163 ; Aşezări, p. 22-1, punctul 82 d.

141. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul Iaşi)

A. Lucrări de întreţinere a şoselei ; cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1958.

15. „La Canton", în stingă şoselei Iaşi—Tg. Frumos, la 2,5 km nord de Fabrica 

de antibiotice şi la 100 m SE de cantonul din marginea şoselei. Terasă in

ferioară de luncă a Bahluiului.

C. Numeroase fragmente ceramice.
D. Aşezări, p. 223—224, punctul 82 a.

142. VALEA LUPULUI (com. Rediu, municipiul Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1955.
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B. „Dealul La Coşere", pe panta vestită a dealului, la 2 km nord de s a t : bazinul

Bahluiului.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 22-1, punctul 82 i> şi pl. CXCII/9 (nu CCI 10, cum e tipărit eronat).

H3. VARATEC (com. Agapia. jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : V. Mihăileseu-Birliba. 1908.

B. „Dealul Ciorii". între satele Văratec şi Filioara, la izvoarele pîriului Tinoasa.

afluent de dreapta al riului Topoliţa (bazinul Moldovei).

C. Fragmente ceramice.
D. V. Mihăileseu-Birliba. SCIV, 20. 2. 1909, p. 329 şi fig. I (schiţa locului de des

coperire).

144. VERMEŞTI (oraş Comăneşti. jud. Bacău)

A. Cercetare perieghetică : Şt. Cucoş, 1906 ; sondaj : Şt. Cticoş, 1007 ; săpături :

D. Monah. 1071— 1072.
B. „Dealul Cetăţuia". la circa 4 km de malul sting al riului Trotuş, lingă drumul

Comăneşti—Moineşti. IC la mai puţin de MO km de pasul Ghimeş, fiind deci 

dovada unei legături intre comunităţile Criş din Transilvania şi Moldova.

O aşezare de înălţime, dominantă, cu pante abrupte, dar cu terase largi spre 

Trotuş.
C. Depunerile Criş, izolate, sint suprapuse de cele cucuteniene. Numeroase frag

mente ceramice şi puţin utilaj litic sau de os.

1). Şt. Cucoş. Mem. Aut., 11. 1070, p. 4BI— 180: D. Monah, Carpica, V III, 1078. 

p. 7—28.

145. VI1ŞOARA (com. Viişoara. jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : C. Hălăucescu. 1058.

B. „Podul Biserieanilor", terasa medie din stingă Bistriţei, in apropierea podului

vechi dinspre Bisericani.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 370. punctul 5i:>a.

140. VIIŞOARA (com. Viişoara, jud. Neamţ)

A. Cercetare perieghetică : C. Hălăucescu. 1058.

B. „La Podul Bistriţei", in vatra satului, la 50 m de pod, pe terasa din stingă

Bistriţei.

C. Fragmente ceramice.

D. Aşezări, p. 370. punctul 513 b.

147. VÎLCELELE (com. Brăeşti, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1000.

B. „Dealul Găureanca”, pe poalele dealului, la 2 km sud de Brăeşti ; bazinul S.it-

nei. afluent de dreapta al Jijiei.
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c. Fragmente ceramice.

D. A>e~«W. p. 241. nr. 120 şi pl. CXX1V/23, 24 ; CXXV 2. 4.

148. VLADENI (com. Vlădeni. jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1052.

B. „Movila Gării" (— „La Pisc"), la I km SE de sat. pe un fragment al terasei

inferioare din dreapta Jijiei.
C. Fragmente ceramice amorfe şi fără decor.

D. Aşezări, p. 208. punctul 192b, indică „fază neprecizată a neoliticului timpu

riu". dar fragmentele pe care le-am văzut la Jnsţ. de Ist. şi Arh. laşi. sertar

52/10, prezintă, după pastă, trăsături specifice culturii Criş.

140. VOINEŞTI (com. Voineşti. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică şi sondaj : 1. Mitrea. 1008.

B. „Dealul Bulbucau:", panta SV. in stingă pîriului care taie dealul : aproape

de confluenţa pîriului Bulbucam cu riul Tutova (bazinul Birladului). 

c. Sondajul a intersectat o groapă cu materiale Criş : topoare : fragmente cera

mice cu amestec de pleavă, cu lustru la exterior : forme bitronconice ac

centuate. cupe cu picior înalt, scobit şi oale cu gît dstinct. Decoruri de 

barbotină organizată vertical, linii incizate (unghiuri haşurate, zig-zaguri), 

impresiuni.

D. 1. Mitrea. Meni. .liif. I. 1960. p. 311 şi nota 3: idem. Studii şi cerc. ştiiiif., Inst. 

pedageg e Bacău, 1072. p. 133 si fig. 2—-I ; 11/3— I (fragmentele din fig. 

3/0 st 4 <; nu aparţin unei faze vechi a ceramicii liniare, cum consideră au

torul, ci sint tipice pentru ceramica incizată de tip Criş) : Coman. 1080. p. 272. 

punctul 4 ; prin bunăvoinţa descoperitorului am putut studia o parte a ma

terialului la Inst. pedagogic Bacău, in 1073.

159. V i’LT CREŞTI (com. Vultureşti, jud. Vaslui)

\. Cercetare perieghetică . M Petrescu-Dîmboviţa. Em. Bold. M. Dinu.

B „Marginea de SE a satului", la intrarea in sat dinspre gara Buhăesli. in dreapta 

iseteî naţionale Buhăesti—Negreşti ; un teren ripos. pe stingă riului Birlad.

' Fragmente ceramice, la adincimea de 1,5—2 in in profilul ripei. Se menţionează 
un vas cu picior si un fragment de perete decorat cu impresiuni.

D M Petrescu-Dîmboviţa şi col.. An. Ştiinţ. Vriiv. Iaşi, secţ. III. t. 1. fase. I—2. 

1035, p. 30; M. Petrescu-Dîmboviţa. AAHung., IX. 1058. p. 57-, Coman. 1080, 
p. 270. punctul I.

151 VUTCANI (com. Vutcani. jud. Vaslui)

\ Ce -cetare perieghetică Ghen. Coman. 1000.

B „Centrul satului", pe stingă pirîului Vutcani (afluent de dreapta al riului Elan. 

bazinul Prutului) ; zonă puternic ravinată, începind de la primărie spre 

nord. pină aproape de şcoala generală nr. 2.

Fragmente ceramice cu pleavă in compoziţie, unelte de silex, un pandantiv de 

sidef.

D Coman. 1080. p. 278. punctul 1 şi fig. 78/7 : Inii 3.
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Aşezări cu atribuire incertă .iau eronată

I. oraş BEREŞTI (jud. C.alaţi)

A. Sondaje : \1. Brudiu, lî't»!!— 1970.
B. „Dealul Taberei", aşezare înaltă (circa 250 m), o cuestâ situată lingă un izvor, 

c. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, descoperite deasupra nive

lului de locuire tardenoisian.

1). M. Brudiu. SCIV. 22. 1971. p. 3(54 (simplă menţionare).

2. BIHLALEŞTI (com. Epureni. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : Ghen. Coman. 1959.
B. ..Sul) pădure", la circa I km SSV de sat, pe b.ot.ul dealului do la încrucişarea

drumurilor Birlăleşti---Ghireasa ş: Bursuci—Măluşteni.

C. Fragmente ceramice corodate, atribuite neoliticului timpuriu, precum şi un to-

poraş de tip calapod.

1). Aşezări, p. 339. punctul 402 b.

3. BlRUEŞTl (com. Erbiceni. jud. Iaşi)

V Cercetare perieghetică : N. si Em. Zaharia. 1955.
B. „La curtea boierească", intre localităţile Blrleşti şi Erbiceni, la poala dealului

Zâvirca. pe suprafaţa uşor înclinată spre şes. pe terasa inferioară din stingă

Bahluiului.
C. Fragmente ceramice şi un toporax — tip calapod, atribuite neoliticului tim

puriu.

D. Aşezări, p. 171. punctul Ud si pl. CLVII/10.

4. BURLEŞTI (com. Erbiceni. jud. Iaşi)

■\. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1955,
B „Pe loturile Totoestilor". aproape de movila situată in marginea sudică a ca

tului, in şanţurile şoselei, pe terasa inferioară a Bahluiului.

C. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu (fază neprecizată).

D. Aşezări, p. 171. punctul i:ie.

5. CEAULAU ((<im. Ceahlău, jud. Neamţ)

A. Săpături colectivul şantierului Bicaz. 1935— 1950.

B. „Dirţu". terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei, in d-eapta confluenţei cu Rîul

Mare.
C.—D. S-au descoperit într-un nivel neolitic (rare suprapunea un nivel epipaleo- 

litic cu mi eroii te) două locuinţe-bordei, cu un bogat conţinut de ceramică 

şi unelte fie piatră cioplită si şlefuită. Ceramica, deşi prezintă un aspect 

primitiv, conţine în .pastă si cioburi pisate : formele sint simple, iar de

corul sărăcăcios. Al. Păunescu (SCIV, 9. 2. 195». p. 205—271). publicind 

aceste materiale (din păcate doar 11 fragmente ceramice dintr-un total 

de circa i>mi descoperite şi nici un profil de săpătură), a considerat că 

aparţin unei faze anterioare culturii Criş, care ar reprezenta cel mai vechi
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neolitic de la noi. Acest punct de vedere a fost acceptat de unii cerce

tători (C. S. Nicolăescu-Plopşor. Dacia, 1. 1957, p. 56: idem. SCIV, lu. 2.

1959. p. 231—232; idem. SCIV, 15, 3. 1964, p. 310; C. S. Nicolăescu-Plopşor 
si col.. Materiale, VI. 1959, p. »;;{ . idem, Materiale, VII. 1901. p. 39; C. S. 

Nicolăescu-Plopşor. M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, V, 1959, p. 52 s: 

pl. 111/1—4; D. Berciu. SCIV. 9. 1. 1958. p. 97—9»; idem. Contribuia la 

problemele neoliticului in România in lumina noilor cercetări. Buc.. 1901, 

p. 19 ; idem. '/.orile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, Buc.. 1900, p. 4 3—40).

primit cu rezerve (N. Vlassa, A.M.Kap., 1. 1904. p. 403 ; idem. A.M.Xap..

V. 1908. p. 375 : Aşezări, p. 20) sau negat total de alţii (E. Zaharia, Dacia,

VI. 1962, p. 48—50; idem, SCIV, 15, 1. 1904. p. 42. nota 21; VI. Dumi

trescu. SCIV, 21. 2. 1970, p. 193; idem. Act os du V iile  C lSl'P, Belgrad,

voi. I, 1971, p. 90; idem. Dacia, XVII. 197:i. p. 298). Al. Păunescu nu a

mai făcut ulterior vreo referire asupra descoperirilor de la Dîrţu. astfel 

c-ă rămîne deschisă problema dacă aici. pe lîngă un nivel de locuire atri

buit .perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului sau chiar 

bronzului incipient, avem eventual de-a face şi cu descoperiri de tip .Criş 

(în acest caz. după părerea noastră, in nici un caz foarte timpurii, cum 

se presupusese. ci. mai curînd. de un aspect primitiv, datorat izolării acestei 
staţiuni).

0. CEAHLĂU (com. Ceahlău, iud. Neamţ)

A Săpături : colectivul şantierului Bicaz, 1955— 1950.

B. „Cetăţica**, terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei.

c — D. Fragmente ceramice primitive si o dăltiţă neolitică şlefuită, asociate cu 

piese litice, de tradiţie gravettiană. întreg ansamblul a fost considerat 

mai vechi decit cultura Criş. dar ceva mai nou decit complexul de la 

Dîrţu (C. S. Nicolăescu-Plopşor şi col.. Materiale, VI. 1959, p. 03 şi fig. ;t 1 ; 

idem. Materiale, VII, 1901, p. 39). Şi in legătură cu acest complex s-au 

exprimat serioase îndoieli in privinţa caracterului presupus foarte vechi 

al neoliticului descoperit aici (vezi discuţia de la aşezarea precedentă).

7. CEAULAU (com. Ceahlău, jud. Neamţ)

A Săpături : colectivul şantierului Bicaz, 1955'—1950.

I „Hofii Mic", terasă mijlocie pe dreapta Bistriţei, in stingă confluenţe cu pi
riul Schitu.

i D. Fragmente ceramice de factură primitivă, in asociere cu utilaj litic cioplit 
(C. S. Nicolăescu-Plopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa. Materiale, V, 1959. 

p. 52 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor şi col.. Materiale VII.  1901. p. ;«»>. D esco 

perirea se încadrează în aceeaşi categorie cu cea de la Dirţu—Ceahlău şi 

comportă aceeaşi atribuire incertă pentru un presupus orizont protoneo- 
1 iţit*.

8. CIURBEŞTI (com. Miroslava, jud. laşi)

A i ercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953.

i' l.a Uăchiţi" (— „Valea Bobocului"), Ia circa 2 km SV de sat. pe panta uşor
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înclinată a Dealului Ciurbeştilor, in valea Bobocului (bazinul Nicolina 

Bahlui).
C. Fragmente ceramice cu amestec de păioase in pasta, atribuite unei faze ne

precizate a neoliticului timpuriu.

D. Aşezări, p. 175. punctul 16 a.

9. CllRLlG (com. Popricani, jud. Iaşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1958. ,

B. „Dealu lui Popa loan". la NE de sat. pe o frîntură de podiş de sul) muchia

nordică a Dealului Cirlig, într-o poziţie dominantă.

C. In pămintul rezultat din vechi tranşee s-au găsit aşchii şi lame de silex pa

tinat. din paleoliticul superior. împreună cu fragmente ceramice atribuite

unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu.

D Aşezări, p. 179, punctul 19 c (la p. 2(5, aşezarea e citată printre descoperirile 

ce ar putea fi atribuite eventual unui protoneolitic).

10. DĂNEŞTI (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetare perieghetică : C. Buraga. 1956 ; N. Zaharia. 1957 ; săpături : M. Po-

trescu-Dîmboviţa. Em. Zaharia, sept. 1958 ; V. Spinei, N. Ursulescu. oct.

1974.

B. ..La Islaz", circa 50(1 m sud de sat, pe ultimele prelungiri ale dealurilor de

la est, care coboară lin spre şesul inundabil al pirîului Fereştilor (bazinul 

riului Vaslui) ; terasă inferioară de luncă.

C.—D. Aşezări, p. 319. punctul .135 d şi Em. Zaharia. C. Buraga, Acta Mold. Me

ridionalii, I. 1979. p. 250. consideră că in locul unde s-a efectuat săpătura 

in 1958 ar fi apărut, pe lingă ceramică liniară, si ceramică Criş, dar nici 

in raportul de săpătură publicat de M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Za

haria (Materiale, V III. 1962). nici in săpătura noastră din 1974 nu au apă

rut materiale Criş. E probabil ca materialul grosier al ceramicii liniare 

de aici (cu amestec de pleavă) să fi fost atribuit culturii Criş. De aceea, 

considerăm că acest punct nu trebuie inclus in rîndul aşezărilor Criş.

11. DĂNEŞTI (com. Dăneşti. jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice : C. Buraga. 1955 ; N. Zaharia. 1960 : Ghen. Coman,

1969.

B  „La Chirtoacă" (— „Pădurea Bouşorilor" — „Zare"), pe suprafaţa îngustă a 

podişului de la vest de sat (denumit „Zare"), la jumătatea drumului din

tre Dăneşti şi Draxeni (nu Bereasa. cum se indică Rreşit în Aşezări, de

oarece Bereasa e spre sud de Dăneşti). Bazinul riului Vaslui.

C. Fragmente ceramice „aparţinînd probabil unei faze neprecizate a neoliticu

lui timpuriu" (Aşezări).

D. Aşezări, p. 320, punctul 3:15 1; Coman, 1980, p. Ini, nr. 14, citează şi cartează

punctul, dar nu menţionează neolitic timpuriu, ci doar Cucuteni A şi Ho- 

rod i stea—Fol teş ti.
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12. DRAXENI (com. Rebricea, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: C. Buraga, 1955 ; N. Zaharia, 1959 ; Ghen. Coman.
1972. 1975.

B. „Ripele Goliei" (— „La Tei“). in dreapta drumului Draxeni—Răşcani. in mar

ginea estică a Pădurii Bouşorilor (bazinul Rebricei, afluent al riului Birlad).

C. Fragmente ceramice din pastă grosieră cenuşie. Acest punct e in directă le
gătură cu aşezarea precedentă.

D. Em. Zaharia. C. Buraga. Ac'.a MoUluviae Meridionalix, 1. 1979, p. 260, le atri

buie unei faze neprecizate a neoliticului timpuriu, dar la rezumatul fran

cez (p. 267) le consideră de tip Criş. Aşezări, p. 321, punctul 338 b şi Co

man. 1980, p. 220, punctul 6, menţionează din acest punct numai vestigii 

de tip llorodiştea—Foltesti.

13. ERBICENI (com. Erbiceni, jud. Iaşi)

A Cercetare perieghetică: N. Zaharia, 1955; sondaje: C. S. Nicolăescu-Plopşor 
şi colectiv. începind din 1960.

B. „Dealul Cimitirului", la VNV de sat, pe terasa inferioară a Bahluiului. 

c.—D. Stratul tardenoisian (gros de circa 0.5—0,55 m) se găseşte sub o săracă 

locuire neolitică, probabil veche. Fragmentele ceramice sint dintr-o pastă 

primitivă, fără profile caracteristice. Oasele de animale descoperite in acest 

context au fost considerate iniţial ca provenind de la animale domestice, 

pe această bază propunindu-se existenţa unui protoneolitic in această aşe

zare (C. S. Nicolăescu-Plopşor. SCIV, 15, 3. 1964. p. 314—315 : Al. Pău

nescu. SCIV, 15. 3. 1964, p. 328 şi nota 80 ; D. Bereiu, Zorile istoriei in 

Carpaţi şi la Dunăre, Buc., 1966, p. 42), dar ulterior s-a dovedit că erau 

de animale sălbatice. Deci atribuirea protoneolitică rămîne incertă.

14. EŞANCA (oraş Darabani, jud. Botoşani)

\ Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 1957.

„La Fîntîna Nouă", Ia circa 200 m NV de sat.

1 Fragmente ceramice atipice, atribuite unei faze neprecizate a neoliticului 
timpuriu.

> Aşezări, p. 241. punctul 124 b.

GAURENI (vezi Vîlcelele, noul nume al localităţii)

15. G1IIGOEŞTI (com. Ştefan cel Mare. jud. Neamţ)

\ —D. D. Popescu, SCIV., 21. 3. 1970, p. 495, punctul 21 şi VI. Dumitrescu,

llullctiu d’areheoloijie sud-est europeenne, 11, 1971, p. 119 (pe baza infor

maţiilor date de autoarea cercetării, S. Marinescu-Bîlcu) menţionează şi 

urme Criş in această staţiune Precucuteni II (care mai prezintă şi unele 

materiale liniar-ceramice). Ulterior, S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni

pe teritoriul României, Buc., 1974. p. 175. a precizat că e voijba doar de
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„ceramică <io tradiţie Criş". Punctul nu trebuie deci luat in consideraţie 
pentru cultura Criş.

10. IIII.IŞEU—HOH1A (mm. IHlişeu—Horia, jud. Botoşani)

A. Cercetări perieghetice : N. Zaharia. 1954 : colectivul Repertoriului arheologii
al judeţului, 1974.

B. „La Hîrtop" (— „Pietrosu I"). sub ripa nordică a Dealului Pietrosu. pe panta

dinspre Iezer. în lungul şiroirllor (bazinul superior al Jijiei).

C.—I). Numeroase piese de silex cu o puternică tendinţă de mi eroii ti za re. pre

cum si cîteva mici fragmente ceramice dintr-o pastă neagră friabilă, fără 

cioburi sau pleavă in amestec, atribuite probabil unui neolitic timpuriii 

sau protoneolitic (Aşezări, p. 2(5, 2-15, punctul 135 a : N. Zaharia. Arh. 

Mold. I. 1961. p. 399). l.şcrriri plasează acest punct in llilişeu-Cloşca. dar 

liep. arh. al jud. liot., p. 115. punctul XXX/l.B „ il cartează precis in mar

ginea do est a localităţii Hilişeu-lloria (aici nu se menţionează insă decît 

urmele paleolitice, nu şi fragmentele ceramice).

17. HORLACEN! (com. Şendrioeni. jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1 <160.

B. ..Marginea satului", de o parte şi de alta a şoselei Dorohoi—Suceava, către

Cobila.

C. Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, in asociere ou un topo-

ras scurt de marnă şi mai multe silexuri.

D. Aşezări, p. 24tî—247, punctul 1:19.

18. Oraş HUŞI (jud. Vaslui)

A. Descoperire întimplâtoare, păstrată la Muzeul din Huşi.

B. ..Partea de sud a zonei centrale", intre străzile AI. I. Cuza. 1 Mai. Republi

cii şi Lt. Mitache. spre valea Drăslăvăţului, pe o formă de relief erodată 

si aluvionată.

C. Tr> perimetrul unei aşezări Cucuteni A— B a apărut un fragment ceramic cu

amestec de pleavă, reprezentind o mască umană. care. prin trăsăturile sale 

tipologice, se deosebeşte net de ceramica cucuteniană. A fost atribuit, pe 

cale comparativă, culturii ceramicii liniare, dosi nu s-a exclus posibilitatea 

ca el să aparţină culturii Cris sau chiar Precueuteni (in perimetrul desco

peririi nu s-au găsit însă decit urme Cucuteni A—B).

D. A. Niţu, SCIV, 19, :i, 19(>8, p. 389—390 şi fig. 3 : A. I.aszlo, An. Ştiinţ. 1 " ir
Iaşi, seria istorie. XIV, 19(>8, p. 711—7-1. 85—8(> şi fig. I ; idem. Mem. Int..

II. 1SI70. p. -11. nota II şi fig. 2 1— 7/5; idem. Aktuelle Fruţ/en i/or liand- 

keramik, Szekcsfehorvăr, 1972, p. 212, nota 11 şi fig. 1 1—5\j'.\ \ Coman, 

198(1, p. 155, punctul 3 si fig. 101/9.

Iii. Municipiu! IAŞI (jud. lasi)

A. Cercetare perieghetică: N. Zaharia. 1952.

B. „Munteni", fost sat la NV de lasi, actualmente cartier al oraşului. Punctul
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„Fintina de la Ripa Ceairului", la circa 300 m sud de sat, pe panta ves

tică a dealului Podgoria Copou. Bazinul Bahlui.

<■'. l ’n fragment ceramic atipic, dintr-o fază neprecizată a neoliticului timpuriu.

D. N. Zaharia şi col.. St. şi cerc. şliint.. Iaşi. VII. 2. 1951». p. 33. nr. 3<> (aici so 

vorbeşte de un ciob de aspect C'riş) ; Aşezări, p. 210, punct. 53 b. Se pare 

că e vorba de aceeaşi aşezare cu cea de la nr. (>8 din prezentul reper

toriu. deoarece şi in ace! caz se citează aceeaşi descoperire din articolul 

lui N. Zaharia si col. Aşezarea se află chiar la limita dintre cartier şi oraş.

2ii. 1EPURENI (com. Movilcni. jud. Iaşi)

Vest punct o totuna cu cunoscuta staţiune a culturii ceramicii liniare de Ia 

Larga Jijia  (Aşezări, p. 240. punct ,122 b si mai ales nota 130). Presupusa exis

tenţă a unor fragmente Cris e explicabilă prin confuzia cu specia grosieră a 

crainicii liniare. Nu trebuie deci considerată in rîndul aşezărilor Criş.

21. 1GEŞTI (com. Blăgeşti. jud. Vaslui)

A Cercetare perieghetică : Ghen. Coman, 1959.

li ..Marginea SV a satului", spre drumul Blăgeşti—Tuscani (corect : Ţuţcani).

Bazinul Elanului.

<' Fragmente ceramice.

1). Aşezări, p. 317, punctul 423 e. Avind in vedere că însuşi descoperitorul (Co

man. 1980) nu citează materiale Criş de pe raza localităţii sau măcar a 

c(>munei, considerăm drept incertă presupusa aşezare Criş de aici. S-ar 

putea ca aşezarea să so afle de fapt pe teritoriul satului învecinat. Minăs- 

tirea. com. Măluşteni (nr. 85 iu prezentul repertoriu) ; aici punctul e pla

sat intre satele Minăstirea. Ţuţcani (ambele din com. Măluşteni) şi Igeşti 

(com. Blăgeşti).

22. IGEŞTI (com. Blăgeşti, jud. Vaslui)

\ Cercetări perieghetice: Ghen. Coman, 1950—lî»77.

B. „Scindureni”. circa 1 km nord de sat. pe un dimb cuprins intre două ravi- 
nări. pe dreapta pîriului Liscov (bazinul Elanului).

Fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu, în asociere cu un topo- 
raş de tip calapod.

I). Aşezări, p. 347. punct 423 f. Coman. 198(1, care a cercetat ani de-a rindul aşe

zarea. nu menţionează neolitic timpuriu din acest punct, ci mai ales bogate 

urme din perioada Cucuteni A 2 si faciesul Stoicani—Aldeni (p. 7(>—77, 

punctul 9). E posibil ca in 19(10, cind a făcut semnalarea. Ghen. Coman să 

fi confundat specia grosieră a faciesului Stoicani—Aldeni cu ceramica neo
liticului timpuriu.

MUNTENI (vezi laş i, nr. 19)

23. OBOROCENI (com. lleleşteni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia, 195(5.

B. „Dealul Barou”, la circa 1,5 km vest de sat, pe un martor de eroziune, fu
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care s-a deschis o carieră de prundiş.
C. Piese microlitice din silex, precum şi puţine fragmente ceramice din pastă

cemişie-negricioasă, cu prundiş colţuros şi impurităţi, ceea ce le dă un 

aspect de primitivitate.

D. N. Zaharia, Arh. Mold., I. 1961. p. 32. nr. 40 şi Aţexiri, p. 26, punct 249 d şi

pl. C C X X V I11/5—(>, consideră că şi aici am putea avea de-a face cu un 

protoneolitic.

24. POGORAŞTl (com. Răuseni, jud. Botoşani)

A. Cercetare perieghetică : I. Ioniţă. 1958.

B. „Vatra satului", in marginea sudică. în grădina lui Mihai Gh. Ţenchiu ; te

rasa medie din stingă Jijiei.

C. Un toporaş de piatră, şlefuit, de tip calapod, atribuit neoliticului timpuriu.

D. I. Ioniţă, Arh. Mold., I, 1961, p. 296 şi fig. 2.

25. SALCENI (com. Tutova, jud. Vaslui)

A. Cercetări perieghetice: Al. Obreja. 1!>50 ; C. Cihodaru. !î. Vulpe, R. Petre.

St. Kiss, 1950.
B. „Valea Bogatei", Ia est de sat, pe dreapta pirîului Birzota (afluent de dreapta

al riului Birlad). lingă şoseaua Borodeşti—Criveşti. Nu este sigur dacă 

fragmentele ceramice sînt de aici sau au fost antrenate de apele Birzotei, 

din amonte.

C. Se menţionează descoperirea unor fragmente ceramice aparţinînd culturii ce

ramici liniare (care sîtit descrise) şi culturii Criş (despre care se face 

doar simpla menţionare). Considerăm incertă descoperirea pentru cultura 

Criş, fiind posibilă confuzia cu specia grosieră a ceramicii liniare.

15. C. Cihodaru şi col., SCIV, II, 1. 1951. p. 228: I. Nestor, SCIV, II, 1. 1951,

p. 19; M. Petrescu-Dîmboviţa, A.A.Ilung., IX. 1958, p. 57.

26. SPINOASA (com. Erbiceni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1953; săpături şi sondaje ; Al. Păunescu,

1960—1962. 1980— 1981.
B. „Spinoasa 1“ (— „Sub Budăi. in finaţul dc pe şes"), la 1 km sud de haita

C.F.R. Spinoasa si circa 2.400 km vest de halta C.F.R. Erbiceni, in şesul

colmatat de la poala dealului Catarg (— Dealul Budăi) ; mai mulţi martori 

de eroziune in lunca din stingă Bahluiului. N. Zaharia a plasat această

aşezare in perimetrul Spinoasei, iar Al. Păunescu a incadrat-o la Erbiceni.

C.—D. Pe traseul unui şanţ de drenaj (paralel cu calea ferată), deasupra unui

strat tardenoisian, au apărut resturi sporadice de ceramică primitivă şi nu

meroase piese de silex, foarte slab patinate; acest nivel a fost atribuit 

probabil neoliticului timpuriu (N. Zaharia. SCIV, i>. 1—2. 1955. p. 289,

punctul X I li : idem. Arh. Mold., I, 1961, p. 28. 30. 39 ; M. PetreseU-Dîm-

boviţa, AAIIung., IX, 1958, p. 57; Aşezări, p. 26, 210. punctul 72 g). In

săpăturile din 1080— 1081. Al. Păunescu (SCIV, 32. 4, 1081, p. 179—481 si

nota 6) a descoperit in al treilea strat (suprapus de resturi cucuteniene şi

suprapunind, la rindu-i, nivelul tardenoisian) circa 50 fragmente ceramice
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mici, corodate şi atipice. lucrate dintr-o pastă neagră impură, unele avind 

ca degresant cioburi pisate ; la exterior au fie o culoare neagră, fie slab 

cărămizie. 4 fragmente reprezintă funduri plate de oale, iar un altul e 

decorat cu un briu alveolar. Materialul e desemnat, in general, drept neo

litic; din punct de vedere stratigrafie, se ştie doar că e anterior culturii 
Cucuteni.

27. Municipiul TECUCI (jud. Galaţi)

A. —

B „Tecuciul Nou", cartier al oraşului, pe terasa din dreapta Birladului.

C. Două topoare neperforate, aparţinînd probabil culturii Criş.

D. C. G. Marinescu, I. Brezeanu, Galaţi. Ghid turistic al regiunii, Buc., 1967,
p. 162.

28. TRAIAN (com. Zăneşti, jud. Neamţ)

A. Săpături : C. Mătasă. II. si VI. Dumitrescu.

B. „Dealul Viei", odinioară considerat ca aparţinînd de Zăneşti. dar aflat de
fapt pe teritoriu! localităţii Traian.

C Se citează urme Criş de aici, dar de fapt acestea reprezintă categoria grosieră 

a ceramicii Precucutohi.

I) Aşezări, p; 371. nr. olii. Această staţiune nu trebuie considerată printre aşe
zările culturii Criş.

2!' VtLCELELE (com Vlădeni, jud. laşi)

A. Cercetare perieghetică : N. Zaharia. 1052.

B „Podişul de deasupra Hirtopului", la 1 km vest ele sat, pe stingă Jijiei. in 

zona dealului, denivelată de ravinări. 

c  Foarte rare fragmente ceramice, lucrate cu mina dintr-o pastă neagră, fără 

degresant. cu pregnante caractere de primitivitate, care ar putea aparţine 
protoneoliticului.

D. N. Zaharia. Arh. Mold., I. 1961, p. 27. 39; Aşezări, p. 26. 241. punct 127 a. 

ZĂNEŞTI (vezi Traian — „Dealul Viei)

CONTRIBUTIONS A LA CONNA1SSANCE DE L’EVOLUTION 
ET DE LA POSITION C1IRONOLOGIQUE DE LA CIVILISATION  

STARCEVO-CRIŞ SUR LE TERRITOIRE DE LA MOLDAVIE

It e s u m 6

Pour etablir revolution de cette civilisation en Moldavie. on a trăite les

i aracteristiques de la ceramique des trois suivantes categories d’agglomerations:

a) eelles â plusieurs niveaux d'habitat : Trestiana (deux etapes); Suceava 
(quatre etapes) ;

b) stations oii on a recherche un seu complexe d'habitat et qui petit etre 
attribue â un cerlain moment chronoiogique ;
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<•) stations, dont ies materiaux proviennent soit de recherehes de .surfacc,. 

soit d ’une reeherche systematique de plusieurs complexes non stratifies ; les ma- 

teriaux, etant globalement publics en ee cas, peuvent appartenir a l’une ou plu

sieurs etapes d’habitat.

La situation stratigraphique Ia plus complexe, soutenue par des donnees. 

typologiques, a ete surprise a Suceava — „Parcul Cetăţii1*, ou I’on a pu etablir 

quatre etapes d'habitat. L’analvse du materiau conduit a la eonelusion que l’ha- 

bitat Starcevo-Criş de Moldavie se place dans les phases U I—IV (selon !a pe- 
riodisation de VI. MilojOic) ’.

La deteririination des etapes d’evolution de la civilisation Starcevo-Criş est 

rendue difficile par 1’inexistence ou la tres faible eoriservation de la peinturte, 

le principal element sur la base duquel on a elabore les systimes existants de 

periodisation. Dans cette situation on a recouru a l'evolution des techniques de 

confectionnement de la ceramique. des fornies. des decors — elements qui ont 

une evolution plus lente, surlout dans les regions peripheriques (c'est le cas de 

la Moldavie). Les materiels de Moldavie nous permettent de distinguer deux 
variantes regionales: une du sud. liee davantage a l'aspect StarCevo (et aussi 

dans une certaine mesure. aux aspects Kremikovci et Cîrcea) ; une autre nor- 

dique, liee surtout A l’aspect Cniş du centre et du nord de la Transylvanie et. 

partielleirient. a celui d'Hongrie. S’agissant dc communautes fortement appa- 

rentees. la limite entre les deux variantes n'est pas trop stricte, pouvant differer 

d'une i tape ă une autre; de mânie, il pouvait exister des interpenetrations nor- 

males, surtout au centre de la Moldavie. En general, la limite qui separe est 

placee approximativement sur ia ligne de partage entre les bassins de la Jijia  

et du Birlad (la Cote de Jassy) et a l'ouest de Şiret â peu pres sur la ligne Ro

man—Piatra Neam ţ; les depasseinents de cette limite sont plus frequents du sud 

au nord. Tandis que la variante du sud a continue a entretenir des relations 

plus etroites avec les regions d’origine, celle du nord a connu en grande mesure 

un processus d’involution, ainsi que certaines particularites, dues aux liaisons 

avec la zone avoisinante de la civilisation ceramique rubanee ancienne. L'analyse 

des decouvertes des deux zones nous a permis d'etablir dix differences entre les 

deux variantes ; a) certains types d’outils en pierre polie, pour ţrancher, ne sont 

atteştes, pour l ’instant, que dans les sites du nord ou du sud de la Moldavie,,!l;

b) au sud, Id polissage intense des surfaces des recipients persiste le long de tonte 

l’evolution, tandis qu'au nord le polissage apparaît tres rarement seulement dans 

la premiere phase, pour disparaitre ulterieurement; la categorie fine se distin- 

gue ici surtout par l'epaisseur des pariois et la technique de la cuisson ; c) au 

nord, le nombre des formes bitronconiques, tronconiques ou spheriques (ccuelles, 

terrines. coupes) est beaucoup moins reduit qu'au sud ; d) dans la periode finale 

les bords distinctement articules des ecuelles tronconiques ne paraissent qu'au 

sud (Trestiana — niveau II ,£0, Perieni l21, Vermeşti ^  ; e) les vases â quatre 

petits pieds sont attestes. en de rares cas, seulement au nord (Suceava — pl. 14/10, 

Glăvăneştii Vechi ya) ; f) Ia peinture, beaucoup mieux conservee au sud et presque 

completement effacee au nord, semble avoir ete tracee avânt la cuisson dans la 

premiere variante et, d ’habitude. apres la cuisson dans la seeonde ; g) a sud, 

le decor barbotine presente la predominance de la for.rc organisee en traces sur 

celle non organisee, tandis que la variante nordique ne connait qt:e la barbotine non 

organisee et cela assez rarement, vers la fin ; h) les (Hcments de facture meridio

nale, de type Vinda, comme la cannelure et la hache perforee. apparaissent au
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sud de la Moldavie (Trestiana — niveau I des Ie debut de l'evolution. tandis 

qu'au nord (Suceava — quatrieme etape,a!. B a lş ,27) ils apparaissent vers la fin , 

i) au nord apparaissent des influences de la civilisation de Ia ceramique rubanee 

(Suceava — pl. lti/2 : 18 2; Grumăzeşti r>), influences qui ne se manifestent pas

au sud ; j) au sud, la plastique et les pieces de culte sont bien representees, tandis
qu'au nord elles constituent une rarete.

La determination de Fevolution dans le cadre de chaque variante est rea

liste surtout conformement aux decouvertes faites dans les deux stations â stra- 

tigraphie interne du sud et du nord de la Moldavie : Trestiana et Suceava. La 

periodisation proposee a encore un caractere provisoire. tenant compte du fait 

que. jusqu'a present, on n'a pas publie les resultats dc bon nombre des comple- 
xes representatifs etutl ies.

Dans la premiere phase il semble que les debuts soient presque simultanes 

sur tout le territoire de la Moldavie, se placant au niveau de la troisienie phase 

de la periodisation generale du complexe Stapfcevo-Criş'. A ce moment-la. sous 

l'impulsion des premiers elements anciens du clialcolithique anatolien, arrives 

dans la zone danubionne. se produit une extenslon vers l'est et vers le nord des 

communautes starceviennes. L'arrivee des premieres communautes Starfievo-Criş 

en Moldavie a eu lieu probablement de deux zones et par deux voies,17 : une

de Ia direction de la Transylvanie de sud-est «•'k* et de la Valachie du nord—

est1*®-1'11 ; une autre venant de la pârtie nordique de la Transylvanie centrale1''-. 

Cette premiere phase est saisissable’par les formes de vases nettement bitronco- 

niques qui paraissent des les debuts do l’habitat a Trestiana et ă Suceava, ces 

formes etant presentes dans toutes les autres stations de Moldavie. La premieie 

phase a encore un caractere assez unilaire dans les deux variantes, du fait que 

partout apparaît aussi dans la ceramique une categorie tres fine, pourtant existant 

deja les premieres differentiations. Dans celte phase predominent Ies habitations 

creusees. qui sont parfois exclusives.

La deuxieme phase represente le moment de la diffusion maximale de la 

civilisation Starcevo-Criş sur le territoire dc la Moldavie, correspondant a la 

sous-phase TVA de la periodisation generale '-:i. Les communautes de Moldavie 

influcncent maintenant visiblement l’aspect de la troisienie phase (Pecera)153 de 

Ia civilisation bugo-dniestrienne. apres que les premieres influences aient ete 

saisies des 1a deuxieme phase dc cette civilisation (Sokoletz) Dans la cera- 

raique s'aecentuent les differences entre les zones de sud et de nord de la Mol

davie. En ce qui concerne les habitations, maintenant predominent celles de 

surfacc ou apparaissent meme en exclusivite dans certains agglomerations.

La derniere pliase, la troisieme, se caracterlse par certaines particularites 

par rapport au reste ile l ’aire de diffusion du grand complexe. Tandis que dans 

les regions danubiennes seulement une pârtie des communautes Starfevo-Criş 

contir.uaient encore leur evolution au cadre de la sous-phase finale 1VBI'*'1 et 

d’auţres avaient deja i te assimilees par les porteurs de la civilisation Vin ca A ou 

de la civilisation apparentee Dudeşti, ou avaient forme avec ceux-ci un pheno- 

infcne de synthese lC9-,’° et dans la Plaine de la Tisa ia civilisation de la cerami

que rubanfie de type Alfold avait beaucoup contribue ă la disparition de la va

riante Kdros, en Moldavie, comme dans la plus grande pârtie de la Transylvanie, 

la civilisation Starcevo-Criş continue, en formes legerement modifiees, son evolu

tion de la phase anterieure. Dans le cadre de la variante du sud se maintien- 

nent des liaisons etroites avec les zones danubiennes (comme le montrent sur-
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tout les decouvertes de Vermeşti) 110 et dans la variante nordique apparaissent 

d’evidentes influences de la part de la ceramique rubanee ancienne (dans la 

quatrieme 6 ta pe d’habitation de Suceava, dans Ies habitats de Grumăzeşti et de 

Valea Lupului), mais les influences de type Vinca (les cannelures et les outils 

perfores) ne sont pas plus exdues. L'extension vers I'est du Prout est stoppce 

par le contre-courant de la civilisation Dniepre-Donetsk, qui infiuence fortement 

la quatrieme phase (Samcin) de la civilisation bugo-dniestrienne171; on peut sai- 

sir des influences sporadiques de la civilisation Dniepr-Donetsk dans l'habitat de 

Valea Lupului (pl. 44/13— 14). Les habitations appartenant A cette phase conti- 

nuent A etre pour la pluparl de surface ou tres peu creusees.

La civilisation Starcevo-Criş de Moldavie finit son existance A l'arrivee des 

porteurs de la civilisation de la ceramique rubanee de la periode plus recente, 

du decor a tetes de notes musicales, a peu pres dans la meme periode ou en 

Transylvanie les dernifres communautes Starfevo-Criş etaient assimilees, d'une 

part par les porteurs de la civilisation Vinfa-Turdaş, d'autre part par des groupes 

de la civilisation de la ceramique rubanee infiltres de l’est par Ies dcfilcs des 

Carpates Orientales l7'\ On ne peut exclure la possibilite <iue dans certaines zo- 

nes plus isolees les communautes Starfevo-Criş de Moldavie (de la meme ma

niere que celles de Transylvanie) aient encore continue leur existence, au con

tact avec les porteurs de la nouvelle civilisation qui s’etaient installes en zone i; '.

II reste A decouvrir A l'avenir les nuances de cette possible periode de coexis- 

tence, .comme les reeherches de Serbie et de Banat ont mis en lumiere les rela

tions Starfevo final — Vinca ancienne.

Traduit par Fetrică Larion.

EXPLICAŢI ON DES ILLUSTRATIONS :

Tableau 1. La relation entre les categories, les formes et les ornements de la 
ceramique Starfevo-Criş de Suceava — „Parcul Cetăţii".

— C a t e g o r i e s :  -)- tres f in e ; — fine ; O  grossiere.
— F o r m e s :  l — bitronconiques; 2 — terrines tronconiques (a : au pied

bas ou annulaire : b : au pied haut. lobe) ; :î — des pots (a : au corp rond 

et col d istinct; b : au corp oval-allongc et le passage leger vers le col).

— Les sţimboles den decors: A — im  p r e s s  i o n s  ă l ' o n g l e  (1. isolees:

2. pai re ; 3. en epi ; 4. en raynn de m iel); B — i m p r e s s i o n s  a u  d o i g t  

(1. sur le corps : 2. aux bord des vases); C — en r e l i e f :  1. procminen- 

ces (a. applatisees ou arrondiees : b. aux impressions au doigt au milieu ;

c. coniques hautes; d. sellces; e. oval-allongees: f. buttons-mâchoires) ;

2. bandes cil relief (a simple»: 1 — droites; 2 — en arc ; 1». alveolaires :

1 — droites : 2 — en arc); 3. anses (a. simples ; b. tubullaires : c. en forme 

de petites orei 1 les) ; D — i n c i s i o n s  (1. isolees; 2. droites; 3 en zig-zag:

4. meandrees: 5. ondulees); E — barbotine nonorganisee; F — peinture 

(1 . en noir et en blanc ; 2 . seulement en noir).
Tableau II. La chronologie des principaux etablissements Starcevo-Criş de la 

Moldavie (apres le systeme de VI. Milojfic. avec les completements de Gh. 
Lazarovici). Encadrement chronologique precise; encadrement chronologi-

que possible.
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Tableau III. Les phases de la civilisation Starfevo-Criş de la Moldavie dans le 

contexte des phenomenes culturelles des territoires voisins. 

l’l. I. Trestiana: formes eoramiques de l'etablissement du type Starcevo-Criş.

1— 11: niveau Ier; 12—21» : Ile niveau (apud E. Popuşoi, op. cit., 1980).

Pl. 2. Suceava — „Parcul Cetăţii" : le plan des fouilles entreprises dans l'etablis- 
sement du tpye Starcevo-Criş entre 1907—1970.

Pl. 3. Suceava: le profil du mur de la ll*me cassette de Ş.L. 4 (section a travers 

I'habitation no. 5 et la fosse no. I).
I — sol actuel ; II — sol brun-cendreux aux rares materiaux archcole- 
giques ; IU — couche brune contenant les materiaux de rhabitation no. 3:

IV — sol noir fonce (la I Ifcmo phase de remplissement de la fosse no. 1);
V — sol noir mele A l'argilc (la I*r,-‘ phase de remplissement de la fosse 
no. I) ; VI — argile sterile.

PI. 4. Suceava : A — le plan des vestiges de I'habitation de surface 7 A et les

cnntours des complexes superposes (les habitations demi-enfouiees 7 et 10 
et la fosse no 7) ; B — le profil dli mur SE du temoin de profil SV— NE ;
C — le profil du mur du NE du temoin de profil SE—NV.

Pl. 5. Suceava : A — le profil du mur NV c:e la section A travers les habita

tions 7 A. 7 et la fosse 7 i li — detail du prophil precedent; C — vue sur

la moitie de SV de I'habitation no. IU (n gauehe, Ies traces de l'ătre).

Pl. fi. Ceramique Starfevo-Criş de Suceava. 1— 13 : de i'habitation 110. 1 : 14 : de 
I'habitation no. 2 ; 15— H i: de I'habitation no. :i.

Pl. 7. Ceramique Starfevo-Cris de I'habitation no. I de Suceava.

Pl. 8 . Ceramique Starievo-Criş de I'habitation no. I de Suceava.

Pl. 'i. Ceramique Starfevo-Criş de Suceava. 1—7 : de I'habitation 110. 1 : 8—!i : de 
I'habitation no. 2 ; Hl— l.'i : de I'habitation no. 3.

Pl. 10. Ceramique Starfevo-Criş de Suceava. 1 : de Ş.L. *> (la couche d'habitat) :
2— 14 : de rhabitation no. 5.

Pi. 11. Des anses du ceramique Starfevo-Criş de I’habitation no. 5 de Suceava. 

Pl. 12. Decors plastiques sur la ceramique Starcevo-Criş de I’habitation no. 5 
de Suceava.

Pl. i:î. Decors incises et barbotines sur la ceramique Starfevo-Criş de Suceava.

1—!), 11—13 : de I'habitation no. 5 ; 10 : de la fosse no. I.

Pl. 14. Des fonds de vases de la ceramique .Starcevo-Criş de I'habitation no. 5 

de Suceava (10: vase aux petits pieds; II : pied-support, decore de can
nelures obliques ; 12 : fond de greş sablonneux).

Pl. 15. Ceramique Starcevo-Criş du fosse no. 1 dc Suceava (I— II : la profondeur 
«,<)()—1 ,40 m ; 12—20 : 0,70—0.90 m).

Pl. 10. Formes de vases-pot du type Starfevo-Criş de I’habitation 110. 5 de Suceava. 

Pl. 17. Ceramique StarCevo-Criş de Suceava. 1— 15, 17—2:1 : de I'habitation no. 5 ;
10 : de Ş.L. f» (la couche d'habitat).

Pl. 18. Ornements enfonces' de la ceramique Starcevo-Criş de i'habitation no. 5 de 
Suceava.

Pl. 19. Ornements en relief de la ceramique Starfevo-Criş de I'habitation no. 5 
de Suceava.

Pl. 20. Fonds de vases Starcevo-Criş de I’habitation no. 5 de Suceava.

Pl. 21. Ceramique Starfevo-Criş de I'habitation no. (> de Suceava. 1— II : la ca

tegorie brulee gris-jaune ; 12— 15 : brulee brune-rougeâtre ; 10—2t»: brulee

jaune-rougeătre (10—23 : sans angobe ; 24—20 : A angobe) : 27—32 : brulee
inuniformement et en mclange avec du sabie.
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PI. 22. Ceramique Starfevo-Criş dc Suceava. 1—8 : du fosse no. 7; 9—20: de 
I'habitation demi-enfouiee no. 7 — la profondeur o,80—l.io  m (Ia categorie 
brulee jaune-rougeâtre, aux nuances grises).

PI. 23. Ceramique Starcevo-Criş de I'habitation demi-enfouiee no. 7 (la profondeur 
0,80— 1.10 m) de Suceava. I—9 : la categorie brulee au rouge : 10— 12 : la 

categorie brulee brunne-rougeâtre.

Pl. 24. Ceramique Starfevo-Criş de I'habitation demi-enfouife no. 7 (la profondeur 
0.80— 1.10 ml de Suceava (Ia categorie grossiere brulee inuniformement).

PL 25. Ceramique Starfevo-Criş du reniplissage de I’habitation demi-enfouiee no. 7 

(0.00—0.80 m) de Suceava (1— 11 : la Categorie brulee âu rouge ; 20 la ca

tegorie brulee brurie-rougeâtre).

Pl. 20. Ceramique StarCevo-Criş du reniplissage de I’habitation demi-enfouiee no. 7 
(la profondeur 0.00—0.80 m) de Suceava (la categorie grossiere brulee in

uniformement).

Pl. 27. Ceramique Starcevo-Criş de I'habitation de surface no. 7 A de Suceava 

(la categorie fine. brulee gris-jaunutre-rougeâtre).

Pl. 28. Ceramique Starcevo-Criş de I'habitation de surface no. 7A de Suceava 

(1—9 : la categorie brulee au rouge : 10—21 : la categorie brulee inunifor

mement).
Pl. 29. Ceramique Starfevo-Criş de I'habitation no. 8 de Suceava (1—20 : la ca

tegorie brulee g r is ; 21—28 : la categorie brulee rougeâtre-jauhâtre, sans 

angobe).
PI. 30. Ceramique Starcevo-Criş dc I'habitation no. 8 de Suceava. 1—5 : la ca

tegorie brulee rougeâtre-jaunâtre, a angobe : ti—21 : la categorie brulee in
uniformement.

Pl. 31. Ceramique Starfevo-Criş de I'habitation no. 8 de Suceava : Ia categorie 

grossiere brulee inuniformement et au melange de balie.

Pl. 32. Ceramique Starcevo-Criş de I'habitation no. fl de Suceava (1—(>: la cate

gorie brulee jaunâtre-gris ; 7—11 : la categorie brulee rougeâtre-jaunâtre).

Pl. 33. Ceramique .Starfevo-Criş de I'habitation nu. 9 de Suceava : la categorie 

brulee inuniformement, grossiere.

Pl. 34. CtSrarnique Starfevo-Criş de la premiere etape d'habitat (la profondeur 

1—1.20 m) de I’habitation no. 10 de Suceava. 1—2: la categorie tres fine; 

o—10 : fine ; 11 : usuelle.
Pl. 35.. Ceramique Starfevo-Criş de la deuxieme etape d'habitat (la profondeur 

0,80— 1 m) de I’habitation no. 10 de Suceava. 1—12 : la categorie brulee au 

rouge ; 13— 14 : brulee brune-rougeâtre ; 15— 25: brulee inuniformement.

Pl. 36. Ceramique Starcevo-Criş du niveau de remplissage de I’habitation demi- 

enfouiee no. 10 (la profondeur 0,45—0,80 m) de Suceava. 1—8 : la categorie 
brulee jaunâtre-rougeâtre-gris; U—15: la categorie brulee au rouge; Hi—17: 

la categorie brulee brune-rougeâtre; 18—25 : la categorie brulee inunifor

mement et sans angobe.

Pl. 37. Ceramique Starfevo-Criş de l ’habitat no. 10 de Suceava. 1— 14 : la cate- 
gor.e brulee inuniform* ment et â angobe, du niveau de remplissage de 

I'habitation demi-enfouife no. 10 (la profondeur 0,45—0.80 m) ; 15—22 non- 
stratigraphiee : 23 : petito table fragmentai re.

Pl. 38. Ceramique Starfevo-Criş de Ipoteşti (1—9) et Suceava — les fouilles de 
1' 02 (10—1").

Pl. 39. Ceramique Starfevo-Criş de Călineşti— Enache.
Pl. 40. Ceramique Starfevo-Criş de Probota (1— 11), Udeşti (12—13) et S-c'-ava —

„Cimpul şanţurilor1* (14— 15).

EVOLUŢIA CULTURII STARCEVO-CRIŞ PE TERITORIUL MOLDOVEI

Pl. 41. Ceramique Starfevo-Criş de Glăvăneşti Vechi (1— 10), Cogeasca Noua — 

,,Fîntîna Lungului" (17), Dăneşti (18) et Doroşcani — „Fîntîna Cazacului" 
(19—24).

Pl.,,42. Ceramique Starfevo-Criş de llo lm  (1—7) et lacobeni (8—22).
Pl. 43. Ceramique Starfevo-Criş de Leţcani — „Slobozia" (1—2). Liteni (3). Tr- 

feşti (4—10) et Ţigănaşi — „Dealul din Mijloc" (11—25).

Pl. 44. Ceramique Starfevo-Criş de Podu lloaei — „Lingă Movilă" (1—2), Pri.se- 

-eani (ii), Pogorăşti — „Cimitirul de animale" (4—(5) et Valea Lupului — 
„La Căpriţă" (7— 15).

PI. 45. Ceramique Starfevo-Criş de Valea Lupului — „La Căpriţă" (1—23) et 

Voineşti (24).
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P l. li. Ceramică Stardevo-Ciiş dc la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1— 13
locuinţa nr. I ; 14 : din locuinţa nr. 2 ; 15— lli . din locuinţa nr. :>

din Stardevo-Cris din locuinţa nr. J de la Suceava — „Parcul
Cetăţii"

M 7. Ceramică

■C



Pl. 8. Ceramică Starcevo-C'riş clin locuinţa nr. 1 dc la Suceava — „Parcul Cetăţii

hO
O

Pl. 9. Ceramică Starfevo-Criş d£ la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1—7 : din lo
cuinţa nr. I : ft—ii : din locuinţa nr. 2 ; 10— 1:> : din locuinţa nr. 3



II. Toarte de vase StarCevo-Criş din locuinţa nr. 5 de la Suceava — „Panul
Cetăţii-



Pl. 12. Decoruri plastice de pc ceramica Starcevo-Criş din locuinţa nr. 5 dc la
Suceava — „Parcul Cetăţii"

Pl. 13. Decoruri hlci'/ate şi barbotinate de pe ceramica Starfevo-Criş de la Su-
> cava — „Parcul Cetăţii". 1—0, 11—13: din locuinţa nr. 5; 1(1: din groapa nr. 1

.



P1 *■' ndur de vase ale ceramicii Stardevo-Criş din locuinţa nr. 5 de la 
Su „Parcul Cetăţii" (10 : vas cu picioruşe; 11 : picior-suport, decorat

cu caneluri oblice ; 12 : gresie nisipoasă)

s n i

Pl. 15. Ceramicâ Starcevo-Criş din groapa nr. 1 de la Suceava — „Pa-oul fe t iţ i i '
(1— 11 : adincimea 0.00—1.40 m ; 12—20 : 0.70—0.90 m)



i'l 17. Ceramică Starfevo-Criş de la Suceava — „Parcul Cetăţii". I—15, 17— 23:
din locuinţa nr. 5 ; 1G : din Ş.L. 9 (stratul de locu ir i



PI. 18. Ornamente adincite ale ceramicii Starfevo-Criş din locuinţa nr. 5 de la
Suceava — „Parcul Cetăţii1*

Pl. 19. Ornamente in relief de pe ceramica Starfevo-Criş din locuinţa nr. 5 de
la Suceava — „Parcul Cetăţii"



ParculPl. 20. Funduri de vase Starcevo-Criş din locuinţa nr. 5 d? la Suceava
Cetăţi;u

0.0
66

Pl. 21. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. 6 de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii". 1— 11: categoria arsă cenuşiu-gălbui ; 12—15: arsă brun-roşcat; 10—26: 
arsă roşietic-gălbui (16—23 : fără angobă : 24—26 : cu angobă) ; 27—32 : arsă 

neuniform şi cu amestec de nisip



grzstrsaLf&STr- « lm &s" £
tegoria arsă roşietic-gălbui, cu nuanţe cenuşu)

PI. 2;$. Ceramică Starcevo-Criş <iin locuinţa adincită nr. 7 (adincimea "-80 1'1'' [">
«Ir Ia Suceava -  „Parcul Cetăţii". 1 - !':  categona arsă la ro şu . 10-12. cate

goria arsă brun-roşietic



Pl ‘>4 Ceramică Starfevo-Criş «in locuinţa adincită nr. 7 (ad indm ea OBO-UO m)
' ” de la Suceava — ..Parcul Cetăţii" (categoria grosieră arsă neuniform)

Pl or, ceram ică Starfevo-Criş din um plutura locuinţei adincite nr 7 (0,00—0,80 m)
de Ia Suceava -  ..Parcul Cetăţii” (1-11: categoria arsă roşiet.c-gălbu.. cu n u 
anţe (enuşii ; 12— 19: categoria arsă la roşu; 20: categoria arsa brun-ioşietic)



Pl. -7. Ceramică Starfevo-Criş din locuinţa de suprafaţă 7 A de la Suceava —
„Parcul Cetăţii" (categoria fină. arsă cenuşi u-gălbui-roşietic)



Pl. 28. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa de suprafaţă 7 A de la Suceava —
„Parcul Cetăţii" (1—0 : categoria arsă la roşu ; 10—21 : categorie arsă neuniform)

Pl. 2!). Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. 8 de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii" (1— 20 : categoria arsă cenuşiu ; 21— 28 : categoria arsă roşietic-gălbu, fără

angobă)



Pl. :îO. Ceramică Starcevo-Criş d in  locuinţa nr. 8 de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii". 1—5 : categoria arsă roşietic-gălbui şi cu angobă ; 6—21 : categoria arsă

neuniform (G: cu amestec de nisip ; 7—21 : cu amestec de pleavă)

P l. 31. Ceramică Starcevo-Criş din locuinţa nr. 8 de la Suceava — „Parcul Ce-
tăţii“ : categoria grosieră arsă neuniform şi cu amestec de pleavă



Pl. 32. Ceramica Starfevo-Criş din locuinţa nr. il de la Suceava — „Parcul Ce
tăţii" (1— t i : categoria arsă gălbui-cenuşiu ; 7— 11: categoria arsă roşietic-gălbui) Pl. :i:i. Ceramică Starfevo-Criş din  locuinţa nr. !• de la Suceava —

tăţii" : categoria grosieră arsă neuniform
.Parcul Ce -



Pl. 34. Ceramică Starfevo-Criş din  prim a etapă de locuire (adincimea 1,00— 1,20 m)
a  locuinţei nr. 10 de ia Suceava — „Parcul Cetăţii*'. 1—2 : categoria foarte fină ,

3—10 : fină ; 11 : uzuală

Pl. 35. Ceramică Starcevo-Criş din a doua etapă de locuire (adincimea 0,80—  
' ni) a locuinţei nr. 10 de la Suceava — „Parcul Cetăţii". 1— 12 : categoria arsă 
la roşu (1— 11: fără angobă; 12: cu angobă); 13—14: categoria brun-roşcată ;

15—25 : arsă neuniform



Pl. 36. Ceramică Starfevo-Criş din nivelul de umplere a locuinţei adîncite nr.
10 (adincimea 0,45—0,80 m) de la Suceava — „Parcul Cetăţii11. 1—8: categoria 
arsă găltaui-roşietic-cenuşiu : 0—15 : categoria arsă la roşu ; 1(>— 17 : categoria 

arsă brun-roşietic ; 18—25 : categoria arsă neuniform şi fără angobă

'' jl 1 - > 1 i fi  1 1 11 A
------

£  C.ern'Vlca Starfevo-Criş din locuinţa nr. 10 de la Suceava — „Parcul
etăţii • i— 14 : categoria arsă neuniform şi cu angobă din nivelul de umplere

• t locuinţei adincite nr. 10 (adincimea 0.45—0.80 m) ; 15—22 : nestratigrafiată .
23 : măsuţă fragmentară



............III I

» a';*»'

I>1. ,!8. Ceramică Starfevo-Criş dc la ipoteşti 1— <i ; Suceava — „Parcul Ce
tăţii” : III— l!i (săpătura lui D. Teodor, )‘M>2)

Pl. :I‘I. Ceramică Starfevo-Criş de la Călineşti —  Knache



Pl. -10. Ceramică Starfevo-Criş de la Probota (I— 11), Udeşti (12— IU) şi Suceava
— „Cimpul şanţurilor" (1-1— 15) Pl. 41. Ceramică Starfevo-Criş de la Glăvăneştii Vechi (1— 16), Cogeasca Nouă —  

..Fîntîna Lungului" (17), Dăneşti (18) şi Doroşcani — „Fintina Cazacului" (19—24)



Pl. -)2. Ceramică Starfevo-Criş de la Holm ( I— 7) şi lacobeni (St—22)

4;î- Ceramică Starfevo-Criş <le la Leţcani — ..Slobozia- (1—2), Liteni Oi). 
Trifeşti (1—10) şi Ţigănaşi — „Dealul din Mijloc" (11—25)



Pl. 44. Ceramica Starfevo-Criş cie la Podu Iloaiei — „Lingă Movilă" <]—••) p,-i
-  ..Cimitirul de animale" (4-6)"şl ValM  Lupului -  La 

Căpriţă" (7— 15)

1M- 4~’- Cera,nică Starfevo-Criş dc la Valea Lupulu i —
Voineşti (24)

La Căpriţă" (1—23) şi
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de 0,10— 0,15 m, uneori ajungînd pînă la 0,20— 0,30 m, acestea fiind se
sizate la o adincime de 0,40— 0,60 m de la suprafaţa actuală a solului.
In acest strat apar fragmente ceramice, în majoritate mici şi atipice, 
oase de animale şi pietre arse. Ceea ce caracterizează această depunere 
este cantitatea foarte mare de arsură. Nu este vorba insă de urmele unui 
incendiu pe loc. ci de bucăţi foarte mici de pămint ars împrăştiate şi 
care s-au infiltrat pină în stratul de argilă, dînd stratului de lut galben 
un aspect de păm int amestecat cu rugină, gros uneori de 0,15 m.

Observarea atentă a acestei depuneri indică o risipire intenţionată 
a materialului arheologic. Nu s-au surprins nici un fel de urme a unor 
locuinţe adîncite sau de suprafaţă, nu s-a găsit nici un fragment de 
chirpic sau de lipitură de vatră în poziţie, in situ, toate acestea sint. în 
general, de mici dimensiuni, fiind împrăştiate fără nici o ordine vizibilă. 
Adincimea la care este situat acest nivel exclude posibilitatea ca el să fie 
răscolit de lucrările agricole moderne. Din acest nivel au fost săpate un 
număr de 13 gropi de diferite forme şi dimensiuni care se conturează 
clar în lutul galben şi care conţin materialul arheologic cel mai tipic, 
cantitativ precumpănitor faţă de cel găsit in s tra t:!.

Gr. :i (S VII 1972). avea o formă dreptunghiulară cu colţurile mult 
rotunjite, cu dimensiunile de 1,80x1,20 m. Groapa s-a conturat la — 0.80 
m, adincindu-se de la acest nivel numai 0,45 m. în cavitatea ei s-au gă
sit fragmente de chirpic şi de lipitură de vatră, oase de animale. o fu- 
saiolă (fig. 1/1) şi fragmente ceramice (21 fragmente care ar putea pro
veni de la cel puţin şase vase diferite). Intre acestea remarcăm o bucată 
din corpul unui vas care are o gaură pentru nit.

Gr. 4 (S VII-—V III 11)72), era în plan de formă ovală, cu diametrele 
de 1,60x1,40 m, fiind observată la — 0,80 m. adincindu-se încă 1.80 m. 
In umplutura gropii s-au găsit mai multe pietre din roci diferite, sparte 
şi cu urme de ardere, fragmente de chirpic de dimensiuni mici. multe 
bucăţi de lipitură de vatră, cîteva oase de animale, bucăţi de cărbune de 
lemn, o fusaiolă (fig. 1 2) şi o mare cantitate de fragmente de vase (peste 
300), din care s-a reuşit să se întregească un vas de mari dimensiuni, 
lucrat cu m ina (menţionăm că este singurul vas care s-a reconstituit —  
pl. V I). In majoritate fragmentele provin de la vase poroase, cără
mizii cu diverse nuanţe. Se remarcă, de asemenea, o serie de fragmente 
barbotinate, iar altele cu un aspect mai arhaic, cu pereţii negrii, fie la 
interior, fie la exterior sau altele cu ambele suprafeţe negre. Intre frag
mente se disting şi cîteva care provin de la vase lucrate la roată.

Gr. 12 (S IX  1973), avea o formă pătrată, cu colţurile mult rotun
jite, cu dimensiunile de 1.00x0,80 m. Groapa s-a conturat la — 0,80 m,
adincindu-se încă un metru de la acest nivel. In păm întul afinat, de um 
plutură, s-au găsit pietre arse, lipitură de lut, mult cărbune, straturi de 
cenuşă, oase de animale, un cuţit de fier, puternic corodat şi fragmente
ceramice care provin din cel puţin 15 vase diferite.

3. S-a păstrat notaţia de şantier a gropilor. Menţionăm, de asemenea, că 
au mai fosst dezvelite şi alte gropi care se datează fie in sec. X IV —XVII, co
respunzând nivelului de locuire medieval (atestat la Zvoriştea şi prin trei bor
deie), fie în epoca modernă.
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Gr. 18 (S X II I  1975). era de mari dimensiuni cu un diametru ce 
depăşea 3,40 m şi cu o formă neregulată. Nu a fost cercetată integral 
intrucit era tăiată de un şanţ de irigaţii, săpat in anul 1967. Groapa s-a 
conturat la 0,70 m şi s-a adîncit numai pînă la — 1.10 m, cavitatea ei 
prezentîndu-se in formă de albie. Inventarul ceramic, sărăcăcios pentru 
dimensiunile gropii, cuprindea 57 de fragmente care ar putea proveni 
dc la aproximativ 20 do vase diferite.

Gr. 22 (S II A 1970), de mici dimensiuni (0,30x0.10 m), s-a con
turat ta 0,58 m, adincindu-se aproximativ 0,15 m. Inventarul gropii cu
prindea cîteva fragmente ceramice atipice ca formă, dar care în mod 
sigur aparţin Latene-ului.

Gr. 2'i (S II— A / l970). avea o formă neregulată cu lungimea maximă 
de 1 m. s-a conturat Ia — 0.55 m, adincindu-se numai 0,25 m, fiind al
inată. Groapa a fost suprapusă de M 23 (datat în sec. I I— I I I  e.n.). In 
ventarul gropii cuprindea bucăţi de chirpic, cărbune, o aşchie de silex 
si un număr redus de fragmente ceramice (aproximativ 20 bucăţi).

Gr. 24 (S I I— A 1970),de o formă neregulată, diametrul maxim fiind 
de 1,50 m, ca şi groapa precedentă era albiată, cu o mică adîncime şi un 
inventar modest format din cîteva fragmente ceramice şi o aşchie de 
silex.

Gr. 25 (S X V  1975), de o formă rotunjită avea diametrul maxim 
de 1,20 m. Groapa a fost sesizată la — 0,60 m adincindu-se de la acest 
nivel pînă la — 1,95 m. Deşi cavitatea gropii era foarte mare, inventarul 
acesteia este modest, fiind format din bucăţi mari de lipitură de vatră, 
unele cu laturile de peste 0.15 m, pietre arse şi puţine fragmente cera
mice, între care se remarcă un fragment de strachină celtică (pl. IX  6).

Gr. 26 (S II— A / l970), in plan era de formă pătrată cu colţurile 
mult rotunjite şi cu dimensiunile de 1.20X1,10 m. A fost observată la 

-0,70 m şi s-a adîncit încă 1.45. Inventarul gropii se compunea din 
bucăţi foarte mari de chirpic care proveneau din pereţii unei locuinţe, 
cărbune, multă cenuşă, fragmente ceramice, între care şi două prove
nite din vase celtice (fig. 2 şi pl. IX  7).

Gr. 27 (S II— A/1970), s-a conturat la — 0,80 m, avind in plan o 
formă aproximativ dreptunghiulară cu laturile de 1.90x1.10 m, fiind 
suprapusă de M  12 (aparţinînd necropolei din sec. I I— III  e.n.). Groapa 
de la nivelul actual de călcare avea o adincime de 1,70 m. Păm întul de 
umplutură Conţinea o mare masă de arsură, cu mult chirpic, unele bu
raţi fiind de mari dimensiuni, lipitură de vatră şi un inventar ceramic 
foarte bogat (peste 170 fragmente, între care trei creuzete întregi şi 
neîntrebuinţate, la care se adaugă şi o seceră de fier). în cavitatea gropii 
-au mai observat pietre arse, cărbune, oase de animale, iar la extre

mităţile acesteia cantităţi mai consistente de cenuşă.
Gr. 30 (S III 1970), de formă neregulată cu dimensiunile maxime de

0.65x0,85 m, s-a conturat la — 0,60 m, adîncindu-se pînă la 0,87m. In
ventar foarte sărac constînd din puţin păm int ars, cărbune şi cîteva 
fragmente ceramice. în  păm întul de umplutură din partea superioară 
a gropii s-a găsit o piatră plată de dimensiuni mai mari, cu urme de 
arsură.
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Săpăturile arheologice efectuate la Zvoriştea, de-a lungul a mai 
multor campanii între anii 1969 şi 1978, au avut ca obiectiv principal 
cercetarea unei necropole datate în secolele I I— III e.n., surprinzindu-se 
cu acest prilej şi alte vestigii mai noi sau mai vechi decît cele ale ne
cropolei. între acestea un interes aparte îl prezintă complexele şi ma
terialele arheologice aparţinînd Latene-ului, asupra cărora o să stăruim 
in cele ce urmează '. Avem în  vedere atit materialul arheologic repre
zentat mai cu seamă de un bogat repertoriu ceramic, cit şi semnificaţia 
ca atare a complexului arheologic, pe care încercăm să-l încadrăm pe 
ba/a interpretării săpăturilor de la Zvoriştea şi a altor numeroase des
coperiri. într-o categorie specială de vestigii geto-dacice : timpurile de 
gropi rituale 2.

Cercetările s-au efectuat în hotarul dintre satele Zvoriştea şi Dealu 
(com. Zvoriştea, jud. Suceava), la poalele terasei superioare de pe malul 
drept al Şiretului, pe un vechi grind înălţat puţin faţă de şesul încon
jurător. Ţinînd cont de diametrul mic pe care îl au gropile morminte
lor din sec. I I— III e.n., săpăturile au cuprins suprafeţe mari, paralele, 
dispuse în aşa fel îneît între acestea să nu rămînă spaţii necercetate. 
Astfel, s-au investigat printr-un număr de 30 de suprafeţe, cu dimen
siuni variabile, o întindere de peste 2 000 mp.

Materialul arheologic din cea de a doua epocă a fierului răspîndit 
neuniform pe suprafaţa cercetată, constituind, ici-colo, lentile groase

1. Surprinse ca urmare a unor lucrări gospodăreşti şi a unui sondaj pre
liminar, materialele arheologice din prima campanie de săpături de la Zvoriştea. 
care au fost semnalate intr-o scurtă notă informativă, nu au primit, atunci, in 
totalitate, o interpretare adecvată. Astfel, cîteva fragmente ceramice aparţinînd 
celei de a doua epoci a fierului au fost greşit datate (M. Ignat, Necropola de la 
Zvoriştea, in SCIV, 21, 1970, 4. p. 678, fig. 3/1—7). In urma cercetărilor ulterioare 
s-a putut preciza că alături de o necropolă din primele secole ale erei noastre 
există şi o depunere arheologică din Latine, cf. M. Ignat, Descoperirile din La- 
ti’ne-ul timpuriu de la Bosanci (jud. Suceava), in SCIV, 24. 1973, 3, p. 536, n. 20.

2. Intr-o formă mult restrînsă constatările şi concluziile lucrării de faţă
asupra acestei categorii de vestigii au constituit subiectul comunicării Descope
ririle getice din sec. I I I  i.e.n. de la Zvoriştea, susţinută cu prilejul Sesiunii ştiin
ţifice a Muzeului de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. mai, 1980.
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Gr. 33 (S IV/1970), era de formă neregulată, fiind de tipul albiat, cu 
dimensiunile de 1,10X1,50 m, adîncindu-se numai pînă la — 0,80 m. în 
pămîntul de umplutură s-au găsit bucăţi de arsură, cărbune, fragmente 
ceramice şi o fusaiolă plată (fig. 1/3).

Gr. 37 (S IV 1970), a fost sesizată la —0,78 m. fiind de mici dimen

siuni (0,50x0,30 m), cu un inventar modest, intre care numai cîteva 
fragmente ceramice.

Dimensiunile şi formele gropilor, după cum se observă, sînt de o 
mare varietate. S-au distins după formă două categorii : gropi adinei, 
cu profilul în formă de pară (Gr. 4, 12, 25, 2(î şi 27) şi gropi săpate în
formă de albie, mai puţin adînci (Gr. 3, 18, 22, 23, 24, 30, 33 şi 37),
Pereţii gropilor din ambele categorii sînt săpaţi îngrijit, fără să se ob
serve lipituri de lut şi urme de ardere pe loc.

Privit în totalitatea lui, inventarul gropilor este compus din bu
căţi de chirpic şi de lipitură de vatră cu dimensiuni diferite, fragmente 
ceramice, oase de animale, pietre arse, cărbune de lemn, toate ameste
cate fără nici o ordine vizibilă într-un pămînt afinat în care se găsea 
şi i) cantitate variabilă de cenuşă. Excepţiile de la acest inventar sînt 
puţine, concretizîndu-se mai ales în cantitatea de material din groapă, 
la prezenţa unor obiecte de fier, fusaiole sau aşchii de silex. Menţionăm 
că majoritatea fragmentelor ceramice poartă urme mai intense sau mai 
slabe de ardere secundară.

Deşi conţinutul gropilor este asemănător se distinge, după canti
tatea materialului arheologic din umplutură, o anumită diferenţiere a 

acestora în două grupe. Prima, compusă din Gr. 4, .18, 27 se individua
lizează printr-un inventar ceramic variat .şi bogat, ceramica din aceste 

gropi reprezentind aproximativ 3/4 din numărul total al fragmentelor 

descoperite în nivelul Latene. Al doilea grup (Gr. 3, 12, 22, 23, 24, 25, 2(i 

30, 33, 37), se caracterizează printr-un inventar ceramic sărac, uneori 

şi uniform, deşi unele gropi (Gr. 12, 25 şi 2(>), au cavităţi mari 

umplute însă cu chirpic, lipitură, păm înt ars etc. Observarea modalită

ţilor de săpare a gropilor din cele două categorii, la fel ca şi dispunerea 

în plan a acestora, la care se adaugă şi faptul că ceramica nu se diferen

ţiază tipologic după cele două grupe, determină să prezentăm unitar toate 

gropile, ele aparţinînd aceluiaşi complex şi aceluiaşi orizont cronologic.

în  ceea ce priveşte situarea în plan a gropilor s-a observat că acestea 

sint dispuse aproximativ într-un cerc, în zona centrală neconstatîndu-se 

gropi (pl. I). în  acelaşi timp, s-a remarcat că spaţiul punctat cu diverse 

materiale arheologice risipite neuniform pe întreaga suprafaţă depăşeşte 

numai cu cîţiva metri lim ita „cercului format de gropi (de fapt numai 

în interiorul acestuia s-a distins clar existenţa nivelului de depunere 

Latene), cu excepţia zonei de N— E, unde acest nivel material continuă 

să fie risipit pe o distanţă greu de prccizat, dar cu o consistenţă foarte 

redusă. Menţionăm, de asemenea, că în acest spaţiu central nu s-au ob

servat urmele unor construcţii, vetre etc. Situaţia de la Zvoriştea este
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oarecum asemănătoare cu dispunerea în plan a gropilor de la Bratei ' 
şi asupra sim ilitudinilor şi interpretărilor celor două descoperiri se va 
reveni în paginile următoare.

în  cele ce urmează ne propunem să relevăm două aspecte impor
tante ale descoperirilor de la Zvoriştea. în primul rînd, prezentarea ma
terialului arheologic. Avind în vedere că majoritatea acestuia provine 
din complexe închise, că intervalul de timp în care s-au săpat gropile 
şi s-a format stratul caracteristic acestui nivel nu a putut fi prea lung, 
materialul ceramic capătă o anumită importanţă intrucit constituie o 
anum ită secvenţă cronologică clin evoluţia ceramicii geto-dacice din nor
dul Moldovei, in cea de a doua epocă a fierului. în  al doilea rînd, în
cercăm să desluşim semnificaţia întregului complex, care la prima ve
dere este foarte greu de interpretat.

Deşi cantitatea de material arheologic este apreciabilă, acesta este 
puţin variat. Excluzînd numeroasele fragmente de vase, cîteva obiecte 
de lut ars şi două piese de fier, acest material se limitează la pietre arse, 
bucăţi de lipitură din vetre, bucăţi de chirpic, cărbune, cenuşă, oase 
de animale ; categoriile din urmă fiind neconcludente în discutarea în
cadrării complexelor.

între piesele cele mai semnificative de la Zvoriştea se remarcă unel
tele de fier. Din păcate, darea de conservare a acestora este foarte rea, 
ele fiind puternic corodate, ceea ce a determinat imposibilitatea dese
nării lor. în Gr. 12 s-a găsit un cuţit de fier cu muchia puţin curbată, 
a cărui lamă în profil era triunghiulară, iar în Gr. 27 o seceră cu lama 
lată de 15 mm şi cu o lungime totală de 150 mm, avind la capăt un 
mic cirlig de fixare, perpendicular pe lamă. Acest tip de seceră este 
frecvent în descoperirile din Dacia, în sec. II  î.e.n. —  I e.n. 5, dar apare 
şi la un nivel cronologic mai timpuriu, cea mai bună analogie a piesei 
de la Zvoriştea fiind secera descoperită în aşezarea de la Băiceni-Mlada 

Dintre obiectele de lut ars se remarcă prin numărul lor fusaiolele. 
Trei bucăţi au fost găsite în gropi (Gr. 3, 4, 33), iar alte şase în stratul 
de cultură. Se pot distinge două tipuri : fusaiole plate (un singur exem
plar —  fig. 1/3 —  clin Gr. 33) şi fusaiole bitronconice, al căror corp este 
mai mult sau mai puţin rotunjit (fig. 1/1 şi 4). Una din aceste fusaiole 
este ornamentată pe diametrul maxim cu alveole (fig. 1/2).

între piesele mai interesante descoperite în stratul de cultură se 
poate menţiona şi o figurină antropomorfă, de lut ars, modelată dintr-o 
pastă poroasă, cenuşiu-roşcată, vădind o anumită neglijenţă în finisaj 
(fig. 1/5). Aceasta este de formă cilindrică, terminată la partea infe
rioară prin două proeminenţe simbolizînd picioarele. Un canal rotund

4. L. Bir/u, Sur le caractere de certaines fosses duces decouvertes ă Uratei 
(dcp. de Sibiu), in Thraco-Pacica, 1, Bucureşti, 1976, p. ÎS."? şi 189.

5. I. Glodariu şi E. laroslavschi, Civilizaţia fieruhii la daci, Cluj-Napoca, 
1979, p. 71—73.

6. A. Lăs2lâ, Aşezarea daco-getică de la liaiceni, în ArhMold., VI, 1969, 
p. 75, fig. 11/8
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folosit, probabil, pentru fixarea acesteia pe un suport, traversează lon
gitudinal figurina. Se remarcă modelarea miinilor, cea dreaptă este oprită 
în  şold, iar cea stingă este dispusă pe abdomen. Pe spatele figurinei se 
observă o proeminenţă ruptă din vechime, a cărui rost nu-1 putem pre-

Fig. 1. —  Zvoriştea. Obiecte de lut ars : 1— 1 Fusaiole. 5 Figurină antropomorfă. 
1 (Gr. 3); 2 (Gr. -1); 3 (Gr. 33) ; 4—5 (statul de cultură) — 1/2 din mărimea

naturală

ci za. Nu sînt redate, ca pe alte figurine de acest "en, detaliile anatomice 
ale sexului şi nici ale feţe i7. Pe suprafaţa figurinei se observă urme de 

ardere secundară.
Piese asemănătoare, interpretate ca manifestări ale practicelor ma

gice, au fost descoperite în numeroase puncte ale Dacie i,y, în general 
însă la nivele cronologice ulterioare descoperirilor de la Zvoriştea. F i
gurina descrisă mai sus înscriindu-se în  seria celor mai vechi, indivi- 

dualizîndu-se, totodată, şi prin maniera de realizare.
Din punct de vedere cantitativ, ceramica de uz comun constituie ca

tegoria cea mai numeroasă din cadrul descoperirilor, fiind totodată şi

7. O figurină de lut perforată a mai fost descoperită şi in aşezarea dacică 
de la Dumbrava (Silviu Sanie şi Şeiva Sanie, Cercetările arheologice dc la Dum
brava, in Cercetări istorice, N. S„ IV, Iaşi, 1973, p. 86, fig. 14).

8. Alături de lucrarea mai sus citată, despre figurinele de lut geto-dacice 
vezi şi C. Mărgărit Tătulea, D. Vicoveanu, Depozitul de piese dc cult de la Po
iana, in Cercetări istorice, IV, 1973, p. 143—150 ; N. Conovici, Cîteva figurine 
antropomorfe getice descoperite la Piscul Crăsani (com. Balaci, jud. Ialomiţa), in 
SCIV A, 25, 2, 1974. p. 295—301 ; FL Preda, V. Dupoi, Figurine de lut antropo
morfe geto-dacice descoperite in aşezarea de Ia Pietroasele — Gruiu Dării (jud. 

HuzăuJ, in Crisia, IX, 1979. p. 77—86.
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cea mai semnificativă. Starea fragmentară a acesteia (s-au găsit numai 
trei creuzete întregi), împiedică, din păcate, reconstituirea unor forme. 
Din numărul mare de fragmente s-a reconstituit, cu mare aproximaţie 
numai un singur vas şi cîteva profile. Prin prelucrarea statistică a ma
terialului ceramic s-a constatat că numărul fragmentelor provenite din 
fundul vaselor este mai mic în  comparaţie cu cel al fragmentelor din 
buze, ceea ce ar explica faptul că nu s-au putut reconstitui vase.

In  stabilirea tipologiei ceramicii, ca şi în prezentarea statistică a 
frecvenţei formelor pe complexe s-au avut in vedere numai fragmentele 
care prin profilul lor au putut fi precis încadrate tipologic, avîndu-se 
drept criteriu de bază profilul buzei9. S-au deosebit mai multe forme 
tipice, din care unele cuprind mai multe variante, care se vor prezenta 
in cele ce urmează. Pe lîngă acestea, cîteva fragmente ar indica prezenţa 
şi a altor forme, cum ar fi : vasele mari bitronconice sau străchinile, cu 
diametrul gurii larg. Lipsa unor profile clare ne impune să le omitem.

Din punct de vedere al atribuirii etnice s-au desprins cu uşurinţă 
două categorii : ceramică autohtonă, getică, care cantitativ depăşeşte 
procentul de 99°. 0 Şi ceramică celtică, reprezentată numai prin cîteva 
fragmente de vase. La rîndul ei, ceramica getică poate fi împărţită, după 
modul de execuţie, în două categorii : ceramică getică lucrată cu mina 
şi ceramică lucrată cu roata, ultima prezentă printr-un număr redus de 
fragmente, fără să putem preciza dacă acestea provin din vase care au 
fost lucrate pe loc sau din vase aduse din alte zone.

Pasta ceramicii lucrate cu mina ca şi modul de execuţie a acesteia 
cuprinde o mare varietate de categorii. în primul rînd, se distinge ce
ramica poroasă cu cioburi pisate în compoziţie cu ardere inegală, de o 
culoare cafeniu-deschis spre cărămiziu. De la această categorie se ob
servă o gamă largă de tipuri de pastă de la una mai densă, de culoare 
cenuşie închis, uneori cu una din suprafeţe negre, pină la o ceramică 
fină acoperită pe ambele feţe cu un slip bine lustruit.

Această mare varietate a modului de preparare a pastei ca şi sta
reţa fragmentară a ceramicii ne-a împiedicat să stabilim numeric rela
ţia dintre pasta vaselor şi forma lor. în  general, s-a observat că nu există
o categorie de pastă care să fie întîln ită numai la o anumită formă, va
sele fiind realizate în tehnici variate în ceea ce priveşte compoziţia, ar
derea şi finisarea pastei. Se poale aprecia, totuşi, că dintr-o pastă mai 
fină şi mai omogen arsă s-au modelat unele vase cu profilul drept sau cu 
buza evazală, o parte din căni şi strecurători şi cele mai multe străchini.

în  majoritate, ceramica Latene de la Zvoriştea provine din vase de 
dimensiuni mari sau mijlocii. Se pot distinge trei tipuri principale, re-

9. Lipsa unor forme întregi şi numărul redus al profilelor clare limitează 
Întocmirea unei tipologii detaliate a ceramicii de la Zvoriştea. Desigur, situaţia 
statistiră prezentată, datorită caracterului pe care il au vestigiile de aici, nu 
reflectă o proporţie normală privind frecvenţa formelor ceramice atit global, cit 
i pe gropi (vezi anexa I). Cu toate acestea astfel de precizări statistice sint de 

preferat descrierilor generale în care se pot pierde date importante. Menţionăm 
că s-au ilustrat fragmente reprezentative descoperite in strat, dar nu au f st 
Incluse numeric in tabelul statistic.
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prezentate inegal după numărul fragmentelor care au putut fi încadrate 
tipologic.

A. Vasul ( u profilul mult rotunjit sau rasul in formă de clopot este 
rol mai frecvent şi, în acelaşi timp. nu prezintă variante, trăsăturile --ale 
caracteristice — arcuirea puternică a pereţilor şi marginea adusă în in
terior îl individualizează foarte clar (pl. II şi III). Buzele vaselor sint 
modelate drept, iar la unele vase de dimensiuni mai mici acestea sînt 
treptat subţiate, devenind ascuţite (pl. I l/ l) . Deşi vasul nu are va
riante tipologice el este singurul tip ceramic, care. în mod constant, 
este ornamentat. Predomină brîul in relief cu alveole situat in partea 
superioară, sub buză şi care înconjoară circumferinţa vasului, fiind în
trerupt de proeminenţe conice. Există şi vase pe care brîiele cu alveole 
•oboară în ghirlande de la proeminenţe pînă la baza acestora (pl. II/7). 
De asemenea, sînt întîlnite şi alte motive ornamentale cu o frecvenţă 
mult mai mică, cum ar fi : brîul în relief simplu, care leagă proemi
nenţele, şirul de alveole adîncite direct în peretele vasului şi proeminen
tele de dimensiuni diferite, aplicate oblic pe suprafaţa vaselor.

B. Vasul cu profilul drept se caracterizează prin faptul că arcuirea 
corpului este puţin vizibilă, in general, astfel de vase sînt de dimensiuni 
mijlocii şi sint modelate dintr-o pastă de o calitate mai bună. unele 
fiind acoperite şi de un slip bine lustruit. Buzele vaselor sînt drepte (pl. 
IV 1) sau răsfrînte puţin la exterior, uneori fiind rotunjite (pl. IV /l .şi ti). 
Motivele ornamentale, după fragmentele de care dispunem, sînt rare 
si ele constau în brîie în relief cu alveole, şi proeminenţe.

C. Vasul cu buza evazatu este reprezentat prin puţine fragmente, 
dar şi prin forme mai variate, în funcţie.de răsfringerea şi profilarea 
marginii. Repertoriul ornamental este sărac şi constă din mici alveole 
dispuse pe buzele vaselor (pl. IV 8), proeminenţe în* formă de semilună 
(pl. V 7). mai frecventă fiind barbotină. La unele vase se observă ar
cuirea pereţilor şi formarea unui gît ceea ce arată, ca şi la vasele cu pro
filul drept, evoluţia lor spre vasul borcan caracteristic Latene-ulnî tir/iu.

Prezentînd aceste forme trebuie să subliniem şi cîteva constatări re
feritoare la motivele ornamentale intrucit acestea sînt întîlnite numai 
la tipurile de vase descrise mai sus, exceptînd cîteva străchini. In afară 
de motivele menţionate au mai apărut şi alte ornamente, care nu au 
putut fi atribuite unor forme ceramice datorită fragmentării materia
lului. Astfel, s-au găsit mai multe fragmente cu butoni rotunzi (pl. IV  5), 
unul cu decor ineizat (pl. I II / l)  şi unul cu brîu in relief răsucit (pl. III. '5). 
O menţiune specială merită prezenţa vaselor ornamentate cu barbotină. 
constatată pe mai multe fragmentei (pl. V/5— ti), dar sigur atestată nu
mai pe vasele cu buza evazată (pl. V 5). De asemenea, au apărut şi două 
fragmente ceramice cu găuri mici de la nituri, ceea ce arată că se prac
ticau şi astfel de reparaţii.

D. Spre deosebire de vasele cu forme înalte, străchinile sînt siab 
reprezentate numeric, dar au, în  acelaşi timp, şi o mare varietate. S-au 

putut distinge două tipuri principale, reprezentate inegal ca număr de 
fragmente.
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1) Primul tip. predominant cantitativ, se defineşte prin faptul că 
marginea vaselor este mai mult sau mai puţin curbată spre interior, 
avind un umăr bine pronunţat. Se pot stabili mai multe variante, fie în 
funcţie de arcuirea marginii, fie după modelarea buzei, dar, lipsind 
forme întregi, o tipologie mai detaliată nu-şi are sensul. Intre fragmen
tele de străchini se remarcă unul care prezintă o proeminenţă in formă 
de semilună ce sugerează o toartă laterală, plasată orizontal (pl. V I 2), 
reprezentind o imitaţie stîngace a terţilor de pe vasele greceşti.

2) Străchinile aparţinînd celui de-al doilea tip se caracterizează prin 
marginea lor dreaptă, puţin înclinată spre exterior şi lobată. S-au găsit 
numai două fragmente modelate dintr-o pastă de calitate bună, cu su
prafaţa interioară de culoare neagră şi cea exterioară maronie. Această 
formă reflectă şi ea legături cu zona Dunării de Jos.

Pe lingă formele descrise mai sus fragmentele din celelalte vase 
sigur atestate la Zvoriştea sint cantitativ infime. La fel ca .şi numărul 
relativ redus de străchini, faţă de cel al vaselor de mari dimensiuni, pre
zenţa sporadică a altor forme ceramice nu poate să reflecte o proporţie 
normală, intrucit într-o aşezare se impunea folosirea curentă a străchi
nilor. a cănilor şi ceştilor etc. Frecvenţa sporită a vaselor de mari d i
mensiuni se datoreşte, probabil, altor cauze.

E. Cănile şi ceştile sînt atestate prin puţine fragmente care pot fi 
atribuite cu certitudine unor astfel de forme. Deşi au fost găsite torţi 
(pl. VII/6, 9), bucăţi din corpul vaselor, din cauza stării fragmentare a 
materialului nu se pot formula precizări tipologice. Se remarcă, totuşi, 
un fragment de cană cu toarta torsionată şi puţin supraînălţată (pl. 
V III !)), formă care a apărut sub influenţa ceramicii greceşti, vădind ac
tive legături dintre această zonă şi cea a Dunării de Jos.

F. Strecurătorile sînt reprezentate numai de trei fragmente din care 
unu l de formă semisferică (pl. V II I), iar alte două tronconice (pl. VII/7). 
Descoperirea fragmentelor respective arată că această formă ceramică 
apare incă în cursul sec. I I I  î.e.n.

<?. Oala globulară este prezentă numai printr-un singur profil în
tregit .sugerînd un vas de formă sferică, cu marginea rotunjită şi puţin 
răsfrîntă (pl. V III 5). Vasul este lucrat dintr-o pastă poroasă, cu supra
faţa acoperită de un  slip de culoare cafenie, cu pete negre datorită ar
derii secundare. Un exemplar asemănător se cunoaşte la Cluj-Mănăştur, 

datat în sec. IV  î.e.n. 1n.
H. Cupa sferică este reprezentată, de asemenea, tot de un singur 

fragment lucrat din pastă fină, cu ambele suprafeţe acoperite cu un slip 
de culoare neagră (pl. VII/3). In zona de maximă rotunjire se distinge 
un ornament slab ineizat. Astfel de cupe semisferice, lucrate cu mîna şi 
neornamentate cu ajutorul unor tipare, sint întîlnite chiar şi în nordul 
Moldovei, la Botoşana, reprezentind, după cum se ştie, im itaţii după for

me greceşti n .

Kt. !. II. Crişan. Ceramica daco-getică — Cu specială privire la Transilva
nie. Bucureşti. 1(16!). p. 77—78. pl. X V III 4.

II. Ion Glodariu, Relaţii comerciale ale nadei m  lumea elenistică şi ro
mană, Cluj. 1M74. p. 144—145.
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I. Creuzete s-au găsit numai în Gr. 27 (trei întregi şi unul fragmen
tar), toate fiind fără urme de întrebuinţare. Creuzetele sînt de formă 
conică, avind gura trilobată (pl. VTII/4).

J. Tipsiile prezente prin două fragmente găsite în  stratul caracte
ristic- depunerilor Latene sînt de formă plată (pl. VII/8), una d in  ele 
fiind ornamentată pe margine cu alveole (pl. VII/10). Este o formă ce- 
r.im ică atestată mai cu seamă în Moldova, fiind datată în sec. IV— III  
sau I I I— II  î.e.n. 12 Avînd în vedere că una nu este finisată decît pe 
<> singură faţă, s-ar putea presupune că acestea aveau rolul de suport.

Ceramica lucrată la roată nu este numeroasă, au fost găsite frag
mente de mici dimensiuni în  Gr. 18, 25 şi 33. numai în Gr. 4 a apărut 
un fragment mai mare care făcea parte, probabil, din fundul unei căni, 
fiind bine profilat şi reprezentind la m ijloc o scobitură (pl. VIII/2).

Din păcate, cantitatea redusă a ceramicii lucrate la roată nu ne 
permite sublinierea unor constatări generale. De fapt, ceramică lucrată 
cu roata, la nivelul cronologic al descoperirilor de la Zvorîştea sau an
terior lui, este cunoscută în Moldova, dar, în stadiul actual al cerce
tărilor, nu putem preciza, datorită informaţiilor insuficiente, dacă ce
ramica lucrată la roată de la Zvorîştea reprezintă un produs local sau 
esv adusă din alte părţi. Şi într-un caz şi în celălalt, prezenţa acesteia 
dovedeşte însă legături active cu regiunea Dunării de Jos.

Ceramica celtică a fost găsită atît în stratul de depuneri aparţinînd 
LaU ae-ului (pl. IX), cît şi în gropi (Gr. 4, 18, 25, 26). Toate fragmentele 
aparţin unor străchini adinei cu pereţii arcuiţi, cu buza rotunjită. Pasta 
vaselor este de bună calitate, densă, cu nisip fin în compoziţie. Cîteva 
fragmente au miezul cărămiziu, suprafeţele fiind acoperite cu vin slip 
negru, altele au o culoare castanie mai închisă sau mai deschisă.. Dintre 
fragmente se remarcă mai ales, cel din Gr. 26, unde s-au găsit două 
străchini adinei, din care una ornamentată pe umăr prin ştanţare 
'•ti cercuri concentrice şi dreptunghiuri în care se aflau înscrise rom
buri (fig. 2). Celălalt fragment făcea parte tot d in corpul unei străchini 
dc mari dimensiuni, ornamentată în  interior cu cercuri incizate şi ex- 
cizate.

Străchini de acest gen au fost descoperite în  mai multe necropole 
ccitice, puţind fi datate, mai cu seamă în sec. I I I  î.e.n., deşi un decor 
ideatic  cu cel al străchinilor din Gr. 26 nu cunoaştem. Prezenţa într-o 
can tita te  redusă a fragmentelor de vase celtice ne determină să apre
ciem că la Zvorîştea acestea constituie importuri, reflectînd legăturile 
'lac< -celtice.

încadrarea cronologică a materialului arheologic găsit la Zvorîştea 
istituie o problemă dificilă întrucît lipsesc elemente certe de datare, 

iar ceramica, deşi îşi găseşte numeroase analogii, nu poate fi raportată, 
in ‘-tadiul actual al cercetărilor, unui interval de timp strict delimitat,

I:;. C. lconomu. Cercetările arheologice din locuirea hallsiattiană tîrzie dc 
Iii C u r t e n i —Vaslui, in Cercetări istorice, IX —X, 1078— 1979, p. 202 — cu biblio-
lîrnfia.
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avind în vedere perioada scurtă de formare a depunerii de la Zvorîştea. 
In  orice caz, ceramica de aici poartă trăsăturile caracteristice Latene-ului. 
analogiile acesteia înscriindu-se într-o perioadă cuprinsă între sec. IV
I I I  î.e.n. Unele forme ceramice, intre care menţionăm : străchinile u

Ki«. 2. — Zvoriştea. Fragment ceramic celtic — Gr. 2<>

buza lobată, s t r e c u r ă t o r i l e ,  cana cu toarta torsionată, cupa semisferi <u 

înscriu materialul intr-o perioadă in care erau deja asimilate numeroase 

influenţe receptate din zona Dunării de Jos, de unde provine, foarte 

probabil, şi ceramica lucrată cu roata. In acelaşi timp. subliniem că lip

sesc unele ornamente cum ar fi decorul lustruit, decorul ineizat (exist;, un 

singur fragment), iar butonii rotunzi sînt încă foarte rari. Toate aiv-te«t 

ne determină să încadrăm ceramica de la Zvoriştea în  sec. I I I  î.e.n., pu-
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■tixvi; fi raportată, cu aproximaţie ,la faza I, stabilită de I. H. Crişan u .
Existenţa unor fragmente ceramice celtice constituie o altă sugestie 

; ar- ne indică tot sec. III i.e.n.. cînd se datează cele mai timpurii des- 
•c u ; iri celtice din Moldova K. In acest context subliniem faptul că la 
Z\ i riştea lipseşte ceramica bastarnică. nu numai cea neagră, lustruită 
si • iţetată, dar şi cea dintr-o pastă mai grosieră. Există insă vase barbo- 
ti , :c care totuşi sint puţine şi o astfel de modalitate de ornamentare a 
cer;.micii era folosită. într-o proporţie redusă, şi de daco-geţi. fiind ates
tai,, in zone tinde nu s-au constatat prezenţe sau influenţe bastarnice 
C;n ritatea mică a ceramicii barbotinate, lipsa vaselor ornamentate cu 
■strbiri şi a celor negre, lustruite, cu buzele faţetate ne arată că mate- 
ri.i îl arheologic tle ia Zvoriştea se datează intr-o epocă anterioară pre- 
zer'ei bastarnilor la răsărit de Carpaţi, fiind, probabil, mai vechi decît 
faz<; de la Glăvăneşti-Bovşiv a culturii Poieneşti-Lukaşevka ceea ce 
pl.'sează descoperirile de la Zvorîştea in sec. I II  î.e.n.

Prezentarea acestora permite sublinierea eîtorva constatări :
Ceramica de la Zvoriştea nu îmbogăţeşte numai numeric reper

toriul de forme care trebuie avut în vedere pentru această perioadă i;.
i -.-a reflectă şi stadiul de dezvoltare a civilizaţiei geto-dacice. Prezenţa, 

•deşi intr-o cantitate redusă, a ceramicii lucrate cu roata, influenţa fac
torului elenic, ajuns aici prin intermediu! geţilor de la Dunărea de Jos, 
i n f îuenţâ remarcată în modelarea anumitor tipuri de vase, subliniază 
dezvoltarea unitară a culturii geto-dacice intr-o zonă largă, j n  care se 
în«,,drează şi nordul Moldovei.

13. 1. H. Crişan, op. cil., p. 100— 104 şi 144— 150. Materialul <le la Zvoriştea 
P- .'.i fi plasat intre rel de la lluşi—Corni (S. Teodor, Aşezarea geto-flacicu de
h. uşi—Corni, in Thraco-Dacica, 11. 1!*81. p. I7i>— 188) şi primul nivel de la Cu-
(ii-. i, (Idem. Săpăturile ile Ici Cuconiţii, in ArhMold., VIII, 1075. p. i:!4— 13(>:

11;- ■ . Le coiunienceincnt tle La Tene ilaus le ord-Est tle la liounmnie, in Thra- 
■ivi. 1! I. Sofia. 1517-1. p. 151—ltili). Prezenta lucrare a fost predată spre publicare 
ii .,1 >-.te de apariţia monografiei Ceramicii traco-f/etico, datorată lui Emil Moscalii 
-şi jicIc încadrări tipologice ale materialului de la Zvoriştea vor trebui revi
zii-le.

14. Citeva descoperiri celtice între care cele de la Cucuteni. Ilorodiştea. 
<> . âneştii-YVclii şi chiar fragmentul de strachină celtică din Gr. 2f> de la Zvo- 
ri‘-î.'ka (fig. 2). pot fi datate in sec. 111 i.e.n. — Cf. VI. Zirra, Heitrăge zur Kennt- 
tr-' :cs kcltixchen Latene in Humdnien, în Dacia, N. S. XV. 15171, p. 224. 230.

15. Dacă ceramica barbotinată apare sporadic pe un spaţiu mai larg. in 
oi: iik'No datate pină in sec. 1 e.n. (1. H. Crişan. op. cit., p. î»:î; Idem, V.iridavr.,

A . 15*7R. p. III : 1. Glodariu. Contribuţii la cronologia ceramicii dacice in epoca 
/..:< (• fir: ic. in Studii dacice. Cluj-Napoca. 1'iRI. p. 154— 157: M. Ignat, Şuntie- 
rul arheologie Rus—Mănăstioara, in Studii şi materiale, 111. Suceava. I!i7:t. p. 
24< ea rămîne totuşi un produs specific al culturii Poieneşti—Lukaşevka. in- 
tr«:i H în aşezările acestei culturi ea devine preponderentă cantitativ — M. Babeş. 
Vc. 'late privind arheologia şi istoria bastarnilor, in SCIV, 20. 15H>!i, 2. p. 210— 
JT Idem, Dacij şi. bastarnii, in MemAntiq., II, 1*170. p. 224—225.

Iii. M. Babeş. Moldova centrală şi de nord in sec. II—I i.e.n. (Cultura l ’o- 
ictti *il—•Lukaşevka) — rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti. 15*78. p. 12.

17. Comparativ cu formele fazei II, prezentate de I. IL Crişan. op. cit., 
'>mi—1.{5. tipurile ceramice întîlnite la Zvorîştea şi nu numai aici (v.n. I.'i), 

-•ir.! tiuit mai numei'oase si mai variate. De fapt materialul ceramic din Tran- 
sil\ania. aparţinînd acestei faze ca şi a celei anterioare, datorită cercetărilor i«- 
suf . tente, este incă puţin cunoscut şi cu datări nesigure.
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—  Fragmentele ceramice celtice, desigur importuri provenite din- 
tr-o zonă nu prea depărtată, descoperiri mai vech i18 şi mai n o iJ!l. ca 
şi unele izvoare literare antice 20, sugerează prezenţa în spaţiul est-car- 
patic a unui grup celtic a cărui migraţie poate fi privită ca un fenomen 
de sine stătător, anterior venirii bastarnilor, deşi pentru a susţine o ast
fel de ipoteză materialul arheologic este încă insuficient datorită puţi
nelor cercetări, acesta rezumîndu-se mai cu seamă la descoperiri in- 

tîmplătoare.
—  Ceramica de la Zvoriştea reflectă într-o anum ită măsură trăsă

turile specifice culturii geto-dacice din nordul Moldovei, constituind un 
element de comparaţie între ceramica din sec. I I I  î.e.n., anterioară mi- 
graţiei bastarnilor, şi cea întîln ită în sec. I I— I î.e .n.21, cînd tipurile de 
vase surprinse la Zvorîştea se găsesc extrem de rar în complexele Poie- 
neşti-Lukaşevka, continuînd totuşi să apară în  aşezările geto-dacice (Cu- 
corăni-J, Băiceni23), dar în forme puţin evoluate, ceea ce arată că dez
voltarea culturii geto-dacice în aria culturii Poieneşti-Lukaşevka a fost 
vizibil stînjenită de prezenţa bastarnilor 2'\

*

Interpretarea vestigiilor de la Zvorîştea nu  este uşoară. Săparea unei 
suprafeţe considerabile a permis constatarea modului de dispunere a

18. Descoperirile celtice din Moldova au fost adunate de A. Lăszlo. Ele
mente keltischen Ursprung in  der dakisch-getischen Siedlung von Băiceni, în 
Analele ştiinţifice ale Universtufii „Al. I. Cuza" din Iaşi, secţ. 111, Istorie. XV.
1971, p. 228—234 şi amplu comentate de VI. Zirra, op. cit., p. 228—238. Ma nta- 
tea cercetătorilor (A. Lăszlo, M. Babeş şi VI. Zirra) susţin că materialele celtice 
de la răsărit de Carpaţi sînt vehiculate de bastarni, totuşi A. .1 Meliukova s:.
1. V. Kuharenko acordă celţilor un anumit rol istoric in această zonă. Dacă i ; oi 
ţele celtice descoperite izolat sau in complexele Poieneşti—Lukaşevka nu pro
bează prezenţa unui ethnos celtic, mormintele de inhumaţie, descoperirile de 
epocă prebastarnică, ca şi unele izvoare literare, cartografice şi epigrafice — ce 
nu pot fi omise — sint indicii care ne obligă la prudenţă şi la admiterea unei 
pătrunderi celtice, mai mult sau mai puţin efemere, la răsărit de Carpaţi. pe 
tare viitoarele cercetări nu este exclus să o documenteze.

19. N. Ursulescu şi Şt. Manea, Evoluţia habitatului din bazinul Somurutui 
Mare în zona comunei Preoteşti, In Suceava, VIU, 1981, p. 17C— 177, fig. :i/2 
(unde dc fapt s-a găsit un mormînt de inhumaţie celtic).

20. Principalul izvor rămîne Ptolemeu care menţionează toponime celtice 
atit pe Nistru (III, 5, 15), cit şi la Dunărea de Jos. ultimele confirmate >: de 
alte numeroase izvoare, intre care şi cele epigrafice. Tot Ptolemeu fixează la nord 
de gurile Dunării tribul celtic al britolagilor (111, 10, 7). Aceste izvoare sint am
plu comentate de V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 65, 239 şi u rm .: v  si 
N. Gostar, CASPIOS AEGISTOS —  Ovidiu, Pontica, I, S, 13, in Danubius, IV, 1"70, 
p. 117 — cu numeroase referiri la etimologia toponimelor celtice.

21. Spre deosebire de aşezările de la Cucorăni si Băiceni, vestigiile ele la
Zvorîştea nu sint suprapuse de materiale aparţinînd culturii Poieneşti—Luka
şevka, puţind constitui o bază de discuţie asupra ceramicii daco-getice, prebas- 
tarnice. Pe lîngă alte numei'oase date, această ceramică, ce se poate data in
sec. 111 i.e.n., ne împiedică să vorbim despre descoperiri de tip „Lunca C urei", 
încadrate in sec. 111—II i.e.n. — v. S, Teodorii. Contribuţii la cunoaşterea < cra- 
micii din secolele I I I— II ie.n. din Moldova, in SCIV, 18, 1967, 1, P- 25—43.

22. S. Teodor, op. cit., in ArhMold., VIU, 1975, p. 134— 1315.
23. A. Lăszlo, op. cit., in ArhMold.. VI. 19(59, p. 75—79.
24. M. Babeş, op. cit., in MemAntiq., U, 1970, p. 228.
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materialului arheologic care lasă impresia unei risipiri intenţionate şi 
lipsa urmelor in  situ a locuinţelor şi vetrelor, ceea ce arată că aici nu a 
existat o aşezare 3?. Menţionăm că în gropi apar bucăţi mari de chirpic
< u impresiuni de pari şi nuiele, fragmente apreciabile ca mărime din li
pitura vetrelor, care proveneau numai din construcţii şi amenajări de
o oarecare consistenţă, pe cînd, în  strat, toate acestea sînt de mici d i
mensiuni, risipite pe suprafeţe întinse, fără a putea preciza o aglomerare 
a lor, care ar putea sugera existenţa unei construcţii cit de cit modeste.. 
De asemenea, deranjamentele ulterioare nu au afectat acest nivel, gro
pile din evul mediu, ca şi unele gropi moderne sînt sporadice şi bine 
conturate cind întretaie stratul Latene.

în mod curent, gropile, mai ales din cadrul aşezărilor, au fost in
terpretate, cu deplin temei, ca amenajări gospodăreşti şi mai ales ca 
locuri de păstrare a cerealelor, după dezafectarea lor fiind umplute cu 
resturi m e n a je r e î n  gropile de la Zvorîştea nu se putea depozita ce
reale intrucit acestea nu au urme de lipitură sau de ardere pe loc care 
să le confere calitatea de a proteja grînele împotriva rozătoarelor şi 
umezelii. Din contra, ele sînt săpate într-un păm înt galben care men
ţine. în permanenţă, apa.

Observaţiile atente efectuate cu prilejul cercetărilor arheologice din 
aşezările de la S lim n ic27 şi de la Arpaşul de S us28 au precizat o anu-

25. Săpăturile urmărind dezvelirea integrală a necropolei din sec. I I—III
e.n. nu au epuizat probabil întreaga suprafaţă in care apar depuneri Latene. Nu 
este exclus să mai fi rămas gropi necercetate, eventual într-o zonă apropiată, 
clii; ' si urmele aşezării contemporane.

26. Majoritatea gropilor au avut o utilizare practică. Varro (Res rusticae,
I. ~>7. 2. — apud V. Pârvan, Getica, Bucureşti. 1926. p. 136) şi apoi Plinius Maior
(Naturalis historia, X V III, 30, 306 — apud V. Pârvan) vorbesc despre grînele 
păstrate de traci in gropi, acelaşi obicei era cunoscut şi de germani („Ei au
i 'bi. ciul a săpa in pămint şi nişte gropi, peste care pun gunoi mult, adăpost de 
-«:î;'î şi loc de păstrare a bucatelor; căci asemenea locuri moaie asprimea ge
rului şi. cînd vine duşmanul, el pustieşte numai cele de-afară, dar pe cele as- 
' unse şi-ngropate ori nu le ştie, ori aceste ii scapă tocmai fiindcă trebuie să le
caute" — Tacitus, Germania, XVI, 3).

lin ţările române, in evul mediu, se practica frecvent această modalitate
ii'- păstrare a cerealelor (P. P. Panaitescu, Introducere in istoria culturii româ-

ti. Bucureşti. 1969, p. 119: v. şi R. O. Maier. Gropile de păstrat bucate (ce-
ri'ntcJi in Dobrogea, în Revista muzeelor, 3, 1968. p. 278—279).

Desigur, gropile puteau să aibă şi alte destinaţii : scoaterea lutului, depo
zitarea resturilor menajere etc. Posibilitatea ca unele gropi să reprezinte cuptoare 
.ie ars ceramică (1. H. Crişan, In legătura cu cuptoarele de ars ceramică la daco- 
■;<•[!! din epoca Latene, în  Apulum, VI, 1967. p. 111—117; Idem. Ziridava, Arad. 
1978 p. 82—83) nu a fost acceptată — cf. H. Daicoviciu, Dacic, de la Bumbi st a 
Ui cucerirea romană, Cluj, 1972. p. 187— 188.

De la V. Pârvan, (op. cit., p. 136) majoritatea cercetătorilor au apreciat gro
pile ca amenajări gospodăreşti, deşi acesta (Ibidem, p. 182. 471-472) şi apoi alţi 
ereetători au fost derutaţi de inventarul divers al unor gropi care nu aveau, în 

totalitate o utilizare practică.
27. 1. Glodariu, Aşezarea dacică şi daco-romană de Ia Slimnic în Acta MN, 

IX, 1972. p. 121-122.
28. M. Macrea şi I. Glodariu, Aşezarea dacică dc la Arpaşul de Sus, Bucu- 

' . I97iî, p. 36—38. Pentru detalii referitoare la astfel de împletituri, v. A.
Igna. Restaurarea şi conservarea unui fragment de leasă dacică dc la Şercaia, 
ju<1. Braşov, în ActaMN, XV', 1978, p. 653-658.
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mită categorie de gropi, care erau amenajate special pentru păstrarea 
grinelor. In unele gropi clin aşezările amintite au fost introduse împle
tituri de nuiele, lipite cu lut. Astfel, gropile funcţionau o anum ită peri
oadă ca depozite de grine. după care, datorită deteriorării împletiturii., 
deveneau locuri de aruncare a resturilor menajere, ceea ce explică va

rietatea conţinutului lor.

Situaţia descoperirilor de la Zvoriştea este insă alta. Aici nu s-au 
constatat urmele acestor împletituri de nuiele, dar nu aceasta este esen
ţial. Formele diferite şi neregulate ale gropilor (la care se adaugă ur.-ori 
dimensiunile şi adîncimile neadecvate), arată clar că nu puteau fi intro
duse în cavitatea lor împletituri de nuiele. Chiar dacă ar fi fost astfel, 
de împletituri nu credem că, după deteriorarea acestora mai exista preo
cuparea de a le umple cu diferite resturi aduse de la oarecare dist.-.nţu 
fGr. 4, 18, 26 şi 27 erau pline cu material arheologic).

Posibilitatea ca gropile în discuţie să fie interpretate ca amenajări 
pentru depunerea diferitelor resturi menajere, gropi situate In o <■ .fre
care distanţă de o aşezare neidentificată încă. se exclude din mai multe 
motive. în  primul rînd, în această epocă, ca şi mai tîrziu. nu existau 
astfel de preocupări „edilitare11, de igienă, de a îngropa departe de .işe- 
zare resturile provenite din activitatea gospodărească şi, în al doilea 
rind, nu ar explica prezenţa in astfel de gropi a unor obiecte întrebi ce 
erau în stare de folosire (un cuţit şi o seceră de fier, creuzete, fusaiole).

Din cele de mai sus reiese faptul că depunerile din Latene de la 
Zvoriştea nu aparţin vetrei propriu-zise a unei aşezări şi că gropile iu. 
au avut o utilizare practic-gospodărească

Descoperiri asemănătoare sint cunoscute în Dacia, unele fiind inter
pretate ca necropole, sint aşa-zisele morminte în gropi cilindrice sau 
în formă de butoi, deşi observaţiile de teren, ca şi opiniile cercetători

lor diferă de Ia caz la caz.

Pentru a le atribui gropilor de la Zvorîştea rostul unor morminte 
este necesar, în primul rînd, ca acestea să conţină un material osteologic 
uman clar atestat, fie înhumat, fie incinerat. Acest lucru nu s-a constatat 
însă la Zvorîştea. Menţionăm că solul de aici nu distruge oasele calci
nate, în  mormintele fără urnă, aparţinînd necropolei din sec. I I— I I I  e.n., 
s-au găsit cantităţi apreciabile de oase calcinate.

Iniţial, prin observaţiile de teren s-a constatat existenţa în unele 
gropi (Gr. 4, 12, 26, şi 27), într-o cantitate redusă a unor oase mici, care 
păreau a proveni de la o incinerare. Acestea nu au fost găsite grupat, ei 
împrăştiat în tot pămîntul de umplutură al gropilor. Studi rea lor a re
levat faptul că ele r prezintă mici fragmente din oase! ■ unor animale.

29. Pină în prezent nu a fost documentată existenţa unor gropi destinate 
păstrării cerealelor în afara aşezărilor. Dc fapt asfel de „hambare", situate lingă 
ogoare, legate de practicarea cultivării ciclice a pămîntului, nu-şi aveau sensul 
fji plasarea topografică a gropilor de la Zvoriştea pe un grind 'oa-te puţin ridicat 
faţă de zona înconjurătoare, care constituia atunci, lunca inundabilă a Şiretului, 
este cu totul neadecvată păstrării grinelor.
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din care unele poartă urme slabe de contact cu focul, dar în nici un caz, 
nu au suferit un proces de caleinare :w.

Este necesar să mai adăugăm şi alte observaţii. Din cele 13 gropi 
unele au un inventar foarte sărac, deşi cîteva sînt de dimensiuni apre
ciabile. De asemenea volumul unor gropi, chiar la unele cu un inventar 
mai consistent este mult mai mare decit cantitatea materialului arheo
logic conţinut. S-a surprins, de asemenea, numai într-un singur caz (po
sibilităţile de prelucrare a materialului arheologic au fost limitate), că 
un fragment de strachină din Gr. 4 s-a lipit cu altul din Gr. 33. Consta
tările ele mai sus ar putea să sugereze, într-un caz, faptul că materialul 
ce se arunca in gropi provenea din locuri unde nu se impunea strînge- 
rea întregului inventar uzat, acesta fiind îngropat în etape succesive 
sau, în alt caz, gropile nu au fost săpate una cîte una, umplute succesiv 
•şi apoi astupate, ci au fost săpate iniţial mai multe gropi, care se um
pleau concomitent. Acestea ar putea explica lipirea fragmentelor cera
mice amintite, inventarul diferit al gropilor, care din anumite motive 
(părăsirea zonei locuite, de exemplu), nu au mai fost umplute.

Aceste observaţii ne întăresc convingerea că gropile de la Zvorîştea 
nu sint morminte. Nu se pot concepe nişte morminte „deschise", în a 
căror gropi s-ar arunca succesiv inventarul funerar. De fapt, în întregime, 
conţinutul gropilor este amestecat fără nici o ordine vizibilă şi nu are 
caracter propriu-zis funerar. Ce semnificaţie ar putea căpăta prezenţa 
într-un mormînt a bucăţilor de chirpic ars? Deşi s-a găsit o cantitate 
apreciabilă de ceramică, în gropile de la Zvorîştea vasele întregi (cu ex
cepţia a trei creuzete) sau întregibile (s-a reconstituit un singur vas), 
lipsesc. Aceste constatări, avîncl în vedere, mai cu seamă, lipsa materia
lului osteologic uman, exclude posibilitatea ca gropile de la Zvoriştea să 
fie interpretate ca morminte.

Dacă utilitatea practică ca şi posibilitatea de a fi morminte este ex-
■ •'nsă. care ar putea fi totuşi semnificaţia acestor gropi ?

Gropile datate in Latene descoperite în perimetrul aşezărilor, ca şi 
mormintele în gropi cilindrice sau in formă de butoi, numite uneori şi 
ele tip Porolissum, au constituit subiectul a numeroase pagini, însă in 
terpretările celor care au stăruit mai mult sau mai puţin asupra acestui 
ubiect sînt diferite :!1. Dificultăţile studierii acestor modeste dar, în ace

laşi timp, interesante vestigii sînt sporite de faptul că majoritatea obser
vaţiilor şi materia'elor sînt publicate global, în rapoartele preliminare, 
lipsindu-ne posibilitatea distingerii pe complexe a modalităţilor de ame
najare ca şi a inventarului lor şi nu de puţine ori astfel de descoperiri 
.ipar în contexte neclare. Deşi o cercetare exhaustivă a problemei, în

30. Expertiza ma'.crialului osteologic bănuit a proveni de la incineraţie, se 
datoreşte lui N Miriţoiu şi M. St. Udrescu, cărora le exprimăm sincere mulţumiri.

31. D Protase. Riturile funerare la daci ţi daco-romani, Bucureşti. 1971, p. 
71-7-1 — unde problema acestui tip de mormînt este discutată pe larg; v. şi 
I. H Crişan, Ziridai a, p. 82-83 — cu bibliografia.
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mită categorie de gropi, care erau amenajate special pentru păstrarea 
grinelor. In unele gropi clin aşezările amintite an fost introduse împle
tituri de nuiele, lipite cu lut. Astfel, gropile funcţionau o anumită peri
oadă ca depozite de grîne, după care, datorită deteriorării împletiturii., 
deveneau locuri de aruncare a resturilor menajere, ceea ce explică va

rietatea conţinutului lor.

Situaţia descoperirilor de la Zvoriştea este insă alta. Aici nu —cti>- 
constatat urmele acestor împletituri de nuiele, dar nu  aceasta este esen
ţial. Formele diferite şi neregulate ale gropilor (la care se adaugă uneori 
dimensiunile şi adîncimile neadecvate), arată clar că nu puteau fi ir. ro- 
duse în cavitatea lor împletituri de nuiele. Chiar dacă ar fi fost astfel- 
de împletituri nu credem că. după deteriorarea acestora mai exista preo
cuparea de a le umple cu diferite resturi aduse de la oarecare distanţă 
<i]r. 4, 18. 2fi şi 27 erau pline cu material arheologic).

Posibilitatea ca gropile în discuţie să fie interpretate ca amenajări 
pentru depunerea diferitelor resturi menajere, gropi situate la o oare
care distanţă de o aşezare neidentificată încă. se exclude clin mai multe 
motive. în  primul rînd, în această epocă, ca şi mai tîrziu. nu existai» 
astfel de preocupări „edilitare44, de igienă, de a îngropa departe de .işe- 
zare resturile provenite din activitatea gospodărească şi, în al deileai 
rind, nu ar explica prezenţa în astfel de gropi a nnor obiecte întregi (- 
erau în stare de folosire (un cuţit şi o seceră de fier, creuzete, fusaiole).

Din cele de mai sus reiese faptul că depunerile din Latene de la 
Zvoriştea nu aparţin vetrei propriu-zise a unei aşezări şi că gropile au. 
au avut o utilizare practic-gospodărească 2SI.

Descoperiri asemănătoare sînt cunoscute în Dacia, unele fiind inter
pretate ca necropole, sint aşa-zisele morminte în gropi cilindrice sau 
în formă de butoi, deşi observaţiile de teren, ca şi opiniile cercetători
lor diferă de la caz la caz.

Pentru a le atribui gropilor de la Zvorîştea rostul unor morminte 
este necesar, în primul rînd, ca acestea să conţină un material osteologic- 
uman clar atestat, fie inhumat, fie incinerat. Acest lucru nu s-a constatat 
însă la Zvoriştea. M 1 nţionăm că solul de aici nu distruge oasele calci
nate, în mormintele fără urnă, aparţinînd necropolei din sec. I I— III e.n., 
s-au găsit cantităţi apreciabile de oase calcinate.

Iniţial, prin observaţiile de teren s-a constatat existenţa în unele 
gropi (Gr. 4, 12, 26, şi 27), într-o cantitate redusă a unor oase mici, care 
păreau a proveni de la o incinerare. Acestea nu au fost găsite grupat, cr 
împrăştiat în tot păm întul de umplutură al gropilor. Studi rea lor a re
levat faptul că ele r prezintă mici fragmente din oasel> unor animale,.

29. Pînă în prezent nu a fost documentată existenţa unor frropi destinate
păstrării cerealelor in afara aşezărilor. De fapt asfel de „hambare", situate lingă
ogoare, legate de practicarea cultivării ciclice a pămîntului. nu-şi avea’i sensul
şi plasarea topografică a gropilor de Ia Zvoriştea pe un grind roa-te puţin ridicat
faţă de zona înconjurătoare, care constituia atunci, lunca inundabilă a Şiretului,
este cu totul neadecvată păstrării grinelor.
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din care unele poartă urme slabe de contact cu focul, dar in nici un caz, 
nu au suferit un proces de calcinare :m.

Este necesar să mai adăugăm şi alte observaţii. Din cele 13 gropi 
unele au un inventar foarte sărac, deşi cîteva sînt de dimensiuni apre
ciabile. De asemenea volumul unor gropi, chiar la unele cu un inventar 
mai consistent este mult mai mare decit cantitatea materialului arheo
logic conţinut. S-a surprins, de asemenea, numai într-un singur caz (po
sibilităţile de prelucrare a materialului arheologic au fost limitate), că 
un fragment de strachină din Gr. 4 s-a lipit cu altul din Gr. 33. Consta
tările de mai sus ar putea să sugereze, într-un caz, faptul că materialul
< e se arunca în gropi provenea din locuri unde nu se impunea strînge- 
rea întregului inventar uzat, acesta fiind îngropat în etape succesive 
sau, în alt caz, gropile nu au fost săpate una cîte una, umplute succesiv 
.si apoi astupate, ci au fost săpate iniţial mai multe gropi, care se um
pleau concomitent. Acestea ar putea explica lipirea fragmentelor cera
mice amintite, inventarul diferit al gropilor, care din anumite motive 
(părăsirea zonei locuite, de exemplu), nu au mai fost umplute.

Aceste observaţii ne întăresc convingerea că gropile de la Zvorîştea 
nu sint morminte. Nu se pot concepe nişte morminte „deschise44, în a 
căror gropi s-ar arunca succesiv inventarul funerar. De fapt, in întregime, 
conţinutul gropilor este amestecat fără nici o ordine vizibilă şi nu are 
caracter propriu-zis funerar. Ce semnificaţie ar putea căpăta prezenţa 
intr-un mormînt a bucăţilor de chirpic ars? Deşi s-a găsit o cantitate 
apreciabilă de ceramică. în gropile de la Zvorîştea vasele întregi (cu ex
cepţia a trei creuzete) sau întregibile (s-a reconstituit un singur vas), 
lipsesc. Aceste constatări, avînd în vedere, mai cu seamă, lipsa materia
lului osteologic uman, exclude posibilitatea ca gropile de la Zvorîştea să 
fie interpretate ca morminte.

Dacă utilitatea practică ca şi posibilitatea de a fi morminte este ex
clusă, care ar putea fi totuşi semnificaţia acestor gropi ?

Gropile datate in Latene descoperite în perimetrul aşezărilor, ca şi 
mormintele în gropi cilindrice sau în formă de butoi, numite uneori şi 
fie tip Porolissum, au constituit subiectul a numeroase pagini, însă in
terpretările celor car» au stăruit mai mult sau mai puţin asupra acestui 
ubiect sînt diferite ■tl. Dificultăţile studierii acestor modeste dar, in ace

laşi timp, interesante vestigii sînt sporite de faptul că majoritatea obser
vaţiilor şi materia’elor sînt publicate global, în rapoartele preliminare, 
lipsindu-ne posibilitatea distingerii pe complexe a modalităţilor de ame
najare ca şi a inv^n’aru'ui lor şi nu de puţine ori astfel de descoperiri 
apar în contexte neclare. Deşi o cercetare exhaustivă a problemei, în

30. Expertiza materialului osteologic bănuit a proveni de la incineraţie, se 
datoreşte lui N Miriţoiu şi M. St. Udrescu, cărora le exprimăm sincere mulţumiri.

31. D. P'-otase. Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 
71-7-1 — unde problema acestui tip de mormînt este discutată pe larg; v'. şi
I. H Crişan, Ziridai a, p. 82-83 — cu bibliografia.
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acest stadiu, este imposibilă, apare ca oportună discutarea ei, ceea ce 

ne propunem în cele ce urmează.
Subliniem că marea majoritate a gropilor descoperite în vatra aşe

zărilor geto-dacice au o utilitate practică ca amenajări gospodăreşti cu 
diferite destinaţii (ce nu pot fi precizate întotdeauna prin cercetarea ar
heologică), intre care cea mai frecventă este cea de păstrare a cerealelor. 
După dezafectarea lor, mai în toate cazurile, gropile au devenit depozite 

ale diferitelor resturi menajere.
Totodată, in perimetrul aşezărilor şi cetăţilor dacice, au fost obser

vate şi gropi cu un anumit rol ritual. La Piatra C ra iv ii:1-, Popeşti:::! ca 
şi în alte locuri s-a putut preciza existenţa unor astfel de gropi de 
ofrande sau depozite rituale situate lîngă sanctuare. Faptul nu are nimic 
surprinzător, lîngă multe edificii de cult ale antichităţii existau gropi 
care serveau la desfăşurarea ritualurilor, la depozitarea resturilor de la 
ceremonii şi sacrificii etc.:i''. Distingerea unor astfel de gropi, cu rol 
ritual, în aria aşezărilor geto-dacice este o problemă pe care o pot re
zolva cercetătorii aşezărilor respective, în funcţie de plasarea topogra

fică şi inventarul lor.
Aceiaşi semnificaţie, rituală, o au şi gropile din aria aşezărilor geto- 

dacice în care s-au găsit schelete umane. în epoca ale cărci vestigii le 
discutăm spaţiul locuit de cel al necropolei era bine delimitat, rarele 
morminte dezvelite în apropierea locuinţelor sau sub acestea au evident 
un rost ritual, însăşi poziţia scheletelor şi modalităţile de dispunere a in
ventarului arată că nu avem de-a face cu înmormîntări normale x’.

A ltă categorie de vestigii asemănătoare într-un anumit sens cu cele 
amintite mai sus sînt „fintînile rituale14. Cea mai semnificativă descope
rire este cea de la Ciolăneştii din Deal •* şi foarte probabil „fîntîna11 
cercetată recent în importanta aşezare de la Brad aparţine tot acestei 
categorii de monumente:i7.

32. I. Bcrciu, Al. Popa ot. H. Daicoviciu, La forteresse de Piatra Craivii 
(Transylvanie, Roumanie), în Cellieuin, X II, 1965, p. 126; H. Daicoviciu, Dacii, 
Bucureşti, 1972, p. 285.

33. R. Vulpe. Şantierul arheologic Popeşti, in Materiale, III, 1957, p. 231.
34. Pentru luniea celtică v. Alena Hybova — Bohumil Soudsky, Libev.ice

— Kellska sratync ve slrednich Cechach, Praga, 1962. p. 348—355. Frecvenţa 
unor astfel de gropi lingă sanctuarele greceşti şi romane este. de asemenea, bine 
cunoscută.

35. A se vedea spre exemplu : V. Sirbu şi FI. Atanasiu. Cercetările arheo
logice de la Grădiştea — jud. Brăila, in Materiale, XIV . Tulcea. 198(1, p. 209 si 
212; Cornelia Stoica, Cercetările arheologice in aşezarea gelo-dacică de la Că- 
tunu, jud. Dîmboviţa, in Materiale, XIV , Tulcea. 1980. p. 195. Astfel de mor
minte de inhumaţie sau de incinoraţie întîlnite in numeroase aşezări, sub locuinţe 
pot să reflecte „ritualurile de construcţii" — cf. M. Eliade, De la Zalmoxix la 
Genghis-Han, Bucureşti, 1980, p. 183—189.

3(5. M. Petrescu-Dîmboviţa şi Silviu Sanie. Cercetări arheologice ir, u^c- 
zarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman), in ArhMold., VII,
1972, p. 257 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, Descoperirea de vase dacice de la Ciolăttrştii 
din Deal (jud. Teleorman), in I i i  memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj. 1974, 
p. 286.

37. V. Ursachi, Semnificaţia unei gropi descoperite in cetăfuia dacică de la 
Brad — comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Suceava. Su
ceava, 1982.
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Datorită investigaţiilor ai*heologice s-au putut surprinde totuşi unele 
situaţii care se individualizează. Deşi s-au săpat suprafeţe apreciabile 
au fost găsite, în mod clar, în cîteva cazuri, numai grupuri de gropi, 
lipsind urmele oricit de modeste ale locuinţelor. Este cax.ul descoperirilor 
de la B iharea38, B rate i39, la care se adaugă cele de la Zvorîştea, pre
zentate în cele de mai sus. în  alte situaţii s-au identificat grupuri de 
gropi, fără a se contura urme concrete ale locuinţelor ,din care numai 
unele cuprindeau schelete sau oase calcinate (monumentele mai intens 
cercetate relevă că numai intr-o proporţie redusă gropile cuprindeau 
material osteologic). Interpretarea unora din vestigiile amintite ca ne
cropole de inhumaţie (Sf. Gheorghe-Bedehăza /,'\ O rlea ''') sau de inci- 
neraţie (Bratei. Sighişoara-Wietemberg/|-, Moigrad /,:t, Oradea-Salca v‘) nu
o considerăm, în stadiul cunoştinţelor actuale, ca fiind adecvată.

Pentru gropile cărora li s-a atribuit rolul de morminte de inhumaţie 
avem în vedere următoarele constatări :

—  Din numărul total de gropi dezvelite prin săpăturile de Ia Sf. 
Gheorghe-Bedehăza şi Orlea, cele care cuprind schelete umane este mic. 
La Orlea, de exemplu, din cele Hi gropi cercetate, numai în şase s-au 
găsit schelete umane. Dacă cele şase gropi ar fi morminte de inhumaţie 
celelalte gropi ce reprezintă ? ; căci tot aici, în alte două gropi sint numai 
schelete de porci, restul gropilor conţinînd un inventar sărac şi necon
cludent , căruia nu i se poate atribui un rol funerar ;

—  In gropile în care s-au găsit schelete nu se pot recunoaşte în 
mormîntări normale, uneori depunîndu-se numai părţi din schelete. 
Aceasta situaţie nu este întîlnită numai la Orlea, ci la toate descoperirile 
de „morminte dacice de inhumaţie". Poziţia majorităţii scheletelor, ca şi 
faptul că în unele gropi sînt mai multe schelete (în cîteva situaţii se 
distinge că acestea au fost depuse concomitent), arată cît se poate de 
clar că ele sint în legătură cu sacrificiile umane ;

38. S. Dumitraşcu. Descoperiri arheologice din epoca romană la Biharea. 
in Ziridava, X I, Arad, 1979, p. 195—213 ; Idem, Săpăturile arheologice de la Bi
harea, în Materiale, X IV , Tulcea, 1980, p. 139—1-11. Autorul cercetării se îndo
ieşte lotuşi de caracterul funerar al descoperirilor.

39. L. Bîrzu, op. cit., p. 183—191.
40. K. lloredt, Aşezarea de la Sf. Gheorghe-Bedehăza, in Materiale, II. 

195(5, p. 7—16 ; 19—21.
41. E. Comşa. Contribuţie la riturile funerare din secolele I I—I i.e.n., din 

sud-eslul Olteniei (Mormintele de la Orlea), in Apulum, X, 1972. p. 65—77.
42. K. lloredt — Caii Seraphim, Die prăhistorische Ansiedlung auf dem 

Wietcmberg bei Sighişoara — Schdssburg. Bonn. 1971. Primul dintre autorii ci
taţi referindu-se la caracterul descoperirii menţionează mai multe posibilităţi : 
aşezare, necropolă sau loc de cult. gropile puţind fi morminte, gropi menajere 
sau de cult, însă nu optează ferm pentru nici o posiblitate. Pentru cercetările 
mai noi v. I. H. Crişan. Al IAC, XV II. 1974, p. 320 ; D. Protase, op. cit., p. 175.

43. M. Macrea şi M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum, in 
Dacia, N. S., IV. 1960, p. 201—229 ; M. Macrea, D. Protase si M. Rusu. Şantierul 
arheologic. Porolissum, în Materiale, VII, 1965, p. 362—371 : M. Macrea. M. Rusu
si I. Mitrofan, Şantierul arheologic Porolissum, în Materiale, VIII, 1962 p 485_
492.

44. M. Iiusu, V. Spoială şi L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea—  
.Valea, în Materiale, V III, 1962, p. 160 şi 162— 163.



102 M IRCEA  IGNAT

—  Aşa-zisul „mormînt principal41 (vezi mormîntul clin gr. „vestică44 
<lc la O r l e a a r e  un inventar sărac, situaţie ce este în contrast cu nu
mărul jertfelor umane aduse acestuia, care ar impune ca un astfel de 
■mormînt să prezinte un anum it fast, ceea ce nu se constată ;

—  Scheletele sau părţile de schelete găsite în aceste gropi aparţin, 
in marea majoritate unor copii sau tineri. Dacă gropile ar fi morminte 
ce ar aparţine unei necropole de inhumaţie de ce nu sînt reprezentate,

în acest caz, vîrste diferite ?
Constatări asemănătoare sint lesne distinse la o studiere atentă a 

gropilor care cuprind oase calcinate (discuţia, in acest caz, este mult li
mitată de lipsa unor expertize a materialului osteologic), concretizate în

următoarele observaţii :
—  Nu s-au găsit oase calcinate in toate sau in majoritatea gropilor. 

La Bratei. din 18 gropi numai una cuprindea astfel c!e resturi, iar can
titatea lor, în alte descoperiri similare este modestă /,t;. Sînt greu de ad
mis necropole care să fie constituite, in majoritate, de morminte-cenotaf ;

—  Se remarcă faptul că oasele calcinate, prezente mai întotdeauna 
intr-o mică cantitate, sint împrăştiate în tot pămîntul de umplutură al 
gropii fără să se distingă o grupare a lor. Analogiile cu un anumit tip

de morminte celtice sînt neconcludente
—  Lipsa unui inventar funerar coerent exclude posibilitatea ca 

aceste gropi să fie interpretate ca morminte. Ce semnificaţie ar putea 
avea bucăţile de chirpic, pietrele arse sau afumate in inventarul unui 
m orm înt? Raritatea vaselor întregi sau întregibile, a altor piese de in 
ventar, alături de modul de depunere a acestuia, care este amestecat 
fără nici o ordine vizibilă, demonstrează că gropile discutate nu repre

zintă morminte de incineraţie dacice.
Toate aceste constatări ne determină să eliminăm din rîndul necro

polelor dacice descoperirile de la Sf. Gheorghe-Bedehăza, Orlea, Bratei, 
Moigrad, Sighişoara-Wietemberg, Oradea-Salca etc. Mormintele în gropi 
cilindrice sau in formă de butoi 1111 se confirmă deci ca tip funerar, ca 
şi practicarea de către geto-daci a ritu lu i de inhumaţie in cea de a doua 

epocă a fierului

45. E. Comşa. op. cit., p. 70 şi 76.
46. Situaţia de pe Măgura Moigradului este revelatoare. Aici au fost găsite 

totuşi, in unele complexe, şi cantităţi de oase calcinate mult mai mari faţă de 
cele consemnate in rapoartele preliminare. Informaţii de la Al. V. Matei, căruia

ii aducem sincere mulţumiri.
47. In anumite morminte celtice in groapă există o aparentă imprăştiere şi 

imbucătăţire a complexului funerar. Astfel de morminte celtice de incineraţie 
apar foarte rar şi numai in  răsăritul Europei (V). Zirra, Un cimitir celtic din 
nord-vestul României, p. 106 şi n. 207). Totuşi aceste morminte se deosebesc net 
de gropile dacice, unde nu se observă nici o ordine şi unde oasele calcinate nu
se găsesc grupate — cf. D. Protase, op. cit., p. 74.

48. Ipoteza formulată de E. Comşa, potrivit căreia „la unele triburi geto- 
dacice din sud, din lungul Dunării, s-ar fi răspîndit, treptat, ritul inhumaţiei, 
însoţit, în unele cazuri, de jertfe umane" (E. Comşa, op. cit., p. 76), nu poate
fi acceptată. Schelete au fost descoperite şi în complexele dacice din Moldova
(Brad) şi din Transilvania (Sighişoara). Intrucit aceste „morminte" primesc o
altă explicaţie (v. mai jos), urmează să admitem că in cea de a doua opocă a
fierului geto-dacij au practicat în zdrobitoare majoritate incineraţia.
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Inventarul gropilor şi sittiaţia generală a d e sco pe r ir ilo r  clin aceste 
complexe impune să le acordăm o funcţie rituală, legată de anumite 
practici ale cultului şi să le numim tim puri de gropi rituale, aceasta nu 
numai ca o încercare de a găsi o explicaţie în lipsa altor soluţii (lune- 
eînd pe panta unor speculaţii greu controlabile), ci pentru că toate da
tele oferite de cercetarea complexelor menţionate mai sus ne duc spre
o astfel de concluzie.

Acest gen de descoperiri a fost precizat, pentru prima dată, în rîndul 
monumentelor epocii bronzului, la Rotbav, de către Alexandru Vulpe şi 
apoi confirmat de săpăturile de la Petrişoru /,a. Se pare că o situaţie si
milară este la Locusteni, unde s-au găsit numai gropi aparţinînd culturii 
Vădastra30. Nu putem susţine că aceste cimpuri de gropi rituale dacice 
continuă pe cele din epoca bronzului, lipsind dovezile care să indice 
perpetuarea unor astfel de complexe, deşi existenţa unor gropi rituale, 
izolate, dezvelite însă în perimetrul aşezărilor cunoscute in Hallstatt-ul 
timpuriu, la Tăşad ",l şi in Hallstatt-ul mijlociu, la Popeşti 52, r-a să dăm 
numai două exemple.

Numărul descoperirilor pe care le putem atribui complexelor ce pot 
fi încadrate ( impurilor de gropi rituale geto-dacice este apreciabil, deşi 
situaţia concretă din teren, consemnată în diferite rapoarte de săpătură 
nu apare suficient de clară datorită încercărilor de a interpreta gropile 
din descoperirile amintite fie ca vestigii care aparţin aşezării, fie ca mor
minte, accentuîndu-se elementele care sugerau, intr-un caz. utilizarea 
lor practică, iar in celălalt, caracterul lor funerar.

Deşi situaţia fiecărei descoperiri în parte are note specifice, se sur
prind totuşi trăsături comune bine conturate. Cu forme foarte variate, 
chiar în cadrul aceluiaşi cîmp, îngrijit săpate, cu pereţii neteziţi şi fun
dul plat sau albiat, gropile nu prezintă, decit în rare cazuri, urme de 
contact direct cu focul. Privit în totalitatea lui, inventarul gropilor il 
formează fragmentele ceramice şi numai în unele cazuri vasele întregi 
sau întregibile, la care se adaugă foarte rar diferite obiecte de uz cas- 
nic-gospodăresc, obiecte de podoabă, uneori arme sau piese de harnaşa- 
ment şi în mod excepţional monede. Păm întul afînat do umplutură al 
gropilor cuprinde, în majoritatea cazurilor, bucăţi de cărbune, cenuşă 
(dispusă în grămăjoare, straturi ori risipită în toată cavitatea gropii), 
bucăţi de chirpic, lipitură de vatră, pietre arse sau afumate şi oase de 
animale .Toate acestea sînt aruncate in gropi fără să se distingă o anu
mită ordine. De asemenea, la orice cîmp de gropi rituale nu se observă

40. A. Oancea. Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Pe
trişoru, com. Racoviteni, jud. Buzău, in Cercetări arheologice, III , Bucureşti, 1979, 
p. 39—40 şi nota 3.

50. G. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova. 1980,
p. 11.

51. N. Chidioşan, Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse in anul
11)78 in satul Tăşad, com. Orăgeşti (jud. Bihor), în Materiale, X III . Oradea, 1979. 
p. 85—89.

52. R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, in Materiale, III, 1957, p. 230.



104
M IR C E A  IGNAT

un strat de cultură sau clacă acesta apare este puţin consistent, fiind 
caracterizat prin depuneri care lasă impresia împrăştierii intenţionate a 
materialului arheologic, asemănător cu cel din gropi, dar mult mai să

rac din punct de vedere cantitativ.
Pe nivelul antic de călcare de pe Măgura Moigradului şi de la Ora- 

dea-Salca —  monumente pe care le încadrăm în categoria cîmpurilor 
de gropi rituale —  au fost dezvelite vetre, grămezi de fragmente cera
mice şi cuptoare, ceea ce le conferă descoperirilor citate o notă speci
fică, cărora li s-a atribuit un rol funerar. O situaţie oarecum asemănă
toare a fost constatată şi la Sighişoara. Oasele calcinate (din păcate ma
terialul osteologic nu a fost studiat de antropologi), găsite la aceste mo
numente atît între fragmentele ceramice din grămezi, lingă vetre, cît 
şi in gropi arată că toate acestea aparţineau unui singur complex a cărui 
caracter funerar nu se confirmă totuşi. De asemenea, nici cuptoarele in
terpretate ca locuri de incinerare —  ustria —  prin dimensiunile lor re
duse (la Oradea de la 1/1.10 m, iar la Moigrad unul dintre cuptoare avea 
numai 1/0,55 m), nu pot fi socotite ca fiind propice unei incinerări

normale.
în  situaţiile mai clare cimpurile de gropi rituale se detaşează ca 

vestigii de sine stătătoare, fiind plasate în afara aşezărilor, chiar la o 
anum ită distanţă faţă de acestea (Biharea, Bratei, Orlea, Sf. Gheorghe, 
Zvoriştea) sau la marginea lor. cum este grupul de gropi de pe latura 
sud-vestică a aşezării de la Dumbrava (zonă lipsită de locuinţe), gropi 
care după inventarul lor ar putea fi înglobate in categoria vestigiilor

de care ne ocupăm :,:i.
Această vecinătate imediată intre aşezare şi ( impui de gropi rituale 

ne aminteşte şi faptul că in perimetrul unor aşezări dacice s-au găsit 
gropi cu schelete sau cu un inventar care nu poale fi pus pe seama unei 
activităţi practice gospodăreşti. Acestea, din cîte ne-am putut da seama, 
prin plasarea lor topografică se disting uşor, găsindu-se, mai cu seamă, 
la marginea sau in partea cea mai puţin aglomerată a aşezărilor.

O anum ită soluţie ne-a fost sugerată de cercetările arheologice din 
importanta aşezare dacică de la Brad. Aici s-a observat că locuirea Cea 
mai veche şi cea mai intensă se află în punctul fortificat, num it de au
torul săpăturii acropolă. într-un anumit moment se extinde aşezarea 
şi dincolo de şanţul de apărare, constituindu-se aşa-numita aşezare civilă, 
unde —  numai într-o anum ită parte a acesteia —  au fost descoperite 
mai multe gropi. între care unele cuprind schelete umane, fiind socotite 
morminte dacice de inhum aţiev'. S-ar putea presupune că gropile cu 
schelete ca şi alte cîteva au constituit, iniţial, un cimp de gropi rituale, 
care a fost dezafectat la un  moment dat şi suprapus de locuinţele aşezării 
civile care şi-a extins treptat suprafaţa. Dacă prin săpăturile arheolo
gice ulterioare se vor confirma astfel de suprapuneri va fi posibilă expli
carea multor descoperiri care au derutat pe numeroşii cercetători incă

53. Silviu Sanie si Şeiva Sanie. op. rit., p. 69—70.
54. V. t rsaohi. Morminte de inhumaţie descoperite in cetăţuia dc In Rrad

— comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie al Transilvaniei. Oluj- 

Js'apoca, 1080.
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de la începuturile investigării monumentelor dacice, care au constatat 
că unele gropi cuprindeau părţi sau schelete umane întregi sau un in
ventar cu totul aparte, ce nu se putea atribui gropilor menajere, fiind 
considerate ca morminte de incineraţie, respectiv, de inhumaţie, în in 
cinta locuită, situate lîngă şi sub locuinţă, alteori ca gropi ce aveau un 
caracter ritual. Cele mai semnificative descoperiri de acest gen sînt cu
noscute la Po iana55 şi nu este exclus ca şi necropola de la Oeniţa să se 
încadreze în astfel de vestigii5<i.

Descifrarea sensului fiecărei descoperiri, fără a dispune de obser
vaţii minuţioase de teren, de corelarea cu alte categorii de informaţii, 
poate luneca pe cărările necontrolabile ale unor ipoteze lipsite de temei 
documentar. Ceea ce în.ercăm  constituie numai o semnalare a acestor 
vestigii, însoţită de cîteva sugestii de interpretare care vor trebui veri
ficate şi mult completate. în  încercarea de a desluşi sensul cîmpurilor 
de gropi rituale dacice trebuie să o asociem cu importanta descoperire 
de la Conţeşti (com. Davideşti, jud. Argeş), unde s-a identificat un  loc 
de sacrificiu şi ofrande dispus la suprafaţa solului 57. Deşi situaţia de la 
Conţeşti se deosebeşte radical de vestigiile asupra cărora stăruim nu este 
exclus ca să se refere totuşi la ritualuri şi ceremonii care pot fi înru
dite, sau asemănătoare, relevate la diferite popoare şi în diverse perioade.

Cîmpurilor de gropi rituale (Sf. Gheorghe, Orlea —  unde s-au găsit 
schelete umane), li se pot recunoaşte rc:ul lor în practicile legate de 
sacrificiile umane, despre care fac aluzie şi unele izvoare antice5S, ca 
şi gropilor în care au apărut oase calcinate (bineînţeles dacă acestea sînt 
tot umane). Alte gropi, din cuprinsul complexelor enumerate mai sus, 
conţin scheletele unor animale sau, foarte probabil, oasele calcinate pro
venite de la incinerarea unor animale (vezi situaţia de la Conţeşti), ceea 
ce reprezintă numai substituirea jertfei umane, fapt curent în practicile 
rituale ale vechilor populaţii, uneori inlocuindu-se o jertfă sîngeroasă

55. R. Vulpe. în SCIV, I, 1050, p. 50—51 ; Idem, SCIV, II, 1051, 1, p. 196— 
197 ; Idem, SCIV, III , 1952, p. 194.

5G. D. Berciu, Iiuridava dacică, I, Bucureşti, 1981, p. 108 şi 120—127.

57. Al. Vulpe şi E. Popescu, Une contribution archGologique ă l’etude de 
la religion des Gâto-Daces, in Thraco-Dacica, I, Bucureşti, 1976, p. 217—226. Au
torii se referă şi la situaţiile de la Moigrad, Sighişoara şi Snagov pe care le pun 
in legătură cu locurile de sacrificii şi ofrande (Ibidem, p. 125—126).

58. Iordanes, Getica, V, 41 ; Pe Columna lui Traian apar două scene care 
pot fi puse in legătură cu jertfele umane : una, printre altele, înfăţişează pe zi
durile unei cetăţi dacice capetele unor prizonieri (C. Cichorius, Die Relief s der 
Traianssăule, Berlin, 1896, scena XXV), iar cealaltă torturarea prizonierilor ro
mani (Ibidem, scena XLV). Acest obicei era răspîndit şi la alte popoare antice: 
la sciţi (Herodot, IV, 62 şi 103) sau vechii germani (Tacitus, Annales, I, 61). Pen
tru celţi v. A. Rybova, B. Soudsky, op. cit., p. 356—357.

Astfel de jertfe s-au pus în evidenţă şi prin cercetările arheologice de la 
Şura Mică (I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Th. Niigler, M. R ill, Aşezarea dacicii, daco- 
romană şi prefeudală de la Şura Mică, jud. Sibiu — comunicare la a XV-a 
Sesiune anuală de rapoarte. Braşov, 1981) şi in complexul funerar cu jertfe 
umane de la Histria, dacă acesta este tot getic (P. Alexandrescu, Necropola tu
mulară — săpăturile 1955—1961, în Histria, II, Bucureşti, 1966, p. 146—149; cf.
II. Daicoviciu, op. cit., p. 67).
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ru depunerea unor ofrande de altă natură. Astfel, s-ar putea explica 
prezenţa unor seminţe intr-o groapă la Biharea. De asemenea, descope
rirea unor depozite de vase (Sf. Gheorghe"161, probabil şi Guşteriţa,i0) 
s-ar putea asocia cu ideea unor ofrande. Nu este exclus ca unele gropi 
să reprezinte urmele unor banchete sacre, prin care divinităţile nu ob
ţineau decît părţi din corpul jertfelor, fapt sugerat de găsirea oaselor 
dc- animale şi de numărul mic al scheletelor întregi. Prezenţa unor ve
tre sau grămezi de fragmente ceramice întăreşte această ipoteză. De 
asemenea. 11. Vulpe remarcă că unele gropi dezvelite la Poiana pot fi 
în legătură cu ceremoniile cultului focului şi al vetrei (la Zvoriştea ca 
şi în alte locuri, în gropi s-au găsit aşchii de silex), atit de comune in 
antichitate, fapt ilustrat dc cantitatea mare de arsură şi fragmente clin 

lipitura vetrelor ce se găseşte in ac-este gropi

Sacrificiile şi ofrandele, diverse şi curente în antichitate, alte ce
remonii pe care nu le putem încă desluşi, par a fi documentate la geto- 
daci în cea de a doua epocă a fierului de cîmpurile de gropi rituale, re
zultate în urma unor străvechi concepţii ale magiei care impuneau pe 
lingă depunerea în pămînt a jertfelor şi ofrandelor, distrugerea obiecte
lor. a vaselor care au avut un rol ritual şi apoi îngroparea (in afara 
perimetrului locuit), mai mult selectivă a resturilor de la aceste cere
monii. ceea ce explică fragmentarea şi diversitatea inventarului caracte

ristic gropilor1’-.
în ceea ce priveşte datarea cîmpurilor de gropi rituale geto-dacice 

se remarcă că cele mai vechi ar fi descoperirile de la Poiana, clin sec. 
IV— III i.e.n.. la care se adaugă gropile ele la Zvorîştea (sec. I II  î.e.n.). 
majoritatea acestui gen de vestigii aparţinînd perioadei cuprinse între

50. K. lloredt. op. cit., in Materiale, II. p. 12.
fio. M. Rusu, Depozitul de vase dacice ile la Guşteriţa — Sibiu, in SCS

■Cluj. VI. 3—4. 1955. p. 92—95.
fii. H. Vulpe. op. cit., in SCIV. II. 1951. 1, p. 197: Gh. Bichir, Manifestări 

iIc caracter magic şi de cult la i/cto-daci din Muntenia in secolele I I—IV e.n., 
in Thraco-Dacica, III. 1982. p. 155. Cultul focului ai* putea fi in legătură şi cu 
pre/nţa aşchiilor de silex — R. Vulpe. Haport asupra săpăturilor de la Piscul 
Coconilor, in BCM1, XVII. fasc. 39. 1924. p. 4li—48. Cantitatea mare de arsură 
•din gropi ar asocia aceste vestigii cultelor divinităţilor uraniene. dar gropile pot 
conţine şi ideea unei apropieri mai evidente de pămint. deci s-ar putea atribui 

si divinităţilor htoniene.
t>2. Ceea ce so vede astăzi atit ea modalitate de săpare, cit şi ca inventar

frapează prin varietate şi derutează orice încercare de sistematizare. Pină la pu
blicarea integrală a tuturor săpăturilor şi a cercetării altor vestigii de acest gen 
(inclusiv a materialului osteologic), nu se pot face decît aprecieri globale cu o 
valoare probatorie incertă. Nu se pot distinge tipuri de gropi şi nici categorii 
de cîmpuri rituale (dacă in această sensibilă direcţie ar putea fi întocmită o tipo
logie). Trebuie să avem in vedere si faptul că ceea ce se găseşte, in prezent, 
in astfel de gropi, este numai <> parte din inventarul iniţial, intrucit materialul 
perisabil nu-l mai putem cunoaşte.

Despre îngroparea magică a diferitelor obiecte v. şi James G. Kra/t-r.
Creanga de aur, voi. 11. Bucureşti. 1980. p. 7ii (spargerea si îngroparea veselei),
.p. l:m şi p. 141— 144 (îngro]>area resturilor de mincare). p. 153 (îngroparea hai
nelor si a altor obiecte co au aparţinut conducătorilor investiţi cu puteri magice).
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sec. II î.e.n. şi sec. I e.n. Descoperirile de la Biharea şi T irpeşti1'1, la 
care se adaugă şi unele complexe cercetate în Muntenia ,'/\ au o impor
tantă deosebită intrucit documentează perpetuarea cîmpurilor de gropi 
şi în sec. II-I1I e.n. Legate de vechi credinţe şi practici magice, de ca
racter popular, adine înrădăcinate in viaţa spirituală a dacilor, aceste 
vestigii işi prelungesc existenţa şi în epoca romană la dacii clin afara 
provinciei, reprezentind mărturia unei continuităţi fireşti de ritualuri 
si ceremonii, care spre deosebire dc cele „oficiale" (reprezentate şi prin 
binecunoscutele sanctuare), cristalizate in epoca existenţei statului dac. 
supravieţuiesc dispariţiei acestuia11"’. Semnificativă, în acelaşi timp. este 
şi aria de răspîndire a acestei categorii de vestigii care cuprinde toată 
Dacia, ceea ce subliniază şi din acest punct de vedere, unitatea dc viaţă 
spirituală a geto-dacilor.

Cercetarea atentă a materialului arheologic, atît cît a fost publicat, 
relevă că numărul cîmpurilor de gropi rituale pe teritoriul locuit de 
geto-daei este apreciabil, deşi nu este exclus ca in această categorie să 
fi încadrat şi unele descoperiri care nu au un caracter ritual şi numai
o viitoare analiză atentă a acestora ar putea releva fapte acum puţin 
cunoscute sau Înţelese greşit. Definirea acestei categorii de vestigii lip
site de fast. greu de sesizat, şi mai ales, de interpretat, este ipotetică. 
Numai discuţii detaliate şi mai ales viitoarele cercetări de teren vor pu
tea completa, confirma sau nega cele de mai sus. Deşi nu se disting 
uşor în cursul cercetărilor arheologice şi nu le putem descifra intrutotul 
semnificaţia, cercetarea cîmpurilor de gropi rituale se impune pentru
o mai bună cunoaştere a unor aspecte din interesanta viaţă spirituală 
a geto-dacilor.

i>3. Silvia Ma'-nescu-Bilcu. Tir peşti tror< lJrehis'or>/ to Hi st or ţi in eustern 
Hnniaiiia, în HAU International Series IOT, Londra. 1!*74 ; pentru informaţiile su
plimentare imiMumim în mod deosebit autoarei.

(i4. Gh. Bichir, op. cit., p. 153—158. Semnificative pentru discuţia întregii 
ucrări sin* descoperirile aparţinînd lui V. Teodorescu de la Budureasca. din 

păcate, inedite incă (Ibidetn, p. 158).

'io. Cucerirea romană desfiinţează regalitatea şi casta sacerdotală dacică 
ii*. P. Panaitescu. op. cit., p. 44—45). Preoţii daci aveau 1111 rol mare in socie
tatea dacică (rolul lui Deeeneu este edificator). Formarea unei concepţii religi
oase unitare, prin înlăturarea cultelor tribale a dus la consolidarea autorităţii 
regale şi implicit a sacerdoţi lor daci. Desigur, sanctuarele dacice sint expresia 
acestui cult unic. insă după dispariţia statului dac (ca şi a preoţilor) nu so mai 
ci instruiesc sanctuare, dar vechile credinţe, legate de practici magice sau le
caracter regional, anterioare formării statului dac. au putut dăinui si in epoca 
romană.

Legătura dintre statul dac (reprezentat prin regii şi preoţii lui) şi sanc
tuare ii fost subliniată incă din antichitate : __elegit (Deceneu) naitUiue e.v eis
tune nobilissimos prudcntioresqne vi ros, c/uo.v thcolofliam instruers, nuniina quae- 
tair ct sncella venerare suasit fevitque \acerdotes..." (lordanes. CSetica, XI. 71) —  

despre sacellnm, v. Cli. Daremberg et Ed. Saglio. DA, voi. IV. 2. p. 932;—933.
Distrugerea violentă si sistematică a sanctuarelor dacice, constatată mai 

ales in Munţii Orăştioi. arată intenţia romanilor de a desfiinţa organizarea sa
cerdotală dacică ce constituia un element de coeziune a statului dac. Pe lingă 
altele, probabil, şi din această cauză iui mai apar divinităţi dacice (nici măcar 
prin acea interpretat io fiomana) in inscripţiile din epoca romană.
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Anexa 8.

24 decembrie 1888

8. Bucureşti, 24 decembrie 1888 Curte, poştalii trimisă din Bucureşti de George 
Sion, către vicepreşedintele Societăţii pentru cultura şi literatura romana in Bu
covina, prin cure anunţă ni a trimis pentru Societate, volumul său, „Suveniri con
temporane". Roagă să i se comunice carc din lucrările sale lipsesc din bibliotecii 
Socictătii. pentru a Ie pune la dispoziţie.

D-lui Vice-Preşedinte nl Societăţii pentru cultura si literatura română din Bucovina,
C'zernowitz

Astăzi am trimis societăţii opusculul meu „Suveniri contimporane". Pe pagina 
din dos este lista opurilor mele. Ştiind insă că multe din ale mele sint deja in 
biblioteca societăţii, vă rog notaţi-mi pe acele ce vă lipsesc spre a vi Ie trimite.

Urindu-vă de sfintele sărbători ce se apropie succese pentru tot ce doriţi, am 
onoare a fi sincer amic şi serv.

G. Sion

-1 ne.va 9.
9. Bucureşti, 3/Hi august 1900. Adresa nr. 28.252 a Băncii Naţionali’ a Hontă- 

niei, către Societatea pentru cultura şi literatura română in Bucovina, prin care face 
cunoscut că a pus la dispoziţie casierului, pentru Societate, suma xle 500 lei.

lJe verso aceluiaşi document se află ciorna răspunsului prin care Societatea 
confirmă primirea respect vei sume, mulţumind pentru ajutorul dat.

BANCA NAŢIONALA  

A

ROMÂNIEI 

Capital social vărsat 12.000.000 lei.

Adresa telegrafică 

BANCANAT 

nr. 28252

Societatea pentru cultura şi literatura română

Czernowitz

Avem onoare a vă face cunoscut că Consiliul Băncii v-a acordat, spre a servi 
scopului menţionat in circulara Dv din luna trecută, suma de lei :>tw ce am expe
diat-o astăzi la adresa casierului Societăţii.

Vă rugăm să binevoiţi a ne adeveri primirea sumei de mai sus şi a primi 
asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

BANCA NAŢIONALA A ROM AX IEI 

Secretar General Guvernator

Mihail. Şutzu

Exp.
Banca Naţională a României

in Bucureşti.

Primind preţuita scrisoare a dumneavoastră din 3/Hi aug. 1900, Nr. 28 252 
cu suma de 500 Iei sub adresa casierului nostru «II. Vasile Găină, avem onoarea
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. i n-veri primirea sumei acesteia cu mulţămita cea mai călduroasă pentru mărini
mosul clar.

Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni. Pentru So- 
. t.,(.■,! pentru cultură şi literatură română in Bucovina.

Preşedintele Secretariul
Bejan

l " i MENTS INEDITS CONCERNANT LES LIAISONS CULTURELLES ET 
i ‘i LlTIQUES ENTRE LES HOUMAINS DE BUCOVINE ET LA ROUMANIE A

LA FIN DU XIX-E SIECLE

II e s u >n e

I.'auteur presente quelques moments importauts de l ’aetivite des roumains 
lin ovine, de la scconde moitie du XlX-e siecle. pour rcnaissance naţionale, les 
nanentes liaisons politiques et culturelles des roumains de Bucovine avec la 

Kon 'îanie.
I.es doeuments inedits presentes dans les annexes, sont une preuve du fait 

, en depit des frontii-res injustes imposees par les puissants de l’epoque, les 
i i utions de la nation roumaine ont circule dans tout les sens, en formant 

un i.aivers de vie spirituelle roumaine unitaire.

I
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M IH A IL  CUCIURAN (1819— 1844)
—  Contribuţii biografice —

GHEORGIIE SI BECI II

. tre personalităţile ea re au trăit în Fălticeni nu trebuie omis poetul 
M ! Cueiuran, contemporanul lui Ilrîsoverghi, Negru/zi, Kogălniceanu.
IV ja ’.elo clntt* ale biografiei acestuia, stins din viaţă înainte de a 
un : 21 de ani, le datorăm prietenului său Alecu Russo, bazate pro- 

I oe ştirile furnizate de fratele mai mare al poetului, Gh. Cueiuran '. 
Im i:I !!)(>!, in articolul „Pleiada poeţilor români44, din „Revista Carpa- 
nl. *. '-a încercat o succintă prezentare a poetului, confuză şi nedocu- 
ini ’.â-. Informaţiile publicate de Russo au rămas unicul izvor de do-

i -.are asupra poetului Cueiuran, fiind utilizate de diverşi au tori:i. 
~ 'ă cu peste două decenii, G. Călinescu a intervenit, după investi- 

făcute, cu alte informaţii despre poet şi familia acestuia, deja cu- 
n"■ t Alăturăm alte cîteva date. menite să detalieze, unde este po-
’ .ele aspecte din scurta viaţă a poetului.

Numele Cueiuran derivă, aşa cum opina N. A. Constantineseu, de 
.1 1 ilitatea Cuciur (plus sufixul „ean“ •*’). sat moldovenesc atestat do_

• • tar încă de la 25 decembrie 1 122 V Cu toate acestea numele res-

apare şi în Ţara Românească. Astfel, la .‘5 mai 17-14, M ihail Ra- 

confirma o moară lui lorga „Kuesur“ — clucer din C im pulung7.

’ . „România literară”, nr. :!0 clin il oct. 1855. p. 451i—454.
..Revista Carpaţilor", an. II, din 15 sept, I8til, p. 1140. Autorul nota : „acest 

it poet sc aruncă pe fereastră din camera unei amante şi muri". Este ver-
i.msată dc- Sion şi alţii cu privire la sfîrşitul poetului.

Mumulcamt. Ilrisoverijlii, Oueiureanu, Scrieri alese. Bucifreşti. Minerva.
■ i1' arte yrafice si editură, linjji, p. 85—!*î» . Istoria literaturii române, Bueu-

• \cad. R.S.R.. voi II. l!Mi8, p, 58li ş.a.
Cî. Călinescu,. Material documentar pentru istoria literaturii române in 

: si cercetări dc istorie literară şi folclor", VII, nr. —4, 1.'»5î». p. (iî.16.
V  A. Constantineseu, Dieţionur onomastic românesc. Bucureşti, ed. Acad. 

p. 128.
Documenta liomaniae Historica, A. Moldova. Bucureşti, ed. Acad. R.S.R.,

i .''75, nr. 52. p. 77 : Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia arlii- 
' r ■ itralc, supliment I (1403—17nn), Bucureşti. D.G.A.S., I!»75. nr. 4 bis. p. 2:!.

\. lorca, Sluilii şi documente cu privire la istoria românilor. Bucureşti,
sterul de instrucţie publică, tip I. -V. Socec, voi. I — II. 1ÎHI1. p. lîuli.
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în  acelaşi secol, in Moldova, pe moşia Păltiniş, trăiau la 178(5 „bordeiele" 
Ion Cuciurean şi Toder Cuciurean s —  deci oameni de cea mai modestă 
condiţie materială. Chiar dacă între aceştia şi ascendenţii poetului nu-i 
absolut nici o legătură, decît simpla coincidenţă de nume, obîrşia aces

tuia e destul de modestă.

Revelator este recensămintul efectuat in Moldova sub ocupaţia ru

sească din 17(>i)— 177-1, intrucit este menţionat pentru prima oară bunicul 

dinspre tată al poetului, ce s-a numit Tănase Cuciurean. Astfel, printre 

poştaşii staţiei Molniţa din ţinutul Cernăuţi, figura, in iunie 177' un 

Tănasii Cuciurean.!l

Sorgintea modestă, răzăşească a acestei fam ilii e întărită şi ele pa

harnicul Sion ce considera că era de origine moldovan, răzăş. mazil. 
boiernaş de la ţinutul Dorohoiulni. Intr-adevăr, la 7 septembrie 17JK) 

dispunea de o parte din moşia Răpiceni (ţinutul Dorohoi), Tănase Cu

ciurean —  ginerele vameşului Alexandru Isăeescu Părţi din această 

moşie mai posedau atît un lordache Manole cît şi un Mihai Mîrza, ambii 

fiind cumnaţi cu Tănase". Ce relaţii s-au stabilit ulterior e dificil 

deocamdată de precizat dar, 11 ani mai tîrziu, în 1803 se putea constata 

că Răpicenii, sat cu 85 liuzi, aparţineau unui singur proprietar, acesta 

fiind clucerul Tănase Cuciurean, care mai dispunea concomitent şi de 

moşia Scăenii Acesta a fost bunicul poetului şi apare numit in alte 

documente şi cu numele de Athanasie. Răpicenii au intrat în întregime 

in posesia familiei Cuciurean abia la 28 decembrie 1813, cind s-a efe. m at 

un schimb între stolnicul Gheorghe Lazu şi Enache Cuciurean —  tatăl 

poetului. Primul a oferit jumătate din Răpiceni. mai multe dughene, o 
casă cu livadă in Grecimi, un loc de dugheană lingă Biuchiu şi un loc 
de dughene în tirgul vitelor din Botoşani, pentru a primi de la Enache 

moşia Scăenii şi jumătate din moşia Briceva. Ce a intervenit ulterior 

între Enache şi fratele său Iordachi Cuciurean nu ştim deocamdată dar 

la 181(5 Răpicenii erau proprietatea acestuia din urmă. Enachi dispunind 

numai de (> scutelnici. Tănase Cuciurean nu mai figurează în lista b ieri- 

lor de la 1810 iar in mai 1814 era utilizată la adresa sa expresia „ră

posatul clucer Athanasie Cuciurean11. în acelaşi an Enachi a trebuit să 

vîndă la mezat 3 dughene din Iaşi situate in uliţa tirgului de sus. St < ase 

la mezat la 28 mai 1814 de Constantin Telal —  Başa, acestea au fost

8. Do«umi'nte privind relaţiile agrare iu veacul al XVIII-lea, voi. II. M o l’.wa,
Bucureşti, ed. Acad. K.S.R., 19G6, p. 5B7.

!». Moldova iu epoca feudalismului, voi. V II, partea II. Chişinău. ed. Ştiinţa.
1975, p. 38(>, 397 ; Constantin Sion, Arlwudoloţ/ia Moldovei, Bucureşti, ed. Miiu-rva.

1973, p. 105.
in. Biblioteca Acad. R.S.R., •> — CLX1X.
II. Ibidem, 32 — CLXIX .
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cumpărate la 1G iulie 1814 de către negustorul Vasile Cheliş, o zi mai 

tir/iu divanul întărind vinzarea respectivă l:!.

Dintr-o listă datată 1 noiembrie 183(5 şi cuprinzînd alegătorii efo

rilor oraşului Botoşani, aflăm la numărul de ordine 39 pe Enachi Cu- 

ciurean, ce avea la vremea respectivă 51 de ani, deci se născuse prin anul 

1785 Din acelaşi document rezultă că Enachi avea o casă in Botoşani1''. 

Cu oarecare aproximaţie .se poate stabili unde fusese înălţată locuinţa 

respectivă, analizind măsurile luate de botoşăneni în 1835, cînd au pri
mit vizita lui Mihail Sturdza. Atunci au fost reparate trei poduri in  

o raş: unul de la poarta bisericii Sf. Dimitrie, altul mai la vale, in 

dreptul casei Sf. Dimitrie, iar ultim ul „în colţ de la casele Enachi Cu
ci ureanu“

Deşi familia Cuciurean avea şi blazon e greu de precizat totuşi 

cc rang a avut Enachi. Astfel, la 13 noiembrie 1831, deşi acesta a parti

cipat, împreună cu alţi 25 de boieri ţinuta.şi la alegerea deputatului ţi

nutului Botoşani, în persoana comisului llie Gherghel, e menţionat! in 

li alegătorilor la numărul de ordine 18 fără a avea vreun ra n g 1". 

Ue .(temenea Enachi nu figurează in lista boierilor principatului, datată 
in rtic 1833 ls. S-a stins din viaţă in anul 1837 l!l.

Bunicul dinspre mamă al poetului a fost Vasile Morţun din Bude- 

niţa, cc s-a căsătorit cu Smaranda, fiica pitarului llie Holban -1'.. Născut 

;< • la 1742 Vasile Morţun a trăit 74 de ani, pină la 12 iulie J81<» Fa

milia Vasile Morţun a avut patru băieţi : Costachi, Manolachi, Alexandru, 

Ni "! ie şi trei fete: Maria (căsătorită cu Enachi Zota), Bălaşa (Căsătorită

■ ! Gheorghe Cuciuc), şi Zoiţa, mama poetului. Căsătorită cu Enachi, 

Zi*iţa a primit ca zestre o parte din Stroie.şti

l i. Academia Română. Creşterea colecţiunilor în anul 1908, ianuarie — mar-
! Bucureşti. 1908, p. 107 ; aprilie— iunie 1908, p. 175 ; R. Rosetti. Arhiva senato-
i r din Chişinău in „Analele Acad. Rom., Mem. Secţ. ist.", S. II. tom. X X X II,
i , i—1 ■ • io, p. III. p. 40 .şi urm., Corneliu Istrati, Condica visteriei Moldovei din

u! Iaşi, ed. Acad. R. S. România, 1979, p. 93.
l-l. Arh. St. Iaşi, fond lşprăvnicia Botoşani, Tr. 1333, op. 1513, dos. 403, f. 3.
15. Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, ed. Primăriei de Botoşani, 

l'Vil'. eni, Inst. de arte grafice M. Saiclman, 192f>, p. 259.
l '•• Arh. St. Iaşi, Secretariatul de stat al Moldovei, dos. 633, f. 10 v.
17. Analele parlamentare ale României, tom III, partea 11-a, Bucureşti, lm-

i U'Tia statului, 1893, p. 126.
18. Ibidem, p. 235—273.
19. „România literară", nr. cit., p. 453.
20. loan Nădejde, V. G. Morţun, Biografia lui şi genealogia familiei Morţun, 

Mm-ureşti, Inst. de arte grafice Speranţa, 1923, p. 5(i.
21. Ibidem, p. 55.
22. Teodor Bălan, Documente bucovinene, Bucureşti, c-d. Casei Şcoalelor şi 

ilturii poporului, 1942, voi. VI, p. 404. Aşadar mama poetului n-a fost Maria Tu-
1 i i i  din Botoşani (cf. G. Călinescu. op. cit., p. G96). Aceasta a fost cumnata poe- 

rui. fiind căsătorită cu fratele său. doctorul Gheorghe Cuciureanu (cf. Artur
■ 'i nvci. op. cit., p. 107).



7<>fi G H E O R G IIE  S !!'.: • IV

Familia lui Enachi Cuciureanu, întemeiată ante 28 ianuarie 18 ' î  a 
fost compusă clin trei copii : Gheorghe (Iorgu) -;l, Mihail (Miluţă) şi b -i: 
Mihail s-a născut la 5 noiembrie 181!) la Botoşani (sau poate la Răpi -ni) 
şi a dobîndit iniţierea în ale învăţăturii in familie, cum era la rr. dă, 
cu profesarul Cil. dc D u c h e tU lte r io r  şi-a continuat pregătirea ii gim
naziul din Pesta, unde se găsea şi fratele său Gheorghe, sub îndrum irea 
di-. I’avel Vasici. Epidemia de holeră, din anul 1831, care în Prinei; ..‘.ele- 
Române a făcut, după unele estimări de epocă 20 218 victime--’'' s - a  ma
nifestat cu o deosebită violenţă în Ungaria. Aceasta l-a determinat pe 
baronul I. Crăstea —  moşul lui Mihail, ce se afla pe atunci la B l a  
Buda —- să aducă băiatul la Botoşani. Nu-i exclus ca aceeaşi epidemic-- 
in Botoşani fiind (il0 victime —  s-o fi răpit dintre cei vii şi pe Zoiţa 

Cuciurean, căci in anul 1832 Enachi era văduv-7. După epidemie. M ihail 

şi-a continuat studiile gimnaziale şi liceale la Cernăuţi, in tini : ce 

fratele său a revenit la Bucla unde sc găsea in 183-1, ea tinăr student. 

De aici colabora la revista „Biblioteca românească1* editată de Zaharia 

C a r c a le c h i in t r e  altele* furnizindu-i acestuia o traducere din h i  /ria 

românilor, pentru partea a cincea a revistei '-"1. Desigur, intenţiile f >. >i!e

23. Gheorghe Cuciurean (1814— 1886) ;i fost unul din medicii (ie piesii : u ai 
Moldovei. Licenţiat in medicină in 1837 cu „De infantieido”, a devenit dor'.. • la 
23 aprilie 1842. lu Munchen. A fost înălţat agă la 27 mai 18-11 şi apoi poteinic 
la 16 iulie 1846. Intre 1846— 1849 a fost protomedic al Moldovei, l-a 23 oeto*:n>rie 
1858 a Tost numit ministru provizoriu la Culte iar la 23 aprilie 1860, ad-intentu la 
Ministerul lucrărilor publice. La 22 octombrie 1866 a fost propus candidat la ale
gerile pentru Senat. \ fost membru al următoarelor societăţi : ..Societatea / ■••.<»*»'*- 
câ-botanică din Viena”, „Societatea ştiinţifică a ducatului Nassau". „Institutul 
Africii din Paris". A elaborat mai multe lucrări, între care menţionăm : „Dcscrien-a- 
celor mai importante spitaluri din Germania. Bnftlitera şi Franţa spre introduce
rea planului pentru urzirea unui spital central in laşi”. 1812. „Legiuire penti i: li.ul- 
tuire", 1847 ; „Proiectul înalt întărit pentru îndestularea ţării cu lipitori". 1847 ; 
„POVlăţuire pentru sătenii Moldovei la întfmplare de holeră”, 1848 (cf. A. Gorovei,. 
op. cit., p. JIU—117; V. Gomoiu. Di» istoria medicinii şi a invutămintului mec. icul 
in România inainle dc 1870, Bucureşti, Tipografia Cultura, 1!I23, p. 95.).

24. Se pare că a făcut studii la Dţesda căci. în ianuarie 1845 un Ion Cueiu
ran era autorul unor versuri (cf. G. Călinescu, op cit.). In cele din urmă a îmbră
ţişat insă cariera armelor, la 4 martie 1857 fiind căpitan în armata austriacă. 
Atunci, dr. Cueiuran intervenea spre a i se elibera un atestat din care să rezulte 
originea sa boierească (Arh. St. Iaşi Secreţii ii atu I de stat al Moldovei, dos. 633.
f. 9.). In atestatul eliberat se menţiona că Ion este „fiu de boieri cinstiţi ai Mol
dovei". De fapt, această recunoaştere o făcuse Mihail Sturdza prin opisul domnesc 
nr. 114, din IC martie 1842 (ibidem, f. 10). Atestatul cuprinde şi blazonul familiei, 
in cele patru părţi ale aees.uia aflindu-.se doi lei si două stele (ibidem, f. Înv). 
Ion a avansat pînă la gradul de maior (cf. G. Călinescu, op. cil.)

25. „România literară", nr. cit.
26. AI. Papadopol-Calimach, Generalul Pavel Kiseleff in Moldova şi Ţara li", 

mânească (1829—1834). in „Analele Acad. Rom., Mem. Sect. Ist., seria II. tom. I.N. 
p. 118.

27. A. Gorovei, op. cit., p. 117.
28. Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţionalii, 1834— 1840, 

Bucureşti, ed. Acad. R.S.R., 1967, p. 6.
29. G. Călinescu, op cil.
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i lui Enachi Cuciurean. boiernaş mărunt, de a asigura o înaltă instruire 
fiilor săi, similară cu cea a odraslelor de mari proprietari, trimişi la 

iu: ii la l’aris, Munchen etc. i-au impus şi unele eforturi materiale, 

«■are l-au determinat ca. la 8 noiembrie 1834, să vîndă comisului Alexan

dru \ entura moşia Răpiceni cu 7 000 de galbeni (224 000 le i);ln. Măsura 

parc plauzibilă cu atît mai mult cu cît Enachi nu dispunea de o sursă 
periodică d0 venituri deoarece, clupă cum afirma ulterior însuşi Mihail, 
tatăl său n-a ocupat funcţii publice111. în anul 1837 Mihail a trebuit să 
it'i • ţc la proiectul de a urma în Germania „învăţături mai înalte" 
intr.:cit imbolnăvindu-i-se tatăl, a trebuit să-şi îndeplinească faţă de 
ircy'a „ultimele îndatoriri“

!:i anul 1838 solicitind lui M ihail Sturdza o slujbă, acesta, prin re- 
.:ia pusă, poruncea logofătului dreptăţii ca la primul post vacant ce 

\.i apare la vreun tribunal clin Moldova, să fie num it ca asesor M. Cu- 
ran. Rezoluţia aceasta încurajatoare a rămas doar pe hirtie, nefiind 

materializată nici în anii următori, ceea ce îl îndemna pe Mihai). in 
amul 1843, să afirme cu amărăciune că, indiferenţa cu care a fost tratat 
„m-an costisit pierderea a 5 ani, ce mi să mai pot cLştiga“ :KÎ.

Iot în anul 18.58, la Iii decembrie. Mihail Cueiuran făcea cunoscute 
domnitorului preocupările sale literare. De data aceasta. Mihail Sturdza 
il rccomanda vel postelnicului, la 10 ianuarie 1839, urmînd ca lucrările

să fio prezentate „comisiei cercetării cărţi lor “ -r'. Un rol decisiv cu 
'•v. prilej l-a avut, indiscutabil, Kogălniceanu, reuşita fiind deplină : 

mi anul 1839 i-a văzut lumina tiparului Poetice cercări, iar în anul ur
mător volumul Poezii.

La 8 mai 1843 s-a adresat, clin nou. lui M ihail Sturdza, cu rugămin_ 
!' ;i a i se oferi o slujbă. în această împrejurare a socotit necesar 

reamintească obligaţia morală ce-o avea domnitorul faţă dc el notînd 
„eu asemenea am avut prilej a vă sluji odată, deşi am pierdut! în acrei 
prilej o parte' din avutul meu şi, deşi era să-mi pierd şi chiar viaţa, 
’"t nu o socot că am meritat ceva de la stat, in vreme ce el nu s-ci 

"1" cu nimica din toata slujba mc şi dc aceia iar nici o pomenesc*1 ■*’. 
Nu putem şti ce amintiri i-au răscolit lui Vodă aceste rinduri ckv 
"  mc ce, in rezoluţie a notat „cunosc meritele iscălitorului“, urmind
• ministrul dreptăţii să-l numească asesor la tribunalul ţinutului Neamţ

30. Constantin C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării 
'•nrţiheziei române pină la 1848, Bucureşti, ed. Ştiinţifică, 1972, p. 177.

31. „loan Neculce", fasc. (S, 1926—1927, p. 234. lată ce afirma textual : „tatăl
ii a. care deşi n-au slujit statului, dai- cu îndestulă credinţă v-au slujit pe înăl- 
moa voastră" (adică pe Mihail Sturdza — ri. ns).

32. „România literară", nr. cit. p. 453.

33. „loan Neculce", nr. cit.

34. Gheorghe Ungureanu, Dumitru Ivănescu, Virginia Isac, Documente, Bucu-
■ • ’.i. ed. Minerva, 1973, p. 365.

35. „loan Neculce". nr. cit.
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„fără prelungire" ’Xl. înfăptuirea acestei rezoluţii presupunea mai intii 
ca funcţia respectivă să rămînă liberă, necesitind ea persoana ee-cf 
ocupa —  Alecu Russo —  să fie transferată la tribunalul din Fălticeni :'7. 
Se pare însă că între cei doi literaţi a intervenit o înţelegere —  se 
mai întîmplă uneori ! căci, la 10 iunie 1813 Russo prezenta cererea de a 
rămîne, în continuare la Piatra Neamţ, pe postul ce-1 ocupa, deoarece 
Cueiuran a acceptat să se mute în locul său, la tribunalul ţinutului 
Suceava;w. M inistrul Justiţiei, apreciind gestul de nobleţe al lui Cu- 
ciuran, a încuviinţat, la 12 iunie 1843, cererea respectivă3 .

La Fălticeni, graţie calităţilor cu care era înzestrat a reuşit să se 
facă repede apreciat de superiori. La scurt timp, logofătul dreptăţii. 
Ştefan Catargiu il propunea spre avansare /,°. A fost suficient ca lui 
M ihail Cueiuran „cilen judecătoriei ţinutului Suceava" să-i fie acordat, 

cu ofisul nr. 191)1, din 14 aprilie 1844 rangul de comis''1. în zilele ur
mătoare, în timp ce se întorcea de la o excursie făcută la prinţii Can- 
taeuzineşti, a contractat o puternică răceală cu evoluţie galopantă 
După o suferinţă de 1(5 zile s-a stins din viaţă, în noaptea de 4 spre 5 
mai 1844 fiind înmormîntat la cim itirul bisericii Sf. llie  din Fălti
ceni v'. Destinul, neîndurător ca şi-n alte cazuri, nu i-a îngăduit să 
transpună în versuri tot ceea ce avea de spus.

MIHAIL. CUCIURAN (181!)— 1844)

— Contributions biographiques •—

— Ri-xxum' —

En utiliSant les doeuments publics on divers recueils. Ies artieles parus dans 
la presse de 1‘epoque et d'auţres contributions moins connues. I'auteur presente cer
taines dates concernant la biographie du potte Mihail Cueiuran, qui a vecu eya- 
lement a Fălticeni. I/investigaiion commence avec les premiers aîeuis de celui-ci, 
attOStes dans les doeuments historiques et continue jusqu'â la disparition du po6tc.

Ibidem.
:!7. Corectăm afirmaţia că M. Cueiuran a acceptat „să exercite o funcţie si

milară la Suceava" (Istoria literaturii române, ed. Acad. R.S.R.. II. p. 58<>). Oraşul 
Suceava intrase In componenţa Imperiului habsburgic. odată cu răpirea Bucovi
nei. in 1775. în împărţirea administrativă a Moldovei s-a păstrat totuşi denumirea 
de ţinutul Suceava, dar aceasta avea rezidenţa in tirgul Fălticeni. Deci Cueiuran 
nu putea să-şi exercite funcţia „la Suceava" ci la „ţinutul Suceava" (sau altfel 
spus. la Fălticeni).

:î8. Gh. Ungureanu. D. Ivănescu. V, Isae, op. cit., p. 339—:H0.
:!9. Ibidem, p .  340—.141.
-10. „România literară", nr. cit., p. 454.
41. Arh. St. Iaşi, Secretariatul de stat al Moldovei, dos. 345, f. 117 v.
42. „România literară" 7ir. cil.
411. Arh. St. Iaşi, lsprăvnicia Suceava, Tr. 1615, op. 1848, dos. S)17, f. 233.
44. A. Gorovei. op. cit., p. 117. Poate Fălticenii, spre a-i cinsti memoria, vor 

atribui unei străzi numele său.

UN BUCOVINEAN DE ALTA DATĂ 

EMANUIL GRIGOROVITZĂ

MIRCEA GRIGOROVITA

în prefaţa la Antologia scrisului bucovinean pină la unire, alcătuită 
de Constantin Loghin (Cernăuţi, 19IÎ8), Grigore Nandriş arăta, pc bună 
dreptate, că fără cunoaşterea şi cinstirea trecutului unui popor nu sînt 
asigurate premisele unui viilor sănătos. Prin publicarea acelei antologii 
se realiza nu numai o datorie de recunoştinţă faţă de scriitorii care au 
menţinut trează flacăra patriotismului în acest colţ de ţară românească 
ajuns sub stăpînire străină, ci se urmărea şi aducerea aminte a unor 
timpuri care au trecut. Nu a fost în intenţia antologiei de a prezenta 
numai capodopere, ci rememorarea plină de emoţie a unor strădanii 
cinstite în folosul neamului românesc. „Talentele sînt rare în viaţa lite
rară a oricărui popor, geniile, mai rare, dar intre piscurile care se înalţă 
pînă în ceruri, peisajul e legat de coline şi dealuri, care nu sint lipsite 
de frumos1*. Şi scriitorii mai mici îşi au rolul lor cultural, care nu poate 
fi tăgăduit. în Bucovina, înainte de unirea din 1918, rolul scrisului ro
mânesc a fost dublu : de a cultiva limba română sub stăpînire străină 
şi de a servi drept hrană sufletească poporului român. Ceea ce s-a şi 
realizat cu o totală dăruire sufletească.

Constantin Loghin in Istoria literaturii române din Bucovina, 
1 7 7 ~>— 1918, (in legătură cu evoluţia culturală şi politică) Cernăuţi, 192(5, 
constatase si el că literatura Bucovinei a fost ecoul durerilor şi năzuin
ţelor româneşti şi că a fost, cel puţin în timpurile mai îndepărtate, sin

gura hrană sufletească a cîtorva generaţii.

Iar G. Călinescu remarca in Istoria literaturii române, Compendiu 
(19(>8. pag. 22(î) că Bucovina s-a remarcat, dacă nu printr-o intensă! 

creaţie, in schimb printr-o puternică culturalitate.

în paginile ce urmează vom încerca să readucem in actualitate figura 
unui fiu al Bucovinei, care a reprezentat cu cinste eulturalitatea 'larii 
Fagilor. Puţinele pagini insă care ne stau la dispoziţie ne fac dificilă 
sarcina de a prezenta astfel o personalitate atît de complexă şi intere
santă. Ne vom mărgini deci la o serie de date biografice, în foarte marc 

parte inedite, precum şi la unele notări in legătură cu vasta activitate 

a acestui fiu al Arboroasei.
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„Un scriitor productiv, cum rareori găsim aici în ţară. este bine 
cunoscutul profesor de limbi străine, Emanuil Grigorovitza*. Aşa scria 
cind va un cronicar literar despre vasta activitate a scriitorului. Căci 
Emanuil Grigorovitza, care de tînăr a părăsit locurile natale, plecind în 
ţara liberă, a fost un mare şi autentic evocator al locurilor şi oamenilor 
din Bucovina, a fost unul dintre marii noştri germanişti, precum şi un 
remarcabil slavist.

Emanuil Grigorovitza a fost un polig'.ot: in afară de limba română, 
al cărei m inuitor subtil era, cunoştea limbile germană, franceză, engleză, 
rusă, ucraineană, polonă şi cehă.

Scriitorul s-a născut la 15 februarie 1857 la Rădăuţi (jud. Rădăuţi), 
tatăl lui fiind învăţător. A frecventat gimnaziul si „pedagogiul“ statului 
din Cernăuţi. La început a activat ca învăţător in Bucovina iar apoi, după 
trecerea unui examen de capacitate pentru limba germană, franceză, is
torie şi geografie a funcţionat ca profesor la şcoli civile (BGrgerschulen) 
în Silezia austriacă la Iiotzenplotz (azi (Osoblaha, în Cehoslovacia), între 
anii 1877 şi 1878 a audiat cursuri la Universitatea din Cernăuţi, luînd 
parte activă la lucrările seminarului de literatură germană veche al prof. 
.1. Strobl şi la cursurile şi seminarul de limba franceză ale prof. Bu- 
dinsky, ambii profesori eliberindu-i certificate elogioase în legătură cu 
activitatea sa. (Certificatul de la J. Strobl datează din martie 1891). în  
1879 a părăsit imperiul austro-ungar, trecind în România ,unde a obţinut 
cetăţenia română la 13 martie 1893. în 1879 a călătorit în Italia, Transil
vania, Banat şi Bucovina (în provincia sa natală va reveni de altfel de 
mai multe ori), tn „România mică“ cîe atunci a stat un timp în serviciul 
companiei liniei ferate de stat Lemberg-Cernăuţi-Iaşi, la început ca pro
fesor la şcoala companiei la Paşcani, apoi în calitate de conducător al 
biroului de traduceri al direcţiei din Iaşi.

întotdeauna Emanuil Grigorovitza şi-a manifestat dragostea de neam 
şi patrie, in august 1882, fiind profesor al companiei, este delegatul Ro
mâniei la congresul corpului didactic la Reichenberg (azi Li^berec în' 
Cehoslovacia). Scriitorul, reprezentantul unei ţări mici şi mai puţin cu
noscute pe atunci, şi-a eî.ştigat in scurt timp simpatiile tuturor congre- 
siştilor. Urcind la tribună in uralele entuziasmate ale delegaţiilor, car(» 
scandau : „Bravo România1*, scriitorul declară într-o cuvîntare : „Eu sunt 
român şi îmi iubesc naţiunea mea cu toată ardoarea sufletului meu“. 
Apoi : „De abia au trecut puţini ani de cînd România era un stat vasal 
Turciei şi plătea un tribut ruşinos pentru nenumăratele ei încercări de 
a-şi recîştiga libertatea. însă a sosit şi momentul libertăţii. întreaga 
Europă privi uimită la acea m ină de români, cum aceştia şi-au cumpărat 
neatirnarea lor cu sîngele lor propriu, picătură cu picătură în întăriturile 
de la Plevna şi redutele de la Griviţa. Eroismul vechilor romani nu se 
stinsese în vinele strămoşilor şi cu aceasta fu trezită acea puternică am
biţie, care cerea poruncitor de la urmaşii marei naţiuni, de a ocupa 
acel loc în rîndul statelor europene, pe care l-ar cere cu stăruinţă* 
vechea Romă, dacă ar mai exista astăzi". O frumoasă confesiune de cre
dinţă a latinităţii noastre !

l ’N BUCOVINEAN DE ALTADAT.Ă — EM A N U IL  G R IG O RO V IT ZA 771

La Iaşi scriitorul a frecventat cursurile universităţii, obţinind un 
certificat elogios de la Al. Xenopol, şi a trecut cu un rezultat strălucit 
examenele de concurs, obţinute pe atunci, pentru cursul secundar, în  
irma cărora a fost numit) in  1888 profesor auxiliar la Şcoala de fii de 

militari şi, la 5 aprilie 1889, profesor suplinitor la Liceul Naţional din 
Iaşi. La 21 iulie 1889 a fost num it profesor provizoriu de limbă şi litera
tură germană la Şcoala normală de învăţători din Bucureşti (Profesor de_ 
finitiv a fost numit la 8 decembrie 1892) In acelaşi timp funcţionează 
ca suplinitor de istorie şi geografie la Liceul Sf. Sava (1890— 1891). In 
1891 e numit profesor definitiv la Şcoala de război. în acelaşi timp trece 
la Berna examenul de bacalaureat clasic (30 iulie 1891). unde a obţinut, 
cu dispensă de stagiu şi diploma de doctor in filologie cu menţiunea 
„magna cum laude11. (22 iulie 1893) (Specialităţile: slavistica, limba şi 
literatura germană modernă, limba şi literatura franceză modernă. Teza 
de doctorat avea titlul : Zum  Vokulismus der slavischen Sprachen).

în 1893 e numit profesor la Şcoala normală a societăţii pentru în 
văţătura poporului român. A mai predat germana si la Seminariul parti
cular Nifon Mitropolitul, (numit Ia 20 ianuarie 189 !). La Bucureşti şi-a 
continuat studiile la universitate, obţinind un certificat elogios de la 
Titu Maiorescu. între anii 1898 şi 1901, avind în invăţămînt un concediu 
do studii. Em. Grigorovitza pleacă in Germania pentru a urma cursurile 
Universităţii din Berlin. Acolo a funcţionat ca interpret la legaţia ro

mână.
în acest răstimp (aprilie 1898 —  martie 1901) scriitorul urmează în 

cele (> semestre mai multe cursuri şi seminarii, pe care Ie vom cita, ca 
pe un document cultural, vrînd să arătăm care erau în acea epocă 
preocupările ştiinţifice şi tendinţele unor profesori celebri de la Univer

sitatea din Berlin.
La Karl VVeinhold : 1. Exerciţii in seminarul german vechi. Curs 

medieval. 2. Poezii alese de Walther von der Vogelweide cu introducere. 
3. Wolfram von Eschenbach (Exerciţii seminar vechi). -1. Operele lui 
Otfried. 5. Texte gotice. La Erich Sehmidt: I. Exerciţii în seminarul 
german modern. 2. Fanat, de Goethe cu introducere istorică. Exerciţii 
in secţia modernă a seminarului german filologic : Operele lui Kleist.
3. Exerciţii în eminarul german modern (G. Keller). Tinărul Goethe.
4. Goethe şi Schiller. Seminar (C. F. Meyer). 5. Romantismul german 
(pînă la Heine). Seminar : Heine. La Max Iierrmann : 1. Exerciţii germane 
istorice literare relative la operele lui Uans Sachs. 2. Istoria naturalis
mului în literatura germană. 3. Introducere in istoria limbii germane. 
Istoria literaturii germane în actualitate, (> Exerciţii de critică. La Max 
Rodiger: 3. Exerciţii germanice medievale. 4. Gramatica istorică germa
nă. Exerciţii gramaticale germane. 6. Exerciţii cu privire la Gudrun. La 
Richard M. Meyer : 4. Exerciţii de limbă germană medie. La Andreas 
lieusler : Exerciţii nordice vechi. La Immerwehr : 1. Citire şi explicare 
de documente latine medievale (exerciţii). La Alexander Bruckner : 1. In 
terpretare de texte slave. 2 şi 3. Monumente literare slave şi lituaniene. 
3. Interpretări de texte slave. 4. Exerciţii slave (interpretări). Gramatica
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limbii slavo bisericeşti. 5. Texte sîrbe. Gramatica limbii polone. (5. Texte 
boeme. La Erieh Bernecker: Gramatica limbii slave bisericeşti. 5. Gra
matica contemporană a limbilor slave. La Otto Hirsehfeld : 2. Exerciţii 
epigrafice relative la inscripţii romane. La UIrieh Leopoldi Kohler : 2. 
Exerciţii istorice cu privire la inscripţiile greceşti. La Graef : 2. Exerci
ţii arheologice (interpretări). La ICarl Friedrich Geldner : 3. Gramatica 
sanscrită clasică. La Hoppe : 1. Chestiunile elementare în filozofie. La 
Adolf Lasson : 2. şi 3. Probleme fundamentale filozofice. 3. Exerciţii 
filozofice. 3. Exerciţii filozofice referitoare la enciclopedia lui Hegel. La 
W ilhelm Dilthey : 4. Istoria generală a filozofiei. La Friedrich Paulsen : 
Pedagogia şi sistemele ei.

In certificate elogioase profesori ca K. Weinhold, E. Sehmidt, M. Ro
diger, M. Herrmann, A. Bruckner îşi exprimă deplina lor satisfacţie 

faţă de munca depusă de Em Grigorovitza la universitatea berlineză. 
Faţă de E. Sehmidt, profesorul român simte un ataşament deosebit, căci 
ilustrul urmaş la catedra deţinută altădată de W ilhelm Scherer a fost 
mentorul lui. dîndu-i tot concursul în timpul pregătirii tezei de doctorat 
Doctoratul îl trece la 20 martie 1901 (deci al doilea doctorat) eu teza : 
„Die Qiiellen von CI. Brentanos „Griindung der Stadt Prag". După tre
cerea examenului de doctorat, Em. Grigorovitza se întoarce in ţară. în 
15)01 scriitorul e transferat la Liceul Matei Basarab. în  anul 1903/1904 
are pentru completare ore de germană la Liceul Gh. Lazăr. E numit 
la 20 septembrie profesor şi la Şcoala de infanterie din Bucureşti 
Em. Grigorovitza se pregătise intens pentru o carieră universitară. îl 
vedem astfel candidat la catedra nou creată de limba şi literatura ger_ 
mana de la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti. 
Depune la Direcţia învăţăm intului Secundar şi Superior a Ministerului 
de Instrucţie actele cerute de lege, însoţite de lucrările sale ştiinţifice 
şi de un memoriu de studii : Titluri şi lucrări (190(5).

Lucrările prezentate sint următoarele: Deutsche Vbertragungen 
aus Eminescu. 2. Studii germaniste (1905). 3. Beilrăge zum Studium  
deutscher Handsclirijten (1900). 4. Rumănische Elemente und Einfliisse 
in der Sprache der Siebenbiirger Sachsen (1901). 5. Die Quellen von 
Clemens Brentanos „Die Griindung der Stadt Pragu (1901). <>. Libussa 
in der detitschen Literatur (1901). 7. Grave Fritz von ’/olre. ii. Românii 
în monumentele literare medievale germane. 9. Faust. 10. Werther. 11. 
Schiller. Sînt prezentate toate lucrările principale ale scriitorului bu
covinean.

Dar catedra pe care fără îndoială o merita, nu i-a fost atribuită, fapt 
care l-a dezamăgit profund.

Intre anii 1905 şi 1911 o alături de Coco Demetrescu şi Dimitrie 
Onciul membru in comisia de capacitate pentru invăţămîntul secundar 
pentru limba germană.

în 1907 considerîndu-se necesară _la Universitatea din Iaşi o confe
rinţă de limba .şi literatura germană, ministerul aprobă crearea acesteia, 
în 1907, prin decizia Ministerului Instrucţiunii, Direcţia învăţăm intului 
secundar şi superior, nr. 71273/15 ianuarie 1907, Emanuil Grigorovitza
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este numit conferenţiar de limba şi literatura germană la Facultatea de 
Litere şi Filozofie a Universităţii din Iaşi. Grigorovitza refuză insă nu
mirea, rămînînd profesor secundar în Bucureşti. La Iaşi a fost apoi 

numit Traian Bratu.
Scriitorul bucovinean a fost membru al Societăţii filologice, al So-

■ ietăţii istorice şi 'geografice. A fost un germanist şi un profesor emi
nent, de care şi-au amintit cu drag toţi foştii lui elevi. Pentru vasta lui 
activitate a fost decorat cu ordinele : Bene Merenti el. 1 şi 2, Steaua 
României, Coroana României, Răsplata muncii pentru invăţăm întul se
cundar. el. I, Cav. Sf Stanislau (rus), Sf. Sava (sirb), Avintul ţării (pen

tru campania din 1913).

Şi, deşi stimat şi iubit, totuşi dezgustat de viaţă, Em. Grigorovitza 
r sinucide (şi în urma unor dificultăţi financiare) la li decembrie 1915, 

lăsind in urma lui regretele tuturor celor care i-au apreciat ca om, 

<".i literat, ca om de ştiinţă şi ca pedagog.
E inmormîntat la Bucureşti la cim itirul Bellu.
Activitatea lui Emanuil Grigorovitza este remarcabilă şi extrem de 

vastă, atit ca scriitor, cît şi ca om de ştiinţa, ca germanist şi slavist, ca 
traducător, avînd în vedere şi neobosita lui muncă didactică ce-i ocupa

o mare parte din timp.
Bibliografia lucrărilor lui Em. Grigorovitza cuprinde zeci de titluri. 

Cea prezentată în aceste pagini nu cuprinde toate lucrările neobositului 
autor. Are scrieri publicate în volum ,dar are si lucrări, articole, tra

duceri etc. publicate in ziare şi reviste.
Em. Grigorovitza a scris foarte mult, atit în limba română cit şi 

in limba germană. E natural, deci, ca alături de lucrări izbutite să existe 
şi lucrări mai slabe, chiar şi eşecuri. în afară de aceasta, ca orice ma
nifestare scrisă, şi opera lui trebuie judecată prin prisma epocii în care 
a apărut, prin înţelegerea exactă a concepţiilor dominante de atunci.

Constantin Loghin, in amintita Istorie a literaturii române din Bu
covina. i-a închinat scriitorului un capitol întreg intitulat : Un cronicar 
duios <i! Bucovinei: Emanuil Grigorovitza (1057— 1915), ocupindu-se insa 
numai di- activitatea literară a scriitorului. Iar G. Călinescu în Istoria 
literaturii române remarcă faptul că sint interesante amintirile— tab

louri ale scriitorului.

Em Grigorovitza, după ce s-a stabilit la Bucureşti, a făcut dese vi
zite in Bucovina, simţindu-se toată viaţa legat sufleteşte de oamenii 

plaiurilor natale.

Mihai Lungeanu notează despre volumul Chipuri şi graiuri din Bu
covina în prefaţa ultimei ediţii din 1924 : „A avut un deosebit răsunet, 
aducind ca o înviorare de pe plaiurile Bucovinei pentru prima dată puse 
in lum ină vie de cineva şi făcînd pe scriitor cunoscut de o dată publicului 
apreciator“.

Mai reuşite sînt scrierile din lumea satelor, nuvele si schiţe, care 
cu toată scurtimea lor prezintă o galerie interesantă de personaje din 
mediul secolului trecut, fără a descrie situaţii psihologice mai complexe.
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Coli1 mai reuşito scrieri sint acelea caro no prezintă intimplări si 
tipuri cunoscute tio scriitor din copilăria sa, colo relatate luind forma 
am intirilor personale, care au fost considerate drept partea cea mai 
trainică a operei scriitorului, caro no zugrăveşte uneori şi trecutul unor 
oraşe bucovinene.

„De fapt —  notează Constantin Loghin — , Em. Grigorovittza ştie să 
fascineze prin limba sa poporală, împodobită cu fraze hazlii. înzestrate 
cu cuvinte evocatoare, mişunătoare do vorbe cu tilc ,avută în proverbe la 
locul lor, o limbă expresivă şi armonioasă în gradul suprem. El nu evită 
nici provincialismele bucovinene, dînd astfel scrierilor sale un timbru 
voit local. Limba sa curge fără popas intr-un stil vioi, tocmai prin aceste 
provincialismo poporale va contribui cu material bogat şi necesar la 
înavuţirea dicţionarului ei“. Apoi : „Limba aceasta şi stilu-i săltăreţ au 
darul tle a salva cîteodată şi unele din scrierile sale care de altfel din pri
cina acţiunii reduse, ar fi puţin gustate".

S-au făcut de către Filimon Taniac unele apropieri între N. Gane 
si Em. Grigorovitza, precum şi între Mihail Sadoveanu şi Em. Grigo
rovitza.

In schimb critica a primit puţin favorabil lucrările literare cu su

biect istoric; ale scriitorului.

Avind in vedere faptul că arpeciorile lui C. Loghin au apărut în
1 că ultima reeditare a unor scrieri alo autorului a apărut în 1924 
(făeintl abstracţie tle paginile apărute in Antologia bucovineană, do C. Lo
ghin, din 11)38). o reconsiderare a operei scriitorului ar fi binevenită, 
pentru a stabili ce mai este valabil aslăzi artistic şi documentar, avin- 
du-se in vedere utilitatea unei astfel de reconsiderări). S-ar pune astfel 
problema valorificării moştenirii literare a scriitorului. Ar fi utilă publi
carea unei antologii din acest scriitor, după cum s-au republicat unele 
scrieri ale lui Iraclio Porumbescu.

Em Grigoroviţă (in unele lucrări, numele scriitorului apare şi cu 
această ortografie) a fost unul dintre cei d inţii şi coi mai importanţi 
germanişti ai noştri, a fost de fapt, întemeietorul germanisticii în Ro
mânia. A fost un cunoscător profund al limbii şi literaturii germane, a 
Joşii un bun filolog dublat de un fin critic literar. Nu a putut face 
scoală, deoarece n-a activat în invăţămîntul superior. Critica timpului a 
relevat desăvirşita competenţă a lui Em. Grigorovitzâ in materie de 
limbă şi literatură germană şi a scos în evidenţă calităţile sale de pe
dagog. A ştiut să se impună cu autoritate în societatea timpului său. 
iar foştii lui elevi şi-au adus aminte cu drag de profesorul lor Em. Gri- 

gorovitză. remarca I. E. Torouţiu. şi fără catedră universitară s-a do
vedit a fi activ, destoinic si cu dorinţa do a lăsa o urmă în trecerea 
sa prin viaţă. Tot I. E. Torouţiu, în StialH şi documente literare (V III. 
Bucureşti. 1935) nu face altceva decit să constate realitatea cînd 
afirmă că Em. Grigorovitză are „lucrări temeinice tle germanistică*1. 
Kar! Goodoke in al său Grumlriss zur Geschichta der deutschen Lite

rat ur ii citează studiul despre Werther, iar Otto Behagel în GescliichU’
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Ier deutschen Sprache  —  studiul despre influenţele româneşti în limba

■aşilor din Transilvania.
Virgil Tempeanu în Istorici literaturii germane (Bucureşti, 1943) la

• apitolul „Germaniştii români şi lucrările lor mai însemnate**, ne dă o 

bibliografie incompletă a lcrărilor germanistice ale scriitorului.

Em. Grigorovitza a fost atit filolog, cit şi istoric şi critic literar, atit 
din do ştiinţă, cît şi popularizator în domeniul germanisticii. O parte din 
.eriorilo salo tratează subiecte do literatură veche, cele mai numeroase 
insă se ocupă de literatura mai nouă. Autorul n-a încercat să ne dea 
sinteze asupra unei epoci sau asupra unui curent literar din noi puncte 
do vedere, dindu-ne in schimb studii serioase cu un caracter mai res- 

trins.
Em. Grigorovitza nu a fost numai un propagator al culturii germane 

la noi, el nu a urmărit numai să difuzeze limba şi literatura germană 
in mijlocul publicului românesc, ceea co do altfel i-a reuşit, ci a fost 
şi un adevărat mijlocitor si in sens opus. Dragostea lui pentru valorile 
poetice româneşti, pentru limba română, l-au îndemnat să ţintiă si la 
răspîndirea in străinătate a unora din creaţiile noastre poetice majore. 
De aceea a tradus 20 do poezii de Mihai Eminescu in limba germană, 
apărute intii în revista „Romănische Revue". apoi în volum la Bucureşti, 
iar apoi la Berlin. Nu so putea aduce atunci un serviciu mai bun cauzei 
culturii româneşti do cit făeintl cunoscut într-o limbă tle largă circulaţie 
pe acela co a fost şi a rămas col mai maro poet al neamului nostru. 
Chiar dacă ulterior au apărut alte traduceri mai reuşite, totuşi meritul 
lui Em. Grigorovitza nu poate fi contestat. Iar in studiul, apărut in limba 
germană, despre Elementele româneşti in limba saşilor din Transilvania. 
scoate in evidenţă influenţele româneşti în limba saşilor transilvăneni.

Un studiu, in care interesul filologic so întretaie cu cel istoric-na- 
ţional osfte: Românii in monumentele literare germane medievale —
I. E. Torouţiu în Studii şi documente literare (VII, Bucureşti, 1935) con
sideră această lucrare ca fiind „un studiu tle maro anvergură4*. Sint cerce
tate opere literare germano medievale in caro este vorba despre români, 
fie cu siguranţă sau cu o mai mare sau cu o mai mică probabilitate : 
Cronica rimată a lu i Ottokar, Cintecul Mbelungilor, o cronică nordică 
a lui Snorre Sturloson, un imn nordic Goisli, povestirea Meyer llelm- 

brechI. o sagă despre Dietrich von Bern etc.
Studiile despre Faust .şi Werther sint primele studii importante

despre Goethe publicate In România.
O parte din studiile germaniste interesează, ce o drept, numai pe 

specialist (do ex. studiul despre manuscrisul piesei Der Prinz con 
llamburg), altele insă, prin subiectul lor, au drept scop să trezească un 

interes mai general pentru literatura germană.
Emanuil Grigorovitza a scris studii şi în limba română şi in limba 

germană. în limba germană stilul său e sobru, elegant, rece, ştiinţific, 
pe cintl in studiile sale publicate in româneşte descoperim stilul lui cu
noscut de scriitor, care povesteşte cu drag, cu căldură, uneori cu o sini. 
patică nuanţă umoristică, intr-o limbă nu rareori colorată de rogiona-
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lisme, de bucovinisme. Toate aceste elemente au făcut cit si' poate de 
atractive studiile scrise în româneşte. Scriitorul ne poate purta pe tă- 
rimurile filozofice cele mai aride în stilul cel mai simplu şi mai puţin 
pretenţios cu putinţă.

Emanuil Grigorovitză a fost o personalitate cunoscută a timpului său. 
A fost amintit în Dicţionarul contemporanilor (sec. X IX )  de Dinu
11. Rosetti (Bucureşti, 18!>7); il găsim citat şi în Enciclopedia română 
publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru literatura 
.şi cultura poporului român do dr. C. Diaconovici (Sibiu. 1900). îşi are 
şi rubrica lui in Dicţionarul enciclopedic Cartea Românească, de I. Aurel 
Candrea şi Gh. Adamescu.

Recent Erich Beck no dă. o selecţie din lucrări h] scriitorului în  
Bibliografie zur l.andeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 
1965. Munchen, lillîfî (Numele scriitorului apare de 11 ori).

Tot Erich Beck a publicat în revista „Der Sudostdeutsche“, M 1903, 
nr. 20 un articol : Der grosse Erzăhler Emanuil Grigorovitza.

în ultimul timp. in diverse cărţi şi studii, apare citat numele scriito
rului. Astfel, recent, în cartea lui Vasile Notea : Spre unitatea statală a 
poporului român (Bucureşti, H>7!)).

Intrucit operele scriitorului sint epuizate de mult, numele său nu 
spune nimic generaţiei tinere. Cel mult persoane virstnico i.şi mai aduc 
aminte de numele lui ! Sau specialiştii in literatura Bucovinei, sau germa
n iştii ! De aceea am crezut că e bine să readucem in conştiinţa con
temporanilor o personalitate valoroasă a trecutului, care şi-a iubit m ult 
provincia natală, patria şi poporul.

DIN CREAŢIA LUI EM. GRIGOROVITZA

a) O peri' Iii,•rari’

1 Chipuri şi ţ/raiuri din Hucovina, Berlin. 1900 ; Ed. a Il-a, Bucureşti. 1905 ;
ed. a 11 i-ii eu titlul Cucoana Raluca, l!»24.

2. Poveşti răzleţe. Bucureşti, 1000.
Or la hotare. Istorii moldoveneşti, Bucureşti, 1!I05.

4. Schitul Crrebucului, Povestiri din trecutul Moldovei. Bucureşti, 1908.
5. Piatra muierii Povestiri din trecutul Bucovinei, Arad, 1011.
li. Cum a fost odată. Schiţe din Bucovina. Bucureşti. 1011.
7. Din cartea vitejiei. Regimentul dr infanterie nr. II din Hucovina, Bucu

reşti, 1011.
8. Amintiri, schiţe. Bucureşti. 1012.
0. Povestiri din Hui ovina. Bucureşti. 1014.
Ui. Duduia Pulheria. Amintiri şi schiţe din Ţara Fagilor, Bucureşti, 1022.
11. Nuvele şi schiţe publicate in revistele: „Junimea literară", 1007, 1010, 

1 0 1 1 . 1012. in Luceafărul", 1011, „Flacăra", 1015— 1016, „Vatra" 1805.

!>) Germanistică

1 . Heitrăgr zum Studium drutsehrr Handschriften
a) Das Erdmannsdorfersche Manuskript zu Kleists Drama „Prin/. . von
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llomburg'1.

b) Buraeks Haiulschrift zur altdeutachen Srquenz „Memento mori", Ber
lin. 1000.

2. Studii germaniste. Dialectul aşa numit săsesc al Germanilor din Transil-
• „ • elrmentrlr române cuprinse in el. Bucureşti, 100O.

Rumănisrhr Elemente und F.infliisse in der Sprache der Siebcnburgcr

1 ut\ehen, Ifeidelberg, 1001.
4. Die Quellen von CI. Brentanos ..Griindung der Stadt Prag", Berlin, 1001.
' Libussa in der deutschen Literatur, Berlin. 1001.
ii Românii in m onum entelr. literare germane medievale. Bucureşti, 1001.
7. Grave Frilz von Zolre, der Oetinger als Hcldengestalt in mittelalterlichcn

Chroniken und Liedern, Leipzifi, 1001.
> h'aust. Studii Ia geneza, dezvoltarea şi analiza critică a operei lui Goethe,

Bucureşti, 1005.
0. Suferinţele tinărului Werther. Reflexiuni la romanul lui Goethe. Bucu

reşti. 100X
in. Studii germaniste. Bucureşti, 1005.
11. Articole apărute in ziarul „Conservatorul".

a) Filosof ia germană de astăzi şi noul ei mentor Rudolf Eucken.
b) Cîteva pagini din Schonbach „Cititul şi cultura".
c) Poetul Heinrich Heine.
d) Ralph Emerson.

U Curs complet de limba germană pentru şcoalele secundare româneşti in
I parfi (Cărţi de citire gradate, gramatică, carte de exerciţii, ca şi un dicţionar
german-român şi unul român-german. 1801.

IX Lectura germană pentru cursul de etimologie, de George Coman în co
laborare cu Em Grigorovitza. Bucureşti.

14. Lectură germană pentru cursul de sintaxă şi compozi(iune, de George 
Coman in colaborare cu Km. Grigorovitza, Bucureşti.

15. Autorii germani. Lectură specială, Bucureşti. 1804.
10. Carte dr exerciţii la etimologia germană. Bucureşti.
17 Etimologia şi sintaxa Ihnbei germane in limitele trebuinţelor cursurilor

secundare. Bucureşti, 1804.
18. Intiia carte de limba germană (cu etimologie aplicată. Destinată pentru 

începătorii claselor secundare. Ed. II, Bucureşti. 1804.
1!'. Fragmente didactice şi teologice din literatura germană. Bucureşti.
2i». Dic[ionar german-român. de dr. Em. Grigorovitza şi W illi Ghiil, Bucu

reşti (in mai multe ediţii).
21. Fragmente in manuscris:

a) Elemente germanice vechi in limba română.
b) Comedia germană şi dezvoltarea ei in raport cu cea franceză.
c) Inriuriri franceze in operele lui Schiller.

22. Deutsche Obertraguugen aus den erlesenen Dichtungen des verstorbenen 
Poeten Michael Eminescu. Bukarest. 1807.

2:î. Verbreehertum und Svhule (Kulturhistorische Studie) von Ştefan Mihă- 
ileseu (traducere din limba română).

24. N. Gane. Die Eiche von liorzeşti, Erzahlung (Traducere), („Romănische 

Rcvue").
25. Bucureşti zur '/.rit der grossen franzOsischen Revolution, von Dr. Gion 

Ion eseu (traducere. „Romănische Revue").

o
Diverse

1 . Heitrăge zur Studium des Heieinanderwirkens von Mgthus und Geschichte 
m der Volkspoesie Vergleichende mythologischc-linguistische Abhandlung, Leip- 

wii. IR0X.
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2. Zum Vokalismus der slavischen Sprache».
:i. Dicţionar rus-roindn, Bucureşti ; Ediţii : 1894. 1896, 1921.
4. Dicţionar rus-romăn, Bucureşti. 1901.
5. Lexicon de companie roiiuin-rus-buhiar-ţjeriiian. Bucureşti. 1896, 1K‘*7
i>. Călăuza militarului rumân dincolo <le hotarul ţării. Text comparativ ro- 

măn-nHi<ihiar-sirb-bul<iar-rus-<ierman, acomodat trebuinţelor de campanie. Bucu
reşti. i«ii:î.

7. Dicţionarul iieo<iralic al Bucovinei, Bucureşti, JM08.
ii. N. Gogol : Oameni vechi (Traducere), Bucureşti.
9. Ancheta învăţămintului secundar. Huiduită de către Mihail Vlădescu, in- 

misiunca de anchetă fiind alcătuită din 1. Găvăneseul, I. Otcscu. Emanuil Grig •- 
rovitza, Bucureşti. 19(16.

EI \ Bl KOW1.NER VON E1NST : EMANI Ml. GRIGOROVITZA

Zuxummcnfuxsunţi

Emanuil Grigorovitza war eine der profilicrtesten Persfjnliehkeiten der Buk <>• 
wina. Er war der grtfBte rumanische Prosaist der Bukowina vor dem ersten Well- 
krieg, er war der erste grolle rumiinische Germanist und auch cin gediegerte;- 
Slavist.

Emanuil Grigorovitza ist im Jahre 1857 in Rădăuţi geboren und im Jahr<- 
1915 in Bukarest gestorben. 1879 verlielJ er das habsburgischc Reich und war- 
derte nach dem damaligen kleinen Rumănien aus. wo er Deutsehlyzeal — professor 
wurde. Nachdem er auch an der Berlinei' Universitiit studieri iiatte. promoVcrte 
er zum Dr. Phil. beim bekannten Germanistei! Erich Sehmidt. Seine sclirifts'.elh-- 
rische, sowie seine wissenschaftiche unei didaktischc Tâtigkeit ist umfangn- ! 
Auch als Ibersctzer war E. G. Uitig. Seine literarischen Schriften. die iţim .;<■ 
rechtigterweise die Kennzeichnung als ..wehmutigen Chronisten der Bukowina" 
einbrachten, haben literarischen und informatorischen Wert. indem sie Mensi !ie:i. 
Ereignisse und Ortschafen aus der Bukowina schildern.

Die besten literarischen Schiipfunuen simi diejeiniyen. die uns Eroignissi- u>id 
Mcnschen be.schreiben, die dem Schriftsteller aus seiner eigcnen .lugcnd bekannt 
’varen, und die die Gestalt peisonlithei Erinnerunjîen annehmen. Der Schriftstel- 
ler scllilder.t auch die Vergangenheit einiger Bukowiner Stadie.

Em. Grigorovitzas german islische Studieii beinhalten Probleme der deutsi
I.iteratur sowie solche der deutsch-ruinUnischen Kulturbeziehungen. E. Gr. w a r  

fin griindlieher Kenner der deutschen Sprache und Literatur, war ein guler Philo- 

log und ein scharfsinniger literarischer Kritiker zugleich. Redeutend sind se ine  

(jbersetz.ungen ins Deutsche und ;ius dem Deutschen. Fur seine Verdicnste wur !-.-n 
ihm mehrere rumiinische and ausliindische Ordon verliehen.

Emanuil Grigorovitza bewies in seiner fruchtbaren und uneriniidlirhen 'Hi- 
tigkeit dalJ er sein Volk und sein Vateiiand geliebt hat.

L I V I U M A R I A N

La centenarul naşterii scriitorului

El 'GEN DIMITRIU. PETRU FROICU

Se împlinesc «nul acesta 
1'" * do ani de la naşterea 
. liitorului şi profesorului 
l.iviu Marian. Fiu al folclo
ristului S. FI. Marian şi al 
l.i ontinei. vlăstarul căruia 
'• ■•tinul i-a hărăzit talent şi

■ viaţă d0 înfăptuiri dar şi 

i! suferinţe, a văzut lumina 
/i!e la Şiret 111 25 mai (i iti-

i - 188:5. iu casa bunicilor 

Gheorghe şi Maria Pio- 
Irovschi. Bunica sc- trăgea 

di tr-o veche familie de no

uţii polonezi - Grigorovici 
refugiaţi in sec. al XVIII- 

•.! in Bucovina, din motive 

politice. Tot aici s-au născut

11 ti doi copii ai folcloristului :

Victor şi .Aurelia, care a11 

murit foarte curînd. In 1881 

venise pe lume Inocenţiu.

.Acesta a urmat Politehnica 

din Viena. a ajuns inginer
hidrolog la Cernăuţi, a participat ca ofiţer in armata austriacă la asediu'

■. etăţii Przemysl in primul război mondial şi a căzut prizonier, fiind dus 

i:; captivitate la Zarev, in ţinutul Astrahan. A murit in 1920 dc tifos

■xantematic, fiind inmormîntat la Cernăuţi.
S. FI. Marian a petrecut opt ani la Şiret. In acest orăşel au prins 

' uţâ primele opere* care au văzut lum ina tiparului la Cernăuţi, S ibiu şi
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Bucureşti Aici va primi adresa2 Academici Române, semnată dc I. Ghi
ca şi Al. Odobescu, prin care i se aducea la cunoştinţă că a fost ales 
membru activ al înaltului for bucureştean. Universul creaţiei şi al vieţii 
petrecute la Şiret ne recomandă cu prisosinţă munca acerbă a cercetă
torului ştiinţific, dar şi căldura sufletului de familist, de soţ şi tată model, 
în a cărui casă a domnit dragostea, cinstea şi simţul datoriei:f.

în mai 1883, S. FI. Marian este mutat ca profesor provizoriu la G im 
naziul superior gr. or. din Suceava, unde-şi va aduce mai tîrziu şi fa
milia. Din fericire, am avut posibilitatea să aflăm unde a locuit'1 pină 

la mutarea în casa cumpărată de la fraţii Johann şi Georg baron de 
Kapri 5.

Liviu a urmat şcoala primară in Suceava. Continuă studiile liceale 
în acelaşi oraş între 18î>3— 1901, fiind un elev conştiincios şi harnic. 
La fondul memorial şi documentar „S. FI. Marian" se păstrează 1 (> ca
taloage in care folcloristul a făcut numeroase însemnări utile pentru 
cercetarea vieţii familiale şi a ce'.ci culturale din epocă. Printre elevii 
români, întîlnim  şi numele fiului ,eu calificativele: „lobenswurdig" si 
„befriedigend“ Acestea constituie suficiente motive să credem că pă
rintele nu şi-a favorizat fiul, atitudinea sa imparţială fiind exemplu de 
probitate morală şi profesională Din cataloage, aflăm că folcloristul a 
mai predat temporar la Suceava ştiinţele naturii şi istoria.

în casa de la Suceava, viaţa familiei se desfăşura într-o atmosferă 
plăcută. Profesorul supraveghea lecţiile copiilor, făcea vizite la „Clubul 
Român11 sau !a „Şcoala Română" pentru a se întilni cu intelectualitatea 
tirgului, apoi revenea acasă şi se apuca de lucru cu înfrigurare. Aici 
s-a făcut şi muzică aleasă de cameră. Fusese adus de la Viena un pian 
„Ehrbar", la care cînta Leontina şi mezina Maria ; folcloristul cinta la 
flaut, Liviu la vioară, iar Inocenţiu la violoncel.

în 1885 S. Fl. Marian l-a prim it ca oaspete pc Mihai Eminescu. Era 
anul în care se năştea mica Aspazia, fetiţă de o inteligenţă rară, care 
s-a stins in 1890.

între 1901— 1905, îl găsim pe Liviu Marian la Cernăuţi, ca student 
al Universităţii din capitala Bucovinei. S-a înscris mai întîi la Facultatea 
do drept, dar se transferă din anul 1 la Litere şi filozofie. Hotărîrea sa

1. Vezi : Liviu Marian, SIM IOX FLOREA MARIAN  — Schiţe biografici'. 
Bucureşti, Inst. de arte grafice Carol G6bl, S-sor I. Şt. Rasidescu. 1910, p II

2. nr. 1096 din 26.3.1081.
:s. Eugen Dimitriu. S. Fl. Marian in oraşul Şiret — Comunicare ţinută in 

Şiret la Casa <ie cultură, in cadrul „SăptămSnii culturale siretene" — ediţia a IV-a. 
la 2-1 mai 1982.

4. Ne confirmă însuşi folcloristul, intr-o însemnare pe un catalog al elevilor 
săi, aflat azi la Fondul memorial şi documentar .,S. Fl. Marian'* : la un oarecare 
Matasar, peste drum de Casa polonă, căruia i-a plătit chiria pină in noiembrie. 
Azi casa este demolată.

5. Cu cei 4.000 de lei din Premiul „Năsturel Herescu“ al Academiei Române, 
obţinuţi pentru Ornitologia poporala româna (2 voi.), Cernăuţi, 1883.

6. „lăudabil** şi „muItumitor".
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a stîrnit oarecum mirarea tatălui, care nu i-a obiectat însă nimic, avînd 

l> plină încredere în seriozitatea acestuia.
Certificatele de colocvii7 ne dezvăluie studiile strălucite pe care le-a 

făcut tînărul la Cernăuţi. Unele poartă semnătura lui I. G. Sbiera, pe care
l .i avut profesor. Dintre temele tratate de Liviu Marian, amintim : Scri
suri alese ale Ini Plinius, Istoria limbii şi literaturii române in sec.. 
W  III. Homer şi Hesiocl, Satirele lui Horaţiu, Capitole alese din literatura 
poporană, Th. Şerbănescu, viaţa şi opera sa etc.

A participat activ la viaţa culturală a societăţilor studenţeşti din 
Hucovina. La 21 mai 1905, la Cernăuţi se pun bazele societăţii acade
mice „Dacia". Liviu Marian este ales primul preşedinte8, iar Filaret Do
boş —  vicepreşedinte şi controlor. în comitet au mai fost aleşi Dimitrie 
Logigan .Simion Ivanovici, Vasile Marcu şi Teodor Balan —  istoricul de 

mai tîrziu.
După terminarea studiilor universitare în 1905, Liviu Marian este 

numit profesor suplinitor la Gimnaziul superior gr. or. din Suceava. Pină 
la moartea tatălui său, a fost fiul cel mai iubit, de care folcloristul se 
miadrea. Preocupările scriitoriceşti ale tînărului, i-a apropiat şi mai 
mult. Si- vor ocupa amindoj de îmbogăţirea continuă a bibliotecii, cu 
cărţi si reviste tipărite în ţara liberă, in imperiu si la alte edituri din 
Europa. Şi-a ajutat tatăl la corectarea şpalturilor, muncă migăloasă care

cerea multă răbdare.
In perioada petrecută ea profesor la Suceava, Liviu Marian a desfă

şurat o intensă activitate culturală. Este unul din întemeietorii Reuniunii 
de cîntare „Ciprian Porumbescu". iar Victor Morariu afirmă : „...ba chiar 
acela care intr-un moment de fericită inspiraţie, a propus, în şedinţa 
constitutivă din 1(5 iulie 1903, acest nume pentru societatea muzicală 
ce urma să se înfiinţeze —  nume sortit să fie apoi însuşi programul si 

rostul de existenţă al harnicei societăţi"!l.
La început de veac, in Suceava se simţea o acută nevoie pentru pro

movarea teatrului românesc. Liviu Marian a depus mari eforturi în acest 
scop. Continuînd şirul amintirilor despre bunul său prieten, Victor Mo
rariu adaugă: „...în curînd, in 1905. reuşeşte să înjghebe o trupă de di
letanţi şi să reprezinte cu m ult succes Ia Suceava şi apoi la Rădăuţi, co
media de moravuri „O căsnicie", de căp. G. Ursachi. în 1906, Liviu 
Marian pune in scenă piesa „O noapte furtunoasă", in care va interpreta 

rolul lui Rică Venturiano" l0.

De anul 190-1. se leagă debutul său literar in „Junimea literară" " , 
revistă ce apărea la Suceava. In calitate de editor şi redactor responsabil, 
Ion Nistor i-a cerut deseori concursul pentru bunul mers al revistei. îi

7. Păstrate la Fondul memorial şi documentar ,.S. F. Marian**.
8. Vezi : Filaret Doboş, Societatea academica română „Dacia" — 25 de ani 

dc viaţă studenţească : 21 mai 1905—21 mai 1931), Cernăuţi. 1930, p. 20.
9. Victor Morariu, Amintiri despre Liviu Marian, „Făt-Frumos**, An. XV III, 

nr. 1, ian.-faur, 1943. p. 4—•>, Cernăuţi.
10. Idem.
11. Liviu Marian, Activitatea mea publicistică — 1904—1927, Chişinău, Tip. 

Eparhială „Cartea Românească**, 1927, p. (i.
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scrie din Viena. Cernăuţi, Pola şi-l ţine la curent cu noutăţile Unul diiv 
stîlpij dc nădejde ai „JuninŞei literare" a fost George Tofan, cu care 
Liviu Marian a legat in timp o strînsă prietenie. In 190(>, fiul folcloris
tului participă la Bucureşti, alături de 2000 de ţărani români bucovineni., 
la Expoziţia jubiliară de 10 de ani de domnie ai regelui Carol I. Cu 
acest prilej a făcut un pelerinaj la mormin'tul lui Eminescu. A plecat 
apoi în Dobrogea, ajungînd la Constanţa pe locurile unde a fost surghiunit 
poetul lalin Ovidiu.

în tumultul unei vieţi creatoare, cu frumoase rezultate pentru tată 
■?i fiu, părea că fam ilia Marian se putea socoti fericită. Era totuşi o fe
ricire umbrită de suferinţele fraţilor români, care gemeau sub jugul 
habsburgic. Dc altfel şi tatăl şi fiul aveau să guste din plin amărăciunea 
absolutismului vîenez. Anul 1907 a fost plin de încercări. Liviu Marian 
îşi pierde tatăl I3. De aici, înainte, din leafa de profesor, va trebui să-şi 
ajute mama şi sora. să-şi ajute fratele încă student la Universitatea din
A. iena. Va întreţine strinse legături cu Academia Română (mai ales cu 
I. Bianu), pentru tipărirea manuscriselor râmase de la folclorist şi pen
tru primirea în continuare a abonamentelor. Paralel, va desfăşura < 
rodnică activitate publicistică, numele său impunîndu-se tot mai mult 
in Bucovina şi în ţara liberă.. Va participa activ la viaţa culturală, ală
turi de scriitori şi cărturari, dintre care amintim pe G. Rotică, G. Tofan 
sau Filaret Doboş. Ecoul scrierilor sale ajunge pină la E. Lovineseu, c ,.n
i se adresează amical din Paris în 190U. Un an mai tîrziu, la Fălticeni..
ii citeşte —  alături de M. Sadoveanu, schiţele şi nuvelele, îndemnîndu-1 să 
le adune în volum.

Sînt ani do intensă activitate culturală, cind Liviu Marian contribuie- 
cu toate forţele la viaţa spirituală a românilor din Bucovina. în 1908 apoi 
în 1910 (pentru comemorarea a 20 de ani de la moartea lui I. Creangă), 
a însoţit pe scriitorii veniţi din patria liberă, să ţină şezători literare 
la Suceava. Rădăuţi, C im pu lungv' şi Cernăuţi. Şi-au dat concursul 
atunci, M. Sadoveanu, E. Girleanu, Şt. O. losif, Caton Theodorian, A. de 
Horz. Cincinat Pavelescu, Ion Minuleseu, Corneliu Moldovanu, pe care 
Liviu Marian i-a avut oaspeţi în casa părintească. Aceştia au păşit eu 
emoţie pe urmele lui S. Fl. Marian, unde fuseseră A. Gorovei, Gustav 
Weigand, Xenopol. I. Bogdan, C. I. Istrati, P. Poni, T. T. Burada. 1. Dra- 
goslav, ca să pomepim do"r cîteva nume cunoscute în epocă.

Oficialităţile habsburgice îl aveau desigur in evidenţă, ca .şi pe alţi 
intelectuali bucovineni. Patriotismul .or ii şoca, căci le dejucau planurile 
diabolice de deznaţionalizare. Cînd Liviu Marian a început să ceară d» 
la diverse şcoli liste de elevi pe naţionalităţi, pentru a urmări cit de 
grav era procesul de înstrăinare, autorităţile au intrat în alertă. Poliţia

12. Vezi, Corespondenta către Liviu Marian, Fondul mem. si doc. ,„S Fl Ma
rian", inv. <144. 945, 947, 948, 953; 956.

13. Mort la II 24 aprilie.
14. Vezi corespondenţa lui Gavril Rotică. către Liviu Marian (Fondul mem 

aoc. „S. Fl. Marian").
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făcea investigaţii discrete la conducerea Gimnaziului superior din Su- 
t. eava, interesîndu-se de comportarea profesorului. Fuseseră interogaţi şi 
elevii claselor unde avea ore. Erau aceiaşi „românofagi aduşi de vîn- 
turi" |;\ care i-au făcut viaţa imposibilă şi elevului S. Fl. Marian, nevoit 
să-şi continue liceul peste munţi în Transilvania. Erau aceiaşi care-ţ, 

puneau mai tîrziu piedici profesorului S. Fl. Marian, să participe — 
ea membru activ al Academiei Romane — la sesiunile anuale do la Bu- 

/■uresti.
Cercul intrigilor j—a strins tot mai mult in juru. lui Liviu Marian. 

Pentru anul 1913 i s-a refuzat catedra în Suceava, dîndui-sc post la... 
Şiret. Mutarea in alt oraş însemna o grea lovitură dată familiei, care 
depindea în mare măsură de .sprijinul său. Memoriile adresate diverselor 
foruri la Cernăuţi si Suceava au rămas fără nici un rezultat. In deznă
dejdea care cuprinsese in. acei ani grei sufletele multor români bucovi
neni, unii şi-au găsit un refugiu in activitatea culturala închinată fra
ţilor subjugaţi. Liviu Marian colabora cu scriitorii prieteni, cutreiera 
satele şi oraşele ţinînd conferinţe, şezători, in care erau evocate marile 
personalităţi clin istoria neamului Mi. întreţinea strins? legături cu căr
turarii români din ţara liberă şi din imperiu, publicind la diverse re
viste. Intre 1910— 1912 ii apăruseră două volume de proză17, schiţa 

u'aiografică închinată lui S. F. Marian, iar din 190-1 va semna numeroase 
Dădtiii literare în reviste. Toate acestea i-au adus in 1910 titlul de membru 
La 31 cietăţii Scriitorilor Români.

* -''-in 1914 .peste cerul Europei se aşterneau nori grei. prevestitori ai 
primei conflagraţii mondiale. Sub presiunea popoarelor subjugate, te
meliile unor imperii începeau să trosnească. Se apropia ceasul izbăvi
rilor, dar cu preţul unor jertfe înspăimîntătoare. Viena intra într-un 
război pe care avea să-l piardă. Din Bucovina, mulţi au murit sul) steagul 

imperiului, duşi fără voia lor să lupte pentru o cauză străină. La fel 
de mulţi au trecut hotarele nefireşti, în ţara liberă, înrolîndu-se volun

tari in rîndurile armatei române. Liviu Marian fusese mobilizat şi dus 

pe fronturile din nord-vestul imperiului. Era mulţum it că nu trebuie să 

lupte împotriva fraţilor săi. Pe poziţii, se ocupa in clipe de răgaz cu lite
ratura. Din acea perioadă datează unele lucrări ale sale lt!. Era in acelaşi 

timp îngrijorat de soarta familiei, a manuscriselor rămase de la folclorist 

si-i sfătuia pe ai săi să le încredinţeze Academiei, sau să le ducă la

15. L iv iu '‘'•'Han, Simion Florea Marian — Schite biografice, p. V.

16. Două ~  afii mari ale lui Creangă şi Eminescu. aflate azi la Fondul 
mem. „S. FL Ma. păs1, au circulat prin Bucovina, fiind împrumutate pentru diverse 
serbări în cadriiorul netelor de lectură sau al societăţilor culturale.

17. Suflete*’1' °%here, nuvele şi schiţe. Bucureşti, Ed. „Minerva", 1910 şi 
Printre stropi, povestir i şi poeme în proză. Suceava, Ed. „Şcoalei Române1*, 1912.

18. Liviu Marian, Pe unde a bîntuit lupta ; O bucată de p iine ; Morminte de.
ero i; însemnări (din carnetul unui căzut). Fondul mem. şi doc. „S. Fl. Marian".

.Diverse manuscrise, inv. 383—388.
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Fălticeni la rude (T. V. Ştefanelli şi familia Belici) 1!). Suceava trecuse 
dintr-o mină în alta, mulţi cunoscuţi dispăruseră. Din fericire, familia 
Marian scăpase de pericole.

Războiul adusese dezorganizarea şcolilor. Unii profesori erau mo
bilizaţi. alţii căzuseră pe front. In măsura posibilităţilor, autorităţile m i
litare austriece permiteau revenirea la catedră a unor dascăli. A făcut 
diverse memorii şi Liviu Marian, care între timp ajunsese plutonier. 
Toate i-au fost respinse, ştiindu-se de cei în drept că Feldwebel-ul era 
un patriot indezirabil, ce trebuia ţiniîl departe de catedră. în  iunie 1916, 
fiul folcloristului, care se afla la Suceava în concediu, se hotărăşte să 
dezerteze. Trece graniţa în teritoriul românesc liber şi timp de un an. 
va poposi prin Bucureşti şi alte oraşe. In anul următor se opreşte la Bălţi, 
fiind angajat ca profesor la gimnaziul din acel oraş. Se mută aP<>* la 
Chişinău. unde a lucrat în Directoratul Instrucţiunii Publice, apoi ca pro
fesor la liceul „13. P. Haşdeu“, al cărui director devine ulterior.

Departe de locurile natale, Liviu Marian a dorit să se întoarcă 
acasă, ca profesor la Suceava sau Cernăuţi. Toate încercările sale n-au 
avut succes. Ne-au rămas mărturii patetice ale vărului său Leonida Bod
nărescu, care s-a aflat în preajma singuraticului bucovinean, ca profesor 
la liceul „Haşdeu“, pină în decembrie 1920, cînd a preluat conducerea 
liceului din Coţmani. Apreciindu-i sensibilitatea şi omenia, Bodnăresc., 
scrie : „Dorul de Bucovina şi de rudele sale il frămîntau mereu şi ( *.t 
am plecat la Coţmani, mi-a strîns la gară mîna şi mi-a spus îndu’V  
„Nu uita de m ine; poate că tot se va găsi un post potrivit şi p f .V j .  
mine“ — Dar intervenţiile mele, pe la diverşi potentaţi de a-l rechema 
în Bucovina n-au avut nici un efect** w.

In perioada intcrbc.ică, Liviu Marian a desfăşurat o intensă activi
tate scriitoricească. A colaborat cu N. Dunăreanu. A corespondat cu 
Constanţa Marino-Moscu, H. Sanielevici şi mulţi alţi condeieri reputaţi.
I s-au cerut articole pentru „Sburătorul**. „Viaţa Românească*1 (chiar de 
către G. Ibrăileanu, prin intermediul bunei sale prietene Marino-Moscu). 
Broşura Activitatea mea publicistică'-' oglindeşte o muncă creatoare.

în 1925 se căsătoreşte cu profesoara Valentina Grosu. Soţie ideală, 
l-a ajutat în tălmăciri ale scrierilor în 1. rusă I-a stat alături in mo
mente de grea suferinţă, pricinuită dc boala ireversibilă a scriitorului, 
îşi susţine doctoratul în 1927 la Universitatea din Cernăuţi, în bună 
măsură la îndemnul verişoarei sale. Constanţa Marino-Moscu. Obţine 
titlu l de doctor in filologie modernă cu româna —  materi:* principală şi

-------------  . icepu

1!). Vezi corespondenţa lui Liviu Marian către mama 11 ?  .n 4 dec 1914 .
12 dec. 1914; 21.1.1915 şi 2X5.1915, Fondul mem. „S. Fl. M 't *n -, Scrisori către 
Leontina Marian, inv. 34—:!7.

2(J. Leonida Bodnărescu, Amintiri despre Liviu Marian, ăt-Frumos“, Cer
năuţi. An. X V III, nr. 1, ian.-faur 1943, p. 13— lli.

21. Vexi nota II.

22. Crestomaţia Prozatorii noştri a apărut in rusă la Chişinău. Pentru această 
ediţie, Liviu Marian nu indică anul, in broşura Activitatea mea publicisticii
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psihologia —  secundară. Lucrarea se intitula : Contribuţii Ici istorici li
teraturii româneşti clin veacul al XlX-lect 2:l.

In 1931 îşi pierde mama. Şubrezit de muncă, se îmbolnăveşte in 

toamna anului 1937 de o gravă afecţiune intestinală. Suportă o inter
venţie chirurgicală care nu-i aduce vindecarea. Supus unui tratament c-u 
raze, făcut de un reputat medic din Chişinău, are neşansa să fie uitat 
de medicul chemat la telefon. Suferă arsuri care-1 vor obliga la alte două 
operaţii la Viena (în ianuarie şi mai 1938), fiind însoţit pînă in capitala 
Austriei de dr. Maria Veskrna din Suceava. Rezultatul a fost şi de astă 
dată negativ. Este pensionat pentru incapacitate de muncă, cu o sumă 
ce nu-i îngăduia să facă faţă vieţii in continuă scumpire. Neg li jind 
plata cotizaţiilor, a fost exclus din S.S.R. Ne-au rămas in legătură 
cu acest trist episod — amintirile prof. univ. dr. Victor Morariu : „Aceeaşi
S.S.R. acuma la urmă numai cu maro greu s-a hotărît să-l reînserie 
in rîndurile membrilor ei (...) şi să-i acorde scriitorului bolnav, pribeag şi 

sărac o mizeră pensie viageră**

Evenimentele din vara anului 1940 îl prind ros de boală, chinuit 
de dureri insuportabile. Dorinţa lui fusese să se stabilească la Suceava 
sau Fălticeni, dar împrejurările i-au fost nefavorabile. A ales în cele 
din urmă Craiova, unde va mai trăi doi ani. Imobilizat la pat. dicla 
din cind în cînd Valentinei Marian unele versuri, care s-au păstrat-’. 
Dăduse de urma lui Leonida Bodnărescu, căruia i-a trimis trei scrisori. 
La 31 mai îi face <> confesiune zguduitoare : „Mi-a rămas sufletul şi oase
le acoperite cu piele. Tragedia cea mai mare a mea : fiind singur in 
străini şi fără c ă r ţ i* * S e  stinge la 25 noiembrie 19 12. Adus la Suceava, 
a fost înmormîntat în cavoul familiei în cim itirul de pe dealul Cetăţii. 
Nu imp'inise incă 60 de ani şi dispărea — curioasă coincidenţă —  la 
vîrsta tatălui său. folcloristul S. Fl. Marian. Soţia, Valentina Marian, a 
murit în 21 noiembrie 1981, păstrînd vie amintirea scriitorului, cu caro a 

împărtăşit bucurii şi necazuri.

Activitatea publicistică a lui Liviu Marian începe din 1901 (cînd 
intrase la Universitatea din Cernăuţi), cu poezii originale şi traduceri 
din germană, impresii de călătorie, schiţe şi povestiri. „Abia din 1904 —  
scrie el —  m-am dedicat cu predilecţie cercetărilor istorice şi eritice-li- 
torare. Decisivă pentru noua orientare a activităţii mele publicistice a 
fost întemeierea la Cernăuţi, unde urmam la Facultatea de litere, a re

2:1. Diploma, păstrată la Fondul mem. „S. Fl. M(arian)", e semnată intre alţii 
de N. Cotos, rectorul Universităţii şi A. Ieşan — decanul Facultăţii. Anul naşterii 
lui Marian — 18(14, este trecut «ieşit. Acosta s-a născut in 25 mai,6 iunie 188:).

24. Victor Morariu. Amintiri despre Liviu Marian, „Făt-Frumos”, Cernăuţi. 
An. X V III, nr. 1. ian.-faur. 1943, p. 4—6.

25. La Fondul mem. doc. ..S. FI. M.“
2(5. Leonida Bodnărescu. Amintiri despre Liviu Marian, „Fă:-Frumos“, Cer

năuţi. An. X V III, nr. 1. ian.-faur 1943, p. 13— 10.
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vistei „Junimea literară", între a(i) cărei întemeietori şi colaboratori 
simt şi ('u do la 1 ianuarie 1904“ -'. în paginile acesteia, Liviu Marian 
e prezent pînă in 1914. cind începe primul război mondial.

Din materialele ce ne-au stat la dispoziţie la Fondul memorial şi 
documentar „S. Fl. Marian1', am identificat 17 lucrări tipărite tle Marian 
in volum şi 105 în diverse periodice. în Prefaţa la ArVviiatm  mea publi
cistică. autorul atrage atenţia că pentru perioada 1904— 1934, a omis 
toate lucrările beletristice (cu excepţia celor tipărite in volum) şi aproape 
toate cele cu caracter cultural-social, care au apărut în diverse reviste : 
„Adevărul literar şi artistic'4. „Cosinzeana“, „Curentul nou“, „Junimea 
literară", „Luceafărul'1, „Hamuri", „Sînziana", „Sburătorul" etc. în afară 
dc literatură originală, in revistele mai sus amintite a publicat traduceri 
(versuri şi proză) din Dostoievski, Geib?l. Gorki. Lenau. Machar, Merej- 
kowski .Mul tatu li, Nadson. Rosseger, Saar, Schiller, Strindberg, Uh- 
land, Wilde ş.a.

în cele ce urmează, vom trece in revistă activitatea sa de poet. pro
zator, autor de studii literare şi traducător. Vom evoca apoi cîteva scrieri 
diverse şi corespondenţa prim ită de la unele personalităţi şi instituţii 
culturale.

Poezia A m urg28 e datată chiar de autor. 21.1.1911. Abordează 
soarta unei femei care Irezindu-se în lumea aceasta ca un fluture, şi-a 
desfăcut aripile pentru o nesfirşită pribegie. în rolul eroinei poate fi 
oricine, care nu ţine seamă de scurgerea ireversibilă a timpului. Substra
tu l filozofic al poeziei este ev ident:

„N-ai crezut un scop să aibă 
Clipa vieţii trecătoare 
Şi ţi-ai început colinda 
Pribegind din floare-n floare

Ai trecut din braţc-n braţe 
Şi-astăzi eşti a nimănui ;
Cit de greu e să-ţi faci cuibul,
Cînd pluteşti in vînt hai-hui!“

Lut şi plumb -'1 e datată 2(5 iulie 1910. Străbătută de o tristeţe ne
mărginită, poezia este ecoul disperării unui dezrădăcinat fără sprijin, 
fără cunoscuţi, fără speranţă. A lua viaţa de la început, cînd eşti bătrin 
şi mai ales bolnav, e foarte greu :

„De lut e tot în juru l meu,
Şi lut am fost cîndva şi eu,
Degeaba mă întreb mereu 
De unde vin ?“

27. Liviu Marian : Activitatea mea publicistica — 1904—1934, Chişinău, „Tip. 
Moldovcnesc“, 1938, p.

28. Ms. original, la Fondul mem. doc. „S. F. M.“, Manuscrise div. inv. 393.
29. Ms. dactilografiat, Fondul mem. „S. Fl. M.“, — Manuscrise div. inv. 398.
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Apă şi l u t : iată ce s u n t:
Apă : să ud cu lacrimi un întreg păm int 
Şi lut ca să mă pierd în vînt,
Iată ce sunt..."

Presimţindu-şi sfîrşitul, poetul e lucid şi înfruntă demn soarta :

„Dc ce mă-ntreb unde-am s-ajung,
Cînd n-am un drum atît de lung 
Pină să dorm clin nou in lut 
Un somn dc plumb ?'•

Dacă iXons<>n.sM dezbate cu îndoieli fireşti chinuitoarea întrebare a

■ xistenţei unui Dumnezeu. Pustiu pare o împăcare cu gîndul nim icni

ciei. E un pesimism generat de prăbuşirea viselor ce şi le-a făurit poetul 

'i cârc l-au adus in pragul nefiinţei :

„Născut din vis portocaliu,
Şi părăsit într-un pustiu.
Pribeag pe drumul cafeniu 
Eu trec, imponderabil, străveziu 
Spre infin itul cenuşiu 
De unde viu...
Destinul omului o visiniu".

Un dezrădăcinat este şi moş Ion din Năpădeni, eroul poeziei Iu 

drum  Ea are drept motto un catren de 13. P. Haşdeu. închinat dorului 

dc ţară. Pribegind şase luni prin munţii Trotuşului. bătrînul nu mai poate 

rezista dorinţei de a revedea locurile copilăriei. La bucuria lui participă 

şi natura :

„Ce blînd e Sfintul Soare ! Ning zarzări din vecini 
Şi împrejur pluteşte zvon dulce de albini“.

Mersul pe jos l-a obosit peste măsură. A doua /.i ţăranii l-au găsit fără 

suflare pe un răzo r:

„El ţine mîna-nfiptă, ca ghiara, în pămînt
Iar trupu-i supt de patimi, parcă-i al unui sfînt“.

l i n  vis de groază"", e dedicată „umbrelor dragi ale bunicilor si fra
ţilor mei scumpi din ţintirimul tîrgului Şiret". La frămîntaroa sufletească 
generată de gindul de-a-.şi exhuma rudele pentru a le aduce la Suceava, 
participă şi elementele naturii, care se dezlănţuie înfricoşător. Trezit din

30. Ms. dactil., datat 2f> iulie 1940, Fondul mem. „S. F. M.“, Manuscrise div.. 
inv. 398.

31. Ms. dactil., datat 27 iulie 1940, Fondul „S. Fl. M.“, Manuscrise div., 
inv. 398.

32. „Făt-Frumos“, Cernăuţi, Anul XVI (1941), nr. 4. iulie-august. p. 102—103.
33. Idem, nr. 5, sept.,-oct., p. 155.
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vis. poetul vede portretul bunicului, care-1 învăluie cai priviri blajine. 
Acesta-i şopteşte :

„Tare-s bucuros
Că din lăcaşul meu de veci nu m-ai urnit".

Poemul în versuri Prietenii e semnat L. Craioveanu (referire la 

locul unde se stabilise Marian în refugiu). Descrie relaţiile amicale strînse 
dintre Creangă şi Eminescu in perioada 1875— 188,'i, „cînd trăiau despăr
ţiţi şi izolaţi, fiecare cu nevoile şi amarul său, jinduind după fermecatul 
trecut". Liviu Marian a reuşit să transpună în versuri remarcabil? felul 
de a fi al humuleşteamilui. Limbajul acestuia, ii dă o notă de autentici, 
tate în plus. Parcă îl vedem pe cerdacul casei dinspre Ciric. înconjurat 
de motani şi tînjind după prietenul dus să-şi macine sănătatea in capi
tală. Ca să-şi ostoiască dorul, ii scrie :

„Cum c pe la voi ? Pe-aicea viscoleşte şi-i troian,
Dc ger grinda-n pod trosneşte şi nu poţi ie.şi-n medean,
Ba nici chiar in hudicioară, să legi vorbă cu-n vecin,
Sau să te răpeai la crişmă, dup-o ocă de pelin".

încredinţindu-.şi păsul prietenului Eminescu, Creangă continuă :

„N-au rămas decit cinci zile şi, iaca Crăciunul vine 
Şi mă-ntreb m îhnit : cum oare l-om petrece fără tine,
Stind in odăiţa caldă, singur printre-ai mei motani,
Asteptînd colindătorii, cum făceam şi-n ceilalţi ani ?
Dar se vede ,aşa mi-i scrisul !...“

Icită—1 pe Eminescu evocind vremea petrecută in tovărăşia marelui po

vestitor. El tînjeşte cu amărăciune după Iaşii de odinioară şi-şi plinge

soarta :

„De cîte ori, iubite, de noi mi-aduc aminte,
O mare-nvolburată năzare înainte :
Eu sînt luntraşul sarbăd, cu vîsle obosite,
Ce-abia mai luptă încă cu valuri îndirjite,
Pe cînd al său tovarăş pe ţărmuri a rămas 
Şi înapoi il cheamă cu jalnic-dulce glas".

Omagiind in finalul poemului prietenia dintre cele două virfuri ale spiri

tualităţii româneşti, Liviu Marian o transpune in versuri ce ne amintesc 

de „Luceafărul" lui Eminescu :

„A fost odată ea-n poveşti,
A fost cum n-o să fie,

Pe plaiuri dragi moldoveneşti
O Prea scumpă frăţie".

34. Ibidem, Anul X V II (19-12), nr. 2, mar.-apr., p. 35—39.
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Fenomenul transhumantei e zugrăvit in poezia Spre C rin ix'. Mocanul 
venit din Ţara Birsei, în fruntea oilor, trece pe Valea Trotuşului spre 
răsărit. în căutarea unor păşuni bogate, urmînd a ierna în Bugeac. Poezia 
Porunca domnească ne poartă cu secole în urmă, la Putna. E ceas de 
primejdie şi Vodă Ştefan n-are linişte in m o rm în t:

„Paisie, ascultă pprunca-ne domnească :

Să străjuieşti sălaşu-mi, pin-Ne-om întoarce-acasă !“

Scurta incursiune in creaţia poetică, ne dovedeşte că Liviu Marian 
stăpâneşte unelte e artei. Pot fi date desigur şi alte exemple, dar acestea 
ar depăşi cadrul temei ce ne-am propus.

Mult mai fecund e prozatorul. Volumul Suflete stinghere cuprinde
1 I nuvele şi schiţe, majoritatea publicate in periodice („Junimea literară" 
etc.). Eroii sînt fiinţe ce ies din comun : inadaptabili, singuratici, nefe
riciţi, oameni stăpîniţi de regretul de a nu-si fi împlinit visul cel mai 
scump. Cernescu din schiţa Singur, e un biet şef de gară pierdută în 

eimpie. Pentru el însăşi gifîirile locomotivei ..par rîsete înfundate, batjo
coritoare". Pe chipul călătorilor ce defilează zilnic prin faţa ochilor săi, 
se citeşte buna dispoziţie. Numai el trebuie să îndure izolarea şi ar 
vrea să plece undeva departe, să scape de acest coşmar.

Lăutarul, zugrăveşte conflictul dintre părinţi şi copii, declanşat de 
alegerea unei cariere „onorabile" in viaţă. Liviu Marian ştie să dirijeze 
dialogul. Face incursiuni in sufletul eroilor, conduce competent conflic
tul. iar viaţa ne apare firească, cu reuşite şi prăbuşiri. în Răzbunarea 
ni se prezintă existenţa modestă a unui copist de tribunal —  Ghiţă 
Gheorghiu. care e mereu ironizat de colegi. Ei gustă din plin plăcerea 
de a-l um ili prin farse „nevinovate". Schiţa ne duce cu gîndul la teme 
similare, tratate de I Al. Brătescu-Voineşti.

Autorul se dovedeşte un artist in descrierea naturii. Ne oferă ta
blouri gingaşe, învăluite in poezie : „Copacii par adîneiţi în somn, căci 
nu mişcă nici o frunză. Abia cîţiva ochi palizi de stele privesc sfioşi 
clin înălţimi, printre ramuri, sclipind des, parcă s-ar lupta cu somnul" 
(O hotărire). Sau : „...sorbeau cu sete toată bogăţia de culori şi forme 
gingaşe clin întreg cuprinsul sfint al naturii, stăpînită de o linişte cu
cernică de templu, în care numai clin cînd in cînd picurau din văzduh, 
limpezi şi dulci, trilurile unei ciocirlii nevăzute" (Intr-o zi de primă
vară).

înainte de apariţia lor in volum, schiţele' au trecut prin m ina lui 
E. Lovinescu şi M. Sadoveanu. La 12 iulie 1907, criticul îi scrie clin Făl
ticeni : „Mă bucur de a-ţi putea spune că limba schiţelor d-tale e deose
bit de curată : ea e cu totul literară. So Cunoaşte că te ţii aproape de 
literatura regatului (...). Arăţi multă delicateţă sufletească. So vede omul 
bun clin neam cinstit. Dintre scriitorii noştri, te apropii mai mult de 
Girleanu. Ce am spus despre dinsul se aplică şi dtale. Trebuie insă

35. Ibidem, Anul X V III (19-0), nr. 1, ian.-febr., p. 3—4.
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să adaug că atitudinea dtale e mai ostentativ duioasă41. Şi criticul adaugă, 
pc acelaşi ton prietenesc: „Aceste sunt impresiile' mele fugitive. Iartă-mi 
sinceritatea. Cred că nici nu ai cerut altceva. Mîine le voi trece lui Sa- 
doveanu, cu care am vorbit deja. Impresia lui ţi voi comunica-o sau eu. 
sau el. direct: verbal14 :Hi.

Prietenia cu Lovinescu şi Sadoveanu nu este in t împilătoare. Liviu 
Marian se afirmase deja în publicistică. Cu un an înainte, criticul ii 
scria din Paris, Ruc des Carmes 20 : „V-am trimis volumul meu ultim 
<’a unuia ce se ocupă cu literatura, urmind in aceasta un părinte ilustru. 
Pe lingă aceasta eu cunosc împrejurările sucevene, şi mă bucur de in
teresul literar co se deşteaptă acolo, in această privinţă transmiteţi şi 
•d-lui Iancu Nistor. salutările mele. Am avut plăcerea să-l cunosc astă 
vară Dv. primiţi salutările mele cele mai cordiale şi mai vii“ :::. Cu 
Sadoveanu a colaborat cind acesta a condus in Bucovina delegaţia S.S.R. 
cari a dat şezători literare în lOOÎi şi 1 !> 10. Apropierea geografică dintre 
Fălticeni şi Suceava ne face să credem că scriitorii fâltieeneni au trecut 
deseori graniţa in Bucovina, pe la Buneşti. La rindu-i, Liviu Marian 
avea rude în Fălticeni şi documentele existente ia Fondul memorial 
„S. Fl. Marian" descriu frecvente vizite ale întregii familii pe Uliţa Râ- 
dăşenilor. unde a locuit T. Y. Ştefanelli. rudă a folcloristului.

Keferindu-se la Suflete stinghere, prof. C. Loghin scrie : Din toate 
aceste nuvele şi schiţe se degajează tristeţea şi duioşia. încadrate intr-un 
sti! sobru şi firesc, intr-o frază echilibrată, într-o limbă ordonată. Din 
ele, Liviu Marian ne apari' mai degrabă ca gingaş suflet do poet în
duioşat de soarta tristă a eroilor";îfi.

Urmărind cronologic proza lui Liviu Marian, amintim volumul Prin 
tre stropi ''1, ce cuprinde 13 povestiri (S im fon ii■ surda. Fără repaos, So
lu l durerii. Pe fundu l cupei. Banul, Dreptul lin iştii. Scăpare. Uitare etc). 

.Autorul găseşte viaţă in natura neînsufleţită : stropi de singe din rana 
unui deget: stropi de lacrimi din ochii omului, soli ai durerii : stropii 
ca.atorj ai riului de munte; stropi de cerneală, care înseamnă gindurilc 
omului ; stropii de vin, singura mingîiere a celor bătrin i...: stropi dc 
ceară încremeniţi pe vreo carte veche bisericească. C. Loghin arată că 
aut i rul „'--a oprit in faţa acestei mari si misterioase simfonii surde a 
boabelor mari colorate, pentru că, privind adine in ele, a văzut că in 
marginile ochiului lor mic se oglindeşte întreaga lume uriaşă şi fără 
hotare. A urmărit cu viu interes povestea fiecărui strop, fiindcă i s-a 
părut că acesta este icoana vieţii omului, cu zbuciumări zadarnice, cu 
iluzii spulberate, cu doruri neîmplinite44

:i(>. Kugen Dimitriu, Corespondenţii inedita — Euţion Lovinescu citire Liviu 
Marian, „Padini bucovinene", februarie 1SIK2.

:!7. Carto poştală din 2d octombrie 1 *>«»(>. Vo/i textul integral in, K. Dimitriu.
i. Lovinescu călrc Liviu Marinii, „Pagini bucovinene", februarie 1!)82.

:îlî. C. 1.ochii), Istoria literaturii române din Hucovina, ;77.r>—Ji/18, Cernăuţi. 
Tip ..Mitropolitul Silvestru", 1 p 255—25f>.

:t!l. Suceava. Iîd. Soc. „Şcoala Română", IK12.
■10. C. I.oahin, Istoria literaturii române din liucovina..., p. 251).
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De o deosebită frumuseţe ni se pare povestirea Fără repaos. Stropul 
de apă scăpat din strînsoarea stîncilor de munte, a ieşit la lumină şi 
nu ştie ce să admire mai îritii : „verdele brazilor clin jur, albastru] ce
rului din înălţimi, sau suliţele de aur ale soarelui de primăvară4* ',l.

Din proza publicată in periodice, amintim ciclul Sacagiul sucevean 
Dedicată doctorului Gh. Mihuţă, luptător timp de -40 de ani pentru 
drepturile românilor oropsiţi din Suceava, lucrarea oglindeşte puterea 
de evocare a autorului de altădată. Prin legăturile cu Moldova, pe la 
punctele de graniţă Buneşti. Burdujeni şi M ihăileni, Suceava şi-a păstrat 
incă aerul oriental. Liviu Marian depllnge dispariţia breslelor, ce făceau 
fala Cetăţii de scaun, a vestiţilor Nicolae Picu. Grigore Vindereu şi flia- 
caehi Drăgulean. Vindereu a cintat cu taraful său la Viena, în faţa 
împăratului Franz. los if I, fiind decorat. Intre 1012— 101ă au dispărut 
şi figurile populare ale ultim ilor sacagii suceveni. Aceştia, deşi amăriţi, 
erau bine organizaţi. Se evocă vama de la Iţeani, pe unde treceau in 
Burdujeni profesorii suceveni, „mari admiratori ai lui Uoraţiu şi desă- 
virşiţi maeştri în arte bibendi". de asemeni un personaj vestit in epocă, 
fo;t primar al Sucevei : Franz cav. Des Loges (llilli -101 1), franco-elve- 
lian stabilit in Bucovina, din România, unde a lucrat ca inginer al so- 
. ietăţii care a construit linia ferată Lemberg— Cernăuţi— Iaşi.

Intr-o notă de subsol, autorul arată că Sacagiul sucevean reprezintă 
un fragment din volumul intitulat Din cele ce-mi aduc am inte. în broşura 
Activitatea mea publicistică, lucrarea nu figurează. A rămas probabil in 
manuscris şi s-a pierdut în anii celui de al doilea război mondial, in 
( ■le două lăzi cu scrieri ale lui Liviu Marian, trimise de soţia sa V a
lentina, din Craiova la Suceava.

Studiile literare oglindesc preocupări majore de cercetare ştiinţifică. 
Mie pun in lum ină acurateţea autorului, dar şi un mare bagaj de in_ 
tormaţii. care le conferă o certă valoare documentară. Amintim schiţa 
biografică Sim ion Florea Marian. în care întîlnim  date privind viaţa şi 
opera folcloristului bucovinean; Prozatorii noştri —  crestomaţie în 

două volume in colaborare eu N. Dunăreanu (proiectată în 1 volume) 
şi o Antologie. Apariţia ei—  se spune in Prefaţă — „a fost o necesi
tate, cu atit mai mare. inmulţindu-se considerabil numărul cetitorilor 
de literatură românească odată cu lărgirea vechilor hotare ale Româ
niei". Autorii au dat prioritate obiectivelor estetice şi-şi propuneau să 
urmărească „an cu an. progresul realizat în limbă şi compoziţie de 
scriitorii noştri". Ei doresc ca „crestomaţia să fit' o expresie credin- 
ciosă a trecutului nostru, a frumuseţilor pitoreşti ale patriei, a vieţei 
tuturor provinciilor şi claselor sociale, care compun azi patria între
gită" Dintre scriitorii evocaţi în Crestomaţie amintim in primul vo

41. Prinţrt• stropi, p. 2fi.
-12. „Făt-I’rumos", Cernăuţi, An. XVI (ISMI), nr. <>, noiombrie-dwombrie, p. 

li;o— 1 (it ; An. XV II (10-12). nr. 1, ianuarie-febniarie. p. 7— 11; An. XV II (lf)42)„ 
nr. 2. martio-aprilic, p. -ia—4i>.

•i:;. Chişinău, Tip. „Caşul Tării”, 1!I2I.
44. idem.
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lum (soc. X IX ), pc C. NegruzZi, AI. Odobcscu, I. Creangă, Eminescu, Ca- 
ragiale, Delavrancea, Vlalniţâ, D. Zamfirescu, Em. Grigorovitza. Al. Iio- 
cioş, Constanţa Hodoş. I. Al. Basarabescu, Jean Bart. Ion Aclam, M. Te- 
liman. In voi. II (sec. XX), sint introduşi IVI. Sadoveanu, Em. Girloanu,
C. Sandu-A Idea ,D. Angliei, I. Dragoslav. D. D. I ’ătrăşcanu, G. Galaction, 
Caton Theodorian, Al. Cazaban, N. N. Beldiceanu, Ion Grămadă, I. Cioeir- 
lan, C. Hogaş, Constanţa Marino-Moscu, I. C. Vissarion ş.a.

Un alt studiu remarcabil sc intitulează B. P. Ilaşcleu şi Rusia'15. 
Autorul descrie satul natal al savantului (CrLstincşti) şi regretă că nu se 
retipăreşte opera acestuia. Hasdeu era un adversar al cosmopolitismului, 
care după părerea sa înseamnă egoism, sclavie, minciună : a p'.edat încă 
clin llili!) pentru ţinerea unui congres panlatin ia Paris. Marian anali
zează unele scrieri, ca Răzvan şi Vidra, Sonata lui Kreuzer (replică la 
povestirea lui Lev Tolstoi). Ursita (roman). Domniţa Ruxanda (sau 
Femeea). Ilaşdcu a preţuit chipul nobil al femeii : Magda. fiica hatma
nului Arbore din balada lui cu acelaşi titlu, răzbună cu paloşul în mină, 
pe cimpul de bătaie, moartea tatălui său. ucis de tătari. Era firesc —  
scrie autoru. , ca Hasdeu sa dea o replică Sonatei Kreu'tzor. care 
cuprinde aprecieri puţin măgulitoare la adresa femeii. Obiectiv, scriitorul 
sucevean crede că Hasdeu n-a pătruns în profunzime opera contelui 
Tolstoi, care de bună seamă n-a aprobat faptele eroului său. De altfel 
Marian nu împărtăşeşte intru totul părerile lui B. P. Hasdeu in alte 
probleme. socotindu-I insă uri mare patriot.

Anul 1!)27 este deosebit de rodnic. Liviu Marian publică Contri- 
buţiuni la istoria literaturii româneşti din veacul al XIX-lea ’i:. Este* de 

fapt lucrarea sa de doctorat şi cuprinde studii referitoare la P. Maior.
I. Eliade Răduiescu. Al. Haşdeu, G. Asachi. Puşkin, D. Bolintineanu,
B. P. Haşdeu, calendaristică, folclor, traduceri, moravuri literare etc.

Civilizaţie şi p o e z i e cuprinde cîteva eseuri apărute in revista 
„Floarea Soarelui": Civilizaţie şi poezie (care dă şi titlul cărţii): Un 
prieten al trenului: I. L. Caragiale; Un adversar al trenului: .XI. Sa- 
doveanu; Trenul in poezia noastră. Marian o de părere că elementele 

civilizaţiei moderne, „cari tind la uşurarea traiului omenesc prin carte şi 
muncă înţeleaptă, ordonată, au in ele un simbure poetic pe care il 
poate descoperi şi gusta numai acela, care prin obişnuinţa cu ele încetează 
dc a le privi numai sub unghiul îngust al utilităţii lor prozaice". Arătind 
ca „daca nu avem dreptul să nesocotim poezia lirică- epică a celor 
mulţi de la sate. nu putem dispreţui nici pe cea dramatică a celor puţini 
de la oraşe" şi autorul continuă : „Poezia fiind pretutindeni, depinde de 
noi să o descoperim şi să o gustăm, c-u singura condiţie : ea dinsa să fie 
izvorita clin izvoare naturale şi sa satisfacă numai nevoi sufleteşti ade
vărate".

I nele observaţii surprind prin unghiul oarecum inedit de abordare : 
mulţi scriitori au călătorit în viaţa lor, dar Caragiale se pare că a avut

45. Chişinău, Tip. K. S. Leibovici, 1925.
46. Chişinău, „Cartea Românească".
47. Bucureşti, T.p. „Bucovina", 1927.

M V .: ’ M A R IA N 793

■ mare pasiune pentru călătorie in genere, pentru tren special. După ce 
. . ura de gonit „cu muscalul" pe străzile Capitalei, urca in tren —

mute ori adevărată mahala ambulantă. în compartiment poţi angaja

i d i1-: iiţie. poţi smulge masca de pe o faţă...

'' ferindu-se la eseul Un adversar al trenului.... Liviu Marian observa 
ca i opera lui Sadoveanu lipseşte aproape cu desăvir.şire cuvîntul tren.
.\iI. ersitatca îui faţă de acest m ijloc de transport trebuie privită doar 
ni. raport literar-artistic. în revista Cumpăna marele prozator scria : 
\ .st balaur al lumii moderne nu şi-a eîştigat incă dreptul de a intra 

in li.i-ratură : e ceva nou incă". Dar, toate acestea au fost in urma cu 

mai bine de o jumătate*de veac..

ltimul eseu, Trenul in poezia noastră, abundă în exemple dc- scrii
tori are au făcut loc în creaţia lor „smeului cu aripi de foc" (Coşbue) ; 
V. A ’ec-sandri (eu pastelul Bărăganul w) ; Haralamb G. Lecca (Din tren); 
V. Mi.ilarii (Versuri in tren): G. Topîrceanu (Despărţirea, Din tren i: Goga 
in .aborare cu Şt. O losif şi Victor Eftim iu (Din tren): Mireea S. Ră- 
cluk- 'i (Gara); G. Vîlsan (Trenul); Ion Minulescu (Prin gările cu firme 
albastre): Alice Călugării (Trenul), in poezia populară, trenul apare in- 
cidcii’.al in poezia primului război mondial, ca element al doinei ostă

şeşti.

B P. Haşdeu şi M. M. Eminescu3,1 este titlul altui studiu literar. 
Autorul stabileşte aspectele care-i apropie şi cele care-i despart pe aceşti 
doi titani ai culturii româneşti. Haşdeu era o fire de luptător, cu 
izbn tiri violente ce i-au creat duşmani cârc- au căutat să-l distrugă 
sau -ă-i reducă popularitatea. Eminescu a fost un vizionar sfios, blînd, 
c ă r ia  ii plăcea singurătatea şi izolarea. Marian consideră că Haşdeu „l-a 
aprei ;at in genere just pe tînărul poet"-'1 şi adaugă : „Se pare că amindoi 
şi-au măsurat dintr-o privire puterile, şi-au recunoscut personalitatea 
dcovoită şi au încheiat o convenţie tacrită : de a se menaja reciproc —  
>> atitudine izvorită clin aceeaşi conştiinţă m îndră a superiorităţii lor. 
carc , i le îngăduia să coboare in colbul arenei, in aplauzele prietenilor 
si admiratorilor dornici de spectacole ieftine si zgomotoase"

Un an mai tîrziu ii apare o nouă lucrare —  B. P. Haşdeu — Schiţă 
biografică si bibliografică Xl. Setos de cultură, pentru a-i pătrunde sensu
rile ele mai subtile, savantul român a studiat mereu, a făcut numeroase 
călătorii (Serbia. Ungaria. Austria. Boemia, Elveţia, Bavaria. Franţa). La 
i/bu irea războiului franco-german clin 1870 este de partea Franţei. A 
fost închis it zile Văcăreşti, bănuit de a fi instigat proclamarea (în 
august IH7(i) a Republicii de la Ploieşti. Profesor universitar, lui Haşdeu
i s-au conferit titluri înalte : membru al Academiei Române, al Academiei 
Imperiale de Ştiinţe din St. Petersburg (10 ianuarie 1881). membru de

IR. 1 <109— 1910. p. 116— 12(1.
49. Realizat la Cannes in 20.X1870.
50 . Chişinău, „Tip. Eparhială". 1927.
51. Op. cit., p. 7.
52. Op. cit., p. it.
53. Bucureşti, „Cartea Românească", 1928. j
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onoare al Academiei clin New York (1895). La Congresul de la Berlin, din
II iunie 1878, Ion Brâtianu, reprezentantul României, a pus pe masa 
delegaţilor Istoria critică a Românilor, operă a lui Ilaşdeu. tradusă :n 
franceză de Fr. Dame. pe baza căreia ni s-a dat Dobrogea, drept compen
saţie pentru cele trei judeţe clin sudul Basarabiei.

In partea a doua a lucrării. Marian redă bibliografia operelor lui. 
Ilaşdeu, subîmpărţită in :

a) lucrări tipărite în volum şi in „Analele Academiei",
b) ziare şi reviste redactate de B. P. Haşdeu,
c) lucrări tipărite clupă moarte.

Să ne oprim <> clipă asupra nuvelei istorice Domnia Am antu lu i ' 
de Al. Haşdeu. Liviu Marian semnează introducerea şi pune la dispoziţia 
cititorului notele explicative necesare. Găseşte asemănări strinse intre 
această lucrare. Al. Lăpuşneanu (a lui C. Negruz.zi), drama Despot-Vodă 
(de V. Alecsandri) şi Răsvan şi Vidra (a lui B. P. Haşdeu) : toate tra

tează un subiect comun —  răsturnarea unui domn rău şi străin, care 
ocupă tronul Moldovei, împotriva voinţei poporului.

Tot in 1930 i-apare lucrarea Ion Creangă, viaţa şi operele lu i"  
Poemul in versuri Prietenii, din care am prezentat fragmente in lucra
rea de faţă, o de bună seamă un ecou al cercetărilor pe care Marian 
le-a închinat humuleşteanului.

In şedinţa clin II noiembrie 1931 a Academiei, Liviu Marian pre
zintă comunicarea : Alexandru Ilaşdeu şi Academia Română :’i;. Foarn 
documentat (a cercetat numeroase documente in arhivele ţârii), descrie 
împrejurările care l-au împiedicat pe Al. Haşdeu să participe la aduna
rea constitutivă a Societăţii Academice Române, fixată pentru 1 august 
1807 la Bucureşti. Totodată arată dorinţa fierbinte a literatului de a 
se stabili definitiv la fiul său.

încheiem seria apariţiilor în volum, cu lucrarea De la Ilaşdeu ce
tire

Din cele 17 volume tipărite, Liviu consacră 7 familiei Haşdeu. Prin 
amploarea studiilor ce le-a făcut şi prin abundenţa informaţiilor oferiu.-. 
nu considerăm deloc hazardat a-l socoti pe scriitorul sucevean, unu! din 
cei mai competenţi cunoscători ai rolului pe care l-a jucat familia Haşcien 
in istoria culturii româneşti.

In periodicele timpului, Liviu Marian a publicat diverse articole :e 
relevă participarea sa activă la viaţa literară a ţării. Această participare 
este cu atît mai semnificativă, clacă ne gindim la condiţiile în car» 
trebuit să lucreze, în provincia subjugată de habsburgi. Semnează i

54. Chişinău, Tip. Kpavhială „Cartea Românească", 19.il).
55. Chişinău. ..Biblioteca Astrei", nr. H.
5ii. Publicată <lc Editura Academici Române, Bucureşti. 19!!2.
57. Chişinău, Tip. Eparhială, 1932.
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„Junimea literară" :,s recenzia la volumul Novellen von N. Clone. Autori- 
, rtc Ubersetzung aus dem Rumanischen von Iks. I. Baiul, Cernăuţi. 

J ' 1 Ed. Societăţii tipografice bucovinene. Filoromân, profesor la o 
ală de meserii clin Cernăuţi, Kramerius „n-a reuşit să reproducă fidel 

n :te nuanţele şi frumuseţile originalului", apoi traducătorul „arată prea 
multă dragoste pentru cuvinte şi fraze româneşti, făeintl astfel limbii 

r Ttâneşti adese prea multe concesiuni pe conta celei germane".
Recenzează de asemeni în ..Junimea literară" ’;l lucrarea Ştefan cel 

M şi Sfint Istorisiri şi cîntece populare strinse la un loc de S. Teodo-
• • u-Kirilcanu. Focşani. Tip. Diaconescu. 1901. Autorul a folosit lucră
r: lui S. Fl. Marian. D. Dan, V. \. Urechiă. Elena Niculiţă-Yoronea.
T. T. Burada. C. Erbiceanu. N. Gane, comunicările arhimandritului Narcis 
Cr< ţtilescu, Th. A. Bogdan si llie Veslovschi. Ar fi găsit material şi la

Dem. Teodorescu. Apreciind utilitatea lucrării lui Kirileanu, Marian 
a •onsiderâ un frumos omagiu adus Voievodului, la împlinirea a 100 de 

' de la moartea sa.

Se ocupă1'" apoi de operele» lui M. Sadoveanu : Povestiri (Bucureşti.
11.'. „Minerva". 190-1) şi Şoimii (roman, Bucureşti, 190-1). Sînt mici ca- 
p opere : Răzbunarea lui Nour, Cin tecul de dragoste. /Ana lacului. Cei

■ şi Coznut Răcoare. Eroii lui Sadoveanu vorbesc scurt, spun vorbe 
două înţelesuri, iar privirea lor adîncă si fulgerătoare, redă cu pri- 

-inţă psihologia personajelor. Descrierile de natură „sînt adevărate tab- 
.<■ tri de artist zugrăvite în culori vii şi nepieritoare". Evocînd in Şoimii 
r:_ ra legendară a lui Ion Vodă cel Cumplit, Sadoveanu zugrăveşte fidel 

a. dinei dovadă tle temeinice cunoştinţe istorice.

Extrem de fecund pe tărîmui creaţiei literare. Sadoveanu publică it'.
• i • aşi an Dureri înăbuşite (Bucureşti, Ed. „Minerva"). Liviu Marian 
v l- v ă1'1 două din cele zece* povestiri: Ion l ’r.su şi Petrea Străinul. Cu- 
.K’insul volumului justifică intru totul titlul de Dureri înăbuşite. Iîe- 
t izentul aşteaptă încrezător, ca Sadoveanu să dea romanul ţărănim?5

istre.

Crişma lui Moş Precu (Bucureşti, 1904), e considerată mai slabă 
1/. cele 13 povestiri, grupate forţat în jurul Crişmei, relevă trei : Claca.
V iitul şi Două firi.

Scrie un medalion intitulat Ion Gorun (Alexandru I. Hodoş),;:!. Scrii- 
' ii face parte clin neamul moţilor care la 1818 au virît groaza în 

i-.:pritori. Moţul afirmă Gorun — nu rîde niciodată. i;»r clacă ride la 
mătate de veac o dată, acesta e rişti’, morţii crincene".

Consacră o dare de seamă<i'1 traducerii lui Ion Gorun: Faust de 
Goethe (Bucureşti. Ed. Carol Gobl —  Şt. Uasidescu. I90(i). Această

58. Ah. I. 1904. nr. ;i, p. ISI.
5!!. An. I. 1904, nr. 4, p, lill—154.
lîti. ..Junimea literară -, An. I. 190-1, nr. II), p. lăf!— H>()
iii. Idem, An. II. I!M»5. nr. I, p. 15— Hi.
<>2. Ibidem, An. II, 1905, nr. 2. p. Hl)—:>1.
ll.'i. Ibidetn, An. 111, 190(5, nr. 10, p. 1 755— 1110.
i>4. Ibidem, An. IV, l!»t)7, nr. p. 71—72.
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lucrare, alături de Infernul lui Dante tălmăcit ele N. Gane şi Iliada lui 
Homer tradusă de G. Murnu, constituie trei remarcabile evenimente 
culturale ale anului 1906.

In  studiul intitulat T. Robeanu ir>, ni-1 prezintă pe G. Popovici in 
trei ipostaze ale personalităţii sale : politicianul, omul de ştiinţă (isto
ricul) şi poetul. Prezentarea e ocazionată de apariţia la Bucureşti (în 
Ed. „Minerva") a unui volum de poezii publicate de Robeanu in „Con
vorbiri literare41 intre 1885— 1894. Liviu Marian evocă in final fragmente 
din panegiricul închinat de N. lorga la moartea poetului : „între Învinşii 
păcatelor noastre (...). nu ştiu pe nici unul, pe urma căruia să -trebuiască 
atîtea lacrim i! A fost aur curat, în calea acelora, cari. împodobind u-se 
cu plumbul, l-au călcat în picioare!".

Se ocupă din nou de Sadoveanu, recenzind volumul Dos Liebeslied 
und andere Erzăhhlngen (Cinlecui iubirii şi uite povestiri), cu o prefaţă 
de Gustav Weigand, apărut la Editura F ilip Reclam din Leipzig. in tra
ducerea Eteonorei Borcea. Ară tind că in privinţa tălmăcirii operelor ro
mâneşti in limbi străine nu stăm de lot- bine, Liviu Marian încheie cu 
amărăciune : „Nu putem cerşi de la alţi mila de a ne face cunoscuţi in 
străinătate. Şi această nepăsare e cu atit mai condamnabilă fiindcă noi 
Românii cunoaştem îndeaproape limba germană, incit să putem griji de 
traduceri bune din cei mai de seamă scriitori ai noştri“ ,ii;.

Intr-o suită de trei articole intitulate : Bucovinenii de la Junimea 
din laşi''1, Liviu Marian încearcă să analizeze rolul pe care l-au avut 
fiii Bucovinei în viaţa societăţii literare ieşene: Samson Bodnărescu,
D. Petrino, Cernescu, Pavel Paicu si V. M. Burlă. Arătind că aceştia au 
ajuns la Iaşi datorită condiţiilor vitrege din Bucovina, Marian scrie 
realist : (ei) ,,n-au excelat prin cine ştie ce talente şi opere însemnate, 
in schimb au fost bărbaţi serioşi, muncitori, cu o cultură solidă, care 
au adus desigur foloase reale organizării temeinice a Junimei si pro
movării multora din talentele reale ale acestei societăţi literare, in *-pc>- 
cial solida lor cultură clasică şi cunoştinţele varii de literatură germană 
au primenit şi lărgit considerabil cercul de idei al celor de la Junimea" 
(G. Panu îşi aminteşte cu recunoştinţă că Cernescu l-a ajutat să traducă 
lucrarea lui Boesler Romănische S tud ien; de asemenea, l-a sprijinit să 
‘scrie o istorie a românilor).

încheiem seria studiilor literare ale lui Liviu Marin, cu articolul 
Eminescu şi Bucovina i;s. Evocînd perioada studiilor de la Cernăuţi, auto
rul arată că perioada petrecută de poet la Viena, face parte tot di'n le

găturile sale cu Bucovina. A avut multe relaţii cu studenţii bucovineni 

de la „România Jună“. Eminescu are un merit deosebit în organizarea 

serbărilor de la Putna,

05. Ibidem, An. V, 1908, nr. 11 — 12, p. 207—212.

66. Ibidem, An. VI, 1909, nr. 1, p. 20.

67. Ibidem, An. VI, 1909, nr, 1, p. 1.'!— 15 ; An. VI, 1909, nr. 2, p. 37—3!) . An.
VIII, lillO, nr. 10, p. iati—187.

68. Ibidem, An. X I, 1914, nr. ii, 7, 8, iunie-august, p. 149— 160.
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Li vai Marian a lăsat posterităţii şi traduceri remarcabile. Era un 
profund cunoscător al limbii germane, pe care a învăţat-o în şcolile pe 
unde a ‘.reeut, pină la absolvirea Universităţii d in Cernăuţi. Stăpînea de 
asemeni rusa şi franceza. E foarte posibil că a avut acces la autorii altor 
popoare, prin intermediul germanei. Traduce intre altele : Hanul şi fitil 
saut:'1 de M. Gorki : Tăietorul de pietre7,1 —  o poveste javaneză de 
M'ultatuli (pseudonimul scriitorului olandez Ed. Douwes Dekker) ; 
poemele în proză Artistul, Făcătorul de bine şi Şcolarul 7I, de O. W ilde ; 
poezia Oceanul 7- de W. M iillcr v. Konigswinter ; poezia Curăţie7;i, de 
Ferdinand von Saar. Sub titlul Henric Ibsen7/|, publică traducerea ca
pitolului final dintr-un vast studiu intitulat Dramele lui llenrik Ibsen 
(Ed. a V-a, 190<>), 20 de prelegeri ţinute la Universitatea din Viena de 
Emil Reich, profesor de estetică ; Cugetări despre artă (din Feuerbach, 
Sehwind, Lazarus, Lewes. Bocklin, Goethe, Lessing, contele A. de Platen, 
Shakespeare şi Duret). în fine, poezia Ceasornicul m eu7'1, după Die Uhr, 
a lui Johann Gâbriel Seidl.

Cîteva articole cu caracter social, filozofic sau artistic, ne îngăduie 
s;î cunoaştem mai complet universul preocupărilor lui Liviu Marian. 
\mintim in acest sens Poezia şi alcoolul " , in care relevă importanţa 

chestionarelor pentru rezolvarea problemelor sociale: Vorbe, pilde şi 
sfaturi din înţelepciunea poporului ind ic7s (acestea urmau să facă parte 

dintr-o culegere cu acelaşi titlu, gata de tipar ; culegerea nu a apărut ; nu 
stini dacă au fost traduse de scriitorul sucevean, sau spicuite din diverse 
publicaţii ; in acest ultim  caz, ar fi fost o antologie) : încercări filozo
fice intilnim in bucata Fărime :!l (publicată postum ; autorul abordează 
problema liniştii, a morţii si a valorii omului) şi în articolul Desprâ 

moarte >M (lucrarea face parte dintr-un caiet inedit de însemnări). în final, 
evocă figura celui mai mare artist plastic român, în articolul Nicolae 
Grigorescu *>l, cu prilejul morţii acestuia la Cîmpina.

Un preţios mijloc de cunoaştere a vieţii şi operei unei personalităţi 
îl constituie desigur corespondenţa. Ea ne dezvăluie universul relaţiilor

fii). Ibidem, An. II, 1905. nr. 8. p. II!)— 122. ’
7il Ibidem, An. III, 1906, nr. 4, p. 70—71.
71. Ibidem, An. 111, 1906, nr. 10, p. 176— 177.
72. Ibidem, An. IU, 1906, nr. 8 şi !). p. 162.
73. „Junimea literară". An. IU. 1906, nr. 11, p. 186.
74. Idem, An. IV, 1907, nr. 10 şi 1 1 . p. 242—244; An. IV, 1907, nr. 12, p. 

257—260 ; An. V, 1908, nr. 3, p. 51—53.
75. Ibidem, An. VII, 1910, nr. 4, p. 85—86.
76. Ibidem, An. IV, 1912, nr. 7—8, p. 133.
77. Ibidem, An. IU, 1906, nr. 11, p. 192— 195.
78. „Făl-Frumos“, An. XV II, 1942, nr. 4, iul.-aug., p. 108— 109.
79. Idem, An. X V III, nr. 1, ian.-faur., p. 6—7.
80. „Revista Bucovinei'*, An. II, 1943. nr. 1 . ian., p. 12.
SI. „Junimea literară", An. IV, 1907, nr. 9, p. 211—213.
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pe care le-a avut aceasta cu confraţii stăpîniţi in egală măsură de gînd^l 
de a lăsa posterităţii creaţii durabile, sau relatări —  uneori dureroase 
despre lupta eu răutatea semenilor, cu greutăţile existenţei. La Fondul 
memorial şi documentar „S Fl. Marian" se păstrează adrese .şi scrisuri, 
are atestă legăturile lui Liviu Marian cu diverse instituţii (indeos. >i 
Academia Română şi S.S.R.) .şi scriitori, sau dascăli care ii cereau dispa
raţi sprijin pentru obţinerea unui post in învăţămint. într-o sumară tre
iere in revistă, amintim scrisori de la E. Lovinescu, A. Gorovei, I. Biar t..
G. Tofan, 1. Nistor. Tudor Pamfile, H. Sanielevici, I. Urban Jarnik, 
Gh. Bogdan-Duică, G. Topirceanu, II. Chendi, M. Dragomirescu, D. On- 
dul, Em. Girleanu. Filimon Taniac, C. Morariu, I. Grămadă, G. Rotică. 
Sextil Puşcariu şi Constanţa Marino-Moscu. Am lăsat anume la urmă pc 
scriitoarea din Buzău. Cu aceasta, Liviu Marian se înrudea. Cele 77 dc 

-trişori primite la Suceava sau la Chişinău, ne dezvăluie aspecte inedite 
din viaţa şi creaţia lor. Ne pun în legătură cu activitatea culturală a 
ţării în epocă, ne aduc date preţioase despre Eugen Lovinescu, Garabet 
jbrăileanu, II. Sanielevici, A. Gorovei, S. Fl. Marian ; ne dezvăluie zbu
ciumul Constanţei Marino-Moscu şi in egală măsură al corespondentul1.i 
ei, pentru împlinirea destinului lor scriitoricesc.

Opera lui Liviu Marian este puţin cercetată. Un sincer omagiu i-au 
lîdus scriitorii bucovineni care I-au cunoscut, cu prilejul morţii acestuia 
in 1942. De atunci, uitarea s-a aşternut peste numele său. Istoricii li
terari şi criticii care s-ar apleca azi asupra creaţiei sale, ar avea plăcuta 
surpriză de a descoperi un scriitor talentat, înzestrat cu multă sensi
bilitate. un singuratic căruia viaţa nu i-a oferit prea multe bucurii.

La împlinirea a 100 de ani de la naştere si 40 de ani de la moartea 
jui Liviu Marian, lucrarea de faţă se vrea un modest omagiu adus scriito
rului, o încercare de a-l readuce în actualitate. Ea se înscrie în acţiunea 
de valorificare a moştenirii culturale, care in evul socialist al patriei 
noastre .a adus preţioase contribuţii la strălucirea spiritualităţii româ
neşti în lume.

LIVIU MARIAN

— Au centenaire de la naissanee de 1’ecrivain —

— Resume —

L ’artiele presente des aspects siKnificatifs sur la vio et l'oeuvr# de Liviu 
jvlnrian, ecrivain de Bucovine, ne ă Şiret en 1883 et mort en 1942 ă Craiova. Les 
.jilteurs evoquent largement les difficultes de quelles se heurta celui-ei comme 
‘.tudiant et professeur, dans les conditions d’une domination «Hranjî&re en Buco
v in e . On met en evidente son role dans l’organisation des socirtes academiques 
t-r)umaines de la province natale, la participâtion â la vie eutturelle, les co'labo- 
j.^itions aux divers revues, l'edition de quelques volumes en prose. qui en 1910 
. , i  î apporterent le titre de membre dc la Societe des Ecrivains Roumains. Parti
c ip a n t  a la premiere cuerre mondiale dans l’armoe autriehienne, il deşerte, et 
L . t -nfuit dans le pays libre.

&
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Professeur de lycee, docteur en Icttres a 1'Uni verşi te de Cernăuţi, Liviu 
Marian a laisse a la posterite cles poesies, des esquisses et nouvelles, des etudes 
litteraires, des essais et traductions, qui nous revelent une personnalite complexe, 
avec des prooecupations artistiques elevees. Les etudes sur la familie Haşdeu. le 
reccomande comme un des meilleurs connaisseurs de la contribution apportee par 
i-.:e familie au progrfes de la culture roumaine.

On fait des references sur les relations eues par Liviu Marian avec divers 
p  rsonnalites — eCrivains et critiiiues litteraires : E. Lovinescu. M. Sadoveanu.
I. Bianu. I. Miuulescu, Em. Gârleanu, Şt. O. losif, G. Rotică. Sextil Puşcariu.
. ' a stanţa Marino-Moscu, II. Chendi, A. Gorovei etc.

A 100 ans depuis la naissanee de 1’ecrivain, l'etude ci-dessus veut d'etre 
i;., modeste honiinage, pour niettro en evidence sa vii- lourmentee et la ereation 
liUetaire, dont les rnultiples valences ne furent pas suffisament abordees par Ia 

:;ique de specialite.



SCULPTORUL IOAN GHEORGHIŢĂ

GRIGORE FOIT

Unul dintre artiştii do seamă ai patriei noastre, fiu al acestor locuri, 

care şi-a desfăşurat activitatea in prima jumătate a veacului al XX-lea, 

e tc sculptorul loan Gheorghiţă '.

S-a născut in Frătăuţii Noi, la 5 ianuarie 188(5 Părinţţii sculpto

rului, Ştefan şi Paraschiva Ghiorghiţă, născută Moisue. ţărani respectaţi 

in sat. mai aveau trei copii. Casa în care s-a născut artistul, cu numărul 

.'{27, casă de ţară. era in 1957 locuită de familia ţăranului Visarion 

Ştreangă :t

1. A.ş dori ca rindurile ce urinează să fie considerate doar ca o somiuuv ;i 
trecerii prin viaţă a unui remarcabil artist. Datele biografice şi lucrările artistului, 
fie în origina), fie sub formă de reproduceri fotografice, mi-au fost puse la dis
poziţie de familia profesorului universitar Ştefan Gheorghiţă, fiul artistului, in 
iarna 195ii 1S>57 şi îmi îndeplinesc o pioasă îndatorire faţă de memoria lui loan 
Gheorghiţă de a li* aduce la cunoştinţa tuturor doritorilor de a şti cit mai multe 
cu privire la locurile si oamenii noştri. Ştiu că profesorul Ştefan Gheorghiţă a 
întocmit *n ultimii ani o amplă si bogat ilustrată lucrare monografică asupra vieţii 
şi operei sculptorului Gheorghiţă, lucrare care consider că va trebui editată, poate 
chiar de Muzeul Judeţean Suceava. Aduc şi pe această cale cele mai vii mulţu
miri familiei Ştefan Gheorghiţă pentru bunăvoinţa cu care mi-a pus la dispoziţie 
toate informaţiile de care m-am folosit.

Reproducerile unor lucrări de Gheorghiţă. prezentate in articolul de faţă. 
au fost executate in atelierele Muzeului Judeţean Suceava, după lucrarea lui 1. 
Gheorghiţă Tiranul şi artistul, pusă la dispoziţia subsemnatului de familia profe- 
solului Şt. Gheorghiţă. Mulţumesc şi pe această cale conducerii muzeului pentru 
sprijinul acordat şi personalului de specialitate al instituţiei, care a efectuat lu
crările.

2. Datele privitoare la naşterea acestuia sînt consemnate in registrul de naş
teri pentru anul 1886 al comunei, consemnate de Iraclic Porumbescu. paroh in Fră
tăuţii Noi, mutat la cerere din Stupea, după moartea tragică a fiului său iubit, Ci- 
prian, în 1883. Este de remarcat că in registrul de naşteri numele de familie este 
Ghiorghiţă. Sculptorul a preferat, însă. numele de Gheorghiţă. pe care l-a folosit in 
mod curent si cu care şi-a semnat şi lucrările. Registrul menţionat se află la Ar
hivele statului din Suceava, in Colecţia de stare civilă, parohia Frătăuţii Noi, sub 
nr. 41, fila 123. Mulţumesc şi pe această cale conducerii acestei instituţii pentru 
bunăvoinţa de a-mi fi înlesnit cercetarea documentului respectiv.

3. Nu ar fi lipsită de interes organizarea unui muzeu memorial in casa in 
care s-a născut artistul.
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Tatăl său ţinea in mod deosebit la acesta, poate .şi fiindcă ora ccl 
mai mic dintre copii şi ar fi dorit să-l menţină pe lîngă casă şi să-l lase 
ca singur moştenitor.

De mic, ii plăcea să modeleze in lut tot felul de obiecte, vădind un 
deosebit spirit de observaţie şi indemînare. După ce urmează şcoala pri
mară din satul natal, la îndemnul învăţătorului din sal, care a recunoscut 
repede înclinaţiile artistice ale băiatului, tatăl îşi calcă pe inimă şi-l tri
mite mai intîi la Şcoala pentru prelucrarea lemnului din Cimpulung 
Moldovenesc, iar mai tîrziu la Iaşi, la Şcoala de arte frumoase, unde a 
avut ca profesori pc cunoscuţii artişti ai timpului Popovici şi Artachino. 
Mai tîrziu, se perfecţionează in sculptură cu profesorul Paciurea din 
Bucureşti

Călătorind in străinătate, a putut cunoaşte valori artistice ca cele de 
pe Acropolea Atenei, monumentele şi marile opere de artă din Roma, 
Veneţia, Florenţa şi Constantinopole. Dacă aceasta îi va desăvîrşi orizon
tul artistic, totuşi nu va ajunge să-i altereze întru nimic originalitatea 
de inspiraţie şi concepţie artistică, ea fiind românească, reprezentind pe 
ţăranul din munţii Bucovinei, ţăranul locurilor lui natale, precum şi per
sonalităţi şi momente memorabile din istoria patriei sale.

De la 1 ianuarie 1921 la 31 august 1939, funcţionează ca maestru 
suplinitor de lucru manual la liceul „Titu Maiorescu" din Bucureşti, fiind 
adus hi această şcoală de profesorul Pogoneanu. Ulterior este încadrat ca 
artist specialist la Comisiunea Monumentelor Istorice, în care calitate* 
rămîne pînă în 1940. cind trece la pensie.

După 23 August 1944, sculptorul Gheorghiţă nu şi-a întrerupt acti
vitatea creatoare '. Noul suflu de viaţă a pătruns adine şi in conştiinţa 
artistului nostru. El a devenit un neobosit activist in cadrul şezătorilor 

Ateneelor populare din Bucureşti, iniţiind pe muncitorii din capitala ţării 
în tainele desenului artistic, folosind desenele distractive ca m ijloc de 
realizare a scopului său.

Moşrtea sa, care a intervenit pc neaşteptate, la 11 decembrie 1952, 
în urma unei boli de inimă neglijate, l-a smuls din mijlocul unei activi
tăţi artistice creatoare neîntrerupte

Cuvintele sculptorului din „Tiranul şi artis tu l"6 nc apare astăzi ca 
un testament si totodată ca o pioasă îndatorire faţă de memoria Iu? 
Gheorghiţă dc a-i face cunoscută şi a-i păstra cu toată grija creaţia;

-I. Primăria oraşului Bucureşti, cu adresa nr. 694 din 8 ianuarie 1946, aduce 
mulţumiri artistului pentru asidua lui activitate pe tărim obştesc.

Intre intimii lui Gheorghiţă. sint dc menţionat Gheorghe Stupeau din 
Şchiria, judeţul Suceava şi călugărul do Ia M-rea Putna, Miron Rotaru, căruia i-a 
lăsat şi uneltele de sculptură in lemn. Nu este exclus ca artistul, in marea Iui 
generozitate, să le fi oferit şi lucrări originale ale sale.

Sculptorul I. Gheorghiţă, Tiranul yi artistul, cu ornamentaţii in stil ro
mânesc şi cu reproduceri după sculpturi in lemn, Bucureşti, tip. Bucovina, 1928, 
p. 28. Lucrarea, în ansamblul ei, este un admirabil mijloc de a pătrunde in con
cepţia lui I. Gheorghiţă cu privire la ceea ce reprezintă valoarea în artă, referi
tor la o anumită artă modernistă şi de a înţelege totodată poziţia lui faţă dc 
racilele societăţii burgheze în care trăia.
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artistică : „Eu nu vă cer altceva, decît să-mi lăsaţi libertatea, ca nestin
gherit de nimeni să pot producte lucrări de artă şi in vălmăşagul nesfîr.şit 
al Iumei să nu-mi distrugeţi lucrările de artă ce le-am produs. Sa lăsaţi 

arta liberă ca să poată fi tră ită "7.

Desăvirşit sculptor în lemn, Gheorghiţă ne-a lăsat lucrări do o mare 
valoare artistică. Stejarul, teiul, nucul, abanosul .şi tot felul de alte esenţe 
lemnoase, dăltuite de mîna măiastră a sculptorului nostru, au dat viaţă 
ia minunate realizări de o înaltă ţinută artistică''.

Cu tot atît de neţărmurită dragoste si măiestrie artistică, Gheorghiţă 
mînuieşte dalta pentru a scoate la lumină chipuri de ţărani cu cuşma 

bine îndesată pe urechi sau împinsă spre ceafă, uneori de o dirzenie ce 

ghiceşti din fiecare adîncitură săpată la locul şi în chipul cel mai ni

merit (Haiducii. Arcaşii lu i Vodă Ştefan, 1600 etc.), alteori reyărsind un 

tumul do voioşie, de bună dispoziţie (Păcală şi Tindală. Petrecere, Care 

o Păcală ? şi altele).

Demnă de relevat este fineţea cu care a reuşit să exprime carac
tere, să ne redea portrete vii. Capul unui boier din vechime ne redă 
puternic viclenia şi perfidia, atît de nimerit îmbinate in acest exponent 
al casei exploatatoare feudale. Masca umană scoate in relief falsitatea, 
duplicitatea (in spatele unei figuri zîmbitoare, afabile, se ascunde ade
seori cu totul alt chip, egoist, duşmănos, inspăimîntător). Sculptorul ţi
nea in mod deosebit la această lucrare şi a păstrat-o la loc de cinste. 
Ori de cîte ori era solicitat să o vîndă, a refuzat, indiferent ce oferte pri
mea. Vom înţelege cu atît mai m ult afecţiunea artistului pentru această 
operă a sa, cind vom şti că Gheorghiţă era de o blîndeţe şi de o fineţe 
sufletească rară, de o modestie exemplară !l. Această lucrare îi servea ca
ii port moral împotriva răutăţii oamenilor de care se lovea la tot pasul,

ii servea ca aducere aminte că „homo homini lupus" (omul este lup, 
pentru om), perfect valabil pentru societatea capitalistă în care a trebuit 
să lupte împotriva atîtor măşti umane.

Mai am intim  lucrarea Profet vizionînd, exteriorizare puternică a 
inspiraţiei, statueta intitulată Oboseală, care se leagă organic de însăşi

7. I. Gheorghiţă, Tiranul şi artistul..., p. 28.

8. Vezi, în Anexă, lucrările văzute in original sau în copii fotografice, lu
crări consemna e in cataloagele unor saloane de expoziţii, precum şi lucrări vîn- 
dute sau donate de către artist unor instituţii şi persoane particulare.

9. Iată unele exemple de marea lui modestie, pe care mi le-a relatat familia :
La 20 iulie 1932, revista La revue moderne illustree des arts et de la vie,

revine cu o cerere prin care solicită artistului date cu privire la participarea sa la 
saloanele de arte frumoase de arte frumoase din Bucureşti. La cererile anterioare 
ale revistei, artistul nu a răspuns.

J. Seărlătescu, compozitor, profesor de compoziţie la Conservatorul din Viena,
ii dă o scrisoare de recomandare, căreia, insă, Gheorghiţă nu i-a dat curs, către 
Giurgea, secretar general la Ministerul Artelor, prin care, in anul 1920, il ruga să 
sprijine pe Gheorghiţă pentru a obţine un atelier mare, în care să-şi poată des
făşura activitatea creatoare.
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tema tratată (reprezintă un ţăran obosit, clupă muncă), Ştiinţa şi religia 
(adincirea, concentrarea cercetătorului).

De la el ne-au rămas portrete reuşite ale unora dintre marii oameni 
ai patriei noastre ea Ştefan cel Marc, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Neagoe 
Vodă Basarab, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Nicolae lorga şi alţii. 
Lucrarea întitulată Luceafărul ne dă o reuşită portretizare a celui mai 

mare poet al poporului român, Eminescu, iar ŞCefan cel Mare in in 
terpretarea lui Gheorghiţă in diferite episoade istorice (Ştefan cel Mare 
şi Llie a Arbore, Ştefan ce! Mare şi Daniil Sihastru şi altele) depăşeşte 
multe dintre interpretările pictorilor consacraţi.

Din subiectele literaturii universale, transpune in m inunate basore
liefuri sau in alte forme de exprimare artistică pe Hamlat şi Luerte, 
Danie şi Ugolino, Răsturnarea valorilor (episod din viaţa lui Socrate).

Uneori, Gheorghiţă ia. in lucrările sale. şi note satirice directe, ca, 
de exemplu, în Daniil între lei (cămătarul între pungile cu bani), Toiagul 
lui Moi si (speculantul), Maimuţa citind (incapacitatea), Samsarul şi altele.

Nenumărate alte piese iau forme minunate ieşind de sub dalta ar
tistului. I ’ixide imaginind case, capete de expresie, console, buzdugane, 

tampoane, mobilier diferit (masă de telefon, taburete, mese de birou, 
cadre sculptate in motive de inspiraţie adeseori ţărănească, troiţe etc.).

Gheorghiţă este acela care a restaurat cu deosebită pricepere timpla 
bisericii din Valea Danului, judeţul Argeş, precum şi multe alte opere 
de artă in cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice.

in afară de sculpturi, basoreliefuri, incrustări, pirogravuri si alte 
lucrări în lemn, Gheorghiţă a abordat si alte ramuri ale artei, dintre care 
unele sint prea puţin folosite de artiştii din ţara noastră (bineînţeles, fără 
justificare), cum este linoleogravura. Ne-au rămas schiţe şi tipare pentru 
reprezentări in linoleum, precum .şi multe lucrări executate pe mătase. 
Dar Gheorghiţă a realizat şi opere sculptate in ghips, pictură, desen ar
tistic eter.

Lucrările lui constituie o admirabilă redare a concepţiei sale despre 
creaţia artistică. Iată cîteva dintre ideile care l-au călăuzit : „Nu patima, 
ci bunul gust este acela care înnobilează sufletele, le întăreşte si le înalţă. 
Bunul gust din artă este egal cu bunul simţ din viaţă şi înseamnă : 
măsură, simplicitate, cumpătare" Iată ce ne spune el despre felul cum 
trebuie interpretate lucrările de artă : „Nu tot ce spune un Înţelept e 
înţelepciune si nu tot ce face un artist e lucru de artă. Insă o adevărată 
lucrare de artă poate fi desâvir.şită numai de un adevărat artist" Va
loroase sînt şi concepţiile sale referitoare la relaţia dintre fond si formă 
in artă : „Cind conţinutul nu corespunde formei, efectul e contrar scopu
lui. De cîte ori se face nedreptate în numele dreptăţii şi de cîte ori se 
împiedică sau chiar se distruge arta în numele artei" l2.

10. I. Gheorshiţfi, Tiranul şi artistul..., p. o:!.
11. Ibidem, p. 93.
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Iată doar cîteva din trăsăturile caracterului şi concepţiei artistice ale 

lui Gheorghiţă l:!. Acestea se întregesc admirabil cu modestia iui rară, 
cu dragostea de glia strămoşească şi de poporul care l-a zămislit >i pe 

care l-a slujit prin arta sa cu un elan nestăvilit.

Perindîndu-ţi-se prin faţa ochilor lucrările acestui neobosit creator, 
rămîi cu o puternică impresie că ai în.faţă un marc artist, dedicat cu trup 
şi suflet artei ,un fin cunoscător al sufletului omenesc şi un maestru in 
reprezentarea ţăranului nostru. Dacă adăugăm la aceste calităţi şi devo
tamentul pentru valorile patriei noastre, abnegaţia cu care s-a dedicat 
unei munci ingrate pe timpul său. vom înţelege cu atît mai bine pe 

Gheorghiţă.
Diferite publicaţii din ţară si din străinătate 1,1 i-au reprodus lucrări, 

folosind şi cuvinte de laudă la adresa acestuia, ceea ce însă nu l-a făcut 
să-şi schimbe felul de a fi, acelaşi om prietenos şi modest, muncitor, 
artist-cetăţean, devotat artei şi poporului, pe care i-a slujit cu o rară 
abnegaţie. Cataloagele de la expoziţiile personale şi colective deschise în 
saloane oficiale sau galerii de artă din Bucureşti ne arătă din plin pe 
maestru, iar cunoscătorii lui personali pot oriclnd întări tot ce se poate 

vorbi despre omul care a fost loan Gheorghiţă.

Sculptorul Gheorghiţă va fi pentru totdeauna legat prin toate fibrele 
croaţiei sale artistice de popor, cel care l-a inspirat şi pentru care a creat 

minunate opere de artă.

13. Alte idei ce ilustrează concepţia artistică ->i social-politieă a lui Gheor- 

Khiţă se pot «ăsi in capitolele Ecouri şi Citcva cuvinte din aceeaşi lucrare a ar

tistului.
14. Vezi. în Anexă, cîteva din ziarele, revistele şi alte publicaţii româneşti 

şi străine, care ne oferă unele informaţii cu privire la viaţa, activitatea creatoare 

;i artistului şi expoziţiile, personale sau de şrup, la care a prezentat lucrări.

DER B ll.DSC lIM TZER lOAN GIIEOROU1ŢA 

Zusammenfassuiuj

loan Gheoruhiţă (5.1.188(5— 11.X1I.1952) ist in Frătăuţii Noi, Bezirk nou Su

ceava, «eboren. Er hat die Ilolzbildhauerei in der HoIzbearbeStuniissfinilc von 

Cinipulunţ! Moldovenesc uelernt. Er hat seine kunstlerische Vorbereitun» mit den 

Universitiitsprofessoren Popovici und Artachino in der Jassyer und mit dem IJni- 

vcrsitătsprofessor Paciurea in der Bukarester kiinstlerischen Hochschule. Er hat 

die firiechische, romisehe und byzantinisehe Kunst sowie die der Renaissance 

kennenKelernt und hat Athen, Rom,. Florenz, VencdiK und Konstantinopel bcsucht. 

Er wurde Mittclschullelirer an der Oberschule Titu Maiorescu in Bukarest und 

sputer als Faehmannkunstler an der Historischen Denkmălcrkom>nission ernannt 

wurde. Sein Tod ist im .îahre 1952, wegen einor vernachlăssiKten Herzkrankheit 

unvermutet eingetreten.
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Er nahm bei verschiedenen kufrstforisclien Satonon von f92fl, lît.'to, ii)f<2'-und 

UW  in Bukarest tei!. Er bearbeitete Kolzbildhauerei (Basrelief Afodaillon. Riihmen. 

Mobel, Konsolen, verschiedene Biinoeej;enstănde), Rronzewerke, Gips, 1 in»Ieuiu- 

liravurc. kunstlerische ZeichnunR, Tuch-und Seidemalerei nod andcre. Es sind 

aufbewahrt vorschiedene orisinale Wcrkc «dor photofîraphische NachUtJduntam 

seine CnterzeichnunK trafiend (SieUe dic Anla(H'). Er bcniitzie die- sicii einfieeiji- 

jiete Kachkenntnis.se fur din Beforderung der isjLiunalen, ruroiiuischtm BLuu.st

[' • T* X v X *
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ANEXA

A LUCRAU! DE I. GHEORGHIŢĂ VĂZUTE LA FAMILIE ÎN ORIG INAL  
SAU 1\ COPII FOTOGRAFICE

a) LUCRĂRI ORIGINALE
1. SCULPTURA

— Ştefan cel Marc şi Danii1 Sihastrul
— Ârcaxii lui Vodii Ştefan (lemn de stejar, expusă înainte de 1942)
— Luceafărul (Eminescu)
— Mihai Eminescu. Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu («rup de medalioane 

In relief, înrămat — rama executată tot de artist)
— Masca umana (medalion)
— Păcală şi Tindală (tapete de expresie)
— Păcălit şi Tindală (statuetă, «rup)
— Ştiin[a şi religia (statuetă, «rup)
— Vas sculptat (reprezintă un cap de ţăran şi unul de ţărancă, o floare 

în «lastră şi doi porumbei)
— Pixidc (una in forma unei case de ţară şi alta avind sculptate scene cu 

diferite activităţi)
— Profet vizionind (cap de expresie)
— Maica Domnului (Cap de ţărancă)
— Rame sculptate (cu diferite motive ornamentale, între care frunze şi

rreiifii)
— Masă, scăunele şi o ?jni\u(ă de telefon (toate sculptate cu motive RCnme- 

trice diferite)

2. LINOLEOGRAVURĂ (lucrări pe mătase)

— Neaf/oe liasarab şi Doamna Despina (batistă imprimată)
— Dansatori (un flăcău şi o fată surprinşi intr-o mişcare de dans)

b) REPRODUCERI FOTOGRAFICE (basoreliefuri, statuete, console, linoleum,
pictură etc.)

I. SUBIECTE DE INSPIRAŢIE ISTORICA. LEGENDARA SAU DIN 
LITERATURA UNIVERSALA

— Luptător dac (consolă)
— Ştefan Vodă

Ştefan cel Mare şi Lttca Arbori' (pictură)
— Vlad ’l'epeş şi Mihai Viteazul (linoleum)
— Mihai Viteazul (reprezintă şi cele trei steme ale Ţărilor Române — li

noleum)
— Aducerea capului lui Andrei Hathorţ/ înaintea iui Mihai Viteazul (ba

sorelief)
— Ititii) (înfăţişează un halebardier al voievodului — sculptură in lemn)
— Neaţ/oe liasarab xi Meşterul Manole
— Sfat pentru zidirea mănăstirii Argeşului
— Meşterul Manole (cu aripi, in momentul încercării supreme)

Moartea lui Constantin Hrincorcunu
— Tudor Vladhnirexcu (linoleum)

liuzduijaiui (sculptate in motive populare româneşti)
— Capul uimi boier din vechime
— Haiducii
— Răpirea (un ture răpeşte o fată)

15. Nu am putut preciza de fiecare dată după fotografic unele amănunte 
in legătură cu materialul folosit, aenul de artă si altele.
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— Llipta cu balaurul

— Răsturnarea valorilor (episod din viaţa dc familie a lui Socrate)
— liante şi Ugolino
—  l i  am let şi Laerte

2. PERSONALITĂŢI CONTEMPORANE

— Domnul lorga la Paris (mai înalt decît turnul Eiffel)
— Gheonihe Condrea (basorelief)

:î. FRESCA SOCIALA

— Oboseala (ţăran obosit, clupă muncă)
Ţărancă cu doniţă

— Cioban cintind din fluier (două variante)
— Pădurarul
— Spre pădure

O idilă la tară

— Bust de ţăran eu un pocal in mină (reprezentat pe o ploscă)
—  Care e Păcală ? (trei g lu m e ţi)
— I ’ăcală fi Tindală (ghips)

Topor despicind un butuc de lemn (tampon)
— Petrecere
— Ceartă in mahala
— Nunta de argint
— Cap de e.xpresie
— Cap de copil
— Călătorul
— Daniil intre lei (cămătarul)
—  Samsarul
— Maimuţa citind
— Cap grotesc
— Portret In planuri simple
— Tragedie (trei măşti tragice)
— Înţeleptul
— Pro şi contra
— Gradele plăcerilor omeneşti (bronz)

Sculptor lucrind la un cap 
Xutluri

— Zodiile (masă sculptată)
— Troi(ă sculptată
—  Proeesiutte

— Epilog (călugăr şi maică la apusul vieţii — cunoştinţe din tinereţe)
— Căluţ/ar (sculptură in lemn de abanos)
— Călugăr citind
— Călugăr in strană
— Cap dc călugăr
— Călugăr predicind

4. ALTE LUCRĂRI

\ executat ilustraţiile la notele muzicale de Emil Monţia pentru :
—  Im  m ijloc de codru des

— In luna in care pălesc trandafirii
— I.n fintina cu găleată

A executat lucrări in lemn pentru teatrul de păpuşi, după schiţe de Ioana 
Basarab. reprezentind personajele la piesa :

— Motanul încălţat

SCULPTORUL IOA N  GHEORGH IŢĂ 800

B. LUCRĂRI VÎNDUTE SAU DONATE 
a) MUZEULUI DIN RĂDĂUŢI (in 1935/1936)

— 00 fotografii (reproduceri de lucrări) şi desene de I. Gheorghiţă
— Măciulii de baston (două exemplare, dintre care una reprezentind un cap

iii mort şi cea dc a doua o furnică)
— Avarul şi moartea (sculptură în lemn de păr)
— Pictură pe postav şi mătase (cinci exemplare)
— Tiranul şi artistul (două exemplare)

c) AVOCATULUI LEMCOV1C1 DIN BUCUREŞTI (in 1931)
— Evreul citind

c) COLONELULUI GALEA SANDULESCU DIN BUCUREŞTI (in 1939)
— Dragoste la bătrlneţe

d) REGINEI MARIA
— Călugăr meraind

e) FAMILIEI PROCA DIN BUCUREŞTI
— Ţăran închinîndu-se
— Trubadur

f) MINISTERULUI DE RĂZBOI (donaţie)
— Mai multe lucrări

C. EXPOZIŢII LA CARE SE CUNOSC LUCRĂRILE PREZENTATE"1

a) La Salonul Ateneului român (fi mai — 0 iunie 1928)
— Gata pentru muncă
—  Studiu
— Masca umană

b) La Salonul profesorilor de desen (.'il ianuarie — 28 februarie 1937)
— Fată cu seceră
— Fetiţă cu ulcior
— Ţărancă
— Mobilier ţărănesc (prezentat pe mai multe planşe)

D. INFORMAŢII DESPRE VIAŢA ŞI ACTIVITATEA SCULPTORULUI

— Gheorghe Dimitriu, Expoziţia unui artist bucovinean, în Acţiunea (ziar 
lin Bucureşti) din 9 august 1919

— Timpul, din 15 noiembrie 1923
— llustraţiunea română, anul IV, nr. 110, din aprilie 1925
— Clipa, nr. 107 din 15 ianuarie 1927 (interviu cu 1. Gheorghiţă, in care sint

reproduse şi lucrări ale artistului)
— Universul din 14 ianuarie 1928
— Universul din 11 noiembrie 1928
— Das Puppentheater, revistă din Leipzig, in iulie 1931
— Gazeta bucovinenilor, anul I. nr. 4—5, din 10—30 decembrie 1934. apărută

in Bucureşti. Intr-un articol referitor la Epaminonda Bucevschi, reproduce patru 
lui ni de Gheorghiţă, între care Dragoş Vodă şi zimbrul si Trei crai de la răsărit.

— Anuarul Ateneului Român din 1930 publică prelegerile lui Constantin Pro- 
‘ Iau din 7, 14 şi 28 mai 1936 despre sculptură, pictură şi gravură, in care sculptorul 
Gl.i ' ghiţă este descris ca reprezentant al perpetuării tradiţiilor populare, iar arta 
lui rste apreciată ca fiind ..mai ales decorativă" şi „întrunind trecutul bizantin-bi- 
sernese cu motivul ţărănesc". La pag. 330 şi următoarele din Anuar, C. Prodan 
vorbeşte despre xilografie şi linoleografie, în care este reamintit si Gheorghiţă.

— Universul din 22 iunie 1930
— Ţara Noastră din 20 februarie 1937 
Universul din 28 mai 1939

10. Familia mai posedă diplomele de expozant la salonul din 1930 si la să
li mul de toamnă din 19:12.



MUZEOLOGIE

INVESTIGAŢII METALOGRAFICE ASUPRA UNOR PIESE 
MEDIEVALE REZULTATE DIN CERCETĂRILE ARHEOLOGICE 

EFECTUATE ÎN JUDEŢUL SUCEAVA

ZEX'OVI \ C \TAUGIU

Cercetările arheologice efectuate în decursul anilor au dus la recol
tarea, printre altele, şi a unui număr însemnat de piese din metal inclu
siv’clin epoca medievală. C) parte clin aceste piese, clin perioada medievală, 
vor face obiectul investigaţiei de laborator. Rezultatele cc; se vor obţine 
vor putea, credem, să faciliteze cercetătorilor arheologi unele ipoteze de 
lucru, poate chiar şi concluzii, în interpretarea datelor obţinute' in acest 

•domeniu al producţiei meşteşugăreşti.
Cere»*tarea de laborator se impune ea o necesitate şi din motivul că 

pir,a in prezent lucrările de specialitate au evidenţiat mai puţin rezul
tatele investigaţiilor metalografice. Ele au acordat atenţie in primul rind 
aspectelor de tipologie, utilizare. răspindire etc. Desigur că aceste as- 
pecte sint importante, dar nu concludente. Multe din elementele necesare 
un ii interpretări mai complexe, nefiind la indemîna cercetătorilor, i-a pus 
in imposibilitatea de a răspunde unor întrebări fireşti legate de activi
tatea meşteşugarilor medievali. Astfel, răspunsurile eu privire la prove
nienţa minereului, la tehnologiile d»' prelucrare a metalelor pentru obţi
nere;! obiectelor, diversificarea producţiei şi a relaţiilor oraş— sat sint 
probleme mai mult sau mai puţin elucidate. De aici, insuficienta subli
niere a unor aspecte privind relaţiile economice interzonale (intre sat şi 
oraş. intre diferite regiuni ale aceleiaşi ţări), a perfecţionării tehnologiilor 
•;le oreluerare a pieselor, a poziţiei sociale a meşteşugarilor faţă di' alte 

■■•atog»>rii sociale, a unor aspecte politice etc.
Desigur că prin lucrarea ele faţă nu vor fi elucidate în totalitate' 

•:vle mai sus menţionate, dar se va completa negreşit o parte din golul 
la care ne-am referit.

I. METODICA CEHCETAHII

In cercetarea pieselor din fier descoperite '.a Vorniecni, Zahareşti şi 
Liteni, s-au utilizat, pe lingă metodele clasice şi alte metode de investi
gare cu ajutorul cărora s-au obţinut informaţii privind compoziţia chi
mică, structurală, microduritatea şi tehnologiile de prelucrare. Analiza 
■himică cantitativă a eşantioanelor prelevate clin piese au evidenţiat in
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general un conţinut redus de sulf, fosfor şi siliciu, ceea ce conferă mate
rialului proprietăţi deosebite de utilizare (duritate, plasticitate etc.). .Ast
fel, pentru fierul şi oţelul obţinut din burete sau lupe de fier conţinutul 
mediu de sulf şi siliciu este de aproximativ 0,02° t). Analiza microstructu- 
rală, efectuată pe probe şlefuite şi atacate cu nital 3%. a evidenţiat o mare 
varietate structurală determinată de diversitatea tehnologiilor de pre
lucrare. S-au constatat astfel, zone de sudură perfect executate si .struc
turi de tratamente termice şi termochimice cu nimic inferioare struc
turilor obţinute prin cele mai moderne tehnologii. Pentru măsurarea du
rităţii s-a utilizat metoda Vikers cu sarcina de încărcare de 5 daN/mm*. 
Rezultatele obţinute prin aceste metode de investigare sînt reproduse în 
desenele şi microstructurile din planşele anexă.

II. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

Au fost studiate 45 de piese din fier de tipuri diferite, precum şi 
fragmente de zgură metalică. Piesele analizate provin din staţiunile arhe

ologice Vorniecni—Tulov-a (22 piese din sec. X I— X II  şi X IV — XV). Li

teni (15 piese din sec. X IV — XV) şi Zahareşti (fi piese din sec. XV 

XV I) Majoritatea pieselor erau acoperite cu aglomerări de pămint şi 

săruri minerale provenite din infiltraţiile apei în sol. Pentru îndepărtarea 

prod uşilor de coroziune, s-a efectuat o curăţire mecanică, după care '-au 

executat slifuri metalografice în plane perpendiculare, din zona cea mai 

solicitată a pieselor din timpul utilizării. Efectuind analizele metalogra- 

fice asupra celor 45 de piese, s-a ajuns la concluzia că pentru executarea 

lor s-au folosit 5 procedee tehnologice de bază : prelucrarea pieselor 

complet din fier; prelucrarea pieselor complet din oţel; durificarea prin

1. Mireea D. Matei, Emil loan Emandi, Habitatul medieval rural div valea 
Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare, secolele X I—XV II, Editura Academiei. 
Bucureşti, 1082, p. 78—88 ; idem, in „Suceava — Anuarul Muzeului Judeţean", Su
ceava, voi. V, 1978, p. 223—235: Emil loan Emandi, Nicolae Băncescu. Contribui ns 
historiques au sujet des techniques et des teehnologies d'xisinage pour les • de 
fer (Ies IX —XV II siecles), in „Proceedings A. Scientific Sections". Bucureşti. r*81. 
p. 48—50, Mireea 1). Matei, Emil I. Emandi. Octav Monoranu, Cercetări arheologice 
privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Şomuzului Mare al 
Moldovei, Suceava, 1982 ; Mireea D. Matei. Emil I. Emandi, Cercetările din hr.:>’tul

_____ . .-im ivnvuniio i » <J>I Ui»

voi. 11, 1980, p. 177—196 ; idem. Topoare din fier tip bardă cu tub de intnunitşare 
din Europa centrala in perioada evului mediu dezvoltat, in „Memoria Aiit.qiKUi- 
tis“, Piatra Neamţ, voi. V I—V III, 1981, p. 16:?—184 ; idem. Cercetări privind unel
tele de tăiat de pe teritoriul României in perioada secolelor IX —XVII, in „Studii 
şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România", voi. II, Sibiu, 1981. 
p. 19—65 ; Emil I. Emandi, Nicolae Băncescu, în „Dacia", X X V II, nr. 1—2. 198:;.1 IC l'JOp. 145—173.
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ementare; sudarea a două fişii, una de oţel şi alta de fier1; sudarea a 

trei fi.şii din care două dn fier şi una din oţel.

Executarea pieselor complet d in fier este un procedeu aplicat în
- pecial obiectelor de uz comun care, în exploatare, nu erau supuse unor 
solicitări mecanice deosebite. Această tehnologie o intîln im  la 9 piese 
>i anume : 2 cuţite, descoperite la Vorniceni, unul în aşezare (sec. X IV — 
X V ). altul în necropolă (sec. X I— XII), două vîrfuri do săgeată şi o drimbă, 
descoperite la Liteni (1/2 sec. X V ) ; un fragment de pinten cu tija 
s urtâ, un fragment de potcoavă pentru cai. prevăzută cu cîie, un lanţ 
de pirostee, un piron cu cap de dimensiuni mari, toate descoperite in 

aşezarea de la Vorniceni (sec. X IV — XV).

La microscop, în secţiune, lama celor două cuţite prezintă o struc

tura feritică şi incluziuni de oxizi, iar vîrfurile de săgeţi au fost execu
tate prin deformare plastică la cald dintr-un material (burete do fier) 
eu un conţinut foarte mic de carbon şi cu o structură feritică. Celelalte 
f> piese analizate au fost realizate dintr-un material neomogen, cu un con- 
ţinut mai mic de 0 , 2 " C şi prezintă în structură ferită, cu numeroase 
im îuziuni nemetalice dispuse în benzi pe direcţia deformării. Datorită 
supraîncălzirii din timpul prelucrării, apar izolat zone ferito-perlitice cu
i,r. iaţie grosolană. Caracteristicile metalografice întîlnite la aceste piese 
ei infirmă ipoteza că materia primă utilizată a constituit-o buretele de fier 
obţinut local, prin reducerea directă a minereurilor inferioare din zonă.

Executarea pieselor complet din oţel

Calitatea pieselor executate prin acest procedeu e determinată de 
tratamentul termic aplicat in final, operaţie destul de dificilă care de
pinde de indeminarea si cunoştinţele meşterului fierar. In acest sens, 
putem considera că datorită nivelului diferit de pregătire a meşterilor, 
apar două variante de obţinere a pieselor executate în întregime din 

oţel :
—  obţinerea piesei dintr-o singură bucată de metal, prin forjare 

cu .i fără tratament termic:

—  hudarea mai multor fişii cu aceeaşi compoziţie chimică, prin for

jare, tratate sau netratate termic.

in prima variantă tehnologică au fost executate două cuţite, două 
săgeţi, o seceră, o coasă şi o cataramă. Astfel, unul din cuţitele desco
perite la Vorniceni (sec. XIV-XV) executat din oţel monobloc, fără să 
fie supus unui tratament termic (300 HV), prezintă in structură, perlită 

globulară fină şi incluziuni de tipul sulfurilor (fig. 1-2 a). Celălalt, tratat 

termic, prezintă in secţiune o structură de tip sorbitic, caracteristică' 

revenirilor înalte, carP conferă materialului tenacitate, calitate obţinută 
in detrimentul durităţii (450 HV). Vîrfurile de săgeţi analizate au o struc

tură de tip martem itic caracteristică tratamentului de călire (620 HV).
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Catarama, do formă dreptunghiulară, prevăzută eu un spin, şi secera., 
descoperite la Vorniceni (soc. X IV — XV), au o structură ferito-peratică 
fină omogenă, caracteristică unui oţel cu aproximativ 0,4% C. Pentru 
coasa de tip lung descoperită la Zahareşti (sec. XVI), examinarea micro
scopică a evidenţiat o structură martensitică. Că li rea s-a făcut probabil 
in seu de oaie topit, tehnologie consemnată în studii etnografice - şi u ti
lizată curent în sec. X V III, in scopul măririi tenacităţii piesei şi înlătu
rării tensiunilor interne (prin călire lentă).

In a doua variantă tehnologică au fost executate virfuri de săgeţi, 
topoare şi burghie. Cele două virfuri de săgeată descoperite la Liteni 
(sec. X IV — XV), prezintă o structură ferito-perlitică in benzi, neomogenă 
ca fineţe şi repartiţie a carburilor. fapt care denotă că piesele nu u i: 
fost supuse unui tratament termic după prelucrare. Tot in această va
riantă tehnologică au fost executate şi cele trei topoare descoperite' kv 
Vorniceni (sec. X IV — XV), Liteni (sec. XV) şi Zahareşti (sec. XVI), pre- 
zentind in secţiune o structură ferito-perlitică, spre tăiş, perlitică, iar 
in zona muchiei unde s-a făcut îmbinarea, datorită supraîncălzirii, o 
structură Widmmannstătten. Ultimele piese executate din fişii din acelaşi? 
bloc do oţel sînt două burghie de tipuri diferite, la caro se evidenţiază
o structură ferito-perlitică.

De remarcat la această variantă tehnologică, faptul că deşi fîşli'e 
au un procent ridicat de carbon (0,4%) sudurile lor sint de bună calitate, 

ceea ce dovedeşte că temperatura de prelucrare era controlată.

Cementarea —  este un tratament termochimic care se aplică pentru 
saturarea cu carbon a porţiunilor mai solicitate din piesă, în scopul creşte
rii durităţii lor. Procedeul este cunoscut încă din sec. X — X I in vestul 
Europei, practicat din sec X IV  in Ţările Române, iar din a doua jumătate 
a sec. XV, în Moldova. In procesul de cern en taro se utiliza mangalul 
de mesteacăn (preferat celui de pin in toată epoca Latene, la care se- 

adăugau materiale organice (piele, coarne, copite de animale). Porţiunile 
din piesă la care nu se urmărea duritatea erau protejate eu argilă, iar 
încălzirea lor se făcea pînă la temperaturi de 910— 930° C, timp de< 
cîteva ore.

Din totalul de piese studiate, numai patru au fost supuse tratamen
tului termochimic de comentare şi anume : trei cuţite, descoperite la 
Liteni şi Vorniceni (sec. X IV — XV) şi o verigă .descoperită la Litenli 
(sec. XV). Două din cuţite, după cementare au fost supuse unui tratament 
termic de călire. Apare astfel, in centrul secţiunii acestor piese, o struc

tură ferito-martensitică şi o zonă martensitică fină spre tăiş, unde pro
centajul de carbon atinge valoarea de 0.8%. Al treilea cuţit, după ce

mentare nu a fost supus unui tratament termic, avind în secţiune doar

o structură ferito-perlitică. Veriga prezintă în secţiune o structură ferito- 
perlitică spre interior şi perlito-cementitică spre exterior.

2. Aurel Chiriae, Feronerie populară din Bihor, Oradea, 1978, p. 08.
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Sudarea unei fişii dr oţel cu o fişie dr fier

Acest procedeu tehnologic este cunoscut, mai ales in ostul Europei, 
încă de la sfîrşitul sec. X III. Practicarea sa. a constituit un pas înainte 
in tehnologia de prelucrare a fierului, dacă ţinem cont de dificultăţile do 
forjare şi sudare a două materialo cu compoziţie chimică diferită. Prin 
introducerea acestei tehnologii, s-a obţinut o creştere a tenacităţii pieselor 
si a durităţii părţilor active, uşurîndu-se procesul do ascuţire a acestora. 
In tehnica acestui procedeu au fost executate patru cuţite, descoperite 

la Liteni. Vorniceni şi Zahareşti. două virfuri de săgeată, descoperite Ia 
Vorniceni. un cuţit pentru prelucrarea pieilor şi a blănurilor descoperite
la Liteni. o cataramă din sec. X V I descoperită la Zahareşti şi o seceră
!i lipul II. descoperită la Vorniceni.

Din analiza microscopică a secţiunii color patru cuţite, a rezultat că 
fişia dinspre tăiuşul lamei, are un conţinut ridicat do carbon, prezentind 
mioturi de tip perlitic. perlito-feritic şi perlitic globular, care asigură 

pieselor durităţi mari şi calităţi tăietoare. Fîşia următoare, cu un conţinut 
mic tic carbon .prezintă o structură feritică ce asigură plasticitate cuţi
telor. Toate colo patru cuţite au fost supuse unui tratament termic do 
călire. La răcire, depâşindu-se viteza critică a materialului, s-au obţinut 

zone eu structuri de tip sorbitic. l-a cuţitul de la Zahareşti fişia din 
■ţol mai dur, nefiind încălzită suficient, nu s-a deformat pe toată lăţimea 

lamei ci a pătruns in fişia feritică obţinîndu-se astfel o lamă cu tăiş 

moale. Sintem îndreptăţiţi să credem că piesa a fost executată local şi 

,i meşterul nu stăpinea la perfecţie tehnologia forjării (dovadă că şi 

in zonele rurale ora practicată această tehnologie).

Cele două virfuri de săgeată descoperite la Vorniceni (soc. XI\)

prezintă în secţiune - pre exterior o structură feritică şi incluziuni de

xizi, iar spre interior, o structură ferito-perlitică.

Ultimele trei piese executate in aceeaşi tehnică prezintă structuri fe-

ritice şi ferito-porlitice.

Sudarea a trei fişii, din cart? două din fier şi una din oţel

Acest procedeu, superior celorlalte tehnologii, prezintă dificultăţi 

în aplicarea lui, deoarece necesită un control strict al temperaturii de 

încălzire şi forjare a fişiilor, cît şi o supraveghere permanentă a direcţiei 

de curgere a materialului. Cele cinci cuţite executate în  această tehnică 

au structuri caracteristice diferite, ca urmare a tratamentului termic apli- 

c it. Astfel, la două cuţite descoperite la Zahareşti, fişiile laterale au o 

structură feritică, iar zona centrală, porlito-feritică. Celelalte trei cuţite 

descoperite la Vorniceni, au fost supuse după prelucrare unui tratament 
termic de călire în apă, rczultind pentru zonele centrale structuri de tip
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bainitic şi martensitic, zonele laterale păstrindu-şi structura feritică.
In aceeaşi tehnică au mai fost executate două virfuri de săgeată, 

descoperite la Vorniceni şi Liteni, la care structura feritică este dispusă 
in centrul secţiunii lor, iar cea ferito-perlitică spre laterale. Ultimele două 
J3ie.se, care au fost executate prin sudarea a trei fişii, o scoabă şi un su- 
hac, prezintă în secţiune o structură ferito-perlitică spre exterior şi fe- 
ritică spre interior. La majoritatea pieselor executate in această tehnică, 
s-a observat că sudurile executate prin forjare la cald sini de foarte 
bună calitate, zonele de influenţă termică şi incluziunile de oxizi fiind 
aproape inexistente.

încercarea de a prezenta varietatea produselor de fier descoperite 
şi a tehnologiilor utilizate în confecţionarea acestora, a avut drept scop 
formarea unei imagini de ansamblu despre ceea ce reprezintă producţia 
locală si caracterul provenienţei unor piese datate in secolele X IV — XVI. 
Prezenţa unor cantităţi mari de zgură metalică şi de bucăţi de metal în 
curs de prelucrare, ne sugerează ideea că in cele trei aşezări prelucrarea 
fierului ocupa un loc destul de important in tot decursul evului mediu.

IN  VESTIG ATIONS MIÎTALLOGKAPH1QUES SUR CERTAINES PIECES

MEDlEVALES PROVENUES DE RECHERCHES ARCHfiOLOGIQUES 

EFFF.CTUEES DANS LE DEPARTEMENT DE SUCEAVA

— Răsunie —

L'artiele presente des pieces en fer decouvertes par des reeherchcs archeo- 
logiques effectuees dans les zones des villages Liteni, Zahareşti et Vorniceni, 
ainsi que les technologies utilisees pour leur usinage.

Les analyses metal lographiques ont mis en evidence 5 procedes technolo- 
giques de base :

— l’usinage des pieces eomplotement en fer ;
— L'usinage des pieces completement en acier ;

— le durcissement par cimentation ;
— le soudage de deux bandes, une d’acier et l'autre de fer ;
— le soudage de trois bandes, deux de fer, et une d'acier.

I.es recherches archeologiques et metallograpbiques concernant les metiers 
nu-nagers et specialises du milieu rural, coritribuent a l'cnrichissement des con- 
naissances historiques.

DATE NOI ASUPRA FORMEI INIŢIALE A R1PIDEI 

DE LA PUTNA EVIDENŢIATE ÎN CURSUL PROCESULUI 

DE RESTAURARE

M IH A IL  .IELESN EA C

în anul voievodul Ştefan cel Mare a donat mănăstirii Putna,
două ripide gemene. Una dintre ele este expusă in muzeul de artă feu
da ă a mănăstirii Putnr. c *a de a dcua se află in depozitul Muzeului de 
istorie al ILS R. Bucureşti.

Menţionate prima dată intr-o lucrare de specialitate 1 în anul 15)05 
ripidele de la Putna au suscitat interesul istoricilor de ar.ă, bibliografia 
in legătură cu ele fiind relativ bogată-, Ripidele folosite altădată la 
( remoniile religioase ortodoxe desfăşurate in prezenta înalţilor prelaţi \ 
şi-au pierdut azi rolul funcţional. Astfel de piese, executate din foi do 
argint aurit, în ateliere din ţările româno, constituie valori deosebite ale 

artei decorative m xlievale *

Subiectul prezentei-comunicări s-a născut în urma constatărilor oca
zionate, pe de o parte, de realizarea fişei analitice de evidenţă a ripidei de 
la Putna, iar pP de altă parte, de necesitatea restaurării aceleiaşi piese, 
are, expusă din anul intr-un nou sistem de vitrins şi spaţii:, i su

ferit un proces evolutiv de degradare chimică.

1. Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905, p. 52 (sint 

|>;v’entate la capitolul „C. Icoane").

2. Bibliografia selectivă (în ordine cronologică) : N. lorga şi C. Balş, L’art 

roumain. Paris, 1!)22, p. iiâ ; Orcst Tafrali. Le tresor btjzanlin et roumain du mo- 

nastere de Poutuo, Paris, 1'<25. p. 1-1— 15, pl. IX ; Repertoriul monumentelor şi 

obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Marc, Editura Academiei R.P.R., 1958, 

p. :i45, cat. 121 ; Virgil Vătăşianu, istoria artei feudale in ţările române. Editura 

Academiei R.P.R., 1959, p. 890—891, fi. 8-16 Maria Ana Musicescu, Muzeul mănăs

tirii Putna, Bucureşti, 1967. p. 39, cat. .'i5, fig. IU.

3. Cuvîntul ripidă vine de la grecescul „rhipis" — evantai ; ,.rhipidium“ — 

latină ; In botanică semnifică un tip de inflorescenţă cimoasă in formă de evan

tai, (Dicţionarul de neologisme, Bucureşti, ed, a 111-a, 1978, p. 942).

•I. Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucu

reşti, 1971), p. 259..

5. Ibidem.
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DESCRIEREA PIESEI

Ripida din colecţia muzeului Putna este executată din argint aurit 
şi se compune din evantai şi miner. Evantaiul are formă stelată cu vîr
furile in diagonale (unghiuri aproape dreptunghiee) .şi semicercuri in sen

sul braţelor unei cruci. Trama evantaiului prezintă două cercuri concen
trice, inconjurind medalionul central: medalioane asemănătoare, dar de 
dimensiuni mai miei. apar in spaţiile limitate spre exterior de semicercuri 
(loburi) —  (fig. 1). Aceste medalioane au fost executate perechi, astfel 
incit, prin adosarea lor, cele două feţe ale evantaiului să fie identice. Pe 
suprafeţele limitate de medalioanele periferice in dreptul vîrfurilor ste
lei sînt dispuse cîte două romburi f lan cînd un cere. intre cele două cercuri 
concentrice ale medalionului central alternează cercuri si romburi de di
mensiuni mai mici. Conturul evantaiului este executat din bandă subţire 
neprofilată ; conturul cercului mare al medalionului central precum şi 
cel al romburilor şi cercurilor mici este realizat din bandă subţire pro
filată pe mijloc (fig. 2).

Cîmpul ornamental al evantaiului' este executat în tehnica filigranu
lui şi decorat cu motive geometrice desemnînd cruci rozete sau rinsouri. 
in benzile semicirculare exterioare ale medalioanelor marginale (cu ex
cepţia celui inferior) se află o inscripţie liturgică in limba slavonă cu ca
ractere chirilice, realizată in aceiaşi tehnică.

în  vîrfurile stelei sînt dispuse elementele ornamentale semiindepen- 
dentei; cele cu vîrfurile superioare au forma de f leu rotii compuşi şi 
sint realizate prin alipirea a două astfel de elemente fiecare decorate pe
o fată, cea vizibilă. Ornamentele din vîrfurile inferioare sînt executate 
dintr-o singură bucată de formă trilobată, cu lobul central eordiform ; sînt 
penetrate de trei orificii în dreptul lobilor şi au fost lipite în vîrfurile 
stelei® (fig. 2). Probabil, iniţial, ambele ripide aveau in vîrfurile semi
cercului superior cîte o cruce mică, trilobată ; azi acest element nu se 
mai întîlneşte decît la ripida păstrată în Muzeul de istorie al R.S.R 
Bucureşti, în cazul piesei de la Putna păstrindu-se doar veriga de legă
tură.

Cele cinci medalioane ale ripidei prezintă o compoziţie asemănă
toare medalionului central, fiind mai dezvoltată: astfel, este reprezentat 
un serafim, in relief, cu detalii privind capul, picioarele şi penajul ari
pilor : in spaţiile libere cîmpul a fost decorat cu rinsori şi palmele sti
lizate. fondul fiind ciocănit fin, in tehnica „grenetis“ . în cazul medalio
nului mare, între aripile şi pe aripile serafimului au fost dispuse sim
bolurile evangheliştilor : deasupra capului —  vulturul, la baza capului
—  mai greu descifrabil —  îngerul, la stînga —  leul, la dreapta —  boul. 
Medalioanele sint mărginite de o torsadă.

6. în  cazul ripidei de la Putna s-a pierdut unul dintre aceste două orna
mente, iar la cealaltă piesă de la Bucureşti, unul dintre aceste ornamente este 

ascuns vederii de vrejul transversal.
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Evantaiul ripidei în greutate de 858 g este executat din argint 
irit 8()0%o, si are următoarele dimensiuni : lungimea laturii superioare
1 > cm, laturile laterale 26,5 cm, lăţimea benzii de contur ().(> cm. dia

metrul medalionului central 18 cm., diametrul medalioanelor periferice 
i< \'(vptind cel inferior care are 7,2 cm.) este de 8 em., latura de jos 
lipsind (fig. 2). Medalioanele au fost executate în tehnica ciocănirii in 
relief (au repousse). Filigranul este realizat in tehnica matisârii, printr-o 
!■• âvîrşită execuţie tehnică. Decoraţia filigranată a suferit în decursul 

timpului1 deteriorări mecanice şi pierderi de material care au impus în- 

ucuirea ulterioară a lipsurilor, completare realizată din sîrmă d1' argint
• irit, răsucită într-o manieră rudimentară.

Partea inferioară a evantaiului lipseşte datorită ruperii ei după un 
ontur neregulat (fig. 2). Aceasta a survenit în urma folosirii indelun- 

:;.iti* şi a creării în această zonă a unor tensiuni datorate greutăţii evanr 
laiului şi a mişcărilor din timpul folosirii. La aceasta s-a adăugat, in de
cursul timpului, o friabilizare a materialului de constituţie. Ornamentele 
cmiindependente din vîrfurile ripidei au fost prinse, prin nituire, iar 

clementul din vîrful inferior, existent, a fost înlocuit cu unul de factură 

rudimentară.
In forma lor actuală, ripidele prezintă, deasupra medalionului infe

rior, un v re j terminat in  frunză de acant, bifurcat : la locul de unde st' 
dezvoltă frunzele, vrejul prezintă cite un fragment de inel cu suprafaţa 
adincită şi striată (fig. 2). Vrejul este realizat într-un relief mai accen
tuat decît restul piesei; cioeănirea fină a zonei frunzişului în tehnica 
„i;renetisu are menirea de a diferenţia formele, respectiv frunzele, de 
tulpina vrejului care este cizelată. Acest element ascunde vederii vîr
furile inferioare ale evantaiului. Analiza stilistică a vrejului arată in 
mod evident că decoraţia sa diferă de cea a ripidei, situaţie care nu este 
menţionată în nici una din referirile bibliografice. Repertoriul decorativ 
al artei din timpul lui Ştefan cel Mare este dominat de prezenţa pal
metei într-o formă aproape consacrată, indiferent că este vorba de pic
tură, sculptură in piatră, broderie sau argintărie. Motivul frunzei de 
acant apare însă într-o epocă artistică ulterioară şi capătă o largă folo

sire în secolul al XVIII-lea, fiind caracteristică barocului, răspîndită în 

toate manifestările artistice din acest secol şi chiar în secolul al XlX-lea 

dacă ţinem seama de inerţia academismului artei religioase ortodoxe.

Vrejul in lungime de .‘13, 5 cm., este executat din argint aurit de 
titlu inferir.r ripidei (sub 700%^), în greutate de 511,5 gr. (piesa cu bolţuri 
filetate) şi 79,45 gr. (piesa cu orificii de trecere): compoziţia materialu
lui din e re a fost executat are in aliaj şi cupru, zinc, fier, prezenţa aces

tora determinînd calitatea inferioară a argintului folosit, alta d -eî* la 
materialul original al piesei (buletin de analiză chimică nr. 10 din 
25.04.15)7!), ataşat la Dosarul de restaurare), Vrejul este compus din două 
piese simetrice, una cu cinci bolţuri cu filet de 32 dinţi/ţol (corespon
dent la 0.8 mm. in sistem metric), iar cealaltă cu cinci orificii de trecere. 

Aceste piese au fost obţinute în matriţe prin ştanţare; ele prezintă de--
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formări mecanice, iar piesa cu orificii are o spărtură provenită din pre
lucrare, în dreapta ultimului orificiu. Vrejul maschează locul undea avut 
loc ruptura şi are rolul, în această formă, de mascare, fixare şi consoli
dare a evantaiului1 de miner.

Minerul ripidei este alcătuit din minerul propriu-zis, buLb, suport 
de susţinere cu picior şi plăcile pentru susţinerea medalioanelor pereche 
cu serafimi. Medalioanele au o decoraţie asemănătoare cu cea a celorlalte 
medalioane ale evantaiului. Diferenţele apar în legătură cu dimensiunile 
şi execuţia : astfel, medalionul inferior are diametrul de 7,2 cm., faţă de 
« cm. cît măsoară diametrul celorlalte medalioane marginale. De aseme
nea cizelura figurilor este mai căutată. în cazul medalionului inferior iar 
torsadă marginală este apropiată de tehnica filigramului. Această ultimă 
piesă pare a fi o copie mai tîrzie a medalioanelor originale.

Suportul semicircular cu picior are un ornament filigranat, deta
şabil. reprezentind rinsouri : este executat in aceeaşi manieră şi tehnică 
cu decoraţie filigranată a evantaiului.

Bulbul aplatisat este străbătut de un briu median profilat cu două 
şanţuri : el face legătura intre suportul semicircular, (evantai) şi minerul 
tronconic, fiind bordat la capete dc acelaşi briu profilat cu şanţuri. I ’e 
bulb. dispuse pe cile două rînduri. de o parte şi de alta a brîului median 
se afla inscripţia de danie 1 care, situaţie* din nou nemenţionată in lucră
rile de referinţa, în cazul ripidei de la Putna nu conţine şi data donaţiei s. 

M in t! ul propriu-zis de formă tronconică este executat din argint aurit 
(700 <i.30%o). in greutate de -17< gr., fără decoraţie sau inscripţie. La,
partea inferioară prezintă un marcaj: 12 D. Bulbul de formă cvasisferică
i ste realizat prin lipirea a doua oalote suprapuse, înconjurate de un] 

briu median ; prezintă deformări mecanice provenite din loviri (fig. 2) 
Brîul este detaşat în mai multe zone.

Pe suportul de susţinere, in formă de potcoavă sint practicate şase 
orificii de diametre diferite, pentru prinderea şuruburilor sau a niturilor. 
Patru dintre e’.e au circumferinţa imperfectă şi serveau, iniţial, la prin
derea evantaiului ripidei, celelalte două de diametru mai marc. executate 
cu un instrument ‘specializat (burghiu) sînt destinate fixării plăcilor de 
susţinere. Suportul semicircular prezintă crevase şi fisuri. Cele două plăci 

de susţinere sint executate din alamă şi au fost aurite în zonele aparente ; 

pe fiecare placă. în zona mediană, este prins cu două picioruşe cîte un 
disc din argint aurit (serafim): intre aceste două plăci se află trei şaibe 

distanţiere din cupru. Trei din cele opt orificii ale plăcilor sînt pentru 

prinderea vrejului şi a evantaiului ripidei, alte trei pentru fixarea plă

cilor de mîner, iar ultimele două fixează elementul filigranat detaşabil.

7. Pentru transcrierea şi traducerea inscripţiei, vezi Repertoriul..., p. 345 . 
Din analiza inscripţiei, Maria Ana Musicescu deduce că lipidele au fost „lucrate 
(...) in mănăstirea Putna" (v. Ana Maria Musicescu op. cit., p. :59).

8. Şi anume : .... la anul 7005, ianuarie 14" (1497).

FORM A IN IŢ IA LA  A R IP ID E I DE I.A  PUTNA

RESTAURAREA PIESEI

Procesul de restaurare a început prin realizarea, analizelor chimice 
a produşilor do coroziune şi a compoziţiei aliajelor, idcntificindu-.se car
bonat bazic de cupru rezultat in urma corodării cuprului din aliaj in 
contact cu bioxidul de carbon din atmosferă, în mediu umed, şi in pre
zenţa vaporilor de anhidridă formică, emanaţie a plăcilor de PAL neizo
late şi favorizate de prezenţa particulelor de p ra f; carbonatul de sodiu, 
solubil, a apărut in urma unei intervenţii ulterioare asupra obiectului, cu 
siibstar.ţi- de curăţire reidentificate care nu au fost înlăturate complet şi 
care prin pierderea apei au recrista'.i/.at. Piesa prezenta depozite de praf 
si murdărie, accentuate de reliefurile filigranate. S-a realizat şi analiza 
stereomicroscopică a piesei, inregistrîndu-se deteriorări mecanice, fisuri, 
desprinderi. înlocuiri de material şi elemente originale, lipituri ulterioare.

Procedura de laborator a impus, ca primă etapă, demontarea piesei 
in părţile componente, evidenţiintlu-.şe, acum, ruptura evantaiului (fig. 2) 
in partea sa inferioară şi mascarea ei cu cele două elemente decorative 
din aliaj calitativ inferior. Sistemul de prindere a evantaiului de piciorul 
ripidei se realizează prin două plăci din alamă aurită în zonele vizibile şi 
pe care s-au aplicat medalioanele lobului inferior.

Tratamentul chimic a presupus degrevarea piesei in benzen şi pe
rieri repetate (pină la înlăturarea totală a patinei vulgare) urmată de 
<■ spălare în Romopal LN. Pentru înlăturarea produşilor de coroziune 
insolubili s-a folosit o soluţie de complexon III (de tip Austranal) şi 
soluţie tampon (acetat de amoniu şi amoniac) ajungindu-.se la un pH de
10,5. Acest tratament a fost de asemenea alternat cu perieri, pînă la în
lăturarea totală a produşilor de coroziune. Neutralizarea tratamentului 
s-a făcut in mai multe băi. in apă deionizată. în  final s-a efectuat o imer- 
siune în alcool etilic absolut pentru eliminarea excesului de apă. Pentru 
consolidarea si recristalizarea argintului s-a introdus piesa în etuva la 
temperatura de 150° C timp de şase ore. Părţile torsionate, cele cu de
formări mecanice au fost îndreptate la cald. Uscarea s-a încheiat 
clupă !B ore, la temperatura camerei. Piesa odată ansamblată s-a trecut 
la operaţiunea de conservare realizată prin pensulare cu nitrolac incolor. 
Această operaţiune neasigurînd o protecţie totală a piesei (strat neuniform, 

discontinuu) s-a peliculizat piesa cu Spray Silicon-— 200.

CONCLUZII

După analiza stilistică a piesei reiese că vrejul a fost aplicat mai 
tîrziu decit realizarea ripidei. Din Analize rezultă că piesa a suferit, în 
decursul timpului, o restaurare, fiind completat şi filigramul deteriorat 
al evantaiului, iar la locul de ruptură s-a aplicat vrejul şi plăc ile de sus

ţinere din alamă.
Din măsurători şi din executarea, prin copiere directă la scara l / l  

a evantaiului a generat ideea formei iniţiale a evantaiului şi modui de 

prindere (Fig. 3).



M JM A II. JELESNEAC

Potrivirea evantaiului in suportul semicircular al minerului şi cu ce
lelalte semicercuri a demonstrat că imbinarea este perfectă, iar evantaiul 
avea o formă simetrică. Aceste date ne-au condus la ideea reconstituirii 
grafice a ripiclei în ansamblul ei (Fig. )) şi pe care o supunem spre
a n a l iz ă .

Ţin să aduc calde mulţum iri şi pe această cale colegei Sabados Ma
rina care şi-a adus o substanţială contribuţie la analiza stilistică a 
piesei.

M H V E L L E S  D O W E K S  SCU  I.A  l'O H M K  IN IŢ IA L E  DE  l.A  „H IP IO A " 
(F.VENTAIL I .m  RG.IQUK) DE  P PT N A  M 1SES EN fcV IDENCE PEN D A N T

l.E  P R O C E S S P S  DE R E S T A U R A T IO N

—  Resimte  —

L 'artie le  fa it m ontion sur la reconstitution tio la forme in iţia le  dc la „r ip id a" 
de Putna , mise on evidonce pendant Io prneessus do restaura'.ion. Dans Io tia v a il 
sont iuscrites los donnoes concernant lo st.vio artis tiquo  do la  piece, los d im onsions, 
los .in.dysos de la com position ot dos produits do deuradation do celle-ci ; la dos- 
•criptioii dos mothodes dc restauration ot Ies oonclusinns sui- la form e in iţia le  de 
la pic< o.

A  la fin do P artide  on presente los notes ot la b ib lio g rap liic  selective.

EXPI.IC'ATIOX DES EI Ci PRES

Eijj. 1. — Vile d'ensoml)le do la ..ripida" (eventail liturgi<|up) do Putna. 
Pic. 2. — La „l ipida” demonice, apres la restauration.
FiK. 3. — I.'ovontail do la „ripida" — rcconstitution fîraphUiuc.
Piu. 4. — La „ripida" — ossai do rcconstitution «rapliitiuo.

URMA IN IŢIA LA  A RIPIDEI DE LA PUTNA

l-'i«. 1- — Vedere de ansamblu a ripidei de la Putna.
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Fig. 2. —  K ipkla  dem ontată , d upă  restaurare.

FORMA INIŢIALA A RIPIDEI DE LA PUTNA 82/3

Fiţ:. :? — Evantaiul ripidei — reconstituire grafică.
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Kig. •) —  R ip id a  —  reconstitu ire g ra fic ă

NOTE Şl COMENTARII

NOI DETERMINĂRI DE SEMINŢE CARBONIZATE ŞI 
IMPRESIUNI DE SEMINŢE DESCOPERITE ÎN STRATURILE 

ARHEOLOGICE DIN MOLDOVA

MABIN CÂUCICM Wtl

Cercetările întreprinse în ultim ii ani in cadrul Institutului de Ar-
■ : igie din Bucureşti pentru determinarea materialului botanic descu

ia i de-a lungul campaniilor de săpături arheologice, mai vechi sau mai 
r< iv ite , au dus la valorificarea complexă a materialului şi la formularea
ii t>r ipoteze mai aproape de necesităţile impuse de nivelul studiilor Ie

ri- do economia preistorică
In acest sens. Moldova este provincia din care am beneficiat de cel 

in. ' mult material Nu intenţionăm, in cadrul acestui studiu, să pre- 

/< ntăm decit acele situaţii necunoscute, care nu au făcut obiectul unor 

,n- olo sau comunicări. Avind in vedere că nu vom aduce in discuţie 

r:-gul material descoperit in această regiune, nu vor fi formulate nici 

luzii pe diferite perioade istorice, ci, eventual, numai unele ipoteze 

rdin paleoetnobotanic asupra staţiunilor respective.

c: I. A  V  A  N  E  ş  T I  V E C M  1, ju d e ţu l Iaşi

l ’e 1111 ciob provenit de la un vas aparţinînd culturii Criş, găsit in 

:i .-.turile aşezării de la Glăvăneşti Vechi, s-au determinat im presiunile

i -eminţe provenite de la Aegilop.s sp. care, aşa cum se ştie, face parte

1. M. Cârciumaru, Felicia Monah. Date preliminări* privind seminţele ear- 
r/ate (le la Poduri, judeţul Bacău. Comunicări* la „A XVl-a Sesiuni* anuală

■ a  poarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul l!18l". Vaslui.
martie l!H5U ; M. Cârciumaru, Consideraţii paleoetnobotanice privind săpă- 
arheologice dc ia Sucidava-Celei. Comunicare la ...Sesiunea de comunicări 

inv a Muzeului Olteniei Craiova". &i—2-1 aprilie litlili ; M. Cârciumaru, Se- 
arbonizate din colecţiile Muzeului judeţean Călăraşi, Comunicare la „Se-

■ ştiinţifică Cultură şi civilizaţie Ia Dunărea de Jos"", Călăraşi. 4—5 iunie 
M. Cârciumaru. Consideraţii paleobotanice asupra seminţelor carbonizate 

-■•/an-a din ser. IX—X de la I-'undu-Ilerţii. Comunicare la Sesiunea Muzeului 
ui Botoşani. 11’— 1:> noiembrie l!l!{^.

2. Aducem mulţumirile noastre şi pe această cale tuturor eoleyilor care ne-au
c ,i dispoziţie cu multă amabilitate materialul şi ne-au oferit toate informa-
.......... ‘ivind condiţiile de descoperire. încadrare culturală ete. lîmil I. Emandi.

i pltinti'lur in nordul Moldovei (secolflc IX— XV) in luminii crrcrlitrilor 
hntaniec. in „Mierasus", Botoşani, I!17M, p. 51—84.
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clin familia Gramineae. Ciobul ne-a fost prezentat pentru observaţii cu 
multă înţelegere de E. Comşa.

însemnătatea descoperirii constă în faptul că o serie de cercetări au 
precizat că printre formele care stau la baza originii griului ar putea Sc\ 
fio si unele varietăţi de Aegilops (speltoîdes sau squarrosa)3.

Determinarea unei seminţe de Aegilops in ceramica Criş din Româ
nia ne îndreptăţeşte să sperăm că această specie ar fi stat in atenţia 
purtătorilor acestei culturi. în sensul că încercau poate chiar primele ac
ţiuni de domesticire sau cultivare a sa.

în aceste condiţii, trebuie să păstrăm unele rezerve asupra unor con
cepţii mai vechi conform cărora agricultura a fost adusă în unele părţi 
ale Europei, în speţă şi în România, clin Orientul apropiat. Contactul cu 
cuceririle Orientului ar trebui să fie înţeles, cel puţin in acest domeniu, 
nu neapărat sub forma unei preluări totale, ci mai degrabă ca un îm
prumut privind tehnica cultivării unor plante care existau şi în zona ţârii 
noastre, mai mult sau mai puţin domesticite pînă atunci. La nivelul cul
turii Criş, dacă ar fi existat o influenţă din Orientul apropiat, unde in 
acea perioadă domesticirea unor cereale era intr-adevăr destul de avan
sată, in mod logic ar fi trebuit să sc materializeze şi în „dăruirea41 unor 
cereale care deja depăşiseră stadiul lui Aegilops eventual seminţe de 
Triticum monococcum sau Triticum dicoccum. Desigur că nu intenţionăm 
să contestăm contactul cultural cu Orientul apropia®, care în anumite 
privinţe rămîne o realitate de netăgăduit, dar totuşi referitor la culti
varea plantelor nu-1 putem accepta aşa cum se pare că a fost înţeles 
pînă acum (chiar dacă ar fi să luăm in seamă numai latura pur teoretică 
a ecologiei plantelor respective) decît sub forma unui suflu sau impuls 
dat preocupărilor de cultivare, transmis treptat in spaţiu şi timp. Din 
punct de vedere paleofitogeografic aceste preocupări s-au grefat pe un 
fond local, in sensul existenţei unor cereale sălbatice autohtone asupra 
cărora s-au încercat acţiuni de cultivare.

Este foarte adevărat că un singur ciob nu poate însemna prea mult 
prin indicaţiile sale in acest sens .dar trebuie să menţionăm că fot mai 
mult se vorbeşte de existenţa mai multor centre de domesticire şi cul
tivare primitivă a plantelor şi printre acestea, după cel din Orient, de 

maximă importanţă pare a fi cel care s-a conturat deja in regiunea 

Peninsulei Balcanice.

G II I G O E Ş T I, judeţul Neamţ

Două impresiuni pe un chirpic, oferit de Silvia Marineseu-Bilcu. clin 
locuinţa I —  Precucuteni II (1970), au fost atribuite lui Triticum cf. 
dicoccum.

,‘i. R. F. Pcterson, Wheat, Rotam/, Cullivalion and Utilization, Xew-York, 
19t>5 ; G.D.II. Bell, The comparative phylogeny of the temperate cereal.s, in Sir 
Joseph Hutchinson, Esxays on crop Plani Evolution, Ch. IV, CambridjK*, 1 î*K5 ; 
June M. Itenfrew. Palaeoethnobotanţ/, The prehistoric food plants ol the Near 
East and Europe, Lontlon, 197:i.
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T l R P E Ş  T I, judeţul Neamţ

Materialul, de asemenea, pus Ia dispoziţie pentru studiu cu multă 
amabilitate de Silvia Marinescu-Bîlcu, constă d in impresiuni, de data 
aceasta, pe fragmente ceramice.

Unul din fragmentele ceramice provine dintr-o groapă, locuinţele 
15-!, săpată în inul 19t>I şi este atribuit fazei Precucuteni III. El prezintă
0 impresiune de Hordeum sp. Cel de al doilea este un ciob passim —  
Precucuteni I II  şi conţine o urmă tot de Hordeum sp.

p n r. o  7  r. ş  t  i. judeţul Suceava

Seminţele carbonizate de la Preoţeşti ne-au fost cedate de D. Po- 
puvici, fiind descoperite la circa 25— 30 cm spre nord de o vatră dintr-o 
locuinţă Cucuteni A, săpată în anul 1079, în punctul Cetate (cas. II).

Repartiţia pe specii a celor 1 (>7.'i de seminţe este următoarea :

—  Ilordeum vulgare 91.0" ,,
—  Aveua sativa =  5,(1%
—  Triticum  sp. =  0 ,3%
—  Loiium  sp. = 0 ,0 5 %

Nu este exclus ca formele de Triticum să aparţină în bună parte 
•peciei aestivum şi un fragment speciei dicoccum.

Raigrasul sau zîzania (Loiium) a fost întiln it sub forma dc Loiium  
percnne in epoca fierului la Va’.lhagar in Suedia''*, probabil în stomacul 
omului Grauballe iar sub formă de seminţe carbonizate în contexte ro
mane in Marea Britanie la Verulam ium 11 şi la Isca "; specia Loiium  
n-motum a apărut într-o probă de cereale din epoca bronzului mijlociu 
de la Orchomenos din Grecia s, iar Loiium temulentum  a fost identificat 
rh- H. H e lb a e k în  Irak la Tell Bazmosian şi în Palestina la Nimrud şi
1 .achish.

După informaţiile de care dispunem, înseamnă că prezenţa lui Loiium  
se nivelul Cucuteni A de la Preoţeşti este foarte timpurie.

B -A L A N  E A S A, comuna Livezi, judeţul Bacău

Mostra de seminţe ne-a fost donată pentru determinare de V. Că
pitanu si C. Buzdugan.

4. II. llelbaek, Tlie botany of the Vallhafiar 1 con Age fiolei, in M. Stenber-
■ r. Vallhagar, a Mi<jration Period site on Gotland, Siveden. Ştockholm, 1955.

5. Idem, Grauballemandens Sidste Măi Ud, Kuml., Arhus, 1958.
ii. Idem, lîarlv crops in Southern EnKland, Proceedings of the Prehistoric 

X V III, 1952.
7. Idem, The Isca Grair. A Roman plani introduction in Britain, The New

I ‘Ii\ Utlogist, 63, 19(54.
8. II. Bullc, Orchomenos, Abhandlungen der Kaiserlichen bayerisehen Aka-

• M Un ich. 1909.
9. H. Helbaek. Isin-Larsan and Dorian food remains at Tell Bazmosian in

Dokan Valley, Sumer, X IX , Baclulad, 1965 ; idem, The plant remains from
. i nrud, in M. E. Mallowan, Nimrud and ils Remains, London. 196fi ; idem, Plant 
"nnmy in ancient Lachish. in O. Tufnell, Lachish IV, I.ondon, 1958.
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Materialul este reprezentat prin seminţe carbonizate provenind din
tr-un vas Cucuteni B. Au fost determinate (>58 de seminţe a părţi ni hd 

armatoarelor specii :
Triticum monococcum 2!i,7%

—  Triticum cf. dicoccum =  13,5 %
—  Triticum  cf. spelta =  12,0%
—  Triticum aestivum 25,0 %
—• I I  or de um vulgare nudum  =

—  Hordeum .sp. =  3 .2%
—  Vicia sp. — 1,0%

Împreună cu seminţele s-au observat resturi de spic de Triticum sp., 
dovedind că procesul de carbonizare s-a produs înainte de treierarea spe

ciilor respective

Frapează totodată amestecul în procente relativ apropiate a diferi
telor specii de griu, la care se adaugă orzul. Este greu să înclinăm spre 
una din cele două posibile ipoteze :

Seminţe culese de pc un ogor semănat cu toate speciile respec-
t iv e ;

—  Seminţe amestecate ulterior în proporţiile respective cu o semni
ficaţie care în acest moment ne scapă.

V A l. E N I, judeţul Neamţ

Proba de seminţe din stratul Cucuteni B de la Văleni am primit-o 
de la regretata Hortensia Dumitrescu. Seminţele provin din săpătura 
numărul I. din 1942. de Ia 80 cm adincime. Au fost separate 2432 se
minţe întregi la care se pot adăuga incă peste 1000 de seminţe fragmen
tate. Seminţele aparţin în exclusivitate lui Pisum salivam.

C I N I) E Ş T I, judeţul Vrancea

Seminţele carbonizate de la Cindeşti ne-au fost trimise de Marilena 
Florescu cu indicaţia că provin dintr-o groapă Monteoru sau getică. De
terminările a 1121 de seminţe au dezvăluit următoarea situaţie :

—  Secale cereale=  86,7%
—  Triticum aestivuin =  8,2 %
—  Panicum miliaceum =  0 ,6%
—  Agrostemma githago =  3,1 %
—  Bromus sp. =  0,3 %
—  Polygonum  cf. convolvulus — 0.4 %
—  Polygonum umphibium — 0,2 %
—  Rumex cf. acetosa — 0,2 %
—  Rumex cf. crivpus—  0 ,2%
—  Vicia sp. =  0,1 %
Prccli minarea masivă a secarei înlătură orice îndoială cu privire la 

componenţa speciilor din ogorul respectiv, în care secara se amesteca cu 
ceva grîu. Existenţa buruienilor demonstrează oă seminţele respective 
nu fuseseră selecţionate.

VSKMINŢE fN STRATURILE ARHEOLOGICE DIN MOLDOVA

R A c  A t  A u,  comuna Ilorgeşti, judeţul Bacău

Aşezarea de la Răcătău, datată de V. Căpitanu si V. Ursachi in sec.
1 i.e.n., se găseşte la circa 170 ni altitudine, pe o terasă superioară de 
pe stingă Şiretului. în punctul „Cetăţuia“.

Seminţele provin dintr-o groapă din S— II, caroul 22, de la adinci
mea de 1,1)5 m —  săpătură din anul 1969. Din întreaga cantitate ce ne-a 
fost pusă la dispoziţie s-au identificat 1270 de exemplare (reprezentind 
< irca jumătate din întreaga cantitate) repartizate în felul următor pe 
•specii :

—  Avem nativa =  90,8 %
—  Papaver somnifermn — 0,1 %
—  Plantago lanceolata =  0,1 %

Participarea timidă a macului si patlaginei ne îndreptăţeşte să so
ci im proba de la Răcătău deosebit de pură şi să bănuim fie obţinerea 

anei recolte fără prea multe amestecuri, ceea ce ar însemna o agricultură 
bine specializată şi de un nivel tehnic superior, fie că seminţele au fost 
elecţionate înainte de incendiu, subliniind în fond acelaşi caracter al 

unei agriculturi avansate.

b r a d , comuna Negri, judeţul Bacău

Aşezarea dacică (sec. I i.e.n. —  I e.n.) de la Brad este situată tot 
pc o terasă de pe stingă Şiretului, ca şi cea de la Răcătău, ia circa 175 m 
altitudine. Seminţele carbonizate au fost descoperite de V. Ursachi in 
mai multe ipostaze : în stratul de cultură, în groapă şi într-un vas de 
lingă vatra unei locuinţe. Speciile recunoscute in cele trei situaţii sint :

—  linul 1969. S-V. 1,9—2,0 m. Cele 6 seminţe recuperate din n i

velul dacic aparţin lui Vitis vinijera.
~ Brad 1963, S-l, Groapă „La Tenea. Din întregul material s-a se

parat circa 1/3 (adică 827 seminţe) aparţinînd speciilor:
—  Panicum miliaceum  =  08,4 %
— Chenopodium album  =  1,2 %
—  Chenopodium Bonus-llenricus =  0,4 %

—  Brad 1971, Locuinţa I —  Vas Ungă vatră. Proba era constituită 
iintr-un bloc carbonizat, fiind foarte greu de separat seminţele din cauza 
i iabilităţii lor mari ca urmare a unei carbonizări intense. S-au determinat 
>tuşi 315 seminţe aparţinînd speciilor :

— Panicum miliaceum —  80,9%
—  Chenopodium album  =  19,1 %
—  O a patra probă, care purta marcajul Brad 1971, Locuinţa I 

i ire/72, sub chirpic, se prezenta, de asemenea, ca un bloc friabil din 
ire cu greu s-au desprins, in condiţii determinabile abia 197 seminţe din
peciile :

Panicum miliaceum  =  69,5 %

—  Chenopodium album  =  29,9 %

—  Rumex crispus — 0,6 %
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După cum se ştie, seminţele de spanac alb (Chenopodium album) au 
fost găsite de multe ori în contexte preistorice, sugerînd că omul le-a 
cules pentru dieta sa.

R o ş l E ş t  I. judeţul Vaslui

Staţiunea din sec. V III— IX  din punctul „Stîna Costeşt.i“ sau „Po
dul Doamnei** a fost cercetată de G. Coman si Ruxandra Maxim Aîaiba. 
Cele l(>f>ii de seminţe sînt astfel repartizate pe specii :

Hordeum vulgare vulgare =  57,7 %
Hordeum vulgare nudum 5,7 %

—  Secale cereale =  32,2 %
—  Ave na sativa =  1 .fi %
—  Setaria sp. — 2,7 %
—  Sinapis sp. =  0,4 %
—  Linu-m usitatissiinum 0,0(i %
— Panicum capilare =  0,0(i %
— Juncus sp. =  0,O(i °/0
— Artemisia sp. — 0,0(» %

Situaţia participării procentuale a speciilor de cereale în staţiunea de 
la Roşieşti pune problema unor însăminţări mixte orz-secară, avind în 
vedere proporţiile lor asemănătoare. Ovăzul apare în probă fără valori 
semnificative, incit este greu să ştim dacă intra .şi el în complexul de 
seminţe folosit in mod intenţionat pentru însămînţat sau constituia pro
dusul unei cultivări anterioare, probabil ca şi inul, meiul şi mohorul

u d E ş T 1, judeţul Suceava

Cu ocazia săpăturilor din anul 1974 (S-5, cas. A, caroul 18— 20). d in
tr-un bordei feudal, din zona podelei, au fost recuperate coji provenind de 
la Primus domestica (materialul n;>-a fost pus la dispoziţie pentru s t u 

diu de AIcx. Rădulescu).

T A m A ş E N I, judeţul Neamţ

Dintr-o groapă medievală V. Ursachi a recuperat in anul 197] un 
bloc compact de pleavă în exclusivitate de Panicum. Forma relativ re
gulata, puritatea şi compactarea eşantionului ne fac să credem că des
tinaţia sa era bine precizată. Nu este exclus să fi fost întrebuinţară 
pentru lustruirea unei anumite suprafeţe, dar nu înlăturăm nici alte su
poziţii privind folosirea sa.

*

* «

în concluzie, se poate spune, pe baza materialului prezentat în acest 
studiu, că in Precucuteni se cultiva în Moldova Triticum  cf. dicoccum şi 
Hordeum sp. ; in Cucuteni A —  Hordeum vulgare, Avena sativa şi Tri
ticum sp .; în Cucuteni B —  Triticum monococcum, Triticum cf. dicoc
cum, Triticum cf. spelta, Triticum aestivum, Ilordeum vulgare nudum,

SEMINŢE IN STRATURILE ARHEOLOGICE  DIN MOLDOVA

Vicia sp., Pisum sativum ; in timpul culturii Monteoru (sau in perioada 
getică?) se cultiva Secale cereale, Triticum aestivum, Panicum m ilia
ceum, Viciu sp. şi se consumau probabil seminţe de diferite specii de 
Poli/gonum şi Rumex; în sec. 1 î.e.n. —  sec. 1 e.n. se consumau în diferit*' 
moduri seminţele de Avena saliva, Panicum miliaceum, Chenopodium. 

Plantago, Rumex şi probabil chiar Papaver somniferiim ; in sec. V II— IX  

nu lipseau din hrana omului Hordeum vulgare vulgare, Hordeum vulgare 
nudum, Secale cereale, Avena sativa, Setaria, Sinapis. l/nium usitkitissi- 

mum. Panicum capilare.

Toate speciile înşirate aici desigur că nu erau singurele care in

trau în alimentaţia omului, ele reprezintă insă acele specii pentru exis

tenţa cărora beneficiem, cu ocazia acestui studiu, de dovezi sigure.

NOUVELLES ANALYSES DE GRAINS CARBONISES ET D’IMPRESSIOXS DE 
GRAINS LlVRfiS PAR LES COUCHES ARCHfcOLOGlQUES DEGAGfcES

EN MOLDAVIE

Resume

Plusieurs stations archeologiques de Moldavie ont fait l ’objet d’une re- 
cherche paleobotanique, tanlot ă partir des impressions reţues par Ies pieces ce- 
ramiques, tanlot â partir des lots de grains carbonises.

— Glăvăneştii Vechi, departement de Iaşi : sur un tesson appartenant a 
la culture Criş YAeyilops sp.

— Ghiyoeşti, departement de Neamţ : une impression du Triticum c f. dicoc
c u m  sur un morceau de pisc d’une habitation Precucuteni I.

— Tirpcşti, departement de Neamţ : impressions de Hordeum sp. sur des 
tessons attribues i\ la culture Precucuteni III.

— l ’rcoteşti, departement de Suceava : un lot de J07:5 tîrains, trouve pres du 
foyer d’une habitation Cucuteni A, se composc des osptces suivantes : Ilordeum 
vuh/are — 94,0% : Avena sativa — 5,6% : Triticum sp. — 0,3% ; Loiium sp. —

0,5%.
— Bălăneasa departement de Bacău: un pot de type Cucuteni B a bvre

(158 grains de : Triticum ny>nococc.um — 20,7% ; Triticum cf. dicoccum — 13,5 /o ;
Triticum cf. spelta — 12,0% ; Triticum aestivum —  25,0% ; Hordeum vulgare nu- 
ilum — 15,6% ; Hordeum sp. — 3,2% ; Vicia sp. — 1,0%.

— Văleni, departement de Neamţ : plus de 2400 grains carbonises et environ 
1000 moities de grains de Pisum sativum ont ete niis au jour dans un contexte 

Cucuteni B.
— Cind eşti, departement de Vrancea: les 1121 grains trouves dans une 

fosse de ia culture Monteoru ou bien gctique (?). comportent les especes suivan
tes : Secale cereale — !ît>,7% ; Triticum aestivum — fi,2% ; Panicum miliaceum —
o.6°/o ; Agrostevima gilhago — 3,1% : Bromvs sp. — 0,3% ; Polyyonum cf. con - 
volvulus — 0,4% ; Polyyonum ainphibium — 0.2% ; Hume.r cf. acetosa — u.2% ; 
Rumex cf. crispus — 0,2% ; Vicia sp. — 0,2%.

— Răcătău, departement de Bacău: une fosse du i-er siecle av.n.e. a livre
des grains dont 1270 appartenaient aux especes suivantes: .1 vena sativa — 00,8% ;
Papaver somniferum — 0,1% ; Plantago lanceolata — 0,1%.

__ Hrad, departement de Bacău : la station dacique du I-Ur silele av.n.e.
a livre plusieurs lots d’echantillons, dont la majeure pârtie se composenl de
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Panicum miliaceum, melangee d'un bon nombre d’exemplaires de Chenopodium 
album. A ceri s’ajoutent encore des grains <ie Chenopodium Honus-llenricus, 
Uume.r crispus et l> exemplaires de Vida viniferu.

— lioşieşti, departement de Vaslui : plus de 1650 grains des VIll-o—IX-e 
siecles appartiennent aux especes suivantes : Hordeaum vulgare vulf/are — 57,7% ; 
Ilordeum vulgare nudum — 5,7% ; Serale cereale — :>2,2% ; Avena nativa — 
J,f>% ; Setaria sp. — 2,7%; Sinapis sp. — 0,4%; Linum usitatissimum — 0.06%; 
Panicum capilare — 0,06% ; June.us sp. — 0.0(i% ; Artcmisia sp. — 0,06%.

— Udeşti, departement de Suceava : on a pu reeuperer dans une hutte 
d'epoque feodale des peaux dc Prunus domestica.

— Tămăşeni, departement de Neamţ : une fosse d’epoque medievale a livre 
un bloc compacte, prescntant la forme regulare d'une boite d ’alumettos, de balle 
de Panicum sp.

UN MORMÎNT DIN PERIOADA DE TRANZIŢIE DE LA 
NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI DESCOPERIT 

LA SUCEAVA

PARASCHIVA-VICTOR1A BATARIUC

In urma lucrărilor edilitare, care au lua i o amploare deosebită în 
oraşul Suceava, in cartierul Burdujeni s-a făcut o descoperire arheolo
gică fortuită. In  luna august 1980, pe strada Eroilor în şanţul pentru 
fundaţia blocului numărul fll a fost descoperit un mormînt de inhu

maţie *.
Groapa, aflată la — 1,10 m adincime faţă de solul actual a fost să

pată in păm întul galben, cu concreţiuni calcaroase, care nu conţinea nici 
un fel do depuneri arheologice. După informaţiile furnizate de muncitorii 
de la şantierul de construcţii, mortul, un adult, a fost depus în groapă, 
cu capul la Vest şi picioarele la Est, în poziţie accentuat chircită, culcat 

pe partea stingă şi presărat din belşug cu ocru roşu.

în  urma săpării, în zona învecinată mormîntului. pe o suprafaţă în
tinsă a numeroase şanţuri de fundaţie, am avut posibilitatea să consta
tăm lipsa oricăror urme arheologice şi deci să ajungem la concluzia că 
nu ne aflăm în prezenţa unei necropole, ci în faţa unui mormînt izolat, 
fără să se poată preciza dacă este vorba de un mormînt tumular sau nu, 
deoarece înaintea începerii lucrărilor de construcţii nu a fost observată 

nici o proeminenţă în acel loc2.

în partea stingă a capului, mortul avea depus ca ofrandă un vas 
întreg —  spart apoi de muncitori —  de culoare brună. în zona bazinu
lui, în dreapta, se găsea un al doilea vas, aşezat cu gura în jos. Tot în 
zona bazinului se afla şi un bu'.găre mare de oc;*u roşu.

Vasul depus ca ofrandă lîngă cap, din care s-au recuperat cîteva 
fragmente, avea buza înaltă, dreaptă, uşor evazată la exterior (Pl. I^l) 
şi corpul putrrnic bombat. Vasul a fost lucrat din pastă bună, compactă,

1. Descoperirea ne-a fost semnalată de elevele Nesteriuc Liliana şi ŢanVa 
Liliana din Burdujeni, care locuiesc in zonă. In urma sesizării, chiar a doua zi 
(iupă descoperire, ne-am deplasat la faţa locului, dar deja se turnase cimentul 
pentru fundaţie. Am putut recupera un vas întreg, fragmente de la un altul şi un 
bulgăre de ocru roşu şi am stat de vorbă cu muncitorii care efectuaseră săpăturile 
de fundaţie şi descoperiseră . scheletul.

2. Informaţie primită de la vecinii care locuiesc în zonă, familiile Nesteriuc 
şi Ţanţa.
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ele grosime variabilă, au fo.st neteziţi si apoi lustruiţi neglijent la exte
rior şi la interior in zona buzei. Pasta este neagră-cenuşie în .spărtura, 
avind ea degresant cioburi pisate şi granule de calcar. Pereţii vasului, 
brun spre roşu la interior şi brun cu pete gri la exterior. Cel de al doilea 
vas (Fl. 1/3) era confecţionat dintr-o pastă fină, omogenă, fără impurităţi, 
avind ca degresant nisip cernut, bine arsă, dc culoare roşie. Pereţii vasu
lui, subţiri, de grosime egală, au fost neteziţi şi lustruiţi1. Vasul, cu înăl
ţimea do 8 cm, diametrul maxim de 14 cm, diametrul gurii 5 cm, are buza 
scurtă si dreaptă, corpul cvasisferoidal, puternic bombat. în zona diame
trului maxim, dispuse simetric, se află două torţi în  formă dc corniţe, 
perforate vertical. Decorul, tectonic, plasat in partea superioară a vasu
lui, constă dintr-o bandă, pictată, de culoare brun-ciocolatie, formată din 
linii haşurate, dispuse oblic.

Ceramica depusă ca ofrandă în morm înt prezintă analogii cu desco
peririle de la Horodi-ştea:l, Folteşti \ Erbiceni Stoicani'*, Hăbăşeşti ", 

R itu l de inmormintare, inhumaţia in poziţie accentuat chircită, cît 

şi ritualul funerar, obiceiul de a presăra ocru roşu peste cadavru, cît şi 
depunerea ca ofrandă a unor vase din lut işi găsesc cea mai bună ana

logie la mormintul nr. 20 din necropola de la B răiliţas.

Toate aceste analogii pledează pentru încadrarea mormintului desco

perit la Burdujeni, in perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bron
zului, respectiv in epoca complexului Horodiştea-Erbiceni-Folteşti

* *

:>. Hortensia Dumitrescu, La station prehistorique de Horodiştea, sur le 
1‘ruth, in Dada, IX —X. 1941— 1944, p. 130— 142, p. 131. fig. 3. p. 132. fig. 4/2—4.

4. M. Petrescu-Dîmboviţa, I. Casan. C. Mateescu, Săpăturile arheologice dc 
la Foite.şti (raionul Tg. Iiujor, rcg. Galaţi), in SCIV, 2, 1951, 1, p. 25(i—2(53, fig. 6. 
p. 202, fig. 7 : M. Petrescu-Dîmboviţa et Dinu Marin, Nouvelles fouilles archâolo- 
giques ii Foit esti (dep. de Calaţi) in Dada, N.S., 18, 1ÎI74, p. 38—G4, fig. 13/9, p. 65 
fig. 42/1— 13.

5. M. Dinu, Quelques considerations sur la periode de transition du nioliiique
ii l’ăge du bronze sur le territoire dc la Moldavie, in Dada, X.S., 12, 1908, p. 131— 
132. Tig. 1/1—5.

ti. M. Petrescu-Dîmboviţa şi colab.. Raport asupra săpaturilor arheologice din 
judeţele Covurului şi Tutova, în SClV, 1 , 1050, p. f>2 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, Ce- 
tăţuia dc la Stoicani, in Materiale, I, p. 112— 116, p. 113, fig. 49/15, 16; M. Petres- 
eu-Dîmboviţa .şi M. Dinu, Noi cercetări arheologice la Stoicani (jud. Galaţi), in 
SCIV A, 25, 1. 1974, p. 75—84, fig. 5/1—7.

7. VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti, Bucureşti. 1954, p. 477— 485, Pl. CXXV1II/12.

8. R. Harţuche şi I. T. Draigomir, Săpăturile arheologice de la lirăiiliţa. in 
Materiale, 111, p. 141— 142, fig. 12/2 ; 1. T. Dragoniir, Necropola tumulară de la 
lirăiliţa, in Materiale, V, p. 684—685, fig. 7 ; N. Harţuche şi E. Anastasiu. lirăiliţa. 
Aşezări şi cimitire omeneşti datind din epoca neolitică pinii in pragul orinduirii 
feudale, Brăila, 1968, p. 19. Pl. 46.

9. Cf. M. Dinu, Horodiştea, in Dicţionar de istorie veche a României, Bucu
reşti, 1976, p. 336.
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PI [ — Fragment de buză descoperit in mormînt (I), strachina descoperită 
la Şipot (2), vasul din pastă fină, pictat, descoperit în mormînt.
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în perimetrul oraşului Suceava m, vestigii care să poată fi încadrate 
în această perioadă au fost descoperite in zona Cetăţii1 de Scaxin, la Ce
tatea de la Şcheia, în sectorul „Drumul Naţional", cît, şi la Şipot.

La Cetatea de Scaun ", au fost găsite în anul 1903 două vase „...ne
smălţuite. primitive, sferoide, avind unul o lăţime de 9, celălalt de 12 cm, 
fiecare avînd deasupra o gură largă de 1,5 cm.1' *- (Pl. II 2). După de
senul publicat de Romstorfer, se pare că este vorba de două vase lucrate 
din pastă fină, de formă cvasisferoidală, puternic bombate, cu diametrul 
gurii îngust. Desenul nu lasă să se vadă şi nici textul nu menţionează 
dacă aceste vast' au fost pictate, totuşi forma lor este caracteristică sp<"- 
cici cu pictură. Pe Platoul din faţa Cetăţii de Scaun, (Cimpul Şanţurilor), 
in campaniile din 195-1 1:1 .şi 1955 H, au fost descoperite, in nivelul care 
suprapunea locuirea neolitică, „foarte puţine fragmente ceramice de tip 

Usatovo14 i:\

Cercetările arheologice efectuate in perioada 1952— 1956 la Cetatea 
Şcheia, au dus, printre altele, la descoperirea unui nivel de locuire preis
toric, reprezentat de trei locuinţe şi o groapă, atribuite culturilor Cucu
teni si Usatovo Fără să se precizeze contextul în care au fost desco
perite, sînt descrise sumar şi prezentate grafic 17 trei fragmente ceramice 
si un topor din silex. Fragmentele ceramice, din corpul unor vase, sint 
lucrate din pastă grosolană, cu nisip şi impurităţi, de culoare cenuşie. 

Decorul constă din proeminenţe şi alveole (Pl. II 1) şi din şiruri de alveole 
(Pl. II/3 , -1). Toporul, masiv, in patru muchii, cu ceafa groasă, este lucrat 

din silex de Nistru lfi (Pl. IP5).

în sectorul „Drumul Naţional14. in campania din anul 1956. in pă- 

m întul de umplutură al mormintelor feudale, au fost găsite şi fragmente 
ceramice aparţinînd culturilor Cucuteni şi Gprodsk-XJsatovo

La Şipot au fost descoperite în anul 195-1 două fragmente ceramice, 

un fund de strachină decorat cu crestături (Pl. I I /6) şi un fragment clin 

corpul unui vas, decorat cu şnurul (Pl. II/7), considerate de descoperitori

10. Despre descoperirile arheologice făcute pe teritoriul oraşului Suceava, 
cf. Xicolae Ursulescu, Aşezările omeneşti de pe teritoriul Sucevei pină iu secolul 
ni Vl-lea, in Studii şi materiale, Istorie, III, Suceava, 197:?, p. 47—(îl, şi p. 52—5:!.

11. K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii descrisă pe temeiul propriilor cer
cetări făcute intre 189:1 şi 1904, Bucureşti, 1913, p. 82. Textul din traducerea ro
mânească este confuz şi nu permite o mai precisă localizare in teren. Textul jjer- 
man nu ne-a fost accesibil.

12. Ibidem, p. 82. fig. 81.
13. Bucur Mitrea şi colab., Şantierul arheologic Suceava — Cetatea Neamţu

lui, în SCIV, 6. 1955. 3—4. p. 757.
14. Ion Nestor şi colab.. Şantierul arheologic Suceava, in* Materiale, IV, p. 242.
15. Supra, nota 13.
10 . Gh. Diaconii şi X. Constantineseu. Cetatea Şcheia, Bucureşti. 1960, p. 25.
17. Ibidem, p. 26— 27. p. 20, fig. 10/2 4, 0. p. 27, fi«. 11/1.
18. Pentru încadrarea cronologică a toporului din silex descoperit la Ceta

tea de la Şcheia. vezi Victor Spinei, Descoperiri de topoare din silex in Moldova, 
in Mem. .»/)«.. III, 1971, p. 88.

19. Ion Xestor şi colab., Şantierul arUealotjic Suceava, in Materiale, V, p. 607.

PI II — Fragmente ceramice descoperite Ia Cetatea Şcheia (1, 3, 4, dupu Gh. 
Diaconu şi X. Constantineseu), vase descoperite Ia Cetatea de Scaun (2, după K. A. 
Uomstorfer), topor din silex descoperit la Cetatea Schela (5, după Gh. Diaconu şi 
V  Constantineseu), fragmente ceramice descoperite la Şipot (6, 7. după Bucur Mitrea 

şi colab)..
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drept „urme ale probabilei locuiri Gorodsk-Usatovo in preajmă" în anul 
1971, tot la Şipot, in urma prăbuşirii unor porţiuni de teren, in păm întul 
de umplutură a fost găsită o strachină fragmentară -1, care se încadrează 
perioadei date. Strachina, cu înălţimea de 7 cm, diametrul gurii de 14 
cm .si cel al bazei de 8 cm, a fost lucrată din pastă bună, compactă, 
avînd ca degresant cioburi pisate şi granule de calcar. Pereţii vasului, de 
grosime' uniformă, au fost neteziţi şi lustruiţi la exterior. Pasta este nea- 
gră-eenuşie în spărtură şi gri cu pete brun-inehis la interior şi exterior. 
Vasul are fundul uşor lăţit, corpul bombat, semisferic, buza uşor îndrep
tată spre interior, crestată şi cu o proeminenţă-- (IM. 1/2).

Alături de descoperirile puse in circuitul ştiinţific prin lucrările deja 
citate-'1, vasele descrise de Romstorfer, precum şi strachina de la Şipot 
şi mormîntul de la Burdujeni vin să amplifice informaţiile noastre re
feritoare la locuirea umană a zonei din juru l Sucevei in perioada com
plexului Horodiştea-Erbiceni-Folteşti.

UNE TOMBE DE I.A PERIODE DE TRANSITION DU NfeOLITtllQUE 
A 1,'ÂGE D l' BRONZE DECOUVERTE A SUCEAVA

liesume

On presente une decouverte fortuite faite en 1080, â 1‘oceasion des travaux 
ediliUtires, dans lc quartier Burdujeni de Suceava.

On a trouve une tombe d’inhumation en position accroupie ayant comme 
inventaire funeraire une vase en pate bonne. une autre vase en pate fine, au 
decor peint en eouleur brune et une motte d’ocre roupe

r,e rite et le rituel d'cnterremcnt, Ie mobilier funeraire permettent l’encadre- 
ment de cettc decouverte pendant la periode du complexe Horodiştea-Erbiceni- 
Folteşti.

L’auteur passe en revue Ies decouvertes plus anciennes de cette periode faites 
sur le territoire de la viile de Suceava, en soulignant la freciuence des materiels 
de la sorte.

EXPLICATION DES FIGURES

Pl. I — Fragment ceramique de bonne pate decouvert dans la tombe (1), 
ccuelle decouverte ă Şipot (2). vase dc pate fine decouverte dans la tombe (:i).

Pl. II — Fragments eeramitjues dccouvcrts â la forteresse Şcheia (1, •’>. 4 — 
d'apres Gh. Diaconu et N. Constantineseu). vases decouvertes â la citadelle de 
siege (2. d’apres K. A. Romstorfer). hâche en siliex decouverte ă la forteresse 
Şcheia (5, d’apres Gh. Diaconu et N. Constantineseu), frasments ceramiques de
couverts a Şipot (ii. 7 — d'apres Bucur Mitrea et colab.).

20. Bucur Mitrea si colab., Şantierul arhcoloijic Suceava — Cetatea Neam
ţului. in SCIV, ti, 1!)55, .i—4. p. 777, fi«. 22.

21. Cercetări de suprafaţă, efectuate de către autor. Materialul, inedit, se 
află in colecţiile Muzeului judeţean Suceava.

22 Hortensia Dumitrescu. op. rit., p. 145, fiu. 11/:)— 11 ; p. 147, fig. 12/1— IU 

şi p. 144 — 148.
2a. Supra, notele 12, 13, 14, 15, 1(>, 17, 19, 20.

NECROPOLA DE TIP SÎNTANA DE MUREŞ — 
CERNEAHOV DE LA MIHALAŞENI. 

JUDEŢUL BOTOŞANI

PAUL ŞADURSCHI, OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN

Cu prilejul unor lucrări de drenare a terenului de pe malul sting al 
Bascului, in punctul aflat la egală distanţă între satele Mihălăşeni şi Ne
greşti «— numit de localnici Şesul Bascului —  s-a descoperit o necropolă 
din ejx»ca migraţiei popoarelor.

Cercetarea operativă la faţa locului 1 a dus la depistarea a trei mor
minte de inhumaţie deranjate cu ocazia efectuării lucrărilor şi recuperarea 
citorva vase de ofrandă întregi şi fragmentare.

Lucrările de amenajare a terenului au constat în săparea unor şan
ţuri înguste de 0,50 m, lungi de cîteva zeci de metri şi adinei pînă la un 
metru, in vederea drenării terenului devenit mlăştinos datorită ridicării 

nivelului pînzei freatice ca urmare a erodării pantei uşoare de pe malul 

ting al Bascului şi a colmatării albiei majore a riului. Pe aceste canale 

a i fost instalate tuburi ceramice pentru scurgerea apei din sol, urmînd 

apoi să fie acoperite eu pămînt.

Investigaţiile s-au limitat la constatarea locului mormintelor .şi la 

recuperarea inventarelor acestora, în măsura in care acest lucru a fost 

posibil. Au putut fi identificate următoarele trei morm inte:

Mormîntul nr. I, de inhumaţie. adine pină la 1 m. S-au recuperat 

i niar mici fragmente de oase umane, fără nici un fel de inventar, care

• posibil să fi rămas cruţat in pămînt, în zona neafectată de canal.

Mormîntul nr. 2, de asemenea de inhumaţie, descoperit ia adincimea 

t numai 0,53 m. S-au recuperat cîteva fragmente din calota craniană şi 

.iu fragment de mandibulă.

Mormîntul nr. .‘I. tot de inhumaţie, aflat la adincimea de aproape un 

metru. Din el s-au recuperat doar cîteva mici fragmente de oase.

Fără a se putea preciza din ce morminte provin, s-au mai recuperat 

. va vase întregi şi fragmente care au putut fi întregite, după cum ur

mează :

I. Cercetare efectuată in iunie 1082, de către semnatarii acestui articol, In 
mă semnalării făcută de autorităţile locale de la Mihălăşeni.
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I i«. 1. Mihălăşeni — Vase recuperate din necropolă.
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1. Castron din pastă fină. cenuşie, lucrat la roată, cu gura largă, avind 
formă bitronconică, buza rotunjită, uşor evazată şi fundul inelar. Dimen
siuni : înălţimea =  6,5 cm ; diametrul gurii =  12 cm ; diametrul bazei =  
<i,5 cm (Fig. I/))

2. Oală —  borcan, fragmentară, lucrată cu mina din pastă impură, cu 
cioburi pisate şi pietricele in compoziţie, barbotinată. Păstrează din de
cor, doi butoni slab reliefaţi. Culoarea pastei este negricioasă spre inte
rior şi cărămizie la exterior. Fundul plat are diametrul de 10 cm (Fig. 1/2).

:i. Oală din pastă zgrunţuroasă, cenuşie, lucrată la roată, cu gura 
largă, umărul ridicat şi corpul oval, fundul plat. Ca decor are trei linii 
paralele incizate pe umăr. Dimensiuni : înălţimea =  Fi cm ; diametrul gu
rii — 10 cm : diametrul bazei =  (i cm( Fig. 1/3).

4. Strachină din pastă fină, cenuşie, lucrată la roată. Are gura largă, 
marginea puternic răsfrîntă în afară şi terminată cu o buză rotunjită, umă
rul carenat, fundul inelar. Dimensiuni: înălţimea =  7,5 cm ; diametrul 
gurii =  20 cm : diametrul bazei 7 cm (Fig. 1/4).

Fig. 2. — Mihălăşeni — Castron cu trei torţi.

5. Castron din pastă fină, cenuşie, lucrat la roată, cu un aspect deo-
■ebit do îngrijit, puternic lustruit. Gura vasului este largă, prevăzută cu 
(i buză lată de 4,5 cm. O parte a buzei este trasă la orizontal, spre inte
rior. iar cealaltă spre exterior avind profilul de forma literei T. G itul 

foarte* înalt al vasului se opreşte intr-o carenă pronunţată, aceasta mar-
cind partea cea mai largă a vasului. Trei torţi, clin bandă lată. avind
formă do X, cu capătul inferior sprijinit de carenă, iar capătul superior

i xact pc mijlocul gitului, in dreptul liniei lor de contact! cu gitul relie-

findu-se o nervură pronunţată, ce înconjoară gîtul Ia jumătatea distanţei 

dintre gură şi carenă. Fundul castronului este inelar. Dimensiuni : înăl

:im ea=13 ,5  cm ; diametrul gurii =  24 cm ; diametrul bazei = 10 ,5  cm

Fig. 1/5).
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Intrucit asupra ritualului funerar nu am putut face observaţii, iar 
relatările descoperitorilor s-au dovedit a fi confuze, ne vom referi pe 
scurt in cele ce urmează, la inventarul descoperit în necropolă, care, cu 
toate că nu ne poate da o imagine clară asupra elementului etnic, ne 
certifică încadrarea în cultura Sînlana de Mureş —  Cerneahov. Din to
talul celor cinci vase descoperite, unul (fig. 1/2) este din pastă lucrată 
cu mina, de certă tradiţie dacică, a oalelor-borcan, întîlnite atit de frec
vent in perioada anterioară. Ceramica din pastă zgrunţuroasă este repre
zentată de o oală fragmentară, cu decor format din trei linii paralele, 
incizate pe umar (fig. IO). Este un consens în acordarea unei.origini 
provincial —  romane acestei categorii - care devine mai numeroasă în 
faza mai tîrzie a culturii Sîntana de Mureş-'1.

Ceramica din pastă fină, cenuşie, lucrată Ia roată, este reprezentată 
in primul rînd de un castron şi o strachină cu o răspîndire generală in 
cadrul zonei cuprinse de cultura Sîntana de Mureş, ca de altminteri si 
castronul cu trei torţi, însă de un tip deosebit de cele cunoscute pină in 
prezent.

Asupra originii şi răspîndirii castronului cu trei torţi s-a insistat pe 
larg in aproape toate lucrările de specialitate. Ele se găsesc in majoritatea 
aşezărilor şi necropolelor cercetate. Amintim  aici exemplarele găsite la 
Miorcani \ Săvcni Tocileni(i, Hăneşti " (judeţul Botoşani). Leţcani " (ju
deţul Iaşi). Negreşti1’, Zor len i1" şi P ie tr iş ", (judeţul Vaslui), Lunca 12 
(judeţul Galaţi), Izvoare l,! (judeţul Neamţ), ca şi descoperirile mai recente

2. Gh. Diaconu, Tirguşor — necropola din sec. I I I— IV  e.n., Bucureşti, I9fi5( 
p. 74 : B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. in Muntenia, Bucu

reşti, 1966, p. 132; I. Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi. Iaşi, 1982, 
p. 104.

3. Gh. Diaconu, op. cit., p. 77 ; I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura 
Sîntana de Mureş — Cerneahov pe teritoriul H.S.H., in Arh.Mold.. IV, 1966, p. 208 ; 
Idem, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, p. 105.

-I. I. Ioniţă, Necropola din sec. IV e.n. de la Miorcani (jud. Botoşani) in
Cercetări istorice, V, 1974, Iaşi. p. 91, fig. (i.

5. A. CrSşmaru, Un cimitir de tip Sîntana de Mureş — Cerneahov descoperit
la Săvcni (judeţul Botoşani), în SCIV, 2. tom. 19. 1968, p. 299. fig. l/3.

6. Săpături inedite efectuate de 1. Ioniţă şi Oct. Liviu Şovan.

7. N. Zaharia şi Em. Zaharia, în voi. Din trecutul judeţului Botoşani, 1971. 
p. 145. fig. 6/3.

8. Cătălina Bloşiu. Necropola din secolul .al IV-lea e.n. de la Leţcar.i (jud.
Iaşi), in Arh.Mold., V III, 1975, p. 233, fig. 6'9, p. 236. fin. 21/2; p. 238. /ig :!4/1
şi fig. 43/3.

9. 1. Ioniţă, Un cinuitir din secolul al IV-lea la Negreşti — Vaslui, in SCIV,
2, 19, 1968. p. 293, fig. 2/2.

10. V. Palade. în Mem. Antici. I, 1969. p. 139—160.

11. N. Zaharia, V. Palade, Sondajul din necropola de la începutul epocii 
migraţiilor de la Pietriş (r. Birlad rcg. Iaşi), in 1Materiale, V III, 1962. p. 59:;. fig. 4.

12. I. T. Dragomir, Necropola din sec. IV e.n. de la Lunca (jud. Galaţi) in 
Sesiunea dc comunicări a muzeelor de istorie, 1964, voi. II. Bucureşti, 1971 n 58. 
fig. 5/4.

13. Radu Vulpe, Izvoare, Bucureşti, 1957, p. 44, fig. 304—305.
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de la Ruşii-Mănăstioara, comuna Udeşti, Zvoriştea —  din comuna cu ace
laşi nume —  şi Podeni, comuna Buneşti, judeţul Suceava 1/,I toate acestea 

in Moldova; T irgşor,5, Vlad Ţepeş1(i, Făcăen i17, în Muntenia, sau in 
Transilvania la Sîntana de Mureş 1S. Ele au fost considerate fie avind o 
origine locală19, fie rom ană20, iar în ultima vreme sint explicate nu nu
mai prin filiera locală sau romană, ei şi prin elementul germanic al cul
turii Sîntana, tipurile de castroane cu trei torţi fiind foarte răspîndite în 
diferite culturi germanice din nord-estul continentului -1.

Elementele care pledează pentru obîrşiile locale ale acestui tip de 
castron par a fi mai convingătoare, atît prin anterioritatea în mediul 
dacic a formei 22 cit şi a unei anumite simbolistici, legată de numărul 
trei. Amintim  aici opaiţul de la Popeşti 23 ornamentat cu trei linii paralele 
executate în relief, încadrat in secolele II— I î.e.n. Existenţa unor sfeşnice 
cu cite trei braţe, în cetăţuia dc» la Poiana-Tecuci-/|, la Răcătău-’ —  jud. 
Bacău şi Brad 2,1 —  Roman in secolele I î.e.n. —  I e.n., precum şi exis
tenţa chiar a unui castron cu trei torţi şi cu buza trasa orizontal, în ce
tăţuia de la B rad27, pledează toate, pentru aceeaşi origine. Continuitatea 
unor astfel de forme poate fi urmărită în mediu’, carpic, la Butnăreşti > , 

la Bărboasa-* .şi la Sohodor *'1.

Revenind la castronul cu trei torţi descoperit în necropola de la M i
hălăşeni, facem observaţia că la toate exemplarele cunoscute pînă în pre
zent, torţile se sprijină la partea superioară, în buza vasului din care sînt 
trase, indiferent de variantele pe care le cunoaşte vasul respectiv. Exern-

14. Am putut vedea aceste vase la Muzeul judeţean din Suceava, prin bună
voinţa muzeografului Mireea Ignat, care ne-a furnizat şi informaţiile. ,

15. Gh. Diaconu. op. cit., p. 79—80.
10 . B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 85, fig. 220/7—8.
17. Ibidem, p. 86, fig. 221.
18. I. Kovâez, in Dolgozalok, 111, 1982, 2, fig. 41/4.
19. Radu Vulpe, op. cit., p. 312—313.
20. Gh. Diaconu, op. cit., p. 80.
21. I. Ioniţă. Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, p. 104.
22. Radu Vulpe, in Dacia, 111-1V. 1927— 1932, p. 306—307; fig. 79/15; 80/9.
23. Mioara Tureu, în Iliri şi daci, Cluj-Bucurcşti, 1972, p. 160, fig. 77.
24. Catalogul expoziţiei „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Şiretului", Ga

laţi. 1977, p. 32, fig. 429—430.
25. V. Căpitanu si V. Ursachi. in Carpica, II, 1969. p. 106, fig. 11 : V. Căpi

tanu, in Carpica, V I I I , '1976, p. 49—71; fig. 24/1, 2, 4 ; Expoziţia Civilizaţia traco-
!ieto-dacică şi continuitatea sa in epoca formării poporului român, Bacău, 1980, 
p. 44. fig., 339.

26. Ibidem, fig. 337—338.
27. In expoziţia de bază a Muzeului de istorie a municipiului Roman este 

expus un castron cu trei torţi trase din buza orizontală a vasului, provenind din 
săpăturile de Ia Brad, încadrat in faza Latene III. Mulţumim colegului nostru,„ 
Vasile Ursachi, pentru amabilitatea cu care ne-a dat informaţiile.

28. V. Ursachi, in Carpica, I. 1968. p. 147, fig. 27/9 ; Gh. Bichir. Cultura 
car pică, Bucureşti, 1973, p. 85, pl. CV II l/l.

29. Ibidem, pl. CVIII'2.
30. Materiale expuse în expoziţia dc bază a Muzeului judeţean de istorie

i — Bacău, examinate de noi cu permisiunea muzeografului principal Viorcl
Căpitanu, căruia Ii aducem mulţumiri şi pe această cale.
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plan ii nostru se prezintă deosebit, prin supraînălţarea gîtului şi ataşarea 
părţii superioare a torţii Ia jumătatea distanţei dintre gura vasului şi. 
carenă, poate fi o formă evoluată a castroanelor cunoscute pînă în pre
zent, atestind îndemînarea şi fantezia olarului care l-a executat.

Puţinătatea materialelor recoltate pînă in prezent d in  Şesul Ba- 
şeului —  Mihălăşeni, nu ne permite să facem deocamdată alte precizări 
în  legătură cu faza căreia îi aparţine necropola. Pe de o parte s-a precizat 
pînă acum că In faza de început a culturii Sîntana de Mureş, din pastă 
zgrunţuroasă au fost lucrate doar diferite tipuri de oale şi vase (ie pro
vizie, dar aceasta nu exclude executarea lor în continuare. Pe de altă 
parte, vasul lucrat cu mina, de tradiţie locală, dacică, dovedeşte folosirea 
unei tehnici care incă nu s-a pierdut şi care va fi înlocuită prin produ
cerea în număr mare a vaselor d in pastă zgrunţuroasă lucrate la roată;!l. 
Toate aceste motive, ca şi forma evoluată a castronului cu trei torţi, ne 
indică o încadrare în timp a necropolei de la Mihălăşeni spre sfîrşitul 
secolului al IV-lea e.n., precizarea umnînd să se facă în urma unor să
pături sistematice, care se impun şi datorită erodării puternice a marto
rului pe care se află necropola.

LA NECROPOLE DE TYPE SÎNTANA DE MUREŞ — TCHERNEAHOV 
DE MIHĂLĂŞENI, LE DEPARTEMERT DE BOTOŞANI

Resumâ

Les auteurs prC-sentent quelques vases decouverts A l ’occasion dc certains 
travaux de drainage sur le territoire du village Mihălăşeni (le departement de 
Botoşani), et qui apparttennent â  une necropole du IV-e si&cle n.6. — la culture 
Sintana de Mureş.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 — Mihălăşeni — Vases r6cup6r6s de la necropole. 
Fig. 2. — Mihălăşeni — Soupiâre avec trois anses.

31. I. Ioniţă, op. cit., p. 103— 105.

ETNOGENEZA ROMÂNILOR ÎN OPERA LUI 
VASILE PÂRVAN

IO AX MITREA

Dacă in 1927 Nicolae lorga făcea aprecierea, validată deplin în timp, 

■ă Vasile Pârvan a inaugurat „o nouă eră în istoria veche şi preistoria 

ţărilor noastre" unul din distinşii discipoli şi colaboratori ai întemeie

torului şcolii moderne româneşti de arheologie şi istorie veche, Radu 

Vulpe, avea să reliefeze că, activitatea istorico-arheologică a marelui sa

vant a fost dominată de dorinţa luminării problematicii privitoare la ori

ginea poporului nostru, că cercetarea „naşterii poporului român, din cele 

mai vechi timpuri, a fost ţinta cardinală a operei lui Vasile Pârvan"

O concluzie convingătoare asupra „naşterii poporului român“, în vi

ziunea lui V. Pârvan, trebuia pregătită prin acumularea de informaţii 
documentare, elaborarea de studii şi monografii. „Din marmura cioplită 

a monografiilor istorice —  spunea V. Pârvan —  se va ridica monumentul 

istoriei generale, de judecată şi înţelepciune a neamului. Precum fără do 

pietrile frumos săpate nu s-ar fi putut niciodată zidi templele vechilor 

greci, nici săpa divinile chipuri ale oamenilor —  dumnezei adoraţi de 

dinşii, tot aşa fără lum inile aduse de monografiile istorice, niciodată is
toricii culturali, ori politici, ori economici, ori altfel, sau filosofii is
toriei nu vor putea face un pas mai departe în stabilirea încheierilor lor 

generale"

Dorind să lumineze „misterul" originii poporului român, V. Pârvan 

şi-a propus realizarea unei trilogii, ce avea să acopere începuturile istorie* 
noastre de la traco-geto-daci pină in pragul evului mediu. Pe lîngă 

„Getica —  O protoistorie a Daciei", publicată în 15)2(3, V. Pârvan plă-

1. A'. lorga, V. Pârvan, In Oameni cari au (ost, II, E.P.L., 1907, p. 234—235.
2 Radu Vulpe, Notă biografică, p. 1 <>, in Vasile Pârvan, Dacia. Civilizaţiile 

•mtice din (ârile carpato-danubiene, ediţia a patra revăzută şi adnotată, traducere 
după manuscrisul original francez inedit de Radu Vulpe, Ed. ştiinţifică. Bucu
reşti. 1967.

3. V. Pârvan, Rolul monografiilor in studiile istorice, in Scrieri, text sta
bilit, studiu introductiv şi note de Alexandru Zub, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică. 
Bucureşti, 1981, p. 78 (in continuare : Scrieri, ed. Al Zub, 1981).
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nuise să scrie şi „Dacia romană" a cărei structură tematică era schiţată 
încă din 1906 *’ şi „Protoistoria slavilor"

Cunoscînd penuria izvoarelor scrise, referitoare la istoria de început 
a poporului nostru, V. Pârvan şi-a îndreptat atenţia asupra cercetărilor 
arheologice, cercetări aîe căror rezultate erau chemate să suplinească lip
sa ştirilor din izvoarele scrise. „Problema continuităţii poporului român 
în patria sa. de la Traian pînă azi, spunea V. Pârvan, nu se poate rezolva 
decît pe cale arheologică, documentele istorice intre anii 270 şi 1200 lip
sind aproape cu to tu l"7. Dar chiar şi pentru reconstituirea istoriei geto- 
dacilor din perioada dinainte de cucerirea romană, V. Pârvan, era con
vins că baza documentaţiei o constituie tot rezultatele cercetărilor arhe
ologice. Această convingere a fost demonstrată magistral in paginile „Ge
ticilor" şi reafirmată in „Concluziile" acestei lucrări monumentale. „Re- 
zumînd — spunea V. Pârvan —  trebuie să spunem cu părere de rău, că 
numai cu ajutorul ştirilor literar —  monumentale, clasice, nu ne putem 
in orice caz da seama decit in linii mari de problema getică —  fie politic, 
fie cultural — nu numai in vremea scythică, ori cea celtică, dar chiar in 
cea romană. De aceea, tot de lo săpaturile arheologice e de aşteptat răs
punsul hotărîtor“ s (s.n.I.M.).

Această concepţie, privind rolul cercetărilor arheologice in reconsti
tuirea istoriei de început a poporului român, a fost ilustrată şi de progra
mul de cercetare arheologică, al lui V. Pârvan precum şi a’, elevilor si 
colaboratorilor săi, program ce avea in vedere selectarea obiectivelor ce 
urmau a fi investigate nu atît pentru materialele şi ruinele ce puteau fi 
scoase la iveală prin aceste cercetări, ci, în mod deosebit pentru ceea ce 
puteau însemna acestea în reconstituirea istoriei teritoriului în care avea 
să se plămădească simbioza daco-romană şi fructul acesteia etnogene/.a 
românilor. Să mai adăugăm, deşi aproape că nu mai este nevoie, că 
această intuiţie, de ordin metodologic, a iui V. Pârvan, privind rolul de
cisiv al cercetărilor arheologice in reconstituirea trecutului îndepărtat in 
general şi a etnogenezei românilor în special, a fost confirmată deplin de 
“ voi u ţi a istoriografiei româneşti din ultim ile decenii. Pe drumul jalonat de 
marele savant, unul din iluştrii săi discipoli, Ion Nestor. avea să pună, 
in deceniile din urmă, bazele şcolii de arheologie a epocii de formare a 
ooporului român.

in primul rind prin „Getica", dar şi prin „începuturile vieţii romane 
la gurile Dunării" şi „Dacia. Civilizaţiile antice în ţările carpato-danu-

4. I. Andrieşescu, Orpheus, 3. 1927, nr. 4, p. 255—256, apud AI. Zub, Vasile
Pârvan 1882—102 7 Ii io bibi iograf i e, Bucureşti, 1975, nr. 1960 ; Radu Vulpe, in Lu
ceafărul, 9, 1866, nr. 2. p. 7.

5. V. Pârvan. Cîteva cuvinte cu privire Ia organizarea provinciei Dacia tra- 
iana, cu prilejul unei cărţi noi asupra acestei cesl iuni, in Convorbiri literare, 40 
1906, nr. 8, p. 747—776 ; nr. 9, p. 873—904.

6. Radu Vulpe, în Luceafărul, 9, 1966, nr. 2, p. 7.
7. V. Pârvan. Probleme dc arheologie in România, in Scrieri, cd. Al. Zub

1981, p. 244.
8. V. Pârvan, Getica — O protoistorie a Daciei ediţie îngrijită, note, comen

tarii şi postfaţă de Radu Florescu, Ed. Meridiane. Bucureşti, 1982, p. 371.
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biene", V. Pârvan a aşezat fundamentele unei noi concepţii despre etno
gene/.a românilor. Deşi nu a avut răgazul necesar sa încheie proiectata 
trilogie, „Getica" fiincî doar una clin părţile tripticului etnogenezei româ
nilor. din ansamblul scrierilor lui V. Pârvan, putem desprinde liniile d i
rectoare aîe concepţiei sale despre procesul naşterii poporului român.

Prin „Getica", lum inind începuturile istoriei geto-dacilor si evoluţia 
lor pînă In cucerirea romană, V. Pârvan, evidenţia de fapt rădăcinile 
străvechi ale poporului român si trunchiul pe care avea să se altoiască 
săminţa. Aşa cum civilizaţia geto-dăcică, în concepţia lui V. Pârvan „se 
altoieşte pe o tradiţie foarte puternică aborigenă a Carpaţilor, nu numai 
din bronz ci adesea incep'nd chiar din neolitic"!l tot la fel şi civilizaţia 
romană avea să se altoia-că pe un trunchi viguros, cu rădăcini adinei in 
spaţiul csrpato-dânubian-pontic, trunchiul lumii şi civilizaţiei geto-dacice-

In concepţia lui V. Pârvan procesul romanizării fondului traco-geto- 
dac a fost un fenomen îndelungat şi profund, acest proces nu a început 
de ia cucerirea Daciei, in timpul lui Traian, ci cu mult inainte, momen
tul cuceririi m ireînd integrarea efectivă în romanitate, deci o etapă supe
rioară în evo’uţia procesului de simbioză daco-romană. „Cele dinţii se
mănături cu săminţa romană la Dunărea noastră, spunea V. Pârvan. au 

fost cu două sute de ani mai vechi" m. Cucerirea Daciei, marca, in fapt, 

începutul procesului de etnogeneză a românilor „Priviţi pe alba columnă 

din Roma povestea cea tristă a căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite, iii 

marmoră rece, a mnrelui foc, cave a topit două popoare intr-unui“ 11 

(s.n.I.M.).

Pe terenul pregătit prin legăturile anterioare, între lumea şi civiliza

ţia geto-dacică şi lumea şi civilizaţia romană, după cucerire, treptat 

„viaţa dacică pină în adîncurile ei... se face viaţă romană"

Romanizarea, proces esenţial, fundamental, al etnogenezei românilor, 

a fost posibilă datorită faptului că in Dacia au fost aduse elemente ro

manizate venite ex toto orbe Umn'ino, dar si prin aceea ca aceste ele

mente romanizate s-au grefat pe un fond etno-cultural omogen şi recep

tiv. Referîndu-se la elementul etno-cultural dominant din spaţiul car- 

pato-dunărean-pontic, V. Pârvan afirmă că „avem o unitate etnografica 

perfectă, întîi dacică, apoi de la Traian, daco-romană" M.

O teză foarte importantă, argumentată veridic de către V. Pârvan, este 

aceea privind aria romanizării. După terminarea războaielor de cuce

rire a statului lui Decebal. aria romanizării nu s-a limitat) doar la teri

toriul geto-dacic stăpinit efectiv de romani, cum se mai susţine uneori

9. Idem, op. cit. p. 391.
10. Idem, începuturile vieţii romane la gurile Dunării, ed. a Il-a, îngrijită si 

adnotată de Radu Vulpe, Bucureşti, 1974, p. 38.
11. Idem, Memoriale, V, Parentalia, in Scrieri, ed. Al. Zub, 1981, p. 532.
12. Idem. începuturile vieţii romane..., ed. 1974, p. 90.
13. Idem. Probleme de arheologie în România, în Scrieri, ed. Al. Zub, 1981,

p. 241.



84b IOAN MITREA

nuise să scrie şi „Dacia romană“ a cărei structură tematică era schiţată 
încă clin 1906 5 şi „Protoistoria slavilor"

Cunoscînd penuria izvoarelor scrise, referitoare la istoria de început 
a poporului nostru, V. Pârvan şi-a îndreptat atenţia asupra cercetărilor 
arheologice, cercetări ale Căror rezultate erau chemate să suplinească lip
sa ştirilor din izvoarele scrise. „Problema continuităţii poporului român 
în patria sa. de la Traian pînă azi, spunea V. Pârvan, nu se poate rezolva 
decît pe cale arheologică, documentele istorice intre anii 270 şi 1200 lip
sind aproape cu totul" '. Dar chiar şi pentru reconstituirea istoriei geto- 
dacilor din perioada dinainte de cucerirea romană, V. Pârvan, era con
vins că baza documentaţiei o constituie tot rezultatele cercetărilor arhe
ologice. Această convingere a fost demonstrată magistral în paginile „Ge
ticilor14 şi reafirmată in „Concluziile" acestei lucrări monumentale. „Re- 
zumînd —  spunea V. Pârvan —  trebuie să spunem cu părere de rău, că 
numai cu ajutorul ştirilor literar —  monumentale, clasice, nu ne putem 
in orice ca/ da seama decît în linii mari de problema getică —  fie politic, 
fie cultural —  nu numai in vremea scythică, ori cea celtică, dar chiar în 
cea romană. De aceea, tot de la săpăturile arheologice e de aşteptat răs
punsul hotăritor" * (s.n.I.M.).

Această concepţie, privind rolul cercetărilor arheologice in reconsti
tuirea istoriei de început a poporului român, a fost ilustrată şi de progra
mul de cercetare arheologică, al lui V. Pârvan precum şi a’, elevilor si 
colaboratorilor săi, program ce avea in vedere selectarea obiectivelor ce 
urmau a fi investigate nu atît pentru materialele şi ruinele ce puteau fi 
scoase la iveală prin aceste cercetări, ci, in mod deosebit pentru ceea ce 
puteau însemna acestea în reconstituirea istoriei teritoriului în care avea 
să se plămădească simbioza daco-romană şi fructul acesteia etnogeneza 
românilor. Să mai adăugăm, deşi aproape că nu mai este nevoie, că 
această intuiţie, de ordin metodologic, a lui V. Pârvan, privind rolul de
cisiv al cercetărilor arheologice în reconstituirea trecutului îndepărtat în 
general şi a etnogenezei românilor în special, a fost confirmată deplin de 
^ voi u ţi a istoriografiei româneşti din ultim ile decenii. Pe drumul jalonat de 
marele savant, unul din iluştrii săi discipoli. Ion Nestor, avea să pună, 
in deceniile din urmă, bazele şcolii de arheologie a epocii de formare a 
Doporului român.

In primul rînd prin „Getica", dar şi prin „începuturile vieţii romane 
la gurile Dunării" şi Dacia. Civilizaţiile antice în ţările carpato-danu-

4. 1. Andrieşescu, Orpheus, 3. 1927, nr. 4. p. 255—256, apud Al. Zub, Vasile
Pârvan 1882—1U27 Biobibliografie, Bucureşti, 1975. nr. 1960 ; Radu Vulpe, in Lu
ceafărul, 9, 18<i6, nr. 2. p. 7.

5. V. Pârvan. Citeva cuvinte cu privire la organizarea provinciei Dacia tra- 
iana, cu prilejul unei cârti noi asupra acestei cesUtmi, in Convorbiri literare, 40 
1906, nr. 8, p. 747—776 ; nr. 9, p. 87:5—904.

6. Radu Vulpe’, în Luceafărul, 9, 1966, nr. 2, p. 7.
7. V. Pârvan. Probleme ele arheologie in România, in Scrieri, ed. Al. Zub

1981, p. 244.
8. V. Pârvan, Getica — O protoistorie a Daciei ediţie îngrijită, note, comen

tarii şi postfaţă de Radu Florescu, Ed. Meridiane. Bucureşti. 1982, p. 371.
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biene", V. Pârvan a aşezat fundamentele unei noi concepţii despre etno
geneza românilor. Deşi nu a avut răgazul necesar să încheie proiectata 
trilogie, „Getica14 fiind doar una din părţile tripticului etnogenezei româ
nilor. din ansamblul scrierilor lui V. Pârvan. putem desprinde liniile d i
rectoare ak* concepţiei sale despre procesul naşterii poporului român.

Prin „Getica", lum inind începuturile istoriei geto-dacilor şi evoluţia 
lor pînă In cucerirea romană, V. Pârvan, evidenţia de fapt rădăcinile 
străvechi ale poporului român şi trunchiul pe care avea să se altoiască 
săminţa. Aşa cum civilizaţia geto-dacică, in concepţia lui V. Pârvan „se 

altoieşte pe o tradiţie foarte puternică aborigenă a Carpaţilor, nu numai 
din bronz ci adesea inoep'nd chiar din neolitic"” tot la fel şi civilizaţia 
romană avea să se altoiască pe un trunchi viguros, cu rădăcini adinei in 
spaţiul csrpato-danubian-pontie, trunchiul lumii şi civilizaţiei geto-dacice-

In concepţia lui V. Pârvan procesul romanizării fondului traco-geto- 
dac a fost un fenomen îndelungat şi profund, acest proces nu a început 
de ia cucerirea Daciei, in timpul lui Traian, ci cu mult înainte, momen
tul cuceririi mnrcînd integrarea efectivă in romanitate, deci o etapă supe
rioară în evo'uţiă procesului de simbioză daco-romană. „Cele dinţii se
mănături cu săminţa romană la Dunărea noastră, spunea V. Pârvan. au 

fost cu două sute de ani mai vechi" ,!l. Cucerirea Daciei, marca, in fapt, 

începutul procesului de etnogeneză a românilor „Priviţi pe alba columnă 

din Roma povestea cea tristă a căderii Dacici. Sunt chipuri cioplite, in 

marmoră rect1, a mr.relui foc, care a topit două popoare intr-unui*' 11 

(s.n.I.M.).

Pe terenul pregătit prin legăturile anterioare, între lumea şi civiliza

ţia geto-dacică şi lumea şi civilizaţia romană, după cucerire, treptat 

„viaţa dacică pină în adîncurile ei... se face viaţă romană" IJ.

Romanizarea, proces esenţial, fundamental, al etnogenezei românilor, 

a fost posibilă datorită faptului că in Dacia au fost aduse elemente ro

manizate venite ex tot o orbe Rotn'mo, dar şi prin aceea că aceste ele

mente romanizate s-au grefat pe un fond etno-cultural omogen şi recep

tiv. Referindu-se la elementul etno-cultural dominant din spaţiul car- 

pato-dunârean-pontie, V. Pârvan afirmă că „avem o unitate etnografica 

perfectă, întîi dacică, apoi de la Traian, daeo-romana"

O teză foarte importanta, argumentată veridic de către V. Pârvan, este 

aceea privind aria romanizării. După terminarea războaielor de cuce

rire a statului lui Decebal. aria romanizării nu s-a limitat) doar la teri

toriul geto-dacic stăpinit efectiv de romani, cum se mai susţine uneori

9. Idem, op. cit. p. 391.
10. Idem. Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, cd. a 11-a, îngrijită şi 

adnotată de Radu Vulpe, Bucureşti, 1974, p. 38.
11. Idem, Memoriale, V, Parentalia, in Scrieri, ed. Al. Zub, 1981, p. 532.
12. Idem. începuturile vieţii romane..., ed. 1974, p. 96.
13. Idem. Probleme de arheologie in România, in Scrieri, ed. Al. Zub, 1981,

p. 241.
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•si azi, ci. aşa cum afirma V. Pârvan, acest proces a cuprins „nu numai 
Transilvania, Banatul şi Oltenia, dar şi Muntenia şi Moldova*4 * *.

V. Pârvan a respins teoria despre un „românism balcanic44, susţinînd, 
•fu argumente veridice, că românismul nostru „descinde de-a dreptul din 
plugarii danubieni44 Pentru V. Pârvan, procesul romanizării Daciei, 
îndelungat şi profund, a avut un pronunţat caracter agricol. „Romanii 
n-au putut prinde rădăcini decît acolo unde au putut deveni ţărani, spu
nea V. Pârvan. Bazinul Dunării este o regiune clasică a agriculturii incă 
din neolitic44 Ui. V. Pârvan a văzut in ţărănime, ca şi Nicolae lorga, un 
element de permanenţă şi vitalitate. Puterea do persistenţă în timp a 
civilizaţiei ţărăneşti dacice şi daco-romane a fost deseori subliniată de 
•către V. Pârvan. Astfel, „cînd s-a dat... ordinul de evacuare a Daciei, toţi 
soldaţii, funcţionarii, oamenii do afaceri au plecat. Şi o dată cu aceasta 
oraşele muriră. Dar ţăranii. pe peticul lor de pămint, an răimas“ I7, iar 
după venirea slavilor, in  vreme ce „românismul pastoral al Dalmaţiei şi 
al Moesioi Superioare a fost încetul cu încetul subminat şi distrus... ro
mânismul agricol al Daciei şi al Moesiei Inferioare a rezistat de-a lungul 
întregului ev mediu pină in  zilele noastre44 ls (s.n.I.M.).

Susţinînd originea daco-romană a poporului nostru şi continuitatea 
sa neîntreruptă în spaţiul vechii Dacii, V. Pârvan a supus unei analize 
multilaterale, cea mai pătrunzătoare de la A. D. Xenopol încoace, teoria 
roesleriană, demonstrînd netemeinicia argumentelor acestei teorii 19.

V. Pârvan a fost cel dinţii care a  înţeles că romanitatea românilor 
s-a dezvoltat în cadrul romanităţii orientale. Pentru V. Pârvan, „începu
turile românilor" sînt atît în nordul cît şi în sudul Dunării, in toată „Ro- 
mania orientală", in „aceeaşi singură ţară romană... de la munţii de ră
sărit ai Ardealului şi pînă la graniţele Greciei44-’0, conchizînd că Sîntem 
urmaşii „întregii împărăţii romane de răsărit, care alcătuia o singură ţară 
mare, do limbă latină4421. V. Pârvan a sesizat corect rolul pozitiv jucat 
do revenirea stăpînirii Imperiului la nordul Dunării, in vremea lui Con
stantin cel Mare şi in vremea lui Iustinian în consolidarea şi desăvârşi

rea romanităţii nord-dunărenc.

Este neîndoielnic că adevărata dimensiune a impactului şi a rapor
turilor dintre daeo-romanici şi slavi avea să fie prezentată de V. Pârvan 

în proiectata „Protoistorie a slavilor44. Dar chiar tangenţial atinsă aceas
tă problemă, modul de rezolvare ne dezvăluie încă odată remarcabila 
profunzime şi intuiţie istorică a lui V. Pârvan. Pentru autorul „Geticei44, 

slavii s-au asimilat treptat atît în daco-romanitate, cit şi în românitatea

14. Idem, Dacia, Civilizaţiile antice..., cd. 1967, p. 155.
15. Ibidem, p. 156.
16. Ibidem, p. 155.
17. Ibidem, p. 154.
18. Ibidem, p. 156.
19. Idem, începuturile vieţii romane..., ed. 1974, p 35—38.
20. Ibidem, p. 37.
21. Ibidem, p. 39.
22. Ibidem, p. 37.
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nord-danubianăM. Această apreciere a fost confirmată de cercetarea is- 
torico-arheologică din ţara noastră, in ultimele decenii, care a dovedit 
că slavii, pătrunşi în a doua jumătate a sec. VI e.n. în spaţiul vechii 

Dacii, au fost asimilaţi în mare in cursul sec. V II— V III în masa roma
nicilor autohtoni. în  acelaşi timp, aceste cercetări, au demonstrat că pînă 

in sec;. V III e.n. se încheie şi procesul etnogenezei românilor, aşa incit 

ultim ile elemente slave vor fi asimilate in veacurile următoare în româ

nitatea nord-dunăreană, aşa cum intuise V. Pârvan.

Deşi a analizat, pe larg. doar elementul de bază al etnogenezei ro

mânilor, respectiv elementul geto-dac în acea „formidabilă lucrare de 

sinteză, dar şi de genială îndrăzneală44 care este „Getica44, prin alto 

lucrări V. Pârvan a schiţat liniile generale ale desfăşurării procesului de 

etnogeneza a românilor, prefigurînd concluzia istoriografiei româneşti 

dc azi, că românii sînt rezultatul simbiozei daco-romane, petrecute in 

spaţiul vechii Dacii, în  primele opt secole ale m ileniului I al e.n.

Apreciind corect rolul geto-dacilor şi al romanizării, în formarea po

porului român, continuitatea sa neîntreruptă in spaţiul carpato-dunărean- 

pontic, de la Traian pină astăzi, în ciuda vitregiei vremurilor, V. Pârvan 

a conturat de fapt, în esenţă, elementele de rezistenţă ale cariatidelor 

acestei minunate construcţii care este etnogeneza românilor.

L’ETHNOGENESE DES ROUMAINS DANS LES OEUVRES 
DE VASILE PÂRVAN

(Resumâ)

Bien que de la projetoe trilogie ciui devait traiter des commencements dr 
l ’historie des Roumains depuis les Thraco-Geto-Daees jusqu’au seuil du moyen 
ăge. V. Pârvan n ’ait reussi ă realiscr que la premiere pârtie, c'est-â-dire La Ce
ti q u e .  Une protohistoire de la Dace, păru en 1926, de ses autres travaux, et en 
premier liou des Commencements de la vie romaine aux embouehures du Danubr 
et I.a Dace. Les civilisations antiques des regions earpato-danubiennes, remontent 
des pensees et des idees qui rof]6tent la conception du «rând savant conccrnant 
rethnogendse des Roumains.

11 ressort de l’ouvrage que dans la conception de V. Pârvan le processus de 
romanisation a commence deux siecles environ avant l ’epoque de Trajan. qu’aprts
106 cc processus a compris tout le territoire de la Dace et que la symbiose daco- 
romaine se trouve â la basc du processus d'ethnogenese des Roumains.

V Pârvan a bien saisi l’evolution des rapports d'entre les autbochtones et 
les Slaves emigrants, en affirmant que „les Slaves ont ete. petit â petit, assimiles 
autant par la daco-romanite que par les Roumains du nord du Danube“.

Ea Vision de V. Pârvan concernant l’aire et la durde de la romanisation, 
cest-â-dire l'evolution du processus d'ethonogenese dos Roumains, a ete confirmee 
par les resultats des recherches archeologiques effectutfes, pendant les dernidres 
dScennies, sur tout le territoire de la Roumanie.

23. Ibidem, p. 37— 42.
24. I. Andrieşescu, Vasile Pârvan, 1882— 1927, Bucureşti, 1927, p. 15.



EXPLOATAREA MINELOR DE CUPRU DE LA 
FUNDU MOLDOVEI ÎN TIMPUL STĂPÎNIRII AUSTRIECE 

(1805— 1918)

M COI.AE CEREDAREC

Ilugo Weezerka, istoricul vest-german din oraşul Hamburg, in lucra
rea sa „Siedlungsge'chicbte der Bukowincr Deutschbums“ (Istoria aşe
zărilor germane din Bucovina) vorbind despre începerea în anul 1805 a 
exploatării zăcămintelor de cupru de la Fundu Moldovei scrie că m un
citorii mineri au fost aduşi aici, cei mai mulţi de pe teritoriul Slovaciei şi 
anume din regiunea Spis (Spiş) — în limba germană Zips — de unde 

şi numele ce li s-a dat acestor mineri —  zipseri (ţipseri). Minerii care 
au fost aduşi la minele dP la Fundu Moldovei, proveneau din localită
ţile Levoca (Levocia) —  Leutscbau şi Kezmarok (Chejmaroc) —  Kăss- 
mark. regiunea Spis

Pină la anexarea Bucovinei de către Imperiul austriac, m ineritul a 
fost foarte puţin practicat'1. După doi ani de la încorporarea Bucovinei 
la Austria şi anume în anul 1777, se constituie, de către guvernul austriac, 
o Comisie de explorare (Schurfcommission) a resurselor subsolului Bu
covinei, avind menirea dc a o studia din punct de vedere geologic. Acti
vitatea acestei comisii s-a soldat cu rezultate mulţumitoare, fiindcă ea a 
descoperit in apropiere de lacobeni zăcăminte de mangan (Manganeisen- 
stein), iar la vreo 7 km do satul Pojorîta, în apropiere do riui Moldova,

1. Lucrarea apărută in Buehcnland Hundertfiinfzig Jahre Peutscklutn iu der 
Bukowina — herausgegeben von Franz Lang, Banei 16. VerSffentlichungen des 
Suddeutschen Kulturwerks Reihe B. WişsenschafUiche Arbeiten — 19(51. Verlag 
des Sudostdetîtschen Kulturwerks. Munchen. p. 23—42.

2. Raimund Friedrich KaindI, Geschichtc der Bukowina, Dritter Abschnitt, 
p. 7. Cernăuţi. 1898 : Dasselbe Schicksal — că nu s-ar mai exploata — hat die 
am Ende (ies vorigen Jahrhunderts entdeckten und besonders seit dem J. 1805 
ausgebeuteten Kupfererzlager bei Luisenthal — Pozoritta getroffen".

3. In anul 1599. in luna octombrie, ducatul Spis-Xips, din ordinul Împăratu
lui Austriei. Rudolf al ll-lea. trebuia sâ-i pună la dispoziţie lui Mihai Viteazul 
suma de 25.000 de taleri, de bună seamă ca domnul Tării Româneşti, in spiritul în
ţelegerii avute cu împăratul, să poată întreprinde cucerirea Transilvaniei (Mihail 
Dan, Cehi, slovaci ţi rom.ni in veacurile X II— XVI, Sibiu, 1944. p. 301).

4. Bukowina in Wori und Bild, Viena, 1899, p. 502 : „(.Inter der sr.oldaui- 
schen Regierung gab es keinen Bergbau in der Bukowina".
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straturi de minereu de cupru (Kupfererzen). In acelaşi timp statul a 
început să exploateze sare la Cacica şi în împrejurimi

în anul 1782 s-a constituit o asociaţie de oameni avuţi, „notabili" 
ai provinciei, cu scopul de a explora bogăţiile minerale scoase la iveală 
de comisia de prospectări. In 178-1, această asociaţie primeşte spre ex
ploatare, din partea comisiei, terenurile cu zăcăminte de mangan de lîngă 
lacobeni. Aici, in apropiere de Bistriţa Aurie, se va construi uzina side
rurgică lacobeni, care îşi va începe activitatea la I septembrie 178-1. 
Nerealizînd rezultate satisfăcătoare, asociaţia în anul i7S)(î, vinde aceasta 
întreprindere minieră unui proprietar din Stiria şi anume lui Anton Manz 
von Mariensee. Fire plină de energie şi întreprinzătoare, prin minerii 
trimişi do el, în anul 17!>7 Anton Karl Manz descoperă, în apropiere de 
Cirlibaba, zăcăminte .de data aceasta de argint şi plumb. în anul 1801 
erau puse în funcţiune topitoria de plumb, cuptoare de prăjire şi piua de 

zdr iblre a minereului.

întreprinderile metalurgice de la Cirlibaba (Mariensee) au fost ren
tabile insă numai pînă la anul 1810. în anul 1805, statul a început sa 
exploateze zăcămintele de cupru de la Pojorîta (Fundu Moldovei. Luisen- 
thal) Deoarece minereul nu ora de calitate (edel). statul austriac vinde 
această m ină lui Anton Manz in anul 1821. Timp de 30 de ani, descope- 
rindu-se noi filoane bogate de minereu de cupru, mina va fi aducătoare 
de venituri. începind cu anul 1805 se înregistrează numeroase deficite. 
Statul ,de altfel ca şi Anton Manz la întreprinderile sale, va aduce aici 
mineri tot din Slovacia. Ei au fost aşezaţi ia Fundu Moldovei unde au 
fost construite în mod special 140 de locuinţe. Fiecare familie a primit, 
in afară de casă. încă un lot cultivabil pe lingă gospodărie, in suprafaţă 
de 0,57 ha, adică un „Jock“.

.Această aşezare a minerilor germani din Zips (poate şi slovaci), con
stituită pe domeniile statului, se va numi Luisenthal, după numele arhi- 

•ducesei Luisa, viitoarea nevastă a lui Napoleon I '.

E ştiut că întreprinderile miniere ale lui Manz cavaler de Mariensee, 
pină in anul 1818 se soldau, in general spus, cu venituri îmbelşugate şi 
că toate aşezările răsărite pe lîngă întreprinderile salo. s-au bucurat de
o existenţă deplin asigurată. Anul 18-18 e socotit ca punctul culminant 

•de înflorire a întreprinderilor lui Anton Manz.

Cauzele decăderii întreprinderilor lui Manz după 1848, povara da

toriilor care s-au adunat, pentru cunoscătorii vieţii economice din Bu

covina, intr-adevăr era o enigmă s.

5. llie Dan, Toponimic şi con tiu uitate in Moldovii de Nord, Iaşi, 1980, p. 67 ; 
Ştefan M. Ceauşii, in A.M.J., voi. IX, 1982, p 377—3!>3.

tî. R. Fr. Kaindl, op- cit., p. f>7. 77.

7. II. Weezerka, Siedlunysycscliichte..., p. 34.
11. HauptbericUt des Hundcls-und Ceicerbcknînmer fiir dax Hcrzoţjthuni Bu

covina..., Cernăuţi, 1862, p. 210 : Gavril Irimeseu, in A.M.J., V III, 15)81, p. 265—27'.'; 

.idem. in A.M.J., IX. 1!«!2. p. 265—285.
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Odată cu decăderea m ineritului după anul 1848, decad şi aşezările 
ţipserilor, bineînţeles şi cea de la Luisenthal (Fundu Moldovei), Piriul 
Cailor (Pferdegraben). Izvoru (Quellenthal) şi Pojorîta (Poschoritta).

Trecerea în anul 1870 a întreprinderilor Manz în proprietatea Fon
dului religionar ortodox-oriental din Bucovina nu va contribui la îmbu
nătăţirea economică a aşezărilor ţipserilor9.

Aceştia abandonează practicarea mineritului şi se dedică altor în
deletniciri —  cei de pe Valea Bistriţei vor profesa plutăritul îndeosebi; 
iar cei din văile Moldovei şi a Moldoviţei vor lucra ca muncitori fores
tieri şi in fabrici de cherestea. Unii vor lucra păm întul iar alţii ca zidari, 
in timpul verii, vor munci in  Moldova învecinată Preluind Fondul re
ligionar şi exploatarea minelor Fundu Moldovei, cînd consilier superior 
de mine era Bruno Walter, minele Luisenthal îşi continuau viaţa cu 
anevoie. Cind s-au descoperit aici zăcăminte do pirită (Schwefolkiesen). 
Bruno Walter va încerca să construiască o fabrică mare de acid sulfuric. 
Era nevoie de un capital considerabil, de aceea proiectul a căzut (1890).

Faustin Krasuski, ca conducător al întreprinderilor miniere, începind 
cu anul 1890, a fost preocupat şi el de îmbunătăţirea situaţiei lor, mai 
ales a celor de mangan de !a lacobeni. Exploatarea cuprului de la Fundu 
Moldovei va continua şi ulterior, dar în proporţii reduse n.

Cu toată strădania unor destoinici cunoscători in ale m ineritului ca 
Br. Walter, F. Krasuski, fără investirea unor fonduri mari în întreprinde
rea de la Fundu Moldovei de cei în măsură, aceasta va lîncezi 1J.

Anexă

Claus Stephani, Erfrwjte Wcgc — Xipser Te.vte aux der Sudbukoivina, Ki-eis 
Suceava, Mit 17 I lolzschnitten von Gert Fabritius — Kriterion Verlang

Bukarest 1975

Pagina 147 — 18
Die /.ipser Bergleute hatten aurh ihre Feste im Jahr : die Berg — feiertas. 

Das war im Somniei-, wenn es war so scheen grien, dann haben sie auch ein 
Fest gemacht.

Dann haben sie ihre seheene Uniform angezogen, die war schwarz. und am 
Kopf hatten sie einen Tschako auf mit einer Feder dran, an den Schultern hatten 
sie so seheene Quasten, die sind runter^ehangen. Also die Uniform war scheen.

Die Bergleut haben sich versammelt, und der alte I.oy hat auf <ler Harmo- 
nika gespielt (manchmal ist auch kommen die deutsche Blasmusik aus Jekobenv — 
dort waren aueh sehr vieele deutsche Bergleut). und dann hat man getanzt und 
getrunken bis morgens in der Friih ; das war das Fest der /.ipser Bergleut von- 
Pi isehoritta.

Rudolf Sinkenthaler (68), Fabriksarbeiter, Poschoritta.
Claus Stephani, Texte flocloricc (ipsăreşti (1b. germană), Editura Kriterion^ 

Bucureşti, 1!>75.

51. Bukowina in Wort und Bild, p. 502. 
in II. Weezerka, op. cit., p. 35.
II. Btikourina in Wort und liild, p. 514.
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Ţipserii mineri aveau şi sărbătorile lor în decursul anului ca sărbătoarea 
(ziua) minerului. Ea se organiza în timpul verii, cînd afară era frumos şi peste 
tot verde, deci atunci ei (muncitorii) făceau şi o serbare. Atunci ei îmbrăcau uni
forma lor frumoasă, ce era de culoare neagră, pc* cap purtau cite o şapcă de uni
formă cu o pană fixată la aceasta, de umeri atîrnau nişte ciucuri (canafuri) fru
moşi. Aşadar uniforma lor era frumoasă. Minerii sc adunau şi bătrînul Loy le 
cînta din armonică (uneori venea şi fanfara nemţească din lacobeni — şi acolo 
de asemenea erau foarte mulţi minori nemţi), şi atunci lumea dansa şi cinstea 
pină a doua zi dis-de-dimineaţă ; aşadar aceasta era sărbătoarea minerilor ţipseri 
din Pojorîta. — Rudolf Sinkentlialer (fiii), muncitor în fabrică, Pojorîta.

DIE K l'PFERERZAUSBEUTl'NG IN Fl'MDl" MOLDOVEI UNTER DER 
OSTERREICIIISC11EN IIEHRSCIIAFT (1805— 15118)

/.uşa mmvnfaxsunţi

Der Ilamburger llistoriker Ilugo Weezerka, indem er sieli in seiner Arbeit 
Ober die „Siedlungsgeschiehte des Bukowinaer Deutschtums" auf den Beginn (1805) 
des Abbaus von Kupfererz in Fundu Moldovei (Luisenthal) bezieht, schreibt, dass 
tlie meisten Bergarbeiter aus der Spis-Region (Zips) der Slowakei hicr gebracht 
wurden. woher aucli der Name dieser Gemeinschaft. „Zipser”. herkommt. Diese 
Bergarbeiter, stammen besonders aus den Ortschaften Levoea (Leutschau) und 
Keiimarok (Kâssmark). 1805 wurde mit dem Abbau des Kupfererz.es in Luisenthal 
begonnen, da dieses al ier nicht geniigend edel war. verkaufte es der osterreichi- 
sche Staat 1821 an Anton Manz. Fur die Bergarbeiter. die. wie schon erwăiint ist. 
aus der Slowakei gcbracht worden waren. hatte das Militar Uo Wohnungen ge- 
baut. Diese Niederlassung erhielt den Namen Luisenthal, nach dem \amen der 
zukiinftigen Gattin Napoleons. Das Berkwerk iri Luisenthal braehte aber nur bis 
1855 Profite. Auch der Ubergang dieses Betrieb (1870) in das Eigentum des grie- 
chisch-orientalischen Religionsfonds konnte nicht mehr zum weiteren Aufbluhen 
dieser Ortschaft beitragen. Ohne entsprechendc Investgelder war jcdoch nichts 
zu machen, und so flaute- die Schurftatigkeit in Luisenthal immer mehr ab.

Erst nach Ablauf der beiden Weltkriege konnten diese Fehler wieder gut- 
gemacht werden, und die Erzausbeutung von Luisenthal (Fundu Moldovei) erfuhr 
einen neuen Aufsehwung.

o

BUCOVINA ÎNTR-UN ALBUM OMAGIAL AL 

CONGREGAŢIEI MECHITIIARISTE DIN VIENA.. 1858

ŞTEFAN BUCEVSC111

Primăvara popoarelor —  revoluţiile de la 1818, au făcut ca şi românii 
din Hucovina să-şi poată manifesta nevoia de libertăţi politice şi culturale. 
De la participarea lui Eudoxiu Hurmuzachi la revoluţia de la Viena pen
tru ciobindirea unei constituţii, la deputaţii români care se duceau la 
Viena pentru a prezenta împăratului „Petiţiunea ţării14 —  dorinţele româ
nilor din Bucovina, 12 iunie 1818 —  pînă la a doua deputaţiune, la înce
putul anului 1819, cu ocazia urcării pe tron a lu i Francisc losif I, cind 
această deputaţiune a prezentat vestita „Promemoria44. conştiinţa româ
nească îşi face drum de luptă pentru afirmarea românilor din Bucovina 
ca naţiune preponderentă.

Cu toată opoziţia Galiţiei şi a celor interesaţi in deznaţionalizarea 
Bucovinei, la -1 mai 1849 constituţia austriacă face ca Bucovina să se 
despartă de Galiţia şi să devină o provincie de coroană autonomă, un 
ducat.

Ziarul „Bucovina*4 (l(i oct. 1818 —  2 oct. 1850) propagă în mod des
chis idei democratici' şi liberale pe baza postulatelor româneşti formulate 
i:i frămintările anului 1848. Ziarul devine „defensorul intereselor na
ţionale, intelectuale şi materiali* ale Bucovinei, reprezentind dorinţele si 
nevoile lor. organul bucuriilor şi suferinţelor ei. Năzuinţa spre existenţa 
năciunală este principala problemă şi steaua conducătoare** de la înte
meierea ziarului Bucovina. („Bucovina44, nr. 41, 14 septembrie 1849). Dar 
l,i :il decembrie 1851 se abrogă constituţia austriacă şi se reintroduc? 
vechiul sistem absolutist. Epoca de la 185] la 1860 este epoca cea mai 
întunecată din istoria Bucovinei. în acest timp încetează orice manifes
tări românească, cu toate că românii bucovineni nu au abandonat lupta, 
insă. ori de la 1848 la 1851, ori de la această dată înainte, situaţia ro
mânilor din Bucovina este din ix- în ce mai grea. în  Galiţia, monarhia, 
văzind că polonii devin tot mai autonomi, sprijină pe ruteni împotriva 
polonilor.

Politica filoruteană nu era îndreptată numai împotriva polonilor ci şi 
.. românilor din Bucovina. Se încearcă chiar alipirea unei provincii na

ţionale rutene. Se statorniceşte limba ruteană ca limbă a ţării, pe lingă
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era română si germană. De aici înainte, mai virtos ca pină atunci, Bu
covina este prezentată în lume, de către guvernanţii imperiali, ca 
un conglomerat de popoare unite sub deviza lui Francise losif I —  vi- 
ribus unitis ! —  in care predomină cel rutean şi nemţesc.

Problema monarhiei austriece, atunci ea si mai tirziu, a fost de a 
ajusta realitatea la aparenţe : un oportunism exaltat în scopul unei idei 
dinastice imuabile. Absolutismul lui Francise losif 1 se bizuia pe armată, 
poliţie, biserică si birocraţie. Concordatul semnat la 18 august 1855 de 
către Francise losif I, sub influenţa monsignorului lîauschner, devine de 
fapt adevărata constituţie a Austriei şi este considerată o capitulare abso
lută a statului in faţa bisericii. Concordatul devine o măsură poliţienească, 
biserica catolică stăpineşte întreaga politică a statului.

In acest sens se discută şi în prezenta comunicare „A lbumul" omagial 
al congregaţiei mechkhariste. Ordinul mechitharist armenesc de rit ca
tolic, lazzariştii. supranumiţi „benedietinii orientului", au avut drept 
scop convertirea armenilor risipiţi în lume la religia catolică. No
viciatul se făcea la San Lavczare lingă Veneţia şi congregaţia avea mă
năstire la Viena şi colegii la Veneţia, Padua. Paris şi in mai multe oraşe 
din Rusia şi Turcia. La Veneţia funcţiona o mare imprimerie, iar bib
lioteca de la San Lazzaro a fost bogată în manuscrise rare; aici se tipărea 
lunar „Polyhistor" în armeană şi greacă. Ordinul a fost înfiinţat de Mek- 
hitar (Mechitar), născut Petru Manoiig (Manuk) la Sebasta in Asia Mică, 
în 1676, şi mort la San Lazzaro, în 1719. Se călugăreşte la 1 1 ani şi ia 
numele de Mechtar (consolatorul) în mănăstirea de rit armenesc din Ech- 
miazin (Edchmiadzin). La 1700. la Constatinopole. se supune bisericii ro- 
mano-catolice şi încercînd să catolicizeze pe armenii de acolo, este perse
cutat de patriarhii armeni Ephren şi Avedik'h. Se refugiază în Morea ve- 
neţiană lingă M(Klon, unde fondează congregaţia, care este aprobată de 

papa Clement al IX-lea. Obligat să se retragă in faţa armatei turceşti 
ajunge la Veneţia în anul 1717 şi construieşte in insula San Lazzaro o 
mănăstire şi o şcoa'.ă care devin celebre. Publică o gramatică şi un dic
ţionar al limbii armene —  1727 —  şi o biblie in limba armeană —  1734 

La 1810, la Viena. se înfiinţează Mechitharistenkoleg, colegiul mechitha

rist, o tipografie şi o librărie.

Sarcina congregaţiei de la Viena este de a cuprinde şi converti ar

menii din imperiul austriac, Rusia, Polonia. Ungaria şi ţările româneşti, 

unde, pe lingă înfiinţarea de colegii şi mănăstiri, misionarii ambulanţi 
culeg şi trimit informaţii preţioase stăpînirii austriece. Congregaţia este 

bine văzută de casa imperială şi relaţiile se stabilesc pe bază de re

ciprocitate.

La 18 februarie 1853 ,în timp ce împăratul Francisc losif I trecea 

în revistă, de pe glaeisul din faţa porţii Kertner, o unitate militară, este 

atacat de croitorul ungur Jânos Libenyi care încearcă să-l asasineze cu 
un stilet. împăratul scapă cu o rană uşoară datorită gulerului înalt şi 
tare de la uniformă, care reţine, în parte, lovitura. Drept recunoştinţă 
se ridică pe acest loc biserica votivă (Votivkirrho) de către Maximilian.
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Congregaţia meehkharistă catolică, supusă casei imperiale, decide să 
contribuie '.a clădirea bisericii votive prin editarea si vînzarea unui album 
omagial. A lbumul apare in 1858 la Viena, in tipografia mechithariştilor ; 
un volum de 13 30 cm cu 244 pagini, hirtie cartonată şi at'e ca t it lu : 
Das Kaiser-Album, Viribus unitis. Herausgegeben von der Mechitharis- 
ten Congregation. Der Heinertragist dem bane der Votiv-Kirche gewid- 
met. Wien MechUharisten Biiclidruckerei, Pe prima pagină este o
gravură care il reprezintă pe fondatorul congregaţiei şi in subsol are 
următoarele cuvinte : Mechitar de Petre a Sebasti inter Armenis Monastici 
Ordinis. S. Antoni Abbatis Restitutor. Scientiarum Auctor et Abbas pri
mus : atque Coeundi in Insula S. Lazaro Venetiis obiit V. calend. Mai ano 
1749 aet, sue 74. Fort. Pasquetti pinx Langer de Joseph Zuccki incidit 
Venetiis".

Pagina a cincea prezintă o gravură in care este redat împăratul 
Francisc losif I şi împărăteasa Eîisabeta ; busturi pe un soclu, protejaţi 
de un înger cu spadă şi scut, cărora li se închină două femei şi trei 
copii. Pe o banderolă transversală este scris : „Vorsehung und Vaterlands- 
liebe" (prevedere şi iubire de patrie). Desenul este executat de Pet. Joh 
Nep. Geiger şi gravat pe oţel de los. Axmann, 1858.

Pe pagina a opta, sub titlul copertei, se află o gravură reprezentind 
c iţi va călugări mechitharişti si un novice care ţine un sul desfăcut cu 
inscripţia: „Dumnezeu, religia, împăratul, patria". Pe o banderolă ar
cuită : „editat de congregaţia Mechitharistă". La pagina 9, o poezie oma
gială în litere neoarmeneşti, care este tradusa in nemţeşte pe pagina 10. 
La pagina 10 un prolog în versuri, nemţeşte, apoi nouăsprezece eapitole 
dedicate ţârilor, ducatelor şi provinciilor imperiului. Fiecare capitol în
cepe cu o gravură care ar reprezenta oarecum teritoriul respectiv, ur
mată de cîteva poezii omagiale in limbile popoarelor din aceste teri
torii.

A lbumul are poezii in germana clasică şi in idioamele Austriei de 
Sus, Austriei de Jos, german din nord, din Voralberg, Bregenz, Silczia, 
saxon din Erzgebirge, în limba latină, italiană cu idiomul din Rovigno, 
Roverede, Milano, Veneţia şi Friuli, in limba română, polonă, ruteană 
boetniană. slovacă, slavonă, croată, sirbă, ungară, armeană veche, neoar- 
meană, neogreacă, ebraică şi aramaică.

Poeziile în limba română sînt : Bucovina de Andreevici. p. 159: Su
venire de călătoria Maiestăţii sale. Mai 1 867. de Pau Vela Ventrariu. la 
capitolul Ungaria, p. 207 : Cu puteri unite de Tim. Cipariu, p. 212; La 
X IX  Novembrie de Tim. Cipariu, p. 214, la capitolul Siebenbiirgen, Tran
silvania. In ce priveşte ducatul Bucovinei, el este prezentat printr-o 
gravură de acelaşi Pet. Joh Nep. Geiger. Pe fundalul unor munţi, un 
arbore nedefinit pe care, pe o banderolă scrie Bucovina —  nu cu k nici 
cu w —  două femei şi un tinăr cu un topor în mină, un localnic cu 

un buzdugan, toţi ascultînd pe un alt localnic care eintă din cimpoi, 

iar lingă ei. doi dulăi adormiţi .In ce măsură cele de mai sus reprezintă, 

a simbol plastic, Bucovina, este foarte greu de precizat. Nici portul, nici
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cimpoiul nu sînt româneşti, iar cele două femei pot fi de orice naţiona
litate. în general, artistul, care cu siguranţa că nu a fost prin Bucovina, 
a desenat o scenă idilică care să reprezinte probabil fericirea şi unitatea 
popoarelor Bucovinei. Dar care sint aceste popoare ? Iată că in primul 
rînd vine Molitva, poezia rutenească, scrisă de Nicolai Uiriţchi. Urmează 
Bucovina, poezia omagială românească iscălită Andreevici şi Salutul ju 
biliar al Bucovinei la 29 iunie 1855, în limba germană, iscălită Ernst Ru
dolf Neubauer. Pentru Transilvania editorii au pus mai întîi două poezii 
româneşti a lui Tim. Cipariu. apoi una germană, una ungurească şi una 
săsească. Dar de reţinut este poezia Suvenir de călătoria Maiestăţii >r sale, 
de Pau Vela Ventrariu, la capitolul Ungaria.

în  ceea ce priveşte autorul poeziei româneşti Bucovina, Andreevici, 

este nevoie de o precizare : El poate fi — şi asta o credem —  S;imuil 
Andreevici —  mai tîrziu Silvestru Morariu Andreevici (14 mai 1818 —
15 aprilie 1895), mitropolitul Bucovinei —  sau, mai puţin probabil Con
stantin Andreevici Morariu (1831— 1875), catihet la gimnaziul din Su
ceava. apoi profesor la Institutul teologic din Cernăuţi. Deşi acesta a 
scris şi poezii la. 18(50. în Calendarul pe anul 1800. şi cîteva fabule, 
restul scrierilor lui sînt manuale pentru invăţăm întul religios şi Sărbă
torirea strămutării a raclei cu osămintele s.pt. mart. loan cel Nou din 
Suceava in sicriul nou. Cernăuţi, 1807. In anii 1855— 58, fiind incă teolog, 

nu avea relaţiile necesare pentru a ajunge la nivelul Vienei.

Silvestru Morariu Andreevici, pe atunci încă paroh in Ceahor, a 
fost membru al Societăţii culturale din eparhia Bucovinei şi la 1847 este 
ales membru in comitet. A lucrat, în anii 1850— 1851, într-o comisia pen
tru îndreptarea cărţilor bisericeşti şi în perioada redactării albumului 
mechitharist era cunoscut ca scriitor şi la Viena, ca redactor al ..Calenda
rului pentru Bucovina4* şi colaborator la ziarul „Bucovina14, în 1848. etc. 
Recomandarea lui pentru a contribui la album, ca reprezentant al româ
nilor bucovineni, vine din partea episcopului Eugeniu Hacman, ce! născut 
într-un mediu rutean, crescut la şcolile nemţeşti, orbit de doctrinele iezui
ţilor, care a fost chemat să conducă o dieceză românească, spre nenorocul 
acesteia. I. I. Nistor semnalează, pentru anul 1818, că acel ce avea să fie 
bunul român cu realizările lui frumoase, Silvestru Morariu Andreevici, 
a fost un fervent apărător al apucăturilor episcopului Hacman. Aşa ne 
explicăm de c.' Hacman, care a studiat la Viena la facultatea roma-no- 
catolică şi a dat lecţii de română arhiducelui Ferdinand, l-a recomandat 
mechithariştilor pe Samuil Andreevici pentru a colabora la album 'i dc 
ce conţinutul poeziei esti' a.şa cum este şi sc deosebeşte radical dc ceea 

c.' a scris mai tîrziu (precum Cocoşul curcănit şi altele).

In general, întregul album este o laudă la adresa împăratului, la 
frumuseţea vieţii in imperiu, la fericirea popoarelor şi buna înţelegere 
intre ele. Şi in timp ce lumea citea astfel de laude, crezîndu-le. poporul 

român din Bucovina trecea prin greaua încercare de a-şi afirma dreptul 

la viaţă ca popor liber, dreptul la folosirea limbii româneşti in viaţa 

publică, dreptul la şcoală şi biserică românească. Mai trebuie menţionată
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deosebirea între poezia lui Andreevici, o poezie omagială cu izs.il ca
racteristic beamterului austriac cu dinasticismul românului bucovinean 
atit de hulit de lorga, din care se poate desprinde doar că nu vine nici 
din conştiinţa nici din inima autorului, şi poezia lu i Pau. Vela Ventrariu 
(Paul Vela Vîntrariu, ? —  1903, publicist la „Almanahul Bihorului**), in
serată la capitolul Ungariei printre celelalte limbi şi din care transpare 
un ton de luptă, de amărăciune şi poate de speranţă, chiar dacă acestea 
se adresează împăratului.

Poate că la acea vreme românii bucovineni, care duceau o luptă 
surdă şi inegală cu celelalte naţionalităţi d in  Bucovina, nu îşi dădeau 
seama că răul principal era in însăşi monarhia habsburgică şi mai cre
deau în simţul de dreptate al împăratului. Poate că din acest unghi se 
poate înţelege si poezia lui Andreevici, dacă nu cumva —  şi aceasta este 
foarte greu de dovedit —  Eugeniu Hacman a dirijat cu intenţie bine 
precizată prezentarea românilor bucovineni aşa cum apare in album.

BUCOVINA

A Austriei fiică, blinda Bucovină 
Ce era nainte pururea sorină.
Rumenă la faţă, pururea frumoasă,
Pururea săi tind în armonii voioase ;

De mai multe zile. floarea sa pierind 
Fără grai si-astimpăr umblă cugetind. 
Şi-mprejur ocheşte-a patriei hotar,
De la inimioară suspinînd amar.

Iar maica Austria, văzînd-o mihnită 
Pre această fiică scumpă şi iubită,
O  cuprinde-n braţ cu sărutare vie 
Şi o-ntreabă lin, zicinil cu duioşie :

Blîndă Bucovină ! Fiica mea amată !
Pentru ce eşti tristă ? Pentru ce-mpilată ? 
Spune-mi mie, scumpă, ce amar te frige ? 
Spune maicei tale, ce necaz te-ajunge ?

Muma mea amată ! nu mă întristează 
Vreun rău, sau un necaz nu mă împilează ; 
Focul nu mă arde, arcul nu mă-nfrică.
Nu sint apăsată, jugul nu mă strică.

Soarele dreptăţii dulce luminează 
Şi mă încălzeşte cu a sale raze,
Binele-mi sporeşte, fericirea-mi creşte.
Şi-a vieţii rîu frumos se limpezeşte.

Sub a vulturului aripe răşchirate,
Care umbreşte surorile toate,
Aflu împăcare şi repaos dulce.
Dulce mîngîiere vulturul mi-aduce.
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Nu ştiu insă, maică, ce fior ? de unde ?
De mai multe zile inima-mi pătrunde 
Un fior cumplit sufletu-mi săgeată 
Sîngele-mi încheagă, simţul meu răzbate.

Şi tot mi se pare că un duşman rău 
Vine cu urgie spre necazul meu 
Şi ridică-asupra-mi arma rea de moarte.
Ca să nu mai am de fericire parte.

Nu te plinge scumpă fiică Bucovină !
Mingiie-te-acuma, iarăşi fii senină.
Iarăşi fii voioasă şi te alinează.
Austria aşa la dînsa cuvintează :
Ticăloasa faptă, crunta intîmplare,
Ce ameninţa nenorocire mare
Nouă tuturor, o a întîmpinat
Buna providenţă cu-al său braţ înalt !

O fiinţă rea ca fiara cea turbată
Astăzi se atinse cu arma-nveninată
De-al nostru-Mpărat, de-al patriei Părinte,
Cel ce cu amoare patria cuprinde.

Asta era groaza ce te turbura.
Asta fu urgia ce ne-ameninţa !
Insă providenţa acum ne-a mîngiiat,
Orizontul patriei iar s-a serinat!

Mingîie-te dară, saltă împreună 1 
Sufletu-ţi alină, fiica mea cea bună !
Un altar înalţă ! rugă fă fierbinte 
Pentru apărarea bunului Părinte.

„Doamne preaînalte ! apără de moarte,
Apără dc rele ! cu a ta putere !
Pe Frantz Josif împărat.
Părintele adevărat !“

Andreevici

Notă : Poezia fiind redactată în ortografia epocii — pumnulistă —, am reprodus-o 
respectînd normele ortografice actuale.
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LA BUCOVINE DANS UN ALBUM QUI REND HOMMAGE, DE LA 
CONGREGATION MECHITARISTE DE VIENNE — 1858

Re sume

L’auteur fait une succincte description do l'album mechitariste, mettant en 
cvidence le chapitre voue â la Bucovine. Puisque dans l’album la situation poli- 
tic|iic et sociale de la Bucovine est falsifice par idealisation, l'auteur rea li se une 
description de l’album avec une br&ve esquisse d’histoire de la Bucovine des 
annees anterieures A l'apparition de l'album. A la fin de l’artiele on reproduit une 
poesio signee par Andreievici (pretre et plus tard metropolite de la Bucovine), 
induc dans l'album. Dans l ’artiele on etablit ia paternit6 de cette pousie. Bucovina, 
et on fait une motivation de la fausse image que la poesie vehicule au sujet de la 
sorte de la Bucovine dans le cadre de I’empire des Habsbourgs.



CRONICA

AL VII-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE ISTORIE 

AGRARA A ROMÂNIEI — MANIFESTARE DE PRESTIGIU 

ÎN VIATA ŞTIINŢIFICA SUCEVEANA

EMIL IOAN EMANDI 
EUGEN MEWES

In zilele de 4— 6 noiembrie 1982 au avut loc la Suceava lucrările 
celui de al VII-'.ea Simpozion naţional de istorie agrară a României or
ganizat de Comitetul Executiv al Consiliului Popular Judeţean Suceava, 
Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară a judeţului 
Suceava, Muzeul Judeţean Suceava şi Filiala Arhivelor Statului Suceava.

La lucrări au fost prezenţi 153 de specialişti (istorici, economişti, 
arheologi, muzeografi, arhivişti. ingineri, sociologi, ziarişti, biologi, ciber- 
neticieni) de la 81 de instituţii de profil, din 32 de localităţi din întreaga 
ţară, după cum urmează : Instituţii de cercetare : Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, Bucureşti ; Institutul de Economie Agrară, Bucureşti ; 
Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură, Mârăcineni - 
Argeş ; Staţiunea de Cercetări Agricole Podul Iloaie, Iaşi ; Staţiunea de 
Cercetări Agricole Şimnic, Dolj ; Staţiunea dt> Cercetări Agricole, Su
ceava ; Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Valul lui Traian ; 
Staţiunea de Cercetare şi producţie Viti-vinicolă, Iaşi. Staţiunea de Cer
cetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor. Tirgu Mureş : Staţiunea 
de Cercetare şi producţie pentru creşterea porcinelor Focşani : Centrul 
de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Tractoare, Braşov ; Institutul 
de Economie Socialistă. Bucureşti ; Institutul de Tstorie „Nicolae Iorga“. 
Bucureşti : Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol“. Iaşi ; 
Institutul de Cercetări Etnografice şi Dialectologice, Bucureşti ; Filiala 
Academiei R.S.R., Iaşi ; Centrul de Ştiinţe Sociale. Iaşi ; Centrul de Ştiinţe 
Sociale, Suceava ; Instituţii de invăţăv iin t: Universitatea din Bucureşti : 
Universitatea din Galaţi ; Academia de Studii Economice, Bucureşti ; 
Institutul Agronomic Bucureşti ; Institutul Agronomic Cluj-Napoea ; Insti
tutul Agronomic Iaşi ; Institutul Agronomic Timişoara ; Institutul Poli
tehnic Bucureşti ; Institutul Politehnic Iaşi ; Institutul de Construcţii 
Bucureşti ; Institutul de Invâţăm înt Superior Suceava : Conservatorul 
„George Enescu“ Iaşi ; Şcoala Interjudeţeană de Partid Cluj-Napoca : 
Inspectoratul Judeţean Suceava : Liceul Agro-industrial Curtea de Ar
geş: Liceul Agro-industrial Fălticeni; Liceul Agro-industrial Fundulea ; 
Liceul Industrial Nr. (5. S ib iu ; Liceul Pedagogic „losif Vulcan“, Ora
dea; Liceul ,.G. Bacovia11, Bacău; Şcoala Generală Nr. 17, G alaţi; 
Şcoala Generală Ajutătoare Bacău ; Cabinetul Judeţean P.C.R. Su-
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ceava. M uzee: Muzeul de Istorie a P.C.R., a Mişcării Revoluţionare 
şi Democratice din România, Bucureşti ; Muzeul de Istorie Galaţi ; Mu
zeul de Istorie şi Arheologie, Ploieşti : Muzeul de Istorie Rimnicu Vîl- 
cea : Muzeul de Istorie Suceava ; Muzeul de Istorie Tirgu Neamţ ; 
Muzeul de Etnografie Iaşi : Muzeul Tehnicii Populare R ăd ău ţi: Mu
zeul „M. Kogălniceanu'1 Iaşi ; Muzeul Olteniei, Craiova ; Muzeul 
de Ştiinţele Naturii, Ploieşti : Muzeul Ceasului, Ploieşti : Muzeul 
Teatrului, Iaşi. Arhive: Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucu
reşti ; Filiala Arhivelor Statului, Bacău : Filiala Arhivelor Statului, Baia 
Mare ; Filiala Arhivelor Statului, Bistriţa-Năsăud, Filiala Arhivelor Sta
tului, B ihor; Filiala Arhivelor Statului, Braşov ; Filiala Arhivelor Sta
tului, C luj ; Filiala Arhivelor Statului, Galaţi ; Filiala Arhivelor Statului, 
Harghita ; Filiala Arhivelor Statului Iaşi ; Filiala Arhivelor Statului, Me
hedinţi ; Filiala Arhivelor Statului Ploieşti ; Filiala Arhivelor Statului, 
Sălaj ; Filiala Arhivelor Statului, Suceava : Filiala Arhivelor Statului, 
Vrancea. Altele: Grădina Botanică Iaş i: Inspectoratul Silvic Şoimuş —  
Hunedoara; Centrul Special pentru Perfecţionarea Pregătirii Profesio
nale a Cadrelor d in Agricultură, Bucureşti ; Centrul de Organizare, 
Calcul şi Perfecţionare a Cadrelor din Industria Alimentară, Bucureşti; 
întreprinderea de Morărit si Panificaţie, Tirgu Mureş; Asociaţia Eco
nomică de Stat şi Cooperatistă, Sibiu ; Direcţia Generală pentru Agricul
tură şi Industrie Alimentară, Suceava : Asociaţia Crescătorilor de Albine 
din R.S.R. ; redacţia ziarului „Elore“, Bucureşti ; redacţia ziarului 
„Vremuri noi“, Călăraşi.

Cum desfăşurarea Simpozionului naţional de la Suceava coincide cu 
marcarea de către întregul nostru partid şi popor a împlinirii a două 
decenii de la încheierea cooperativizării agriculturii in ţara noastră, par
ticipanţii la dezbateri au pus această victorie în strînsă legătură cu po
ziţia politică, teoretică şi practică afirmată şi tradusă în viaţă, în mod 
consecvent, de către P.C.R. în sensul acesta s-a creat o secţiune separată 
(istoria cooperaţiei agricole de producţie) pentru o dezbatere mai largă a 
acestor probleme.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarăşa Floarea Leuşlian, 
secretar cu propaganda al Comitetului Judeţean Suceava al P.C.R., pre
şedinte al Comitetului de organizare a simpozionului, care a scos în 
evidenţă importanţa acestei manifestări ştiinţifice de înalt nivel, menită 
vă contribuie la adincirea cercetărilor în domeniul istoriei agrare din ţara 
noastră. în  continuarea lucrărilor din plen a luat cuvîntul tovarăşul 

Traian Gîrba, prim secretar at Comitetului Judeţean Suceava al P.C.R., 

membru al C.C. al P.C.R., care a prezentat comunicarea intitulată J u 

deţul Suceava, de la veacurile de străbună istorie, la anii de înflorire 

socialistă, lucrare ce a reliefat cu pregnanţă succesele dobîndito de oa

menii muncii din judeţ în  edificarea noii societăţi socialiste. Tot în plen 

au fost expuse următoarele comunicări : Dumitru Dumitru, (Institutul 
de Economie Agrară, Bucureşti), Concepţia preşedintelui Nicolae 

Ceauşescu privind revoluţia agrară socialistă din Ronum ia; Eugen Me-
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wes (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Bucureşti), Pro
legomene la o istorie agrară utilitară ; Emil loan Emandi, Octav Mono- 
ranu, Eugen D im itriu (Muzeul judeţean Suceava), Consideraţii de istorie 
agrară cu privire specială asupra zonei de nord-vest a Moldovei; dr. doc. 
Ion Z. Lupu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, Bucureşti, Profesorul Marin Drăcea şi conştiinţa forestieră in  
Rom ânia; prof. univ. dr. Gh. I. Ioniţă (Universitatea din Bucureşti), 
Puncte de vedere privitoare la motivaţia istorică a făuririi in 1933 şi 

autodizolvării in  1953 a Frontului Plugarilor.
In următoarele zile, lucrările Simpozionului s-au desfăşurat în oa- 

drul a opt secţiuni; istoria agriculturii generale; istoria cultivării plan
telor ; istoria creşterii animalelor ; istoria instituţiilor, relaţiilor şi ideolo
giilor agrare, istoria vieţii rurale'; istoria cooperaţiei agricole de pro
ducţie; istoria s ilviculturii; istoria apiculturii. în  cadrul acestor secţiuni 
au fost susţinute 159 de comuncări '. La dezbateri au luat parte atîit 
participanţii din ţară cît şi specialiştii din judeţ din domeniul agriculturii 

şi ştiinţelor sociale.

La Secţia 1. Agricultura generală, lucrările prezentate au scos in evidenţă 
locul pe care-1 ocupă problema agrară în istoriografia contemporană (M. Mocanul, 
importanta materialelor arheologice in cunoaşterea mai complexă a problemelor 
de paleofaună. paleobotanieă şi tehnică agrară veche (N. Mihăileseu-Birliba, N. 
Ursulescu, V. Căpitanu, V. Ursache), medievală (D. Teodor, Al. Artimon), modernă 
(K. Dimitriu, P. Froicu, M. Raehieru, P. Ţăranu, S. Irimescu) şi contemporană (V. 
Bozga. I. State, E. Ştirbu) : dezvoltarea tehnicii agrare in domeniul culturii plan
telor (Gh. Lixandru, E. Săndulescu, I. Csapo, Gh. Pricop, P. Panţîru), al prelucrării 
cerealelor (1. Popa, E. Mihaly, M. Brudiu) .şi al comerţului de cereale (N. Neagu. 
E. A ldea); tradiţia românească in perfecţionarea tehnicii culturii plantelor ce
realiere la şcoala Gh. Asachi (D. Ivăcescu) a lui Petru Maior (M. Miasnieov) si 
a lui Dimitrie Guşti (Z. Apostolaehe-Stoicescu); introducerea unor tehnici ultra 
moderne în industria alimentară (E. Joiţa. S. Constantineseu).

La Secţia II. Cultura plantelor, s-au evidenţiat o serie de lucrări ce au adus 
noi contribuţii privind munca desfăşurată in ameliorarea plantelor agricole (M. 
Cristea, 1. Gaşpar. D. Popovici, N. Grădinaru. S. Reichbuch, D. Scurtu), a terenu
rilor de cultură (M. Marcu. S. Niculce) ; cultivarea bumbacului, cartofului şi le
gumelor în evul mediu (T. Mateescu. V. Burdea. I. Ignătescu, I  Babeş). în epoca 
modernă (N. Solomon, N. Cerodarec) ; cultivarea viţei de vie in Moldova (G. Lnca. 
P. Piţuc, L. Piţuc. C. Şerban). în Transilvania (I. Sabău) ; dezvoltarea pomiculturii 
in perioada evului mediu in Moldova (Th. Groza), Oltenia (I. Botu, P. Purcărescu) 
şi Transilvania (V. Căpîlnean, A. Nistor) precum şi perioada modernă şi contem
porană (V. Cireaşă, V. Cociu) ; cultura plantelor medicinale (C. Pamfil, C. Ciubo- 
taru, D. Popovici) : cultura tutunului (D. Puzdrea).

La Secţia 111, Creşterea animalelor, comunicările prezentate au îmbrăţişat
o tematică destul de variată, unele dintre acestea au privit munca desfăşurată de 
specialişti pentru obţinerea unor rase superioare la taurine şi porcine (E. Silvaş.
C. Podar, C. Sirbuleseu, M. Roman, A. Bologii) în Transilvania şi Oltenia (R. Co- 
soroabă, I. Zănogeanu, D. Axentc) : dezvoltarea sericiculturii (T. Constatihescu, V. 
Goleşteanu, G. Sibechi) şi a pisciculturii (M. Rauţă) ; organizarea ştiinţifică a cer
cetării în acest domeniu (I. Vlăduţiu, D. Urcescu, C. Anderea).

La Secţia IV, Istoria instituţiilor, relaţiilor şi ideologiilor agrare, un interes 
deosebit au trezit prezentarea istoricului unor şcoli dc agricultură din ţara noastră

1. Vezi şi Constantin Şerban, în „Revista de istorie", nr. 4, t. 36, 1933, p. 

412—414
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(P. Botiş, G. Butnaru, I. Penea, I. Mocioiu, I. Ivănescu, I. Dascălu, I. Holban, A. 
Mihai) ; lupta ţărănimii in ovul mediu şi epoca modernă împotriva exploatării eco
nomice şi sociale şi pentru întărirea statului modern (V. Miron, I. Căpreanu, M. Ia
cobescu, II. Rabinoviei, A. Parţeanu, R. Parţeanu, G. Crăciun, G. Grădinaru, N. 
Leonăchescu) ; situaţia ţărănimii în epoca interbelică (I. M. Florea) şi în anii celui 
de al doilea război mondial (Tr. Udrea, C. Cloşcă, A. David) ; evocarea unor mari 
personalităţi româneşti (Gh. Bariţiu, Partenie Cosma, Petru Poni, C. Stere, Emil 
Racoviţă, K. Grinţescu, Şt. Suciu, M. Druin, R. E. Anghel. A. Spiridon, A. Matei, 
T. Potincâ).

La Secţia V, Istoria vieţii rurale, majoritatea lucrărilor prezentate au su
bliniat complexitatea elementelor etnografice din satul românesc (M. Mărgineanu, 
E. Holban, D. Cuseac, D. B. Nenu) şi a formelor de viaţă spirituală sătească din 
secolele X IX  şi X X  (G. Ţurcanu. V. Vetişanu, N. Cârlan, M. Boi se); de asemenea 
s-au abordat şi unele probleme de demografie rurală (D. Luchian) şi tehnică ru
rală legată de mica industrie casnică (M. Ostap, G. Sidoriuc, E. Hangan, G. Po
pescu, L. Frăţilă).

La Secţia VI, Istoria cooperaţiei agricole de producţie, studiile prezentate 
au fost axate pe problematica constituirii întovărăşirilor agricole din România in 
epoca modernă (M. Vitcu. C. Brătescu, V. Şotropa), pe începutul, desfăşurarea şi 
încheierea cooperativizării socialiste în România (M. Rusenescu, G. Irimescu, N. 
Logadin, C. A. Szekely, A. Lupu) ; aportul muncitorilor din industrie la transfor
marea socialistă a agriculturii (C. Dobrescu, C. Boeioacă); consecinţele economice 
şi sociale ale cooperativizării socialiste din România (D. Botnariuc).

La Secţia V II, Istoria silviculturii, materialele prezentate au fost axate pe 
probleme privind exploatarea pădurilor din Moldova in secolele X V III—X IX  
1. Murariu, A. Varvara), pe evoluţia fondului forestier in epoca contemporană (P. 
Brega, E. Maiorescu), pe industrializarea lemnului in unele regiurti din Moldova 
(D. Zaharia), pe folosirea mijloacelor tehnice moderne pentru protecţia si dez
voltarea fondului forestier actual (E. Popescu, T. Seghedin, C. Costea, C. Botez) ; 
date noi din trecutul vinătorii din România (II. Grozavu).

La Secţia VIII, Istoria apiculturii, s-au remarcat in special lucrările legate de 
istoricul îndeletnicirilor agricole (Z. Gărău, A. Năstase, I. Ciuta, V. Lupsan C. 
Antonescu, T. Eşanu, N. Corlăţeanu. O. Băncescu, O. Vitcu) şi cele ce au evocat 
personalităţi precursoare stupăritului organizat din România (V. Popescu).

în cele două zile ele dezbateri s-a evidenţiat ca trăsătură generală 
creşterea importanţei economice a agriculturii nu numai in ţara noastră, 
dar şi pe plan mondial, aceasta urmînd a fi axată pe dezvoltarea intensi
va a cercetării in direcţia valorificării cit mai depline a potenţialului 
natural pe de o parte, iar pe de altă parte s-a subliniat rolul cercetării 
retrospective (cercetare denumită retrologie agrară) ca investigaţie uti
litară şi necesară fundamentării noii revoluţii din acest domeniu ea avind 
menirea sa completeze informaţiile de bază ale administraţiei agricole 
îi, vederea adoptării unor soluţii optime.

D in conţinutul comunicărilor şi din discuţii au reieşit următoarele 
concluzii, prezentate la Casa agronomului din Şcheia, de către dr. Eugen 
Mewes :

I Cit privire lu dezvoltarea cercetărilor de istorie agrară u tili
tară. Creşterea importanţei economice a agriculturii pe plan mondial, ca 

urmare a creşterii demografice şi a transformării structurilor sociale în 

numeroase ţări impune o dezvoltare intensivă a cercetărilor în direcţia 

valorificării cît mai depline a potenţialului productiv natural.
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Paralel cu investigaţiile biologice, care au înregistrat succese impor
tante pe linia creării de noi soiuri de plante şi rase de animale şi a lup
tei contra dăunătorilor, s-au înregistrat succese deosebite în ceea ce pri
veşte perfecţionarea tehnologiilor de lucru şi a mijloacelor tehnice u tili

zate în procesul de producţie agricolă.
Succesele ştiinţifice şi tehnice au fost completate în unele ţări prin 

adoptarea unor măsuri politice, economice si organizatorice menite să 

faciliteze accesul la progres al marii mase a agricultorilor.
în afara acestor acţiuni care demonstrează lupta permanentă a omu

lui pentru descoperirea de noi posibilităţi de sporire a producţiei şi 
ti rezervelor alimentare, se constată o creştere, în tot mai mare măsură, 
a interesului pentru valorificarea experienţei acumulate în domeniul 

agriculturii.
Conservarea echilibrului ecologic, afectat de unele măsuri abuzive, 

interesează întreaga omenire. Trista realitate pe care o oferă astăzi 
imensele suprafeţe transformate in pustiuri, în săraturi şi alte categorii 
de terenuri neproductive, reclamă o abordare analitică conştientă din 
partea tuturor factorilor interesaţi şi cu atit mai m ult a celor ou putere 

de decizie.
în această situaţie, cercetătorii preocupaţi de problemele agricul

turii au datoria să studieze cu atenţie experienţa acumulată de-a lun
gul mileniilor de practicare a agriculturii. Acest obiectiv trebuie trecut 
prin filtrul necesităţilor actuale, care diferă de la o ţara la alita, şi 
trebuie corelat cu toate domeniile de activitate agrară.

Cercetarea utilitară retrospectivă reprezintă o etapă necesară actu
alului stadiu dc dezvoltare a civilizaţiei umane, ea fiind menită să com
pleteze informaţiile de bază ale administraţiei agricole in vederea adop
tării unor soluţii optime. Ea asigură in felul acesta legătura directă din
tre trecut şi viitor, amplificind fundamentarea oricăror proiecte de dez

voltare a agriculturii.
Cercetarea utilitară retrospectivă, prin scopurile actuale pe care le 

urmăreşte şi prin metodele folosite, se poate considera ca o disciplină 
aparte —  retrologia.

Retrologia agrară este disciplina care urmăreşte valorificarea expe
rienţei umane legate de practicarea agriculturii, in funcţie de necesi
tăţile imediate sau de perspectivă ale societăţii.

Spre deosebire de cercetarea istorică, a cărei direcţie de investigaţie 
este retrospectiva regresivă şi periodică, cercetarea retrologică are ca
direcţie de investigaţie retrospectiva degresivă şi problematică.

Din acest punct de vedere considerăm că principalele obiective ale

cercetării retrologice agrare din România sînt următoarele :
—  studierea tehnologiilor utilizate în cultura plantelor şi creşterea 

animalelor :

—  comportarea soiurilor de plante şi raselor de animale;
—  modul de utilizare a fondului func iar;

—  influenţa sistemelor de agricultură şi a tehnologiilor folosite

asupra solului ;
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—  lucrările de îmbunătăţiri funciare şi influenţa lor asupra produc
ţiei agricole;

—  influenţa factorilor climatici asupra nivelului producţiei agricole;
—  dezvoltarea agriculturii şi influenţa asupra mediului înconjurător ;
—  echivalarea sistemelor de măsură utilizate in agricultură;
—  metodele de propagandă agricolă ;
—  organizarea pregătirii cadrelor necesare agriculturii ;
—  evoluţia forţei de muncă din agricultură ;
—  organizarea şi eficienţa cooperaţiei agricole de producţie;
—  eficienţa comerţului exterior cu produse agricole ;
—  organizarea şi conducerea administrativă a agriculturii ;

—  tradiţiile industriei mici in mediul rural :

—  rolul personalităţilor în dezvoltarea agriculturii.

în vederea dezvoltării consecvente în următorii ani a cercetărilor 

utilitare retrospective, este necesar ca la baza acestora să stea interesul 
direct al administraţiei agricole. Pentru a realiza acest scop. se reco
mandă tuturor instituţiilor de cercetare istorică să contacteze adminis
traţia centrală şi locală agricolă, stabilind de comun acord priorităţile de 
investigaţie. Un rol important ar reveni în această direcţie Academiei de 
ştiinţe sociale şi politice, ca instituţie coordonatoare a activităţii de cer
cetare in domeniul ştiinţelor sociale.

II —  Cu privire lu dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare de is
torie agrară.

Dat fiind necesitatea cunoaşterii de către cercetători a unor aspecte 
tehnice dc specialitate pentru interpretarea informaţiilor agrare, se re
comandă stabilirea unei colaborări permanente între instituţiile de ştiinţe 
sociale şi economice şi cele de ştiinţe agricole.

în acest scop s-ar promova următoarele forme de colaborare:

—  abordarea in comun a unor teme de cercetare;

—  organizarea de sesiuni ştiinţifice comune ;

—  colaborarea reciprocă în cadrul publicaţiilor de specialitate.

I I I  —  Cu privire la creşterea rolului arhivelor in dezvoltarea cer
cetărilor de istorie agrară.

Deşi fondurile arhivistice sint deosebit de bogate, atit in instituţiile 
centrale cît şi în cele teritoriale, cercetările de istorie agrară nu se ba
zează în măsură suficientă pe acestea ci, în special, pe datele publicate.

Informaţiile referitoare la istoria agrară sînt cuprinse într-un nu
măr foarte mare de fonduri şi colecţii păstrate atit la Direcţia generală 
a Arhivelor Statului cit şi la filialele judeţene, dintre care cele mai 
importante sint următoarele:

— Ministerul Agriculturii. Loc de păstrare : Direcţia Arhivelor Cen

trali', Bucureşti, anii 1830— 1945. în afara actelor generale de condu

cere. există mai multe compartimente deosebit de importante: Biroul
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Proprietăţii, Bunuri mici, Oficiul Naţional al Colonizărilor, Comitetul 
Agrar, Comitetul Superior Agrar, Delimitări Rurale, Embaticuri, Direc
ţia Cadastru si Exproprieri etc.

—  Reformele agrare din 1861, 1921 şi 191'). Loc de păstrare : Direc
ţia Arhivelor Centrale, Bucureşti. Sînt concentrate actele de bază pentru 
toate judeţele. Pot fi cercetate toate aspectele reformelor agrare. Acte 
ale reformelor agrare se găsesc şi la filialele arhivelor statului din 

Cluj-Napoca şi Harghita.
—  Asociaţii agricole, servicii agricole, camere agricole, regiuni agri

cole, inspectorate agricole, consilierate agricole, ocoale agricole şi sil
vice etc. Se găsesc in număr foarte mare la toate filialele Arhivelor 

Statului.
—  Cadastru, cărţi funciare, cărţi funduare etc.
—  Intrerpinderi agricole : 72 fonduri de domenii şi m oş ii: aproape 

90 fonduri de asociaţii şi eforii de păşuni ; cooperative agricole de pro

ducţie ; centre pomicole şi viticole : întreprinderi agricole de stat.
—  Inspectorate, oficii şi servicii zootehnice. Fondurile sînt foarte 

numeroase şi se găsesc în toate judeţele ţării la filialele Arhivelor Sta
tului.

— Fonduri administrative cu informaţii privind istoria agrară : Pre

şedinţia Consiliului de Miniştri şi Ministerul de Interne au fondurile la 
Direcţia Arhivelor Centrale, Bucureşti. Pentru prefecturi, preturi şi pri
mării documentele se găsesc la judeţe.

Documentele din fondurile menţionate se referă la toate aspec
tele de istorie agrară. Cercetătorii au la dispoziţie 'îndrumătoare in  Ar
hivele Stalului, editate de cea mai mare parte dintre filialele judeţene. 
De asemenea, sălile de studiu dispun de inventare, cataloage şi ediţii de 
documente cu tematică agrară. Cercetătorii pot apela şi la sistemul auto

mat de regăsire a datelor din Arhivele Statului.
Pentru stimularea interesului ştiinţific şi a folosirii fondurilor ar

hivistice în domeniul cercetării, se consideră necesar :

—  popularizarea acestor fonduri la instituţiile interesate (institute 

si centre de cercetări, muzee, organe agricole):

—  îmbunătăţirea sistematizării informaţiilor agrare prin alinierea 
acestora la clasificarea domeniilor de cercetare ale istoriei agrare;

—  accelerarea inventarierii fondurilor agrare din reţeaua admins- 

traţei agricole, centrale şi teritoriale ;

—  editarea unei publicaţii de specialitate cu principalele fonduri şi 
colecţii de documente din agricultură, care să fie pusă la dispoziţia ui- 
turor factorilor interesaţi din cercetare, proiectare, invăţămînt şi ad

ministraţie ;

organizarea unor sesiuni specializate cu tematică agrară de către 
Direcţia generală a Arhivelor Statului, bazate pe valorificarea informa

ţiilor din arh ive ;

—  organizarea unor cursuri de perfecţionare pentru lucrătorii din 

reţeaua agriculturii care se ocupă cu administrarea arhivelor.
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IV —  Cu privire la prezentarea agriculturii in muzee.

Creşterea interesului public pentru cunoaşterea trecutului agricul
turii trebuie corelată cu o mai corectă prezentare a acestei ramuri fun
damentale tle producţie în muzee.

în  acest scop muzeele trebuie să depăşească etapa etnografică, ba
zată pe colecţionarea unor elemente ilustrative ale agriculturii ca „ocu- 
paţie“ şi să treacă la prezentarea conţinutului activităţilor agricole, adică 
a organizării producţiei şi a muncii, a tehnologiilor utilizate, a modului 
de valorificare economică a producţiei, precum şi a altor aspecte, aflate 
in legătură cu mediul înconjurător şi cu alimentaţia omului. Numai in 
felul acesta muzeistica agricolă va deveni o verigă utilă în cadrul măsu
rilor ce se impun pentru asigurarea unei producţii agricole care să sa
tisfacă cerinţele crescinde ale umanităţii.

V —  Cu privire la necesitatea introducerii istoriei agriculturii ca 
disciplină in invăţămîntul agricol.

Cunoaşterea problemelor actuale ale agriculturii este importantă 
pentru toţi oamenii, indiferent de profesii şi de rang social, deoarece 
agricultura asigură existenţa întregii omeniri. Nu poate exista progres 
social fără ca in paralel să progreseze agricultura.

Cunoaşterea modului in care a evoluat această ramură de producţie 
are rolul a oferi specialiştilor tabloul complet al problemelor agricultu
rii, din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, în vederea unei apre
cieri mai juste a necesităţilor actuale şi de viitor.

De aceea, printre disciplinele care contribuie la formarea profesio
nală a cadrelor de specialişti agricoli, cu pregătire medie sau superioară, 
este necesar să existe şi un curs de istorie a agriculturii. Un asemenea 
curs ar trebui să fie adaptat la specificiul învăţăm intului : agricultură 

generală, zootehnie, medicină veterinară, îmbunătăţiri funciare, econo
mie agrară, industrie alimentară.

Realizarea acestui deziderat poate fi numai un rezultat al muncii 
colective interdisciplinare. De aceea se propune Ministerului Educaţiei 
si învăţăm intului analizarea programelor de învăţămînt agricol, în ve
derea creării spaţiului necesar pentru predarea istoriei agrare generale 
şi naţionale.

VI —  Cu privire la educaţia ecologică cetăţenească şi formarea unei 

conştiinţe forestiere.

Creşterea continuă a producţiei agricole este în strînsă legătură cu 

valorificarea optimă a condiţiilor mediului natural înconjurător. Neres
pectarea cerinţelor mediului ambiant poate duce la grave perturbaţii 

ecologice, cu efecte directe asupra vieţii economice şi sociale a omenirii. 

Cu deosebire trebuie acordată atenţie modului în care este gospodărit 

fondul forestier, ştiută fiind necesitatea păstrării echilibrului natural 
agrosilvic.
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în vederea creşterii conştiinţei ecologice, este necesară promovarea 
unei susţinute campanii cu caracter permanent şi la nivel naţional, care 
să se concretizeze în :

—  răspîndirea cunoştinţelor de ecologie prin lucrări ştiinţifice şi de 
popularizare;

—  răspîndirea unor cunoştinţe privind măsurile concrete de pro
tecţie a cadrului natural naţional, în asociere cu măsurile de promovare 
a educaţiei civice, de ordine, curăţenie etc .;

—  includerea în manualele şcolare a unor noţiuni de ecologie,

— educarea permanentă a adulţilor prin conferinţe, filme, radio, 
televiziune şi alte mijloace de mass-media ;

—  utilizarea mai largă a expoziţiilor organizate de muzeele de ştiin
ţele naturii.

V II —  Cu privire la valorificarea cercetărilor de istorie agrară în 
publicaţiile de specialitate.

Întrucît in România nu există un periodic de istorie agrară, iar nu
mărul crescut al cercetărilor impune a valorificare operativă, se consi
deră necesară apariţia anuală a volumelor din seria Terra Nostra. De 
asemenea se recomandă colegiilor redacţionale ale revistelor de ştiinţe 
sociale, economice si agricole să rezerve spaţii permanente pentru pu
blicarea studiilor şi cercetărilor de istorie agrară, cu precădere celor care 
răspund necesităţilor actuale şi de perspectivă ale economiei naţionale. 
Totodată, se recomandă muzeelor de istorie să faciliteze valorificarea 
cercetărilor prin includerea in fiecare volum propriu de comunicări a 
unei secţiuni destinate istoriei agrare.

V III —  Cu privire la desfăşurarea celui de al VlII-lea Simpozion 
naţional de istorie agrară a României.

Mergînd pe linia cunoaşterii specificului diferitelor zone în care 
se desfăşoară procesul de producţie agricolă, se propune ca următorul 
simpozion naţional să aibă loc in zona Olteniei, în anul 1984.

în vederea unei mai strinse legături a cercetărilor cu necesităţile 
economice actuale si de perspectivă, tema viitorului simpozion va fi : 
ŞTIINŢA ŞI TEHNICA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII AGRICULTURII. 
Va fi necesar deci ca cercetătorii să-şi îndrepte atenţia în direcţia valo
rificării experienţei naţionale, pornind de la liniile directoare de dez

voltare a agriculturii.

în timpul lucrărilor Simpozionului participanţii au avut prilejul să 
vizioneze un interesant film documentar „Sigiliile, mărturii ale trecu
t u lu i  şi o expoziţie intitulată „File de istorie agrară“, deschisă la sediul 
muzeului, aceasta din urmă reprezentind o primă încercare în abordarea 
unor asemenea probleme de larg interes muzeistic.

în ultima zi a Simpozionului, o parte din participanţi au efectuat o 
excursie de documentare la diferite obiective economice şi istorice din 

judeţ.
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în încheierea lucrărilor Simpozionului s-a arătat câ aceste dezide
rate pot fi numai un rezultat al muncii colective interdisciplinare a tu
turor specialiştilor din ţară, a căror obiective de cercetare trebuiesc tre
cute prin filtrul necesităţilor actuale, pe care partidul nostru, în ela

borarea politicii agrare o cere prin unificarea tuturor eforturilor într-o 
măsură din ce în ce mai mare, la soluţionarea complexelor sarcini care- 
stau astăzi în faţa agriculturii româneşti.

I.E VJI-E SYMPOSION NATIONAL D'HISTOIRE AGR AI RE DE I.E KOUMAN1E-  
MANIFESTATION DE PRESTIGE DANS I.A VIE SC1ENT1F1QUE DE SUCEAVA

— fii sume —

Pendant Ies journees de 4—li novembre Iî<«2. a Suceava ont eu lieu Ies 
travaux <lu Vll-e Symposion naţional d’histoire agraire de la Roumanie. organ isc- 
par le Comite execuţi f du Conseil popul ai re departemental de Suceava, par la 
Direetion generale d ’agriculture et d'industrie alimentaire du departement de Su
ceava. par le Musee departemental de Suceava et les Arehivcs de l'Etat — la fili
ale de Suceava.

Aux travaux ont ete presents 151! specialistes (historiens. economiste», mu- 
seographes, archeoloques, arehivistes, ingenieurs. sociologues, journalistes. b>o- 
logues, cybernetieiens) de 81 institutions de strueture, de :il2 localites de tout le 
pavs.

Les travaux du Syniposion se sont deployes dans le cadre de 8 seetions 
l'histoire de l'agricultun- generale ; l'histoire de la culture des plautes ; l'histoire dc  
l'elevage des animaux ; l'histoire des institutions. des relations et des idcn|..gi.*s 
agraires; l'histoire de la vie rurale; l'histoire de la cooperation agricole de nrn- 
ducţion ; l'histoire de la silviculture : l'histoire de l'agriculture. Dans Ie cadre des 
seetions ont ete presentees 159 Communications. Pendant li's travaux du Symp''s:m.- 
Ies participant* ont eu l'occasion de visionner un intoressant film documentaire — 
Le.s- sceauv, temoUjiHigcs c / u  jhissc et une exposition intitulee l ’ages d’histom- 
agraire ouverte au siege du Musee, cette-ci representant un premier cssai d’arbnr- 
der tels problemcs de large interet inuseal.

ASPECTE ALE CIV ILIZAŢIEI MEDIEVALE ROMÂNEŞTI 
ÎN SECOLELE X II I— X V II

(Dezbatere ştiinţifică, li— 8 decembrie 1983)

în zilele de fi— 8 decembrie, din iniţiativa C.C.E.S. (cu sprijinul In 
stitutului arheologic din Bucureşti), sub egida Academiei de Ştiinţe So

irile şi Politice a R.S.R.. s-a desfăşurat la Suceava, o dezbatere axată pe 
o tematică selectivă ce a cuprins doar unele aspecte aîe civilizaţiei ro
mâneşti in secolele X I I I—'XVII. Găzduită de Comitetul Judeţean de Cul
tură si Educaţie Socialistă Suceava şi de Muzeul de istorie, dezbaterea de 
la Suceava continuă pe cele susţinute la Tirgu Mureş (aprilie 1981). 
Băile Hereulane (noiembrie 1981) şi Drobeta-Turnu Severin (mai 1982), 
dezbateri ce şi-au propus urmărirea si discutarea cît mai complexă şi 
nuanţată a unor probleme şi componente economice, soeial-politiee, de 
mografiee, culturale şi geografico-istorice ce ati caracterizat realităţile 

istorice de pc teritoriul locuit de români în secolele X I I I— XV II, reali
tăţi co au fost încadrate într-un context mai larg, cel european, cu im

plicaţii mai profunde şi mai directe cu zona de sud-est a Europei. 
Suplinind unei analize critice atente si minuţioase unele teze ale isto

riei mai vechi sau mai noi, precum şi unele opinii eronate ale istorio

grafiei contemporane străine, discuţiile purtate pe seama celor 12 re

ferate întocmite şi distribuite pe centre înainte de dezbatere, au avut 

darul de a face nu atit un bilanţ a! rezultatelor cercetării pentru această 

perioadă, cît. mai ales, acela de a pune în circuit ştiinţific si de a su

blinia unele aspecte (materiale şi spirituale) noi sau mai puţin investi

gate. ale istoriei evului mediu dezvoltat, abordînd. în acelaşi timp, şi o 

serie largă tle probleme de metodologie ou caracter interdiseiplinar (pa- 

leodemografice, geografie-istorie. arlă-politică). în acest sens. discuţiile 

purtate (la discuţii au participat cercetători, profesori universitari, mu

zeografi. arhivişti din Bucureşti —  C.C.E.S.. Institutul de arheologie, In
stitutul de istorie „N. lorga". Institutul de istoria artei — Iaşi, Institu
tul de istorie şi arheologie — de la muzeele din Timişoara, Tulcea. Sibiu. 
Suceava, de la Institutul de Învăţămînt Superior, şi Filiala Arhivelor 
Statului din Suceava), s-au axat p0 subiecte stabilite in cele patru mari 
categorii de teme enunţate anterior de către organizatori.
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1. Tema axată pe unitatea civilizaţiei româneşti la începutul formă
rii statelor feudale de sine stătătoare a scos în evidenţă caracterul 
unitar dar şi particular al dezvoltării civilizaţiei rurale la începutul evu
lui mediu, al tehnicilor şi tehnologiilor de producţie folosite, a importan
ţei izvoarelor otomane în cunoaşterea unor rea'.ităţi demografice precum 
şi a necesităţii folosirii pe scară largă a tehnicilor şi metodologiilor de 
investigaţie interdisciplinară eu aplicaţie specială în paleodemografie 
(Radu Popa, Ştefan Olteanu. Mehmet Aii Ekrem şi Emil loan Emandi).

2. A doua temă supusă discuţiei a urmărit interferenţele culturale 
dintre sat şi oraş şi particularităţile civilizaţiei urbane româneşti la în
ceputul evului mediu dezvoltat (Mireea D. Matei, Petre Diaconu, Silvia 
Baraschi, Cornel Bucur) ’J.

3. Cea de a treia temă :! axată pe investigaţiile inter şi pluridiscipli
nare a analizat comparativ şi soeio-cultural elementele de unitate şi d i
ferenţiere in planul artei şi politicii promovate în ţările române în seco
lele XV— X V II (Răzvan Theodorescu, Cristian Moisescu, Gheorghe Sion).

4. U ltima temă abordată a pus în discuţie unele aspecte ale cultu
rii în evul mediu (secolele X V — XVII), evidenţiindu-se, în cazul de faţă, 

concepţiile politice în scrierile istorice româneşti, reflectarea conştiinţei 
europene în aceste scrieri, precum şi rolul social al cărţii şi a! tiparului 
în  dezvoltarea ideii de unitate la români (Leon Şimanschi, Al. Duţu, Lidia 
şi Ludovic Demeny)

După cuvîntul de salut adresat participanţilor din partea organelor 
locale de partid şi de stat, prima şedinţă de lucru care a avut loc în ziua 
de 6 decembrie a fost condusă de Mireea D. Matei şi Ştefan Olteanu. 
Au fost prezentate la început, de către autori, foarte succint, subiectele 
comunicărilor din cadrul celor două mari teme stabilite. Comunicările 
au fost urmate de întrebări şi discuţii, îndeosebi privind precizarea unor 
aspecte prezentate mai general, unele elemente suplimentare referitoare 
la anumite descoperiri inedite sau ipoteze de lucru emise, formulindu-se 
uneori păreri noi sau făcîndu-se aprecieri asupra contribuţiilor aduse de 
lucrările susţinute. Primele două teme abordate incă in cursul dezbateri
lor de la Drobeta-Turnu-Severin, au fost reluate şi amplificate în cadrul

1. Radu Popa, Unitate şi diversitate tn civilizaţia românească la începuturile 
evului mediu ; Ştefan Olteanu, Civilizaţia românească (lin evul mediu in lumina 
tehnicilor şi tehonologiilor de producţie; Mehmet Aii Ekrem, Sursele otomane 
despre civilizaţia rurală românească în evul m ediu ; Emil loan Emandi, Principii 
şi tehnici de cercetare in paleodemografie, cu aplicare specială la realităţile româ
neşti din lumea rurală a secolelor X II I— XIV.

2. Mireea D. Matei, Particularităţi ale civilizaţiei urbane româneşti in evul 
m ediu; Petre Diaconu şi Silvia Baraschi, .Aspecte ale civilizaţiei urbane la Dunărea 
de Jos în secolele X III—X IV ;  Cornel Bucur, Interferenţe culturale urban-ruralc 
în istoria civilizaţiei româneşti din evul mediu.

3. Răzvan Theodoreseu.ylrfu şi politică in ţările române in. secolele XV—XVII ; 
Cristian Moisescu şi Gheorghe Sion, Elemente de originalitate in arhitectura româ
nească medievală.

4. Al. Duţu, Conştiinţa europeană in scrierile româneşti din secolele XV I— 
X V I I ; Lidia şi Ludovic Demeny, Tipăriturile româneşti din secolul al XV 1-lea 
şi rolul lor în dezvoltarea ideii de unitate la rom âni; Leon Şimanschi, Concepţii 
politice In scrierilc istorice româneşti in secolele XV—XVII.
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dezbaterilor de la Suceava, unde, in urma discuţiilor purtate, s-au re
marcat cîteva din ideile enunţate în referate. Astfel, s-a subliniat că 
principalul element de unitate a constat în fondul etno-demografic co
mun, majoritar românesc, în fiecare din provinciile istorice, care ulte
rior s-au divizat. S-a remarcat, pentru secolele V III— X, caracterul uni
tar al culturii materiale şi începutul maturizării instituţiilor feudale. 
Decalajul constatat, începind cu secolul X I. se datoreşte apariţiei, pe 
plan extern, a unor noi factori de presiune m ilitară şi politică (uniunea 
triburilor maghiare, imperiul bizantin, triburile turce şi mai tîrziu pe
ricolul mongol). Dar, chiar şi în aceste condiţii, s-a subliniat in discuţii, 
a existat o unitate de viaţă social-economică şi de organizare militar- 
politică. ce a înglobat un teritoriu (de circa 200— 250 km) a f la t  pe cele 
două laturi ale arcului carpatic, teritoriu ce a reprezentat baza de por
nire teritorială in crearea statelor feudale româneşti. Caracterul unitar
ul culturii materiale la sfîrşitul secolului al XlII-lca şi din secolul X IV , 
reprezentat în majoritate de autonomia acestora, îşi are rădăcinile în
tr-un orizont cronologic anterior, asemănător secolelor V I— VIII, de tra- 
diţie romanică şi creştin populară. Civilizaţia medievală românească în 
> ecolele X II— X II I  (indiferent de menţinerea unor deosebiri zonale şi 
mai ales a unor decalaje in ritmurile de dezvoltare) —  cu excepţia zonelor, 
de pe linia Dunării —  a rămas, prin excelenţă, rurală pe întreg teritoriul. 
Legat de maturizarea politică s-a subliniat că instituţia cnezială a fost 
generală românească, cu aceleaşi trăsături definitorii în toate provinciile 
istorice, trăsături care o deosebesc de instituţiile corespunzătoare ale 
popoarelor învecinate. Constituirea structurilor teritorial-politice roma
neşti si apariţia lor sub diferite forme, ţară, jupanat, cnezat de vale, 
cimp, cîmpulung, codru, acoperă pretutindeni realităţi de la începutul 
vieţii de stat bazate pe transformarea muncii in cadrul obştii săteşti. 
Aceste structuri reprezintă, totodată, zone de concentrare demografică, cu 
un grad evoluat de maturizare feudală, ele bazindu-se pe unele instituţii 
specific feudale : armata, organizare bisericească proprie, capabilă să re

ziste tendinţelor de catolicizare.
Continuitatea şi discontinuitatea valorilor culturale in procesul de 

transformare a lor in bunuri de civilizaţie a constituit un alt subiect 
ce a preocupat dezbaterea de la Suceava. în sensul acesta, s-a accentuat 
rolul lumii rurale in contextul cristalizării şi dezvoltării civilizaţiei me

dievale. In cadrul acestei lumi îşi au originile cele mai multe dintre 
valorile tehnico-ştiinţifice din cadrul îndeletnicirilor agrare, a celei dc 
valorificare a bogăţiilor miniere şi a celor din domeniul utilizării ener

giilor. S-a subliniat, in cadrul unui context mai larg european, rolul ci
vilizaţiei rurale româneşti, al ţărănim ii in special, ca factor fundamental 
de creaţie si originalitate (perfecţionarea plugului, sistemul do cultivare 
a plantelor, instalaţii mecanice acţionate hidraulic, utilizarea vagonetu- 
lui purtat pe şine de lemn) ce s-a afirmat în procesul producţiei mate
riale de bunuri. în cadrul acestui proces de creaţie a bunurilor mate
riale s-a subliniat rolul hotăritor al factorului demografic in dezvoltarea 
societăţii, precizîndu-se in cazul de faţă că, creşterea populaţiei repre
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zintă condiţia materială indispensabilă a diviziunii sociale a muncii 
Din discuţii a reieşit că sursele otomane reprezintă izvoare documentare- 
de primă mină în precizarea cadrului demografic al ţărilor române, in
tr-o serie de lucrări din secolele al XVI-lea (Ţara Românească avea 
-18 000 de fam ilii; Moldova. 30 000 de fam ilii iar Transilvania 50 000 
de familii) şi al XVIII-lea (Kunh-îil ohbar, Seyahatname. Eflâk Ca-yrafosi) 
bazate pe izvoare locale şi pe culegerea datelor din teren, s-a arătat, 
in discuţii, că ele exprimă realităţi social-politice, economice şi demogra
fice de o mare importanţă pentru istoria evului mediu românesc. Dezba
terile axate pe probleme de paleodemografie au arătat că, deşi sînt greu 
de obţinut date privind populaţia pentru secolele IX-XV, totuşi ele sint 
vitale pentru înţelegerea tendinţelor de stabilitate ale acesteia şi de d i
namică (s-au purtat discuţii cu privire la contracţia —  în secolele- 
IX — X II —  şi dilatarea —  în secolele X II I— X IV  —  habitatului pe anumite- 
zone geografice). S-a subliniat importanţa pe care o au măsurarea feno
menelor si faptelor istorice petrecute în perioadele în care ne lipsesc 
datele scrise, cele arheologice fiind prioritare în acest sens. Datele ofe
rite de arheologie, cartarea şi analiza acestora in indici şi indicatori,, 
pentru a releva legăturile intime ce s-au putut stabili între fenomenele 
demografice, economice, politice şi chiar culturale exprimă un nivel ca
litativ superior de analiză pe care paleodemografia trebuie să-l ofere sin
tezei istorice.

In sensul acesta, în discuţii s-a subliniat importanţa cercetării in

terdisciplinare şi promovarea cu mai m ult curaj a unor ştiinţe de gra

niţă ca paleodemografia şi geografia istorică, menite să asigure un cadru 

metodologic adecvat noilor cerinţe.

Dezbaterile din după amiaza aceleiaşi zile s-au concentrat asupra 
civilizaţiei urbane şi a raporturilor dintre sat şi oraş. S-au pus în discu
ţie probleme legate de geneza, cronologia şi constituirea structurilor spe
cifice tipului de aşezare urbană medievală românească. La specificitatea 
acestor structuri au contribuit mult, pe de o parte resursele existente in 
zonă, care au dat profilul şi amplitudinea necesară activităţilor econo
mice, iar pe de altă parte s-a arătat că procesul de geneză al oraşelor 
s-a desfăşurat concomitent eu procesul închegărilor politice de tip statal, 
ceea ce face ca oraşul să fie considerat ca expresie a unu i anum it proces 
de feudalizare. S-a precizat, de asemenea, că oraşele de '.a sud si est 
de Carpaţi, au promovat activităţi menite să satisfacă nevoi de consum 
d? proporţii mi Pocii, restrinse la solicitările co nu depăşeau teritorial 
zona hinterlandului capacitatea acestora de a participa la comerţul in
ternaţional cu mărfuri şi produse proprii a fost destul de modestă. In 
sclrm' . comerţul de tranzit a situat la cote destul de înalte oraşele mol
doveneşti şi munteneşti, ceea cc a contribuit la afirmarea lor pe plan 
inter ţional. Implantarea de curţi domneşti ;n viitoarele centre urbane 

a reprezentat una din formele pe care a promovat-o domnia faţă do 

ace te centre. Această formă nu a putut conduce la afirmarea acestora 

pe plan economic şi politic datorită şi ameninţării otomane. în acest caz
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domnia a considerat că rolul principal in apărarea ţării revenea nu in- 
târiturilor orăşeneşti ci cetăţilor care erau constituite într-un sistem de
fensiv. Acest fapt s-a arătat in discuţii şi atestă că oraşele extraearpatic0 
nu erau libere, deoarece domnul fiind singurul organizator al luptei pen
tru apărarea ţării avea nevoie ca oraşele să fie sub autoritatea sa.

Tot la această temă s-au dezbătut o serie de probleme legate de : 
urbanismul oraşelor de la Dunăre (unde s-a subliniat că cele două as
pecte legate de schimbul de mărfuri .şi circulaţia monetară a situat oraşul 
ponto-danubian, cel puţin la înălţimea unor centre bizantine mai mici 
şi probabil a unor oraşe medievale occidentale) in secolele X - X IV ; ra
portul rural-urban şi rolul de factor principal jucat de oraş în crearea 
formelor de civilizaţie medievală, forme care au fost generalizate treptat 
şi in mediul rural unde supravieţuiesc mai mult tim p; de asemenea s-a 
remarcat că între secolele XV-XVII se poate vorbi de o civilizaţie cu 
un mare grad de generalitate şi lipi citate pe întreg teritoriul ţării, în 
promovarea căreia oraşul a avut rolul emitent şi catalizator, iar satul 

pe cel de receptor.

Discuţiile purtate în legătură cu tema a treia şi a patra, în zilele 
de 7 şi 8 decembrie (lucrările au fost conduse de Radu Popa şi Răzvan 
Theodorescu) s-au axat pe probleme de artă —  politică, arhitectură, ti- 
parniţe-tipărituri şi concepţiile ideologice ale evului mediu. Dintre prob
lemele supuse dezbaterii au reţinut atenţia în mod deosebit cîteva. 
Cercetările remarcabile din domeniul artei au demonstrat că aceasta a 
reflectat fidel apropierea crescîndă dintre românii de o parte şi de alta 
u Carpaţilor. Această apropiere realizată mai ales in timpul luptelor an- 
tiotomane, la nivelul claselor feudale, a fost permanentă la nivelul folclo
ric-, şi a avut o oglindire plină de interes în monumentele cnejilor ro
mâni din Transilvania şi Banat, prin receptarea unor influenţe bizan
tine, sau in arta ctitoriilor domneşti şi boiereşti din Moldova şi Ţara 
Românească, unde nu au lipsit sugestii ale goticului provincial transil
vănean.

O  altă problemă care a reţinut atenţia in cadrul dezbaterii a fost 

aceea a patronajului cultural iniţiat şi practicat de domnii români, a 
cărui însemnătate morală şi materială de dimensiuni geografice vaste, a 

prelungit in timp şi spaţiu opera similară a dispăruţilor împăraţi şi dre

gători bizantini. Acest patronaj a îmbrăcat şi alte forme în secolele 

XV I-XVII prin afirmarea necontenită a unei legături cu tradiţia şi a 

unei idei dinastice. în sensul acesta, plin de interes pentru tema dezbă

tută a fost fenomenul convertirii modelului politic într-un model cultural- 

artistic descifrabil în preluarea unor tipuri de monumente ce avuseseră 
o semnificaţie sau o strălucire deosebită în epoca de glorie a modelului 

politic copiat. Mai tîrziu, în secolul al XVII-lea, se observă o înrîurire 

a acţiunilor politico-eulturale asupra celor artistice, atunci cînd ctitorii 

materializează în monumentul de artă orientarea lor către unul sau altul 

dintre principalele centre europene ale timpului.
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Ultima temă supusă dezbaterii şi-a axat discuţiile în special pc apari
ţia in secolele XV I-XV II a unui curent umanist care aduce în primul 
plan modelul antic, dar unde se observă că persistă forme culturale postbi- 
zantine. Astfel, în scrierile eronicăreşti din secolele X V — X V II, se consta
ta o preocupare ideologică dominantă legată de problema puterii atit sub 
aspectul deţinerii cit şi, îndeosebi, sub cel al exercitării ei, po de o 
parte, iar pe de altă parte, afirmarea luptei pentru neatîrnare şi unitate 
dc acţiune a ţărilor române este mereu viu invocată. în  legătură directă 
cu scrierile istorice s-a discutat rolul tiparului şi cărţii ca factor do cul
tură şi civilizaţie. în  cadrul tiparului chirilic european s-a remarcat im 

portanţa tiparniţei macariene din Ţara Românească, subjiniindu-se că din 
cele 200 de cărţi chirilice tipărite pentru toată Europa, 40 de cărţi au 
ieşit de sub teascurile tiparniţelor din Ţara Românească şi Transilvania. 
Pornindu-se de la o analiză complexă a cărţii tipărite şi a tiparniţelor 
existente in secolul XV I, în discuţie s-a relevat strînsă interdependenţă 
cc a definit specificul tiparului chirilic românesc in întreg contextul ti
parului chirilic european din secolul al XVI-lea. Se constată, spre exem
plu, că domnul Moldovei comanda cărţi sau patrona tipărirea lor în 
Ţara Românească şi Transilvania. în secolul al XVII-lea se constată un 
proces invers. Moldova şi Ţara Românească au preluat rolul de furnizoare 
principale de carte pentru românii din Transilvania. Astfel, şi în cadrul 
acestei teme, s-a insistat asupra legăturilor culturale dintre Moldova, 
Ţara Românească şi Transilvania reflectate mai ales în sfera producţiei, 
circulaţiei cărţii şi chiar în pregătirea manuscriselor pentru tipar, toate 
acestea avind un rol de seamă în asigurarea unităţii româneşti. în dezvol
tarea şi întărirea unităţii neamului nostru, un rol important l-a jucat tipă
rirea cărţilor in limba română. Dacă în secolul al XVI-lea doar 20",, din 
totalul producţiei de carte tipărită s-a realizat în limba română, in se
colul al XVII-lca cartea în limba română devine preponderentă, ea re
prezentind o proporţie de peste 60 Vo (în secolul al XVII-lea, in Tran
silvania, tiparul chirilic este realizat în întregime în limba română). 
Toate aceste intense relaţii din domeniul cultural, dar mai ales tipărirea 
cărţilor in limba română si dezvoltarea învăţămintului, au contribuit la 
unificarea limbii române.

La şedinţa de închidere a dezbaterilor de la Suceava a vorbit Mireea
D. Matei care, in cuvîntul său, s-a referit la semnificaţia in actualitate a 
cercetărilor interdisciplinare, a colaborării istoricilor cu specialiştii din 
domeniul geografiei, etnologiei, arhitecturii, lingvisticii, istoriei artei, 
demografiei, a necesităţii intensificării cercetărilor arheologice mai ales 
pentru perioada secolelor X IÎI-X IV  şi la o mai puternică afirmare a 

ştiinţei istorice româneşti pe plan internaţional.

Comunicările dezbătute in cadrul celor patru teme. cu sprijinul Mu

zeului judeţean Suceava vor fi tipărite intr-un supliment al Anuarului, 

Suceava, voi. XI/1984.

Manifestarea ştiinţifică organizată în zilele de li— 8 decembrie 3 083 

!r. Suceava, a relevat astfel însemnătatea aparte pe care au avut-o aceste
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dezbateri pe probleme prioritare ale istoriei patriei noastre, evidenţiind 
totodată, utilitatea contactelor dintre specialişti în lămurirea unor aspecte 
deosebit de interesante şi actuale ca cele supuse discuţiei de la Suceava.

Socotindu-se, in acest sens, îndreptăţită experienţa ciştigată pină 
acum, s-a afirmat necesitatea organizării, în cursul anului 198-1, a unei 
alte dezbateri axate pe probleme ale civilizaţiei urbane medievale ro

mâneşti.
EMIL IOAN EMANDI

ASPECTS DE LA CIVILISATION MEDIEVALE ROUMAINE DANS LES 
X III— XV1I-ES SIECLES

(Debat scientifique, ti—8 decembre 1983)

— îiesumâ —

Entre <i— 8 decembre 1983. par linitiative du C.C.E.S. (avec l'appui de ITnsti- 
tut archeologique de Bucare.st), sous legide de 1'Academie de Sciences Sociale* 
el Politiques de Ia R.S.R., a Suceava a eu lieu un debat axe sur un ensemble 
selecţif de themes ciui a embrasse certains aspects de la civilisation roumaine dans 
les X III—XVII-es siecles. En ce sens. Ies discussions se soni axees sur les sujels 
etablis dans les quatre categories des theines anterieurement Onontvs par ies or- 

ganisateurs:
1. Le thâme axe sui- l'unite dc la civilisation roumaine au eommencement 

de la formation des etâts feodaux independants .a mis en i-vidence le caractere 
unitaire mais egalement particulier du develdppement de la civilisation rurale au 
debut du Moyen-Age. des teehniques et des technologies de production utilisees, 
l'importance dos sources ottomancs pour la connaissance de certaines realitcs de- 
mographiques ainsî que la neeessite d'utiliser sur une grande echelle Ies techni- 
ques et les methodologies d'inveStigation interdisciplinaire avec particulare appli- 
cation dans la palcodemographie.

2. Le deuxieme theme mis en discussion a suivi les interferenccs culturciles 
entre le village et la vil.e et les particularites de la civilisation roumaine urbaino 
au debut de Moyen-Age develOppe.

Le troisienie theme axe sur les investigations inter-et pluridisciplinaircs 
a analyse comparativement et de point de vue socio-culturel les elements d’unite 
et de differentiation dans les domaines de l ’art et de la politique menee dans les 
pays roumains pendant les XV-—XVII-es siâcles.

4. Le dernicr theme aborde a mis en discussion certains aspeo'.s de la cul- 
lure du Moyen-Age ( es XV —XVll-es siecles). en se tirant au clair, dans cc cras, 
les conceptions poiiticiues dans Ies ecrits historiques rouniains, la reflexion de la 
conscience europeenne dans ces ecrits, ainsi que le role social des livres et des 
imprimeries dans le developpoment dc l’idee d unite* chez les roumains.



ACTIVITATEA DE EVIDENŢA. CERCETARE ŞI 
VALORIFICARE CULTURAL-EDUCATIVA DESFAŞURATA 

DE MUZEUL JUDEŢEAN ÎN ANUL 1983

EMII. IOAN EMANDI

în  cursul anului 1983, activitatea c!e cercetare şi valorificare cultu- 
ral-educativă şi ştiinţifică a patrimoniului muzeal, de către specialiştii 
de la Muzeul Judeţean Suceava, s-a desfăşurat sub semnul unor exi
genţe sporite în vederea realizării în bune condiţii a sarcinilor reieşite 
din planul de muncă anual al muzeului, Laboratorului zonal de restau
rare şi conservare, al O.P.C.N.-ului şi din cel unic de cercetare elabo
rat de C.C.E.S. Bucureşti. Prin menirea sa de tezaurizatori de bunuri 
patrimoniale, prin profilul variat ce permite o largă deschidere către 
cercetarea şi valorificarea unui bogat patrimoniu naţional de care dis
pune, ca şi prin multiplele forme de activitate educativă ce le realizează, 
muzeul judeţean se înscrie în primele rînduri ale principalelor instituţii 
de cultură din municipiul Suceava, cu meniri informative, formative şi 
educaţionale specifice muncii sale (obiectul de muzeu, evidenţa sa, cerce
tarea şi integrarea culturală, valorificarea educativă) Astfel, întreaga 
activitate a muzeului a fost structurată pe trei nivele : cercetare, evi
denţă şi îmbogăţirea patrim on iu lu i; eonservare-restaurare ; valorificare 
cultural-educativă.

Pe linia evidenţei bunurilor patrimoniale s-au continuat acţiunile 
iniţiate în anii din urmă de clasare şi fişare, după criteriul tematic şi 
valoric, a următoarelor colecţii : de artă (Ignat Alexandrina) ; memoriale : 
fond S. F. Marian, fişier Bucovina, fond Ion Vicoveanu, fond Petru Co- 
marnescu, fişier periodice ştiinţe naturale (Ileana Şutac, Eugen Dimitriu, 
Lucia Scutaru) : arheologice (Mireea Ignat, Tamara Constantiniuc) ; me
dalistică IfOÎg a Ştefanovici) : numismatică (Mugur Andronic) : artă popu
lară (Mihai Camilar. Viorica Bîndea, Georgeta Romaniue) ; botanică 
(Doina Zaharia): zoologică (Mihai Vasiliu) ; paleontologică (Corina Ig
nat) ; documentară (loan Cocuz, Dan Petrovici).

Numărul de bunuri patrimoniale provenite prin donaţii, achiziţii 
şi transferuri se cifrează la 7.324 obiecte. Astfel că. la sfîrşitul anului 1983, 
muzeul judeţean dispunea de un număr total de 284.808 obiecte gripate- 
in paste 5fi0 de colecţii (vezi anexa I).

1. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti. 1982.
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Au fost luate în  evidenţă analitică peste 9.000 obiecte cu valoare 
deosebită, susceptibile de a face parte din patrimoniu, întocmindu-se un 
num ăr de 7.800 fişe analitice de evidenţă.

Valoarea şi bogăţia patrimoniului a condiţionat şi direcţionat in 
acelaşi timp şi activitatea de valorificare ştiinţifica a acestuia. Astfel, din 
planul unic de cercetare pe 1981— 1985 -, privind valorificarea ştiinţifică 
şi cultural-educativă a patrimoniului cultural-naţional, muzeografii spe
cialişti de la instituţia noastră şi-au înscris în planul de cercetare pe 
1983, 43 de teme (30 de muzeografi). Temele cuprinse în plan sînt nu 
numai variate ca preocupare dar, în funcţie de profilul general al tema
ticii şi de obiectivele prioritare urmărite, cercetările întreprinse de spe
cialiştii noştri au avui drept scop valorificarea complexă a patrimoniului 
investigat, fie arheologic, istorico-literar. fie etnografic sau biologic.

In planul unic de cercetare pe 1983 privind săpăturile arheologice, 
au fost înscrise, ca obiective majore de cercetare, următoarele teme : Civi
lizaţia traco-geto-dacică (Preuteşti, Podeni); Constituirea voievodatelor 
şi a statului feudal de .sine .stătător Moldova (Suceava, Şiret, Volovăţ, 
Fintlna Mare, Giideşti). A lături de cercetarea sistematică prin săpături 
(Emil loan Emandi, Mireea Ignat, Mugur Andronic) s-au efectuat şi o 
serie de cercetări arheologice de suprafaţă în zona montană pe valea 
Şiretului (Emil loan Emandi. Mugur Andronic), in juru l Sucevei (Paras

chiva Batariuc) şi in zona Fălticenilor (Mireea Ignat). în funcţie de con
ţinutul temelor cercetate, valorificarea ştiinţifică şi cultural educativă a 
îmbrăcat următoarele aspecte : au fost depistate şi determinate, pentru 
a fi înregistrate în patrimoniul cultural un număr de circa 1.500 obiecte 
(ceramică şi metal) ; o parte din rezultatele cercetării au fost comunicate 
la sesiunea anuală de rapoarte de la Ploieşti (Emil loan Emandi, Mireea 
Ignat) şi la sesiunile dc la Botoşani şi Vaslui (Mugur Andronic).

în domeniul de valorificare a cercetării axate pe istorie, istoria cul
turii şi artei au fost înscrise în  planul unic de cercetare pe 1983, 17 teme, 
din care 9 au fost finalizate prin redactare, iar 8 sint în  stadiu de docu
mentare, fişare, studiu individual. Temele înscrise în plan au îmbrăcat o 
tematică variată şi bogată, ele axindu-se, în special, pe probleme pvio- 
ritare în cercetare : repertorii şi cataloage de documente cu caracter pro
batoriu memorial ; manuscrise ; compozitori şi corespondenţă ; artă feu
dală ; armament şi unelte feudale : aşezări şi necropole dacice : meda
listică ; viaţă politică, economică şi culturală a Bucovinei.

Valorificarea ştiinţifică şi cultural-educativă s-a materializat prin : 
publicaţii în Anuarul muzeului, volumul X  1983 (sub tipar) şi Supliment
II  : „C. Porumbescu1', editat de Muzeul Judeţean Suceava ; în revista „Da
cia11. „Convorbiri literare*4 (Pagini bucovinene), în „Valori bibliofile din 
patrimoniul cultural14, editat C. C. E. S.. „Studii şi articole de istorie'4, „Re
vista muzeelor44, „Pagini literare41 (Comitetul judeţean de Cultură şi Edu
caţie Socialistă), „Ştiinţa in Bucovina44, „Dicţionar politic al partidelor

2. Emil loan Emandi, Octav Monoranu, Activitatea ştiinţifică, dc evidenfă şi
cultural-educativă desfăşurată de Muzeul Judeţean Suceava intre anii 1981— 1982,
in A.M.J., Suceava, voi. IX , 1902, p. 531—537.
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politice din România" (Emil loan Emandi, Nicolae Cârlan, loan Cocuz, 
Eugen D im itriu, Pavel Blaj, O limpia Mitrie, Mireea Ignat) ; sesiuni: Su
ceava, Sibiu, Bucureşti, Tirgovişte (Eugen Dim itriu, Octav Monoranu, 
Nicolae Cârlan, Ileana Şutac, Dan Petrovici, Iu lia  Andrieş, Mireea Ignat, 
loan Cocuz, Olimpia Mitric, Paraschiva Batariuc, Pavel Blaj, Emil loan 
Emandi) ; îmbogăţirea patrimoniului şi evidenţa sa : au fost înregistrate 
4.700 obiecte, documente etc. de interes cultural şi patrimonial ; au fost 
luate în studiu prin fişare, 100 de manuscrise şi 2.210 partituri muzicale 
din fondul Ion Vicoveanu ; o parte din piese şi documente au făcut obiec
tul a trei Expoziţii t.mporare la sediul muzeului judeţean, iar altele au 
împrospătat şi îmbogăţit; expoziţia de bază de la secţia de istorie ; unele 
studii şi comunicări au fost susţinute in cadrul unor simpozioane, confe
rinţe. dezbateri, fie în judeţ (Suceava, Rădăuţi şi Cîmpulung), fie în ţară 
(Bucureşti) la care au participat Octav Monoranu, Emil loan Emandi, 
Nicolae Cârlan. Eugen Dimitriu, loan Cocuz, Pavel Blaj.

In cadrul planului de cercetare pe anul 1983 în domeniul ştiinţelor 
naturii şi astronomiei au fost înscrise 8 teme din care 5 lucrări au fost 
redactate. Principalele obiective urmărite prin temele înscrise în plan au 
fost ; elaborarea tematică şi finalizarea acesteia pentru viitoarea expoziţie 
a secţiei „Ecologia pădurii44, precum şi colectarea, catalogarea şi reper- 
torierea diferitelor piese zoologice, botanice şi paleobiologice din colecţia 
muzeului şi, respectiv, de pe raza judeţului, in sensul acesta, valorifi
carea cultural-educativă şi ştiinţifică a târnelor înscrise în plan s-a ma
terializat prin editarea şi publicarea unor articole în fascicola de ştiinţele 
naturii, voi. VII/1983 şi „Revista muzeelor" (Mihai Vasiliu, Doina Zaha
ria, Corina Ignat, Radu Maxim, Dimitrie Olenici); sesiuni: Bucureşti 
(Dimitrie Olenici. Maria Olenici. Viorica Maxim). Constanţa (Dimitrie 
Olenici şi Viorica Maxim) ; îmbogăţirea patrimoniului a constat in 12 eşan
tioane mineralogice, 1.800 plante, 40 de piese de ornitologie, naturalizate ; 
pe baza materialului studiat s-au organizat două expoziţii la sediul m u
zeului de ştiinţele naturii şi două la Observatorul astronomic.

In domeniul cercetării etnografice în planul de cercetare pe 1983, au 
fost cuprinse 7 lucrări ale căror obiective principale au vizat, in special, 
fişarea şi documentarea în teren a obiectivelor etnografice din zona D o i
nelor, Cîmpulung, Pojorîta, Valea Seacă, Fundu Moldovei, Vama, Fru
moşii, Gura Humorului. Astfel s-au depistat in teren circa 550 obiecte şi 
obiective de interes cultural etnografic. Unii dintre specialişti (Mihai 
Camilar, Maria Mărgineanu) au participat la sesiunile de comunicări de 
la Suceava şi Sibiu sau au publicat o parte a rezultatelor cercetării in 
Revista muzeelor şi monumentelor (Gheorghe Bratiloveanu).

In domeniul cercetării aplicate din cadrul Laboratorului zonal de 
restaurare şi conservare, din cele 1 teme înscrise in plan, cu finalizare 
în 1984 şi 1985, s-au efectuat în cursul anului 1983 o serie de observaţii, 
asigurindu-se, prin aceasta, condiţii optime de păstrare a bunurilor din 
expoziţii şi depozite. De asemenea se încearcă întocmirea unei colecţii 

de specii lemnoase diverse (lemn nou şi vechi).
Trebuie remarcat în final că specialiştii muzeografi de la insMtiria 

noastră, beneficiind dc un valoros, variat şi bogat patrimoniu cultural
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naţional, au reuşit, in condiţii optime, conform planului unic de cerce
tare pe 1983, să urmărească şi să realizeze o valorificare ştiinţifică şi 
cultural-educativă complexă, exigentă, la nivelul cerinţelor actuale3, prin 
realizarea unei evidenţe centralizate, editarea în cursul anului 1983 a 
Anuarului (voi. IX/1982). a prim u lu i Supliment de arheologie''1, a Supli
mentului II ,,C. Porumbescu", a Fascicolei de ştiinţele naturii (voi. V II/ 
198:5). a 210.000 dc vederi, a tehnoredactării şi predării în tipografie a 
Anuarului X/1983, a organizării, în  cadrul Săptăm înii muzeelor, a unei 
microsesiuni de istorie a culturii cu o tematică axată pe sărbătorirea lui 
Ciprian Porumbescu, a organizării la Suceava, in colaborare cu Academia 
R.S.R.. a unei dezbateri ştiinţifice pe tema „Aspecte ale civilizaţiei feu
dale în secolele X II I— X V II“ şi a unui simpozion de istorie axat pe ideea 
de unitate la români, dedicat marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

Toate aceste activităţi de valorificare ştiinţifică, necesitînd un efort 
deosebit din partea celor care le-au organizat, au fost dublate, în acelaşi 
timp. prin susţinerea unor conferinţe, simpozioane, la casele de cultură 
din judeţ, unităţi industriale şi agricole, acţiuni ce au îmbrăcat şi alte 
forme* de popularizare la radio, TV şi ziarul local, participări la viaţa 
ştiinţifică naţională în vederea unei cunoaşteri cît mai largi in rîndul 
maselor a istoriei Ţârii de Sus. a culturii materiale şi spirituale a acesteia.

în  sensul acesta, printre activităţile importante şi deloc neglijabile ca 
pondere în cadrul tuturor acţiunilor desfăşurate de muzeografi pe linia va
lorificării patrimoniului, se înscrie şi activitatea cultural-educativă. Dis- 
punînd de un valoros patrimoniu cultural, mărturie a vechimii şi perma
nenţei populaţiei pe acest teritoriu, specialiştii de la Muzeul Judeţean au 

•căutat să-şi valorifice potenţialul educativ-formativ. organizînd activităţi 
complexe ce au vizat educarea patriotică a cetăţenilor, în special a tine
retului. Principalele acţiuni care au reţinut atenţia şi cărora li s-au acordat 
o importanţă deosebită prin manifestări complexe educative (simpozioane, 
conferinţe, seri muzeale, spectacole de muzeu, etc.) au fost : „Omagiu pre
şedintelui ţării", „90 de ani de la crearea PSDMR". „50 de ani de la 
eroicele lupte ale ceferiştilor din 1933", „65 de ani de la făurirea statului 
naţional român unitar". „Ciprian Porumbescu —  artist patriot". în total 
au fost sustinuţe 173 de acţiuni de educaţie patriotică şi revoluţionară. în 
peste 62 de localităţi (vezi anexa II), la care o contribuţie substanţială au 
adus-o muzeografii : loan Cocuz (87 de acţiuni). Ileana Şutac (35 de ac
ţiuni), Emil loan Emandi (32 de acţiuni), Dan Petrovici (22 de acţiuni), 
Olga Ştefanovici (20 de acţiuni). Mugur Andronic (II acţiuni), Nicolae 
Cârlan (21 de acţiuni), Pavel Blaj (2f> de acţiuni), Maria Mărgineanu (21 ac
ţiuni). Mitric Olimpia (18 acţiuni). Gh. Bratiloveanu (18 acţiuni). Mihai 
Spînu 18 acţiuni). Eugen Dimitriu (12 acţiuni), Mireea Ignat (II acţiuni).

li. I.ucrarea Habitatul medieval rural din Valea Moldovei f i din bazinul Şo- 
muzului Mare (secolele X I— XVII), semnată de Mireea D. Matei şi Emil loan 
Emandi. ce valorifică patrimoniul arheologic de pe raza judeţului Suceava, a fost 
premiată do Academia K.S.K. eu premiul „Nicolae Bălcescu".

I. M, 1). Matei. Emil Emandi, Octav Monoranu. Cercetări arheologice pri-
t'ind habitatul medieval rural din bazinul superior al Şomuzului Mare şi al Mol

dovei (secolele X IV —XVII), Suceava, IPK2, (supliment 1).
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în afara expoziţiilor permanente, cele temporare au avut ca tematică 
sărbătorirea marilor evenimente politice şi istorice ale anului 1983 : „Epoca 
Ceauşqscu —  ani de rodnice împliniri, anii cei mai fertili din istoria 
ţârii" ; „Scrisul românesc ca mărturie istorică" ; „Ciprian Porumbescu
—  muzician şi patriot român" ; „Colecţii şi colecţionari din judeţul Su
ceava" ; „Momente din lupta poporului român pentru libertate şi unitate 

naţională".
Pe linia valorificării creaţiei populare şi ancorării acesteia în slujba 

formării conştiinţei socialiste a maselor, secţia de etnografie şi O.P.C.N., 
au iniţiat peste 73 de acţiuni în 10 localităţi. O atenţie deosebită s-a. acor
dat îndrumării creatorilor populari şi organizării de expoziţii temporare 
în cadrul Festivalului naţional „Cîntarea Rom ânie i"5. („Din comorile artei 
populare bucovinene" ; „Ceramica tradiţională de Rădăuţi" ; „Port popu
lar tradiţional în zona Gura-Humorului").

Secţia de Ştiinţele naturii şi Observatorul astronomic şi-au înscris în 
preocupările lor, ca prioritate, activităţile legate de educaţia ateist-ştiinţi- 
fică a maselor. S-au susţinut 170 de acţiuni constînd din conferinţe, sim
pozioane, dezbateri, seri muzeale, expoziţii temporare („Din istoria astro
nomiei româneşti") şi itinerante, acţiuni practice cu public la Observatorul 
astronomic : Dimitrie Olenici (31 de acţiuni) ; Viorica Maxim (1(5 acţiuni) : 
Maria Olenici (12 acţiuni) ; Radu Maxim (12 acţiuni) ; Mihai Vasiliu 
(10 acţiuni) ; Doina Zaharia (10 acţiun i); Corina Ignat. (10 acţiuni).

Un loc aparte în cadrul acestui gen de activităţi l-au ocupat lec
toratele, cercurile de studiu, cercurile de biologie şi astronomie („Urania", 
„Orion", „Prietenii adevărului"), cursurile tematice, activităţi ce au fost 
dublate de acţiuni practice de observare cu luneta, de naturalizare, de 
realizarea unor ierbare, insectare, etc.

In cadrul acţiunilor cultural-educative de amploare s-a înscris in i
ţierea şi organizarea de către Muzeul Judeţean Suceava, în zilele de
16— 21 mai 1983, a unei „Săptăm ini a muzeelor s u c e v e n e * Ea s-a axat 
pe manifestări de educaţie patriotică şi de valorificare a patrimoniului 
cultural-naţional. S-a considerat că toate muzeele din judeţ, pe profile şi 
secţii, posedă destul de numeroase şi eficiente mijloace prin care pot să 
se facă mai bine cunoscute în rîndurile marelui public, prin vestigiile isto
rice şi de artă populară, prin patrimoniul de artă şi cel biologic, sau 
prin expuneri, dezbateri, prin organizare de expoziţii temporare şi itine
rante. popularizînd, în acelaşi timp. anumite valori culturale şi educind, 
totodată, gustul publicului, prin combaterea nonvalorilor.

Dintre activităţile desfăşurate în cadrul muzeelor, un rol important 
l-au avut dezbaterile ştiinţifice de la Suceava, Fălticeni, Rădăuţi şi 
Cîmpulung Moldovenesc, dezbateri ce au avut în vedere perfecţionarea 
cadrului muzeologie în general şi a specialiştilor muzeografi, in special.

5. Premiile obţinute la Festivalul naţional „Cîntarea României11 de Muzeul
Judeţean Suceava sint in număr de cinei : patru premii pentru diaporamă şi fil
mele realizate de Ungureanu Mihai (din care două in colaborare cu Mărgineanu-
Maria) şi un premiu la publicistică (Nicolae Cârlan).

<>. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. Muzeul Judeţean
Suceava. Săptămina muzeelor sucevene (manifestări de educaţie patriotică ţi de
valorificare a patrimoniului cultural naţional). Hi—21 mai 1983, Suceava.
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Aceste dezbateri au fost axate pe următoarele probleme : „Orientări, me
tode, mijloace şi tehnici de cercetare şi evidenţă a patrimoniului1', „Holul 
muzeografului etnograf în păstrarea tradiţiei in creaţia populară actuală14, 
„Colecţii şi colecţionari din zona Cîmpulung — modalităţi de valorificare 
educativă a colecţiilor acestora prin expoziţii". „Educaţia materialist-dia- 
lectică şi rolul muzeelor de ştiinţele naturii in răspîndirea cunoştinţelor 
ştiinţifice despre lume şi viaţă“ In ansamblul lor aceste dezbateri au an
trenat la discuţii, comunicări şi intervenţii un număr apreciabil de spe
cialişti (Dragoş Cuseac, Octavian Băncescu, M ihai Spînu. Emil loan 
Emandi, Pavel Blaj, Octav Monoranu, loan Cocuz. Nicolae Cârlan, Maria 
Mărgineanu, Dimitrie Olenici, Lucia Stroescu, Mireea Ignat, M ihai Va- 
siliu, Doina Zaharia. Corina Ignat. Simion Haja).

Tot în cadrul săptămînii muzeelor, dar de data aceasta cu partici
parea unui public invitat (fie din judeţ, fie din ţară) s-au organizat la 
Suceava şi Fălticeni o masă rotundă şi două simpozioane pe următoarele 
teme : „Muzeul şi publicul14, „Educaţia estetică prin muzeu“. „Ciprian 
Porumbescu —  artist cetăţean". La simpozionul de la Suceava, dedicat 
comemorării marelui compozitor Ciprian Porumbescu, alături de muzeo
grafii Nicolae Cârlan, Ileana Şutac, Eugen Dimitriu, Iu lia Andrieş, au 
mai participat specialişti din ţară, de la Cluj (Mireea Bejinariu, Enea 
Borza, Virgil Medan), de la Bucureşti (Nina Cionca, Ionel Negură), precum 
şi din judeţ (Paul Leu, Elena Andreescu, Niculina Pintilie, Orest Tofan, 
Ştefania Şerban).

Muzeul din Cîmpulung a organizat o microsesiune de comunicări 
avînd ca temă „Muzeul etnografic — fenomen de conştiinţă socială. Mo
dalităţi şi forme de valorificare ştiinţifică şi cultural-educativă a patri
moniului etnografic din judeţul Suceava**. Tematica destul de generoasă, 
prin comunicările susţinute (de Pavel Blaj, Maria Mărgineanu, Mihai 
Spînu. Dragoş Cuseac, Octavian Băncescu, Georgeta Sidoriuc, Marcel Zaha- 
riciuc. Marcel Nicolaescu, Dumitru Rusan, Gh. Bratiloveanu. Filon Lucău, 
Elena Lucău, Georgeta Romaniue, Ion Filipciuc) a reflectat concepţia 
actuală despre rolul şi structura muzeului etnografic, ca instituţie dina
mică, puternic ancorată în realitatea contemporană, ceea ce presupune 
ca activităţile sale de bază, printre care şi aceea de valorificare a patri
moniului, să se reflecte în modul cel mai pregnant în fenomenul trecut 
cit şi cel actual al artei populare.

Cea mai mare extindere au avut-o activităţile cu publicul, desfăşu
rate fie în muzeu, în cadrul expoziţiilor permanente şi a celor tempo
rare, fie in cadrul întreprinderilor şi a instituţiilor de cultură, acţiuni ce 
au fost dedicate, in principal, marilor evenimente istorice sărbătorite în 
cursul anului 1983 (comemorarea a 100 de ani de la moartea lu i Ciprian 
Porumbescu şi a (55 de ani de la desăvîrşirea unităţii statale şi crearea 
României moderne).

O semnificaţie aparte au avut-o manifestările dedicate omagierii Pre
şedintelui ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluţionară şi a (55 de ani de viaţă.

Axate pe o tematică bine stabilită —  Muzeul contemporan, jactor 
activ in realizarea educaţiei socialiste a oamenilor muncii —  acţiunile
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cu publicul au îmbrăcat forme foarte variate : conferinţe şi simpozioane 
(la întreprinderile „Străduinţa**, „Zimbrul**, „Confecţia**, C.C.H. din Su
ceava ; la întreprinderea chimică şi de PAL şi mobilă din Fălticeni ; 
întreprinderea de tricotaje „Libertatea** din Rădăuţi ; fabrica de încăl
ţăminte şi Liceul m ilitar din Cimpulung Moldovenesc), lectorate şcolare 
-şi lecţii tematice (Şcoala generală nr. 4, Liceul „Petru Rareş** şi „Ştefan 
cel Mare“ din Suceava, Şcoala generală din Stupea), spectacole de muzeu 
(Filatura de in şi cînepă din Fălticeni, căminul cultural din Stupea 
Casa de cultură din Cimpulung), seri muzeale (la fondul memorial-docu- 
mentar „S. Fl. Marian**, Muzeul de artă a lemnului din Cîmpulung).

Un loc aparte l-au avut amenajarea şi vernisarea unor expoziţii tem
porare la Fălticeni („Copiii lumii cintă pacea**). Rădăuţi („Tradiţie, ino
vaţie, continuitate în creaţia de artă populară şi de artizanat actuală**) şi 
Cimpulung („Torsul şi ţesutul în zona etnografică Cîmpulung**). Au expus 
colecţionarii : Achim Cristina, Aurite Olivian. Bîrsan Constantin, Coruţiu 
Teodor, Hopinca Constantin, lstrate George. Korovschi Victoria, Lăcătuş 
Mihai, Maieran Ştefania, Sîrghie Dorin, Ţugui Elisabeta). La sediul în
treprinderii Confecţia din Suceava, secţia de artă populară a Organizat 
o foto-expoziţie intitulată „Forme de valorificare a motivelor populare 
tradiţionale în vestimentaţia actuală**.

în cadrul decadei muzeistice sucevene un loc aparte l-a ocupat săr
bătorirea la Suceava a zilei internaţionale a muzeelor. La şedinţa festivă 
a participat profesorul Iulian Antonescu, director în C.C.E.S. Bucureşti. 
Cu ocazia acestui eveniment s-a vernisat expoziţia „Placheta şi medalis
tică românească — documente ale muzicii româneşti** (expoziţie realizată 
în colaborare cu Secţiunea Societăţii Numismatice Române din Suceava) şi 
s-a lansat volumul IX/1982 al Anuarului muzeului (prezentat de prof. 
dr. Mireea D. Matei —  Bucureşti), fascicola de ştiinţele naturii, voi. V II 
(prezentat de prof. Nicolae Vasiliu —  laşi) şi primul Supliment al Anua
rului Muzeului Judeţean Suceava, semnat de M. D. Matei, Emil Emandi 
si Octav Monoranu (prezentat de M ihai Lazăr —  Institutul de învăţă- 
mînt superior —  Suceava). Tot în acest cadru a fost prezentată medalia 
comemorativă „Ciprian Porumbescu**. de către prof. Emil Emandi, me
dalie emisă de către Secţiunea Numismatică Suceava.

Considerăm că prin aceste ample şi diverse manifestări specifice 
vieţii muzeistice contemporane. Muzeul Judeţean Suceava s-a impus in 
peisajul cultural judeţean, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin sis
temul specific de educaţie şi-a valorificat, la un public cît mai larg, poten
ţialul patrimonial-eultural de care dispune.

Materiale complementare şi de popularizare editate de muzeu în 
cursul anului 1983 au fost cele legate de tipărirea unor programe7 de
dicate sărbătoririi unor evenimente istorice şi a 210.000 de ilustrate.

7. Vezi nota fi ; Academia de ştiinţe sociale şi politice a R.S.R.. Consiliul Cul
turii si Educaţiei Socialiste, Aspecte ale civilizaţiei româneşti in secolele X II I—XVII 
(dezbatere ştiinţifică), <>—lî decembrie 1083, Suceava ; Comitetul Judeţean dc Cul
tură şi Educaţie Socialista, Muzeul Judeţean Suceava, Suceava — permanenţe is
torice : stib semnul luptei pentru unitate naţionala (simpozion), 22 decembrie.
1 <>«:{. Suceava.
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ce prezintă, în imagini, muzeele şi patrimoniul din judeţ. De asemenea,, 
acţiuni sistematice de popularizare a reţelei muzeistice judeţene ş: ;■ 
patrimoniului de care dispunem s-au făcut şi prin radio, TV, presa locală 
şi centrală (Emil loan Emandi, Octav Monoranu, Nicolae Cârlan. Ileana 
Şutac, loan Cocuz, Dimitrie Olenici. Lucia Stroescu).

înalta ţinută ştiinţifică a conferinţelor, simpozioanelor, lecţiilor te
matice desfăşurate atît in muzeu cît şi în afara acestuia, au contribuit 
la atragerea unui număr cît mai mare de vizitatori, numărul acestora 
crc'seind de la 2<>7.587 in 1982. la 311.252 in 1983 (vezi anexa 1).

Evaluată in ansamblu, activitatea ştiinţifică, de evidenţă şi cultural- 
artistică a Muzeului Judeţean Suceava, desfăşurată de muzeografii suce
veni. constituie o contribuţie reală la cunoaşterea istoriei patriei în general 
şi a istoriei locale în special, prin patrimoniul pc* care-1 posedă, contri
buind. alături de celelalte instituţii din judeţ, la educarea patriotică, este
tică şi ateist-ştiinţifică a tuturor oamenilor muncii.
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ANEXA II
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i. Istorie 254 67.175 3 5 203 41 2

2. Artă populară 31 922 3 — — 23 —

3. Memoriale 52 4.980 1 3 40 7 1

4. Ştiinţele naturii 65 10.000 3 — 47 15 —

5. Observatorul astronomic 105 14.102 3 8 50 44 —

6. Arta plastică 25 905 — — 6 19 —

7. Muzeul „C. Porumbescu: 10 3.200 — — — 10 —

8. Casa memorială

„S. Fl. Marian" 21 1.450 — — 15 6 —

9. Casa memorială

„N. Labiş" 2 800 — — — 2 —

10. O.J.P.C.N. 145 8.500 1 — 101 43 —

T O T A L : 710 112.034 14 16 462 215 3

1,’ACTIVlTfi D’EVIDENCE, DE RECHERCHE ET DE VALORISATION  

CULTUREL-EDUCATIVE kt  s c ie n t if iq u e  d Ep l o y Ee  p a r  l e  MUSEE 

d e p a r t e m e n t a l  d e  s u c e a v a  e n  um:s

— R  â s u vi 6 —

L'auteur presente l’acti vite scientifique, d’evidencc et culturel-educative de- 

ployee par Ie Musee departemental au eours de 1‘annee 1983. D'entre les realisa- 

tions notables du colectif du Musee de Suceava sont enumerees quelques-unes :

l cdition de l’Annuaire, voi. IX/1982 ; le fascicule de Sciences naturelles, voi. VII/ 

If)3:s ; le supplement a sujet des recherches archCologiques. 1. 1982 ; le supplement 

concernant la vie et l'ocuvre du compositeur Ciprian Porumbescu, 11, 1983: furent 

cditees egalement, 240 000 cartes postales illustrees representant les musees et le pa- 

trimoine du departement ; on a organise — a l'echelle naţionale — un debat scien

tifique aux themes de civilisation medievale, des X I I I—XVll-e siecles, ainsi que 

deux syniposions dedies ă la commemoration de 100 ans depuis la mort du com- 

positeur Ciprian Porumbescu, ot 65 ans depuis Taclievement de l’unit.1 d’Etat 
roumaine et la ereation dc la Roumanie moderne. Les activites culturel-educatives 

deployees tant par ie musee que dehors de celui-ci ont englobe un nombre de VI" 

actions, auxquelles ont participe approximativomcnt 100 .000 personnes.

În s e m n ă r i b ib l io g r a f ic e

EUGEN COMŞA — NEOLITICUL DIN ROMÂNIA, Editura Ştiinţifică şi Enciclope

dică, colecţia „Ştiinţa pentru toţi“, nr. 187, Bucureşti, 1982, 112 p. (cu 10 figuri in 

tpxt).

Numeroasele descoperiri făcute in întreaga ţară, cu privire la neolitic, fă

ceau necesară apariţia unei sinteze, care să ne ofere o imagine globală asupra 

stadiului actual al cunoştinţelor la care a ajuns cercetarea arheologică românească 

in domeniul studierii epocii noi a pietrei. Recenta realizare a cercetătorului bucu- 

reştean Eugen Comşa, unul din cei mai avizaţi cunoscători ai acestei perioade, deşi 

a îmbrăcat aspectul unei lucrări de popularizare, se bazează pe o aprofundată în

ţelegere a vieţii neoliticului românesc, sub toate aspectele sale materiale şi spi

rituale.

Structurată in 14 capitole, lucrarea tratează problematica neoliticului într-un 

mod oarecum diferit de maniera arheologică, mai „tehnicistă", punind accentul nu 

pe fiecare cultură in parte, ci pe încercarea de reconstituire istorică a universului 

lum ii neolitice din spaţiul cârpato-dunărean.

Primul capitol (p. 5—14) face o succintă caracterizare a epocii, reliefind eco

nomia. ocupaţiile, tipurile de unelte, materiile prime utilizate, organizarea socială, 

relaţiile de schimb, credinţe şi fenomene de cult.

Al doilea capitol (p. 14— 19) e consacrat istoricului cercetărilor, sesizindu-se 

existenţa a trei etape principale : 1840— 1920 ; 1921— 1948 ; după 1949 pină-n 1980. 

Se subliniază că perioada cea mai rodnică, in care s-au descoperit multe culturi noi 

şi s-a precizat mai bine conţinutul culturilor sesizate anterior, este cea de după 

reorganizarea Academiei in 1949.

Capitolul al treilea tratează : „Evoluţia istorică a comunităţilor neolitice de 

pe teritoriul României" (p. 19—42). prezentind date despre originea, arealul şi 

dinamica celor 24 de culturi cunoscute în prezent. Referitor Ia începuturile neoli

ticului, autorul subliniază — în mod just, după părerea noastră — existenţa unor 

tendinţe de neo’.itizare in cadrul culturii Schela Cladovei. Cit despre descoperirile 

de la Soroca. se pare că acolo, aşa cum arată datările Cr„ nu e vorba de un centru 

primar de domesticire a animalelor, ci mai curînd de q comunitate epipalcolitică, 

contemporană deja cu comunităţi neolitice pătrunse dinspre sud, de la care a 

preluat doar unele rudimente ale vieţii neolitice. Nu credem că StarCevo şi Criş 

ar fi două culturi diferite, aşa cum lasă să se înţeleagă autorul (p. 26), deoarece 

Crişul nu reprezintă decît un aspect regional, rudimentarizat. al primului mare 

complex cultural cu ceramică din zona balcano-carpatică. De asemenea, descope

ririle Starcevo-Criş din nord-estul Munteniei par a fi mai vechi decît nivelul co-
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respunzător ultimei faze din Moldova (p. 26). In legătură cu originea culturii Tu daş. 

in cadrul elementelor locale asimilate (p. 85), credem câ ar fi trebuit menţionate 

supravieţuirile Starfevo-Criş foarte Urzii (do tipul Balomir), precum şi contactele 

cu cultura ceramicii liniare. Menţionăm în mod deosebit faptul câ autorul consi

deră culturile Precucuteni şi Cucuteni (la fel Boian — Gumelniţa, dar de ce nu şi 

culturile Turdaş — Petreşti) ca formind un singur complex cultural, dar faptul că 

decorul pictat ar fi doar o invenţie locală (p. 87) ni se pare n rezolvare prea ex

clusivistă, avind in vedere largile paralele ce se pot găsi in spaţiul sud-bal< anic

îndeosebi. Interesant este prezentată in mod succint dinamica raporturilor dintre 

cucutenieni şi populaţiile pastoralo, infiltrate dinspre stepele nord-pontice (p. 88). 

Pentru explicarea apariţiei picturii in cultura Petreşti (p. 89) considerăm că 'ar fi

fost necesară menţionarea orizonltului Lumea Nouă, precum şi a unor posibile-

relaţii cu grupele cu ceramică pictată din spaţiul dintre Munţii Apuseni şi Tisa.

Referitor la modul de prezentare, credem că ar fi fost necesară o periodi

zare a neoliticului (nu se înţelege prea clar în ce etape anume include autorul 

diferitele culturi menţionate). Textul ar fi fosSt şi mai uşor de urmărit (mai ales 

pentru cititorul neavizat), dacă autorul ar fi ataşat un tabel de sincronisme crono

logici- ale culturilor neolitice din ţara noastră. De asemenea, nu înţelegem do ce 

autorul a evitat şi de această dată utilizarea termenului de eneolitic, pentru defi

nirea mai precisă a conţinutului secvenţei finale a neoliticului, cu atît mai mult 

cu cit termenul este acceptat şi utilizat de aproape unanimitatea cercetătorilor care 

se ocupă cu această perioadă. Pentru o mai clară subliniere a paralelelor culturilor 

neolitice din ţara noastră cu cele din zonele învecinate, considerăm că ar fi fost 

indicată menţionarea denumirilor acestora, cu atit mai mult cu cît uneori acestea 

sint deja clasice in literatura de specialitate (de ex. : Cucuteni — Tripolie ; Gumel

niţa — Karanovo VI ; Româneşti — Tiszapolgâr : Gorneşti — Bodrogkoi-esztur ş.a.).

Următoarele capitole (IV—X) încearcă, pe baza datelor arheologice, reconsti

tuirea tipurilor do locuinţe (p. -12—45), de aşezări (p. 45—51), a ocupaţiilor (p. 51 — 
65), a uneltelor (p. 05—70), o prezentare a ceramicii (p. 70— 75), a schiinbiirilor 
(p. 75—79), precum şi a îmbrăcăminţii şi podoabelor (p. 79—82). Se cuvin sublinia'.i- 
afirmaţiile autorului, că ..multe din descoperirile principale, care constituie te
meiul progreselor din epocile ulterioare, au fost făcute do oameni neolitici", iar 
acosto descoperiri de multe ori se intercondiţionează (p. 52). Astfc-l, trecerea de 
la simpla cultivare a plantelor cu săpăliga la agricultura incipientă, cu plug, a  
determinat şi trecerea de la aşezări mici. semîstabile, la aşezări mari. stabile, 
adeseori fortificate, iar pe plan social a dus la creşterea rolului bărbatului (p. 55).

Considerăm că Ia capitolul consacrat schimburilor ar fi trebuit amintită 
şl sarea, care, din locurile de provenienţă, era răspindită la comunităţile lipsite 
de acest mineral.

Capitolul al Xl-lea (p. 02—85) discută problematica existenţei scrierii la 
purtătorii culturii Turdaş, precum şi încercarea de descifrare a tabletelor do la 
Tărtăria

Capitolul al XH-lea (p. 85—94) se referă la manifestările magico-religioase, 
prezentînd figurinele, riturile funerare şi diverse alte obiceiuri (ritualuri de fun
daţie .jertfe umane). Nu înţelegem de ce autorul nu s-a referit ia descoperirile 
de excepţie de la Căscioarele, unde s-a atestat existenţa „cultul'ii coloanei" şi s-a 
descoperit macheta unui templu cu analogii în lumea mesopotamiană ; de aseme
nea, credem că era necesară şi menţionarea altarului de Ia Truşeşti. In privinţa 
cazurilor izolate de incineraţie din preajma teritoriului românesc (p. 91). pe lingă 
exemplele amintite (Nezvisko şi Virşeţ), putea fi amintită şi incinerata de la 
I-Iodmezovâsârsely-Gorsza-Kovâcstanya, de pe teritoriul Ungariei (cultura Criş). In.
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cadrul obiceiurilor funerare, credem că ora necesar să se amintească şi inmor- 
mintărilc- cu faţa in jos. descoperite la Cernica. De asemenea, trebuiau amintite 
unoie rezultate ale analizelor antropologice, care confirmă amestecul dintre popu
laţiile de origine sudică şi vechea populaţie epipaleolitică locală.

Capitolul al XlII-lea (p. 94— 101) analizează organizarea social-economică. 
Considerăm că pentru această perioadă nu so poate susţine existenţa familiei mo
nogame, aşa cum crede autorul (p. 95), pentru că tocmai in regiunile sudice 
(invocate drept model de E. Comşa) se practica din plin poligamia. Interesantă este 
părerea autorului că filiaţia nu se făcea pe linie maternă (cum se susţine îndeobşte), 
: i pe linie paternă (p. 96) ; problema nu poate fi insă rezolvată doar pe seama 
logitii (la care apelează autorul), neputindu-se trece cu uşurinţă peste datele fur
nizate de etnografie. Oricum, problemele de drept familial rămin incă extrem de 
discutabile pentru societatea primitivă. In privinţa mormîntului de la Dudeşti. 
nu e absolut necesar să se considere că lipsa antebraţului s-ar datora unei măsuri 
punitive, aşa cum crede autorul (p. 97), ea puţind fi tot atît de bine rezultatul 
unui accident sau al unei amputări. Contribuţii interesante aduce autorul in pri
vinţa unei precizări mai adecvate a conţinutului primelor mari diviziuni socialo 
alo muncii, in funcţie de datele furnizate de cercetările arheologice (p. 98—!>•>).

Date fiind cunoştinţele noastre incă reduse in această privinţă, trebuie desi
gur privite cu titlu de ipoteză unele consideraţii în legătură cu suprafaţa ariei 
locuită de o comunitate neolitică, precum şi despre densitatea aşezărilor (p. 99— 100).

în ultimul capitol (p. 101— 107) autorul realizează o succintă privire asupra 
neoliticului României în context european. Remarcăm in mod deosebit ideea, pe 
care dealtfel am impărtăşit-o mai de mult, că in perioada finală a neoliticului (de 
fapt, eneolitic !), îndeosebi unele comunităţi ale culturii Cucuteni atinseseră deja 
un stadiu de organizare socială şi economică de caracter „urban" (p. 105— 106).

în finalul lucrării sint citate, în mod selectiv, 58 de lucrări din cele circa 
3500 contribuţii de specialitate referitoare Ia neoliticul României.

Dincolo de unele păreri discutabile (care derivă in cea mai marc parte din 
stadiul incă lacunar al cunoştinţelor despre această perioadă), lucrarea, cu tot 
caracterul ei de popularizare, reprezintă încă o contribuţie de seamă a cercetăto
rului Eugen Comşa la cunoaşterea perioadei neolitice în România.

NICOLAE URSULESCU



ION IONITA, d in  is t o r ia  s i  c iv il iz a ţ ia  d a c il o r  LIBERI. DACII D IX  
SPAŢIUL EST-CARPATIC IN SECOLELE II—IV e.n.. Ed ..Junimea", iaşi. 1982, 12fi

p.-|-]G hărţi şi 20 planşe

Cunoaşterea istoriei spaţiului românesc de la răsărit de Carpaţi primeşte
o nouă contribuţie dc referinţă prin ultima realizare a cunoscutului cercetător 
Ion Ioniţă, cu atit mai mult cu cit cartea in discuţie se leagă organic cu alte două 
recente cîştiguri istorîografice : Teritoriul est-carpatic in veacurilc V'—X I e.n. Con
tribuţii arheologice şi istorice la problema formării poporului român (autor D. Gh. 
Teodor, aceeaşi editură, „Junimea", 1978) şi Moldova in secolele X I—XIV  (autor 
V. Spinei, „Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică". Bucureşti, 3982).

„Lucrarea, deşi concepută ca o monografie arheologică şi istorică [...] nu 
cuprinde o tratare exhaustivă a problemelor, ci, dimpotrivă. Ie selectează pe acelea 
care s-au conturat a fi mai importante sau care, fie că au fost rezolvate in chip 
diferit pină acum, fie că au fost evaluate la alte dimensiuni, deschid direcţii noi 
de investigaţie" (I Introducere, p. 9).

Demersul istoriografie se structurează pe capitole, cronologic, in funcţie de 
principalele evenimente istorice care au influenţat în mod deosebit evoluţia socie
tăţii autohtone ,ajungindu-se in final pină la invazia bunică din anul :>7i> e.n. In 
eforturile susţinute de realizare a studiului, autorul a făcut apel la un foarte 
bogat material arheologic (mii de complexe, zeci de mii de piese), coroborate cu 
preţioase informaţii din izvoarele scrise ale vremii şi cu rezultatele cercetărilor 
de teren proprii efectuate timp de aproape două decenii

Capitolul II Consecinţele războaielor daco-romane. dar mai ales capitolul 111 
Perioada stăpînirii. romane in Dacia (106—27.5) vin să documenteze procesul de 
romanizare treptată 111 timp si gradată teritorial a spaţiului dintre Carpaţi şi Nis
tru : regiunea dc ocupaţie efectivă, cea rămasă doar sub supraveghere şi cea lo
cuită mai departe de dacii liberi. Este prezentată organizarea apărării romane la 
nordul Dunării de Jos pe zone (Bărboşi, Orlovka. Ismail, Chilia şi Tyras), cu dis 
cutarea principalelor aspecte arheologice, epigraficc. militare, etnice etc. legate de 
fenomenul de romanizare a fondului etnic majoritar dacic, după care se trece la 
teritoriul aflat sub supraveghere şi la cel liber. In acest larg context so analizează 
valurile de pămint Tuluceşti-Şerbeşti, Ploscuţeni-Stoicani, Vadul lui Isac-Tatar- 
bunar şi Leova-Copanca. infirmindu-se vechea ipoteză a lui K. Vulpe cu privire 
la atribuirea valului Ploscuţeni—Stoicani goţilor lui Athanaric, prin indicarea da
cilor liberi din prima jumătate a sec. al tll-leâ din Podişul Central Moldovenesc 
drept realizatori ai acestei construcţii. Fără o angajare la clasificare tipologică do 
amănunt, sînt scrise sintetic numeroase supoziţii, constatări şi concluzii cu referire la 
locuinţele, ceramica, riturile şi ritualurile funerare dacice, toate pe fundalul unei 
intense vieţuiri autohtone. O atenţie deosebită se acordă vechimii folosirii şi a 
ritului înhumării la geto-daci, eombătindu-se o idee exprimată mai demult ele unii 
arheologi, după care dacii liberi foloseau exclusiv incineraţia iar sarmaţii exclusiv 
inhumaţia. dar şi marii asemănări în ccea ce priveşte cimitirele dacilor din Mol
dova, Transilvania, Oltenia şi Dobrogea. Sînt relevate insă şi unele influenţe sar- 
matice pătrunse in mediul local. Pe baza discuţiei repartiţiei geografice şi com
ponenţei unor descoperiri de tezaure monetare, a unor (tipuri anume de importuri

1NSEM NARI Bl BLI OG 11AF1 CE 81)7

romane de amfore, autorul ne propune ipotetic creionarea teritorială a citorva for
maţiuni politice dacice.

In continuare, capitolul IV Perioada dintre retragerea stăpînirii romane din 
Dacia şi invazia hunilor (275—376) tratează diferite aspecte legate de retragerea 
aureliană din nordul Dunării, migraţia goţilor, apariţia, întinderea geografică şi 
atribuirea etnică a culturii tumulilor carpatici, dar şi despre revenirea romană la 
nordul fluviului in cursul soc. al IV-lea. De o atentă analiză se bucură cultură 
Sintana de Mureş, vizindu-se pe rind geneza ei, răspîndirea. caracteristicile mai 
importante (locuinţe, ceramică, unelte, arme, podoabe, rituri şi ritualuri funerare, 
componente etnice, influenţe provincial-romane etc.). Apar insă şi unele fireşti 
diferenţieri faţă de arealul Cerneahov, reieşind în mod clar pentru zona de la 
vest de Nistru substratul dacic pe cale de romanizare, identificat practic, mai mult 
sau mai puţin facil în marea majoritate a manifestărilor din cadrul culturii Sîntana 
de Mureş. In cuprinsul subcapitolului Invazia hunilor se emit interesante constatări 
legate de ipoteza atribuirii goţilor conduşi de Athanaric a valului de pămint nu
mit „Valul Moldovei de Mijloc", adică acela plasat spre limita de sud a Cimpiei 
Moldovei şi-n apropiere de marginea de nord a Podişului Central Moldovenesc, pe 
direcţia est-vest. După migraţia hunilor, a cărui caracter relativ devastator deter
mină unele schimbări calitativ-cantitative in conţinutul culturii localnicilor, se 
observă „o evoluţie şi o tendinţă vizibilă a culturii Sîntana de Mureş de a so apropia 
şi a se integra treptat culturii daco-romane de tip Ipoteşti. Evoluţia aceasta pe 
planul culturii materiale, este atît de evidentă incit este greu dc apreciat încă pină 
la ce dată, în secolul al V-lea, (trebuie să vorbim de cultura Sintana de Mureş si 
începind de la care dată despre cultura Ipoteşti" (v. p. 117). De altfel ideea con
tinuităţii valorosului fond local cultural şi etnic apare în mod pregnant la înche
ierea lucrări, la sfîrşitul perioadei de dominaţie bunică vorbindu-se „de o refacere 
a unităţii culturale de aspect daco-roman pe întreg cuprinsul Daciei de dinainte 
de cucerirea romană, lai- unitatea culturii daco-romane precede şi pregăteşte uni
tatea si romanitatea poporului român" (V Concluzii, p. 120).

In scopul unei rapide găsiri a informaţiei, cartea la care ne-am referit pe 
scurt, de altfel de o bună prezentare grafică, ne oferă înaintea materialului ilus
trativ un indice general de termeni.

Concluzionînd, recomandăm sincer această reuşită a genului tuturor celor in
teresaţi într-o cunoaştere mai bună a istoriei, dar mai ales specialiştilor.

MUGUR ANDRONIC



A l'RELIAN  CIORNEI, MUREŞ G1I. RÂDAŞANU. JOCURI POPULARE UUCOVl- 
NENE, Suceava, 1 !)81 .

Masivul volum Jocuri, populare bucovinene (1 î»81) de Aurelian Ciornei şi 

Mureş Gli. Rădăşanu .publicat de Comitetul judeţean de Cultură şi Educaţie So

cialistă şi de Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de 

masă se impune dintr-odată atenţiei ca o operă de prestigiu ştiinţific de necontestat.

După .un argument (Alexandru Toma) şi un Ca viu t inainte, urmează Harta 

folclorica a judeţului, cercetîndu-se jocul, muzica, strigăturile şi portul popular bu

covinean. Harta folclorică împarte jocurile pe zone de munic şi şes, precum şi în 

subzone. in care autorii surprind atit genul proxim, cit şi diferenţa specifică a aces

tora, fie din Bucovina, fie din intreaua ţară, subliniind originalitatea si caracte

risticile jocurilor populare bucovinene, după istoria, felul de viaţă şi psihologia 
locuitorilor.

Autorii au analizat şi „regîndit" experienţa acumulată, in ceea ce priveşte 

notarea grafică a mişcării jocurilor populare (semnele convenţionale de bază) şi 

au descris HO de jocuri populare, cu toate datele ştiinţifice, urmărind varianta cea 

mai expresivă. Sint publicate apoi strigăturile, ce însoţesc jocurile, din care, unele 

comenzi la joc, un capitol de melodii de joc (culegerea şi aranjamentul muzical : 

Dragoş I.ucan), îndrumări metodice in ajutorul instructorului de dansuri, pentru 

păstrarea şi perpetuarea autenticităţii jocurilor, fotografii (Dumitru Vinţilă), un 

indice alfabetic de circulaţie a jocurilor, un glosar de cuvinte şi o bibliografie 

selectivă încheie frumosul volum, la realizarea căruia au contribuit : Ion Carp 

Fluerici (coperta, planşele şi vignetele), Gheorghe Gătnan (cartografia). Sever Tita 

(consultant ştiinţific). Volumul a fost îngrijit in tipografia de la Suceava de Petru 
Drişcu.

El se impune ca o sinteză ştiinţifică a eforturilor făcute de autori timp de un 

afert de veac, de a valorifica şi munca înaintaşilor dar, mai ales, de a da o operă 

de valoare in ceea ce priveşte notarea jocurilor populare bucovinene. aşa cum s-a 

transmis din strămoşi, din generaţie in generaţie, pină astă/i.

Cercetind volumul, lucrare de sinteză coregrafică, te stăpineşte tot timpul un 

sentiment de mindrie în faţa atîtor valori morale şi virtuţi fizice ce înnobilează pe 

locuitorii plaiurilor bucovinene. Toate acestea sint atestate in acest volum şi re

velate de autori ca tnalte expresii artistice, aşa cum „zice" şi strigătura :

Foaie verde brăbănoc 

Hai, flăcăi, cu toţi la joc.

Să se mire soarele 

Cum ne sar picioarele !

GR AŢI AN JUCAM

TRAIAN CANTEMIR — STUDII DE LITERATURA, 

laşi, Editura Junimea, 1 !)8:), 179 p.

o

Cunoscut cercetător în domeniul dialectologiei (Texte istroromâne. Editura 
Academiei, Bucureşti, 1959), al folclorului (Folclor literar românesc, Rîmnicu-Vil- 
cea, 1979), al folcloristicii (Invocaţia in poezia populară. Editura Litera, Bucu
reşti, 1980) şi autoi al unui roman Metisa academica. Cernăuţi, 1938), Traian Can
temir reuşeşte să adune, Intr-o culegere reprezentativă, o parte dintre contribuţiile 
sale, numeroase şi pertinente, prin care şi-a concretizat, de-a lungul timpului, in
vestigaţiile pe tărîmul istoriei literaturii române, contribuţii ce au văzut mai iu
tii lumina tiparului in diverse publicaţii nemenţionate (t'eea ce ni se pare a fi 
anormal) in finalul fiecărui studiu incorporat in cartea de faţă. Actul pe care şi-I 
asumă Traian Cantemir, este, după opinia noastră, concludent pentru dimensiunile 
si direcţiile propriei activităţi ştiinţifice, relevindu-se, in acelaşi timp, şi ca ne
cesar istoriei literare ca atare (chiar dacă autorul s-a dovedit excesiv de exigent, 
parcimonios chiar, în operarea selecţiei). Aceasta cu atit mai mult cu cit studiile 
sale de literatură clarifică o serie de chestiuni importante legate de viaţa şi acti
vitatea scriitorilor avuţi in vedere, sau abordează teme şi subiecte neglijate ori mai 
puţin cercetate de alţi istorici literari. De altfel, asupra intenţiilor autorului şi a 
opţiunilor sale ne edifică, in primul rînd, însuşi sumarul cărţii : Dimitrie Cantemir, 
savant şi patriot; A doua stagiune a lui Anton Pann la Rimnicu Vilcea ; M. Ko
gălniceanu in documente mănăstireşti; Opinii despre primele scrieri ale lui Alecu 
Russo; Vocaţia literară a lui Ciprian Porumbescu; Arta versificaţiei la Eminescu; 
Elemente eufonice in versul eminescian ; O monografie necunoscută despre Emi- 
nescu; Ipoteştii lui Eminescu ; Sursele poporanismului lui Jean Ilart ; Principiile 
ideologice ale revistei „Junimea literară“ ; Consonante Intre lirica lui Octavian 
Goga şi Şt. O. los if; Aspecte ale nuvelisticii lui Gib Mihăescu.

Intr-un extrem de sumar Cuvint inainte, concludent pentru nedezminţita mo
destie. a lui Traian Cantemir, el îşi caracterizează cu exactitate contribuţiile în 
Următorii .termeni : „O parte (dintre studii — n.N.C.) au caracter biografic, com- 
pletînd datele cunoscute. Alta e destinată retrospectivei operelor literare ale scriito
rilor dc pînă la al doilea război mondial", cuprinzînd „particularităţi lăsate în 
umbră" sau stăruind nu numai asupra scriitorilor proeminenţi ci şi „asupra ace
lora peste care istoriile literare trec în goană..." Din acest unghi privind lucrurile, 
istoricul literar Traian Cantemir ne pune în faţa unui pios gest de restituire aug
mentat şi prin atenţia acordată „unor manuscrise care n-au văzut lumina tiparu
lui", conţinind „clemente care concurează atit la stablirea exactă a biografiei auto
rilor cît şi la cunoaşterea evoluţiei lor literare" si oferind „o imagine clară despre 
personalitatea artistică a scriitorilor aduşi în discuţie". Sintcm, prin urmare, avizaţi, 
chiar din această lapidară „expunere de motive", in legătură cu noutăţile puse 

in circulaţie dc cartea lui Traian Cantemir, iar parcurgerea studiilor ne convinge 

pe deplin, de utilitatea unor astfel de contribuţii complementare. Comentariile în 

marginea manuscriselor inedite apare cu atit mai necesară şi utilă, cu cît publi

carea exhaustivă a tuturor scrierilor rămase de la un scriitor sau altul necesită
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timp îndelungat şi spatii tipografice, ample, dificultăţi care, obiectiv vorbind, nu 
se Iasă depăşite cu uşurinţă, in pofida celor mai optimiste iniţiative.

Demersurile cercetării istorico-literarc întreprinse dc Traian Cantemir, ba
zate pe o solidă tradiţie pozitivistă, urmează o orientare tot mai intens manifestată 
in ultima vreme la noi, ce vizează recuperarea, prin variate mijloace, a moştenirii 
noastre culturale în vederea valorificării sale exhaustive şi a conturării, pină in 
detaliu, a uriaşei fresce cultural-artistice realizate de forţele creatoare ale popo
rului nostru. Meritul principal al cărţii lui Traian Cantemir consistă, după păre
rea noastră, in aceea că autorul s-a aplecat cu atenţie asupra bogatelor surse de 
informare conţinute de diverse arhive publice sau particulare, punînd astfel in cir
cuit n serie largă de informaţii inedite cum sint cele referitoare la avatarurile 
„stagiuni" lui Anton Pann la Rimnicu Vilcea. la activitatea lui M ihail Kogălnicea
nu ca administrator şi avocat al mănăstirilor' Neamţ şi Secu sau la odiseea casei 
Eminovicilor de la Ipoteşti.

Pentru orice isto^jc al literaturii române Eminescu reprezintă nu numai o 
obsesie ci şi o „piatră de încercare", motiv pentru care cea mai întinsă parte a 
căt'ţii iui Traian Cantemir este dedicată creaţiei poetului nostru naţional, în speţă 
cercetării operei sale sub raportul tehnicii prozodice cu preocuparea de a sublinia 
aportul acesteia la potenţarea valorii artistice a versului eminescian şi de a evi
denţia inovaţiile pe care genialul poet le aduce şi in acest compartiment al creaţiei 
literare.

în ceea ce priveşte studiile care valorifică masiv materialul documentar, 
trebuie subliniată maniera aparte de prelucrare şi prezentare a acestuia, Traian 
Cantemir, deşi citează copios (cum este şi normal in astfel de situaţii), reuşeşte rea
lizarea unui adevărat scenariu ceea ce conferă scriiturii sale veritabile valenţe 
literare. Distingem in astfel de pagini o transparentă vocaţie de scriitor pe care 
dâcă Traian Cantemir' şi-ar valorifica-o în sensul intenţionalităţii artistice, ne-ar 
putea oferi surprize plăcute, notabile poate ca literatură în marginea documentu
lui sau' prin colaje de documente.

Caracterizate prin sobrietate şi rigoare, argumentaţie bogată şi probitate ştiin
ţifică, Studiile dc literatură ale lui Traian Cantemir constituie reaie contribuţii ale 
domeniului pe care istoria literară le va lua cu siguranţă in consideraţie.

NICOLAE CÂRLAN

t

PAUL CĂLINESCU, Proiecţii in timp. Amintirile unui cineast. 

Postfaţă : Ecaterina Oproiu, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1!>82, 236 p.

Toamna anului 1982 a adus in vitrinele librăriilor volumul cu titlul de mai 
sus, al cineastului Paul Călinescu. Fiu al meleagurilor sucevene (mania sa era 
Alexandrina Bonachi din Basarabi-Fălticeni), acesta sc va simţi atras Ia o virstă 
fragedă de mirajul aparatelor de fotografiat. Va mînui cu pasiune tot ce oferea 
tehnica timpului in acest domeniu, iar mai tîrziu se va consacra total celei de 
a şaptea arte, fiind socotit unul din pionierii cinematografiei româneşti.

Ce l-a îndemnat să aştearnă pe hirtie amintirile, ne-o spune chiar autorul, 
in „Cuvîntul înainte" al volumului : „Tezaurizasem, in aproape o jumătate de se
col de cinematografie, o mare cantitate de fapte şi gesturi, de momente şi portrete, 
de elanuri si clipe de depresiune. Participant direct la istoria vie a cinemato
grafiei româneşti, „ascunsesem" in diferite „colţuri" ale memoriei, in pagini vechi 
de notiţe, in vreun plic cu fotografii sau cu decupaje, zeci şi sute de asemenea 
nuclee de viaţă. Cartea sc scria de la sine, o scria viaţa".

Ceea ce l-a caracterizat de-a lungul întregii sale cariere artistice, a fost 
continua sete de perfecţionare, de pătrundere in tehnica cinematografică ; de a 
descoperi oameni şi locuri pe care să le imortalizeze pe peliculă. Viaţa i-a oferit 
uneori insatisfacţii, dar voinţa de a lăsa ceva durabil, i-a dat puterea să învingă 
greutăţile.

După absolvirea studiilor universitare. Paul Călinescu îşi va procura împreună 
cu fratele său un aparat de filmat, reuşind să realizeze primul film  de scurt me
traj : Grădinile Capitalei. „Era — ne spune autorul — o trecere fugară prin cele 
mai frumoase parcuri din Bucureşti, o mişcare sincopată de imagini surprinzînd
o vegetaţie luxuriantă. Nu era incă ceea ce s-ar putea numi o realizare, dar a 
reprezentat o fructuoasă experienţă şi. mai ales, un imbold pentru mine, docu
mentaristul in devenire". La StOekholm, în 1934, filmul său Viaţa studenţilor dc 
la Oficiul Naţional dc Educaţie Fizică (ONEF), prezentat in cadrul Congresului in
ternaţional al sportivilor, s-a bucurat de un mare succes.

Anul I93i; aducea cineastului român satisfacţia colaborării cu case de filme 
de peste hotare. Se înfiinţează Oficiul Naţional de Turism, precum şi Serviciul 
cinematografic ONT. Această ultimă sarcină revine chiar lui Paul Călinescu. Casa 
Tobis-Melo Film din Berlin propune statului român colaborarea pentru a se rea
liza trei filme documentare cu subiect despre România. Cu echipa germană, cine
astul român realizează peliculele : Hucureşti, oraşul contrastelor, România şi Ge
neraţia dc mîine. Prezentate la Paris in sala lena. sub auspiciile Societăţii de geo
grafie, filmele au fost. apreciate de public.

Am insistat asupra începuturilor din activitatea cinematografică a lui Paul 
Călinescu, pentru a sublinia că voinţa de afirmare, de a face artă autentică, i-au 
adus satisfacţii pe deplin meritate. De aici înainte, filmul va însemna pentru el 
însăşi raţiunea, vieţii sale. acel „violon d-Ingres" răminind undeva uitat în negura 
anilor.

Filmografia de la sfîrşitul volumului ne ajută să urmărim realizările regi
zorului şi ■ scenaristului. Astfel, in 1938, semnează regia filmului de scurt metraj
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Ţara M oţilor;- comentariul aparţine lui Mihail Sadoveanu. Pelicula a fost premiată 
in 1939 la Festivalul Internaţional de Artă Cinematografică — Bienala do la 
Veneţia.

In perioada 1937— 1942. este redactor şef -şi regizor la Jurnalul de actualităţi 
ONT ; in acest interval realizează 135 de jurnale. Filme ca Mindra noastră ţara 
(1941). Munţii Făgăraş (1942), IJobrogea (1944), Atenţie, fragil (1944), împrumutul 
de aur (1945), Floarea Reginei (1946), Toamna la ţară (1947), Agnita-Bolorca (1947), 
România 1918 (1948), Toamna iti Delta Dunării (1950), sint realizări la care Paul 
Călinescu semnează regia, iar la unele şi scenariul, dczvăluindu-ne un cineast in 
plină putere de creaţie, apreciat de public şi de critica de specialitate.

Răsună Valea (1949), producţie „Romfilm" după un scenariu de Mireea Şte- 
fănescu, în regia lui Paul Călinescu, a întrunit o echipă de interpreţi de primă 
mărime, printre care amintim pe Marcel Anghelescu. Geo Barton. Radii Beligan, 
Nicolae Sireteanu. Ion Talianu, Ioana Mataehe şi Mihai Fotino. In .1950, filmul 
obţine diploma de onoare a Festivalului Internaţional de Artă Cinematografică de 
la Karlovy-Vary.

In 1954, publicul românesc are prilejul să vizioneze Desfăşurarea, după lu
crarea cu acelaşi titlu a lui Marin Preda. Scenariul e semnat de scriitor şi de 
Paul Călinescu, iar regia de acesta din urmă. Un nou lot de artişti talentaţi este 
folosit pentru a da viaţă filmului : Colea Rău tu, Ernest Mafiei, Vasile Tomazian, 
Ştefan Ciobotăraşu ş.a.

Neobosit, Paul Călinescu semnează scenariul şi regia filmului Pe răspunderea 
mea (produc ţie a Studioului cinematografic Bucureşti, 1956) ; în 19 6 1 , Milinca 
Ghoorghiu realizează scenariul filmului Porto-Franco, după romanul F.uropolis al 
Iui Jean Bart. Regia aparţine lui Paul Călinescu, iar pelicula a însemnat un suc
ces pentru cinematografia românească.

Ultimul film de lung metraj (din 1964), este Titanic Vals; scenariul e sem
nat de Tudor Muşatescu şi Paul Călinescu. după comedia cu acelaşi titlu a lui 
Muşatescu. Regia aparţine Iui Călinescu. Distribuţia a cuprins artişti de primă 
mină ai scenei româneşti : Gr. Vasiliu-Birlic, Coca Androriescu, Mitzura Arghezi, 
Mihai Fotino, Ion Dichiseanu, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Florin Scăilătescu ş.a.

Volumul se bucură de o Postfaţă semnată de «Ecaterina Oproiu. In peste 40 
de pagini, reputatul critic de artă face aprecieri pertinente despre aportul lui 
Paul .Călinescu in cinematografia românească. Sînt referiri şi la epoca in care a lu
crat cineastul, menite să pună mai pregnant în lumină strădaniile acestuia in 
propăşirea filmului românesc. Ecaterina Oproiu arată că fusese solicitată să facă 
doar o prefaţă protocolară şi continuă : „Cred că trebuie să fim recunoscători şi 
lui Paul Călinescu, fiindcă s-a hotărît să-şi scrie amintirile, şi Editurii Sport-Tu- 
rism, pentru că Ie-a găsit loc intr-un plan supraasaltat (...). Volumul de faţă e cu 
atit mai preţios, cu cil apare pe un teren aproape deşert".

Capitolele in care şi-a împărţit cartea Paul Călinescu, sint judicios alese şi 
oglindesc in mod armonios activitatea desfăşurată timp de o jumătate de secol 
pe tărîmul artei cinematografice. Autorul pune la dispoziţia publicului şi un bo
gat număr de fotografii, începind cu aceea a tinărului dc 12 ani — elev la Liceul 
militar „Nicolae Filipescu" dc la Mănăstirea Dealu şi încheind cu o şarjă amicală : 
caricatura regizorului, făcută de Victor Iliu. Surprindem in cuprinsul volumului 
imagini din activitatea regizorală, scene din filmele realizate, întilniri cu scriitorii 
(Tudor Arghezi pentru scenariul filmului Metehne ascunse, Tudor Muşatescu pen
tru filmul Titanic Vals), cu actorii (Gr. Vasiliu-Birlic, Ion Talianu, Ion Popcscu- 
Gopo, Fory Eterle, Ştefan Ciobotăraşu, Mihai Fotino ş.a.).

Scrisă intr-un iimbaj cald. fluent, cartea lui Paul Călinescu se citeşte cu 
plăcere Autorul umple un gol în cunoaşterea retrospectivă a ceea ce s-a făcut 
in ţara noastră pentru dezvoltarea artei cinematografice şi aducerea ei in con
certul mondial al confruntărilor.

Condiţiile grafice in care a apărut volumul onorează Editura Sport-Turism 
clin Bucureşti.

EUGEN DIMITRIU

EUSEBIU CAM ILAR. CARTEA DE PIATRA. Ediţie îngrijită, note şi 
prefaţă de Constantin Călin. Editura Dacia. CIuj-Napoca, 1981.

Constituită din două părţi, inegale ca dimensiune, Cartea dc piatră ul
tima apariţie editorială postumă a lui Eusebiu Camilar, este un volum care 
poartă amprentele caracteristice ale stilului său fluctuant. îngrijit şi prefaţat de 
Constantin Călin, partea iutii a volumului, intitulată Pădurea arsă. cuprinde o 
suită de nostalgice evocări ale unei lumi apuse, către care tinde sufletul zbuciu
mat al prozatorului. Obosit de confruntările diurne cu viaţa, simte nevoia unui 
refugiu reconfortant pe care nu şi-l poate imagina decit in vremuri arhaice.

Motivul literar nu e nou. In versuri, l-a utilizat Şt. O. losif. Poetul tran
silvănean insă nu se reîntoarce prea mult in trecut, ci-şi stabileşte zona de paci
ficare interioară intr-o anterioritate apropiată. Eusebiu Camilar nu rămîne in 
perimetrul patriarhalului, ci trece mai departe, spre izvoarele istoriei. Ii face im 
presia că primitivitatea de atunci avea mai multă înţelegere umană, mai multă 
nobleţe sufletească. In căutarea acestui Eden imaginar, scriitorul nu fixează po
vestirilor date precise şi nu schiţează personaje cu biografia conturată. Naraţi
unile lui curg intr-o fluiditate uşoară, elegiacă. Eroii lor sint simple prezenţe 
nominale care concurează prea puţin la întreţinerea intrigii. Nici geografia ac
ţiunilor întreprinse nu cunoaşte determinări obişnuite. In locul acestora intervin 
remarcabile imagini peisagiste prinse in răcoarea îmbujorată a dimineţii sau in 
lumina difuză a amurgului. Fiecare din ele nu-i decit o pledoarie pentru reîn
toarcere in sinul naturii. Rousseau-ismul transparent, prins intr-o frazeologie 
luxuriantă, abundă in special in metafore care sclipesc pe parcursul textului ca 
apa pe prunduri. Originalitatea figurilor de stil atrage magnetic, deschizînd ape

titul pentru lectură.
Dacă Pădurea arsă este expresia lirică a evadării scriitorului într-o lume 

dispărută, arsă de trecerea timpurilor. Curtea dc piatră rămîne in schimb re
versul incontestabil al acesteia. Fixată in actualitatea imediată, ea înregistrează 
confruntările lui Eusebiu Camilar cu viaţa, cu lumea din jur. Avind un conţinut 
dur, de piatră. însemnările zilnice care constituie partea a doua a volumului, 
sc- inaugurează cu 1960, anul morţii mamei prozatorului, si continuă pînă în 
1965, cind rănile sufleteşti se cicatrizează. Deşi li se spune „însemnări zilnice'*, 
ele nu acoperă toată suprafaţa timpului indicat, pentru că in intervalul acesta 
apar sincope de durată. Ele se datoresc faptului că Eusebiu Camilar nu poate 
rezista tentaţiei de a nu-şi relua, cel puţin temporar, contactul cu însemnele 
civilizaţiei, cu instituţiile de cultură ale vremii, cu vechile lui prietenii literare. 
Deşi zbuciumul epuizant al Capitalei, cu toate neajunsurile ei, l-a dezgustat nu 
i> dată. hotărindu-1 să asculte glasul pămîntului şi să se reîntoarcă la vatra 
copilăriei, unde credea că-şi va găsj condiţiile necesare actului de creaţie, totuşi 
nu reuşeşte să rămînă izolat decît cu intermitenţe.

Oscilaţia dintre tentaţia satului şi cea a oraşului e explicabilă. Deşi scrii
torul are adinei rădăcini rurale, spiritual el e un produs al cetăţii care nu-i 
rămîne străină şi indiferentă. Ei ii datoreşte cumulul de cunoştinţe înmagazina
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şi tot ei situaţia socială. în plus, ruralitatea nu-1 satisface, cum se aştepta, pen
tru că n-o găseşte vieţuind la umbra miturilor şi a tradiţiilor milenare, ci fră- 
mintatâ de o problematică similară celei de care e cuprinsă întreaga populaţie 
a ţării. Amploarea la care se ridică in cadrul comunei natale e prezentată sumar. 
Jurnalul nu-şi poate permite discursivităţi disproporţionate. Nici stilul, devenit 
enunţiativ şi grăbit, nu îngăduie depăşirea dimensiunilor prestabilite. Cu toate 
acestea. Eusebiu Camilar găseşte uneori spaţiul necesar pentru a-şi face şi citeva 
fugare introspecţii, dovedind o viaţă interioară activă, bogată 111 preocupări .şi 
aspiraţii.

După cum informează Constantin Călin, jurnalul 11-a rămas la prima lui 
redactare. Intervenţiile ulterioare dau posibilitatea să se descindă in laboratorul 
de lucru al scriitorului, observindu-se nu numai etapele succesive ale creaţiilor, 
ci şi considerentele compoziţionale care au determinat diverse modificări. întru- 
cit lucrarea n-a fost transcrisă pentru a fi predată tiparului, meritul lui Constan
tin Călin e de a o fj descifrat cu pacientă şi înţelegere, identificlnd in revărsarea 
adausurilor etajate ultima formă realizată de autor.

Iii limitele aceleaşi munci de valorificare a jurnalului se cuvine menţio
nată apoi multitudinea şi competenţa notelor cu care îngrijitorul ediţiei însoţeşte 
textul. Consătean şi admirator al lui Eusebiu Camilar. Constantin Călin oferă 
indicaţiile cele mai valoroase referitoare la mediul ambiant in care s-a retras
o vreme Eusebiu Camilar. Imaginea activităţii prozatorului desfăşurată la Udeşti— 
Suceava devine astfel mai clară, mâi reală.

Prefaţa semnată de Constantin Călin depăşeşte mult volumul consideraţiilor 
obişnuite în asemenea ocazii. Avind factura unui studiu introductiv, ea orien
tează lectorul asupra întregii opere a lui Eusebiu Camilar. Scrisă cu obiectivitate 
şi simţ critic, sinteza e menită să suplinească monografia pe care Constantin 
Călin a promis-o de mult şi pe care o aşteptăm cu legitim interes.

TRAIAN CANTEMIR

VALORI BIBLIOFILE DIN PATRIMONIUL CU LT U R A L-N AŢION A L. 
CERCETARE SI VALORIFICARE, 

i, Rimnicu Vilcea, 1980, 445 p. ; 11, Bucureşti. 198:!, 5(>7 p. (ambele cu ilustraţii)

în  anul 1979, Direcţia economică şi a patrimoniului cultural naţional din 
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, prin sectorul In a cărui sferă de com
petenţă intră evidenţa, cercetarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea bu
nurilor din categoria „Valori bibliofile", a organizat o consfătuire-test cu parti
ciparea celor implicaţi în acest domeniu. Dezbaterile prilejuite do această ocazie 
au evidenţiat necesitatea organizării unor sesiuni ştiinţifice de anvergură naţio
nală in cadrul cărora să se valorifice rezultatele investigaţiilor întreprinse de
toţi cei aplecaţi asupra istoriei scrisului şi a cărţii pe teritoriul patriei noastre.
Urmarea unei atarj iniţiative lăudabile constă in faptul că, din 1980, se desfă
şoară anual astfel de sesiuni, intr-o organizare ireproşabilă, ale căror conse
cinţe pozitive în ceea ce priveşte adincirea cercetării şi cunoaşterii culturii noastre 
(îndeosebi) vechi se relevă tot mai evident, lin cadrul celor patru manifestări 
desfăşurate pină in prezent (1980 — Călimăneşti—Vilcea ; 1981 — Arad : 1982 — 
Sf. Gheorghe : 1983 — Tirgovişte) un număr impresionant de lucrători din muzee 
şi biblioteci, din institute de cercetare precum şi cadre didactice (preponderent 
din invăţămîntul superior) au supus atenţiei şi dezbaterii importante şi semni
ficative lucrări ştiinţifice, rod al propriilor cercetări întreprinse in domeniul 
bibliofiliei. au avut posibilitatea să facă un util schimb de experienţă, să-şi 
perfecţioneze metodologia de cercetare ştiinţifică şi nivelul de pregătire profe
sională. Acestor remarcabile consecinţe le pot fi, desigur, adăugate altele : cu
noaşterea directă a unor valori bibliofile de excepţie etalate in expoziţiile orga
nizate- ad-hoc, contactul nemijlocit cu aspecte ale vieţii spirituale şi cu zestrea 
culturală a unor zone importante din ţară (fiecare avind specificul şi densitatea 
proprii in contextul culturii naţionale) şi. nu în ultimul rînd, realizarea unui
climat de benefică emulaţie necesar pentru propulsarea cercetării, cu deosebire 
din muzee şi biblioteci, la nivelul celor mai exigente cerinţe.

Corolarul superior al acestor atit de binevenite sesiuni îl reprezintă, in
discutabil, publicarea comunicărilor prezentate în volume cuprinzătoare şi re
prezentative a căror apariţie de pină acum indică intenţia periodicităţii. Se află 
deja la indemina cercetătorilor şi a publicului larg două astfel de volume con- 
ţinind comunicările sesiunii de la Călimăneşti şi. respectiv, ale aceleia de la 
Arad. în ele sint incorporate un număr apreciabil de comunicări (69 in primul 
si 81 in cel de al doilea), a căror notă comună este conferită de ţinuta ştiinţi
fică elevată şi de înaltul grad de noutate, mai ales sub aspectul informaţiilor 
inedite conţinute. Demn de subliniat ni se pare. în egală măsură, faptul că am
bele volume conţin contribuţii ştiinţifice venite din absolut toate judeţele ţării, 
ceea ce dovedeşte că cercetarea ştiinţifică se află la ea acasă nu numai in insti
tutele de resort, ea fiind practicabilă cu rezultate notabile de un însemnat 
număr de muzeografi, bibliotecari, cadre didactice din invăţămîntul liceal etc., 
ceea ce relevă câ această activitate se poate desfăşura fructuos peste tot unde 
există interes şi pasiune şi că in domeniul istoriei cărţii se poate vorbi, in mo
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mentul de faţă, de cercetare ştiinţifică Ia scară naţională, graţie condiţiilor pro
pice asigurate pentru aceasta.

Structurarea studiilor şi materialelor in volumele de care ne ocupăm re
flectă. în genere, direcţiile principale ale cercetării bibliofile pînă la data redac
tării lor : Contribuiţi la istoria tiparului rituriiccan — 275 de ani de la pritna 
tipăritură; Contribuţii la bibliografia româneasca veche; Circulaţia curţii vechi 
româneşti; însemnări autografe; Colecţii bibliofile ; Valorificarea patrimoniului 
bibliofil în voi. I. Rîmnicu Vilcea. 1!*80 şi Bibliofili şi b ib liofilie: Manuscrise; 
Carte veche românească; Circulaţie şi însemnări; Carte rara in voi. al 11-lea, 
Bucureşti, l!)8:t, fără a fi însă in măsură să dea o imagine totuşi completă asupra, 
varietăţii tematice, a încărcăturii de informaţii şi semnificaţii puse in evidenţă 
de cele 150 de studii şi materiale ilustrind dimensiuni chiar şi nebănuite pină 
acum ale culturii noastre vechi şi premoderne. In orice caz. Virgil Cindea, sem
natarul Cuvînţului inainte la ambele volume, este îndreptăţit să afirme că, prin 
sesiunile pe teme de bibliografie şi, implicit, prin publicarea materialelor pre
zentate. „se adaugă, fără îndoială, un nou capitol in istoria civilizaţiei cărţi: in, 
România". Adevărul cuprins in această aserţiune îşi va releva şi mai deplin 
valabilitatea in momentul în care se va trece la valorificarea in lucrări de sin 
teză a comunicărilor cuprinse in volumele discutate (şi în cele care vor urma> 
sau vor trece şi in sfera de preocupări a specialiştilor din atitea domenii si dis
cipline (nu numai) umaniste, care pot găsi aici adevărate mine de informaţii sau 
reale posibilităţi de elucidare a unor chestiuni mai puţin clarificate pină in prezent

Dincolo de atari aprecieri şi constatări, se impune a evidenţia, ca deose
bit de semnificative cîteva coordonate majore ce se detaşează pregnant din aceste* 
două volume :

— evidenţierea excepţionalei unităţi a culturii româneşti scrise, ecou şi. 
în acelaşi timp, resort de potenţare a indestructibilei conştiinţe a unităţii tuturor 
românilor. în pofida faptului că vicisitudinile istoriei i-a determinat să trăiască 
vreme îndelungată despărţiţi de frontiere arbitrare ;

— gradul de cultură, atit la nivel de producţie cit si de receptare, al po
porului nostru de-a lungul zbuciumatei sale istorii ;

— concomitenţa fenomenelor culturale majore de pe meleagurile româneşti, 
cu cele de pe plan european si universal:

— contribuţia culturii româneşti la tezaurul culturii universale, prin ele
mente pline de originalitate şi cu inegalabilă încărcătură valorică, prin iniţiative 
specifice cu rezonanţe fertile etc.

In încheiere se impune un cuvint cald de recunoştinţă faţă de Consiliul' 
Culturii si Educaţiei Socialiste, faţă de organele locale de partid şi de sta1., dc 
forurile culturale din judeţele in care s-au organizat sesiunile ştiinţifice si o bine
meritată laudă pentru redactorii acestor volume şi organizatorii sesiunilor. Mo iica- 
Breazu şi liodica Bănăteanu, pentru colegiul de redacţie — Angola l ’opescu /înv.’i- 
ceni, Virgil Cindea, Gabriel Strempel, Dan Simonescu, I. C. Chifimia, ton Si• iea. 
Viorica Secărescu —, pentru tehnoredactorul Adrian Hoajă, prin a căror osirdie 
volumele prezentate au văzut lumina tiparului si către care. sintem convinşi, sc- 
îndreaptă gratitudinea tuturor colaboratorilor.

NICOLAE CÂRLAN

CONTRIBUŢII B IBLIOGRAFICE SUCEVENE LA CUNOAŞTEREA 
ISTORIEI Ş I CULTURII DIN NORDUL MOLDOVEI 

SUCEAVA  —  Anuarul Muzeului Judeţean voi. I— IX  (1969— 1982)

PETRU FROICU. EUGEN DIM ITRIU

între provinciile româneşti ale vechii Dacii. Moldova de Nord reprezintă o 
zonă istorică şi etno-folclorică de mare densitate. Bucovina — nume dat acestui 
aţinut după smulgerea lui brutală din trupul ţării de către habsburgi — a trecut 
prin multe încercări, cărora a reuşit să le reziste în decursul celor 144 de ani 

de stăpînire străină.
Condiţiile vitrege in care au trăit românii de aici sub stăpînire străină i-au 

mobilizat in permanenţă să menţină vie conştiinţa naţională, să lupte pentru 
păstrarea limbii, a tradiţiilor şi a valorilor permanente ale neamului. O  preocu
pare a fost şi aceea de a pune in valoare. în concertul naţiunilor europene, zes
trea înaintaşilor şi de a îmbogăţi prezentul, pentru a-l transmite cit mai bogat 

generaţiilor viitoare.
Este meritul multor cărturari ai locului, precum şi al celor din întregul spa

ţiu românesc de a fi muncit cu abnegaţie pentru consemnarea in opere dura

bile a cercetărilor închinate Bucovinei.
Una din instituţiile chemate prin excelenţă să păstreze in timp valorile spi

ritualităţii româneşti şi să descopere mereu alte dovezi ale prezenţei noastre pe 
■aceste plaiuri, este muzeul. Bucovina are o bogată tradiţie in acest sens şi este 
«le-ajuns să amintim muzeele din diverse oraşe, printre care Suceava. Cîmpulung, 
Rădăuţi sau zona Fălticenilor. Ctitori remarcabili au fost soţii Samuil şi Eugenia 
loneţ la Rădăuţi, Vasile Ciurea şi Artur Gorovei la Fălticeni, Constantin Scor
ia:' ; la Gura Humorului, iar fn zilele noastre figuri luminoase de ctitori sint 
artistul poporului Ion Irimescu şi academicianul Mihai Băcescu. ca să men
ţionăm doar ciţiva. donatorii unor valoroase colecţii muzeale de artă şi. respec

tiv, de ştiinţele naturii.
In condiţiile specifice fiecărei epoci, aceşti remarcabili animatori ai vieţii 

culturale din zonă s-au străduit să valorifice rezultatul cercetărilor istorice, etno
grafice sau de istoria culturii in presa vremii sau în publicaţii de specialitate ale 
muzeelor. Dintre acestea amintim ..Buletinul Muzeului Sucevei" (de la Fălticeni) 
•din 1!11<» sau ..Anuarul de istorie a Bucovinei" (Cernăuţi. 1H44).

In anii socialismului, valorificarea moştenirii culturale cunoaşte dimensiuni 
noi. Pe lingă păstrarea vechilor tradiţii ale spiritualităţii româneşti, s-au făcut 
eforturi considerabile pentru identificarea altor valori permanente ale culturii 
materiale şi spirituale ale neamului nostru. Istoria şi istoria culturii sint ramuri 
•de bază spre care s-au îndreptat eforturile cercetării muzeale din Bucovina. Ve
chea Cetate de Scaun a devenit centru cultural şi ştiinţific al Moldovei de Nord, 
iar Muzeul judeţean Suceava — îndrumătorul şi coordonatorul unei bogate re
ţele muzeistice — cu profil foarte variat : istorie, etnografie, meşteşuguri, ştiinţele 
naturii, oceanografie, cinegetică, arte plastice, culminind eu ..Galeria oamenilor 
<lo seamă" (Fălticeni), instituţie unică in felul ei. in care sint prezentate peste 40
de personalităţi din zonă.

Personalul de specialitate — muzeografi şi cercetători — din muzeele Buco
vinei se preocupă să valorifice permanent, prin publicare, rezultatele investiga- 
*Hlor ştiinţifice. In 15M>!» apare la Suceava primul volum de ...Studii şi materiale*’ 
< !s-./,"ic), in care uri spaţiu mai larg este închinat cercetărilor arheologice. Pre
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ponderenţa articolelor şi studiilor cu caracter istoric se menţine şi în volumul II 
(1971) şi II I  (1973).

Din 1977, publicaţia Muzeului judeţean îşi diversifică şi organizează conţi
nutul pe structura unui anuar, în care apar studii de istorie, de istoria culturii 
sucevene, documente, medalioane, note, cronică, însemnări bibliografice şi aspecte 
din viaţa muzeelor sucevene. Volumul IV (1977) si cele care au urmat, V (1978), 
V I— VII (1979-1980), VIII (1981). IX  (1982) şi X  (1983) beneficiază de „Cuvîntul 
înainte" al unor personalităţi de certă valoare ale culturii româneşti : Mireea 
Muşat, Ştefan Ştefănescu. Hadrian Daicoviciu, Gheorghe I. Ioniţă, Iulian Anto- 
nescu, Dinu C. Giurescu, M. Petrescu-Dîmboviţa. încrederea deplină acordată de 
aceştia colaboratorilor şi colegiului de redacţie a constituit un îndemn pentru o 
activitate ştiinţifică de înaltă ţinută, fapt care a impus publicaţia suceveană aten
ţiei specialiştilor din întreaga ţară. „Ce.rcetările de istorie locală — scrie Mireea 
Muşat — se impun tot mai mult în ultima vreme prin autentice rezultate care de
păşesc cadrul unei zone sau alteia a ţării, devenind de interes naţional, atit prin 
elementele de inedit pe care le aduc in circuitul istoriografie cît şi prin subli
nierea sau dezvoltarea unor concluzii ale istoriei naţionale în ansamblul său. In 
acest fel. atare cercetări se denumesc locale numai datorită simplului fapt că sint 
rezultatul unor colective de specialişti dintr-un oraş al ţării, in realitate, ele fiind 
componente propriu-zise ale uneia şi aceleiaşi istorigrafii româneşti" (Cuvin! îna
inte, IV. 1977, p. 7).

Din punct de vedere cronologic, „Anuarul Muzeului Judeţean" este al trei
lea din Moldova după cele de la Bacău şi Galaţi. Numărul dublu VI—VII din anii 
1979— 1980, cu o paginaţie extrem de bogată, se bucură de aprecierile istoricului
Hadrian Daicoviciu din Cluj-Napoca, care afirmă că anuarul ....se distinge prin
varietatea tematicii, prin marele număr de colaboratori şi prin interesul proble
melor tratate. Studiile de istorie ne fac să călătorim in timp pe plaiurile buco
vinene, din epoca neolitică pină in zilele noastre. Un sector aparte, bine venit, 
este închinat istoriei culturii sucevene, conferind anuarului o fizionomie proprie 
şi un interes sporit, iar publicarea de documente pune la indemina cercetăto
rilor din întreaga ţară un material bogat în resurse interpretative" (Cuvlnt 
înainte, p. 11).

Dovedind o orientare matură, colegiul de redacţie a lărgit cercul colabora
torilor din zonă cu alte nume de cercetători din întreaga ţară care şi-au îndrep
tat preocupările si spre cercetarea istoriei şi culturii bucovinene. întiln im  nume 
de cercetători recunoscuţi pe plan naţional şi peste hotare, de la Institutul de isto
rie şi arheologie „A. D. Xenopol“ Iaşi. Institutul de istorie „Nicolae lorga" Bucu
reşti, de la catedrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Suceava. 
„Anuarul Muzeului Judeţean Suceava — scrie Alexandra Duţescu — a devenit in 
prezent una din cele mai prodigioase publicaţii de gen din ţară, cu circulaţie in
ternaţională (se face schimb de publicaţii similare cu 87 muzee din lume( (...). In 
forma actuală, anuarul reflectă o muncă de cercetare deosebit de intensă. In 
toate formele : de teren, de arhivă, de cabinet" (..Aneteu", nr. 156, noiembrie 
1982. p. 11).

Instituţii de cultură de peste hotare, din Bruxelles. Mainz. Bremen şi Frank- 
furt am Main au subliniat in corespondenţe oficiale către Muzeul judeţean Su
ceava interesul pe care-1 prezintă pentru ele acest anuar. Enumerarea aprecierilor 
pozitive din ţară şi străinătate ar putea continua...

Dat fiind faptul că din 1969. de la apariţia primului volum ...Studii şi mate
riale" (Istorie) au trecut 1-1 ani şi că volumele s-au epuizat, iar cercul celor in
teresaţi s-a lărgit, am considerat util să punem la dispoziţia cititorilor şi cerce
tătorilor bibliografia completă a primelor 9 volume, pentru a oferi o oglindă clară 
a activităţii ştiinţifice in această parte a ţării. In paginile următoare prezentăm 
pe autorii celor 28:i articole şi studii — insumind aproape 3500 pagini structurate 
pe II capitole de bază. Indicele de nume de la sfirşit sprijină orientarea mai 
rapidă în problemele tratate. Numărul curent al autorilor din BIBLIOGRAFIE, in 
ordine alfabetică, cu titlurile lucrărilor respective, apare in acest indice.

Lucrarea noastră se încheie cu cîteva aprecieri despre „Anuar" apărute în 
publicaţiile din ţară.

Ne exprimăm speranţa că această BIBLIOGRAFIE va răspunde cerinţelor pen
tru care a fost alcătuită.

SUCEAVA

—  Anuarul Muzeului Judeţean * —
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