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U N IREA  BUCOVINEI CU ROM ÂNIA (1918— 1993)
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La 28 Noiem brie 1993 se implinese 75 de ani de când. in sala sinodală a  P a
la tu lu i m itropolitan  din C ernăuţi, Congresul G eneral al Bucovine» a proclam at 
revenirea acestei provincii istorice rom âneşti la  p a tria  m am ă •— România.

Când austriecii au ocupat partea de nord vest a P rincipatu lu i M oldovei, in 
anu l 1774, ei consem nează că au înglobat la  Im periu ţinu tu l C ernăuţi şi cea mai 
m are parte  a  ţinu tu lu i Sucevei. Nefiind un num e pen tru  terito riu l ocupat, a u to 
rită ţile  im periale il num esc in mai m ulte  fe lu r i: „fosta parte  a M oldovei"; „co
m itatu l Sucevei" ; „generalatul m oldovean" ; „districtul moldovean" şi ab ia după 
anu l 1777 vor folosi num ele de „districtul Bucovinei" sau „Bucovina", denum ire 
ce s-a impus.

Numele de Bucovina provine de la  pădurile  de fag existente aici, num ite 
„bucovine" şi a  convenit curţii vieneze pen tru  că nu m ai am intea nim ic de ţa ra  
de la care fusese lua t teritoriul.

încercarea dom nitorului Moldovei Grigore III Ghica de a se opune acestei 
cesiuni terito riale  s-a  finalizat p rin  asasinarea lui la 1 octom brie 1777.

în  ceea ce priveşte m odalitatea prin  care noua provincie trebuia să fie 
înglobată la Im periu au  fost mai m ulte păreri, dar populaţia acesteia in frun te 
cu episcopul Dosoftei şi boierul Vasile Balş s-a p ro n u n ţa t pen tru  organizarea ei 
ca o provincie autonom ă care să se guverneze după vechile ei datini şi obiceiuri.

Deşi susţinuţi de Enric Blumengen, cancelarul suprem  al Cancelariei un ite 
boem o-austriece. rom ânii b u co v in en i' nu şi-au p u tu t im pune cerinţele, învingând 
curen tu l gaiiţian care a . determ inat alip irea Bucovinei la G aliţia in anu l 178(>. 
Ace.st fap t a com plicat şi organizarea bisericească. Episcopia Bucovinei a fost 
scoasă de sub ju risd ic ţia  M itropoliei Moldovei şi subordonată in mod artificial 
M itropoliei sârbeşti de la Carlovăţ.

A utorită ţile m ilitare austriece au efectuat încă in cursul anulu i 1774 un 
recensăm ânt al populaţiei din Bucovina. C onstatarea a fost că m ajo ritatea popu
laţiei era rom ânească (14 350 de familii), iar a lă tu ri de ea tră iau  1112 familii de 
hu ţu li veniţi din Pocuţia şi 1.261 fam ilii de ru teni fugiţi de pe moşiile nobililor 
poloni din G aliţia, 58 de familii arm eneşti, 52(i familii evreieşti şi 294 familii de 
ţigani. Aşadar, la o populaţie de cirCa 71 750. 55 495 erau  rom âni, iar l( i225 erau 
huţuli, ruteni, arm eni, evrei, ţigani.

A lipirea Bucovinei la G aliţia a însem nat şi m asive colonizări m enite să 
schim be caracteru l rom ânesc al provinciei.

S unt aduşi colonişti germ ani care sun t aşezaţi în Bucovina de la sud  de 
Prut. în tim p ce terito riu l d in tre  P ru t şi N istru este invadat pur şî sim plu de 
galiţieni.

S unt aduşi apoi secui, slovaci, poloni şi lipoveni care sunt colonizaţi pe 
moşiile m ănăstirilor rom âneşti.

Politica ilum inistă a lui losif al I l-lea  m enită să contribuie la dezvoltarea 
econom ico-culturală a noii provincii a re  daru l de a pune bazele viitoarelor con
flicte etnice prin  aduccrea de noi populaţii care să contracareze pe băştinaşi.
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Rom ânii bucovineni suni conştienţi de acest fapt şi inainteaza num eroase me
morii curţii vieneze refuzând să p artic ipe  la  lucrările  Seim ului de la  Lwow.

La 20 mai 1848 5n cadrul M arii A dunări N aţionale de la C ernăuţi, ro
m ânii cer dezlipirea de G aliţia şi recunoaşterea autonom iei Bucovinei.

Cu acest prilej se observă prim ele urm ări ale politicii dem ografice făcute 
de habsburgi in Bucovina, coloniştii galiţieni susţinând  m enţinerea alip irii Bucovi
nei la G aliţia sau ruperea in două a provinciei şi constitu irea unei Bucovine 
ruteneşti.

S p rijin iţi de poloni, rom ânii bucovineni au  reuşit să im pună Casei de 
A ustria separarea Bucovinei de G aliţia şi recunoaşterea ei ca ducat in cadru l 
Im periului prin  C onstituţia din 4 m artie 1849. O rganizarea ducatulu i s-a făcut 
prin  decretu l im perial d in  9 decem brie 1862.

Cu acest prilej s-a recunoscut faptul că Bucovina era „parte din vechea 
Dacie şi că „diferenţa lim bei, a datin ilo r şi a obiceiurilor nu  îngăduie contopirea 
cu G aliţia".

Cu toate că situaţia  rom ânilor s-a îm bunătăţit (iupă ob ţinerea autonom iei, 
Snfiinţându-se şcoli rom âneşti, totuşi ei continuau să p iardă teren  datorită  desna- 
ţionalizării. Astfel, numai in tre  1875 şi 1880 num ăru l lor scade cu 31.721 de lo 
cuitori, ceea ce reprezenta 7,35%. Politica Casei de A ustria faţă de rom âni a 
fo s t  una defavorabilă, astfel că inclusiv liberala C onstituţie a lui Carol IV din 
1918 nu recunoştea ex isten ţa unui s ta t rom ânesc in Im periul federalizat.

P rin  urm are, la 27 octom brie 1918 A dunarea C onstituantă de Ia C ernăuţi 
a ho tărâ t „unirea Bucovinei in tegrale  cu ce.lelalte ţâri rom âneşti in tr-un  s ta t n a 
ţional independent**, iar la 28 Noiem brie 1918 Congresul G eneral al Bucovinei 
proclam ă prin  lăncii Fiondor „U nirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei in  
vechile ei hotare până Ia Ceremuş, Colacin şi N istru cu Regatul Rom âniei".

1 a 10 septem brie 1919, prin  T ra ta tu l de la  Saint G erm ain. A ustria a re
n u n ţa t la ducatul Bucovinei in favoarea României.

Prin C onstituţia d in  1923 Bucovina a fost in tegrată  in v ia ţa  politică şi ad
m inistrativă a  României M ari, acordânclu-se m inorităţilor largi d rep tu ri care 
făceau posibilă deplina dezvoltare a acestor etnii.

Acest cadru  dem ocratic, asem ănător ţă rilo r din apusul Europei, este distrus 
de bolşevism, care a rup t Bucovina în două la  28 iunie 1940. In p a rte a  de nord 
a acestei provincii rom âneşti a fost adusă populaţie de pe toata în tinderea Im 
pcriu lu i sovietic cu scopul vădit de a slaviza acest teritoriu .

Paralel cu aceste m asive colonizări, s-a procedat la  dislocarea populaţiei 
rom âneşti fie prin  pogrom uri cum a fost cel ele la F ân tâna Albă din 1941. fie
prin  dezerta rea  în S iberia, la care s-a adăugat desnaţionalizarea forţată .

In prezent, cu toate că pactul M olotov-Ribentrop a fost condam nat public 
la n ivel continental şi m ondial, iar U niunea Sovietică s-a dezintegrat, Bucovina 
a răm as ş tirb ită  de partea  de nord a te rito riu lu i său, iar poporul rom ân de 
acolo • i cu ltura sa vor pieri mai devrem e sau mai târziu  în (mijlocul nepăsării 
europene.

L 'LN IO N  DE LA BUCOVINE AVEC LA ROUM ANIE (1918-1993)

R6sume

Le triivoii t]uo voiei est consacre au  75-e ann iversaire  de l'U nion de la 
Bucovine avec la Roumanie, m om ent im portan t dans le processus de consti- 
tu tion  de l'E tat national-un ita ire  roum ain.

L 'a tcur donne tine breve presen talion de, la Bucovine, avânt et apres 
1918, et il conclut : le 28 Novembre 1918 il y e u t un  acte de justice_ historique, la 
p rov inee  c'e-.t inte; ■ i ■ ; nrfaitem ent dans l'l'.tat d6mocrati<|Uc Rom ânia M are (la 
G randc  Roumanie).

A la  fin de l ’ouvrage on m ontre que la  pârtie  nord de cette provinee a 
ele annexd'e p a r S taline en 1940, et elle l’est restee jusqu'.i nos Jours.

STUDII DE ISTORIE

C O N TIN UITA TE ŞI RESTRU CTURĂ RI CU LTU RAL-ETN ICE 
ÎN  NEOLITICU L ŞI ENEOLITICUL ROM ÂNIEI

NICOLAE URSULESCU

M ajoritatea covârşitoare a cercetătorilor acceptă că arheologia este o ş ti
inţa istorică, rezu ltând  de aici că scopul final al oricărei cercetări arheologice 
este să se apropie cât mai m ult posibil de o reconstitu ire com plexă a realită ţilo r 
trecutului. Aceasta implică faptul că, dincolo de num eroa-ele culturi stabilite in 
mod convenţional pen tru  sistem atizarea im ensului m aterial rezultat din săpături, 
să se poată înţelege acţiunea concretă a grupurilo r de populaţii care le-au dat 
naştere, cauzele care determ ină ascensiunea sau decăderea unor culturi, precum  
si interferenţele ce se produc in anum ite m om ente in tre  aceste grupuri de popu
laţii.

Având m ereu în vedere datele concrete furnizate de izvoarele scrise d in  
perioadele mai noi, pu tem  încerca să înţelegem , şi p en tru  perioadele preliterate, 
dacă anum ite m odificări pe care le surprindem  Ia un m om ent dat, în cu ltu ra 
m ateria lă  şi sp iritua lă  d in tr-un  anum it teritoriu , sunt doar rezultatu l unei evo
luţii in te rne (eventual, cu receptarea unor influenţe cu ltu ra le  externe) sau re 
prezin tă poate şi o m odificare cu im plicaţii etnice, prin  pă trunderea  efectivă a 
unor populaţii străine. Din păcate, criteriile pe care le avem  la dispoziţie nu su n t 
nici suficiente, nici destul de elocvente pen tru  a putea sesiza foarte exact p ragul 
d in tre  un sim plu sa lt cu ltu ral şi o restru c tu ra re  etn ică şi culturală.

Astfel, ca p en tru  orice etapă istorică, şi pen tru  lunga perioadă a neoliticu
lu i şi eneoliticului de pe terito riu l României (circa 6000—2000 i.Chr.) este dificil 
să discernem  cu precizie in tre  continu ita te  şi d iscontinuitate. Dacă ne m ulţum im  
să receptăm  situaţia  doar la nivelu l stric t form al al clasificărilor şi diviziunilor 
realizate de cercetarea arheologică rom ânească, atunci avem  tabloul, unui con
glom erat de aproxim ativ  40 de culturi, com plexe culturale , aspecte si grupuri 
locale1. Im portan t este însă ca în acest conglom erat să încercăm  a discerne li
niile d irectoare ale evoluţiei istorice, p en tru  a se pu tea stabili m om entele in 
care avem de a face cu evoluţia cu ltu rală  continuă a aceleiaşi populaţii au toh
tone sau situaţiile în care in terv in  penetraţii m asive de populaţii alogene, urm ate 
de am algam ări şi restruc tu rări etnice.

In acest sens, considerăm  că stadiul actual al cercetărilor arheologice refe
ritoa re  la  perioada neo-eneolitică din Rom ânia ne oferă o im agine de ansam blu 
destul de coerentă asup ra  evoluţiei din toate zo n e le2. C hiar dacă mai există 
lacune de cercetare, acestea se referă  mai m ult la am ănunte , la a-pecte particu 
lare. ia r  nu la im aginea de ansam blu. Credem, deci, eă. pe această bază dccu-

1 E. Comşa, A’eoliticui pe teritoriul României, Consideraţii, Bucureşti. 1987 ; 
P. Roman. Forme de m anifestare culturală d in  eneoliticul târziu şi perioada de 
tranziţie spre epoca bronzului, SC lV A , 32, 1. 1981, p. 21—42.

2 E. Comşa, Betrachlungen iiber die E n tw ick lung  der iicolitliischen K ulturen  
auj rumiinischen Gebiet, SlovArcli, XXXV, 1987. 1, p. 65—103.
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m entarâ. putem Încerca actualm ente o abordare globală a problem ei continu ită ţii 
şi d iscontinuităţii cu ltu rale  şi etn ice a  civ ilizaţiilor neolitice şi eneolitice din
spaţiul carpatic,

Pentru  .1 tra ta  problem a continuităţii, considerăm  că îndeosebi trei elem ente 
sun t mai su g estiv e : ceram ica, plastica antropom orfă şi r itu l funerar (inclusiv
struciura antropologică, acolo unde există date în acest sens). Desigur, evaluanea 
acestor criterii nu se poate lim ita strict la teritoriu l luat în  discuţie, ci trebuie 
realizată In contextul mai larg al evenim entelor ce s-au petrecu t în  perioada res
pectiv;! in spaţiile balcano-egeo-anatolian. nord-pontic şi central-european. Dar 
nici aceste criterii nu pot avea un caracter decisiv în  problem a care ne in tere
sează. Mai ales m odificările în ceram ică nu implică neap ăra t o schim bare etnică, 
ele pu tând  fi şi rezultatul unei evoluţii in terne sau al receptării unor „mode" 
cu ltu rale . De aceea, o concluzie referitoare  la  ex isten ţa unei schim bări etnice 
trebuie să fie rezu itatu l unor observaţii corelate, care să aibă în vedere a tâ t cu l
tu ra  m ateria lă  şi sp irituală , cât şi ansam blul situaţiei istorice d in tr-un  anum it mo
m ent, in tr-o  regiune dată.

Ţ inând  cont de aceste criterii, considerăm  că în lunga evoluţie de circa
4 m ilenii a  neo-eneoliticului din Rom ânia se pot sesiza trei m om ente mai im 
portante. care. pe lângă evoluţia locală, im plică şi prezenţa m asivă a unor popu
laţii venite din afară, rezultând fc»om ene de sinteză etnico-culturalâ.

Un prim  m om ent il reprezin tă procesul neolitizârii, in cadrul căruia cu 
vântul ho tărâ tor l-au avu t neîndoielnic com unităţile din spaţiul balcano-anato- 
lian. Acestea s-au răspând it trep tat, pornind de la D unăre spre nord, peste aproape 
în treg  teritoriu] României. In răspând irea lor, noii veniţi au  a tra s  trep ta t la  m odul
de viaţă neolitic şi com unităţile locale epipaleolitice:;. Se poate sesiza chiar un
mom ent de existenjă paralelă , in zone adiacente, a celor două populaţii, cu m oduri 
de viaţă şi de economie diferite, in  acest sens pot fi in te rp re ta te  com plexele epi- 
paleolitice in curs de neoiitizare de tip  Schela Cladovei — l.epenski Vir, din 
zona Porţilor de F ier. ale D unării'1, precum  şi de tip  Soroca, pe N istru s ; acestea 
au  fost desigur contem porane, pe parcursul m ileniului al V l-lea. cu com unităţile 
grupului neolitic pe deplin form at G ura Baciului Cârcea (răspândit in O ltenia 
şi T ransilvania), şi care  prezin tă certe  analogii cu fenom enele cu ltu rale  Proto- 
Sesklo. Anzabegovo, K aranovo 1 d in  P eninsula B alcan ică6. C om unităţile epipa- 
leolitice locale, a trase  prin  acu ltu ra ţie  la modul de viaţă neolitic, n-au constituit 
doar un elem ent pasiv, ci au  lă sa t urm e ale  prezenţei lor în sin teza cu lturală  
Starcevo-C riş ce s-a form at in spaţiu l balcano-dunăreano-carpatic . încă din prim ul

3 VI. Dumitrescu, Le debut du N eolithique au nord du Danube en It(tu
rnante, /ictex du V III Congres Int. des Sciences Pre-et Protohistoriques, t.I.. 
Belgrad , 1971. p. 85—9 6 ; E. Comşa, Q uelques donees sur le procesSUs de la neo- 
lithisation dans le territoire de la Roum anie, AAC arp , X V III, 1978, p. 69—74; 
Al. Păunescu, Les industrios lith tques du  N eolithique ancieti de la Roumanie..., 
Chipped stonc Industries o f the earlt/ farm ing  Cultures in Europe, Varşovia', 
1988, p. 75—94.

4 V. Boroneanţ, Recherchcs arclieologiques sur la culture Schela Cladovei
de la zone dc Portes de Fer du Danube, Dacia, N.S., XVII. 1973, p. 5 -39. D. Stre- 
jovi£, Die l.epenski V ir-K ultur und  der Beginn der Jungştoinzcit an der m ittleren  
Donau, in colecţia Fundam enta, Reihe A, Bd. 3, W ien, 1971.

5 V. I. Markevic, liugn-dnestrovskaja kul'tura  na territorii M oldavii, Chişi-
nâu, 1974.

ii X. Vlassa. Cea m ai veche fază a com plexului cultural Starcevo-Criş in
Rom ânia , AM Nnp, IX, 1972, p. 7—28 ; M. Nica. Cârtea, cea mai veche aşezare
neoliticii du la sud dc Car păţi, SC IV A, 27, 1976 I. |>. 4X0—463; idem. Nou vel les 
donees sur le N io lith ique anei n d 'O ltin ie , Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 13—53 ; 
idem, Le grolipe culturcl C'ârcea-C râd in i Ic dans le contexte du Neolithique bat- 
kanique, Zbornit, Narodnog M uzeja, XIV, 1. Belgrad, 1991, p. 103— 112; Gh. I,a- 
zarovici. Neoliticul tim puriu in România, AM Por, VIII. 1984, p. 49—104: I. Paul. 
U nele probleme ale neoliticului tim puriu din zona carpato-dunurean«, SC lV A , 

40, 1989, I, p. 3—27.
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nivel al aşezării de la G ura Baciului se constată, pe lângă tipul antropologic me
d iteranean . şi p rezen ţa celui protoeuropoid. care, îm preună cu descoperirea unui 
cap de p ia tră  s c u lp ta t7, indică includerea in această com unitate neolitică veche 
a unor elem ente epipaleolitice locale, probabil din zona Porţilor de Fier. Apoi, 
este sem nificativ faptul că aspectul form at in neoliticul vechi pe te rito riu l Ro
m âniei (Starâevo-Criş) se deosebeşte p a rţia l de alte varian te  contem porane şi in- 
rud ite  din Balcani, tocmai p rin tr-o  anum ită rud im entarizare a culturii m ateriale 
şi spirituale. Această evoluţie particu lară , sesizată cel m ai bine în nordul şi 
estu l Moldovei în prim a jum ăta te  a m ileniului al V-lea i.C hr.B, s-ar datora toc
mai faptulu i că popu la ţia  epipaleolitică locală, trecând  la  noul mod de v ia ţă , a  
p re lua t mai ales ceea ce era u tilita r din cu ltu ra  noilor veniţi şi m ai puţin  aspecte 
legate de rafinam entu l artistic .

De altfel, la periferia  nordică, com unităţile m arelui com plex cu ltu ra l S ta r
cevo-Criş n -au  mai avut forţa necesară (probabil, in prim ul rând  dem ografică) 
d e  a-si im pune propriile  trad iţii in faţa populaţiilor epipaleolitice locale, astfel că 
in aceste zone se observă naşterea  trep ta tă  a unei noi culturi, cea a ceram icii 
lin iare din faza v ec h e !l. Decorul ceram icii, esenţial schim bat, reflectă, mai m ult 
ca sigur, un nou fond cu ltu ral şi etnic, central-european, d ife rit de cel balcanic.

in această etapă, a neoliticului târziu, teritoriu l Rom âniei a cunoscut deci 
începutul unei noi restru c tu ră ri etnice şi culturale. Spre deosebire de prim a, 
aceasta nu s-a mai desfăşurat doar d in tr-o  singură direcţie (sudică), ci s-a a fla t 
sub sem nul unei confrun tări in tre  două curen te d iv e rg e n te : unul sudic, altul 
central-european. A m algam area şi sin teza celor două curen te vor acoperi iarăşi
o perioadă îndelungată, corespunzând neoliticului târz iu  şi începuturilor eneoli- 
ticului. adică aproxim ativ  a doua jum ăta te  a m ileniului al V-lea i.Chr.

încă  de la  începutul m ileniulu i al V-lea, la  D unăre îşi fac apariţia , pe 
un  front larg. noi com unităţi. în rud ite  cu cele ale chalcoiiticului tim puriu  balcano- 
anatolian. Ele sun t rep rezen ta te  aici p rin  cu ltu rile  de tip  V infa (in B anat şi 
O ltenia)10, Dudeşti (in M untenia şi O ltenia)11 şi ceva mai târziu  H am angia (in 
Dobrogea) Aceste com unităţi au  reuşit să disloce parţia l pe cele de tip S ta r
cevo-Criş II1B, aşa cum  au  dem onstrat recentele observaţii stratig rafice dc la I.iub- 
cova13. Alte com unităţi Starcevo-Criş au in tra t in tr-un  fenomen de sinteză cu

7 N. Vlassa, op. cit., p. 18—21 ; O. Necrasov, Nouvelles donnees anthropo- 
logiques concernant ia population de la culture n&olithique Starcevo-Criş, Annuaire  
Roum ain d ’Anthropologle, X I. 1965, p. 14—16 ; E. Comşa, Die Bestattungssittcn  
im  rumiinischen N eolith ikum , JM V , 58. 1974. p. 115.

8 N. Ursulescu, Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Su
ceava, 1984, p. 33—40 : V. Dergachev. A. S herra tt, O. Larina, Recent Results of 
Neolithic Research in Moldavia (USSR), Oxford Journal of Archacologţ/, 10, 1991, 
1. p. 1—16 ; N. Ursulescu. V. DergaCev, In fluences de U/pe Vine a dans; le Neoli
th ique ancien de la M oldavie, Ban atica, 11, 1991, p. 157—171.

9 E. Comşa, Quelques problem es concernant la civilisation de Ciumeşti, 
AACarp. X III. 1973. p. 39—50; J. Lichardus, Z ur Entateliung der l.inienbandicc• 
ramik, Germania, 50, l —2, 1972, p. 1—15 ; J . Pavuk, .‘Utere L inearkeram ik in  der 
Slow akei, SlovAr'ch, XXVIII, 1980, 1, p, 7—88; Gh. T.azarovici, Citeva probleme 
privind sfârşitul neoliticului tim puriu din nord-v'estul Rom âniei, AM Nap, XVII, 
1980, p. 13—29 ; Gh. I-azarovici, I. Nemeti. Neoliticul dezvoltat din nord-vestul 
României, AM Por, VII. 1983, p. 17—60; N. Kalicz, .J. M akkay. Die L inienband- 
keram ik in  der Grossen Ungarischen Tiefcbcne, Budapesta, 1977.

10 Gh. Lazarovici, Gornea, Reşiţa, 1977, p. 49—81 ; idem. Neoliticul Banatului, 
Cluj, 1979, p. 70—80, 122—132.

11 E. Comşa, Donyiees sur la civilisation de Dudeşti, PZ, 46. 2, 1971, p. 145— 
249 ; M. Nica, La culture de Dudeşti en Oltenie, Dacia, N.S., XX. 1976, p. 71—103.

12 D. Berciu, Cultura Hamangia, Bucureşti, 1966; P. H aşotti, La culturc  
neolithique Hamangia, în voi. Le P alio lith ique et le Neolithique de la Roum anie 
en contexte europeen, Iaşi, 1991, p. 250—265.

13 A.-S. I.uca, Liubcova-Orniţa, Reşiţa, 1991
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noii veniţi 1't. Sosirea comunităţilor vini-icnc a declanşat de altfel şi procesul de 
răspândire spre nord şi spre răsărit a comunităţilor Starcevo-Criş târzii, gră- 
bindu-şe şi definitivându-se astfel procesul de neolitizare pe întreg teritoriul 
R om âniei!5.

Către mijlocul mileniului al V-lea cultura ceramicii liniare, recent formată 
in părţile Europei centrale, a cunoscut un proces de răspândire rapidă, in cadrul 
căruia o serie de comunităţi ocupă aproximativ jum ătatea nordică a teritoriului 
românesc, punând "apât existenţei ultimelor manifestări ale culturii Starfievo-Crişli:. 
In mod firesc s-au produs presiuni reciproce intre comunităţile de origine sudică 
şi cele central-europene ale ceramicii lin ia re17, rezultând o serie de culturi şi 
faciesuri de mixtură, cu un puternic caracter de originalitate, in cadrul cărora 
se îmbină, în proporţii diferite, elementele celor două fonduri culturale şi etnice ; 
e vorba de prupuri culturale şi culturi, precum cele ale Banatului® Tisa19, Tur- 
d a ş20, Iclod,-* Boian71 şi Precucuteni -•*. Totuşi, considerăm că în această sinteză 
a fost mai puternic. în cele din urmă, factorul sudic, care a pus am prenta defi
nitorie asupra cuiturilor nou formate ale eneoliticului timpuriu. Aceasta s-ar 
explica atât prin superioritatea culturală a acestui fond (aflat perm anent în le
gătură cu centrele avansate ale civilizaţiilor Orientului Apropiat şi bazinului 
egeean), cât şi prin faptul că el se adaugă, in acest teritoriu, elementelor meri
dionale mai vechi, de factură Starfievo-Criş. Oricum, şt din punct de vedere an- 
tropo!';r::-\ populaţia de la începuturile eneoliticului de pe teritoriul României 
prezintă o evidentă factură mediteraneană-'1, atestată si de tră-ăturile faciale ale 
plasticii antropomorfe23.

Sintezele etno-oulturale inoheîate pe la începutul mileniului ;;l 1 V-lea se 
află la baza unei remarcabile continuităţi, ce marchează întreaga evoluţie a eneo- 
liUcului timpuriu şi dezvoltat, in cadrul unor complexe culturale, precum Boian- 
Gumeiniţa, Precueutcni-Cucmeni, Vădastra-Sălcuţa, Turdaş-Petreşti si Tisa-Tisza- 
polgăr-Bodrogkeresztur. Se pare că şi intre unele dintre aceste complexe există 
puternice înrudiri (:lec:. nu doar prin filiaţie, ci şi pe orizontală), aşa cum sU'TC-

11 Gh. Lazarovici, Faza a jV-a a culturii Starcevo-Criş in  Banal, AM Nap, 
V ili, 1971. p. -109—413.

15 N. Ursulescu, V. Dergacev, op. cit., p. 161.
16 E. Comşa. He'.ra'htuuţten liber di*: L inicnbandk.rram ik au f de:n G ebicl der

'■’unrrai.u-.ien ‘ olkxr-pub lik  und angrenzenden I.iinder, Dacia N.S., III, 1959. 
p. 37—57 ; .V. Ursulescu. C ontribuţii priv ind  evoluţia  culturii ceramicii liniare pe 
teritoriul Moldovei, ArhM old, X III. 1990, p. 13—47 : idem. La civilisation de la 
c/ratnir/uc rubanâc dans les râgions oricntales dc la Roumanie, in voi. l.e Pa-
lâolilhique ct !■-’ NâolithUjUc ds la Roum anie en contexte curopâen  laşi, 1991,
p. 188—224.

I" Gh. I.azarovici, Die V inca-K ultur und  ihrc Bcziehungcn zur L inienbandke- 
ram tk, .V/W, 52, 193,'t. p. 131—176.

Ut Idem, Migration e t d iffusion dans les c u l tu r a  du Banat et de l’Alf/ild, 
n vot. R uban t ct Cordial, Liege, 1990. p. 21—37.

19 Gh. Lazarovici, Z. K alm ar, Discuţii pe marginea legăturilor cronologice şi 
(■ Iturala in tre grupul iclod şi cultura Tisa, AM N ap, X IX , 1982, p . 221—276.’

20 '/.. M axim -Kalm ar, Turdaş, Cluj, 1991.
. I • !'. I a /  .rc.'vii i. Grupul şi staţiunea Iclod, Cluj, 1991.

22 Comşa. Istoria com unităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974 ; idem, La 
culture t! ■ Boian, în voi. Le Palăolithique et le Neolithique dc la Roum anie en  
con texte europen i, laşi, 1991. p . 225—249.

S. i: :ir u . âlcu. Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucu
roşii, 1974.

24 O. Necr.isov, M. Cristescu. Structura antliropologigue des tribus neo-enio- 
lith iq u e . ct dc l'A<ic du Dronzc de la Roumanie, in colecţia Fundam enta, Reihe B, 
Bd. 3, Teii VIII a. K-iln, 1973. p. 137—152.

25 E. Comşa, Typaloglc ct signification des figurincs an/hropom orfes neoli- 
tliiques du territoire roumain, Valcamonica Si/mposium  '12, Capo di Ponte, 1975, 
p. 143—152.

'.! u rs.Y H U C TU nA rti C tlI.T U nA L  lri-NK.K______________________  U)

rea /â  ex istenţa unor aspecte m ixte, precum  Stoicani-A ldeni-Bolgrad, form at la 
< intactul d in tre  com unităţile eneolitice d in  M untenia şi M oldova (G um elniţa şi 
Cucuteni)’-1'. C hiar dacă pe parcursu l existenţei îndelungate a acestor m ari corn- 
plexe se constată unele m odificări în conţinu tu l culturii m ateria le  şi uneori 
spirituale, acestea se explică insă in tegral p rin  factori economici şi sociali in- 
i t ni. care însoţesc trecerea trep ta tă  spre o societate de tip  ie ra rh iz a t27, ca şi p rin  

receptarea unor influenţe cu ltu rale  din ariile  învecinate.
S pre sfârşitu l eneoliticului dezvoltat, aproxim ativ p rin  prim a ju m ă ta te  a 

m ileniului al Ill-lea , a început un nou proces de restruc tu ra re  etn ică şi cu lturală , 
in iţia t de această d a tă  de com unităţi de origine răsăriteană® . P enetra ţia  lo r s-a 
produs trep tat, a tâ t p rin  in filtra ţii len te  (de exem plu, ceram ica de tip  „C“ din 
cadrul cu ltu rilo r Cucuteni-Tripolie şi G um elniţa)2', cât şi prin  valuri succesive 
de tr ib u ri pastorale  sem inom ade şi nom ade, ven ite  d in  stepele nord-pontice şi 
nord-caspice30.. P rim u l val afectează în special zonele de câm pie, cu caracter 
stepic. din Dobrogea şi răsăritu l M unteniei, m anifestându-se prin  necropole plane, 
cu schelete în tinse  şi in v en tar sărac (de felul celei de la  B ră iliţa )31. C om unită
ţile acestui val form ează prim a cu ltu ră a perioadei de tranz iţie  spre epoca bron
zului, Cernavoda 1-Pevec -i2, asim ilând o p a rte  a populaţiei gum elniţene.

A lte com unităţi pastora le  p ă tru n d  cam  in acelaşi tim p în  C âm pia Tisei 
ş i  de aici pe valea M ureşului, unde dislocă com unităţile Bodrogkeresztur. Ele su n t 
de asem enea a testa te  prin necropole plane, de aspect Decea M ureşului * .

C om unităţile autohtone care rezistă cel mai m ult în calea tr ib u rilo r pasto
ra le  sun t cele ale culturii Cucuteni. Pe terito riu l ei s-au form at trep ta t o serie 
tîe «.-rupe cu ltu rale  cu aspect m ix t (Horodiştea-Erbiceni. Brânzeni, G ordineşti. Vâh- 
vatin ţi, U- atovo) in cadru l cărora fondul cucutenian s-a m en ţinu t viguros 
încă m ultă vreme.

Un fenomen oarecum  sim ilar s-a petrecut cu com unităţile târzii ale foste
lor culturi G um elniţa. Sălcuţa. B:;drogkeresztur. care s-au concentrat la adăpostul 
zonelor m ontane d in  vestul ţării, dând naştere unui aspect cultural de m ix tură

26 1. T. Dragomir. Eneoliticul din sud-estul României. A spectul cultural Stoi-
cani-Aldcni, B ucureşti. 1983.

27 N\ U rsulescu. Sur les debuts du Chalcolithique « l'cst des Carpates, Studia  
prachistorica, 1—2. Sofia. 1978, p. 130—135 ; idem, Premise ale fenom enulu i u r
banizării in  istoria veche a României, în  voi. Istoric şi civiliza ţie, Iaşi, 1988, 
p. 24—25.

28 P. Roman, Strukturanderungen des Endiineolithikum s in D onau-Karpaten- 
Raum , Dacic N.S.. XV. 1971, p. 31 — 169.

29 A. D odd-O priţescu, Consideraţii asupra ceramicii Cucuteni C, SC IV A , 31.4,
1980. p. 547—557.

30 E. Comşa, QucU/ues problemes concernant le N eolithique fina l ct la pe
rinde dc transition ti l’A ge Bronzc dans les râgions nord-et ouest-pontiques, Bal
canica, III , 1972, p. 59—92.

ol N. Ilarţuch i, FI. A nastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968, p. 18—23.
32 S. M orintz, P. Roman, A sp ek tc  des Ausgangs des A neo lith ikum s und  der 

U bergangsslufe zu r  B ronzezci' im Raum  der Niedcrdonau, Dacia, N.S., X II, 1968, 
p. 45—128 ; H. Todorova, Zur Frage von K ontinuitiit und D iskontinuitat in  der 
E ntw ick lung  des Neolithikum s, A neolith ikum s und der friihen  Bronzczeit a u f der  
B alkanhalbinscl, Thracia prachistorica, Supplem entum  Pulpudeva, 3, 1982, p. 5—9.

33 A. Dodd-Opriţescu, Les elâm cnts „steppiques" dans l’Eneolithique de Tran-
sijlvanie, Dacia N.S.. X X II, 1978, p. 87—98.

34 M. Dinu, Quelques considerations sur la periode de transition du Neoli
th ique ă l’A ge du Bronze  .sur Ic territoire de la Moldavie, Dacia, N.S., X II, 1968, p. 
129—139 ; idem, Q uelques rcm arques sur la continuite de la ceram iquc pcin te du  
typ e  Cucuteni durant les civilisations Horodiştea-Erbiceni ct Gorodsk, in voi. 
La civilisation dc Cucuteni en contexte europeen, Iaşi, 1987, p. 133—143 ; V. A. 
Dergacev, P am jatn ik i pozdnego Tripol’ja, Chişinău, 1980 ; idem., 1. M anzura, P o- 
grebal'nye kom p lcksy  pozdnego Tripol’ja. Svod istoânikov, Chişinău, 1991.
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(Cheile Turzii. Herculane. Sălcuţa IV). care a s ta t la baza reprezen tativu lu i complex 
Coţofeni din perioada de trecere spre Bronz

M işcările de populaţii. în care sunt an tren a te  a tâ t com unităţile de origine 
locală, cât şi cele alogene, precum  şi cele rezu ltate  din am estecul acestora, au 
condus trep ta t, spre sfârşitu l eneoliticului târziu şi la începutul epocii bronzului, 
la  form area unor vaste un ităţi cu ltu ra le  (Horodiştea-Folteşti-Cernavoda II, Co
tofeni, Baden), care reprezin tă rezu ltan ta finală a procesului de sinteză al indo- 
europenizării teritoriu lu i ca rpato -dunăreano-pon tic ;!li. In cazul acestei m ari res
tru c tu ră ri etn ice şi cu ltu ra le  cunoaştem , de această dată, şi num ele populaţiei 
care  a rezultat din acest proces, ocupând o m are parte  a Europei sud-estice 
şi est-centrale, inclusiv actualul terito riu  al României : tracii.

Rapida şi sum ara retrospectivă pe care am  în treprins-o  asupra evoluţiei neo
liticului şi eneoliticului din Rom ânia ne a ra tă  că in tre procesele de continuitate 
şi cele de discontinuitate nu există o barieră stric tă  .şi nici perioade de cenzură. 
Există doar perioade în care predom ină evoluţia lină. in te rnă şi m om ente in care 
pe prim ul plan trec populaţiile alogene, care im prim ă am pren ta lor proprie şi 
com unităţilor locale. C hiar şi in al doilea caz, fondul local continuă să joace un 
rol destul de im portant, deoarece nu e vorbă d e  asim ilarea sa totală, ci de o 
sinteză cu noii veniţi. De aceea, considerăm  că im aginea de ansam blu a pro
cesului istoric in lunga perioadă a neo-eneoliticului din Rom ânia are ca notă 
dom inantă aspectul continuităţii, pe care se grefează, din când in când. cel al 
d iscontinu ităţii parţiale . Insă. noile sinteze, dincolo de un aspect general nou, 
caracteristic unei anum ite perioade, poartă m ereu o am pren tă specifică te rito riu 
lui respectiv.

CONTINUITE E T  RESTRU CTURATION S CULTURELLES 
ET ETHNIQUES DANS LE NEOLITHIQUE ET L’ENEO LITHIQ UE 

DE LA ROUM ANIE

R6sum£

Une varian te  en framjiais de cette etude a ete prSsentee au X TI'^c Con
gres In ternational des Sciences P r6historiques et P rotohistoriques (Bratislave, 1991) 
e t ap p a ra itra  dans les Actcs  du Congres.

35 P. Roman. Cultura Coţofeni. Bucureşti, 1970.
36 Idem., ’/.ur ku llure llc  Grundlage der thrakischen lîronzezeit, Thraco-Dacica, 

Bucureşti. 1976, p. 03—57 ; I. Paul, Cu privire la contribuţia substratului neo- 
eneolitic la formarea civiliza ţiei B ronzului tracic pe teritoriul românesc, IÎM M - 
Muzee, 4—5/1980, p. 17—33.
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MODELE DIN LUT ARS R EPR EZEN TÂ N D  LOCUINŢE 
ŞI SANCTUARE ENEO LITICE DESCO PERITE PE TERITO RIU L 

ROM ÂNIEI

ION MAREŞ

Pc parcursu l anilor au  fost în treprinse cercetări arheologice in num eroase 
aşezări eneolitice, unele fiind investigate complet, a ltele parţial sau prin  sondaje.

Din com plexitatea problem elor rid icate de cercetarea acestei perioade isto
rice sistem ul de construcţie al locuinţelor a fost şi răm âne în continuare un 
subiect im portan t pen tru  specialiştii care se ocupă cu acest dom eniu. Modul do 
construcţie al locuinţelor in eneolitic este un subiect co n tro v e rsa t1 şi nelăm urit 
în toată com plexitatea lui. S tab ilirea cu precizie a  formei iniţiale, tipului, e lem en
telor de construcţie şj de arh itectu ră  a acestor locuinţe este dificilă şi din cauza 
puţinelor vestigii de ia  aceste construcţii, conservate în păm ânt2.

P en tru  reconstitu irea cât mai apropiată de rea lita te  a caselor din eneolitic 
sun t folosite în afa ra  datelor arheologice, analogiilor etnografice şi modele sau 
m achete d in  lut ars care au  fost. descoperite în unele aşezări, datând  din această 
perioadă, de pe terito riu l ţă rii noastre. M ajoritatea arheologilor sunt de acord 
in in te rp re tarea  acestor modele ca fiind copii m in ia tu rale  de locuinţe şi, în câteva 
cazuri, m achete de sanctuare. A supra acestei problem e, cât şi in ce priveşte desti
naţia  şi funcţionalitatea lor. vom reveni pc parcurs. Modelele sau m achetele din 
lu t ars descoperite pe teritoriu l Rom âniei au fost publicate şi su n t cunoscute din 
lucrările  de specialitate. Considerăm  că prezen tarea lor este u tilă  datorită  in te re
sului pe care il p rezin tă p en tru  reconstitu irea locuinţelor eneolitice cât şi a legă
turii lor cu practicile de cult. m agico-rituale, ele fiind o reflectare a unei anum ite 
la tu ri a suprastructurii sp irituale  şi sociale.

I. G U M ELNIŢA, or. O lteniţa, jud . Călăraşi.

1. M enţionăm  câteva lucrări referitoare la acest subiect : VI. Dum itrescu, 
Hăbăşeşti. Monografie arheologică. E d itu ra Academiei, Bucureşti, 1954, p. 18—201 : 
idem, Cu privire la platform ele de lut ars ale locuinţelor unor culturi eneolitice, 
în Acta MN, V, 1968, p. 389—395 : I. T. Dragomir. Unele consideraţii cu privire  
la m odul de construcţie a locuinţelor din aşezările culturii Cucuteni-Tripolie, 
în SC lV , 13. 19C2, 2. p. 393—398 ; Iu liu  Paul. In legătură cu problema locuinţelor 
de suprafaţă cu platformă d in  aşezările culturilor Petreşli şi Cucuteni-Tripolie, 
în SC/V, 18, 1967. 1. p. 3—24 : idem, Cultura Pelreşti, E ditura Mu.seion, Bucureşti, 
1992. p. 22—37 ; Eugen Comşa, Istoria Com unităţilor culturii Boian, E ditura Aca

dem iei, Bucureşti, 1974. p. 143—1<>8 : idem. Neoliticul pe teritoriul României. Con
sideraţii, Editura Academiei. Bucureşti, 1987, p. 137—140 ; S ilvia M arinescu-Bâlcu. 
Cultura Precucuteni pe teritoriul României, E d itu ra Academiei, Bucureşti, 1974, 
p. 25—37 : V. 1. M arkevici, Poznetripol'skie plemcna severnoi M oldavii, Chişinău, 
„Ştiinţa", 1981, p. 75—8(S; A ttila Lâszlo, Dale noi privind tehnica de construcţie a 
locuinţelor neolitice. în ArhM old, X II, 1988. p. 23—33 ; Ştefan Cucos. Locuinţele  
eneoliticului fina l din zona subcarpatică a Moldovei, în Carpica, XX, 1989, p. 
53—(il.

2 Locuinţele din această perioadă au sfârşit in urm a unor incendii puternice, 
in păm ânt conservându-se doar restu rile  de chirpic ars.
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1. In aşezarea eponim ă de la G um elniţa au fost descoperite în tim pul săpă
tu rilo r arheologice din anul 1925, in s tra tu l de cultu ră din faza G um elniţa B 3 
(=  G um elniţa B l u r m ă t o a r e l e  modele de locuinţe :

a. două modele din lu t a r s 5 (fig. 11/3—>1).
b. două modele din lut frag m en ta re8 (fig. V I -1—5).
c. model din lu t ca toartă a unui capac m ic (fig. VI/3) in form ă dc u rnă- 

locuinţă, deschis pe o singură la tu ră  7 (anterioară).
Piesele sunt de formă p a tru la te ră , acoperişul in două p an te  la unele exem 

p la re  înclinat in spate (Fig. 11/3), in tra rea  am plasată pe la tu ra  din faţă. Un frag
m ent de model are num ai pereţii la terali (fig. VI/5), fiind probabil reprezen tarea 
unei locuinţe cu două in trări şi a fost pictat cu  ocru  roşu ". P ragul este indicat prin-
tr-o  dungă in relief la in tra rea  unui model. Pe acoperişul fragm entar al unui
model (fig. VI 1 au fost incizate cinci dungi paralele  pe verticală, de la creastă până 
la m argine,3. Piesele figurează case in m iniatură. D im ensiun i: înălţim ea =  0,082 m 
(nr. a, fig. 11/2); lungim ea bazei =  0,65 (nr. lb. fig. V l/4, ; lungim ea bazei 0,00 
m  111 (nr. Ic, fig. Vl/3).

2. în  urm a sondajului stratig rafie  din 1900, au fost descoperite două frag
m ente de la modele de locuinţe n .

d. F ragm ent de acoperiş (fig. V /l)  cu p a tru  căpriori para le li coborând pe 
am bele pante. P rim ul căprior are pc creastă un fel de acro teră  rup tă  în m are 
parte .

e) Fragm ent care a r  pu tea proveni tot de la un model de locuinţă, cu cel 
pu ţin  o fereastră la te ra lă  ro tundă yj.

f. C âteva fragm ente dc păm ânt ars, descoperite in anu l 1925 la  G um elniţa, 
in stratu l B i;i, au  fost rapo rta te  la ex isten ţa  unui piedestal asem ănător m achetei 
de sanctuar de la Căscioarele H.

II. CĂSC IO ARELE, jud. Călăraşi.
1. S ăpătu rile  arheologice efectuate în anul 1925, pe insuliţa „Ostrovei" a 

lacului Cătăiui de la  Căscioarele, au dus la descoperirea în s tra tu l superior din 
faza G um elniţa B. a trei modele din lu t ars care reproduc case p r im itiv e 15.

3 V ladim ir Dum itrescu. Fouilles de G um elniţa , în Dacia, II, 1925, p. 25, 
41—43.

•1 Idem, Consider alin ns ct donnees nouvelles sur le probleme dc synclironism c 
dc civilisation de Cucuteni el de G um elniţa, in Dacia, N.S., VIII. 1964, p. 00 ; idem. 
Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii Cucuteni in raport cu cul
turile vecine, in A pulum , V II/I, 1908, p. 40 ; idem, G um elniţa. Sondajul strati
grafie din 19r>0, in SCIV, 17, 1960, 1, p. 96.

5 V ladim ir Dum itrescu, Fouilles de G um elniţa, In Dacia. II, 1925, p. 41—42, 
fig. 9/1, 2 ; 10/1. După autorul descoperirii, piesele f ig u re a z ă : „des m aisons en 
m iniature, en to rre ginise** (p. 41).

6 Ibidcm , p. 42, fig: 10/21.
7 Ibidcm , p. 41— 12, nota 1, fig. 10/7.
8 Ibidcm, p. 42, fig. 21.
9 Ibidcm , nota 2. fig. 10/2. Aici au toru l descoperirii a ra tă  că : „Ces raies

reprdsentant certolnem ent les poutres en bois dt-posee-; sur le toit pour reten ir
le  chanvre e t le rouseaux et le faires ten ir contre Ie vent".

10. Ibidcm,, fig. 10/1. 2. 7.
II V ladim ir D um itrescu, G um elniţa. Sondajul stratigrafie din 1960, în SCIV,

17. 1960. 1. p. 04, fig. 30/2. Nu se m enţionează nivelul în care au  fost descoperite.
12 Ibidcm , p. 64.

13 V ladim ir Dumitrescu. Fouilles de G um clnciţa, in Dacia, II. 1925, p. 93,
fig. 69/1-7. A utorul le consideră : „...les restes des quelques objets" ă fenetres 
.... (peut-ctre seraient-ils des grilles").

14 Hortensia Dumitrescu. Un m odele dc sanctvaire dccouvert dans la station
cneolithiquc dc Căscioarele, în Dacia, N.S., X II, 1968. p. 387.

15 C!h. Ş tefan , Les fouilles dc Căscioarele, în Dacia, II, 1925, p. 138, 145.o i n
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a. Model de locuinţă (fig. 1/1) de form ă patru la te ră , pasta rău  frăm ântată  
-.1 insuficient arsă, acoperişul în două pan te  uşor recurbate, unite intr-o  creastă, 
înclinat in spate, in partea din faţă creasta acoperişului este înă lţa tă  intr-o m anieră 
pronunţată, in  faţa in tră rii se găseşte un fel de „verandă** în form ă de arc de cerc. 
D imensiuni : lungim ea =  0,06m, înălţim ea =  0,07m

b. Model de locuinţă de form ă aproape p ă tra tă , acoperişul in două p lanuri 
înclinate in pan tă  uşoară, un ite  în creastă. P atru  şiruri de im presiuni executate 
prin  presarea degetului, pornesc de la creasta acoperişului în jos pe am bele 
pan te ‘7

c. Model de locuinţă de form ă p ă tra tă  lfc.
d. Două fragm ente redau locuinţe cu acoperişul in p an tă  dublă (fig. V I/I—2) 

si au fost m odelate probabil ca torţi pe capacele unor v a s e 11'. I.a unul din ele 
in tra rea  este arcu ită  (fig. VI 2) iar la a ltu l este de formă triungh iu lară in partea 
de sus (fig. Vl/1).

2. e. tn anul 1943 a fost descoperit la  Căscioarele un model de locuinţă, 
indicând o form ă aproxim ativ  ovală 20.

3. in  cam pania de săpături arheologice în trep rinse  în anii 1962, 1903 şi 1964. 
nu fost descoperite in s tra tu l superior al aşezării, încadrat la  începutui fazei 
G um elniţa B ( II I)21 (=  G um elniţa Bl), modele de locuinţe întregi şj fragm entare.

f. Model de locuinţă din lu t ars  (fig. 1/2) descoperit in 1904, a re  acoperişul 
in pan tă dublă crestat cu linii incizate, paraiele  pe verticală, reprezentând c ă p r i
orii. Piesa are o in tra re  am plasată la peretele din faţă  şi o altă deschidere ovală 
pe una din la tu ri, indicând probabil fereastra  'a .

g. Fragm ente de acoperişuri de la modele din lu t ars reprezen tând  locuinţe 
(fig. V/2—0). Exem plarele au cele două p an te  destul de accentuate. Unele piese 
au la am bele capete ale crestei m ediane câte două colţuri piezişe care redau  cape
tele încrucişate ale căpriorilor (fig. V/5—6). o proem inenţă ro tundă de sub ci. 
indică probabil capetele grinzii o rizontale (coama) de la creasta acoperişu lu i23 
(fig. V/3—4). C aneluri orizontale pe am bele pan te ale acoperişului (fig. V/4) rep re 
zintă probabil lem nele fixate in lung peste căpriori, caneluri şi linii incizate pe 
verticală redau  căprioriii24 (fig. V/2—3). Faptul că unele exem plare nu au pereţi 
pe cele două laturi mici, poate fi in terp re ta t ca o schem atizare exagerată  a rea
lităţii ’a , d a r  ipoteza existenţei a două in tră ri nu poate fi exclusă.

h. in  anu l 1907, in cursul săpătu rilo r de la Căscioarele, s-au descoperit
două mici fragm ente de la  un piedestal perforat dc găuri circulare, care pot pro
veni de la un m odel asem ănător m achetei de sanctuar găsită aici in anul 1904,
dar dc dim ensiuni mai mici ®.

4.j. M achetă de sanctuar (fig. VII/7) descoperită prin  săpăturile  arheologice 
din anu l 1904, în s tra tu l G um elniţa A2 (A2a), aproape de colţul de sud al locuinţei

16 lb idem , p. 145.
17 lbidem .
18 lbidem .
19 lb idem , p. 156, fig. 14/1, 2.
20 V ladim ir Dum itrescu, Principalele rezultate ale prim elor două campanii de

săpături din aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele, în SC lV , 10. 1965. 2. 
p. 220. Referindu-se la forma acestui model autorul descoperirii precizează : ....cre
dem că este vorba m ai degrabă de o m odelare neaten tă, căci pe de o parte  s itu a
ţia din teren, iar pe de altă p a rte  o serie de descoperiri de modele de locuinţă 
dovedesc că form a locuinţelor era drep tunghiu lară, aşa cum ara tă  şi modelele 
schem atizate de la  G um elniţa si d in  alte aşezări**.

21 Ibidcm , p. 217, 234.
22 lbidem , p. 221. 224, fig. 3/3. Din desenul publicat se observă că modelul 

este de formă aproxim ativ  ovală, peretele din spate este arcuit iar la in tra rea  
am plasată la peretele din faţă se află un fel de prispă.

■23 lbidem , p. 221, fig. 3/1. 2, 4, 5.
24 lbidem , p. 221—222.

•.'35 lbidem . p. 221.
26 H ortensia D um itrescu, op. cit., p. 387.
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nr. 1/1964, pusă în  legătură cu practicile de cult şi m agico-rituale ale fertilităţii 
ş i fecu n d ită ţii27. A fost realizată d in tr-o  pas tă  de factură locală, de culoare roz- 
roşietică, are un aspect m onum ental, fiind form ată d in tr-un  piedestal (podium) 
pe care au fost modelate căsuţe de form ă rec tangulară, d ispuse frontafl. şi apro
p ia te 28. In tră rile  din faţă ale căsuţelor au m arginile drepte, pa rtea  de sus arcuită, 
înconjurate de o m argine în relief, in partea  de jos sem ănând cu itn prag. Ea 
aceste in tră ri a  fost săpat în grosim ea peretelui un fel tie portal, două nervuri oblice 
reprezintă bârnele care susţineau arcada portalurilor, deasupra lo r form ându-se 
trei nişe. In tră rile  din spate sun t m ai m ari şi de form ă ro tundă. P ro tuberan te 
în formă de coarne ornează m arginile ex terioare ale portalurilo r, ele se găsesc si 
pe creasta arcadelor aici fiind a lă tu ra te  form ează o acroteră.29. Asem enea o rna
m ente se regăsesc pe cadrul ce delim itează uşile din spate, cu excepţia căsuţelor 
centrale (2, 3).

Piedestalul este de form ă paralelipipedică, gol in interior, feţele laterale 
aproxim ativ  trapezoidale se prelungesc la capete form ând două nişe profunde 
term inate la partea  superioară cu coarne ascu ţite-’1. F aţada principală a acestuia 
este ornam entată  cu 17 linii paralele , incizate pe orizontală, reprezentând probabil 
trunchiuri de arbori folosiţi la  co n s tru c ţii31 sau  considerate a m arca  şiru ri de 
cărăm izi (ori a treptelor ?) ex istente pe prototipul oriental r-\ G ăuri circulare d is
puse pe două şiruri perforează cele p a tru  feţe ale podium ului, deschiderile de la 
feţele mici. in special cele de jos, au fo*t considerate ca fiind in tr ă r i33. M acheta 
de sanctuar este. aşa cum sublin ia H ortensia Dum itrescu, un rezu ltat al contactelor 
cu O rientul Apropiat, A natolia şi a elem entelor cu lturale  din fondul local, fiind 
d a ta tă  în a doua jum ăta te  a mii. IV î.H. ■w.

D im ensiun i: înălţim ea =  24,2 cm„ lungim ea bazei =  51 cm. şi 49.8 cm; in 
partea  de sus. lă ţim ea =  13 cm., înălţim ea căsuţelor este cuprinsă in tre  7,8 şi 8 
cm. sau în tre  8.8 si 9 cm., in p lan  ele m ăsoară 8.50 x 8 cm., in tră rile  din faţă  au 
înălţim ea de 4 cm., lă ţim ea in tre  3.3 şi 3,5 cm. in tră rile  d in  spate au d iam etru l 

rle 0.3—7 cm . î®.
III. P l E T l l i 'L I com. Eăneasa, jud. Giurgiu.
a. Model de locuinţă (fig. II/l). confecţionat din lu t a rs  puternic, descoperit 

în tim pul săpăturilo r arheologice efectuate în an ii 1943 şi 1948, in tell-ul sau m ă
gură „Gorgana" de la P ietrele, in locuinţa nr. ), din s tra tu l III (Gorgana 111). 
ra re  aparţine  culturii G um elniţa II *’ (=  G um elniţa A2). Piesa a fost realizată 
schem atizat, are  in tra rea  pe o la tu ră  în treagă la peretele d in  faţă , spatele arcuit, 
acoperişul in două pante, cu o creastă u şo a ră37.

Dimensiuni : înălţim ea =  6 cm, lungim ea — 0,7 cm, deschiderea (intrarea) =
.1.5

27 p. 381—394 ; V ladim ir Dum itrescu, Edifice destine au culte  <!<*- 
couvcrt, dans ia couche Boian-Spanţov dc la station-tell dc Căscioarele, in Dacia, 
N.S., XIV. 1970, p. 6 - 7 :  idem. A rta  preistorică in România, R ditura M eridiane. 
Bucureşti. 1974. p. 474 şi urm.

28 H ortensia Dumitrescu, op. cit., p. 382, fig. 1 ; 5.
29 lbidem , 383—384.
30 Ibidcm, p. 284—385, fig. 3/a. b.
31 lbidem , p. 385—387.
32 N. Vlassa. Contribuţii la problema racordării cronologici relative a neo

liticulu i Transilvaniei la cronologia absolută a O rientului Apropiat, in Neoliticul 
Transilvaniei, CIuj-Napoca. 1976, p. 191, nota 67.

33 Hortensia Dum itrescu, op. cit., p. 385.
34 Ibidcm, p. 390 şi urm  ; V ladim ir D um itrescu. Turdaş-M i sopotamia. în sem 

nări pe marginea unui articol, in SCIV, 23, 1972. 2. p. 103 şi nota 18.
35 H ortensia Dumitrescu, op. cit., p. 382—383.
36 D. Berciu. Cercetări şi descoperiri arheologiei■ in regiunea Bucureşti, in

M ateriale, I I ,  1950, p. 503. 505 şi urm . fig. 29/1.
37 lbidem , p. 505, 512. Piesa este considerată „un gen de colibă11 (p. 505).
38 Ibidcm, p. 512, fig. 29 1.

MMIIKI'.I? DIN  L U T  ARS

b. M âner im itând form a de colibă, m odelat pe un capac fragm entar, des
coperit în locuinţa nr. 1 din s tra tu l III, cu ltu ra G um elniţa II (Gum elniţa A2). 
(fig. VI/8).

c. M âner sim ilar pe un capac de lu t descoperit în locuinţa nr. 1 (fig. Vl/G).
d. M âner sim ilar pe un capac d in  aceeaşi locuinţă (fig. V I/7 )’-*’.
IV. TAN G AR U , jud. Giurgiu.
a. Model de locuinţă (fig. VII/6) descoperit in aşezarea în form ă de tell 

de la  Tangâru, în s tra tu l superior d in  faza G um elniţa i ia  (=  G um elniţa A2), in 
urm a sondajelor de control stra tig rafie  efectuate in anii 1956 şi 1957 4p. A fost mo
d e la t ca m âner pe un capac fragm entar şi redă form a unei case cu acoperişul 
in  două p a n te 41.

b. Unele capace de mici dim ensiuni, in form ă de calotă, descoperite in n ive
lu l 18, faza G um elniţa IIc (=  G um elniţa A2). au m ânere in form ă de locuinţe 
m in iatură, asem ănătoare exem plarelor din perioada G um elniţa I IA 42.

V. SPA N ŢO V , jud. Călăraşi.
Model de locuinţă ifig. li/5) descoperit în aşezarea de la Spanţov, punctu l 

„M alul Bulicoaia", prin  săpătu rile  de sa lvare din anu l 1952. în s tra tu l din ultim a 
fază de locuire (nivelul II), corespunzător fazei Spanţov, un aspect d in tr-o  fază târzie 
a  culturii B oian '13 sau, după o a ltă  periodizare, in etapa de tranz iţie  la cu ltu ra 
G um elniţa (etapa S p an ţo v )14. Piesa, considerată o locuinţă de lut în m in ia tu ră 4̂  
are form a paralelipipedică, pereţii uşor înclinaţi spre ex terio r o rnam entaţi cu linii 
frân te  însoţite de puncte, acoperişul in p an tă  dublă. Două suprafeţe mici d rep tun 
ghiulare săpate pe am bele pante ale acoperişului, rep rez in tă probabil g reu tă ţile  
puse pen tru  f ix a re 48. D im ensiun i: înălţim ea =  0,08 m.

VI. RAD O VANU , jud. Călăraşi.
Două fragm ente de la un model de locuinţă (fig. VII/5) au fost descoperite 

in săpăturile  arheologice din anul 1962, din aşezarea de la lîadovanu, in n ivelul
I care aparţine fazei de tranz iţie  la cultura G um elniţa, e tapa F ân tâ n e le47. Piesa 
este de form ă d rep tungh iu lară  şi a re  la  cele două colţuri ale acoperişului in pan tă  
dublă, două mici proem inenţe care indică ex trem ită ţile  bârnelor încrucişate de la 
m arginile lui la.

V il. V /D R A , Sectorul Agricol Ilfov.
Model de locuinţă (fig. 11/5—6) descoperit in aşezarea de la Vidra, s tratu l 

V idra IIA 4:1 ( =  G um elniţa AI) sau. după o a ltă  periodizare, in faza de tranziţie 
Ia cultu ra G um eln iţa ''0, realizat ca m âner pe capacul unui vas. Este de form ă 
patru la te ră , acoperişul in pan tă dublă ornam entat cu o spirală in relief pe una 
din pante, in tra rea  arcu ită  se află pe la tu ra  din faţă. o a ltă  deschidere a fost 
p rac tica tă  la peretele  d in  d reapta in trării, peretele posterior este ro tun jit sl.

39 lbidem , p. 534. fig. 60/1-3.
40 D. Berciu, C ontribuţii la problem ele neoliticului din România in  lumina  

noilor cercetări. E d itu ra Academiei, Bucureşti, 1961, p. 415, 449.
41 lbidem , p. 449, fig. 244/1.

42 lbidem , p. 465 ; pen tru  datare  şi p. 415.
43 Bucur M itrea. C. Preda, Sebastian M orintz şi Cornelii! Mateescu, Şantierul 

Spanţov, in SC iV , 4, 1953, 1—2. p. 221, 223 şi urm  ; pen tru  da tare  vezi şi Sebas
tian M orintz şi C onstantin P reda, Săpăturile dc la Spanţov, in Materiale, V. 1959. 
p. 163, 165 şi Urm.

44 Eugen Comşa, Istoria com unităţilor culturii Boian, E d itu ra Academiei. Bucu
reşti. 1974, p. 159; pen tru  da tare  vezi şi p. 25. nota 72, p. 27. 246 şi urm .

45 Bucur M itrea, C. Preda, Sebastian M orintz si Corneliu Mateescu. op. cit. 
p. 223.

40 Ibidcm , şi fig. 0 ; Eugen Comşa, op. cit., p. 159, fig. 00.
47 Eugen Comşa, op. cit., p. 164. fig. 04.
48 Ibidcm , p. 164. Piesa, după au toru l descoperirii, „reprezintă casele din epoca 

respectivă, fiind im portan t pen tru  reconstitu irea construcţiei de deasupra solului*1.
49 Dinu V. liosetti. Câteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajm a B ucu

reştilor, Bucureşti, 1932, p. 17—18, fig. 37. tabelul de la  p. 21 (fig. 40).
50 Eugen Comşa, op. cit., p. 245.
51 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 18.
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VIII. J t l .A V A , Sectorul Agricol Ilfov.
a. Model de locuinţă (fig. V lI/4) descoperit in sta ţiunea eneolitică de la  

„M ăgura Jilavei", datat in faza G um elniţa Bw (=  G um elniţa B l)r,;!. Exem plarul 
a fost realizat d in  lut ars, are  form a pa tru la te ră . p ic ta t cu ocru roşu şi p rezin tă 
u rm e de culoare albă. acoperişul in două pan te pe care au fost incizate lin ii p a ra 
lele sub ţiri şi dese care am intesc de păioaselc învelişului, spaţiile mai mari d in tre  
ele redau  probabil lem nele aşezate pen tru  fixarea lui, creasta re lie fa tă 44. Linii 
triungh iu lare  au  fost incizate in partea  de sus a peretelui din spate, redând pro
babil bârnele de susţinere ale acoperişului ;*r'. Pereţii m odelului sun t ornam entaţi 
cu linii paralele  trasa te  pe verticală şi orizontală, alcătu ind un motiv in forma 
„tablei de .şah". In unele p ă tra te  ob ţjnu te  din În tre tă ierea acestor linii, considerate : 
„a fi probabil tu rte le  folosite la construcţie şi redate stilizat1- * , au fost incizate 
linii scurte orizontale, oblice sau verticale. In tra rea , aşa cum se poate observa din 
fotografiile publicate, se află  pe în treg  peretele an terio r şi a re  form a triungh iu 
lară în partea dc sus.

D im ensiuni : lungim ea la bază =  0.065 m. înălţim ea din faţă  până la vârful
acoperişului =  0.0i>7 m ;'7.

b. Modele de locuinţe (fig. IV/5—fi) realizate p e  două capace dc lu t au fost 
descoperite p rin  săpăturile  arheologice de la Jilava  '’1. O piesă are un orificiu care 
com unică prin  capacul vasului (fig. 1V/6).

IX. B R Ă IL IŢ A , or. Brăila.
Model de locuinţă (fig. 1/3—4) descoperit prin săpătu rile  arheologice din anu l 

1955 practicate la Brăiliţa, punctul „Vadul Catagaţei", in n ivelul II, faza G um elniţa 
A2 Este lucrat din pastă cenuşie-brună, de calitate bună, acoperită la ex terio r 
cu un slip fin de culoare gălbuie, a re  form a rectangulară, acoperişul in două 
p a n te ,!n cu o mică proem inenţă tronconică in partea din spate, care reprezin tă un 
horn (coşul p en tru  sobă)01. In tra rea  largă se află la  peretele an terior, prevăzută 
cu o prispă mică. o a ltă  deschidere largă cu rolul de fereastră se găseşte pe una 
din la tu rile  lu n g i,a. Acoperişul este înclinat in spate.

Dimensiuni : lungim ea =  5 cm. înălţim ea din faţă =  3 cm, înălţim ea din 
spate inclusiv hornul *= 2,4 cm, deschiderea la tera lă  2.9 x 0,9 cm. Muzeul 
Brăilei. înv. nr. I—3165 K.

X. LlŞC O TEAN C A, jud . B răila.
In aşezarea de la Lişcoteanca, punctul „Movila Olarului**, au fost descoperite 

trei m odele de locuinţe :
a. Model de locuinţă (fig. V II/2) descoperit in 1972, cu ltu ra  G um elniţa Al, 

lucrat din pastă acoperită cu barbotină fină de culoare castanie-alburie, acoperişul 
în  p an tă  dublă înclinat in spate, pereţii înclinaţi m u lt spre exterio r, in tra rea  larg

52 Ib idcm , p. 9. fig 11. a, b şi tabelul de la p. 21 (fig. 46). P iesa a fost 
descoperită înain te  de prim ul război m ondial in urm a unor lucrări de cârăm i- 
dârie  care au  d istrus parţia l aşezarea, op. cit., nota 15).

53 Eugen Comşa, Neoliticul pc teritoriul României. Consideraţii, Editura A- 
cademiei. Bucureşti, 1987. p. 50.

04 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 10.
55 Ib idcm , p. 10, fig. 11, b.
50 Ib idcm , p. 9.

57 lbidem .
58 Ib idcm , p. 18. fig. 12 ; 38.
59 N, Harţuche şi I.T. Dragomir. Săpăturile arheoloţiicc de la Brăiliţa. Raport 

prelim inar , in Materiale, 111. 1957. p. 129. 130. fig. l /a , b ;  N. H arţuche si E. A nas
tasia , Catalo(/ul selectiv al colecţiei dc arheologie a M uzeului Brăilei, Muzeul 
Brăilei. 1976, p. 116, nr. 211. fig. 211.

60 N. H arţuche .şi I". A nastasiu. op. cit., nr. 211 ; Eugen Comşa, Unele pro
blem e ale aspectului cultural A ldcni II, in SC IV , 14, 1963, 1, p. 12.

(11 N. H arţuche şi I. T. Dragom ir, op. cit., p. 130 : N. H arţuche şi F. A nasta- 
siu. op. cit., p. 15. p. 116, nr. 211

62 N\ H arţuche şi F. A nastasiu, op. cit., nr. 211.
63 lbidem .

MODlX.tf D IN  l .U T  ARS

deschisă sem icirculară se află la  peretele  din f a ţ ă M o d e l u l  este o rnam en ta t cu 
două caneluri la te care pornesc de la  creastă până la  baza pereţilor. După form a 
pe care o are piesa a r  putea reprezen ta modelul unei co lib e1' ’. Dimensiuni : înăl
ţim ea din faţă =  6 cm, înălţim ea d in  spate  =  4.4 cm, lă ţim ea în faţă =  11.7 cm. 
deschiderea 5.4 x 6 cm. Muzeul Brăilei. înv. nr. I— 12772

b. Model de locuinţă (fig. VII/1) descoperit în 1972, cultu ra G um elniţa A2. 
din pastă com ună de culoare gălbuie-cărăm izie, a servit probabil ca m âner de 
capac, a re  form a rectangulară, acoperişul în două p an te  înc lina t în spate, două 
deschideri sem icirculare, una in faţă şi a lta  la  peretele la teral, d espărţite  de un 
picior masiv, aproape rectangular, care susţine acoperişul"7. E xem plarul se asea
m ănă cu cel descoperit la B răiliţa, lucra t mai neglijent.

D im ensiuni : 4,2 cm. lă ţim ea in faţă =  5 am, lă ţim ea in spate =  4 cm. 
deschiderea la tera lă  1,7 x 2,2 cm. Muzeul Brăilei. înv . I—12771 "v

c. Model de locuinţă descoperit in  1975 (fig. V1I/3), cu ltu ra  G um elniţa A2, 
realizat din pastă cenuşie, acoperit cu un s tra t  de lu t de culoare gălbuie-cărăm izie. 
form a rec tangulară, pereţii la bază înclinaţi spre e x te r io rRl. Pe acoperişul in două 
pan te  se află  câte o linie in relief, un ite  că tre  in tra re , reprezen tând  probabil două 
lem ne care fixau stuful acoperişului. In tra rea  este am plasată pe la tu ra  d in  faţă, 
piesa servind probabil ca m âner la un capac de vas.

D im ensiuni : înă lţim ea =  4.3 cm. lăţim ea m axim ă =  5,7 cm. in tra rea  =  
3,4 x 3,5 cm, lă ţim ea acoperişului (o pantă) 2,7 cm, lungim ea =  5,3 cm. Muzeul 
Brăilei. înv . I—12883 m.

XI. A LD E N l, jud . Buzău.
Model de locuinţă (fig. I I I / I . a  d) descoperit in tim pul săpăturilo r arheologice 

din anul 1940 efectuate in aşezarea de la  Aldeni. punctul „Gurguiul Balaurului**, 
satu l Poponeţi, în nivelul culturii G um eln iţa"1. A fost descoperit în locuinţa nr.
2. mai sus de n ive lu l superior al vetrei unde se pare  că era suspendat p rin  două 
găuri care se pot observa in partea  de sus a m odelului Are o form ă aproape 
d rep tunghiu lară, acoperişul în p an tă  dub lă  cu o creastă  şlefuită, uşor înclinat in 
spate, in tra rea  drep tungh iu lară se află la peretele din faţă deasupra unui prag 
în a l t72. O canelură săpată în ju ru l m arginii ce înconjoară in tra rea  pe trei p ă rţi 
este probabil locaşul unei uşi oblon, glisantă pe o rizo n ta lăTi. Peretele din faţă 
şi cel din spate se te rm ină  cu două frontoane triungh iu lare  ornate  in vârf cu 
acrotere, d in  care s-a păs tra t num ai aceea din stânga frontonului din s p a te '1

64 lb idem , nr. 212, fig. 212.
65 lbidem .
66 lbidem .
67 lbidem , nr. 213, fig. 213.
G8 lbidem .
69 Ibidcm , nr. 214, fig. 214.
70 lbidem .
71 Gh. Ş tefan. Un nouveau m odele d ’habitation dc l'âneolithiquc valaque, în 

Dacia, V II—VIII, 1937—1940 (1941), p. 93—96, fig. 2/a-d. C ercetările arheologice 
din 1955 au dus la  îm părţirea  stratu lu i doi de cu ltu ră  (Ariuşd-G um elniţa) in 
tre i niveluri suprapuse, al treilea fiind da ta t in fazele A l-B l ale culturii G u
m elniţa din sudul M unteniei (Gh. Ş tefan şi Eugen Comşa. Săpăturile arheoloţiicc 
de la Aldcni. Raport prelim inar, in M ateriale, III. 1957, p. 94). în tr-o  lucrare  
mai recen tă se a ra tă  că : „Les m ateriaux  recoltes lâ n ’o ffren t pas d ’dlem ents de 
tradition  G um elniţa Al, relevant de la sorte leu r appartenance â une phase 
ta rd ive du facifcs Aldeni 11“ (Eugen Comşa. Les relations en tre les culturcs C u
cuteni el G um elniţa, în voi. La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, 
Iaşi, 1987, p. 82), şi to t aici. autorul referindu-se la  descoperirile din anul 1983, 
m enţionează : „Porizon supericur (le dernier) d 'A ldeni a  liv re  la  te te  d ’un figurine 
p la te  en os, accusant la  forme typique de la  phase G um elniţa A2“.

72 Gh. Ştefan, op. cit., p. 93—94, 96, fig. 2/b-d.
73 Ibidcm , p . 94. fig. 2/b, c.
74 lbidem , p. 94, 96. fig. 2/a-d.
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(fig. I I I / l ,  c—cî). P iesa se sp rijin ă  pe p a tru  picioruşe am plasate la  fiecare colţ şi a
fost pictată cu ocru roşu 75.

D im ensiuni : baza =  15 x 9,7 x  10 cm, înălţim ea totală (inclusiv frontonul)
clin faţă =  13 cm, înălţim ea din spa te  =  11,5 cm, in tra rea  -- 5,5 x  4 cm, înălţim ea
pragului =  2.8 cm r,;.

XI!, TU Ii D AŞ, jud. H unedoara.
a. Model de „căsuţă" şi fragm ente tle la modele de „căsuţă", luc ra te  din lu t 

ars, sun t piese mai vechi d in  cunoscuta a.şe/are de la Turdaş Se deose.besc de 
tipu rile  cunoscute prin  form a lor in  general zoomorfă, reprezen tarea plastică a 
unei zeităţi teriom orfe care s tră ju ieşte  acoperişul „căsuţei", in tră rile  de form ă 
ovală am plasate in partea  de sus, sub fronton, perforaţii p rac tica te  pen tru  sus
pendarea lor •'B. C âteva p iese au  form a unei „căsu ţe"79 altele  au însă o form ă 
zoom orfă şi sun t aşa cum  a ră ta  N. Vlassa, „căsuţe-recipient" w sau  „recipiente" 
Exem plarele a u  fost in te rp re ta te  ca având o funcţionalitate  mai m ult u tilă  şi mai 
pu ţin  de cult. cie fiind probabil „re'.'ipientc" iu „ rrânare" ia care se păstrau
sem inţe, mai ales cereale*2.

Nu se cunoaşte contextul arheologic în  care  au  ap ă ru t însă, după decorul
caracteristic, ele aparţin  cu ltu rii V'in ca-Turdaş

b. Model de locuinţă din lu t a rs  (fie. 1V/1) descoperit in anu l J962, in ulti
m ul nivel de locuire care ap arţin e  culturii P etreşti d in  punctul „La Lunca", com. 
Turdaş. in tim pul săpătu rilo r stratig rafice de contro l în trep rinse  aici*''1. Â fost 
m odelat probabil ca m âner pe capacul unui vas, a re  forma d rep tungh iu lară  şi aşa 
i-uin se poate observa din fotografiile publicate" ', pe acoperişul in două pan te  au 
fost incizate linii scurte paralele , dispuse oblic de o parte  şi de a lta  a  unei lin ii 
orizontale, tra sa tă  aproxim ativ  pe m ijlocul pantei. P iesa a re  câte un picioruş m o
delat I i i - ire cr>iî. • i fost considerat.’: ;. rcprcz.'n ta o casă constru ită pe p ilo ţi** 
sau redând probabil un b o rd e i117.

7 Picioruşele m odelului au fost in te rp re ta te  de către  au to ru l descoperirii. 
i m  fiind probabil reazem e adăugate sub in fluen ţa vanelor zoomorfe sau  piloţii 
în fip ţi ir> p ăm ân t p en tru  susţinerea scheletului sau  a  grinzilor casei (Gh. Ş tefan.
op. ci:., p. 93—94).

70 ibtdcm .77 >1. Vlassa, „Căsuţele de cu lt" de la Turdaş, in A p u lu m , XVII, 1979,
p. nr. 1 — 11, fi;?. 1 a-d ; 2 ,a-b  ; 3 /a-c ; 4 /a -b  ; 5 /a -c  ; ( i/a -b  : 7 /a -b  : 8—11/a-d .

78 ib idcm , p. 9—17. O rnam entele  care decorează m odelele de „căsuţă" re 
dau un anim al apotropaic (străm oş totemic), lung it pe culm ea acoperişului, consi
dera t de că tre  N. V lassa că p rez in tă  m ai m u lte  fo rm e : „aviform e, m ai exact 
pare  a  p rezen ta un m ixaj de caractere rep tiliene (şarpe ?) ş j  de pasăre, capul 
(mu- a ?j având vagi trăsă tu ri antropom orfoide" (nr. 1. (ig. 1/a-d) ; „de vulpe 
(sau câine)" (nr. 4. fig. 4 /a-b  ; n r. 8—11, fig. 8/d) sau „m odelarea unei vite cor
nute" (nr, 8 — 11, fig. 8/c).

79 Ibidcm , p. 14—17, n r. 5—7 ; 8—11, fig. 5 /a -c ; G/a-b ; 7 /a -b  ; 8 /a -c .
80 Ibidcm , nr. 1—1 : 8—11.
81 Ibidcm , p. 22. 24. S un t denum ite aici : „recipiente" sau „ciudate reci

piente". Considerăm  că aceste obiecte au  avu t p robab il si o a ltă  destinaţie  in 
legătu ră  cu practici rituale.

82 lbidem , p. 20—24.
83 Ib idcm , 14, 17, 20, „m otivistica decorului e  com ună olăriei turdăşene"

(nr. 5) ; „modelul fusese decorat cu benzi incizate, frân te  unghiular, decor spe
cific mai ales fazelor mai vechi a le  olăriei vinciene turdăşene" (nr. 7).

84 lu liu  Paul, In  legătură cu problema locuinţelor de suprafaţă cu plat
form ă d in  aşezările culturilor Petreşti şi Cucuteni-Tripolie, în SC iV , 18, 1967,
1, p. 19, nota 32. fig. 0/2.8? lbidem , fir1. 0/1 ; lu liu  Paul, Cultura Petreşti, E ditu ra Museion, Bucureşti,
1992, V I / 3.

85 lu liu  Paul. in SCIV. 18. 1967, 1. p. 19.
87 V ladim ir Dum itrescu, Cu privire l’i platform ele de lu t ars ale locuinţelor 

unor culturi eneolitice, în Acta MN, V, 1968, p. 394.

m o u k i . i : d in  i . u t  A | , s

c. „Casa" p ic tată  pe suprafaţa  netedă şi roşietică a  unui fragm ent ceram ic 
( I ii 1V/2), d a ta t în cu ltu ra P etreşti, este o descoperire m ai veche din aşezarea 
.11• la T u rd a ş83. Cu o culoare brună-roşietică a fost p ic tată  o im agine de „căsuţă"

acoperişul înalt, streşin i p roem inente p en tru  p ro tec ţia  pereţilor, la fiecare colţ 
. află câte un stâlp  şi un a ltu l cen tral cu rolul de a sprijin i g reu ta tea acope

ri ului şi a s tructu rii din lem n. lângă acesta fiind adăugat un stâ lp  m ai m ic 
i i n tru  consolidare. Această im agine p ic ta tă  pe fragm entul ceram ic a fost inter- 

:'i tată in mod diferit de către arheologi89. Considerăm  că este copia m in iaturală  
a unei locuinţe constru ită  pe piloţi şi in legătură cu practici m agico-ntuale.

d. O buză de vas s trăp u n să  de două perforaţii în form ă de triunghiuri cchi- 
l.i'.erale descoperită in aşezarea de la T urdaş şi d ata tă  în  cu ltu ra P etreşti, a  fost 
in te rp re ta tă  ca fiind un fragm ent al unei copii de lu t ce redă un tem plu  sanctuar 
c irc u la r ,y.

” 111. IlV SA lE ŞT I, com. Poduri. jud. Bacău.
'.i;:.'I: ’tâ de, locuinţă descoperită in tell-ul cucutenian  de Ia Poduri, punctul

- «Iul G hindaru", în nivelul Precucuteni III, in tr-un  grup de vase cu ce rea le91. 
Exem plarul este asem ănător pieselor descoperite în aşezări a le  cu lturii G um elniţa 
Al şi reprezin tă o piesă de cult. pusă în rela ţie  cu un an u m it r itu a l de sacralizare
i sem in ţe lo r92. A re form a pa tru la te ră  şi acoperişul în două p a n te 93.

XIV. G H E L A ’E ŞTI, com. Bârgăuani, jud. Neamţ.
Două m achete de sanctuar (fig. V III /I—2) au  fost descoperite în aşezarea

i ucutenianâ do pe Dealul N edeia-G helăieşti, com. B ârgăuani în tim pul săpătu rilo r 
arheologic? erectil,.te în anul 1983. P iesele respective se aflau  pc la tu ra  de sud-vest 
. I 'cv.inţe; nr. 33 :s. d a ta tă  in e tapa finală a fazei Cucuteni A—B şi începutul fazei 

Cucul-ini B (-ubfaza Cucuteni Bl).
a. M achetă de sanctuar (fig. VHI/1) de formă p a tru la te ră  cu colţurile ro- 

tu-yile :,i pereţi verticali, in tra rea  am pla ată pe una din la turi, ro tun jită  şi m ai 
la:', ă în partea  dc jos şi prevăzută cu colţuri sup ra înă lţa te  care  au  aspectul unor 

tine de b o v in ă 1*5. Un prag sau o m ică p la tform ă a fost m odelată in faţa in 
trării. M acheta se sp rijină  pe un picior-suport evnzat la bază şi ro l in in terio r 
t'-im unicw d a ltfe l cu m acheta. A tât la  ex terio r câ t si la  in terior m acheta a fost 
pictată în stilul subgrupei delta 2, ia r  piciorul suport in stilu l subgrupei gam a 1. 
In  in teriorul m achetei pe podină. se aflau  p a tru  s ta tue te  antropom orfe, dispuse 
cardinal, d in care u n a  m asculină am plasată in la tu ra  de est, a lta  fem in ină cu

88 M. Roska, Casa neolitică de la Turdaş. in AO, VII, nr. 39—10, p. 510 : 
Anton Niţu. Despre sem nificaţia  m otivu lu i pictural in  form ă de „casă" dc la 
Turdaş, în A pulum , II, 1943—1945, p. 83 şi urm., fig. 1 ; lu liu  Paul. în SC iV ,
18, 1967, 1, p. 19—20, fig. li/l.

89 Anton N iţu consideră că : „M otivul p ic tural de pe ciobul de Ia T urdaş 
reprezin tă un edificiu sacru sub  form a im apinii arhitectonice a  lum ii" (cf. op. cit., 
p. 88) ; lu liu  Paul ara tă  că : „este o reprezen tare fidelă a unei locuinţe de piloţi" 
(cf. op. cit., p. 19). ipoteză acceptată d e  că tre  V ladim ir D um itrescu „Nu trebuie 
exclus nici ca reprezen tarea da la  Turdaş a r  pu tea reda fidel aspectul unei lo
cuinţe din m arginea apei, d a r acesta nu  ne poate d eterm ina să generalizăm ..."
(cf. op. cit., p. 394) ; sa u  poate fi : „reprezentarea unui san c tu a r în ae r liber" (cf. 
Ş tefan Cucoş. op. cit., p. 55—50).

90 N. Vlassa. Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, în voi. Neoliticul 
Transilvaniei, Cluj-Napoca. 1976, p. 183—184, fig. 21.

91 Dan Monah. I.a datation C14 du com plexe culturcl Cucuteni-Tripolie. în voi. 
La civilisation dc Cucuteni en contexte europâen , Iaşi, 1987, p. 69, 71.

92 lbidem , p. 71.
93 Inform aţie Dan M onah că ru ia  ii m ulţum im  şi pe această cale.
94 Ştefan Cucos. op. cit., p. 56; Idem. C om plexe rituale  cucuteniene de la 

Ghclăieşti, jud. N eam ţ, în SC lV A , 44, 1993, 1, p. 59—08.
95 Locuinţa în care au  fost descoperite m achetele de sanctuar era am pla

sată în cen tru l celui de-al doilea grup de locuinţe şi avea rolul de sanctuar 
(cf. Ş tefan Cucos, in SC lV A . 44, 1993. 1, p. 59, 67—68).

96 lb idem , p. 01, fig. 1/1 ; 2 ; 3/6.
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atribu te le  gravidităţii pe la tu ra  de sud şi două sta tuete  fem inine se aflau pe la 
tu rile  de vest şi nord'-'7. Pe buza pereţilor m achetei sunt zece mici perforaţii dis
puse sim etric, piesa fiind probabil suspendată.

b. M achetă de sanctuar (fig. VII 1/2) asem ănătoare cu cealaltă şi având 
dim ensiuni apropiate, dar mai fragm entară şj mai corodată Ii lipsesc per foraţi iP. 
de la pa rtea  superioară a pereţilor şi p iciorul-suport este o b tu ra t la  mijloc. Decorul 
păs tra t p a rţia l a fost pictat pe ex terio ru l şi interiorul m achetei fiind probabil 
în stilu l gam a. In această m achetă s-au găsit două sta tue te  fem inine d a r şi cu 
a trib u te  de sex m asculin, indicând zeităţi androgine®*.

Piesele descoperite la G helăieşti sunt unice până in prezent, pen tru  ele 
necunoscându-se analogii. Au fost in te rp re ta te  ca fiind probabil rep rezen tări de 
sanctuare  şi. de asem enea, să fi îndeplin it rolul de altare, ipoteze care vor trebui 
confirm ate prin  descoperiri viitoare.

Este greu de adm is că au ex ista t astfel de construcţii rid icate  pe un singur 
suport circular.

M achetele de sanctuar descoperite la Ghelăieşti au fost puse în legătură cu o 
rep rezen tare  com plexă a cultului fertilită ţii cu  cele două com ponente ale sale — 
cosmică şi subpăm ânteană — sta tue te le  antropom orfe aflate in prim a piesă aveau 
o dispunere card inală , ilustrând  probabil succesiunea anotim purilo r şi de ase
m enea să indice d irecţiile  spaţiale. în  această succesiune pare sa fie prezentă 
şi legătura celor două lumi, chtonică şi uranică. I(‘J.

XV. IGEŞTI, com. Blâgeşti, jud. Vaslui.
Model din lu t ars. reprezen tând  o m iniatură de căsuţă (fig. V/7), a fost 

descoperit în punctul Scândureni. satul Igeşti. com. Blăgeşti. In acest punct se 
află o aşezare de tip  Protocucuteni-G um elniţa, faciesul Stoicani-A ldeni şi o a lta  
do tip  Cucuteni A2 ,l'1.

In perioada eneoliticului au fost construite edificii destinate cultu lu i şi m a
n ile  tarilo r religioase, aceste construcţii fiind şj o reflectare a suprastructurii.

Unele modele şi m achete descoperite pe terito riu l Rom âniei sun t in te rp re
tate de că tre  arheologi că rep rezin tă m iniaturi de case, colibe, locuinţe construite 
pe piloţi şi copii de sanctuare.

M odelarea unui horn pc exem plaru l de la B răiliţa  (vezi nr. IX) dem onstrează, 
că această piesă reproduce o locuinţă care avea un sistem de încălzire (sobă) 
am plasat in spatele încăperii m .

Referitor Ia destina ţia  si funcţionalitatea acestor piese m ajo rita tea  specia
liştilor sunt de părere  că ele nu reproduc num ai locuinţa sim plă ci sun t legate 
de practicile de cult ale acestei perioade, în  special de cultul fecundităţii şi al 
fertilităţii. Pen tru  m acheta de sanctuar descoperită la  Cascioarele (vezi nr. 11.
4. j). m achetele de sanctuar de la  G helăieşti (vezi nr. XIV), m acheta de locuinţă 
de ia Poduri (vezi nr. X III), modelul de la A ld e n i1"3, casa p ic ta tă  pc fragm entul 
ceram ic de la Turdaş (vezi nr. X II, c), a fost sub lin iată  destinaţia  lor cultică

97 lb idem , p. 63—64, fig. 3/2-0.
98 lbidem , p. 64—65 ; fig. 1/3 ; 4/3.
99 Ibidcm , p. 65. fig. 4/1-2.
100 lbidem , p. 0(5—67.
101 G henută C orran, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al ju 

deţului Vaslui. Bucureşti, 19B0. p. 7(3. nr. X, 9, fig. 88/7.
102 N. H arţuche şi P. A nastasiu, op. cil., p. 15 şi nr. 211.
103 Referitor la  acest model II. D um itrescu a ra tă  : „A notre avis, ce modfele

n’est pas seulem ent „un representation  realiste  d ’un sim ple habitation", m ais
un modale de sanctuaire..." (cf. op. cit., p. 384. nota 4).
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a tâ t prin  p articu la rită ţile  caracteristice cât şi p rin  contextul locului în  care au 
fost descoperite unele d in tre  e l e 1M.

Credem că şi modelele de „căsuţă" de la Turdaş (vezi nr. X II, a) au avut 
o funcţionalitate mai m u lt de cult şi, aşa  cum a  confirm at descoperirea de 
la Poduri UG, ele pot fi în legătură cu practici de ritua lizare  a sem inţelor şi mai 
puţin  probabil să reprezin te „grânare11.

M odelele din lu t care au  picioruşe, descoperite la  A ldeni (vezi nr. XI), 
T urdaş (nr. X II, b), „Casa“ p ic tată  pe fragm entul ceram ic de la Turdaş (nr. X II c), 
considerate a reda locuinţe constru ite pe p ilo ţ i ,ue, este o ipoteză confirm ată de 
«le coperirile efectuate în aşezări ale culturii P e tre ş t i107. Ca analogie cu  aceste 
piese, modelul descoperit la Rossohovatka (Iîcaterinoslav)lw p rezin tă unele ele
m ente com une dar şi p articu la rită ţi care îl individualizează de celelalte exem 
plare. Este un mode! confecţionat din lut, care reproduce o locuinţă cu parte r, 
etaj, un fe.l de balcon, uşi, ferestre, acoperişuri in două pante, iar Ia colţurile 
piesei au fost m odelate picioruşe (fig. 111/2), fiind d a ta t in cu ltu ra Cucuteni — 
Tripolic.

Un model având p a tru  picioruşe a fost descoperit in aşezarea de la Costesti 
( M o ld o v a ) ( f ig .  111/3).

Faptul că pc unele capace fie vase au fost m odelate ca m ânere locuinţe in 
m in iatură, trebu ie  să fie în legătură cu destina ţia  acestor vase si anum e folo
sirea lor in  special in practici m agico-rituale şi de cult. In acest sens, piesa des
coperită la Jilava  1111 (vezi nr. VIII. b) confirm ă această ipoteză.

Mai pu ţin  plauzibile ni se p ar consideraţiile în care aceste modele de lo
cuinţe de pe capacele unor vase figurează b o rd e ie111 (vezi piesele de la nr. VII 
şi X II, b) sau că redau  c u p to a re 112.

104 Locuinţa nr. 1/1964 in care a fost descoperită m acheta de la Căscioarele, 
ora am plasată central si prezenta câteva p articu larită ţi dc c o n s tru c ţie ; dublaju l 
pere ţilo r din p a rtea  de nord şi de est, unde se form a un „coridor**, can titatea 
m are de ceram ică, vase „askos", vase duble com unicante, acest edificiu fiind 
destinat nu num ai locuirii ci şi pen tru  celebrarea cultului şi r itu rilo r magice
(cf. H ortensia Dum itrescu, op. cit., p. 381 si fig. 2 ;  V ladim ir Dum itrescu, in 
Dacia, NS. XIV, 1970, p. 7). Locuinţa nr. I de la  P ietrele, in caro s-a descoperit 
şi un model din lu t (vezi nr. III a), avea de asem enea un bogat in v en tar for
m at din vase, unelte, arm e, obiecte de podoabă, piese de cult, locuri am enajate  
special pen tru  prac ticarea  cultului (cf. D. Berciu, in M ateriale, II, 195G, p. 503— 
fi 14).

103 In nivelul P recucuteni III de la Poduri a  .fost descoperită locuinţa
nr. 31 şi o construcţie de m ari dim ensiuni, cu platform e de bârne, pe care se
aflau  cinci construcţii din chirpic ars de formă rectangulară, in acestea fiind
găsite im portante can tităţi de grâu şi orz şi. tot aici, s-a dezvelit şi o veritab ilă  
„moară** (construcţia nr. 44) cu p a tru  silozuri ce conţineau o m are can tita te  de 
orz şi rrrâu (cf. Dan M onah, op. cit., p. 71).

106 N. Vlassa consideră că m odelul de la Aldeni „nu reprezin tă o casă
de locuit (...) ci to t r n  „grânar" rid icat pc piloţi" (N. Vlassa, „Căsuţele" de cult
de la Turdaş. in A pulum . XVII, 1979, p. 22, nota 29).

107 lu liu  Paul. op. cit., p. 3—24 ; idem. Cultura Petreşti, E ditura Maseion.
Bucureşti, 1992, p. 31—33. nr. 2 şi p l. X III/7 . 10.

108 V. I. M arkcvici, op. cit., p. 81—82 şi fig. 46/2 ; Silvia M arinescu-Bâlcu, 
op. cit., p. 33. 35 şi nota 68.

109 V. I. M arkevici, op. cit., p. 50, fig. 78/1.
110 Referitor la acest exem plar se m en ţionează: „E foarte probabil ca vasele 

p revăzute cu capace pu rtând  astfel de m ânere se foloseau Ia păstra rea  bucatelor
— m ânerul stilizând mai degrabă im aginea g rânaru lu i decât a colibei locuinţă, 
rep rezen tare nici mai pu ţin  explicabilă" (Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 18 şi fig. 38).

111 Modelul de locuinţă realizat ca m âner pe un capac de la V idra „pare 
să am intească şi partea  superioară a bordeielor m ai vechi a acestei civilizaţii** 
<cf. Dinu V. Rostti, op. cit., p. 18 şi fig. 37)

112 Eugen Comşa. Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, E d itu ra 
Academiei, Bucureşti, 1987, p. 139.
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U rm ărind h arta  răspândirii acestor modele (fig. IX). observăm  că m ajo
rita tea  au fost descoperite in aşezări am plasate in M untenia.

Un singur model datează d in  faza tâ rz ie  a culturii Boian (nr. VIII).
Datele, C 14 p en tru  această perioadă de tim p se înscriu in tre  an ii 4035 ± 120 

şi 3620 +  100 i.Clir., u ltim a dată  fiind acceptată cu rezerve, adm iţându-se că 
faza Boian-Spanţov şj-a  desfăşurat existen ţa in tre aproxim ativ  4000—3800 i.C h r.113.

O dată  C14 a ra tă  an u l 3820+100 i.Chr. (Bln 1233)ţ>‘ p en tru  n ivelul cel
m ai vechi de la Radovanu, in care au fost găsite cele două fragm ente de la  un
model de locuinţă, d a ta te  in faza de tran z iţie  la cu ltu ra G um elniţa. e tapa I-'ân- 
tânele.

Datele radiocarbon lipsesc p en tru  faza G um elniţa A l, aceasta fiind cuprinsă 
probabil in tre  anii 3800—3700 i.Chr. >15.

Nivelul P recucuteni III, d in aşezarea de la Poduri, in care s-a descoperit
si o m achetă de locuinţă (vezi nr. XIII), analizele efectuate pe două eşantioane
indică anii 5880 +  150 B.P. sau 3930 b.c. (Bln. 2803) şi 5780 +  50 B.P. sau 3830
b.c., prim a dată  prezentând o aproxim aţie de ± 150 ii reduce din valoare, con-
siderându-se sfârşitul acestei faze că tre  3750 (sau 3700) i.Chr. no.

Câteva modele din lut a rs  şi o m achetă de sanctuar (vezi nr. II. 4, j : III. a:
IV, a-b : IX : X, b-c) sun t d in  aşezări care aparţin  fazei G um elniţa A2, aceasta 
fiind încadrată cronologic in tre  aproxim ativ  3700—3400 S.Chr.117.

P entru  faza G um elniţa B l, in care sunt încadrate  m odelele descoperite la  
G um elniţa (vezi nr. I. 1 a-b ; 2 d-f). Căscioarele (nr. II. 1 a-d : 2 e ; 3 f-g),
Jilava  (nr. VIII, a-b), lipsesc datele C14 insă, începutul ei corespunde cu sfâ r
şitul fazei G um elniţa A2. deci aproxim ativ  3400 i .C h r ." 11.

Modelele de ,,căsuţă" de la Turdaş (vezi nr. X II a), d a ta te  in cu litu ra  Vini-a- 
T urdaş — „etapa V inda-Turdaş propriu  zisă- considerată „Turdaş I =  Vinca B l " 111'
— pot fi cu aproxim aţie încadrate pe, baza unei date  C 14 care indică anu l 4225 ± 
85 i. Chr. W.

Datele radiocarbon se înscriu in tre  an ii 3950—3700 i.Chr. p en tru  faza A a 
culturii Petreşti ,21. S fârşitu l acestei culturi s-a petrecu t probabil, aşa cum con
sidera V ladim ir Dumitrescu. in tre anii 3550—3400 i. Chr. P2, insă modelul de lo
cu in ţă descoperit in nivelul culturii Petreşti de la T urdaş (vezi nr. XII) nu poate fi 
m ai târziu de anul 3000 i.Chr. m .

M achetele de sanctuar descoperite la G helăieşti (vezi nr. IV), pot fi înca
drate . pe baza datelor CI4. in tre  anii 3000 + 60 b.C. m  şi 2840 +  100 b.c. In con
form itate cu aceste date, începutul fazei Cucuteni B-Tripolie C 1-81, este fixată 
in ju r  de 3000 S.Chr. >-’5.

Modelele şi m achetele prezentate sunt im portante surse de docum entare a tâ t 
pen tru  reconstitu irea unor construcţii eneolitice cât şi in ceea ce priveşte desti
n a ţia  şi funcţionalitatea lor cultică.

113 V ladim ir Dum itrescu. Cronologia absolută a cneoliticului românesc in  
lum ina datelor C N , in A pulum , X II, 1974. p. 27—28 şi tabelul 1, nr. 3—12.

114 Eugen Comşa, op. cit., p. 45 şi nota 182.
115 V ladim ir Dumitrescu. op. cit., p. 28.
HG Dan M onah, op. cit., p. 71. 73—74 şi fig. 1, n r. 2—3 (Bln 2803—2782).
117 V ladim ir Dumitrescu, op. cit., p. 28 şi tabelul 1, nr. 15—28.
118 Ibidcm . p. 29.
119 lu liu  Paul. Cultura Petreşti, E ditura Museion. Bucureşti. 1992. p. 131.
120 Eugen Comşa, op. cit., p. 43. Bln 2133 — probă care  prov ine d in  aşezarea 

de la Liubcova. din faza O rniţa ( Vinca B l—B2).
121 luliu  Paul, op. cit., p. 131.
122 Cf. Dan Monah, op. cit., p. 76.
123 lu liu  Paul, op. cit.
124 Dan Monah. op. cit., p. 74, 76 şi fig. 1, nr. 18—24.
125 lbidem , p. 76.
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Considerăm  că aceste piese nu sunt num ai copiile m in ia tu rale  ale locuinţelor şi
- ini tuarelor de atunci, ele fiind piese de cult folosite in p racticile m agico-rituale 
nl<* cultului fecundităţii şi fertilităţii. P rezentarea locuinţei de cult. a locului sacru 
In care se desfăşurau cerem oniile fie cult la care luau  parte  m em brii com unităţilor 
M-.pective. este redată de aceste m odele m iniaturale.

DES M O D tL E S  EN TER R E CU1TE REPR1-SENTANT 
DES IIAB1TATIONS ET DES SA NCTU AIRES ENEO LITH IQ UES 

DL-COUVERTS SUR LE TERR ITO IR E DE LA ROUM ANIE

R£sum6

Dans l'ouvrage qu e  voiei nous nous proposons de pr6scnter une serie  fie 
mofleles en m in iatu re confectionnes en te rro  cuite. dates ă des etapes fliverses 
fie t|uelques cu ltu res 6n6olithi<)ues, sur le  te rrito ire  de la Roumanie.

Les pieces respectives ont et£ publiees et son t connuos p a r  les ouvrages de 
specialite, la  p lu p a rt des arch6ologues e tan t d’accord pour leu r in terp re tation  
comme mod61es en m iniature d ’habitations, sanetuaires et habitations-sanctuaire . 
Les moddles sont quadrilat6res comme forme, le to ii est en pente flouble. chez 
certaines de ces pieces incline vers le derriere. I’entr6e est placde dans le m ur 
du  devan t et la fenetre represenW e p ar une ouverture faite dans la  m ur la teral.
Dans le cas de certains exem plaires, on a  trac6 su r le toit des lignes ou des
cannelures sur les deux pentes. verticalem ent on horizontalem ent, fiui ont ete 
in terpretees com me faites pour rendre  les chevrons et les pifcces de bois mis lă-bas 
pour la fixation tiu toit de chaum e, roşeau ou chanvre (fig. 1 /2; I V / l :  V /l-4 ;
VI/1, 4). S ur I’un des moddles on retrouve une chem inee (fig. 1/3-4) et cela prouve
f|ue l'habitation respective avait un system e de chauffage (poele). Q uelques pieces 
ont des pieds au x  coins (fig. 111/1-3; IV /l) et ces exem plaires reproduisent des
habitations plac6es sur pilotis.

I.es modeles pr6sentes sont im portan ts aussi bien pour la reconstitu tion  des 
maisons et des sanetuaires ('■neolithitiues que pour leu r liaîson avec la super- 
structure , de p a r  leu r fonction comme objets de culte.

I
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Fi«. 1 . — Modele din lut ars. 1—2 Căscioarele (după Gh. Ş tefan şi VI. D um itrescu); 
3— !, B răiliţa  (după N. H arţuche si I. T. D rag o m ir); 5—1> V idra (după Dinu
V. Kosetti).

Fig. I. — Modeles en torre cuite. 1—2. Căscioarele (d’aprfcs Gh, Ş tefan et VI. 
D um itrescu); 3—4, B răiliţa  (d'aprfcs N. H arţuche et 1. T. D ragom ir); 5—6, 
Vidra (d’aprfcs Dinu V. Kosetti).

MOMII.I: DI N I.U T AHS 37

F ir  0 — Modele d in  lu t ars. 1. P ie tre le  (după D. Berciu) ; 2—4 G um elniţa (după 
VI. D um itrescu ); 5, Spanţov (după B. M itrea ?;i colectivul).

Fjjţ. 2. — Motl6Ies en te rre  cuite. 1. P ietre le (cl'aprâs D. Bcrciu) ; 2—î, G um elniţa 
(d'aprfcs VI. D um itrescu ); 5, S panţov (d'aprfes B. M itrea et collectif).
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Fig. 3. — M odele din lu t ars. 1. a-d, A ldeni (după Gh. Ş te fa n ) ; 2, Rossohovatki 
şi 3 Costeşti IV (după V. 1. Marchovici).

Fig. 3. — Moddles en te rre  cuite. 1. a-d, A ldeni (d’apros Gh. Ş tefan) ; 2, Ros- 
sohovalki ; 3. Costeşti IV (d‘apr6s V. T. M archevici).

Mi Xil'.l.i: DI.V I.UT ARS

Fig. 4. — 1, Model din lu t ars, Turdaş, (după Tuliu Paul) ; 2, „casa" p ic tată  pe 
un fragm ent ceramic, Turdaş, (după lu liu  Paul) ; 3—4, fragm ente de modele 

din lu t ars. T urdaş (după N. Vlassa) ; 5—6, m odele de locuinţe ca m ânere 
de capace de vase. J ilava (după D inu V. Rosetti).

Fig. 4. — Modfele en  te rre  cuite, 1. Turdaş (d'apr£s lu liu  P a u l) ; 2, la  „m aison“ 
pein te sur un fragm ent ceram ique, T urdaş (d’aprâS lu liu  Paul) ; 3—4, frag- 
m ents de modeles en te rre  cuite, T urdaş (d 'aprâs N. Vlassa) ; 5—6, inoddles 
d -habitations en tan t cjue m anche de couvercle de rdcipients, J ilav a  (d’a p r ts  
D inu V. Rosetti).

30
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Fig. 5. — Fragm ente dc acoperişuri de la m odele de locuinţe. 1, G um elniţa (după
VI. Dum itrescu) ; 2—C> Căscioarele (după VI. Dum itrescu) ; 7, model de 
locuinţă, !. .• U (.lupă G hcnuţă Coman).

Fig. 5. — Fragm ents de toits de mod&les d 'habitations. 1, G um elniţa (d’aprfcs VI. 
D um itrescu ); 2—(>, Căscioarele (d’apres VI. D um itrescu); 7. modMe d ’habi- 
tation, Iveşti (d'aprfcs G henuţă Coman).

MODI'.I i: DIN LO T ARS 41

Pir  fi __ î.îcxlele din lu t ars, în tregi .şi fragm entare, ca m ânere pe capace. 1—2 
Căscioarele (după Gh. Ştefan) ; 3—5, G um elniţa (după VI. Dum itrescu) ; 
(i—8, P ietre le (după D. Berciu). 

pi,», i;. _  Modeles en te rre  cuite en tiers et fragm entaire comme m anche de 
couvercle. 1—2, Căscioarele (d’hpr&s Gh. Ş te fan ); 3—5, G um elniţa (d’aprfcs
VI. D um itrescu ); G—8, P ie tre le  (d’aprt's' D. Berciu).i * '



12 i o .v  M A itr .ş

f ig .

Fig.

7
7. — Modele din lu t ars, Întregi şi fragm entare. 1—3 I.işcoteanca (după 

N. H arţuche şi F. A n as ta s iu ); 4, J ilav a  (după Dinu V. Rosetti) ; 5, Radn- 
vanu (după E. Comşa) ; 6. T angâru  (după D. B e rc iu ); 7, m acheta de sanc
tu a r  de la Căscioarele (după II. Dumitrescu).

7. — Modeles en te rre  cuite. en tiers c t fragm entai re. 1—3, J jsco teanca (d’aprfes 
N. H arţuche e t F. A n astas iu ); 4, Jilava  (d’apr&s Dinu V. Rosetti) ; 5, Radovanu 
(d’aprds E. Comşa) ; 6, T angâru (d’apr&s D. B erc iu ); 7. la  m aquette  de sanc- 
tua ire  de Căscioarele (d’apr&s H. Dum itrescu).

Fig. 3. — M achete de sanctuar. 1—2 Ghelăieşti (după Şt. Cucoş).

Fig. fî. — MaqueUes de sanctu ure, I—2 G heiâieşti (d’aprfcs Şt. Cucoş).



Fig. 0. — H ar la cu aşezările în care s-au  descoperit modele şi m achete din lu t 
a r . :  1, G u m eln iţa ; 2. C ăscioarele; 3. P ie tre le ; 4, T a n g â ru ; 5, S p an ţo v ;
6, Radovanu ; 7, V id ra ; 8, Jilava ; 9, B ră iliţa ; 10, I.işcoteanca ; 11, A ld en i;
12, T u rd a ş ; 13, l'usăcşti ; 11. G helăie.'.i ; 15, Igeşti.

Fig. 9. — l.a  carte  des hab ita ts  ou l ’on a  decouvert des modeles et des m aquette 
en te rre  c u i te : 1. G um elniţa ; 2, C ăscioarele ; 3, P ie tre le ; 4, T angâru  ; 5, 
Spanţov ; 6, Radovanu ; 7, V idra ; 8, J ilav a  ; 9, B răiliţa  ; 10, L işcoteanca ;
11, Aldeni ; 12, T urdaş ; 13, R u săeş ti; 14, G h e lă ie ş ti; 15, Igeşti.

CERCETĂ RI ARHEOLOGICE ÎN AŞEZAREA DE SECOL IV D.C. 
DE LA PODENI (COM. BUN EŞTI, JU D . SUCEAVA)

—  r a p o r t  f in a l  —

MUGUR ANDRON1C

în  cadrul cercetărilor num eroaselor realită ţi istorice caracteristice epocii de 
form are a  poporului rom ân, cunoaşterea şi înţelegerea din ce in  ce m ai exactă şi 
mai p rofundă a celor din veacul al IV-Ica d.C. ocupă fără  îndoială un loc bine 
definit.

In cazul de faţă obiectivul arheologie care ne-a preocupat pe parcursul a 
trei cam panii (ie săpături (1983—198.")) est.: o aşezare ap arţinând  culturii S ân tana  
de M ureş, ale cărei vestigii su n t răspândite  in cea m ai m are p a rte  pe terenul 
in trav ilan  al sa lu lu i P o d e n i'.  Una d in tre  caracteristicile acesteia este faptul că 
ea continuă d irect pe teren o aşezare dacică m ai veche, de epocă rom ană, a cărei 

necropolă a fost investigată p a rţia l in cursul anilor 197-1. 1983 şi 1984 -.
L ocalitatea Podeni se află la 5 km nord de Fălticeni. T eritoriu l comunei 

Buneşti. d in care face parte, se include intr-o  regiune prieln ică v ie ţu irii încă din 
tim purile preistorice, fiind p lasat in partea  de nord-vest a Podişului Moldovenesc, 
in p reajm a lim itei d in tre  S ubcarpaţi şi i-'odişul Sucevei. Mai precis, zona se situează 
în apropierea intersecţiei d in tre  Podişul Fălticenilor, D epresiunea l.iten ilo r şi zona 
p iem ontanâ de la Raia '. C adrul geografic apropiat al localităţii Podeni este form at 
d in tr-un  relief cu fragm entare deluroasa, in cadrul căreia se rem arcă Dealul Rup
turile (403 m). Dealul Buneşti (380 m) şi D ealul Podeni (380 m). L im ita sudică a 
sa tu lu i este form ată de confluenţa Şomuzuîui Mare (aici transfo rm at intr-o  în tinsă 
acum ulare de apă) cu afluentul său de stânga, pârâu l Podeni. Teritoriu l vechiului 
h ab ita t de secol IV d.C. se află  am plasat 1 i o altitud ine m edie de circa 280 m 
(zonă de ftlacis d.» racord în tre  a lb ii  m inoră a pârâului şi pan ta  dealului cu 
acelaşi nume), fiind inclus in zona forestieră a Podişului Moldovenesc, m ai precis 
în subzona de ste jar-gorun ;. Aici. i ii  condiţiile oedoclhratice de azi. tem peratu ra  
m edie anua lă  este de circa 8"C. p recip ita ţiile medii anuale do peste 600 mm. iar 
solul se încadrează in tre  cele de tip  „pratoziom " (sau „sol cernoziomid levişat") R.

P e arealu l ocupat de aşezarea dc secol IV d.C.. cu excepţia unui to|por 
calapod şi a unor fragm ente atipice de silex de P ru t. nu s-au descoperit perieghetic 
sau in săpătu ră  urm e de prezen ţă um ană din a lte  perioade de tim p. Nivelul an tic

1 D. Gh. Teodor. I. loniţă. Cercetări arheologice in Podiştil Sucevei, în 
ArhM old. V. 1967, p. 313. A legerea insă a acestui obiectiv s-a făcut la sugestia 
colegului dr. M. Ignat, care desfăşura cea de a doua cam panie de săpături în 
necropola de la Podeni.

2 M. Ignat. Un cim itir dacic de epocă romană la Podeni—B uneşti (jud. Su
ceava), în .Suceava, VI—VII. 1979— 1980, p. 61—75; Idem, C ontribuia  la arheologia 
şi istoria dacilor liberi din Moldova, in ms.

3 P. Poghirc, V. Giosu, M. Apăvăloaie si A. U ngureanu, Contribuţii geogra
fice şi economice asupra oraşului Fălticeni, în AŞU l, sect. 11-b. t. X. 1964. p. 148.

4 V. Băcăuanii (sub redacţia). Podişul Moldovei, Bucureşti, 1930, p. 134.
5 Ibidcm , p. 80, 162—165
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de călcare a fost stabilit la o adâncim e variind in tre 35 şi 45 cm. Pentru  cerce
ta rea  acestei întinse aşezări, desfăşurată pe o lungim e de circa 800 m de-a lungul 
pârâului Podeni, acolo unde starea cu ltu rilo r agricole ne-a perm is şi unde s-a 
pu tu t obţine şl acceptul p roprie tarilor loturilor respective, s-au trasa t două suc
cesiuni de secţiuni m agistrale de control ( S I  — S IV în 1983 şi S VIII — S XI 
Sn 1984), putându-se sesiza astfel apariţia  şi apoi d ispariţia depunerilo r de epocă 
de-a lungul pantei terenului respectiv In rest, am fost nevoiţi să folosim succe
siuni de secţiuni dc mică lungim e (8—22 m), care — in situaţia  m arilor d ificultăţi 
de o b serv a ţie '1 din cazul locuinţelor de suprafaţă  şi, in speran ţa  ob ţinerii de noi 
elem ente de stratig rafie  verticală  — uneori s-au dispus in paralel.

îna in te  de a trece la  p rezen tarea com plexelor arheologice m enţionăm  că 
principalele rezultate ale cam paniei din anul 1983 au văzut deja  lum ina tiparului

/.ocuinţn nr. 1 (L x)):  de form ă apropiată  unui paralelogram  cu unghiurile 
la tu rilo r desfiin ţate  prin  ro tun jire , cu la tu rile  mari lungi de 5,85, respectiv 5.70 ni, 
iar cele mici, aproape paralele, de 4.55 respectiv 4.60 m  (fig. 2). O rien tarea bor
deiului era N—tS, iar adâncim ea sa faţă de nivelul actual de călcare de 1.00 m. 
Nu s-au observat gropi p racticate  in podea, realizată de altfel p rin tr-o  sim plă bă- 
tătoriro, sau alte am enajări, cu excepţia unei vetre, spre colţul de S V, de formă 
ovală, reprezen ta tă  de o suprafaţă  lu tu ită  arsă la  cărăm iziu pe o profunzim e dc 
până la 4 cm.

Inventarul descoperit in păm ântu l de um plutură a gropii bordeiului a fost 
deosebit de bogat şi deocam dată nu insistăm  m ai m ult asupra lu i11.

Locuinţa nr. 2 (L7) : de plan drep tunghiu lar, eu la tu rile  de circa 6,60/5.15 m, 
o rien tare aproxim ativă N—S si adâncim e de circa 40 cm (fig. 2 )!l. Această locuinţă 
de suprafaţă  avea podeaua am enajată  la fel de sim plu, p rin tr-o  bătă to rire  a solului, 
pc la tu ra  de vest. acolo unde pan ta  terenului era la cota cea mai ridicată, sesi- 
zăndu-se însă o adâncire de 20 cm in sol cu scopul realizării unei fundaţii de 
perete. I-oeuinţa nu a avut instala ţie  de foc. in  apropierea zonei de mijloc a sa 
s-au conservat aglom erări deosebit de consistente de bulgăraşi de chirpic, dovadă
— după părerea noastră — a existenţei iniţiale a unui perete despărţito r prăbuşit 
prin incendiere pe loc.

Pe lingă obişnuitul m aterial ceram ic fragm entar, aici s-au descoperit două 
greutăţi din lu t ars in form ă de trunchi de piram idă (fig. 3/3 şi 2). d in  care prim a 
posedă urm e evidente de angobă cărăm izie, o a lta  in sta re fragm entară, două 
greutăţi sau  fusaiole mari. fragm entare, in formă de sferă m ult ap latisată , cu dia- 
m etre de 9, respectiv 11 cm. şi două cute din gresie (fig. 10/7).

Locuinţa nr. 3 (L3) :  de plan d rep tunghiu lar, cu la tu rile  de circa 7/5 m, cu 
adâncim ea de 35—40 cm şi cu o rien tarea aceleiaşi axe scurte de data aceasta pe 
direcţia NE—SV. Din cauza can tită ţii modeste de chirpic îm prăştia t şi a diverselor 
m odalităţi de prăbuşire  a pereţilor in urm a incendierii nu putem  fi siguri pe 
această o rien tare cât şi pe exactita tea dim ensiunilor laturilor. Cea mai m are sigu
ran ţă  în identificarea lim itelor ne-a oferit-o  la tu ra  de V—SV prin  prezenţa unei 
aglom erări m ai com pacte de bucăţi de lu t ars. din care unele păstrează am prente 
de crengi de la îm pletitu ra  peretelui. Deşi în colţul de N—V s-au descoperit 
câteva lespezi de p ia tră  d isparate  şi o densitate mai m are de bulgăraşi de păm ânt 
a rs  la  cărăm iziu, m ult deran ja tă  de ară tu rile  adânci şi de săparea a num eroase 
ganguri de anim ale, nu putem  fi siguri că acolo ar fi fost am ena ja tă  in iţial o 
vatră.

6 Spre exem plificare lutul galben începea de abia la adâncim ea de 1.90 ni. 
exact la n ivelul am enajării podelei locuinţei nr. 1. In plus s-au creat de-a lungul 
tim pului foarte m ulte deran jam ente  stratig rafice din cauza num eroaselor coridoare 
de anim ale şi rădăcini de p lante, abundente pe acest teren, a juncundu-se ca diverse 
m ateriale să alunece sau să fie îm pinse la  adâncim i mai mari.

7 Al. Andronic, Sondajul arheologic din aşezarea dc secol IV e.n. dc la Podeni 
(jud. Suceava), în  Suceava, X I—XII. 1984— 1985. p. 397—'110.

8 lbidem , p. 398—400.
9 Din cauza opoziţiei constante a bătrânu lu i sătean David Yasile, proprie

ta ru l de d rep t al terenului din im ediata apropiere a şurii sale. nu s-a putut practic 
săpa m etodic încă de la început această locuinţă

c k u c k t Ak i  a r h e o l o g i c i : i n  a ş e z a r e a  d e  s e c o l  iv

In ceea ce priveşte inventaru l descoperit, me.nţionabile s u n t : un tub de os 
(tibie de pasăre de talie m arej pen tru  păstra rea  acelor, având la  un capăt urm e 
de tăiere, şlefu ire şi de oxid de cupru  (fig. 3/10), un arc de fibulă din fier cu 
piciorul m ult lă ţit (din păcate fragm entar, fig. 3/14), o cute. o lam ă de cuţit de fier 
(fig. 3/16), şi două greu tă ţi din lu t in form ă de trunchi de piram idă, toate în sta re  
fragm entară, un tip m ai m ic de vârf de lance (?) din fier (fig. 3/15). o m ărgea 
aproape sferică din sticlă de culoare verde închis, o p lăcuţă din os cu cinci d in ţi 
de pieptene trafo raţi (fig. 3/11) şi un v ârf conic realizat prin  ru larea  unei tăb liţe  
foarte  sub ţiri d in  bronz, a cărei folosire ne este încă necunoscută.

Locuinţa nr. 4 (Lt ) : de p lan  drep tunghiu lar, cu la tu rile  de circa 10/5 m. 
cu adâncim ea m edie de 35 cm faţă de nivelul actual de călcare şi cu orientarea 
com ună a unei la tu ri lungi spre sud (fig. 2). Şi in acest caz. din cauza adâncim ii 
superficiale de cercetare şi a d ispersării accentuate a bucăţilor de chirpic. nu s-au 
pu tu t delim ita cu precizie la tu rile  locuinţei. La —25 cm, în colţul de S—V, fusese 
am enajată  o v a tră  sim plă, rid icată  pe un stra t de păm ân t c ru ţa t şi realizată din- 
tr-un  grupaj de lespezi de gresie locală. P e  suprafaţa  ei s-au descoperit fragm ente 
ceram ice arse secundar şi mici bucăţi de cărbune. Sub nivelul de ardere  al vetrei, 
a apăru t o fibulă din bronz, de tipul celor cu „piciorul intors pe dedesubt" şi 
o rins de arc prin  două în făşurări succesive (fig. 3/13).

In plus. se mai pot adăuga Ia capitolul inven tar o fusaiolă bitronconică (fig.
9 12). o g reu ta te  de lu t in form ă de trunchi de piram idă, o cute din gresie (fig. 
10/9), o lam ă de cuţit din fier. m ai bine conservată (fig. 3/17). una in sta re frag

m entară şi a lte  trei fragm ente de lam e m etalice ce provin probabil in m ajoritate  
tot de la cuţite.

Locuinţa nr. 5 (L-.): de form ă drep tunghiu lară, cu la tu rile  de circa 3,5'2.5 ni, 
cu orien tarea axei scurte pe direcţia NV—SE şi cu o adâncim e m edie de 35 cm. 
Şi aici, d in  cauza aceloraşi factori obiectivi, delim itarea conturului s-a făcut ipo
tetic. In d rep tu l colţului vestic, la aceeaşi adâncim e, s-a descoperit o v a tră  am ena
ja tă  p rin  placare cu lespezi de p iatră, acoperind o suprafaţă  ovală (70'40 cm).

Exceptând m aterialu l ceram ic fragm entar, s-au mai descoperit : o lam ă de 
cu ţit d in  fier (fig. 3 7). o cute din gresie, o jum ăta te  d intr-o  greu ta te sau fusaiolă 
de m ari d im ensiuni — diam etrul 9,5 cm — de form a unei sfere ap la tisa te  şi per
forate (fig. 3 8). o fusaiolă d in tr-un  fragm ent de perete de vas (fig. 9 13) şi o alta 
bitronconică. lucrată  asim etric, cu ornam ente lin iare, dispuse in două rânduri o ri
zontale, găsită insă la o adâncim e superficială şi care pare mai degrabă să ap arţin ă  
neoliticului.

Locuinţa (?) nr. 0 (L6). La încheierea lucrărilo r din aşezare (octombrie 1985), 
la  circa 80 ni nord de L.j, s-au început investigaţiile pe baza m ăsurării rezistivi- 
tâ ţii electrice a solului în speran ţa identificării unui eventual cuptor de redus 
m inereul de fier. deoarece pe o m ică suprafaţă  de acolo se găseau îm prăştiaţi nu 
meroşi bulgări de zgură cu un conţinut ev iden t de fier Iw. M ăsurătorile s-au efectuat 
pe o suprafaţă  de circa 250 m2. Acolo unde aparatu l folosit de tipul APP-3 a ind i
cat anom aliile cele mai m ari — oscilaţii continue şi rezistiv itate m axim ă. în tre 
380 şi 400 de ohmi —, s-au trasa t două mici secţiuni am plasate la 6.5 m vest de 
gardul sătencei Porh ira  Vrăghioi. descoperindu-se şi la  o adâncim e de până la 45 cm 
num eroşi bulgăraşi de m aterie feroasă, m ultă ceram ică fragm entară  în parte arsă 
secundar, bucăţi de chirpic, cărbuni şi oase de anim ale. Ca obiecte dem ne de re
m arcat m enţionăm  un vas de dim ensiuni modeste, aproape în treg  şi o cute frag
m entară, plată .şi cu vârful ascuţit. Vasul, lucrat exclusiv cu m âna. este m odelat 
d in tr-un  lu t a rs  la un cenuşiu-pal spre gălbui şi a re  ca ingredient cioburi pisate. 
C aracteristică ii este forma, cu buza trasă uşor în interior, um erii p relinşi şi fundul 
mic faţă de gură şi uşor bom bat (fig. 8/25).

10 A tribuim  aceste m ateriale secolului IV d.C., deoarece pe suprafaţa  aşe- 
zării, cât şi in vecinătatea ei. nu există — in afară de urm e sporadice neolitice — 
nici un alt indiciu de prezenţă um ană din tim puri mai târzii. Satu l actual este o 
creaţie m odernă a colonizărilor făcute după unirea Bucovinei cu România. A lte  
câteva mici bucăţi dc m aterie cu un conţinut bogat în fier s-au descoperit în apro
pierea altor com plexe (cf. planul general de situaţie de la  fig. 1).
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Aceste descoperiri se com pletează cu a lte  inform aţii, p rim ite  sup lim entar 
de la sâteanca am intiţii. în a in te  de anul 1940. la câţiva m etri de locul sondajului, 
soţul său săpase o groapă pen tru  scoaterea lu tu lu i necesar constru irii unei prim e 
case. G roapa ajunsese la o adâncim e de circa 90 cm, pe fundul său gospodarul 
găsind un grupaj de lespezi de p ia tră , acoperind o suprafaţă  de circa 1 m 2. m ulte 
d in tre  ele fiind folosite u lterio r ca pavaj în curte. Cu acelaşi p rile j s-au păşit 
două m onede cu aspect p lum buriu , lip ite in tre  ele din cauza proceselor superficiale 
de oxidare. una d in tre  ele p rezen tînd  pe o faţă un personaj fem inin tronând, in 
mod norm al, vedem  în acestea doi denari rom ani im periali, din păcate de m ult 
tim p pierduţi. De altfel, d in apropierea locului cercetării, provine descoperirea 
întâm plătoare, :• unui denar em is de T raian  Concluzionând fără să fi p u tu t ob
serva delim itări concrete ale unei veciii locuinţe, deoarece în cele două secţiuni 
păm ântu l prezentase urm e ev idente ale d e ran jărilo r m odem e, de care am  am in tit 
deja, considerăm  că ne aflăm  in cazul unei noi locuinţe, p robabil de tip  bordei. 
Bogăţia deosebită de m aterial ceram ic, osteologic, în parte  ars secundar, cât şi de 
chirpic, cele câteva obiecte de inven tar descoperite acum  sau mai dem ult, g rupaju l 
de lespezi, toate se constituie ca argum ente principale in acest sens.

Vatra exterioară nr. 1 : situată  la mai puţin  de 4 in depărtare  de la tu ra  sud- 
esticâ a locuinţei nr. 5. de form ă ovală (90/80 cm), p lasată  Ia adâncim ea de 35 cm. 
fără nici o am enajare specială, d irec t pe solul nivelu lui antic de călcare. Fiind 
m ult alb iată. in zona cen tra lă  păm întul ars in tens la cărăm iziu a ap ă ru t la o 
adâncim e suplim entară de încă 15 cm. Sub această len tilă  convexă de păm ânt de 
du rita te  sporită, la adâncim ea in tre 50 şi 65 cm zăceau mai m ulte fragm enta 
ceram ice şi oase de a n im a l12 şi o p ia tră  de dim ensiuni mai m ari, paralelipipedică 
(12/11 18 cm), cu urm e ev idente ex terioare dc ardere. !n cadrul m aterialu lui cera
mic se rem arcă in prim ul rând  partea  superioară a unui chiup din pastă cim ent 
(fi,c. 9 33), pusă cu gura in jos, şi câteva fragm ente aferen te  ei. j âs ite  in apropiere 
şi detaşate de fragm entul de vas datorită  presiunii solului. In im ediata apropiere 
se afla  p ia tra  am in tită  şi şap te  cioburi izolate provenind de la şap te vase diferite, 
d in tre  care unul de la un vas de m ari dim ensiuni, d a r  realizat d in ;r-n  pastă  fină 
a rsă sp re  cenuşiu închis. Şi unele d in tre  acestea purtau  urm e de ardere  secun
dară. de.şi nu  putem  cunoaşte condiţiile exacte in care au fost a doua oară în 
contact cu focul. F ragm entul m are de chiup prezenta şi el urm e de afum are, dis
puse înspre partea  zăcerii p ie tre i incinerate. Dacă totuşi adăugăm  la aceasta .şi 
descoperirea unor mici bucăţi de cărbune, îm prăştia te p rin tre  oase şi cioburi, pu
tem presupune că acele — mai pu ţin  poate oasele — înain te de a fi acoperite cu 
păm ânt pen tru  am enajarea vetrei propriu-zise au  suferit o ardere  destul de in 
tensă. O astfel de vatră , realiza tă cu eventuale scopuri rituale, după lite ra tu ra  fie 
speeialitat® ia care am av u t acces, este până acum  unică in aria  culturii S ân tana 
de M u reş ls.

11 RlC, II, p. 250. lipul 96, anii 103—111 ; 255 g, titlu  900%o (determ inare după 
catalog făcută de autor, stab ilirea titlu lu i arg in tu lu i efectuată la BNR, filiala Su
ceava).

12 După determ inările  făcute de conf. univ. S. Haimovici. m aterialu l osteo
logic descoperit îm prăştiat p r in tre  celelalte obiecte, nu  poartă cu siguran ţă urm e de 
ardere , nu a fost fragm entat excesiv şi aparţine  (cu excepţia a două mici fragm ente 
osoase de rozător ajunse în tâm plăto r aici) porcului dom estic (Sus scrofa dow.esficus), 
fiind compus din două m etapodale întregi, un  calcaneu întreg şi un om oplat com
plet. Oasele au ap a rţin u t unui exem plar abia ajuns la m a tu rita te  (1— 1,5 ani), cu 
o ta lie  mică spre mijlocie.

13 O situaţie cu un eventual rol identic am  descoperit-o in cursul cam pa
niei de săpături de la Todireşti (jud. Suceava) din anul 1988, în această aşezare din 
veacurile V si începutul celui urm ător gâsindu-se in groapa nr. 1, la  —85 cm un 
cran iu  de boyideu tânăr, in stare fragm entară (fără m axilare), având cornul drep t
Îndrep tat oblic in j o s  si deasupra două lespezi de gresie intr-o poziţie asem ănătoare
acoperişului in două ape. Deşi au ap ă ru t sporadic cărbuni, obiectele nu  p u rtau  urm e 
de foc. Cf. M. A ndronic, Cercetări arheologice iu  aşezarea din veacurile V —V7 dc 
la  Todireşti (jud. Suceava), in ms.
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Vatra exterioară nr. 2 :  p lasată la 5,30 m faţă de la tu ra  sudică a locuinţei 
nr. 1. cu d iam etru l de circa 115 cm. am enajată  din lespezi de gresie nisipoasă la  
adâncim ea de G0 cm, deci p rin tr-o  uşoară albiere în solul nivelulu i an tic  de 

călcare.
Din toate observaţiile de până acum cu p riv ire la tehnica de construcţie a 

locuinţelor se pot trage unele concluzii. Cu excepţia bordeiului (Li), ele erau  d rep t
unghiu lare şi in general de m ari dim ensiuni. Podeaua, am enajată  prin  sim pla bâ- 
tătorire . căuta prin  o rizontalitatea sa rela tivă să atenueze cât m ai m ult înclinarea 
n a tu ra lă  a pantei terenului. Acolo unde cota acestuia era  mai rid icată , vechii con
structori practicau  o adâncire in sol sup lim en tară  pe la tu ra  respectivă in realizarea 
fundaţiei (ex. Lj. I.j cu probabilitate). Fără să avem  dovezi certe, datorită  adânci
m ilor superficiale de am enajare a locuinţelor, in m ajoritate  de suprafaţă , a n uan 
ţe lo r nediferen ţia te  a  solului pe m ari adâncim i, d a r  şi a frecventelor tu lb u ră ri 
stratig rafice de care s-a mai am intit, considerăm  că in tră rile  e rau  practicate de 
regulă pe la tu rile  însorite, care coincid de m ulte ori cu cele d inspre josul pantei 
terenului. Ţ inând  cont de m ărim ea suprafeţelor locuibile şi de p rezen ţa unor aglo
m erări m ai consistente de chirpic in spaţiu l lor central acceptăm  şi posibilitatea 
ca unele d in tre  locuinţe să fi av u t com partim entări p rin  ex isten ţa  unui perete 
m edian (L2 sau Lj). în  urm a m ăsurătorilo r asupra  unor bucăţi m asive de chirpic, 
considerăm  că grosimea pereţilor, realizaţi d in  îm pletituri de nuiele fă ţu ite  pe am 
bele părţi cu lut, v a ria  in tre 10 şi 12 cm . La rândul său structu ra  de rezistenţă 
se constituia din pari de diverse grosim i. A coperişurile (in două ape ?) se realizau 
probabil din stuful care se găsea ab u n d en t in zona de confluen ţă a pârâului Po
deni cu Som uzul M are, sau din snopuri de paie strâns legate în tre  ele. Fireşte. în 
cazul bordeiului (Li), acoperişul se sp rijinea  pe sol d irect sau p rin  interm ediul 
unor tălpi.

In general, in locuinţele cercetate, ce poartă  toate sem nele evidente ale in 
cendierii. nu s-au descoperit urm e consistente dc lemn ars, dovadă că la ridicarea 
lo r nu s-a folosit lem n de grosimi deosebite şi în can tită ţi m ari.

Dcscricre in v e n ta r :

Prezentarea inventaru lu i arheologic descoperit în L, s-a făcut în lim ite 
m ari in m ateria lu l deja  publicat. Sunt insă unele com pletări care se im pun acum 
a fi exprim ate. P en tru  început ne vom ocupa de acea podoabă, probabil un tor- 
ques, d in  bronz, de dim ensiuni m ai mici, aparţinând  unui copil. Din sim plita tea 
sa de execuţie derivă şi greutatea de a-i stabili o  origine tipologică sigură. In 
această situaţie  trebu ie să ne m ulţum im  doar cu unele constatări ale folosinţei 
unor astfel de podoabe pe d iferite  arii geografice. în diverse perioade de tim p.

Piesa o considerăm  un produs la nivel local, fiind realizată pe baza m ode
lelor reprezentate de podoabele sim ilare sim ple cunoscute atunci in lum ea încon
ju rătoare . Cele mai elaborate forme continuau  însă să fie produse in atelierele ro 
m ane provinciale, având corpul m onofiiar torsionat sau  realizat p rin  îm pletirea 
m ai m ultor sârm e de bronz sau a rr in t. în tre  num eroasele m ateria le  arheolonice 
puse in circuitul ştiin ţific  descoperite la R ăcătău14 şi aparţinând  secolelor 1 i.d.C. —
II d.C. se rem arcă mai m ulte b ră ţă ri din sârm ă de bronz cu un cârlig sim plu şi 
ochi de prindere, al cărui capăt se înfăşoară apoi de 10 ori pe corpul pieselor. Tot 
de aici provine o b ră ţa ră  d in  a rg in t cu capetele petrecute şi în făşu ra te  în câte un 
o rnam en t in formă de melc, înain te ca părţile  term inale să se p rin d ă  spiralic la 
capătul celălalt al piesei. Acest tip  de o rnam entare este identic ou cel folosit la 
unele b ră ţă ri descoperite la Gabăra-M oldoveni, V ăleni-Boteşti şi N ăneşti-Parincea15, 
care în plus au  exact acelaşi sistem  de închidere care ne interesează în mod deo
sebit, cu buclă şi cârlig. Aceeaşi m odalitate de ornam entare este folosită şi la obţi-
• • — 1

14 V. C ăpitanu. Principalele rezultase ele săpăturilor arheologice, in aşezarea 
geto-daeică de la Răcătău (jud. Bacău), in Carpica, V III, 1976. p. 65 şi fig. 43/7.

15 M. Andronic. op. cit., p. 400, cu trim iterile  bibliografice respective de la 
G abăra—Moldoveni. Văleni—Boleşti şi N ăneşţi—Parincea, cf. şi Gh. Bichir, Cui'ura  
carpi că, Bucureşti, 1975, unde piesele de la Văleni şi G abăra sunt incluse în „tipul 
dacic de b ră ţă ri11.

4 — A n u aru l B ucovinei
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nerea cercelului de arg in t de la  G âlăneşti-B ârboasa d in  jude ţu l B a c ă u 1(l. sau la 
două exem plare de la  M ătâsaru din M untenia u. Acestea din urm ă, cu buclă şi 
cârlig şi un singur elem ent o rnam ental spiralat, au fost considerate ca fiind „de 
tip sarm atic", ţinându-se cont de analogiile descoperite pe un larg spaţiu  geografic, 
din stepele nord-pontice şi până  în Câm pia Ungară U1.

Fără indoială, sarm aţii, p rin  caracteru l v ieţii lor instabile şi a  unor obi
ceiuri, au p u tu t contribui m ult la  vehicularea pe spaţii în tinse a  unor astfel de 
podoabe, fie că este vorba de b răţă ri sim ple cu capetele sub ţia te  şi p rin se  prin  
în făşu rarea unul peste altu l, fie că ne referim  la cele la fel de sim ple cu buclă 
şi cârlig, descoperiri mai cunoscute inregistrându-*e la  D răguşeni19 (prim ul tip). 
G ura Ialom iţei sau Independen ţa '-1 (pentru  al doilea). O dovadă in plus a 
acestei vehiculări de astfel de podoabe, b ră ţări sau torquesuri, sun t cele două
b ră ţă ri d in  sârm ă de argint, cu buclă şi cârlig  şi cu câte un o rnam en t în form ă
de m elc realizat p rin  în făşu rare  de-o p arte  şi de a lta  a sistem ului de închidere,
descoperite in tr-un  m orm ânt de secol IV d.C., in te rp re ta t ca sarm atic  şi cercetat
la Zagyvarekas (comitatul Szolnok) in U n g aria11. Piesele de aici su n t foarte ase
m ănătoare, m ergând până la identitate, cu cele din mediul carpic m enţionate deja.

A lte descoperiri ap rop ia te  tipologic sun t b ră ţa ra  tio bronz de la S trău leşti 
(secolul III d.C.) sau colanul de bronz de Ia P ia tra  l’recăţei (sfârşitu l secolului III
— începutul secolului IV d .C .)23.

In lum ea rom ană provincială sau in zone mai îndepărtate  de ea se în tâlnesc 
alte piese asem ănătoare : torques şi b ră ţa ră  din fire răsucite, cu buclă şi cârlig 
la  W arnikam  (cim itir a l cu ltu rii vest-baltice de epocă ro m an ă)24; halsring din 
sârm ă de fier. torsionat, cu buclă şi cârlig, având apoi am bele capete în făşurate  
pe corpul piesei, in tr-u n  m orm ânt a lam anic tim puriu  (secolele IV—V) cercetat 
în localitatea Ihringen din Baden ; b ră ţa ră  din fire îm pletite cu buclă şi cârlig 
descoperită in m orm ântul nr. 214 de la  Kmona II (secolul IV d.C.) d in  S loven ia26; 
b ră ţă ri din tre i-pa tru  sârm e din bronz îm pletite, cu buclă şi cârlig. în necropola 
de secol IV de la  ln lercisa I sau, in fine, piese asem ănătoare cu ultim ele in 
cim itiru l rom ano-bizantin  de la  C a lla tis28.

16 V. Căpitanii. Necropola daco-carpică dc incineraţie d in  secolul al lll-lea  
dc la Golăneşti—Bărboasa, com. Onceşti, jud. Bacău, în Carpica, V II, 1975, p. 77.

17 Gh. Bichir, Geto-dacii d in  M untenia in epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 56.
18 Ibidcm, p. 56.
19 A. C râşm aru, Descoperiri sarmatice de pc Valea Podrigei (jud. Botoşani), 

in  tlicrasus, 1981, p. 85—86.
20 C. M uşeţeanu şi R. Lungu, Noi descoperiri sarmatice d in  jude ţu l Ialomiţa, 

în  SC lV A , 29, 1978, 3. p. 428—429.
21 B. M itrea şi N. Anghelescu, Şantierul Independenţa, în M ateriale, V III, 

1962, p. 612. Din păcate., b ră ţa ra  de bronz descoperită in tr-un  contex t de cu ltură 
m ateria lă  cu ev idente eiem ente sarm atice (M3), de la  Ulmeni — jud. C ălăraşi nu 
a fost descrisă sau ilustra tă  grafic, aşa încât nu ii putem  cunoaşte tipu l din care 
face p arte  (cf. S. M orintz. B. Ionescu, Cercetări arheologice in  îm prejurim ile  oraşu
lui O lteniţa (1958— 1967), în SCIV, 19, 1968, 1, p. 110.

22 A. II. Vaday, Bin „barbarisches" Skelettgrab von Zagyvarâkas (K om itat 
Szolnok), in M ittA rclillung, 5. 1974— 1975, p. 85, şi pl. 26/11—12.

23 M. Andronic, op. cit., p. 399.
24 .lan Jaslcanis. Cm entarztjska ku llu ry  zachodniobaltyjslciej zokresu rzym - 

skiego. Materiali) do badan obrazadkiem  poi/rzebowym, în M atSlW , tom IV, 1977, 
p. 337—338.

25 G. F ingerlin, Brisigavi im  Vorjeld von Breisach. Archaologlschc Spurcn  
der Volkertvandcrungszeit zw ischen Rliein und Sclnvarzw ald, in Arch. Nachr. Ba
den, H eft 34. 1985 36, p. 37—38.

26 I. S ivec-R ajterif, T vu m a  /cultura pozne antikc, in A V , XXIX, 1978, p. 
393, 401.

27. A. Salam on, I., Barkoczi, Archiiologische Angabcn zur spatromischen Gc- 
schichte des pannotiisclicn Lim es  — Griiberfelder von In tercisa 1, in M itiA rchllung ,
4. 1973, p. 73—95.

28 C. Preda, Callatis. Necropola rom ano-bizantină, Bucureşti, 1980, p. 49—50,
152, 153, 166...
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Relativa sim plita te  de execuţie d ar şi aspectul p lăcu t al podoabelor de acest 
fel (torquesuri sau b ră ţă ri mono ori polifilare) explică intr-o anum ită m ăsură de 
ce în perioada veacurilor IX—XI ele devin foarte frecvente pe spaţii geografice 
largi. Iată  câteva repere  în acest sens : halsring d in  sârm ă de a rg in t cu buclă şi 
cârlig in B avaria de nord-est (cim itirul de epocă carolingiană de la  W eim ain — 
M 47 — d a ta t la începutul secolului IX )211; alte trei din câte trei sârm e de bronz 
îm pletite, cu buclă şi cârlig, la  D ubnik (Slovacia) d a ta te  in  a  doua ju m ă ta te  a 
secolului al X - le a ; halsring  din p a tru  sârm e de bronz cu acelaşi sistem de în 
chidere — descoperire izolată la V ielin iec (Slovacia)-" d in  secolele X—X I;  altele 
asem ănătoare în necropola de la Sz.ikonyban, (secolul XI, M28®, in cea d e  la  
M ezokovăcshaza,:a (Ungaria) sau in cea de la  P tu j (Slovenia, M. 104, secolele 
X—X I)31.

O altă  descoperire no tab ilă  este pieptenul de os descoperit in păm ântu l de 
um plu tu ră al gropii locuinţei de tip  bordei nr. 1 la o adâncim e de un m e tru  
(fig. 3/1). U rm ărindu-i form a exactă, nu  am  găsit vreo  analogie perfectă d in  acest 
punct de vedere. Cele m ai ap rop iate  piese de acest gen descoperite in Rom ânia 
ar fi cele de la C aca le ţi35 sau  Barcea-**, in tim p ce stud ii mai am ple priv ind piep
tenii folosiţi in epocă pe spaţii m ult mai largi nu-1 su rp rind  ca tip aparte. A stfel, 
în tipologia lu i S ingrid T hom as37 cele m ai târzii tipuri de p iep ten i su n t cele cu' 
apucătoare (m âner) triungh iu lară  (tip  II) şi în form ă de clopot (tip III), d a ta te  
in  in tervalul 300—-100 d.C. Form a de la  Podeni s-ar înscrie ca o varian tă  in te r
m ediară în tre  cele două tipuri, având un m âner ce duce spre cel triunghiu lar, d a r  
îngust şi cu m arginile şi capătul m ult ro tun jite .

P en tru  arealu l cerneahovian, tipologia oferită de G. F. N ik itin a38 prezintă 
un  tip  m ai apropiat de cel care ne interesează, tipu l III (B,), cu am endam entul că 
partea  de sus a  m ânerului acestuia este m ult mai ro tun jită  faţă de cea a piesei de 
la  Podeni. Oricum  p rin tre  descoperirile făcute în acelaşi context arheologic se nu 
m ără şi două plăci d in  corn d e  cerb, d in tre  care  un a  fragm entară cu un con tu r 
sem icircular, iar a doua cu unul in tr-un  arc de cerc mai larg, ceea ce ne deter
m ină să credem  că cel (sau cei) care produceau aici astfel de obiecte aveau o 
gam ă mai la rgă  de forme.

Sem ne ale bunăstării m ateria le  ale celor care v ie ţu iau  in I-, su n t şi cele 
tre i fragm ente de la paharul (sau paharele) de sticlă decorate cu ove, descoperite 
to t in păm ântul de um plu tu ră al gropii bordeiului (fig. 3/9). Fragm entele, uşor

29 K laus Schw arz, Der jrum iltclu lterliche Landesausbau in  nord-ost Bavern. 
Archiiologischcn Gesehen  in Ausgrabbungcn in  D cutschenland, Teii 2., M ainz. 
1975, p. 348—349.

30 J. Bujna, I. Cheben, M. Rejholcova, l.a tenske a belobrdske pohrebisko v  
Dubm/cu, în  Archeologicki, vy sk u m y  a nulezy na S lovensku  v  roku  1981, N itra,
1/1982, p. 58—59 şi Ibidcm , 2/1982, p. 44.

31 S. B. Kovâcs, G. Neviziinsky, B ronzovy năkrcn ik zo  VC-eliniec, in Archeo-
logicke vy sk u m y  a nulezy na S lovensku v roku 1982, N itra, 1983, p. 141— 142 ş i 
333. A stfel de podoabe sun t re la tiv  frecvente in com plexele culturii Belo Brdo.

32Gomori J., X I. Szâzadi tem eto Szâkonybun, in Com. Arch. Hung, 1984, p. 89, 91.
33 K. Bakay, I. Kiszely, Neue A ngabcn zu r G eschichte des K om itates B e k is

in  der L andnahm czcit (Griiberfelder vo n  Gerendâs und Mezdkovâcshâza), în
M iltA rch llung , 3, 1974, p. 111 şi pl. 41.

34 Paola KoroSec, Z godn jesredn jeve lka  arheoloska slilca K arantinskih  s lo -  
vanov, 11/1, L jub lijana , 1979, p. 128 şi voi. 11/3, pl. 80/12.

35 Gh. Râdulescu, M. Ionescu, Noi m orm inte din sec. IV  e.n. descoperite la  
Cacaleţi (r. Giurgiu), in  SC IV , 14, 1963, 1, p. 177.

36 S tela Ţau, M. Nicu, Necropola d in  secolul al IV-leu e.n. de la Barcea 
(jud. Galaţi), in M ateriale, a  XV-a sesiune anuală de rapoarte , Braşov, 1981, Bucu
reşti, 1983, p. 419, 421, (fig. 1/3). Spre deosebire de piesa noastră , cea de la  Barcea 
a re  câte o scobitură sem icirculară de-o p a rte  şi de a lta  a bazei m ânerului.

37 S ingrid Thomas. S tu d icn  zu  den gcrm anischen Kiimen der riim ischen  
Kaiserzeit, în A rbeits-und  Forschungsberiehte zur siisesischen Bodendenkm alpflcge,.
B and 8, Leipzig, 1960, p. 120.

38 G. F. N ikitina, G rebni cerniahovskoi ku l’turi, in SA , 1, 1962, p. 148.
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curbate, cu grosim i de la  2 la 4 mm  spre bază, sun t produse d in tr-o  pastă  gălbuie 
spre verzui pal care  conţine frecvente mici bule de aer răm ase din tim pul fabri
caţiei. S ticla p rezin tă o uşoară notă de opacitate dato ra tă  in p arte  acestor mici 
bule de aer. d a r m ai ales irizaţiilo r verzui-violacee p rezen te pe suprafeţe. Form a 
de pahar de la care aparţin  este destul de frecventă în com plexele S ân tana  de 
M ureş-Cerneahov : pahar înalt cu corp aproape cilindric cu buza ro tun jită , dreaptă, 
sau  pu ţin  trasă  în afară, cu una-două şăn ţu irî o rnam entale  sub  buză, cu p a tru - 
cinci rânduri de ove dispuse in tercalat pe verticală şi cu fundul uşor aplatisat. 
După tipologia lui G iinter Hau®  ele se înscriu în tipul 2 (Kowalk). G rupa acestor 
pahare se datează de pe la jum ăta tea  veacului al IV-lea până spre sfârşitu l său '10.

Cu p rile ju l secţionării terenulu i din faţa locuinţei nr. 1 în cursul anului 
1984 s-au  m ai d esco p e rit: o m ică verigă d in  fier. având  un ca p ă t petrecu t după 
corpul său (fig. 3/12), a cărei u tilita te  nu  o putem  găsi, un v ârf de săgeată (fig. 
3/5) şi o lam ă de cu ţit (fig. 3/6).

In  cadru l inventaru lu i locuinţei nr. 4 se ev idenţiază fibulă de bronz am in tită  
m ai înainte. 15a are  un resort scurt com pus doar din şase spire, ia r  ca decor arcul 
său prezin tă pe partea exterioară o a lte rn are  de suprafeţe  m ai mici p lan e  cu 
altele convexe,, uşor fa ţe ta te  (fig. 3/13). Acest tip este destu l de frecvent în  aria  
cu ltu ra lă  S ân tana de Mureş. Ia tă  câteva descoperiri în acest se n s : la T ârg u şo r41 
apare  cu mici deosebiri nesem nificative, înscriindu-sc in cadrul tipu lu i I b după 
Gh. Diaconu, sau cu unele d iferen ţieri la  Spanţov şi In d ep en d en ţa42. La Mogo- 
şani 43 s-a descoperit ch iar o pereche de fibule cu totul identice cu cea de la 
Podeni. In tr-un  context mai larg, piesa se poate include in cadrul grupei a Vl-a, 
după clasificarea alcătu ită  de Oscar Almgren''4, care se datează mai larg in cu

p rinsu l secolului a l IIT-lea d.C.
La toate acestea m ai adăugăm  două fusaiole realizate din fragm ente de vase. 

descoperite perieghetic. Una este d in  pastă fină cenuşie deschis (fig. 9/14). iar 
cealaltă este ob ţinu tă prin  perforarea unui fund de am foră din pastă nisipoasă 
cărăm izie-gâlbui, caracteristică exem plarelor d in  secolele II—III d.C. (fig. 9/2).

A naliza sta tistică a m ateria lu lu i ceram ic fran m en ta r45 ne duce la  câteva 
constatări mai im portante. Ca şi în celelalte aşezări de epocă cercetate până acum. 
şi aici la Podeni, judecând pe com plexe sau la m odul general, ceram ica m odelată 
la  roa tă  având pasta zgrunţuroasâ este m ajo ritară  procentual. Astfel, dacă în 
prim ele trei com plexe (I.5—Lj—I.<) disproporţia d in tre  această categorie ceram ică 
şi cea din pastă fină este mai m ică (d iferenţe de 7—16 procente) în cazul celor
lalte, pe care noi le considerăm  ca fiind p rin tre  u ltim ele locuinţe constru ite in 
aşezare, d iferen ţa aceasta creşte şi m ai m ult (28—45 procente). Toate aceste dale  
se pot com para analizând graficul de la  fig. 12/A.

Dacă calculăm  procentul pe care-1 rep rezin tă ceram ica arsă la  gălbui cără
m iziu în cadrul tipurilo r de pastă  zgrunţuroasâ şi a celei fine de aceleaşi nuanţe, 
fireşte  pe complexe, vom sesiza că acest tip  de ardere  la nu an ţe  deschise are  
frecvenţa cea m ai ridicată la î .2 (12,80% Ia prim ul tip  de pastă, respectiv, 22,22% 
la  al doilea), la celelalte com plexe m edia fiind  de circa 7% — respectiv  8% pen tru  
al doilea tip. în  aceeaşi o rdine de idei, considerăm  raportu l rezultat pen tru  L(?)«

39 G. Rau, Korpergraber m it Glasbcigabcn des 4.nachchristlichen Jahrhun- 
deris im  O der-W eicsel-Raum, în A cta Prachist. et Arch.. 3. 1972, p. 124.

40 lb idem , p. 167. Cf. şi p. 127 unde se dau şi cele m ai cunoscute desco
periri de acest gen din Rom ânia până la  acea dată.

41 Gh. Diaconu, Tărguşor. Necropola d in  secolele II!— IV  e.n., Bucureşti,-
1965, p. 227, 285.

42 B. M itrea, C. Preda, Necropolele d in  secolul al IV-lea in  M untenia, Bucu
reşti, 1966. p. 237, 280.

43 Gh. Diaconu, Mogoşani. Necropola d in  sec. IV  e.n., Târgovişte, 1970, p. 30.
44 O. A lm gren, Studieri liber Nordcuropiiische Fibelformon, Leipzig, 1923, 

p. 76—77, pl. VII, fig. 162.
45 Deşi astfel de analize pe com plexe indică de la bun început şi un con

siderabil coeficient de eroare, considerăm  că totuşi datele  ob ţinu te  au o reală 
valoare orientativă, fără însă să le putem  absolutiza în cadrul raţionam entelor
făcute pe m arginea lor. ,
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la ceram ica fină gălbui-cârăm izie (32%) priv ită  în com paraţie cu întreaga sa can
tita te  de ceram ică fină. o dovadă că acest com plex de locuire (?) s -a r  putea d a ta  
în tr-o  etapă tim purie a aşezării, deşi acelaşi rapo rt p en tru  pasta nisipoasă este 
deosebit de m ic (4.25%), ceea ce s-ar pu tea  explica şi p rin  insuficienţa cu care 
s-a p u tu t săpa aici până la  încheierea to ta lă  a investigaţiilor. Iată deci, că şi 
aceste observaţii p a r să susţină m om entul mai tim puriu  al construirii locuinţelor 
mai sudice, deci m ai apropiate  de vechiul h ab ita t din veacurile II—III d.C. Astfel, 
nu în tâm plător, în cadru l locuinţei nr. 1 s-au descoperit cele mai m ulte fragm ente 
de buze şi funduri d in  pastă  fină gălbuie, cărăm izie pal sau cenuşie, care p ro
veneau de la  form e tipice culturii m ateria le  din secolele am in tite  (cf. fig. 7/14—17 ; 
11/18. 20—21).

P e de a ltă  parte , ceram ica lucra tă  trad iţional, exclusiv cu m âna, avânţi d rep t 
ingrediente cioburi pisate, răm âne să reprezinte, ca şi in cazul celorlalte aşezări 
S ân tan a  de Mureş, mai mult sau  mai p u ţin  cercetate, procente generale deosebit 
de scăzute, de la  0,22% până la  6.73% din totalul ceram icii pe com plexe. Şi aici 
1.2 se detaşează în reg istrând  cel mai m are procent — 6.73%. C alculat ca m edie 
generală pe aşezare, procentual această specie ceram ică reprezin tă  2.32%.

In ceea ce priveşte p rezen ţa m aterialu lu i ceram ic de im port. în cadrul aşezării 
în care existau fam ilii de diverse stări sociale, se înregistrează varia ţii procentuale 
dc Ia 0 Ia 2,53%, fă ră  ca aceste statistici să poată aduce la rându l lo r precizări 
cronologice sigure de datare. Putem  totuşi lua in considerare m edia de J% obţi
nu tă pentru  toate descoperirile de această provenienţă.

Din punct de vedere al bogăţiei m aterialu lu i ceram ic. L, răm âne rem ar
c a b i l ă .  având de două până la patru  ori mai m ult m ateria l decât fiecare a lt com
plex  cercetat in tegral, lu a t in parte.

Rcpertorierc form e ceramice :

Încă de la început trebuie să rem arcăm  faptul că din cauza stării accentuate 
tle fragm entare a  ceram icii descoperite — care ne-a c rea t d ificu ltăţi considerabile
— un num ăr totuşi redus de fragm ente de buze de vase au răm as ca atipice.

Din pastă ceram ică zgrunţuroasâ s-au m odelat la  roată u rm ătoarele fo rm e :
1) Oale-borcan (cele mai num eroase forme la acest tip d e  pastă) unde se

rem arcă o varie ta te  deosebită de profile de buze (fig. 6/24—32, 36) ;
2) Vase globulare, rare, im ită form e d in  pastă  fin ă  (fig. 6/22—23) ;
3) Vusc ovoidale, cu buza trasă  oblic sau orizontal în afa ră  (foarte rare ,

im ită forme din pastă  fină din secolele an terioare — (fig. 6/33—35) ;
4) Castroane, rare, de d iverse profile. im ită form e d in  pastă  fină  (fig. 6/1—3,

18—21. 37—39) ;
5) Câni, rare. in m ajo ritate  scunde (fig. 6/13—17) ;
6) Capace, foarte ra re  (fig. 6/40—42):
7) Vase de provizii, ovoidale, unde m arca m ajoritate  sun t cele de tipul Krau-

sengef'dsse (fig. 9/16—26, 33).
I,a rândul său, pasta fină, arsă la cenuşiu sau gălbui-cărăm iziu. cunoaşte 

dato rită  p lastic ităţii sale o gam ă şi mai varia tă  de form e ceram ice, la tă  astfel 
principalele tipuri de recipiente care s-au realizat d in  acest tip  de pastă  :

1) Oale-borcan, reduse ca num ăr (fig. 8/4—14 ; 4 1 : 7/1) :
2) Vase globulare, cu buza trasă  în ăun tru  sau în afară (fig. 4/6—16) ;
3) Vase ovoidale, cu gât înalt, cu buza aproape verticală, d a r mai ales răs

frân tă  oblic sau orizontal în afară, unele arse Ia gălbui-cărăm iziu, forme ce per
sistă din cadru l repertoriu lu i secolelor an terioare  (fig. 8/1—3 ; 7/12—22) :

4) Castroane bitronconice  (mai num eroase şi de profile varia te, fig. 4/2—4. 
17- -22, 30—33 ; 5/6—35 ; 6/4) sau tronconice (mai înalte şi de volum  m ai m are. 
având uneori pe m argine toi ţi (fig. 5/1—5, 12. 36 ; 10/4);

5) Căni, cu corpul globular tu rtit şi gât înalt şi buza aproape verticală  (fig. 
7/2— 11) sau  cu corpul bitronconie şi gâ t scu rt (fig. 4/5) :

(>) Străchini, poate cea mai frecventă formă, cu foarte m ulte varian te  de 
profil, d in tre  care  unele se în tâlnesc si in veacurile II—III d.C.. (fig. 4/23—29 ; 
6/5— 12).
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in cadrul ceram icii m odelate exclusiv cu m âna  se rem arcă varian te  de vase 
având pereţii mai m ult sau mai puţin  arcuiţi, fură j;ut sau cu gât, cu buza trasă 
înăuntru (fig. 8/16, lli—23), sau  in d iferite  grade evazatâ (fig. 7/23—30). Cu o sin
gura excepţie (fig. 7/2!), unde apare  ca ingredient intr-u  anum ită can tita te  şi nisipul, 
toate aceste vase s-au realizat folosindu-se cioburi pisate, am estec caracteristic şi 
pentru două oale-borcan la a căror m odelare folosirea roţii este incertă  (fig. 7/31—
32). Singura m odalitate de o rnam entare  aici este reprezentată de folosirea trad i
ţională a crestăturilor pe buza unui vas (fig. 10/2).

Ceramica dc aspect zgrunţuros se lim itează la ra re  ornam entări, obţinute 
aproape exclusiv prin  tehnica inciziei (decor de linii paralele m eandrice sau frân te 
in zig-zag); ra r  apar nervuri in relief sub gâtul vasului şi foarte ra r decorul prin 
ştnmpilare (fig. 10/(5). Un caz unic este cel al fragm entului de perete de chiup de
corat cu un brâu  in relief, cresta t din loc în loc (fir;. 10/1).

La rândul său, ceram ica din pastă fină s-a p re ta t la o gam ă m ult m ai bogată 
de elemente şi tehnici decorative, m ateria lizate  p rin  incizii (linii m eandrice, m ean
dre încadrate de linii drepte, succesiuni de rându ri de linii scurte şi verticale, re 
gistre de succesiuni de linii drep te paralele etc.). elem ente lin iare lustru ite  (la fel 
ca mai sus), nervuri in relief dispuse uneori g rupat şi in tr-un  singur caz prin 
incizie şi îm punsături (fig. 10/5). De cele mai m ulte ori străchinile şi castroanele, 
indiferent de nuan ţa lor, galbui-carâm izie sau cenuşii, au suprafeţele ex terioare 
lustruite.

Analiza n iaterialului ceram ic provenind de l i  am fore si am forele, deci a
ceramicii de im port '1', ne poate oferi şi ea câteva inform aţii notabile. P rivind
în general pasta din care au fost făcute fragm entele supuse analizei, ea se poale
departaja in trei m ari categorii :

— .T‘PuI ^  (pastă cu nisip fin. având in com ponenţă particu le negre, cenuşii
si maronii, arsă spre un gâlbui-roziu deschis) ;

— Tipul B (pastă nisipoasă arsă la d iferite  nuan ţe de că răm iz iu ):
— Tipul C (pastă foarte fină. cu mici particu le de mica, arsă la d iferite  

nuanţe cărămizii).
Primul tip de pastă apare, cu <> singură excepţie, folosit num ai la am forele 

a tât de uzitate in veacurile II — III d.C. intr-o  arie geografică ce depăşeşte cu m ult 
mediul carpic. însum ând zone din M untenia, Moseia Inferior si din stepele nord- 
pontiee pană la Kerci47.

Dacă este să privim  dispunerea pe teren a  locuinţelor cercetate de la sud 
spre nord şi să acceptăm  ideea unei succesiuni foarte gradate în tim p a momen
telor in care fiecare d in tre  ele a fost construită, observăm  o descreştere perm a
nentă a num ărului de fragm ente ceram ice având acest tip de pastă constitutivă,
până la dispariţia lor totală (cf. fig. 12 B). F ireşte şi la acest capitol 1,, se rem arcă 
în mod deosebit, ca somn al potenţei economice a celui care locuia aici. Cel puţin 
la prim a vedere, răm âne frapantă lipsa totală a m aterialu lu i de im port pentru I 
S ituaţia  se poate explica m ăcar parţial prin sărăcirea generală a inventaru lu i a r 
heologic descoperit aici.

In ceea ce priveşte stabilirea tipurilo r de am fore de la care provin m ajori
tatea fragmentelor (pasta de tip  B si C). din cauza stării foarte accentuate de 
spargere a resturilor de vase şi datorită  situaţiei că nu posedăm decât părţi de 
pereţi de vase, oarecum  atipice, in stadiul actual al acum ulărilor can titative do 
date, nu ne putem  pronunţa defin itiv  şi categoric in acest sens. In plus. adeseori
apare  şi o carenţă a cercetărilor mai vechi deoarece nu totdeauna s-a publicat
com plet şi analitic m aterialu l sim ilar provenit din a lte  aşezări de epocă. Consi
deram  ca tocmai prin analiza şi mai a ten tă  a m aterialului ceram ic de im port şi 
racortiarea datelor astfel cunoscute la cele sim ilare caracteristice lumii rom ane 
târzii sau zonelor de in terferen ţă cu ea. se vor pu tea  aduce contribu ţii sinure la 
cunoaşterea mai profundă a raportu rilo r economice ce existau  la acea dată si 
chiar la datarea mai n u an ţa tă  a fenom enului trecerii de Ia cultu ra S ân tana de 
Mureş la cea de tip Costişa-Botoşana.

46 Acceptăm totuşi şi posibilitatea ca eventual unele forme, mai puţin  rea 
lizate tradiţional şi calitativ, să fi fost p roduse ch iar local, in m ediul culturii Sânt-

.an î :lo Muraş.
47 Gh. Bichir, Culturii cârpiră. Bucureşti, 1975. p. !)0, tipul I.
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Singura piesă ceram ică care ne poate oferi detalii ceva mai precise este o 
parte  din peretele unei amfore, reconstitu it prin  asam blarea a câtorva fragm ente 
descoperite la nivelul podelei lui Lj (fig. 9/1)'; P asta are ca ingredient nisip fin 
si particu le m aronii (cioburi foarte fin pisate). Suprafaţa  in terioară este arsă la 
un cărăm iziu deschis, în tim p ce în ex terior arderea a avut loc la un gălbui-roziu 
foarte deschis. Notabil este şi faptul că executarea canelurilo r ornam entale (dis
puse în două registre separate) s-a făcut d iferen ţiat. Dacă in registrul superior 
m arginea de jos a canelurilor este mai accentuată, mai adâncită, la şăn ţu irile  
celu ilalt registru  este mai adâncită  m arginea lor din partea  de sus. După profilul 
obţinut, corpul am forei avea form a cilindrică sau ovoidală. D iam etrul său maxim 
era in ju r  de 26.5 cm. iar înălţim ea fragm entului reconstitu it este dc 27,4 cm 
(capacitatea ip o te tică : cel puţin  16 1). Din cauza lipsei elem entelor mai edificatoare
— gură, to rţi şi fund nu putem stabili cu certitud ine tipul do am foră.

Privind celelalte fragm ente de am fore şi am forele (acelaşi tip  de pastă 
B şi C). păstra te  la dim ensiuni cu totul insuficiente unui studiu mai am plu, din 
acelaşi motiv m enţionat deja, ele nu  se pot atribu i unor anum e tipuri.

Notabile m ai răm ân încă două fragm ente. Unul a  ap a rţin u t unei străchini 
joase, ale cărei suprafeţe cărăm izii deschis au fost m inuţios şlefuite, iar altu l, care 
a r  fi p u tu t fi realizat şi local, provine d in tr-o  cană reprezen tând  o parte  dir. toartă 
(fig. 10/3). F ragm entului îi este caracteristică porţiunea de form ă ovală şi alb iatâ, 
destinată sprijin irii degetului m are al m âinii care m anevra vasul şi este realizat 
d in tr-o  pastă fină arsă la cenuşiu destul de închis. Recipientul reproducea ca forma 
vase m etalice folosite in im periu, cu precădere de către cei înstăriţi.

In urm a tu tu ro r cercetărilor de până acum, se im pune form ularea unor con
siderente priv ind existen ţa propriu-zisă a aşezării de la Podeni. In cadrul acestei 
analize beneficiem  deja şi de principalele rezultate ale cercetării m aterialului osteo
logic descoperit în cursul celor trei cam panii de săpătu ri acest studiu arheo
logic fiind prim ul de acest gen in iţia t la nivel general de aşezare aparţinând  cul
turii S ân tana de M ureş •*9. In cadrul vestigiilor osteologice, cele mai m ulte frag
m ente  aparţineau  taurinelor (42,4% din totalul indivizilor identificaţi, indiferent 
de specie) şi porcinelor (31.8%). In ordine descrescătoare urm au ovicaprinele (18,2%). 
găina şi sporadic calul şi câinele. S ingurele specii de anim ale vâna te  erau  cerbul 
(0.75%) şi căpriorul (0,75%), de aici rezultând im portan ţa infim ă a vânătorii în 
asigurarea resurselor a lim en tare a com unităţii respective, care în principal se re
zolva prin  agricu ltură şi creşterea anim alelor, unde cornutele m ari deţineau un 
loc privilegiat. Tabloul d ivers al speciilor atestate  pe această cale. tipurile  lor, cât 
şi im portan ţa foarte  redusă a vânătorii, sun t indicii ale unui grad înalt de seden- 
ta rizare  a populaţiei de aici, date principale care. fiind identice cu cele din sta
ţiuni din veacurile II—III d.C.. pot constitui şi ele o dovadă a continuităţii popu
laţiei autohtone in cadrul com plexului cultural de tip  Sântana de M ureş50.

In ceea ce priveşte agricu ltura, o a testare o constituie fragm entul de p ia tră  
de râşn iţă  descoperit in Lj. num eroasele vase de provizii de tip Krauscngcfăsse, 
precum  şi obişnuitele am prente de paie şi pleavă din orice bucată de chirpic pro
venind de la pereţii fostelor locuinţe.

In p riv in ţa  activ ităţilo r m eşteşugăreşti, se rem arcă după cum s-a specificat, 
locuitorul (sau locuitorii) locuinţei de tip  bordei L j. Cei de aici aveau preocupări 
m eşteşugăreşti diverse : p relucrarea cornului de cerb pentru  piepteni, prelucrarea
— şi probabil obţinerea — fierului şi de asemeni o lăritu l. Dacă pen tru  olărit este 
edificator rebutul ceram ic descoperit în păm ântul tle um plutură al gropii locuinţei, 
a t e s t ă r i  ale p relucrării şi obţinerii m etalelor suni mai num eroase: fragm entul de 
tipar, prezenţa bulgâraşilor de pegm atită sau bulgăraşul de zgură m etaliferă des
coperit la câţiva m etri sud de bordei 51.

48. S. Haimovici, G. Comanescu. L. Scutelnicu. Studiu l arhcozoologic al m a
terialului aparţinând culturii Sântana de Mureş din aşezarea de la Podeni dud. 
Suceava), in Suceava, X V Ii-X V II I—X IX , 1990. 1991. 1992. p. 25—35.

49 lb idem , p. 25.
50 Ibidcm , p. 32.
51 M. A ndronic. op. cit., p. 398—400. La acest bulgâraş de zgură (proba 

nr. I) cât şi la alţi doi recoltaţi in preajm a lui I. (?) 6. laboratorul specializat de
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Dovezi alo m eşteşugurilor casnice, aproape nelipsite în  fiecare locuinţă sun t 
fusăiolele, g reu tă ţile  ele lu t de form a trunchiului de p iram idă legate de ţesut sau 
greutăţile-fusaiole, de form at mare, folosite fie la  războiul de ţesut, fie la răsuci
rea firelor vegetale mai groase sau la  pescuit.

Bogăţia deosebită a inventarului arheologic clin L j5î. unde includem  alături 
şi ceram ica fragm entară provenind de la  aproape 200 de vase distincte, c â t  şi 
rela tiva sărăcie a alto r locuinţe, ne dem onstrează ex istenţa unei evidente stra tif i
cări sociale bazată pe avere.

După cum se ştie, aşezările cu ltu rii S ân tana de Mureş rep rezin tă de regulă
o coabitare a  m ai m ultor elem ente etn ice d iferite , după cum şi form area şi propa
garea acestui com plex cu ltu ral su n t dato ra te  unor contacte şi convieţuiri etno-cul- 
tu ra le  diverse. In cazul aşezării de la Podeni, care nu a re  încă şansa cercetării 
necropolei sale şi deci şi a stud iilo r antropologice pe scheletele şi restu rile  de inci
nera re  a  celor îngropaţi aici. ne răm ân doar de făcut câteva consideraţii privind 
aspecte etnice pe m arginea unor elem ente de cultură m aterială descoperite aici.

O p rim ă observaţie care  se poate face este acc.ea a prezenţei în cadrul reper
toriului ceram ic a num eroase elem ente dc tehnologie, de form e şi m odalităţi de 
o rnam entare tipice veacurilo r an terioare, toate  acestea explicându-se p rin  continui
ta tea m asivă a populaţiei autohtone in cadrul noii sinteze etnp-cu ltu rale  a vea
cului al IV-lea. După cum s-a am in tit deja , hab itatu l cercetat continuă in teren  pe 
cel din secolele l i—I i i  d.C., fără însă ca p rin  cercetările  noastre  -  de a ltfe l destul 
do restrânse can tita tiv  — să fi pu tu t delim ita o eventuală lim ită in spaţiu , câ t şi 
cronologică in tre  cele două aşezări succesive.

La rându l său, prezenţa gotică poate fi susţinută de unele form e dc vase 
m odelate cu m âna. respectându-se unele tipu ri tradiţionale, la care s-au folosit 
ca ingred ien te cioburi p isate si nisip (fig. !t 1!)—26). In aceeaşi o rd ine de idei legăm 
de p rezenţa elem entelor etnice gotice şi descoperirea in ianuarie 1931 a cunoscu
telor p ie tre  cu figuri şi caractere  ru n ie e w.

în ceea ce priveşte data  încheierii existenţei aşezării, in această fază la  
care s-a a ju n s  in cercetarea acestui obiectiv arheologic, în lipsa unor posibilităţi 
mai edificatoare de da ta re  pe bază de inven tar arheologic, răm ânem  la opinia că 
hab itatu l şi-a înceta t ex isten ţa in contextul debutului m arii m igraţii hunice.

Concluzionând, considerăm  că cercetarea p arţia lă  a  aşezării de la  Podeni. deşi 
efectuată în anum ite  lim ite, contribuie la acum ularea unor date priv ind  realită ţile  
etno-cu ltu rale  şi socio-economice care au  caracteriza t zona de nord a  Moldovei şi 
ch iar spaţii m ai largi in perioada încă de debut a epocii de form are a poporului 
rom ân. Tocmai prin  astfel de cercetări ce se doresc in terd iscip linare şi com binate 
cu cele d in  necropolele corespunzătoare, se va putea obţine o can tita te  considera
bilă de inform aţii necesare trecerii de la p robabilităţi la certitudini, de la  datări 
largi la cele m ult mai exacte şi la cunoaşterea m ai bună, zonal şi evolutiv, a exis
tenţei poporului nostru pe m eleagurile sale străm oşeşti.

la  I.C.E.M. Bucureşti a dat pen tru  aceste eşantioane urm ătoarele d a te  de analiză : 
FeO ("r. 1— 00% ; pr. 2—70.90%; pr. 3—49.22%), A L O ,; (pr. 1— 5,30% ; pr. 2—2.02% ; 
pr. 3 -7,00%), CaO (pr. 1—3,48% ; pr. 2 1,93%; pr. 3—5,12%); MgO (pr. 1—1.22%.
pr. 2—1,53% ; pr. 3—2,78%). P (pr. 1—0.81% ; pr. 2—0.37% ; pr. 3—0,63%), MnO (pr.
1—0.30% ; pr. 2—0,11% ; pr. 3- 0,')(i%) şi T i0 2 (urm e. urm e, urme).

52 M. Andronic. op. cit., p. 398—401.
53 Fără să li se fi d a t o in te rp re tare  definitivă, inscripţiile de la  Buneşti au 

in tra t de m ult tim p în lite ra tu ra  de specialitate. Cf. în acest sens : I. Bianu. In
scripţiile in  lim ba gotică şi caractere runice descoperite lângă Fălticeni, în M em. 
Secl.IÂt. Ac. Iiom., s. 111. t. V, mem. 3. 1931, p. 73—82 ; B. Huss. Die Runenin- 
xchriften von Buncschti, in Sicbenbărgische V icrteljahrschrift, 1932, nr. 1, p. 1—15;
S. Feist, Ein R unenfund  (?) in  Humiinien, in Z eitschrift filr  das detuxche A ltertum , 
1932, nr. 3, p. 21C—220 : A. Ferenczi. Die Runenxlcine t on B uncschti — einc Fal
se) >ung, în Siebenbiirgisclie V ierteljahrschrift, 1937. p. 169—182 ; R. Huss, Die 
Frage der U uncnstcine von Buncschti, in Sicbenbiirgischc V icrteljahrschrift, 1937, 
p. 298—299.
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A RCIIAEOLOGICAL RESEARCH IN  TH E IV th CENTURY HABITA TION 
AT PODENI (THE BUNEŞTI VILLAGE, SUCEAVA COUNTY)

— Final report —

— A bstract —

This paper is a  synthesis of the m ain resu lts  o f the archaeological dîgging 
done betw een 1983—1985 in a habitation belonging to the S ân tana dc M ureş cul
ture, w hich continues on the ground (on the sam e kind of ground) a Dacian hab i
tation of the  Rom an era (Ili'd—llp d  c. afte r Christ). K xtending an older study 
(see note nr. 7) w here soine I n f o r m a t io n  w as published concerning the home o f  a 
craftsm an w ho m ade com bş out of deer horns (home nr. 1), tiiis study presents, 
analytically, the m ain discoveries of the habitation , w here w e noticed the presence 
both of elem ents of m aterial cultu re of Dacian tradition , and some ejem ents tha t 
can be atlribu ted  to  the m igratory Goths.
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- P lan general de situaţie. Podeni. jud. Suceava (1983—1985) 
Cieneral situational plan, Podeni. Suceava county (1983— 1983)

• i : i i n :  i'A r i  a r i i k o i .o c . i c e  i n  a ş e z a r e a  d i : s e c o i .  i v

cei-onrKo/tărW'. p'li'e I I ţtwp«/

L 1 (1333-1934) .1 m

X/ 1 - lut orj

Q 3  - pietre

f• ■' -1 - cWpic

Fig. 2 — P lanul locuinţelor n r. 1, 2, -1 şi 5 

Nr. 2 — Plan of lionies nr. 1, 2. 4 and 5



Fig. 3 Pieptene de os (1), g reu tă ţi de lu t (2—3.8). filmie din fier (4, 14) si bronz.
(13). vârf de săgeată (5). lam e d e  cuţit (fi—7, l(i— 17), fragm ent de pahar de sticlă 

(9), tub  de os pentru  ace (10), placă de p ieptene d in  os (11). vcrii ă  d in  fier (12)
şi v â rf  de lance (?) — 15 

Nr. 3. — Bone comb (1), clay w eighs (2—3. 8), iron fibulae (•!. 14) and bronze ones 
(13), arrow  point ( 5). knife b lad es ((i—7, 16— 17). Iragm ent of a glass cup (9), bone 
etui for needles (10), the edge 0 f a bone comb (11), iron ring (12) and spear

point (?) — 15

ck k ck tA k i A iu lk o to fiio : in  a ş e z a r e a  du se co i, iv fii

Fig. 4 — Form e de vase din pastă  ceram ică fină 
Nr. 4 — Bowl shapes in fine po ttery  past
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Fig. 5 — Forme de vase din pastă  ceram ică fină 
Nr. 5 — Bovvl şhapes in  fine pottery past

i i t r i  'i A iu  a r h e o l o g i c e  I n  a ş i .x a r k a  d e  s e c o l  iv

Fig. 0 — Profile de buze de vase d in  pastă  ceram ică fină (4—12) şi zgrunţuroase- 

Nr. 6 — Profiles of bowl edges in fine po ttery  past (4—12) and crunchy
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Fig. 7 — Ceram ică m odelată la roată  rap idă (1—22), înceată (31—32) şi ceram ică 
m odelată num ai cu m ânn (23—30)

Nr. 7 — P ottery  m odelled on a fast uheel (1—22), slo» wheel 31—32) and pottery
modelled o^ ly  by hand (23—30)

ri.R C E T A R I ARHEOLOGICE IN  AŞEZAREA DE SECOL IV 05

• ,27
Fig. 8 — Ceram ică m odelată la  roată (St—14) şi num ai cu m âna 

Nr. 8 — Pottery m odelled a t the w heel (1—14) and only by hand

5 — A n u aru l B ucovinei
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Fig. 9 — Ceram ică rom ană (1—8), secţiuni de to rţi de căni (27—32) fusaiole (9—15), 
profile de buze de vase de provizii (16—26, 33)

Nr. 9. — Roman pottery  (1—8), sections of cup handles (27—32), tw istig spindles. 
(9—15), profiles of provisions bowl edges (10—26, 33)

I I.RCKTAHI ATUIEpl-OClCE IN  A.ŞEXAHEA DE SECOL IV 07

1:1, (
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Fig. 11 — Principalele tipuri de profile de funduri de vase din pastă fină (I—14) 
şi zgrunţuroasâ (45—75). C ifrele in terioare reprezintă num ărul de exem plare

descoperite
Nr. U — Main types of profiles of bowls bottom s in fine past (1—44) and crunchy 

(45—75). The riguros inside represen t the m em ber of samples discovered

CERCETĂRI ARHEOLOGICE IN  AŞEZAREA DE SECOL JV 09

fcwt— - 5 f ra g m e n te
Fig. 12 A — Tabel de analiză statistică pei.iru  ceram ica fragm entară 
Nr. 12 A — Table of statistical analysis for the fragm entary  pottery 

Fig. 12 B — Tabel com parativ pentru  m aterialu l ceram ic de im port (A, B, C = tip u ri
de pastă ceramică)

Nr. 12 B — Com parative table for the im ported pottery (A. B. C =  types of pot
tery past).



C A H LE DESCOPERITE LA CURŢI DOM NEŞTI DIN MOLDOVA *

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

In economia ornam entală a spaţiului de, locuit, a lă tu ri de ţesături şi broderii, 
p ic turi m urale, stucaturi, m obilier, arg in tărie, cărăm izi pav im entare d ivers colo
rate. plăci de Iznik *, soba din cahle a juca t un rol im portant, ch iar dacă era com 
pusă num ai din cahle-oală. însăşi form a sa, cu corpul s tru c tu ra t în volum e dis
tincte  : soclu, cam eră de ardere, cam eră de încălzire, coronam ent, juca un rol 
decorativ. A pariţia cahlelor de form e diferite  şi îm podobite cu o m are gam ă de 
motive ornam entale  a dus la sporirea aportului decorativ  al sobei din cahle in 
interiorul locuinţei. Soba d in  cahle nu era numai un elem ent de confort, o sim plă 
instala ţie  de încălzit, ci. p rin  varie ta tea  constructivă şi decorativă a pieselor care
o com puneau, reprezenta un adevărat m onum ent de arh itectură , cu un p ronun ţa t 
caracter ornam ental, fiind folosită a tâ t in reşedinţe dom neşti, boiereşti, cât şi în 
locuinţe din m ediul u rban sau rural.

C ercetările arheologice efectuate de-a lungul tim pului in M oldova au dus 
la  descoperirea unui volum im presionant de cahle. în medii d iv e rse : cetăţi, case 
şi curţi dom neşti şi boiereşti, m ănăstiri, locuinţe de orăşeni şi de ţă ran i în stăriţi. 
Din toate acestea, cahlele descoperite în cuprinsul unor curţi dom neşti din Mol
dova — unde s-au făcut cercetări arheologice — fac subiectul lucrării de faţă.

Cele m ai vechi şi in acelaşi tim p cele mai sim ple cahle au fost descoperite 
la C urtea Domnească din Suceava. în locuinţa de lem n constru ită în tim pul dom 
niei lui P e tru  1. M uşat2, Cahlele de aici sunt de d iferite  tipuri ; cahle-oală3, cahle- 
castron4, convexe-’’, sim ple sau decorate in exclusiv itate cu motive geo m etrice :

* Articolul de faţă reprezin tă textul revăzut al com unicării susţinute la 
sim pozionul „Curţile dom neşti d in  Moldova", dedicat celei de a 500-a an iversări a 
bisericii „Precista“ din Bacău, organizat de M uzeul Judeţean  de Istorie „Iulian 
Antonescu". Bacău, 22—23 noiem brie 1901.

1 Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti. Bucureşti, 1979, 
p. 84—92.

2 Lucian Chiţescu, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava, 
CA, I, 1975, p. 245—256.

3 lbidem , p. 247. Cahle asem ănătoare au fost descoperite la  Baia. cf. Euge
n ia Neam ţu. Vasile Neamţu. S tela Cheptea, Oraşul m edieval Baia in secolele X IV — 
X V II,  voi. I, Iaşi, 1980, fig. 101/3.

4 Lucian Chiţescu. op. cit., fig. 5/3, 5, 6 ; Eugenia Neamţu, V asile Neam ţu, 
S tela Cheptea, op. cit., fig. 104, 105.

5 Lucian Chiţescu, op. cit., fig. 5/1, 2 ; Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu. 
S tela  Cheptea, op. cit., fig. 109.
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c ru c c a '' şi v a rian ta  sa floarea eu patru  petale, cercurile concentrice incizate, cres
ta te  o ‘‘i alveolate7.

Din prim a jum ăta te  a secolului al XV-lea datează cahlele descoperite la 
C urtea Domnească din Vaslui, mai exact d in  tim pul dom niei lui Ş tefan al ll-lea, 
cel care in tre anii 1435— 1442 şi-a fixat aici reşed in ţa  tem porară. Unele d in tre  aceste 
cahle sun t decorate cu m otive geom etrice8, in tim p ce pe altele aparate  figurat un 
ghepard „passant"-' (fig. 1/1), ca şi scena, m ult folosită in evul m ediu p en tru  sem- 
n ificaţiile sale simbolice, a în frun tării victorioase a  ba lauru lu i de că tre  Sfântul 
G h eo rp h e1,1 (fiu. 1 2 ).

Din a  doua jum ăta te  a secolului al XV-lea, m ai precis din tim pul domniei 
lu i Ş tefan col Mare, datează m area m ajo rita te  a cahlelor descoperite în cuprinsul 
curţilo r dom neşti din Moldova.

A nterioare anului 1476 sunt m ai m ulte cahle şi fragm ente de cahle descope
rite la C urtea Domnească d in  Suceava, o rnam entate  cu o m are v arie ta te  de teme 
decorative : stem a dinastică a Moldovei — v arian ta  cu scutul m obilat cu fascii şi 
flori 'd e 'c r in 11 — corbul cu inel in cioc din stem a familiei Ifuniazilor12, M anti- 
cora — intr-o tratare, d iferită  de cea din com poziţia sobei din „casa dom niei" de 
pe Câmpul Ş anţurilo r de la Suceava13 (fig. 2/1). g rifonul11, perechea de îndrăgos
tiţi m tr-un bogat decor v e g e ta l1, (fig. 3/1), vulpea călugăr predicând g âş te lo r1U 
(fig. 4 1. S fântul Gheorghe om orând b a la u ru l17, a rc a ş u l1®, cerbul încadrat de doi

(i Lucian Chiţescu, op. ci!-., fig. 5/5.
. 7 lbidem , fig. 5/3. 5, 6.

ii Rica Ponescu, Catalogul cahlelor din secolul al XV-lha dc la ..curiile 
dom neşti'' — Vaslui (!), AM M , I II—IV, 1981— >982, p. 113. fig. 13/1. 2, 14.

9 Al. Andronic. E. N eam ţu şi F. Banu, Săpăturile de salvare dc la Vaslui.
M au riale, V III. p. îi", fig. 11/6; A lexandru  A ndronic, Unele probleme referitoare
la feudalism ul dc contact si cultura m edievală d in  Moldova in sccolul al XV-lea. 
M am Antiq, IX -X I, 1977 1978, p. 284. fig. 1.

10 Al. Andronic, E. N eam ţu şi F. Banu. op. cit., p. 95. 97, fig. 11/2—5 ; A le
xandru  A ndronic, op. cit., p. 284—285, fig. 2.

11 M ircea D. Matei, Emil 1. Em andi, Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească 
din Suceava, Bucureşti. 1988. p. 144, fig. 22. C ahle asem ănătoare au fost descope
rite  in locuinţa L  V de ţ a  Baia, cf. L ia B ătrina si A drian B ătrina. Unele conside
raţii cu privire la stema dinastică a M oldovei in  vremea lui Ş te fan  cel Mare, 
AI1AI, X X IV /l, 1987, p. 100. fig. 1.

12 Inedită, în colecţiile M uzeului Bucovinei, Suceava, nr. inv. E/4960. ln-
io rm aţi?  colegul E. I. Em andi. căruia îi aducem  m ulţum irile noastre. Cahle iden
tice au fost găsite in I, IV de la Baia, cf. Lia B ătrâna şi A drian B ătrâna, Elemente 
decorative in  ceramica m onum entală dc la Baia fjud. Suceava), Suceava, X I—X II, 
1984—1985, p. 153, fig. 3.

13 M ircea D. Matei. Etapele devenirii Sucevei m edievale, RM M -M IA, 1, 
1:)88, fig. 22 ; M ircea D. M atei, Emil I. Em andi. op. cit., p. 144, fig. 25/4. Pentru  
M anticora din com poziţia sobei din „casa dom niei” cf. Radu Popa, Monica Măr- 
gineanu-Cârstoiu, M ărturii de civilizaţie m edievală românească. O casă a domniei 
t i  o sobă m onum entală de la Suceava d in  vremea lu i Ş te fan  cel Marc, Bucureşti 
1979. p. 51, fig. 27, 29/6.

14 M ircea D. M atei, op. cit., fig. 21 ; M ircea D. Matei. Emil I. Em andi. op. 
cit., p. 144. fig. 25/2.

15 Ibide.m, p. 144. C ahle identice au fost descoperite în L IV de la  Baia, 
cf. Lia B ătrâna şi A drian B ătrâna, op. cit., p. 150. fig. 1.

16 Emil I, Emandi, M ihai Ş tefan Ceauşu, Contribuţii de morfologie urbană 
la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava, 138H— 198S, Suceava, XV, 1988, p. 165 
tig. 50/2.

17 Emil I. Emandi, C ontribuţii la cunoaşterea evoluţiei urbanistice a ora
şului Suceava in  secolele X lV — X X , RM M -M IA, jl, 1988, fig. 8 ; Paraschiva-V ictoria 
Batariuc, Calile cu S fân tu l Gheorghe descoperite la Suceava, SC /A -A P , 39. 1992. 
fig. 1/1.

1H Emil I. Emandi, op. cit., fig. 9 ; M ircea D. Matei. Emil I. Em andi, op. cit. 
p. 144, lig. 25/1.
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brazi11', rozasa gotică trafo rată20, cahle crenelate de coronam ent^1. Toate aceste 
•'ahl'? au fost găsite in tr-un grup de locuinţe d istruse în incendiul din urm a ase
diulu i turcesc din anul 1476, locuinţe peste care, s-a constru it mai apoi zidul de 
nord al Curţii Domneşti22. Din ultim ele tiouâ decenii ale secolului al X V -lea d a 
tează cahlele cu m otivul cavalerului în arm ură evoluând in tr-un decor arh itectu 
ral cotic23, cele cu o scenă /de vânătoare24, cu S fân tu l Gheorghe om orând bala
uru l2'' (fig 4/2) sau  cu S fântul rege L adislau  încoronat şi pu rtând  securea26, ca şi 
câteVa fragm ente o rnam entate  cu palm ete şi sem ipalm ete cu lobii ro tun jiţi. înscrise 
in spaţii cordiform e, executate  in tehnicile sgraffito  şi cham pleve27.

De la C urtea Domnească din Vaslui provin câteva cahle care ilustrează o 
fastuoasă vânfttoare domnească, unde scutieri cu flam uri şi baniere însoţesc cava
leri in arm ură, care urm ăresc Iei. cerbi. lupi, m is tre ţi38 (fig. 5/2). De rem arcat că 
aceste m otive decorative nu se mai în tâ lnesc pe a lte  cahle din Moldova'"*. A lă
turi de aceste cahle, la Vaslui au m ai fost descoperite şi altele, decorate cu m o
tive ornam entale asem ănătoare cu cele de la Suceava : stem a dinastică a Moldo
vei — varian ta  sim plificată, fără  soare şi lună figuraţi antropom orf 0 —. cavaleri 
p lasaţi într-o  arh itectură gotică sugerată de arce în acoladă care se în tre ta ie 31 
(fig. 3/2). scenă care a fost considerată ca o învestitură, d a r  a cărei sem nificaţie 
ne scapă10, perechea de îndrăgostiţi33, tinerii dansatori acom paniaţi de un cân-

19 Emil I. Em andi, op. cit., fig. 6 ; M ircea D. Matei, Emil i. Em andi. op. cit., 
p. 144 j'ig. 25/3.

20 Inedită. In form aţia colegului E. I. Emandi.
21 Inedită, in colecţiile M uzeului Bucovinei, nr. inv. E '4953.
22 M ircea D. M atei, Emil I. Em andi. op. cit., p. 14-1 ; Emil I. Em andi, M i

hai Ş tefan Ceauşu. op. cit., p. 125— 126, 165.
23 Paraschiva-V ictoria B atariuc, Ceramica ornam entală din sccolul al XV-lea

descoperită la Curtea Domnească din Suceava, Suceava, X. 1983. p. 248—249, pl. 
11/1—3 ; III/I  ; Eadem. Cahle din secolul al XV -lea  decorate cu scene inspirate din
viaţa cavalerească. Suceava, X III—X IV . 1986—1987. p. 147—150. fig. 1 : 2/1—3 ; 3/1.

24 Eadem, Ceramica ornam entală d in  secolul al X V -lea  descoperită la
Curtea Domnească d in  Suceava, Suceava, X , 1983. p. 248—249. pl. V/2.

25 lbidem , pl. I I1 /3 ; I V / l ;  V / l ;  Eadem, Cahle cu S fâ n tu l Gheorghe des
coperite la Suceava, SC1A-AP, 39. 1992. fig. 2/3.

26 Inedită, în colecţiile Muzeului Bucovinei.
27 Paraschiva-V ictoria B atariuc, Ceramica ornam entală din sccolul al XV-lca  

descoperită la Curtea Domnească de la Suceava, Suceava, X, 1983, p. 251—252.
28 Rica Pope,seu, Cahle d in  vremea lui Ş te fan  cel Mare cu reprezentări dc 

cavaleri m edievali descoperite la Curtea Domsească din Vaslui, AM M , 1, 1979, p. 
129— 136, fig. 1. 2 ; eadem . Câteva clem ente de factură gotică descoperite la curţile 
dom neşti d in  Vaslui, RM M -M IA, 1, 1981. p. 55, fig. 13.

29 Cahle pc care este figu ra tă  o vânătoare  dom nească, asem ănătoare, dar
nu identice cu cele de la  Vaslui, datând  din tim pul domnie,i lui V ladislav II Ja -
gello al U ngariei, au fost descoperite la Dejuţiu, în jude ţu l H arghita, cf. Benko
Elek, Ughy Istvân, Szâkelykeresrtiiri kalyhacsem pek, Bucureşti. 1984, p. 18—19. 
fig. 17. ’

30 Al. A ndronic şi colab., Şantierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate  
ale săpăturilor d in  anii 1976—Z977, AM M , I. 1979, p. 108. fig. 5/1.

31 Rica Popescu, op. cit., p. 54. fig. 7. Cahle identice au fost descoperite 
la  Suceava (Rudolf Gassauer, Teracote sucevene, HCMI, X X VIII, 1935. p. 161, fig. 
17) şi la curtea logofătului G avril T rotuşan de la P ărhău ţi, Paraschiva-V ictoria 
B atariuc, Cahle descoperite în cuprinsul unor curţi boiereşti d in  jude ţu l Suceava, 
com unicare prezenta tă  la sesiunea M uzeului Moldovei, Iaşi, 10—12 decem brie 1990.

32 Eadem. Cahle d in  secolul al XV -lea  decorate cu scene inspirate d in  viaţa  
cavalerească, Suceava, X III—XIV, 1986—1987, p. 150, fig. 5/2.

33 Rica Popescu. op. cit., p. 54, fig. 9. 10. Cahle cu acest m otiv decorativ au 
mai fost descoperite, în afa ra  curţilo r dom neşti, în diverse construcţii la  Suceava 
şi la vechea m ănăstire  a Moldoviţei, cf. Paraschiva-V ictoria B atariuc, op. cit., p. 152.
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tăreţ, din cimpoi51, scena uciderii balauru lu i de către S fân tu l Gheorghe, in două 
varian te  — Sfântul Gheorghe c ă la re :c’ şi S fân tu l Gheorghe pedestru  :l(i (fig. 6/2) —. 
leul bărbos care păzeşte iun copac37, un mom ent din legenda S fân tu lu i rego La- 
d islau  şi anum e odihna regelui şi a  L ad iv e i■*. Toate aceste, calile se datează în a 
doua jum ăta te  a secolului al XV-lea, mai precis in u ltim ele trei decenii ale aces
tui secol®.

Cahlele descoperite la C urtea Domnească din laşi sun t mai pu ţin  variate, 
a tâ t din punct de vedere al tipu rilo r constructive, cât şi a l m otivelor decorative, 
com parativ  cu cele găsite la Suceava sau Vaslui. S-au descoperit mai ales cahle p ă
tra te  cu fa ţa  plină şi decor în relief. M otivele ornam entale  sun t frecvent în tâln ite 
pe cahlele d in  a doua jum ăta te  a secolului al XV-lea : stem a d inastică a Moldovei 
in v arian ta  cu lam brechini bogaţi, soare şi lună figuraţi an tropom orf'10 şi în cea 
s im p lif ica tă11 (fig. 2/2), perechea de dansatori acom paniaţi de un cân tăre ţ din 
cimpoi42.

La C urtea Dom nească d in  H ârlău, te rm inată  în anul 1486w, s-au de-.coperit 
a lă tu ri de cahle cu stem a dinastică a Moldovei, varian ta  s im p lifica tă41, perechea 
de dansatori acom paniaţi de cân tăre ţu l din cimpoi'-’, M elusina46, d a r ;şi cahle pe

34 Rica l’opescu. op. cit., p. 54. fig. 11. Cahle asem ănătoare au fost desco
perite  in medii diverse, vezi Paraschiva-V ictoria Batariuc, op. cil., p. 151.

35 Rica Popescu, op. cit., p. 53, fig. 5.
36 Ibidcm , fig. 6.
37 Inedită. Inform aţie colega R uxandra M axim Alaiba. căreia îi m ulţum im

si pe această calo. A'•est m otiv decorativ  cunoaşte in secolul al XV-lea o maro ră s 
pând ire , vezi şi Păi Voit, Im re Holl, A lte  ungarische O fenkachcln, Budapesta. 1963. 
harta  anexă li. Pa terito riu l Rom âniei acest tip de cahlâ a  fost descoperit la C eta
tea făgăraşu lu i (V< iea-M aria Puşcaşii. Plăci ceramica decorativa descoperite l<i 
Cetatea Făgăraşului in  anii 1966—1973, AM M , II, 1980, p. 232—233, fig. 9) şi la 
C etatea de Scaun a Sucevei, Paraschiva-V ictoria Batariuc, Cahle dccora'e cu m otive  
zoomorfe dexcopcri e in Moldova, com unicare prezantată la  sesiunea Institu tu lu i 
d e  Arheologie, Iaşi, 29 m ai 1991.

38 Inedită. Inform aţie R uxandra M axim-Alaiba. Cahle asem ănătoare, dar nu 
identice au fost descoperite in I, V de la Baia. cf. Lia B ă trâna şi A drian B ătrâna. 
1.agenda „eroului dc frontieră“ in  ceramica m onum entală din Transilvania şi Mol
dova, SC lV A , 41. 1990. 2, p. 175, fig. 10—12.

39 P en tru  această încadrare  cronologică pledează a tâ t cahlele cu reprezen ta
rea  odihnei Sfântului I.adislau, care la  Baia datează din ju ru l anilor 1476 1477
(Lia B ătrâna şi A drian B ătrâna, op. cit., p. 167, nota 24) cât şi cele cu motive 
identice cu cele folosite la soba din „casa dom niei" de la Suceava (Radu Popa, 
Monu-a M ărginaanu-Cârstoiu, op. cit., p. 27—29).

4i' Al. Andronic. Eugenia N eam ţu şi D. M arin, Săpăturile arheologice dc la 
Curtea Domnească d in  laşi. Arh.Mold., V. p. 243- 245, fig. 49 ; Eugenia Neamţu. Con
tribu ţii lu cunoaşterea stem ei dezvoltate a M oldovei in epoca lu i Ş te fan  cel Mare, 
ArhM old, VI. p. 331—332. fig. 1.

41 Al. A ndronic. Eugenia N eam ţu şi D. M arin, op. cit., p. 245—246, fig. 50 ; 
Eugenia Neam ţu, op. cit., p. 332. fig. 2.

42 Al. Andronic. Eugenia N eam ţu şi D. M arin, op. cit., p. 241—242. fig 47.
43 Repertoriul m onum entelor şi obiectelor de artă d in  tim pul lui Ş te fan  cel 

Marc. Bucureşti. 1958. p. 234.
*14 Gheorghe I. B rătianu. Originile stem elor M oldovei şi Ţării Româneşti,

R1R, 1, 1931. p. 54 ; Corina Nicolescu, A rta  în epoca lui Ş te fa n  cel Marc, în Cul
tura moldovenească in tim pul lui Ş te fan  cel Marc, Bucureşti. 1964. fig. 35.

•15 lbidem , fig. 37.
46 Barbu S lătineanu. Trei plăci ceramice d in  secolul al X.VI-lca, R lR , 1935— 

1936, fig. 1 ; Corina Nicolescu. Ccramica, în Repertoriul m onum entelor şi obiectelor 
da a r tă  d in  tim pul lui Ştefan cel Marc, Bucureşti, 1958, fig. 7.
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care este desenat un entrelacs rea liza t d in tr-o  tresă incizată*7, ca şi altele pe care 
este figurată o sirenă-pasăre cu un stran iu  chip b ă r b ă t e s c ( f i g .  6/3), ultim ele 
două tem e decorative nem aiîn tâln ite  şi la  alte curţi dom neşti din Moldova.

Cahlele descoperite la  Curtea Domnească din Bacău se încadrează in m area 
g rupă a cahlelor datate  la sfârşitu l secolului al X V -lea4n. Au fost găsite cahle d e
cora te  cu motive geometrice*10, vegetale'51, cu o m ască um ană în cad ra tă  de v re
ju r i  stilizate52 (fig. 5/1), d ar şi cu stem a dinastică a Moldovei, in varian tă  tu  soare 
şi lunaw, cât şi cea sim plificată54, cu scena în frun tării d in tre  S fântul Gheor- 
ghe şi balaur53, cu perechea de dansatori acom paniaţi de un cân tăre ţ din cim 
poi56, cu un scutier călare purtând  o flam ură57 (fig. 7/2), ca şi cu S fân tu l rege 
L adislau încoronat şi pu rtând  securea511, în două versiuni, d iferen ţiate  în tre  ele 
p rin  câteva am ănunte. Astfel, o prim ă v arian tă  p rezin tă chenarul sim plu şi un 
anum it tip de coroană, cu cinci fleuroni S'J (fig. 7/1), cea de a doua v arian tă  are 
un chenar dublu, constând dintr-o torsadă şi o bandă din pastile circulare in re 
lief. coroana este cruciferă cu cinci fleuroni, iar in spatele sfântulu i, în partea 
d reaptă, sus, este desenată o cruce60.

Mai pu ţin  spectaculoase se dovedesc a fi cahlele descoperite la C urtea Dom
nească din 'P ia tra  N e a m ţ: m otive geom etrice61, leul „ram pant" încadrat de un

47 Eadem. A rta  în epoca lui Ş te fan  cel Mare, în Cultura moldovenească in
tim pul iui Ş te fan  cel Mare. Bucureşti, 1964, fig. 39.

48 Barbu S lătineanu, Ceramica feudală românească şi originile ei, Bucureşti, 
1958, fig. 82 ; Corina Nicolescu, Ceramica, in Repertoriul m onum entelor şi obiectelor 
do artă din tim pul lu i Ş te fan  cel Mare, Bucureşti. 1958. fig. 8.

49 Se consideră că rid icarea C urţii Domneşti din Bacău s-a făcut în ju ru l 
anului 1491, când s-a constru it şi biserica Precista. cf. Iulian Antonescu, Curţile 
dom neşti din liacău, Carpica II, i969, p. 340.

50 Iu lian  Antonescu, op. cit., p. 338, fig. 10/1—4 ; A lexandru  A rtim on. Date 
istorice şi arheologice cu privire la Curtea Domnească din liacău, RM M -M IA, 2. 
1987 p. 11—12. fig. 12/4 ; 13/3, 5, 6 ; 14/1—5.

51 A lexandru  Artim on, op. cit., p. 11—12, fig. 13/1.
52 lbidem , p. 12, fig. 13/2. C ahle cu un decor asem ănător, dar nu identic

au fost descoperite la C etatea Făgăraşului. Inform aţie doam na dr. Voica M aria
Puşcaşu, căreia îi aducem  m ulţum irile noastre.

53 Iulian Antonescu, op. cit., p. 336. fig. 12/2 ; A lexandru  Artim on. op. cit., 
p. 11. fig. 11/2.

54 Iulian Antonescu. op. cit., p. 336, fig. 11/3 ; 12/1, 4 : A lexandru  Artim on,
op. cit., p. 11, fig. 11/1. 4.

55 lbidem , p. 11, fig. 11/3, 5.
56 Ibidcm , p. 11. fig, 11/6, 7.
57 Iu lian  Antonescu, op. cit., fig. 11/1 ; A lexandru A rtim on, op. cit., p. 11, 

fig. 12/3.
58 P en tru  iconografia legendei S fântului rege Ladislau, cf. Vlasta Dvorâkova 

La legende de saint Ladislas dâcouverte dans l’eglise de Velkă Lomnica. Iconogra- 
phie, sty le  et circonstances de la d iffusion  de cel te legende, BM I, 4. 1972, p. 25—
42 ; Vasile Drăguţ, Legenda „eroului de frontieră" in pictura medievală din T ran
silvania, RM M -M iA  2. 1974, p. 21—38 ; L ia B ătrâna si A drian  B ătrâna op. cil., p. 
165— 183.

59 Aceste cahle ilustrând un m om ent din legenda S fântului rege Ladislau 
au  fost descrise d rep t o nouă in te rp re tare  a S fân tu lu i Gheorghe, coroana fiind 
considerată ca un „coif împodobit cu penaju l tripalm at, p u r ta t in tu rn iru ri, ca 
simbol al în tre itu lu i ideal cavaleresc", cf. Iulian Antonescu. op. cit., p. 336—337, 
fig. 11/2; A lexandru  A rtim on. op. cit., p. 11, fig. 12/1. F ragm ente de cahle iden
tice au  fost descoperite în sa tu l Borniş, jude ţu l Neamţ, in punctul „Obârşia". In fo r
m aţie doam na Rodica Popovici, căreia ii m ulţum im  şi pe ace,astă cale.

60 Iu lian  Antonescu, op. cit., fig. 11/5 ; A lexandru  A rtim on, op. cit., p. 11, 
fig. 12/2.

61 Eugenia Neamţu, Date istorice ş i arheologice cu privire la Curtea dom 
nească din Piatra Neam ţ, M em A nliq , 1, 1969, p. 234, fig. 4 /6—8 ; 5/3.
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ch9nar com pus din „dinţi de ferăstrău"'''2, cavalerul îm brăcat cu o căm aşă d in  
/a le  şi ţinând  in m ână un buzdugan, toată scena având ca fundal 0  biserică cu 
două tu r le 63 (fig. 7/3).

De la .C u rte a  Domnească din Cotnari provin câteva cahle şi fragm ente de 
cahle, cele m ai m ulte decorate cu rozase gotice tra fo ra te81 (fig. (i/l), stam a 
dinastică a  Moldovei, v arian ta  sim plificată1?’ sau perechea de îndrăgostiţi d an 
sând in tr-u n  decor vegetal6'1.

La curţile  dom neşti de la  Suceava67, Vaslui14 şi Hârlâu'î* au fost descope
rite  cahle al căror rol in transm iterea căldurii era neglijabil, ele având mai ales 
funcţiuni constructive şi decorative. Este vorba despre cahle-ancadram ent şi cahle- 
cui, care serveau la punerea in operă a cahlelor propriu-zise, m ascând sistem ul do 
îm binare, rost pe rost. câ t şi iu tu l ce servea d rep t lian t in tre  ele. P rezenţa aces
tor cahle cu rol structiv  care realizează adevărate reţele de culoare contrastan tă 
conferă tipului de. sobă gotică târzie din această zonă a Europei caracterul de un i
cat. putfindu-.se deci vorbi de existenţa unui anum it tip de sobă propriu  Moldo
vei. şi anum e tipu l moldovenesc al sobei din cahle70, folosit la  încălzirea şi im 
plicit decorarea unor com plexe aulice.

Cahlele descoperite la curţi domneşti din Moldova, datând  din secolul al 
XV-lea cunosc o mare, d iversita te  de tipuri constructive ca şi de tem e decorative, 
cu num erase variante, tem e decorative care sun t proprii numai unei singure curţi 
dom neşti, cum sunt de exem plu cahlele cu entrelacs şi sirena-pasăre de ia  H ârlău, 
cu vânătoarea dom nească de la  Vaslui, ori cu reprezentarea scutierului cu banieră 
ori a m ăştii încadrată de v re ju ri de la  liacău, dar şi de motive decorative, comune 
precum  stem a dinastică a Moldovei, tinerii dansatori acompaniaţi de cântăreţu l 
din cimpoi, Sfântul Gheorghe omorând balaurul, Sfântul Ladislau, cavalerul in 
a rm u ră  evoluând în a rh itec tu ri flam boyante. Şi din punctul de vedere al execu
ţiei artistice, cahlele descoperite la  unele curţi domneşti se deose,besc in tre  ele, 
observându-se cahle a ten t finisate, cu grijă pen tru  detalii, mai ales sm ălţuite, 
opere ale unui atelier special, care lucra la  com anda dom nului sau a unor mari bo
ieri. a telier care după părerea noastră  a funcţionat la Suceava, cât şi unele exem 
p lare de .serie, cu num eroase im perfecţiuni, nesm ălţuite, unele d in tre  ele cu stilizări 
naive, care am intesc a rta  populară, produse ale unor ateliere o răşeneşti.71 Această 
diversitate, a tâ t din p u n ct de vedere ial tehnicii de execuţie, cât mai ales al re
pertoriu lu i decorativ se datoreşte existenţei unor ateliere diferite . în fiecare oraş 
in parte , ateliere care foloseau pen tru  producerea cahlelor a tâ t m otive decorative 
proprii, care le individualizează, cât şi motive decorative, com une Moldovei sau 
Întregului spaţiu  central-european. Tocmai m otivele decorative proprii pentru fie
care curte dom nească în parte  conferă producţiei fiecărui atelier în parte o an u 
m ită individualitate, care le  diferenţiază.

De fapt spiritul în care au fost elaborate cahlele descoperite, la  curţi dom 
neşti din Moldova şi datând  din secolele X1V-XV. este sp iritu l gotic, central-euro- 
pean, care se lasă văzut in arh itecturile  reprezentate. în costum ele insp ira te  de

<52 lbidem , p. 234, fig. 4/2.
03 lbidem , p. 234. fig. 5/2.
CI B arbu S lătineanu, Ceramica de la Cotnari, RFIi, V, 1938. nr. 10, fig. 1, 2.
65 Ibidcm , fig. 15.
66 Ib 'dcm , fif>. 1(5.
67 M aterial inedit, descoperit în anul 1953.
68 Al. Andronic, E. Neam ţu şi F. Banu, op. cit., fig. 12/7; Al. A ndronic, 

Rica Popescu, Şantierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor 
din ar.ul 1979 de la Curtea Domnească, AM M , II, 1980, fig. 4 /2 ; Rica Popescu, 
Catalogul cahlelor d in  secolul al XV-lea de la „curţile dom neşti“ — Vaslui (I) 
AM M . I I I—IV. 1981—-1982, p. 115, fig. 18/1, 2.

69 B arbu Slătineanu, Ceramica jcudală românească şi originile ei. Bucu
reşti, 1958, fig. 70, şi 124.

70 Radu Popa, Monica M ărgineanu-Cârstoiu, op. cit., p. 142—144.
71 Paraschiva-V ictoria Batariuc, Ateliere pentru producerea cahlelor în Mol

dova medievală, SC lV A , 43, 1992, 2, p. 207—224.
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m oda burgundă, în predilecţia pen tru  însem nele heraldice., p roprie Europei ves
tice, in tra ta rea  unor tem e legate de eposul cavaleresc sau v ia ţa  de curte. în g u s 
tu l  ’per.tru figurarea unor anim ale reale  sau  fantastice. încărcate cu valen ţe sim 
bolice, care satisfăceau setea pen tru  insolit a om ului medieval. Este am bian ţa gotică 
ce transpare  nu num ai în /reprezentările de pe cahle, d ar care se regăseşte in d e 
coraţia arh itectu ra lă  a  construcţiilor, laice şi religioase. în m obilierul de cult. ca 
şi in unele aspecte ale vieţii cotidiene : veşm inte, podoabe, arg in tărie, in terioare 
de locuinţe.

în  a doua jum ăta te  a secolului al XVI-lea şi mai ales in secolul urm ător, 
sub in fluenţa Renaşterii, apar cahlele-tapet cu m otive ornam entale  p reluate de la 
ţesă tu rile  italiene. Acum sunt frecvent folosite, conform  gustului vrem ii, cahle cu 
decor geom etric, şi mai ales vegetal, în tâ ln indu-se insă şi cahle cu m otive heraldice, 
scene din v ia ţa  de curte, povestiri hagiografice. Şi to t din secolul al XVI-lea d a 
tează şi frum oasele fragm ente de cahle sm ălţu ite  policrom , descoperite la  C urtea 
Domnească din Iaşi, decorate cu personaje înveşm ântate în costum e fastuoase şi 
p lasate  in decoruri a rh itectu ra le  bogat o rnam entate72.

La curţile  dom neşti de la Iaşi şi Suceava au fost descoperite cahle decorate 
cu m otive geom etrice: v o lu te 73, c ru c i74, com binaţii de linii drep te cu linii frânte 
şi c u rb e 75, v e g e ta le : frunza de acan t fr‘. ste ja r 77, ciulin ,s, v re ju ri şi fructe de 
m u re 71', ca şi acvila b icefa lă89, cetatea cu şapte tu r n u r i81. îngerii t e n a n ţ i p e r e 
chea de îndrăgostiţi83. S fântul G heorghe om orând balau ru l84 sau S fân tu l D um itru 
străpungându-1 cu lancea sa pe păgânul Lias85.

In secolul al XVII-lea, mai precis în tim pul dom niei lui Vasile, Lupu, o 
d a tă  cu lucrările  de refacere în treprinse la curţile dom neşti de la  Iaşi şi Suceava, 
d a to rită  legăturilo r pe care acest voievod le în tre ţin ea  cu regatul polon, sunt 
aduse aşa num itele „cahle polono-lituaniene". decorate cu m otive vegetale, d a r n e
lipsind nici reprezenU'irile zoomorfe, acoperite cu sm alţ policrom  care le ind iv i

72 Nicolae N. Puşcaşu, Curtea Domnească din laşi. Precizări privind cro
nologia şi alcătuirea ansam blului de arhitectură m ed ie va lă ; constatări asupra 
■mărturiilor de locuire anterioară fiin ţării acestuia, com unicare p rezen ta tă  la cea 
de a XXV-a Sesiune anuală de rapoarte  priv ind rezultatele, cercetărilor arheo
logice din anul 1990, P ia tra  Neamţ, 2—5 mai 1991. Cele mai bune analogii pentru  
aceste fragm ente sun t cele oferite de cahlele d a ta te  1540—1545 şi p ăstra te  la 
G erm anisches N ationalm useum  din Nurenberg, cf. Rosemarie Franz, Der Ka- 
chelojen. E ntstehung und kunstgeschichtliche E ntw icklung  vom  M ittclaller bis 
zu m  Ausgang des K lassizism us, G raz, 1969, pl. 5.

73 Al. A ndronic. Eugenia N eam ţu şi D. M artin, op. cit-, fig. 57/1—2 ; 58.
74 Paraschiva-V ictoria Batariuc. M otive decorative in ceramica ornam en

ta l i  din secolul al XVII-lea  de la Curtea Domnească — Suceava, Suceava, VIII.
1981, p. 115, pl. 4/3.

75 lbidem , p. 115, pl. 3/3.
76 AI. Andronic, Eugenia N eam ţu şi D. M arin. op. cit., p. 247—248. fig. 54, 

55; A lexandru A ndronic, laşii până la m ijlocul secolului al XVII-lea , Iaşi, 1986, 
p. 70. fig. 49, 50/5 ; Paraschiva-V ictoria Batariuc, op. cit., p. 112, pl. 2 /1 .  H 4.

77 Ibidcm , p. 112, pl. 2/3 ; 5/4.
78 lb idem , p. 112, pl. 2/5.
79 lbidem , p. 112, pl. 5/1.
80 Al. A ndronic, Eugenia N eam ţu şi D. M arin, op. cit., fig. 63 ; A lexandru

Andronic, op. cit., fig. 50_'l.
81 Al. Andronic. Eugenia N eam ţu şi D. M arin, op. cit., fig. 62 ; A lexandru 

A ndronic. op. cit., fig. 50/2, 4.
82 Paraschiva-V ictoria Batariuc, op. cit., p. 119—120, pl. 5 /2  ; (î/l.
83 lbidem , p. 115, 119, pl. 5/3 ; 6/2.
84 C onstantin  M atasă, Şantierul arheologic Piatra Neamţ, SCIV', 6, 1955,

-3—4. p. 829, fig. 7/4 ; Paraschiva-V ictoria B atariuc, Cahle cu S fân tu l Gheorghe
descoperite la Suceava, SC IA-AP, 39, 1992. fig. 3/2—5.

85 Eadem, O cahlă cu inscripţie d in  colecţiile M uzeului judeţean Suceava,
Suceava, VI—VII. 1979—1980, p. 663—665, fig. 1.
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dualizează ; a lbastru  uH ra-niarin, a lbastru  caeruleum . verde de peruzea, galben 
sulf. alb®.

Din punct de vedere al form elor constructive, cahlele descoperite la curţile 
dom neşti din Moldova sunt deosebit de varia te. Astfel, au fost găsite cahle-oală. 
castron, convexe, p ă tra te  cu picior de m ontare tronconic şi p ă tra te  cu picior de 
m ontare sem icilindric, d rep tungh iu lare cu picior de. m ontare sem icilindric, pătra te  
şi d rep tunghiu lare cu picior de m ontare rectangular, scurt, cahle-ancadramejnt, 
cahle-cui, cahle crenelate de coronament*17. D iferite «unt şi m odalităţile de obţi
nere e decorului : roata rapidă, incizia, excizia, alveolarea, crestarea, modelarea, 
im prim area cu aju toru l tiparului, tehnicile sgraffito şi champleve.

Cahlele descoperite la curţile  dom neşti din Moldova sun t decorate cu o gamă 
varia tă  de m otive ornam entale, de largă circulaţie central-europeană, ceea ce ne 
inform ează despre p referin ţa  a ră ta tă  unor subiecte care au  cunoscut o m are ră s 
pând ire  şi o m are d iversitate  de varian te, ca şi despre tra tă r ile  specifice, locale 
nle acestor teme. sau despre contribu ţia  m eşterilor autohtoni in tra ta rea  ori re- 
m orle'area lor. Pe de a ltă  parte, p rezen ţa acestor m otive decorative la  răsă rit de 
C irp a ţ; dem onstrează că, în evul mediu, Moldova nu era izolată, ci in tr-un  p e r
m anen t contact cu vecinii şi nu num ai cu ei. fiind angrenată  in schim bul de v a
lori m ateriale şi sp irituale  din Europa acelei vrem i.

Din a lt punct de vedere, existen ţa cahlelor decorate cu o m are gam ă de 
m otive ornam entale dem onstrează prezenţa la curţile  dom neşti din M oldova a 
unor sobe. în acelaşi timp produs u tilitar, d a r şi adevărate  opere de artă . Sobele
din cahle, îm binate intr-o subtilă arm onie crom atică, cu corpul s tru c tu ra t Sn vo
lum e distincte, legate de necesităţi practice, d a r  şi de cerinţe estetice, sun t adevă
rate m onum ente de arh itectu ră  laică, som ptuoase, care  contribuie la îm plinirea o r
nam entală a in terioarelor, şi care vorbesc despre rafinam entu l şi gustul artistic, 
rem arcabile, a tâ t ale creatorilor cât şi ale, com anditarilor acestor produse utile 
nin Muidova m edievală.

DES CARREA UX DE POELE DECOUVERTS AUX COURS 
PR IN C IER ES DE M OLDAVIE

R£sume

Dans l’6conomie ornem entale d’in t6rieur de l’habitation, le poele r&ilisi en 
carreaux, avec le corps s tru c tu ri en volum es d istincts : le socle, la cham bre de 
com bustion. la cham bre de chauffage, le couronnem ent, e t com post de carreaux  
avec des form es differents et decore de divers motifs, a  joue un role tou t par- 
ticulier.

I,es recherches arch6ologiques en treprises depuis longtem ps en Moldavie. 
ont mis en evidence un rem arquable nom bre de carreaux  de poele, en d ivers 
milieux ; citadelles et cours princieres ou cours de boyards, m onasteres, mai- 
sons de citadins on de paysans.

l . ’artic le  ci-dessus se propose de pr<5senter les carreaux  dc poele decouverts 
aux cours princieres de Moldavie.

I.es plus anciens et les p lus sim ples carreaux  de poele on ete ceux t|ue l’on 
a decouverts â la Cour P rinciare de Suceava, dans la dem eure en bois, bâtie â la fin 
du X lV -e sitele, pendant le regne de P e tru  I Muşat.

I . e s  carreaux  dc poele decouverts aux cours princieres de Suceava. Vaslui. 
Iaşi, Mârlău, Bacău, P ia tra  Neamţ, Cotnari, daten t depuis le regne d 'E tîenne le 
Grand.

aii Eugenia Neamţu. Ceramica decorativă polono-lituaniană dc la Curlca 
D om nească din laşi, SCIV, 21, 1970, 4, p. 697—703, fig. 1.

87 Pentru  tipologia cahlelor descoperite in Moldova, cf. P araschiva-V ictoria 
Batariuc. Tipologia cahlclor din M oldova m edievală, com unicare susţinu tă la  se
siunea M uzeului Judeţean  Botoşani, 25 noiem brie 1992.

c a h i . k n r s f O i ’EniTF. i-A c u r ţ i  d o m n e ş t i  p i n  m o l d o v a

I,es carreaux  decouverts aux  cours princieres de Moldavie, da ten t du X \ -e 
siecle et presen ten t une grande diversite de types constructifs ainsi que dc them es 
deooratifs avec des nom breuses variantes, them es decoraţifs qui sont specifiques 
a. une seule cour p rin d e re , p a r  exem ple les carreaux  avec en trelacs et sirene- 
oiscau dc H ârlău  (fig. (i/3), les carreaux  avec la chasse princiere de Vaslui 
(fig. 5/2). ceux avec la repr’esentation de l ’ecuyer (fig. 7/2), ou du m asque en toure 
de rinceaux (fig. 5/1) de Bacău, e t egalem ent des m otifs decoratifs com muns. 
ainsi que les arm oiries dynastiques de la  M oldavie (fig. 2/1); les jeunes danseurs 
accom pagnes par un joueur de cornem use. Sain t Georges tu a n t le dragon (fig.
(i/2) et des chevaliers (fig. 3/2).

C ette d iversite des themes et des v a rian tes  ornem entalcs s’explique p ar
l'existence des ateliers locaux. tjui avaien t une ind iv idualite distincte.

Depuis la seconde m oitie du X V I-e siecle et pendant le X V II-e siecle. sous 
l':nfluencc de la Henaissance, se propagent des carreaux-tap is, avec des m otifs 
decoratifs em p ru n tis  aux tissus italiens. Conform em ent â la mode de l’epoque 
sont utilises de preference dos carreaux  ayan t des m otifs geom etriques ct
vegetaux.lx?s carreaux de poele de types richement divers, decouverts aux cours 
princieres de Moldavie, ont un repertoire decoratif varie et demontrent l'existence 
de cerlains pocles, en meme temps produits utilitaircs et egalement de vraics 
oeuvres d 'art, qui contribuaient â raccomplissement ornemental. de I'interieur 
des habitations, et qui m ontrent la maitrise et le gofit artistiquc de leur createurs 
ainsi que celui de» commanditaires de ccs creations en Moldavie pendant le
Moyen Age.
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2
I'ig. 1 Cahlă cu ghepard „passant“ (I) şi cahlă cu Sfântul Gheorghe (2). descope

rite la Vaslui, după Al. Andronic.
Fig. 1. — Carreau avec gudpard "passant" (1) et carreau avec Saint Georges (2). 

decouverts â Vaslui, d ’apres Al. Andronic.

CAHI.K DESCOPERITE L.A CURŢI DOMNEŞTI DIN MOI.DOVA HI

Fig. 2 — Cahlă cu M anticora (1). ciescoperilâ la  Suceava, după M. D. M atei. E. I. 
Emandi ; cahlă cu stem a d inastică a Moldovei — v arian ta  sim plificată (2).
descoperită la  Iaşi, după E. Neamţu.

Fig. 2. --- C arreau avec M anticore (1), decouvert â Suceava, d 'apres M. D. Matei.
E. I. E m a n d i ; carreau  avec les arm oiries dynastiques de la M oldavie — la varian te  

sim plifice (2), dâcouvert â Iaşi, d ’a p r ts  E. Neam ţu.
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Fig. 3 Cahlă cu perechea de Îndrăgostiţi (1). descoperită la Suceava ; cahlă cu doi 
cavaleri (2) descoperită la Vaslui, după R. Popescu.

Fig. 3. — C arreau avec le couple d ’am oureux (1), decouvort ă Suceava; carreau 
avcc deux chevaliers (2), ddcouvert â Vaslui, d ’aprfcs R. Popescu.

Fig. 4 Fragm ent de cahlă. vulpea predicând gâştelor (1). descoperit la  Suceava, 
după E. I. Em andi şi M. Şt. Ceauşu ; fragm ent de cahlă cu S fântul Gheorghe, 
descoperit la  Suceava, după P. V. B atariuc.

Fig. 4, __ F ragm ent de carreau, avec le  renard-m oine p rîch an t aux oies (1),
d tcouvert â Suceava, d ’aprds E. I. Em andi e t M. Şt. Ceauşu ; fragm ent de carreau  

avec S ain t Georges (2), decouvert â Suceava, d'aprfcs P. V. Batariuc.
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z
Fig. 5 Cahlă cu decor vegetal şi mască (1), descoperită la Bacău, după Al. A rti

mon ; cahlă cu vânătoare dom nească (2), descoperită la Vaslui, după Rica Popescu.
Figf. 5. — C arreau avec m asque en toure de rinceaux  (1), decouvert â Bacău, 
d 'apres Al. A rtim on ; carreau  avec une chasse p rinciare (2), decouvert â Vaslui,

d 'ap res R. Popescu.

CAIII-K DESCOPERITE LA CURŢI DOMNEŞTI DIN MOLDOVA
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Fig. 6 Cahlă cu decor geom etric tra fo ra t (1), descoperită la  Cotnari, după B. S lă ti
neanu ; cahlă cu S fântul Gheorghe pedestru (2). descoperită la  Vaslui, după 
Al. A n d ro n ic ; cahlă cu sirena-pasăre (3), descoperită la  H ârlău, după C. 
Nicolescu.

Fig. (>. — C arreau avec decor geometriciue ajoure (i). decouvert A Cotnari, d ’apres 
B. S lătineanu ; carreau  avec Sain t Georges pedestre (2), decouvert â Vaslui, d ’aprds 
d 'apres Al. A n d ro n ic ; carreau  avec sireneoiseau (3), decouvert a H ârlău, d ’apres

C. Nicolescu.
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la Piatra Neamţ, după E. Neahiţu. CU cav*,ler <3j- descoperit

decouverts A‘Bacău, d^apris A ? " A r t im o h ^ f â s m ir i t  ri cn™  a w e  ‘‘̂ u y e r  (2).
dfitouvert A î  S X  « .

.JiîwjloaiM" ') • - • • • - .  j . *

PRO PR IETA TEA  DOMNEASCA ÎN ORGANIZAREA 
ŢIN UTULUI SUCEAVA

IOAN SCRIPCARIUC

In dezvoltarea institu ţiilo r sta tu lu i medieval, regim ul proprie tă ţii a fost un 
factor ordonator. Cu origini in m oştenirea form elor dc proprie ta te  obştească 1 sau. 
In v irtu tea  unui „dOminium em inens". cu origine donativa - : p roprie ta tea m edie
vală, in  funcţie  de rapo rtu rile  cu dom nia, s-a s tru c tu ra t in categorii separate. 
Existau astfel, sesizate din num eroase docum ente, proprietăţi libere-’, aşezate la 
poalele m unţilor, cu „rom ânii locuitori de baştină '1 . p roprie tă ţi dom neşti in satele 
de la şes, „ocupate mai m ult de străin i" ; iar de la  întem eierea statului, prin  danii 
dom neşti, au fost constitu ite p roprie tă ţile  boiereşti şi m ănăstireşti.

A ex ista t m ultă vrem e în istoriografie o poziţie dihotom ică priv ind originea 
p roprie tă ţii funciare iar cazul p roprie tarilo r răzeşi care apar Sn docum entele din 
secolele X V II—XVIII a suscitat dezbateri asupra caracterulu i şi regim ului ju rid ic  
al proprietăţii. D intre toate, poziţia lui Radu Rosetti '  p riv ind  originea proprie tă ţii 
p rivate a păm ântu lu i înain tea în tă ririlo r dom neşti şi descendenţa p roprie tă ţii răze- 
şeşti din aceasta, re lua tă  de C. Cihodaru'’, pare a sesiza nuanţele  form ării pro
prietăţii a tâ t d in tr-o  stăpân ire  an terioară  sta tu lu i6 cât şi p rin tr-un  sistem de 
donaţii.

A naliza in ansam blu a  proprie tă ţii în M oldova Evului de mijloc, perm ite 
încheieri cu p riv ire  la evoluţia sta tu lu i, ev idenţierea şi analiza originii acelor 
întem eieri particu lare  transm ise de trad iţie  istoriografiei m oderne'. O rganizarea

1 Valeria Costăchel, capitolul Obştea sătească, în voi. V". Costăchel, P.P. Pa- 
naitescu, A. Cazacu. Viaţa feudală in  Ţara Românească şi M oldova (secolele X IV — 
XVII), E d itu ra Ş tiinţifică, B ucureşti 1957, p. 94—95.

2 1. Tanoviceanu, Forviaţturwu proprietăţii funciari■ in Moldova, in Prinos 
lui D.A. Sturza la im plinirca celor şaptezeci de ani, Bucureşti. 1903, p. '115.

3 Vasile C. Nicolau, P riviri asupra vechii organizări adm inistrative a M oldo
vei, B ârlad, 1913, p. 106—108.

4 Radu Rosetti, Păm ântul, sătenii şi stăpânii in Moldova, tomul I, De la 
origini până la 1834, Bucureşti, 1907, p. 115 şi 168.

5 C onstantin C ihodaru, Câteva constatări in  legătură cu proprietatea feudală  
şi situaţia ţărănim ii din M oldova in  a doua jum ăta te a secolului al XV-lea. „Stu
dii şi cercetări ştiinţifice", Istorie, Iaşi, X II, fasc. I, 1961, p. 42.

6 S-a d iscutat şi asupra unei stăpâniri, d iferite de o proprie ta te  a păm ân 
tului, care a persistat in cursul veacurilor de după în tem eierea sta tu lu i ; cum pro
blem a este legată de fondul jurid ic , credem  că. oricum  înainte de o reglem entare 
scrisă prin  acte, se poate vorbi mai m ult de o stăpânire, aceasta in consonanţă 
cu trad iţia  populară asupra păm ântului.

7 Teodor Balan, Din istoricul C âm pulungului M oldovenesc, Bucureşti, 1960, 
p. 2b—26. f . . •
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în  ţin>uturi şi constitu irea prim elor form e de sfa t domnesc au fost legate de 
p roprie ta te  ia r fap tu l că m ajo rita tea sfatu lu i nu era legată la  început de funcţii 
ne obligă să evidenţiem  că proprie ta tea a  s ta t la baza organizării sta tu lu i şi re 
g lem entarea ei s-a făcut in etape care pot fi legate de '.evoluţia statu lu i spre 
centralizare.

S tudiul etapelor de form are a sta tu lu i a perm is stab ilirea unei în tâ ie tăţi în 
ce priveşte ţin u tu l Suceava, a tâ t în form area sa ca structură , câ t şi în valorifi
carea situaţiei p reexistente şi a unui potenţial dem ografic şi economic avansat. 
Din acest motiv, analiza p roprie tă ţii din ţ inutul  Suceava poate identifica cel mai 
b ine m oştenirile şi adap tările  institu ţiilor, locul ţinutulu i in stru c tu ra  statu lu i şi 
influenţele sale. Tocmai dato rită  specificului ju rid ic  proprie ta tea poate fi urm ă
rită  a tâ t la nivel orizontal, cât şi vertical, în  evoluţia şi transform ările  sale.

Cel puţin  două situaţii su n t re levan te  în specificul ţinu tu lu i Suceava : pro
p rie ta tea  dom nească ca „dom enium em inens" ori dom eniu p riv a t şi p roprie ta te 
m ănăstirească, in strânsă legătură cu cea domnească. Analiza prim elor docum ente 
referitoare la  proprie ta tea p rivată  evidenţiază tim puriu  şi form area unor dom e
nii boiereşti în seam a în rud irii p roprie tarilo r cu dom nul8 sau in legătură cu stă 
pân iri an terioare statu lu i însuşi faptul că ţinu tu l Suceava cuprindea cea mai 
m are concentrare de m ănăstiri şi biserici dom neşti, toate înzestrate cu proprie
tăţi. confirm ă caracterul de nucleu şi apropierea de domnie. Domeniul domnesc 
cuprindea ocoale sau părţi de ocoale in ju ru l unor curţi din m ediul să te sc 10; fapt 
care reliefează legături speciale în tre  dom nul p rop rie ta r şi proprie ta tea p rivată a 
fam iliei acestuia.

Din acest unghi se poate da un răspuns în trebărilo r care persistă asupra
originii statului medieval moldovenesc, asupra  întem eierii prim elor structuri şi a
organizării prim elor ţinu turi, para le l sau  succedând im ediat organizarea ocoale
lo r şi a dom eniilor ţinând de ce tă ţi11.

S ituaţia  deosebită a unei regiuni cuprinse in zona Bădeuţi-R ădăuţi-Siret, a 
fost sesizată in prim ul rând  de trad iţia  p o p u la ră 12 de la care, p rin  c ro n ic i,:f.
fost p reluată fie izvoarele docum entare1'1. Legată de biserica de lem n de la Volo-
vfiţ, transfe ra tă  la Pulna, „de s-au su it şi rândul m ănăstirii”, trad iţia  p riv ind do
m eniul de la Volovăţ cuprinde în  sine elem ente veridice căci legătura în tre  Volo- 
v ă ţ şi R ădăuţi, prim ele necropole dom neşti din Moldova, cu P u tn a  care preia 
acest rol după un scurt in terstiţiu  dovedeşte nu num ai respectul dom nilor mol
doveni pentru  întem eierea şi afirm area institu ţiei d inastice dar, p rin  transform ă
rile  făcute la Rădăuţi şi transferu l bisericii lui Dragoş13, se m otivează pe lângă
o continu ita te  d inastică a  Bogdăneştilor şi ac ţiun ile  domneşti p riv ind  ctito rirea şi 
înzestrarea m ănăstirilo r din ţinu tu l Suceava, de la început moşie domnească.

H Constantin Cihodaru, A lexandru  cel Bun, (23 aprilie 1399 — ianuarie 1433),
E ditura Junim ea, Iaşi, 1984, p. 74.

ii M ircea D. Matei. Emil I. Em andi, H abitatul m edieval rural d in  valea M ol
dovei f i  bazinul Som uzului Mare, Ed. Academiei, Bucureşti, 1982. p. 100—101.

10 „Strânsu-s-au vlădicii şi boiarii ţării la sat, la  Bade.uţi de s-au sfătu it cu 
toţi", vezi Grîgore Ureche. Letopiseţul Tării M oldovei, cd. P. P. Panaitescu Ed.
S.P.L.A.. Bucureşti, 1958, p. 157, D .I.R.A,’, veacul XVI, voi. III, p, 255—258 ; curtea 
de la U ârm ăneşti, vezi lb idem , voi. II, p. 7.

11 M. Costăchescu, Documente m oldoveneşti înainte dc Ş te fan  cel Mare, voi.
II. laşi, 1932, p. 599—600, nr. 162.

12 Legenda lui Dragoş vodă, in Simion Florea M arian, Legende istorice din  
bucovina , Ed. Junim ea, laşi. 1981, p. 27—39.

13 Nicolae Costin. Letopiseţul Ţării M oldovei. De la zidirea lum ii până la
1601, Ediţie cu introducere de Ioan St. Petre, Bucureşti, 1942, p. 175_177.

14 Theodor Codrescu. Dricariul, voi. XIV. Iaşi. 1889. p. 181—182 ; T. Balan
Documente Bucovincne, voi. IV, C ernăuţi, 1938, p. 23, nr. 15.

15 Ion I. Solcanu. M otivaţii etice şi ideologice ale actului clitoricesc la Ş te
fan  cel Mare, A.I.I.A., Iaşi, XXIV, 1987, p. 148.

-UOPHIKTATEA DOMNEASCA 89

Încă de la  1384. Când. p rin  in term ediul mamei sale. M argareta, Petru voievod 
acordă ven itu l văm ii din Ş iret bisericii cu hram ul Sf. Ioan şi călugărilor m inoriţi 
din fosta reşedinţă cu rang de episcopie catolică11*, se vor fi p ăs tra t anum ite d rep
turi speciale ale dom niei care se exercitau  în toa te  oraşele moldovene, p rin  ex 
celenţă locuri dom neşti. Cazul Ş iretului pare însă aparte  căci la 1421, când nu 
mai era nici reşedinţă secundară, după divorţul de Rimgaila, A lexandru voievod. 
avându-1 asociat pe fiul său Iliaş, îi dăru ieşte  fostei doam ne „târgul Ş ire t şi Holo- 
văţul cu satele şi cu p ricu tu rile“ p lus „600 ducaţi din aur" „pentru  cât va fi in viaţă" 
si craiului polon alţi 600 ducaţi care sâ-i scoată „de la negustorii noştri i*i de la 
păm ânten i"1'. La început pare  un sim plu dar de divorţ, obişnuit pen tru  lum ea 
catolică de unde venea Rim gaila, în fapt, analiza unei serii de docum ente spune 
m ult mai mult.

In  contextul în care, odată cu afirm area lui P e tru  I ca domn şi au toritate  
în ansam blul politic al vremii, în tre  voievodul m oldovean şi regele polon in te r
vin legături de nivel ina]t!!l, o inlelegere in tre  aceştia, p riv ind  un îm prum ut >ie
3 000 de rub le de a rg in t1'’ a deschis problem a „gajului Pocuţiei". Acest fapt a d a t 
naştere  la num eroase controverse in  istoriografia noastră  privind delim itarea Po
cuţiei şi apartenen ţa  acesteia de la început sau mai târziu la terito riu l Moldovei2 . 
Inform aţii despre un terito riu  la nordul Moldovei, în mod sigur în disputa, sunt 
date de aran jam entu l unor boieri : B raţu l. S tanislav, M ihail şi Şendrea, înain te 
de 6 ianuarie  139521, „ca să nu se mai vorbească nici un cuvânt despre Colomeea 
si despre Sneatyn şi despre Pocuţia de că tre  dom nul nostru... iar despre re ţin ă  
şi despre Hmielov... se va ruga despre aceste şi se va tocmi după voia cra iu lu i”, 
care  dă sugestii şi asupra unei înţelegeri p riv ind  o zonă întinsă, in  nord, cu ce
tă ţile  am intite.

Inv ita ţia  ad resată  de boierii : M ihail „căpitan moldovean". Ş tefan „de Ho- 
tin “, S tanislav  Rotompan ş.a. lui Spiko „palatin  de Podolia" si „capit<!n de C ra
covia" •i , „pentru legături de pace şi siguranţă", trebuie pusă in re.laţie şi cu 
d ispu ta te rito ria lă  care nu e stinsă nici Ia 1400, după cum  reiese din făgăduielile 
lui lvaşco, fiul lui P etru  I, p retenden t la tronul Moldovei'-11. In teresan t este con
textul în care regele V ladislav al Poloniei se obligă la 25 mai 1411 -4 să plătească 
datoria  de 1 000 ruble de arg in t peste 2 ani şi de nu va plăti va da gaj „cetatea 
Sneatyn. Colomeea şi Ţ ara  Pocuţiei21. Nu se cunoaşte ce s-a în tâm plat după doi 
ani, d a r  foarte probabil că regele polon a cedat din preten ţiile  sale ciin moment 
ce la 13 decem brie 1433 în tăreşte  lui Ş tefan voievod25 a lă tu ri de „toate cetăţile 
lui" Ţeţina şi Umielovul „cu ţinu tu ri şi sate aşezate în tre  ţa ra  noastră  a Rusiei 
şi Moldova", cu g ran iţa  „în tre Sneatyn şi Şepeniţ şi Ţ ara  Pocuţiei", „precum de 
dem ult a  fost supusă nouă d in  veac, aşa răm âne", D eterm inată poate mai m ult de 
legături personale este şi prom isiunea lui Iliaş vodă din 23 septem brie 1436-" de 
a în toarce craiului polon ţinu tu l Colomeea, Sneatynul şi Ţ ara  Şepeniţului, „pe 
care Moldova a avut-o de la  coroană", cu cetăţile.

16 Este de observat că Ş iretu l este indicat „num itul oraş" ceea ce prin  com
p ara ţie  cu Suceava, „cetatea noastră", la 10 februarie 1388, (vezi M. Costăchescu. 
Documente, voi. II, p. 603—604, nr. 164) ne poate duce la concluzia că la 1384 
reşed in ţa era cel pu ţin  în curs de m utare. Vezi D.R.H.A.. voi. I, p. 1—2. nr, 1.

17 lb idem , p.69—72, nr. 48.
18 M. Costăchescu. op. cit., p. 599—600, nr. 162.
19 lbidem , p. 603—604, nr. 164.
20 Ion I. Nistor, Vechea graniţă de nord a Moldovei. Vălenii de M unte,

1939: T. Balan, Lămurirea unei confuzii istorice, „Studii şi cercetări istorice"..
Iaşi. XIX,  1945, p. 41—46.

21 M. Costăchescu, op. cit., p, 606—611, nr. 165.
22 lbidem , p. 616—617, nr. 168.
23 lbidem , p. 617—618, nr. 169 şi p. 619—620, nr. 170.
24 lbidem , p. 640—641, nr. 176.
25 lbidem , p. 660—663, nr. 183 c.
26 Ibidcm , p. 706—709, nr. 203.
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Din acest punct lucrurile  încep să se închege. Acel dom eniu al Ş iretu lu i şi 
Volovăţului, d ă ru it doam nei Rimgaila nu se ştie la ce dată . a revenit dom nilor 
moldoveni. Ilie voievod dăru ieşte  lui D idrich de la Buceaci la  22 mai 144:!'-'’ 
„curtea noastră de la Volovăţ şi cu piva de sum ani şi cu m oara şi cu G herm an 
vânătoru l şi Suceviţa cu toate cătunele care ascultă de acea cu rte  din vechime, 
in  a fa ră  de Satul Mare... nep lin ind  pen tru  noi nim ic şi nici ■ m icşorând" pen tru  o 
datorie  de 500 zloţi şi până ce se va răscum păra „să nu se am estece nici vor
nicul nostru  cel m are şi nici cel mic şi nici globnic şi nici p ripăşa r şi nici 
ilişar şi nici altul". i .

La 1448, Roman, îiu l lui Tlie voievod, depune ju răm ân t şi dăruieşte lui 
D idrich Buceaschi. p rin tr-u n  docum ent emis la C olom eeaai, pen tru  probabil, ace
eaşi datorie, a lte  sate in zona Şepeniţului iar, de nu va plăti, „să fie volnic a 
lua  de la negustorii noştri, in ţa ra  craiului şi in ţa ra  noastră".

Kt.apa de la 1 octom brie 1455al. când P etru  voievod se obligă să fie supus 
lui Cazimir, regele Poloniei, şi dă în schimb, pentru  Hotin, doam nei M aria. m ă
tuşa craiului şi văduva lui llie voievod, târgul Ş iretu lu i şi O lhovăţul „cu. vam a. 
m orile şi veniturile, tă tarii, cu loviştile şi toate vadurile" : nu e un punct final. 
Evoluţiile de până aici dau insă lăm uriri in teresante.

De la  începutul legăturilo r lui P e tru  I M uşatinul cu V ladislav Jagello, 
regele polon, m otive financiare au  determ inat un îm prum ut de la dom nul moldo
vean care, prin  valoare, ne face nu num ai să subliniem  poten ţia lu l Moldovei la 
acea dată  d ar şi natu ra  rapo rtu rilo r politice în tre  cei doi. In acele îm pre ju rări, 
ho taru l Moldovei va fi tem porar m uta t spre zona Sneatynului şi Colomeei. Exis
ten ţa : unei s tâcân iri de tip special a dom eniului din a p ro p ie re : cazul ţârii Şepa- 
n iţu iu i. pom enit in cursul acestor rela ţii, dar şi cu reflexii târzii, cu m enţionarea 
satu lu i Şizcăuţi pe P ru t „sub ascultarea Ş ipinţilor"*1, stăpânire dovedită şi de si
tua ţia  satului Coţm anul Mare, „cu toate cătunele", in apropiere de Şipeniţ, oare 
la lti iulie 1413 este d ăru it doam nei A nastasia’-*1, „iar după m oarte să fie în stăpâ
n irea Episcopiei de R ădăuţi, a produs cel puţin  la început confuzii, căci unui 
regim  m ăcar asem ănător vor fi supuse şi zonele din Pocuţia.

Este de presupus că Ţ ara  Şepeniţului a avu t un regim  special, ca proprie ta te  
personală a dom nilor Ţârii Moldovei, asem ănător cu cel a l zonei Pocuţiei. dar 
fă ră  im plicaţii vasalice. Sugestiile date de prof. Ioan Caproşu priv ind îm prum utul 
acordat lui D idrich Buceaschi*® şi natu ra  specială a acestuia, a lă tu ri de urm ă
rirea  docum entelor, ne perm it să afirm ăm  că şi dom eniul Bădeuţi-V olovăţ-Siret 
va fi cunoscut aceeaşi situaţie specială. De altfel m enţionarea, singulară .după 
cercetările noastre , în form ula de scutire a „vornicului nostru  cel m are şi cel 
mic" dovedeşte tocmai acest rap o rt special cu dom nul : când vornicul cel m are 
pare să fie vornicul curţii de la Suceava, vornicul cel mic era cel de târg  ,de la 
Suceava sau Şiret, poate şi al unei curţi locale, de vrem e ce erau  obişnuite for
m ule : „vornicii de la Suceava"*’, „boierii, ureadnicii sau vornicii de Suceava"51, 
„pârcălabii de Neamţ, starostii din acel ţinut"-’'’ in cazul unor scutiri. Poate în 
legătură cu acest domeniu, d a r şi cu m enţinerea îndelungată a proprie tă ţii dom 
neşti in oraşe, este zidirea une.i biserici la Ş iret. Sf. Onufrei, ca metoh al m ănăstirii 
Pu l na-*.

__________________  . i '■ • . |»i
27 D.R.H.A., voi. I, p. 325—327, nr. 231. . ’ *
28 lb idem , p. 390—391, nr. 275
29 M. Costăchescu, op. cit., p. 773—776, nr. 228.
30 T. Balan, Documente, voi. I, p. 21—22, nr. 8 şi p. 84—85, nr. 31.
31 D.R.H.A., voi. I. p. 49—50. nr. 35.
32 I. Caproşu, O istorie a M oldovei prin relaţiile de credit până In m ijlocul 

secolului al X V U l-lea , Univ. „Al. I. Cuza", Iaşi 1989, p. 16 şi urm ., vezi şi
D.R.H. A . voi. I. p. 325—32G.

33 D.R.H. A , voi. II. n 38—38. nr. 28.
34 D.I.R. A, veacul XVI. voi. IV. p. 180—181, nr. 239.
35 D.R.U. A, voi. II, p. 189—191. nr. 134.
36 T. Balan, Documente, voi. I, p. 246, nr. 142..
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D estrăm area dom eniului de la  Ş iret va începe ch iar din tim pul lui Iliaş caro 
dăru ia la 8 octom brie 1435" lui Iliaş Liciul vel postelnic şi fra telu i său Simion 
satele Ivancicăuţi şi Vanceneşti, la 13 m artie 1615 dăru ite  de Ş tefan Tomşa m ă
năstirii Solea şi m enţionate ca „drepte dom neşti din ocolul B ăd eu ţi"38. Sate din 
dom eniul de l i Ş iret, la o dată  greu de dedus, au in tra t în stăpânirea M itropoliei, 
îm preună cu altele  din apropierea R ădăuţilor. L a 12 septem brie 1464, Ş tefan vo
ievod în tăreşte lui Tador P rodan , „pisarul nostru", satu l Greci pe Ş ire t „lângă 
târgul Şiret", cum părat de la ch ir Teoctist m itropolitul, „cu voia tu tu ro r m arilor 
noastre m ănăstiri d in M oldova şi cu toţi călugării lor şi cu târcovnicul Mitro- 
poliei":!0. C um părat de la urm aşii lui P rodan, sa tu l este d ă ru it apoi m ănăstirii 
P u tna, „pe ho taru l vechi"10, odată cu „toate pietrele de ceară de la târgul nostru 
Ş iret şi 0 voştinari... şi vam a cea mică de pe Suceava ce este la Jicov" pe lângă 
„satul nostru  propriu  Cozminul în ţinu tu l C ernăuţi cu ho tare le" '1.

T ot din hotarul domnesc, Ş tefăn iţă  voievod în tăreşte  Episcopiei de la R ă
dăuţi s a te le : R ădăuţi şi cu morile, Coţm anul M are cu toate cătunele'-, după ce 
Ştefan cel M are, „cu inim ă curată şi lum inată", în tărea şi el ca „să nu aibă nici 
un boier al nostru  şi nici starostii şi nici şoltuzii şi nici pârgarii de târgul Ş iret 
şi nici globnicii din ţinu tu l Suceava să nu aibă treabă... nici pen tru  fap tă mică. 
nici pentru  om or nici p en tru  răp ire  de fată... num ai pentru  sfadă în târg  şi pen
tru  furtul care s-ar dovedi de faţă in tâ rg  să-i judece vornicii de târg"4-1.

Este aceasta una din cele m ai com plexe form ule de im unitate judecăto
rească care a ra tă  evoluţia sa telor din regim ul p roprie tă ţii dom neşti cu supunere
faţă  de m arii d regători, prin regim ul de ţinu t, spre im unitatea stăpânirii m ănăsti
reşti.

In secolul al XVîTI-lea, cel puţin  v irtual, mal exista hotarul târgului Ş ire t 
din m om ent ce C onstantin M ihail Cehan liacoviţă în tă reşte  lui Constantin S turza 
biv vel stolnic, la 1 septem brie 1750, „o bucată mai jos. către, Rudeşti, d in  ho ta
ru l târgului dom nesc Ş iret"44.

In tre  1421 cu m enţionarea docum entară a dom eniului de la V olovăţ-Siret. si 
m ijlocul secolului XVIII, când ultim e p ărţi din hotarul târgului Ş ire t sun t d ă
ruite. este cuprinsă in m are parte  nu a tâ t evoluţia particu lară  a dom eniului si 
apoi a ocolului, cât întreaga evoluţie a  proprietăţii dom neşti, căci secolul al 
XVII 1-lea este a! proceselor neîn trerup te  pen tru  ho tar a tâ t în oraşe,, cât şi în 
zonele săteşti răm ase sub regim  domnesc.

Ocolul curiilor de la Bădeuti. m enţionat in mod curen t la sfârşitul secolului
al XVI-lea în legătură cu danii că tre  m ănăstirea Suceviţa sau Solea, capătă o
situaţie  aparte  nu  num ai sub aspect ju rid ic  d a r  şi sub raport toponim istic. Cer
cetări asupra toponim elor d in tr-o  zonă în tinsă a ţinu tu lu i Suceava45 au dem on
stra t că denum iri ca : Teceu. Vise. Sânânţn. Ţeres,1 lelova fOlhova). Bed-m s.a.. 
în tâ ln ite  în M aram ureş, se regăsesc transfo rm ate  la  m ulte sate din dom eniul Bă- 
deu ţilo r sau d in  apropiere.

Cu sugestii preţioase poate fi analizat procesul destrăm ării acestui ocol, con
com itent cu spargerea m ajorităţii ho tare lor dom neşti d in  ţa ră , nicăieri însă cu 
densita tea cunoscută in ţinutul Suceava.

37 D.R.U. A , voi. I, p. 196—197, nr. 142.
38 D.I.R. A, veacul XVII,  voi. III, nr. 290.
39 D.R.H. A , voi. II, p. 176—178, nr. 123.
•10 Ibidcm . voi. III, p. 67—69, nr. 38.
41 lb idem , p. 62—64, nr. 36 ; satu l Jicovul de Jos „cu m oară şi cu vam a care 

se ia la Jicov cu toate ven itu rile  şi cu ho taru l cel vechi" este schim bat de Ş te
fan cel M are cu Gheorghe m itropolitul pen tru  Vereşcecârii pe Ş ire t şi U nguraşi, 
vezi şi D.R.ll. A , voi. II, p. 336—338, nr. 221.

42 D.I.R. A , veacul XVI, voi. I, p. 172—174, nr. 154.
43 D.R.H. A, voi. II, p. 363—365, nr. 239.
44 T. Balan, Documente, voi V. p. 66—67, nr. 37.
45 C onstantin  Cihodaru, Observaţii privitoare la procesul dc form are şi con

solidare a sta tu lu i feudal Moldova în  sccolelc X I—XIV,  (partea a doua). A.I.T.A.. 
Iaşi. XVII. 1980. p. 121—124. ' • I
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încă Sn ac tu l p rin  care  „curtea noastră  de la  Volovăţ" este, dă ru ită  lu i Di
drich de la Buceaci se specifica .şi acordarea satu lu i Suceviţa „cu toate cătunele ce 
ascu ltă  de ace.i cu rte  d in  vechime... in afa ră  de Satu l M are"40. Este cazul unui 
sat care a re  o situaţie  deosebită de celelalte ; el nu mai apare  m enţionat atunci 
când su n t dă ru ite  m ajo rita tea  sa telor de ocol. Excepţia este justifica tă  de dania
pentru  slu jbă d in  15 iulie 1445 către  O ancea logofăt17. Că satele foste dom neşti
re in trau  in dom eniul dom nesc* in d iferite  situaţii este dovedit de S atu l M are 
care a fost rein teg rat sub Ş tefan cel M are in ocolul Bădeuţi din m om ent ce, ca
„ocină dom nească de la  Ş tefan  vodă cel B ătrân", in ho tar cu Volovăţ, Rădăuţi,
M acicăuţi şi D răgâneşti, este dăru it dc- tancul voievod, după hotarnica lui Moga 
.vo rn ic  de Bădeuţi", m ănăstirii Sf. Ilie4y. Satul M are este în  aceeaşi p roprie ta te la  
1744 când este cercetat ho taru l d inspre Volovăţ şi Rădăuţi, iar „C ărnul de 90 ani 
din S atu l M are. Toader Lupaşco de 80 an i din Volovăţ... au lu a t brazda in cap '00.

D estrăm area ocolului Bădeuţi continuă cu înzestrarea m ănăstirii Suceviţa, 
pe care „a început să o zidească ch ir G heorghe episcop de R ădăuţi"51, cu satu l 
Suceviţa „cu locuri de mori... poieni de fâneţe, cu m unţi şi cu slatine... şi cu 
izvoare cu peşte şi cu to t venitul", „şi pen tru  m ân tu irea şi sufletul viitorilor 
dom ni" cu „Suceviţa şi Novoseliţa... care se cheam ă Movileni şi cu toate hotarele 
şi bran iştea"5*. La 20 iunie 1589 P e tru  voievod dăru ieşte  Holovăţul, „in ţinu tu l 
Sucevei", lui N icula Stolnie’,:!, care. in acelaşi tim p, il schim bă cu Gheorghe m i
tropolitul, sa tu l ajungând  in proprie ta tea m ănăstirii Suceviţa. Este in te resan t de 
observat cum, trecând din proprie ta tea dom nească in cea boierească, satul trece 
din dependenţa de ocol în cea de ţin u t sau, devenind p rop rie ta te  m ănăstirească, 
se specifică : „ureadnicii de Bădeuţi să n-aibă a-i bântui sau a-i trage la ocol 
nici la lucru  nici la podvoade“M. Acestea în  tim p  ce m ulte sa te d ispuneau de 
privilegii in faţa  dregătorilo r de ţinut.

B eneficiară a dan iilor dom neşti d in  ocolul Bădeuţi este şi m ănăstirea  Solea : 
înzestra tă  de ctitorul ei, Ş tefan Tomşa, cu satu l Bădeuţi, „din ţinu tu l Sucevei", 
D răgăneşti, Cârcineşi şi P ârlişen i, „fiecare după rându ia la  sa şi cu iazuri şi cu 
mori şi cu fâneţe şi cu toate ven itu rile  lor din câm p şi din pădure"55. în tă rirea  
şi com pletarea m oşiilor m ănăstirii Solea50 t e  face cu dizolvarea defin tivă a oco
lului Bădeuţi. Domeniul domnesc57 ex isten t de la  începuturile statu lu i, a lă tu ri de 
dom eniile cetăţilor, poate prim a form ă de organizare com plexă a te rito riu lu i Mol
dovei, va fi in continuare în tre ţin u t de legendă şi legal de Dragoş, voievodul 
descălecător.

In apropierea Bădeuţilor, cel presupus a fi rudă dom nească, G iurgiu de la 
F ră tau ţi stăpâneşte un dom eniu d in  câteva sa te aproape de ocolul lui R adom ir*  
sau pe N istru511. In acelaşi tim p  el stă  la  începuturile unei fam ilii boiereşti cu un 
ro l im portan t a tâ t in  ţin u tu l Suceava, câ t şi în  istoria sta tu lu i.

46 D.R.H. A, voi. I, p. 325—327, nr. 231.
47 lb idem , p. 360—361, nr. 255.
48 Constantin Cihodaru, Refacerea ocoalelor cetăţilor şi curţilor dom neşti in

a doua jum ăta te  a secolului al X V -lea , în Omagiu lui Petre Constantinescu-Iaşi,
Bucureşti, 1965, p. 268.

49 T. Balan, D ocumente, voi. I, p. 80—81, nr. 29.
50 lbidem , voi. IV, p. 229—230, nr. 151.
51 D.I.R. A , veacul XVI, voi. III, p. 225—228, nr. 278.
52 T. Balan, Documente, voi. II, p. 33—39, nr. 9.
53 D.I.R. A , veacul XVI, voi. III, p. 430—432, nr. 519 ; T. Balan, Documente,

voi. I, p. 108—112, nr. 44.
54 T. Balan, Documente, voi. I, p. 117—118, nr. 48.
55 D.I.R. A , veacul XVII, voi. III, p. 196—197, nr. 296.
56 lbidem , voi. IV, p. 264—268, nr. 321 ; Th. Codrescu, Uricarlul voi. XVIII,.

p. 285—302, nr. 60.
57 Constantin Cihodaru, Alexandru  cel Bun, p. 74.
58 D.R.H. A , voi. I, p. 5—6. nr. 4 ; Ibidcm , voi. III , p. 148—149, nr, 76,
59 lb idem , voi. III, p. 182—184, nr. 91.
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Se dem onstrează astfel, fie şi in  dom eniul ipotezelor, cum dom eniul dom 
nesc de la B ădeuţi stă, ca şi m ajoritatea ocoalelor dom neşti, d irect sau indirect, 
la  originea tu tu ro r tipu rilo r de proprie ta te care s-au dezvoltat până in veacul al 
X V III-lei. Ocolul domnesc, organism  fluid, a  fost nucleul care a prem ers organi
zarea s tructu rilo r şi institu ţiilo r statu lu i, dovedit fiind că la  început dregătorii 
erau  legaţi fie de cetă ţi cu domenii, fie de trebu rile  curţii şi ale dom eniului p e r
sonal domnesc.

LA PRO PRIETC PRINCIARE DANS L’O RG AN ISATION  DU D IS 
TRICT DE SUCEAVA

Resum e
La propri6te fonciere a constitue, partou t en Europe, un fac teu r essentiel 

pou r l'organisation  des 6tats m edievaux. A yant une orig ine com plexe, dans les 
pays roum ains, la pr6eminence, de la  propriete princiere aux  debuts de la Moldavie 
a influenc6 l’evolution de celle-ci vers ses lim ites naturelles. tout en determ inant 
la  configuration geographique des contees.

Les „ocoale" (păres) e t les dom aines prives princiers ont couvert une grande 
p ârtie  des zones strat<!*giques de la Moldavie. C’est le cas du dom aine Bădeuţi- 
Volovăţ-Siret, co n stitu i en apanage de la  fam ilie des M uşatini, et on l’on re- 
trouve d ’anciennes traces de residence princiare.

V eritable noyau de l’Etat, le  dom aine de Volovăţ recele la  p rem iere residence 
c e r ta in e : Ş iret, e t la  prem iere necropole princiare : R ădăuţi. Ces realites donne- 
ro n t p lus tard le  caractere du  d istric t de Suceava, m is en evidence p a r  la p lus 
grande densite des propri6tes et des fondaţions princieres.



MIHAI VITEA ZUL ŞI ROMANII DIN TRANSILVANIA
—  ASPECTE SOCIALE —

FLORIN PINTESCU

1'aScinanta dom nie a lui M ihai V iteazul a constituit un dom eniu aparte  de 
rerce tare  a istoriografiei rom âneşti. Domnia m arelui voievod in T ransilvan ia a 
suscitat in teresul deosebit al specialiştilor rom âni.

i'csiirselo lingvistice şi subtilită ţile  lexicale ale istoricilor rom âni s-au do
vedit a fi inepuizabile atunci când trebuiau  vizate chestiunile ce ţineau  de mobi
lă rile  de:erm inan te  ale cuceririi T ransilvaniei şi de m otivaţiile politicii ardelene 
a dom nului rom ân.

Ir. i; n-vnl. cucerire;» T ransilvaniei a fost p rezentată drep t prim a etapă a  p ia 
n ina: diirrnului rom ân vizând realizarea unirii ţă rilo r rom âne. A fost supralicitat 
:" i:a c t'ru i etn ic al uniunii personale rea liza ţi dc M ihai Viteazul, in dauna m obi
lă rilo r cc nu determ inat realizarea acestei uniuni, m obiluri stric t politice şi m i
litare. cum strălucit a dem onstrat P. P. Panaitescu în m onografia sa din 193(i. 
Vite zii! domn ;i realizat efectiv — deşi pen tru  puţin  tim p — un irea  ţâ rilo r 
rom âne insă sub form a unei un iun i personale, cum ulând in persoana sa atributele  
dom nilor m oldoveni .şi m un ten i cu celc dc principe al Transilvaniei.

Istoria, devenită o bună perioadă de tim p ancilla ideoîogiae, a  p rezen ta t 
uneori in term eni ditiram bici acţiunile lui M ihai V iteazul în T ransilvania, acţiuni 
interpretat'» ca având unic scop pregătirea unirii Ţ ărilo r Române. Se vorbeşte 
dc-pro un irea rom ânilor prezen ta tă  ca o încununare a conştiinţei de neam  m e
dievale dar nu se pom eneşte aproape nim ic despre politica socială a dom nului 
rom ân faţă de rom ânii din Ardeal, rom âni care totuşi u rm au să fie beneficiarii 
fireşti ai realizării acestei uniri.

R eferirile concrete la rom ânii din T ransilvan ia se m ărginesc în general la 
sublin ierea faptulu i că dom nul român a cerut Dietei să-i scutească pe preoţii 
rom âni de sarc in ile iobăgeşti şi să acorde dreptul dc păşunat p en tru  satele rom â
neşti in hotarul celor ungureşti şi săseşti. L upta diplom atică p en tru  Ardeal a dom 
nului român şi cererea total nepotriv ită din punct de vedere politic de a solicita 
fie la îm părat com itatele exterioare A rdealului, stăpânite, a tunci de im periali, 
a fost prezen ta tă  ca o m anifestare a conştiinţei de neam  a dom nului rom ân care 
voia să aducă sub autoritatea sa aceste teritorii ce făcuseră p arte  din T ransil
vania, delim itând astfel hotarele etnice rom âneşti.

A. D. Xenopol a considerat că dom nul rom ân i-a ceru t îm păratu lu i com i
tatele ex terioare A rdealului fiind îndem nat dc sfetnicii săi m aghiari pen tru  a-1 
com prom ite în ochii îm păratu lu i. „Mihai, pen tru  a dobândi şi m ai m ult încre
derea ungurilor, urm ează viclenele lor sfaturi de a în tinde stăpân irea  lui asupra 
T ransilvaniei astfel precum  era din vechim e, anum e cuprinzând şi com itatele 
de peste m unţi, ale Solnocului, Crasnei şi M aram ureşu lu i"J. Ne a lă tu răm  acestei

1 A. D. Xenopol. Istoria românilor d in  Dacia Traiană, voi. 3, ediţie în g ri
jită  de N. Stoicescu şi M aria Simionescu, Bucureşti, E d itu ra  Ş tiin ţifică si Enci
clopedică, 1988, p. 213.
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păreri a ră tân d  că cererea lui Mihai V iteazul — deşi înd rep tă ţită  etn ic — a fost 
to tal inoportună din punct de vedere politic. Este cel pu ţin  ciudat ca un vasal 
ce cucereşte o provincie in num ele suzeranului, suzeran care-i p lăteşte şi ostaşii, 
sâ-i ceară si teritorii ce făceau p arte  din posesiunile, de atunci ale Casei de A ustria.

Acelaşi inare istoric a risip it orice speculaţie cu priv ire  la caracterul uniunii 
personale realizate de că tre  Mihai V ite az u l: „Mihai nu avea conştiin ţa că, cuce
rind  aceste ţări. el uneşte in tr-un  singur corp poporul rom ânesc şi num ai noi 
astăzi, văzând realizat pen tru  o clipă de Mihai acest vis al tim pului nostru, 
punem  in acel lu t p lăsm uit de Mihai gândirea care-1 în su fle ţe ş te : noi credem 
că Mihai a realizat un irea fiindcă a  întocm it substra tu l pe, care dânsa trebuie 
să se realizeze" -.

S tudiind relativ  pu ţinele  scrieri şi docum ente ce ne păstrează im presiile 
contem poranilor despre a titud in ile  generate de acţiunile lui M ihai asup ra  rom â
nilor din Ardeal, ajungem  la concluzia că im pactul acestor acţiuni a fost m are 
in rându rile  ţă ran ilo r rom âni, care vedeau în dom nul de acelaşi neam  cu ei 
un m ântuitor. Din num eroasele m ărturii contem porane ce înregistrează răscoala 
iobagilor din T ransilvania după bă tă lia  de la  Şelim băr aflăm  că oarecum  ţăran ii 
au fost îndem naţi la răscoală de victoria lui M ihai. M ărturia lui M athias Miles 
este reve latoare.: „De îndată ce s-a răspând it în ţa ră  zvonul despre victoria lui 
M ihai, num aidecât valahii din ţa ra  noastră s-au adunat si au  a taca t în taină 
şi public moşiile şi curţile nobiiilor şi au  ucis pe mulţi d in tre  stăpânii lor (...)
şi aceasta de fapt din închipuirea visătoare că, arând de acum înainte un prin 
cipe d in  sângele lor trebuiau şi ci mojicii, valahii, să i stăpânească pe nobili" 
(subl. ns.).

Da vid U ngnad nota însă la (5 noiem brie 1599 că M ihai reprim ase de.ia ră s 
c o a la ' de o asem enea m anieră încât provoacă nem ulţum irea rom ânilor iar un 
agent im perial pu tea să n o te z e : „Dacă nu su n t m ulţum iţi de dânsul rom ânii 
ce' locuiesc în Ardeal, judece oricine cum  poate fi cu c e ila lţi"5. Din raţiun i 
politice. Mihai nu a lăsat să se ex tindă răscoala iobagilor. Cum era şi firesc, 
rap o rtu rile  stabilite de că tre  Mihai Viteazul cu rom ânii din T ransilvan ia sunt 
de fapt ce’.e stabilite cu m ica nobilim e rom ânească nem aghiarizată.

Domnul rom ân ia contact cu un  reprezen tan t al acestei mici nobilimi rom âne 
încă in tim pul bătăliei de la Şelim băr. când nobilul rom ân Daniel din Zlaşti 
ce lup ta in garda cardinalu lu i, dezertează şi trece de p artea  lui M ihai în ajunu l 
bătăliei. S intetizând opinii mai vechi, un studiu  special consacrat acestui nobil, 
ajunge la concluzia că Daniel din Zlaşti trece de partea  lui M ihai din motive 
de solidaritate e t n i c ă N e p u tâ n d  nega existen ţa acestei m otivaţii, trebuie făcută 
totuşi observaţia că s-au în tâ ln it şi in îm pre ju rări când această solidarizare etnică 
nu  s-a m anifesta t ci. dim potrivă, au ex ista t situaţii când nobili rom âni l-au trădat 
pe Mihai. Vm-bind despre „odiseea" lu i M ihai după înfrângerea de, la  M irăslău.
N. lorga ne oferă câteva num e de nobili rom âni care-1 trădaseră  pe viteazul
voievod : Vaida Miclăuş din Caransebeş, A ndrei Barciai şi F rancisc M acicaşi'.

P en tru  a înţelege corect ro lu l juca t de m ica nobilim e rom ână din A rdealul 
stăpânirii lui Mihai Viteazul trebuie să facem un sum ar excurs asupra situaţiei 
pătu rii conducătoare rom âneşti din Ardeal.

2 lbidem , pp. 287—288.
3 M athias Miles, Pătim irile Transilvaniei sau anexa crnnicărcască a secolului 

al XV-lea după naşterea lui Ilristos, în  vo lum ul Mihai V iteazul in  conştiinţa  
europeană, voi. 2. Cronicari şi istorici străini d in  secolele X V I—X V III, Bucureşti, 
E ditura Academiei, 1983, p. 343.

4 Mihai V iteazul in  conştiinţa europeană, voi. 1, Documente externe, B ucu
reşti, E ditu ra Academici. 1982, p. 266.

5 P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti. 1936, p. 171.
6 Ion I Russu. Un aderent hunedorcan al lu i M ihai Viteazul. Daniel din  

Zlaşti, în „Apulum", XIV/1976, pp. 164, 169.
7 N. Iorga, Istoria rom ânilor din Ardeal şi Ungaria, ediţie îng rijită  de Geor-

geta Penelea, Bucureşti, Editura Ş tiin ţifică şi Enciclopedică. 1981. p. 153.
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Zonele unde s-a găsit concentrată cu predilecţie nobilim ea rom ână «lin 
Ardeal (cnezi si voievozi) au  fost M aram ureş, Zarand, Banat, Hunedoara, un 
caz special constituindu-1 Făgăraşul. Cnezii şi voievozii rom âni din M aram ureş 
au sprijin it, în secolul a l X lV-lea. regalitatea m aghiară in luptele cu tă ta rii şi 
au p rim it num eroase acte de înnob ilare de la Carol Robert şi Ludovic cel M are. 
Cnezii şi voievozii rom âni din Banat, Zarand şi H unedoara se afirm ă m ai ales 
in secolul al XV-lea, dând un preţios sp rijin  regalităţii m aghiare angaja tă  în 
luptele antiotom ane, când sunt adm işi in rangurile  nobleţii m aghiare ca nobi
lim e „cond iţionară"8. (Rangul le era concedat in schim bul p restării serviciului 
m ilitar). Făgăraşul s-a bucurat de a ten ţia  specială a regalităţii m aghiare, apoi 
a princip ilor transilvăneni, clasa rom ânească suprapusă de aici păstrând  num ele 
de boieri şi având strânse legături cu M untenia.

Din această expunere sum ară reiese că nobilim ea rom ânească era concen
tra tă  mai ales in ţinu tu rile  de m argine ale T ransilvaniei. Reprezentanţii cei mai 
iluştri ai nobilim ii rom âne, p rin  catolicizare sau  calvinizare, trec in rândurile  
nobilim ii m aghiare. M ajoritatea cnezilor va decade însă economic şi politic în 
cepând cu sec. al XV-lea pen tru  a  se asim ila trep ta t cu m area masă a iobag ilo r!l.

Din cele a ră ta te  p ân ă  acum se poate trage, concluzia că Mihai nu  a găsit 
in A rdeal o pătu ră  nobiliară rom ânească b ine închegată, constitu ită pe criterii 
etnice, pe care să o poată eventual opune nobilim ii m aghiare. Nobilii rom âni 
m aghiarizaţi erau  adm işi cu drep turi depline în rândurile  nobilim ii m aghiare. 
„In opinia m aghiară a acestei epoci nobilul rom ân nu era considerat deloc un 
străin . Se găsesc chiar, p rin tre  confidenţii regelui, nobili de origine rom ână, 
fără ca favorurile de care ei s-au bucu ra t să fi provocat pro teste  p rin tre  nobilii 
unguri, adesea a tâ t de naţionalişti" w.

O sim plă referire  Ia lucrarea erud itu lu i Szamoskozy Istvân este suficientă 
pen tru  a ne convinge că aserţiunea lui Ladislas M akkai este adevărată.

Vorbind despre căderea in dizgraţie şi [executarea cancelarului Josika (de 
origine rom ână), Szamoskozy ii face un sum ar portre t, m enţionând faptul că 
e ra  u râ t de nobilim ea m aghiară datorită originii sale valahe şi datorită faptului
că s-a rid icat la această îna ltă  dem nita te fără ca m eritele personale sau originea
să-l îndreptăţească la acest lucru. Insă atunci când este condam nat la m oarte 
toată nobilim ea m aghiară se solidarizează cu el, apreciind  că acesta este, „prim ul 
d in tre  nobili", considerentele etn ice nem aijucând nici un rol. „La căderea unui 
astfel de bărba t (...) în treaga clasă a nobilim ii şi aristocraţilo r s-a indignat. Au
trim is la Sigism und pe cei mai de vază oam eni, pe Teke Ferenk şi pe Hueth
A lbert (...) şi l-au im plorat să-l elibereze pe, acest om care este şi prim ul d in tre
nobili, poartă o dem nita te de stat" (...)". Asistăm astfel la un in te resan t act de
so lidarita te  supraetn ică a nobilimii.

P ractic, din punct de vedere juridic, nici nu exista o „nobilime" rom ânească
sau o „nobilime" m aghiară, ci num ai o „naţio" a nobililor, sensul de „naţio" ne-
i'orespunzând in Evul Mediu celui de naţionalita te , însem nând, in cazul nostru, 
sta re  jurid ică sau clasă socială

In aceste condiţii Mihai Viteazul nu a făcut in T ransilvan ia donaţii unei 
pă tu ri conducătoare rom âneşti constitu ită  pe criterii etnice, ci unor nobili de o r i
gine rom ână, care nu erau  reprezen tan ţii populaţiei rom âneşti, ci erau  rep re
zentanţii „naţiun ii” nobililor.

8 Ladislas M akkai, Histoire dc T ransilvan ie, Paris, 1946, p. 118.
9 Liviu Moldovnn, Documente privitoare la istoria cnejilor din districtul 

Ifeiuşului in a doua jum ăta te a secolului al XVI-lea, in „Revista A rhivelor", anul
III, nr. 2,1960, p. 248.

10 L. Makkai! op. cit., p. 119.
11 Szamoskozy Istvân. Istoria Transilvaniei, ed iţie îngrijită, selecţie, jntro 

ducere şi note de Sinkovicz lstv.in. Budapesta, E ditura Europa. 1981, p. 76.
12 C. Rezachevici, „Neam" şi „naţiune". Unirea politică a Ţărilor liom âne  

sub M ihai Viteazul. Critica unor interpretări, în „Revista de istorie" nr. 9/1977, 
p. 1713.

7 — A n u aru l B ucovinei
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Ni s-au păstra t puţine acte de dan ie ale lu i M ihai V iteazul faţă de nobilii 
rom âni.

l.a  25 noiem brie 1599 M ihail Viteazul ii reînnoieşte lui Ioan Boer din T urda 
actul de danie asupra casei din T urda si a unei părţi d in m oara de acolo cu 
păm ântu rile  care ţin de e l e ,:t. P rin tr-un  act din 13 decem brie 1599 M ihai ordonă 
prim aru lu i oraşului Cluj să predea lui Ioan Boer lucrurile ce i se cuvin după 
m oartea rudelor sale Nicolae Pogan şi M artin D ea k M. N um itul Ioan Boer mai
este în tâ ln it in tr-un docum ent din 16 m artie  1600. când Ion Colosvary şi Daniei 
Voday raportează despre săvârşirea introducerii in stăpânire a  lui Ioan Boer in
p roprie ta tea curiei nobilitare şi a  morii sale din Turda, acest fap t generând
protestele v ec in ilo r,5.

Deosebit dc favorizat de câtre Mihai Viteazul a fost Gheorghe Borţun. La
1 ianuarie  1600, dom nul rom ân l-a  răsp lă tit prin  dăru irea  moşiei Sărăzani din 

com itatul Timiş. Gh. Borţun ocupând funcţia de adm in istra to r de. Alba Iulia
(provisor noştri A lbensis)1,!. Acelaşi Gh. Borţun s-a bucurat şi in con tinuare de 
dărn ic ia lui Mihai, care a  o rân d u it la 18 ap rilie  1600 pe seam a sa — acum  in 
calitatea de jude  al curţii (udvarbiro) — opt oşteni, pe care i-a scu tit de obligaţii 
tim p de un a n 17. l>a 11 aprilie 1600 ii dăru ieşte  aceluiaşi Gh. Borţun o casă aflată 
Sn p ia ţa  C a ra n s e b e ş u lu i . Credem că acest personaj i-a fost foarte credincios 
lui Mihai. dom nul rom ân răsplătindu-i serviciile. Ni s-a păs tra t de la  Mihai 
Viteazul şi o diplom ă de înnobilare d a tă  rom ânului G heorghe d in  Ciocăneşti, 
castelan  al cetăţii Jdioara. Diploma este d ata tă  18 februarie 1600 fiind atribu ită  
lui Gh. din Ciocăneşti şi fra ţilo r săi Nicolae. Ioan şi Petru , aceştia prim ind şi 
un blazon ,9.

Cele mai in teresan te docum ente p ăstra te  de la Mihai Viteazul sun t cele date 
pen tru  rom ânii din ţinu tu l Făgăraş. F orm ularu l docum entelor este aproape iden
tic cu cel m untean. C ităm  spre exem plificare un docum ent d in  15 iulie 1600. 
p rin  care M ihai V iteazul îm parte d rep ta te  in cadrul unui proces din sa tu l M ândra : 
„Noi Mihai voievod, cu m ila lui D-zeu Domn a tot păm ântu l Ţării Româneşti 
şi al păm ântului A rdealului şi Moldovei, feciorul m arelui şi p reabunuluî Ioan 
Pâtraşco voievod. S-a d a t dum nealorvoastre această poruncă a Domniei Mele. 
precum  lui D ragom ir şi lui Bucur şi O prea şi Aldea şi fiilor lor, p re  câţi D-zeu 
îi va da, ca unor m oştenitori din satu l M ândra Stoica, Mila şi Bera contestă
d rep tu l de stăpân ire  a sus-num iţilor, dar nu pot aduce dovezi in sprijin , astfel 
că statul răm âne lui „Dragom ir şi lui Bucur şi O prea şi Aldea"'-'11.

Intr-un docum ent din 20 aprilie 1600 Mihai Viteazul confirm ă judecata  p ro
nun ţa tă  de scaunul boierilor din Făgăraş in procesul d in tre  satele Scorei si 
S ăra ta2*. D atarea docum entului este făcută şi in stil apusean (20 aprilie  anul 
dom nului 1600) şi răsăritean  „de zidirea lum ii 7108“ ■!2.

Mai avem pen tru  Ţ ara Făgăraşului actul de înnobilare al boierului Vasile 
Bârsan, scutindu-1 pe vcci de sarcini şi înnobilându-i casa din Luţa. in acelaşi

13 A. Veress. D ocum ente privitoare la istoria Ardealului, M oldovei şi Ţării 
Româneşti, voi. V, Acte şi scrisori (1596—1599), Bucureşti, 1932, p. 290.

14 Ibidcm , p. 330.
15 A. Veress. Documcntc..., voi. VI. Acte şi scrisori (1600—1601), Bucureşti. 

1933. pp. 60—63.
16 lbidem . pp. I—2.
17 lbidem , pp. 84—85.
18 lbidem , pp. 157— 158.
19 Costin Feneşan. Documente m edievale bănăţene, T im işoara, E ditura Facla, 

1981. p. 116 (trad. rom ânească).
20 N. Iorga. Studii şi docum ente cu privire Ia istoria românilor, voi. IV. 

1902. p. 8.
21 D. R. H., seria B. T ara Românească, voi. X I, Bucureşti. Editura Acade

miei. 1975. p. 518.
22 lbidem .
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act Mihai poruncind lui Badea Stolnic, provizoriii cetăţii Făgăraş să respecte 
pe Vasile B ârsan şi pe urm aşii săi in această s ta re 2*.

Relaţiile lui Mihai V iteazul cu ţinu tu l Făgăraşului au avu t o natu ră  cu 
totul aparte. Ţ inutul Făgăraşului era un apanaj al regilor m aghiari, pregătit 
pen tru  a  fi d a t ca feud unui voievod al Ţării Rom âneşti sau principe a l T ran 
silvaniei. regii m aghiari neim plicându-se in afacerile ţ in u tu lu i24. In Făgăraş lip 
sesc actele de danie ale regilor m aghiari — întâlnindu-se, in schim b actele de 
dan ie a le  dom nilor m u n te n i2*. U ltim ul act de danie cunoscut da t de dom nii Ţ ării 
Rom âneşti pen tru  Făgăraş este cel al lui La iotă B asarab din 1476, act prin  care 
dom nul m untean în tăreşte boierului Şerban din Ţ ara  Făgăraşului şi fratelui 
său A ldea ju m ă ta te  d in  satul Şinca. cu m untele Nem aia ai.

P ă tu ra  conducătoare a ţinu tu lu i, boierim ea, suferă scăderi în rangurile, ei. 
atunci când Făgăraşul nu mai este feud al dom nilor m unteni. „Boieria, valabilă 
pe în treaga ţa ră  a boieruiui când Ţ ara Făgăraşului făcea p arte  din Ţ ara  R om â
nească acum se reduce la o boierie te rito ria lă  în cadrul Ţârii Făgăraşului27, 
in  secolul al XVI-lea boierului nu i se mai acordă calificativul de nobilis si nici 
cel de egregiux cu care erau  num iţi nobilii. El se num eşte şi pe mai departe  
boier, pen tru  a se deosebi de n o b ila*. După distrugerea sta tu lu i m aghiar. Făgăraşul 
devine din dom eniu regal, dom eniu princiar, principii T ransilvaniei confcrinclu-1 
ca dotă principeselor. Mihai V iteazul, spre sfârşitul anulu i 1599 dăru ieşte  F ă
găraşul soţiei sale S ta n c a ai. M ihai V iteazul p retindea stăpânirea Făgăraşului in 
baza unui „jus an tiquum  Voievodarum  Valachiac Transalpinac" M.

M ihai Viteazul a. găsit in Făgăraş o boierim e rom ânească încă nem aghiari
zată şi ') populaţie rom ânească in mod sigur m ajoritară . Fiind s itua t intr-o  po
ziţie periferică T ransilvaniei acest ţin u t avea o deosebită im portan ţă  strategică.
B aronul David U ngnad ară ta  că dacă Mihai a r  stăpâni cetăţile Făgăraş, G urghiu 
si Veci, avându-i aproape pe secui, a r  controla practic o treim e din A rd e a l31. 
G eneralul Basta considera că însăşi stâpânirc.a T ransilvaniei depindea de două 
cetăţi : Făgăraş si D eva32.

Deoarece Făgăraşul se învecina cu Ţ ara Rom ânească şi avea o populaţie
covârşitor rom ânească condusă de o „elită" rom ânească — boierii — putem  afirm a 
cu îndrep tăţire  câ Mihai nu putea să ducă aici decât o politică rom ânească,
ch iar excluzând — p rin  absurd  — din calcul putern icele m otivaţii etn ice şi con
fesionale. Făgăraşul reprezenta — credem  noi — singurul loc din A rdeal unde 
M ihai putea duce o politică net prorom ânească, acest ţinu t putând constitui un 
excelent loc de refugiu pen tru  v rem uri de restrişte.

Politica lui Mihai V iteazul faţă de rom ânii din T ransilvan ia a ţinu t cont
de situaţia economică şi social-politică a P rincipatu lu i. Ţ ărănim ea rom ână, deşi
e ra  populaţia m ajo ritară a P rincipatu lu i şi producea o m are parte  d in  bogăţia
sa economică, nu se pu tea bucura de roadeje m uncii sale, acaparate  aproape

23 A. Veress. Documente...., voi. VI, pp. 32—33.
24 David Prodan. Boieri şi vccin i în Ţara făgăraşulu i in  secolele X V I—X V II, 

in voi. Din istoria Transilvaniei. S tud ii si evocări, Bucureşti, E ditu ra Enciclope
diei, 1991. p. 11.

25 lbidem , p. 9.
26 Idem, Iobăgia in Transilvania  i7i sec. X V I, voi. II. Bucureşti, E ditura 

Academiei, 1968. p. 12.
27 lbidem , p. 14.
28 lbidem , p. 15.
29 Ioan Ciupea. Raluca Com adireea, Făgăraşul in politica lui Mihai V iteazul 

de unire a celor trei ţări române, in „Cumidava". A nuarul M uzeului judeţean  
Braşov. XII I, 1979—1980, p. 46.

30 Eudoxiu de H urm uzaki, D ocum ente privitoare la istoria rom ânilor, voi. 
X II, Acte relative la războaiele şi cuceririle iui M ihai Vodă Viteazul. Volum 
întocm it de N. Iorga, Bucureşti, 1903, doc. M LXXII, p. 707.

31 A pud Ioan Ciupea, Raluca Com adireea. op. cit., p. 50.
32 lbidem .
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in to ta lita te  de nobilime, Ţ ărăn im ea rom ână se găsea in .situaţia de neinv id ia t 
de „tolerat, usque ad bencplacitum  regnicolarum" jn aceste condiţii nu-i putea 
oferi iui Mihai nici un sprijin  politic, m ilitar sau fiscal. Iar dacă dom nul rom ân 
a r  fi v ru t să uşureze sarcinile iobagilor rom âni s-ar fi lovit de două im pedim ente 
m ajore : îm potrivirea stărilo r P rincipatulu i şi tim pul p rea scu rt avu t la  dispo
ziţie. Nu cunoaştem nici un exc.mplu de sp rijin ire  a em ancipării ţă ran ilo r în 
•detrim entul nobililor in Europa secolului al XVI-lea.

Viteazul domn nu a sp rijin it nici nobilim ea rom ânească p en tru  sim plul m otiv 
că /ia exista o clasă nobiliară românească de jure sau de fa d o ,  ci num ai o 
„naţio" a nobililor.

Daniile de moşii că tre  nobilii de origine rom ână nu ne pot perm ite să tra 
gem concluzii perene deoarece daniile şi confirm ările de moşii date  nobililor 
m aghiari au fost mai nume,roase, constatare ce se im pune în urm a unei sim ple 
verificări a docum entelor public ite.

P aradoxala (în aparenţă) politică a  lui M ihai V iteazul faţă de rom ânii d in  
Transilvania îşi găseşte uşor explicaţia ţinând  cont de fe lu l fundam enta l al poli
ticii ardelene a lui M ihai V ite a zu l: asii/urarea stăpânirii ereditare a Transil
vaniei. Pentru realizarea acestui ţel M ihai Viteazul avea nevoie de sprijinu l e li
telor politice, m ilitare şi fiscale ale P rincipatu lu i (nobilimea, secuii şi saşii). V i
teazul voievod nu se putea să nu ţină cont de puterea acestor elite da to rită  
faptului că Ţ ara Rom ânească nu-i pu tea oferi baza economică şi m ilitară necesară 

■stăpânirii T ransilvaniei, îm potriva voinţei claselor ei d irigente si a curţii de la 
Viena.

Nefiind incluşi în nici una d in  elitele mai sus m enţionate, rom ânii au bene
ficiat cel mai pu ţin  de pe urm a stăpân irii lui Mihai Viteazul în T ransilvania.

încercarea de a-i atribu i lui M ihai V iteazul in ten ţia  de rid icare a elem en
tului rom ânesc din Ardea! sau a am biţiei de realizare a un ită ţii politice rom â
neşti nu se poate susţine docum entar. R ealităţile politice, economice, strategice 
din T ransilvania secolului al XVI-lea s-au dovedit a fi p rea pu tern ice şi net 
defavorab ile  rom ânilor, in ciuda preponderenţei etnice favorabile lor. De aceea, 
acred ita rea unor teze de genul celei enun ţate  mai sus nu poate să aducă decât 
deservicii.

Efigia lui Mihai Viteazul apare  m ult deform ată atribuindu-i unui domn feudal 
gândurile  unui om politic mode.rn, gânduri legate de naţiune şi un ita te  naţională.

Figura războinicului viteaz care uneşte Ţ ările  Rom âne din raţiun i pur m i
litare, legate de lup ta antiotom anâ. cu tăişul săbiei, se integrează m ult mai firesc 
în m ersul istoriei universale şi este m ult mai credibilă decât figura v izionarului 
an im at de idealuri panrom âneşti „avant la lettre".

MICHEL LE BRAVE F,T LES ROUMAINS DE 'TRANSYLVANIE

Itesum e

„La politique“ de Michel le B rave â l'cgard des Roum ains transilvains a ete 
determ inee par but fondam ental des aetions faites p ar le brave voivode : l'assurance 
de la possassion hered itaire  de la Transylvanie.

M'icfiel le Brave a essayâ d 'a tte ind re  ce but. tou t en gagnant l’appui de I'elite 
politique fles nobles), m ilitaire (szeklers) et financiare (saşii) de la  Principaute.

Les Roum ains n ’etaien t inclus dans aucune de ces elites, il n ’ex ista it 
pas „de ju re“ une aristocraţie roum aine inais seulem ent une „nation des nobles" 
constitu ie  par des criteres supraethniques.

I.es paysans roum ains de cette provinee se trouvaienl, eux-aussi. dans la situa- 
tion de „tolerat usque ad bencplacitum  regnicolarum ".

33 David Prodan, Transilvania şi iar Transilvania, Bucureşti, Editura Enci
clopedică, 11192. p. 180.
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I.es Roum ains n ’ont pas pu Iui offrir aucune, protection economique, poli
tique, m ilita ire ou fiscale, e tan t la population la p lus opri m ie  de la Principaut6. 
ils se sont r îjo u is  m oins que Ies elites de la P rincipau t6  des resu ltats politiques 
d» M ichel le Brave.

Pourtant. dans la  rdgion de Fagaras on peut parle r d ’une vraie politique 
■•oumaine de M ichel le  Brave.

Cette politique n ’etait pas ordonnee par des justifications ethn iques ou sen- 
tim entales, m ais par des considerations pragm atiques : l’existance d 'une population 
m ajo ritaire  roum aine ayant une i’lite roum aine (Ies boyards), les relations durables 
etablies en tre  les Roum ains de F agaras ct ceux de V alachie, l’im portance stra- 
tegique rem arquab le de cette region.



CREŞTEREA VITELOR IN MOLDOVA MEDIEVALA 
IN VIZIUNEA IZVOARELOR NARATIVE INTERNE

MIHAI I.AZAR

P riv ită  din punctu l d.-> vedere al conţinutulu i problem atic, istoriografia m e
dievală rom ânească, cu mici excepţii — D i m i t r i e  C a n  t e m  i r  — a m an i
festa t o anum e predilecţie p en tru  fenom enele politico-m ilitare şi religioase, in 
v iziunea cronicarilor im portan te erau faptele dom nitorilor, boierilor, înalţilor p re 
laţi şi mai pu ţin  aspectele legate de viaţa producătorilor de bunuri m ateriale, 
de ac tiv itatea economico-socială. Din considerente, uneori obiective, alteori subiec
tive. cronicarii au avut în aten ţie  stările de lucruri excepţionale ce se detaşau 
de rea lita tea  cotidiană. Îndeletnicirile, economice, îndeosebi cele cu caracter agrar, 
constituiau aspecte fireşti ale vieţii, cunoscute de toţi locuitorii, priv ite  de unii 
cu dispreţ şi care nu „m eritau" o consem nare specială in scris. Când îşi găseau 
totuşi locul in cronici, inform aţiile despre îndeletn icirile economice erau  prezen
ta te  foarte, sum ar, fiind subordonate, de obicei, aspectelor politico-m ilitare şi 
religioase.

Cele mai sărace în inform aţii su n t cronicile slavone din secolele XV—XVI. 
care. pu r şi sim plu, neglijează rea lita tea  economică a ţării. C ronicarii acestei 
perioade se m ărginesc să consemneze iii expresii lap idare  răn ile  adânci p ricinu ite  
Moldovei de incursiunile de, p rad ă  în trep rinse  de tă ta ri in regiunea d in tre  N istru 
şi Ş iret. M a c a r  i e *  şi A z a r i e 2 povestesc cu strângere de inim ă despre 
m arile  distrugeri produse aşezărilor, despre luarea in robie a populaţiei satelor 
şi oraşelor şi m ânarea  spre regiunile tă tărăşti a num eroase cirezi de vite, h e r
ghelii de cai şi tu rm e de oi. O rganizate in mod sistem atic, ja fu rile  tă tă răş ti erau  
îndrep ta te  mai cu seam ă spre zonele agricole cele mai fertile şi bogate în vite. 
De altfel, acest aspect a in fluen ţat m ult ocupaţia creşterii anim alelor in Moldova, 
asupra lui făcând referiri toţi cronicarii rom âni, călătorii străin i şi chiar turcii 
în cronicile lor.

In secolele al X VII-lea şi al X V lII-lea se constată sporire^ valorilor m ate
riale  realizate în ţa ră  prin  ex tinderea  culturii cerealiere, dar mai ales p rin  in te n 
sificarea creşterii anim alelor şi partic iparea  to t mai in tensă a dom nilor, boierilor 
şi m ănăstirilor la com erţul extern . Noile preface.ri survenite in dom eniul economic 
au atras, cum era şi firesc, a ten ţia  cronicarilor, determ inându-i să înfăţişeze, în 
viziuni proprii, consecinţele acestor fenom ene asupra  stării generale a ţării. 
Succinte şi lim ita te ca sferă de cuprindere, inform aţiile cronicarilor din aceste 
două veacuri de, istorie a Moldovei su rp rind  în special sectorul creşterii an im a
lelor, care, în mod obişnuit, realiza cele mai im portan te ven itu ri a tâ t în ce 
priveşte gospodăriile ţărăneşti, câ t şi cele dom eniale. C onstatarea de m ai sus 
se verifică în sensul că datele  din cronici su n t de această dată m ai cuprin-

1 I o n  B o g d a n ,  Cronicele m oldoveneşti până la Urochia, I,ito-tipograîia 
Carol G(5bl. Bucureşti, 1891, p. 20.

2 Idem , Letopiseţul lui Azarie, Bucureşti, 1909, p. 152 $i 157.
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zătoare, conţinând aprecieri referitoare la : condiţiile natu ra le  ale Moldovei, p re 
ocupările dom nilor şi clasei feudale dc m ărire  a efectivelor turm elor de anim ale 
prin  extinderea regim ului de b ran işte  şi sporirea obligaţiilor p riv ind  cositul şi 
transportu l fânului, consem narea interesului pen tru  o mai bună îngrijire  şi 
„prăsire," a anim alelor, în fă ţişarea  in chip em piric, popular, a bolilor contactate 
de anim ale din cauza subnutriţiei, a slabei îngrijiri sau  a calam ită ţilo r naturale, 
extinderea com erţului ex tern  cu boi. cai. oi şi porci spre T ransilvania. Im periul 
habsburgic şi Polonia, deplângerea ja fu rilo r pustiitoare ale tă tarilo r, turcilor, ca
zacilor şi polonezilor şi consecinţele lor nefaste p en tru  starea economică a ţării, 
sistem ul de im punere şi percepere al dărilo r pe vite către domnie, taxele pentru  
pă.şunat revendicate de stăpânii de păm ânt ş.a.

In cuprinsul cronicilor întâlnim  câteva descrieri ale peisajului geografic al 
Moldovei din d iferite  zone. Povestindu-ne legenda descălecatului lui Drâgoş, G r i -  
g o r e  U r e c h e  ne înfăţişează, de fapt, com pletu l proces al transhum anţiei oie
rilo r ardeleni, care. in cău tare  de păşuni, au cu tre iera t d rum urile „de sup t m unte" 
ale Moldovei, descoperind aici „locuri desfătate, cu câmpî deschişi, şi cu ape 
curgătoare,, cu păduri dese” ;1. Dragoş însuşi a r  fi fost unul d in tre  „acei păstori 
ce au n im eritu  locul acesta**’. Episodul, ca atare, ilustrează o rea lita te  economică 
străveche — perm anen ţa  legăturilo r in tre  populaţia rom ânească de pe am bele ver
san te ale C arpaţilor Orientali.

în  lucrarea Poemei polonă, M i r o n  C o s t  i n  am inteşte de „câm purile m ă
noase şi păşunile întinse** d in  văile N istrului 5 şi P r u t u l u i u n d e  an im alele găseau 
condiţii de creştere deosebit de favorabile. I o n  N e c u l c e  m enţionează în tin 
sele bran işti dom neşti de la  Bohotin 7 şi Ţ u ţo ra 8, u tilizate deopotrivă p en tru  stu- 
pârit şi creşterea vitelor.

D i m i t r i e  C a  n t e m  i r ,  referindu-se la cadrul natu ra l şi specificul eco
nomic al zonelor de m unte a le  Moldovei, rem arca faptul că te renurile  din aceste 
ţinu tu ri nu erau  „prea bune pen tru  cultura cerea le lo r"9, in schim b, se găseau 
întinse păşuni şi fâneţe naturale , creşterea vitelor constituind „singura ocupaţie 
cu care se îndeletniceau locuitorii acelor regiuni şi aceea care le dă h rană din 
b e lşu g "1U. Cea mai bună ia rbă din C arpaţii O rientali şi zonele învecinate, de,o- 
sebit de cău ta tă  de populaţia locală şi de păstorii transhum anţi pen tru  hrana 
anim alelor, se găsea in m asivele m untoase ale Câm pulungului şi V r a n c e i  Bogă
ţia  în păşuni, D i m i t r i e  C a  n t e m  i r  o constată şi în părţile  centrale şi răsă
ritene ale Moldovei. In ţinu tu l Fâlciului se creşteau „boii cei m ai falnici". Aici 
exista „o ia rbă frage,dă care a ju tă  la  îngrăşare"

Acestor succinte şi răzleţe date despre m ediul geografic al Moldovei, li se 
adaugă unele consideraţii priv ind num ăru l anim alelor, tehnica h răn irii şi adă- 
postirii lor şi, în unele cazuri, rasele indigene de boi, cai şi oi. S pre deosebire 
de călătorii străin i care vizitând Moldova au răm as im presionaţi de m ulţim ea 
vitelor de, orice fel, cronicarii moldoveni, obişnuiţi cu această realita te , o trec, 
de cele mai m ulte ori sub tăcere, prezentându-ne doar aspectele cele mai sem 
n if ic a tiv e 1-1. Judecând datele din cronici după num ăr şi consistenţă, constatăm

3 G r i  g o  r e  U r e c h e ;  Letopiseţul Ţării M oldovei, Bucureşti, 1976, p. -10.
4 Ibidcm , p. 41.
5 M i r o n  C o s t  i n,  Opere, ed. P. P. Panaitescu, E.S.P.L.A., Bucureşti, 

1918. p. 230.
6 lbidem , p. 231.
7 f o n  N e c u l c e ;  Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. lorgu Iordan, Ed. Mi- 

nerva. Bucureşti, 1!)75, p. 199.
H Ibidcm , ]). 200.
9 D i m i t r i e  C â n t e  m i r .  Descrierea Moldovei, Ed. A cadem iei R.S.R. Bu

cureşti. 1973, p. 115.
10 Ibidcm.
11 lbidem , p. 121.
12 Ibidcm , p. 115.
13 M i h a i  L a z ă r. Călători străini despre creşterea anim alelor in Moldova

în  secolele X V — X V III  in „llierasus. A nuarul Muzeului Judeţean Botoşani" voi I,
1978, p. 361—372. ’
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că cele furnizate de D i m i t r i e  G a n t e m i r  în trec considerabil pe cele oferite; 
de ceilalţi că rtu rari. Descrierea M oldovei răm âne sub raportu l analizei fenom e
nelor economice cea mai de seam ă lucrare de acest gen a  Evului Mediu rom â
nesc. O bservaţiile principelui că rtu ra r moldovean au sta t la baza m ultor inves
tigaţii de mai tâ r z iu 1'*. Dar, nu toate inform aţiile fu rn izate de D i m i t r i e  C a n  
t e  ni i r  pot fi lua te  întocmai. O p arte  se datoresc. după cum rezultă chiar din 
lucrare , cunoaşterii nem ijlocite a situaţiei din ţară . A ltele au pu tu t fi insă rodul 
unor deducţii facile. Cu tot caracterul neun itar al fondului de idei, Descrierea 
M oldovei ne oferă in teresan te puncte de reper pentru  analiza problem ei în d is
cuţie. Învăţa tu l că rtu ra r  a constatat, mai întâi, că an im alele de la m unte erau  
de s ta tu ră  rela tiv  mică. d a r robuste şi puternice, în tim p ce la  câm pie erau  
m ai m ari şi frum oase. In zona de m unte, p rincipala ocupaţie era  creşterea oilor, 
care aducea beneficii însem nate s tăpân ilo r de turm e. Num ai din ocolul C âm pu
lungului, dom niei i se cuveneau anual de la  contribuabili, d rep t gorştină, 24 000 
de miei, ceea ce însem na că gospodăriile im pozabile deţineau cel pu ţin  240 000 
de oi. La şes, oile erau  m ai m ari şi de ca lita te  superioară. A firm aţia lui D i m i 
t r i e  C a n  t e m i  r. po triv it căreia în zone.le de şes, în special cele de la N istru, 
num ăru l oilor era mai redus decât în a lte  regiuni, nu  se confirm ă de izvoarele 
docum entare. Socotelile priv ind gorştină oilor ara tă , dim potrivă, că aceste ţin u 
tu ri erau  d in tre  cele mai bogate în o i ir>. Din num ărul m are de oi destina t ex 
portului — ne spune D i m i t r i e  C a n t e m i r  — anual, luau drum ul Constan- 
tinopolului peste 60 000 de oi. Turcii p referau  rasa de oi num ită „kyvirgic" a că ro r 
carne era „deosebit de gustoasă şi uşor de mistuit**10. Sunt am intiţi apoi boii şi 
bivolii, prim ii constitu ind un articol im portan t la  e x p o r t17. D i m i t r i e  C a n 
t e m i r  rem arcă preţu l scăzut al boilor m oldoveneşti18, com petitivitatea lor pe 
p ia ţa  europeană şi faptul că prin  vânzare rezultau venituri însem nate. „încât 
locuitorii (ţinutului Fălciu. n.n.) pot nu num ai să-şi ducă traiu l d in tr-asta. d a r  
să plătească şi dajd iile  cele m ai grele pe care le cer turcii ,9. A firm aţia se do
vedeşte deosebit de in teresan tă, în trucât ne a ra tă  că in rela ţiile de negoţ erau 
atraşi deopotrivă boierii şi ţă ra n ii in teresaţi să obţină num erar, p rim ii pen tru  
necesităţile curente, ceilalţi p en tru  a pu tea face faţă  num eroaselor şi apăsă toa
relor sarcini fiscale.

C alităţile rem arcabile  ale cailor moldoveneşti, robusteţea şi rezistenţa lor la 
efort şi intem perii sun t sublin iate pe la rg 211. Mai m ult chiar, D i m i t r i e  C a n 
t e m i r  ii socotea la fel de frum oşi şi de iuţi în a lergare ca şi caii arab i -’1.

14 Vezi îndeosebi, C. I s t r a t i ,  D im itrie C antem ir despre agricultura Mol
dovei. în Cercetări Agronom ice in Moldova, Taşi, 6. nr. 4, 1973, p. 143—148.

15 D ocum ente privind istoria flom dniei, A . M oldova, sec. XVI, voi. IV, Ed. 
Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, p. 19—25.

16 D i m i t r i e  C a n t e m i r ,  Op. cit., p. 115.
17 „Locuitorii de la m unte au boi mici pe când cei de la  şes au  cirezi b o 

gate de boi mai m ari şi frumoşi, din care mai m ult de patruzeci de mii sun t 
m ânaţi în fiecare an prin  Polonia la Danzig şi de acolo sunt vându ţi p rin  ţin u 
tu rile  vecine sub cuvânt că sun t boi polonezi" (lbidem). M ulţim ea boilor în 
regiunile de şes dem onstrează o dezvoltare mai m are a culturii p lantelor, care 
solicita m ulte anim ale de tracţiune.

18 „în M oldova cum peri o pereche de boi cu cinci im periali, ia rna  chiar 
cu trei, pe când la Danzig am afla t că se vând cu patruzeci şi cinci de im pe
riali" (lbidem , p. 115).

19 Ibidcm , p. 117.
20 „Caii moldoveneşti din partea  m untelui su n t mai mici, e adevărat şi la 

trup  aproape câ seam ănă cu cei ru teneşti, d ar sun t foarte robuşti, duc foarte 
bine la greu şi au  copitele a tît de ta ri încât, de a r  m erge pe drum uri ori câ t 
de grele, nu e hevoie să le pui potcoave. Regiunile de câm pie au insă cai mai 
mari. falnici, renum iţi prin  frum useţea arm onioasă a făpturii, p rin  iu ţeala şi p rin  
rezisten ţa lor şi foarte lăudaţi de poloni şi de unguri, dar chiar şi de tu rci ca re  
au şi un proverb, un persan tân ăr şi un cal moldovenesc su n t m ai de laudă ca 
orice** (lbidem , p. 117).

21 I o n  N e c u l c e ,  Op.  cit., p. 87.
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Porcii — afirm ă D i m i t r i e  C a n t e m i r  — creşteau îndeosebi in zonele 
dc podiş. unde existau din belşug ghindă şi jir. Ei erau însă p răsiţi „în num ăr 
m are şi p rin  păpurişu rile  din ju ru l N istrului" n .

Cu priv ire  la tehnica de creştere a vitelor, cronicarii sun t foarte zgârciţi 
in inform aţii. Sistem ul de creştere liberă, răspând it pe cuprinsul întregii ţări. 
este am in tit indirect, atunci când se vorbeşte, de caii, porcii şi oile sem isălbatice 
ce cutre ierau  bălţile P ru tu lu i şi ale N istrului sau zonele m ontane din a p u s 2J. 
Din lucrările  lui D i m i t r i e  C a n t e m i r  şi I o n  N e c u l c e  constatăm  inte 
resul deosebit pen tru  creşterea vitelor pe dom eniile dom neşti. U tilizând din plin 
întinsele b ran işti de care, d isp u n eau 24, dom nii valorificau fâneţele natu ra le  din 
hotarul acestora, crescând to t felul de anim ale. A vând in g rijă  supravegherea
staulelor şi g ra jdurilo r de cai ale dom nului, m arele comis adm in istra  d irect b ra 
niştea Bohotinului de unde avea num eroase surse de v e n i t26.

I o n  N e c u l c e  ne inform ează despre caii din „ceair" ai lui C onstantin  
Cânte,mir voievod, de unde se aproviziona curtea dom nească pen tru  trebuinţele 
curente, ori pen tru  cele ale tu rcilor şi solilor străin i. Aceşti cai de rasă superioară 
concurau pe cei a r a b i27, fiind adesea ţin ta  acţiunilor p rădaln ice ale tă ta rilo r şi 
polonezilo r:i:.

B rănişterii vegheau perm anen t ca păşunile dom neşti să nu fie încălcate
de turm ele boierilor şi ţăran ilor. In unele cazuri se încuviinţa păscutul in b ra 
n işte  in schim bul unor taxe, P rincipalele curţi dom neşti aveau grajduri. La Iaşi. 
Vasile Lupu a clădit „grajduri de p ia tră"  in care se creşteau cai de r a s ă 29. Aceste 
g rajduri sun t pom enite şi in secolul al X V lII-lea, fiind aşezate în im ediata ap ro 
piere a curţii dom neşti:>l.

Boierii şi m ănăstirile posedau, de asem enea, branişti, „livezi" şi „gropi de
fân", unde aveau odăi şi stoguri de fân pentru  hrana de iarnă a vi te,lor. După 
m azilire — m enţionează I o n  N e c u l c e  — G heorghe Duca ieşea deseori „la 
p lim bare cu toată casa şi boierii lui, de-ş lua sam a oilor ce avea d in  boierie" pe 
m oşiile sale de la Berehoieşti 3I.

Locuitorii C âm pulungului Moldovenesc şi V rance i;tl, in cea mai mare, parte  
răzeşi, aveau en îndeletnicire p rincipală creşterea oilor. Ei deţineau m unţi întregi, 
folosindu-i în devălm ăşie. M arele clucer prim ea d rep t venit de la dom nitor pen 
tru  adm in istra rea  proviziilor căm ării „dijm ele de la stânele de oi pc, care ţăran ii 
le ţin  prin  m unţii M oldovei"3*. Vecinii de pe dom eniile boiereşti şi m ănăstireşti

22 Descricrca M oldorci, p . 117.
2.1 / bidem .
24 lbidem , p. 203 ; I o n  N e  c u l . c e :  Op. cit., p. 200.

25 D i m i t r i e  C a n t e m i r ,  Op.  cit., p.  203. Comisii a l doilea şi al treilea 
răspundeau  efectiv de activ itatea zilnică de îngrijire  a cailor şi procurare a n u 
tre ţu lu i necesar (Ibidcm . p. 207).

20 Mulţi cai poseda şi soţia dom nitorului pe dom eniul special rezervat la 
Botoşani. Comisul doam nei se îng rijea  „de grajdurile , caii şi carete le ei", in tim p 
ce doi cluceri aveau in a tribu ţiun ile  lor pe lângă aprovizionarea curţii cu pro
vizii a lim en tare si sarcina de a procura fân îndestu lător pen tru  anim ale.

27 I o n N e c u l c e .  Op. cit., p. 87;  vezi şi Cronica anonimă a Moldovei 
1661—172!) (P s e  u d  o - A  m i r  a s/, ed. D a n  S i  m i o n  e s e u .  Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 67.

28 I o n N e c u l c e ,  Op. cit., p. 119.
29 M i r o n  C o s t  in , :  Op. cil., p. 119.
30 Cronica G hiculeftilor. Istoria M oldovei intre anii 1695—1751, ed.  N e s  t o r  

C a m a r i a n o  gi A r  i a d  n a  C a m a r i a n o - C i o r a n ,  Ed. Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1965. p. 541 (în continuare se va cita : Cronica Ghiculcştilor).

31 I o n  N e c u l c e :  Op. cit., p. 37.
32 „Ei nu  ştiu  r.ă sape ogoare, care in m unţii lo r n u  su n t şi toa tă  m unca lor 

stă  in  îng rijirea oilor" ( D i m i t r i e  C a n t e m i r ,  Op. cit., p. 301).
3 D i in i t r  i e  C a n t e m i r ,  Op. cit., p. 303.
34 lb idem , p. 203.
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din  zona de m unte „au din belşug oi" !i. iar cei dc la  câm pie „grâne. boi şi 
cai"-*. După opinia lui D i m i t r i e  C a n t e m i r .  o parte  din vecini fiind „silnici 
la muncă" se m ulţum eau cu creşterea unui num ăr mic de, anim ale, necesare doar
consum ului p ro p riu 3'.

Tehnica îngrijirii anim alelor înfăţişată do cronicari era prim itivă. De obicei, 
anim alele erau duse de p răm ăvara  până toam na târziu  la păscut, fără a  li se 
da a ltă  hrană. In anii îmbelşugaţi, când vegetaţia creştea din abundenţă, se re 
coltau can tităţi însem nate de fân. coceni şi paie. In ju ru l odăilor, stânelor şi
caselor din vatra  sa tu lu i se clădeau stoguri sau se am ena jau  fânării. O astfel de
fânărie este pom enita la Iaşi, in anul 1726:B. I o n  N e c u l c e  pom eneşte de
„gropi" in care sătenii adăposteau orzul p en tru  a-1 feri de eventualele atacuri de
pradă ale tă tarilo r •*’. Cind h rana era  suficientă şi nu bân tu iau  molimele, ţa ra  
avea d in  belşug vite"10, iar contribuabilii pu teau  să-şi achite impozitele. Cronicarii 
m oldoveni am intesc insă deseori despre invazii de lăcuste,'11, ani secetoşi sau exce
siv de ploioşi, când recoltele erau  com prom ise *i. Lipsa de n u tre ţ şi iernile lungi 
şi grele din unii ani au dus la  pieirea unui m are num ăr de vite. In anii secetoşi, 
ia rba păşunilor fiind arsă  de soare, locuitorii „dărâm au" frunza copacilor pen tru  
a oferi anim alelor h ra n ă C!. G ândindu-se la asprim ea iernii, ei strângeau cantităţi 
m ari de frunze, pe care  le depozitau în frunzare pe lângă case sau in mijlocul 
pădurilor. In tim pul iern ilor lungi şi geroase ce urm au perioadelor de calam itate 
de peste an. p re ţu l nu treţu lu i creştea foarte m u ltM. S laba nu triţie  a  anim alelor.

35 lbidem , p. 301.
36 lbidem .
37 Ibidcm.
38 Cronica Ghiculcşlilor, p. 243.
39 I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 53—54.
40 Cronica Ghiculcştilor, p. 225. In vrem ea lui A ntioh C antem ir ţa ra  se aşe 

zase „de-ar fi ţin u t şapte, optu  an i sau  dzece ase. n -ar fi pu tu t oam enii si dobi- 
toacili a  încape in ţa ră"  (Ibidcm , p. 134). In tim pul vizitei sale la Iaşi. in anul 
1711, ţa ru l P etru  I al Rusiei „m ult lăuda... şi dobitoacele acestui păm ânt dzicând
că-s frum oasă" (Ibidcm , p. 201).

41 N i c o l a e  C o s t  i n,  Letopiseţul Ţării M oldovei de la zidirea lum ii până 
In 1601 şi dc la 1709 la 1711, ed.  C o n s t .  A. S t o i d »  şi I.. L ă z ă r e s c u ,  Ed. 
Junim ea, Iaşi, 1976, p. 331 şi 336 ; vezi şi Cronica Ghiculcştilor, p. 23.

42 Astfel de cazuri sun t pom enite în anii 1585 ( G r i g o r e  U r e c h e ,  Op.
cit., p.  3 ;  N i c o l a e  C o s  t i  n :  Op. cil., p. 251), 1715 (Cronica Ghiculcştilor, 
p. 195), 1738 ( I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 331). Uneori, după veri secetoase u r 
mau toam ne ploioase, care provocau m ari inundaţii. O  asem enea ca lam ita te  s-a
produs in anul 1724, cînd „fost-au seceta mare, panele proaste, m oarte în dobi
toace. stupii in scădere", iar toam na au ven it „ploi grele... şi au inecatu m ulţi 
dobitoace şi oam eni alesu la ţinu tu l Tecuciului şi prisăci de stupi, fâneţe... H er
ghelii de iepe au apucatu  apa şi pu tin ile  au scăpatu : turm e de oi şi casele cu 
totul a bieţilor oame.ni le-au înecatu cu tot ce au avutu". Aşa de m are  a fost 
inundaţia . încât cronicarul re m a rc a : „Câte sate au fost pe S iretu, potu zice că 
i-au p răd a tu  tătarii..." (N e c u 1 a i M u ş t e ,  L e t o p i s e ţ u l  Ţerci M oldovei dc la
dom nia l u i  I s t r a t i  Dabija v v .  până la a  treia dom nie a l u i  M. R a c o v i ţ ă  v v .
(1662—1729), in M. K o g ă l n  i c e  a n u. Cranicclc României, tom. III, Bucureşti.
1074. O. 69—70).

43 N i c o l a e  C o s t  i n .  Op. cit., 336. In vrem ea războiului ruso-romano-
• urc d in  anul 1711. a fost secetă şi cum olitâ invazie de lăcuste, „cfttu nici iarbă 
p re câm pu, nici frunză pe păduri nu era" (N i c o 1 a i M u ş t e ,  Letopiseţul Ţării 
M oldovei (1662—1729), in Op. cit., p. 48).

44 Astfel, ne povesteşte I o n  N e c u l c e .  în ia rna  anilor 1732—1733, fiind
foarte frig şi zăpadă m are până la sfârşitul lunii aprilie, „sfârşiseră oam enii
nutreţele. d» agiunsese stogul de fân zeci sau doisprezece lei şi încă nu să găsâie.
P erit-au  m ulte v ite  a locuitorilor, iar aseşu bejinarilo r au p ie rit mai de tot, fiind
nişte  oam eni neaşezaţi“ (lb idem , tj. 278). De asem enea. în ia rn a  an ilo r 1738—1739.
d in  lipsă de nu treţ, stogul de fân a junsese la 15 lei (Ib idcm , p. 331).
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ţinerea lo r de cele mai m ulte ori a'fărâ, sub cerul libe/% in condiţii de p e r i n 
suficienta îngrijire , au generat num eroase boli. soldate cu p ierderi m asive de
şeptel. A tunci — spun cu am ărăc iune cronicarii — erau m om entele cele mai 
dificile pen tru  ţară . Locuitorii, neavând din ce trăi şi cu ce-şi plăti dările, p ă 
răseau aşe.zările, depopulând satele *6. C ronicarii am intesc d iferite  boli ivite la 
cai in tim pul războaielor ’17. Cium a si „ v ă rsa u r  decim au pur .şi sim plu m ajoritatea 
v itelor locu ito rilo r'18. Cel mai m ult aveau de suferit de pe urm a îm bolnăvirii 
anim alelor ţă ran ii, care se vedeau puşi in im posibilitatea de a se în tre ţin e  sau 
de a-şi plăti d ă r i l e rJ. Pe lângă molim ele ce bân tu iau  destul de des în rândul 
anim alelor, o a ltă  calam itate, Ia fel dc d istrugătoare pen tru  ţa ră . erau  ja fu rile  
sistem atice în trep rinse  de tă ta r i* ,  cazaci M şi po lonezi^ , cu care prile j erau  scoase 
din ţară nenum ărate tu rm e de vite. C ronicarii secolelor al X V II-lea .şi al X V III-lea 
înfăţişează pe la rg  p rădăciunile  pustiitoare de la  N istru şi până in zona sub 
carpatică, când. din în tregul efectiv de anim ale, erau  salvate doar acelea ce p u 
teau fi evacuate cu repeziciune în codri

Dacă până în secolul al XVI-lea, Moldova a beneficiat de libe rta tea  com er
ţului, începând din a doua ju m ăta te  a acestui secol se constată o subordonare 
economică to t m ai accentuată a ţării in tereselor Im periului otom an. O rien tarea
com erţului moldovean spre Constantinopol este in general b ine schiţată. D i m i 
t r i e  C a n t e m i r  ara tă , după cum s-a m ai am intit, că anual, luau drum ul 
capitalei otom ane peste 60 000 de oi M, cifră în rea lita te  in ferioară datelor conţi
nu te de docum entele in terne, cronicile turceşti şi descrierile călătorilor străini. 
Exportul cailor era interzis, turcii având m are nevoie de ei în  cam paniile m ili
tare,. In tim p de pace, populaţia Moldovei trebu ia să se îngrijească de găzduirea 
solilor turci sau a alto r diplom aţi s tră in i în d rum  spre Constantinopol, să le pună 
la  dispoziţie cai de olac, că ru ţe  p en tru  transportu l bagajelor, alim ente, in special

45 Cronica Ghiculcştilor, p. 28!) şi 591 ; I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 297 şi 
331; I o a n  C a n  t a :  Letopiseţul Tării M oldovei de la a doua ţ i  până la a 
patra dom nie a lu i C onstantin Mavrocordat vv. (17-11— 1769), ;n M.  K o g ă l n i -  
c e a n u ,  Op. cit., voi. III, Bucureşti, 1(174, p. IMS.

46 I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 331.
47 M i r o n  C o s t  i n, Op. cit., p. 82.
48 în  tim pul domniei lui D im itrie C antem ir „începutu s-au atunce si omor în

vite, încât nu mai b iru ie  oam enii să le  despoaie" ( I o n  N e c u l c e :  Op. cit., 
p. 183), ia r  sub cea de a tre ia  dom nie a lui M ihai Racoviţă, „vitele e ra  mai în 
toţi anii bolnave, de m urie“ (Ibidcm . p. 263). Tot I o n  N e c u l c e  am inteşte că 
In iarna anilor 1/38 1739 a dat boala în v ite  si în  oi vărsa tu , de se potopie
cu to tu l-  (lbidem , p. 33).

49 In ia rn a  anu lu i 1744 „a da t o boală în  v ite le  ţării, adică în boi şi a
pricinu it m are prăpăd, încât ab ia dacă a răm as a treia p arte  d in  boi, aşa că
mulţi negustori .şi acei d in tre  boieri care făceau negoţ cu boi au  avu t pagube. 
Sa nu mai vorbim  de sărm anii ţă ran i, care au fost d istruşi prin  p ierderea vitelor 
deoarece eu aju torul lor ei se hrăneau  şi-şi p lă teau  dările. In tr-adevăr, dm  această 
pricina ţa ra  a fost ta re  lovită şi a decăzut, mai ales că boala a  b ân tu it in cu 
prinsul ţarii timp îndelungat" (Cronica Ghiculcştilor, p. 591).

50 M i r o n  C o s t  i n,  Op. cit., p. 133; I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 53
197 şi 221; N e c u l a i  M u ş t e ,  Op. cit., p. 89 ; E n a c h i  K o g f l  I n i c e a  n u,
Letopiseţul Ţării M oldovei de la dom nia întâia si până la a patra dom nie a lui 
Constantin M avrocordat vv. (1733-177-1), în M.  K o g â l n i c e n n u ,  Op. cit., 
tom. III, p. 235; D i m i t r i e  C a n t e m i r :  Op. cit., p. 301; Cronica Ghicules- 
tilor, p. 115 şi 477 ; Cronica anonimă a M oldovei, 1661—17i9 (P s e  u d o -  A m i -  
r a s ) ,  p. 40.

51 N i c o l a e  C o s t  i n ,  Op. cit., p. 251; M i r o n  C o s t  i n .  Op. cit., p. 146.
52 Cronica anonim ă a Moldovei 1661— 1129 <P s c u d o -  A  m i r  as), p. 57 şi 86.
53 Ibidcm .
54 D i m  i t r  ie C a n t e m i r ,  Op. cit., p. 115.
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carne pentru  h rana  întregii suite-” . De, m ulte ori, .cu sau fără ho tărârea su lta 
nului, răm âneau  la v ăra t sau ie rna t in ţa ră  mii de tu rc i58, tă tari ■” şi po lonezi" . 
In tim pul războaielor pu rta te  de turci in vecinătatea terito riilo r rom âneşti, dom nii 
moldoveni aveau num eroase obligaţii, trebuind  să susţină m aterial desfăşurarea 
operaţiun ilo r m ilitare. Moldova, po triv it inform aţiilor cronicarilor, verificate d e 
altfel si de docum entele şi cronicile turceşti, trebuia să ofere in tim pul cel mai 
s c u r t : cai v\  b o i b i v o l i 1’1 şi care pen tru  transportu l proviziilor şi tu n u rilo r l£!. 
n u tre ţ '3, can tităţi m ari de carne şi unt'11. turm e de oi'5 şi cirezi de b o i1* pen tru  
hrana arm atei. Oameni special o rânduiţi de dom nitori d in  rându l boierilor aveau 
sarcina să supravegheze organizarea conacelor cu toate cele necesare, in can titaţi 
îndestulătoare, luând cu forţa, la nevoie, de la locuitori vite, cereale şi nutreţ, 
pe un p re ţ m ic67. P rin  satele afla te  in drum ul arm atei, când se în tâm pla ca turcii 
să ierneze in ţa ră . locuitorii ejrau dislocaţi in alte zone, pen tru  a putea fi găz
du iţi tu rc i i68. F u rn itu rile  in anim ale faţă de P o arta  otom ană in tim p de pace. 
d a r  mai cu seam ă in vrem e de război, apăsau greu asupra stării economice a 
d iferitelor categorii de contribuabili. Dar, in afară fie fu rn ituri, trebuiau  p lă tite  
tr ibu tu l şi a lte  obligaţii in bani. Aceste can tită ţi de num erar proveneau, in bună 
parte , din valorificarea pe p ia ţă  a anim alelor şi produselor din carne, şi lapte. 
Cronicarii ne oferă pu ţine inform aţii despre com erţul intern. Ei am intesc in 
oraşele din interiorul ţârii o serie da târguri de b o ita. iar în cele de la graniţă 
iarm aroace, unde erau  vândute m ulte anim ale. In vrem ea celei de, a treia  dom nii 
a lui Mihai Racoviţă. turcii, p rin  abuz, au adm in istra t tim p de aproape un an 
ţinu tu l C ernăuţi, obţinând  suine foarte m ari de bani din taxele p rovenite din 
vânzarea v ite lo r7". Deşi p ia ţa  in ternă era slab d ezv o lta tă71, împinşi de nevoi, 
ţă ran ii v indsau o p a rte  din anim ale pen tru  a-şi putea p lă ti da to riile  către  v isteria

55 Vezi şi N. 1 o r  g a. Studii şi docum ente cu privire la istoria românilor, 
voi. VI, Ed. M inisterului de instrucţie. Bucureşti, 1904.

56 „Construindu-.şi colibe pe văi, in locurile în care stăteau, nu răm ânea
nim e nice cu bou. nice cu vacă, nice cu stup, nice cu fâneţe. nice cu pâine, că
călca ţa rin ile  cu cai săi, ce-i lăsase slobozi neânpedecaţi" ( N i c o l a e  C o s t  i n -  
Op. cit., p. 297) ; vezi şi I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 44.

57 Iernarea tă ta rilo r însem na in realita te  devastarea ţării, căci, spune cro
nicarul : „Iară tătarii sunt lupi apucători de pradă, robescu, bat şi câznescu pe 
creştini... Şi tă tarii nu m ânca ca joim iri. ce m ânca gospodarii, ce m ânca tot 
carne de vacă si de oi. de nu pu te  sâ-i b iru iască cu hrana, pe dânşii şi pe caii 
lor" ( I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 53).

58 I.a 1709, Nicolae M avrocordat, în trucâ t nu a p u tu t să ofere unui num ăr
de 3 000 de poloni şi lipcani „o sum ă de bani sau o mie de vaci" pen tru  hrană,
aceştia au răm as vara şi toam na in ţinu tu l C ârligătura. pricinuind m ari pagube 
iCronica Ghiculcştilor, p. 100).

59 Cronica Ghiculcştilor, p. 219 şi 492; N i c o l a e  C o s t i n .  Op.  cit., p. 345 ; 
D i m i t r i e  C a n t e m i r ,  Op. cit., p. 273.

(iO I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 307 şi 317; Cronica Ghiculcştilor, p. 492.
61 I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 41 şi 128.
62 Ibidcm , p. 307 şi 316; N i c o l a e  C o s t i n .  Op. cit., p. 345.
63 I o n  N e c u I c e. Op. cit., p. 41. 297. 307 şi 316.
64 Ibidcm, p. 41.
65 lbidem .
66 Ibidcm, p. -11 şi 307.
67 Ibidcm . p. 41 şi 316—317.
68 Cronica Ghiculcştilor, p. 389.
69 Cu prilejul expediţiei otom ane Ia Cam eniţa. su ltanul făcând o vizită la 

Iaşi, „s-au suitu prin târgul boilor** ( I o n  N e c u l c e .  Op. cit., p. 41).
70 A utorită ţile turceşti au o rându it vameşi proprii, care „au luat num ai de

la vam a cailor şi boilor zece mii de lei, deoarece erau mulţi boi şi cai de vân
zare" (Cronica Ghiculcştilor, p. 229).

71 I o n  N e c u l c e ,  Op.  cit., p. feu. '
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dom nească Uneori, când se întîm plau calam ităţi natu ra le  sau prădăciuni, ţăranii 
nu  reuşeau să-şi plătească birurile si pen trn  a scăpa de p resiun ile şi silniciile 
d regătorilor fugeau, lăsând aşezările p u s ti i73. P en tru  a putea face faţă lipsei de 
num erar, dom nii sileau atunci pe boierii m ari să le acorde „îm prum ute".

Com erţul in tern  fiind relativ restrâns, m ajoritatea an im alelor erau  valori
ficate pe p ia ţa  externă, ou care ocazie se realizau sum e însem nate de bani. E xtin 
derea continuă a monopolului economic otom an a schim bat direcţia p rincipală 
a com erţului spre Constantinopol. Cerealele, oile şi caii erau  prohibite la export. 
Com erţul ex tern  a încăput pe m âna gelepilor turci, evre.i. arm eni şi greci, care 
şi-au insuşit „tot com erţul Moldovei, ducând obişnuit la Constantinopol şi in alte 
oraşe turm e şi cirezi întregi de oi şi de v ite  cum părate pe un p reţ m ic în  Mol 
dova şi vinzăndu-le acolo de două sau de trei ori mai sc u m p " '4. După satisfa
cerea trebuin ţelor turceşti, anim alele răm ase disponibile pu teau  fi exporta te  şi 
în T ransilvania, Ungaria. Polonia. Rusia şi a lte  ţâri. Sum ele cele m ai m ari de 
bani erau  ob ţinu te din com erţul cu boi şi c a i75. în  tim pul conflictelor m ilitare 
cu polonezii. Despot Vodă făgăduia lui D im itrie Vesnovieki „1000 de cai şi câteva 
mii de boi num ai să facă pace si să se în toarcă înapoi" 'c. Cu ocazia d iferitelor 
cam panii m ilitare, boieri proprie tari de tu rm e sau negustori însoţeau arm atele, 
vânzând vito pen tru  hrana so ld a ţilo r’". In tim pul cam paniei din anul 1711. cât 
si cu a lte  prile ju ri, circulau prin sate oam eni care cum părau  v ite  p en tru  tre 
buinţele oştilor ^  Uneori, căm ătari interesaţi să procure produse an im aliere pen
tru  a le desface ulterior pe piaţă. îm prum utau  unor înalţi d regători bani cu 
condiţia ca dobânda să le fie p lă tită  in carne sau produse lacta te  *11.

Aspectul cel mai cuprinzător şi in acelaşi tim p cel mai d isputat în paginile 
cronicilor asupra căruia insă nu vom stărui in lucrarea de faţă  este sistemul 
im punerii şi perceperii dărilo r pe vite că tre  d o m n ie8U si a  taxelo r pen tru  păsti- 
nat că tre  boieri.

Cronicarii ne oferă num eroase detalii despre, gorştină de oi şi de porci, 
sulgm, ialoviţâ. văcărit, adăuşagla văcărit, cuniţă. cornărit. alâm . „cai îm pără
teşti1' ş a .  R eferirile din cronici su rp rind  a tât aspectul im punerii, cit şi cel a! 
perceperii dărilo r la nivelul diferitelor categorii sociale. M arile sum e de bani 
încasate de v isteria dom nească din dările pe vite ilustrează rolul deosebit al 
creşterii anim alelor in ansam blul economiei feudale.

72 D i m i t r i e C a n t e m i r ,  Op. rit., p. 117.
73 In asem enea cazuri, p re ţu rile  la vite. unt şi brânză sporeau foarte m ult. 

totuşi erau  inferioare celor existen te  la Constantinopol şi în ţă rile  vecine ( I o n  
N e c u l  ce „  Op. cit., p. 77).

7-1 D i m i t r i e  C a n t e m i r .  Op. cit., p. 297. Negustorii s tră in i însoţeau 
dâhilarii p rin  sate achiziţionând la preţuri mici vite de la ţă ran i : „nu îmbla 
num ai dăb ilaril singuri, ce si turei trim etea de îm bla pren ţa ră  cu dăbilarii. de 
nu-şi era bieţii ţărani volnici cu nimica". Această p ractică a făcut ea în vrem ea 
lui Aron Vodă T iranul, creditorii săi tu rci să devină de nesuferit pen tru  ţară 
( N i c o l a e  C o s t i n, Op. cit., p. 253—254).

75 Anu.d luau drum ul spre Polonia circa 40 000 de boi ( D i m i t r i e  C a n 
t e m i r ,  Op. cit., p. 115): vezi şi M i r o n  C o s t i n ,  Op. cit., p. 119—120.

76 G r i g o r e  U r e c h e :  Op. cit., p. 135.
77 In tim pul expediţiei de cucerire a Cam eniţei „era m are  bişug în ţară 

de toate şi duce oam enii la virdie de vinde fără nice o frică ialoviţâ. unt... cine 
ce ave de s-im plusă oam enii tle bani ( I o n  N e c u l c e ,  Op.  cit., p. 42); vezi 
şi M i r o n  C o s t i n ,  Op. cit., p, 2(54.

78 Domnul Moldovei a r  li p rim it cu acest prilej „vreo 30 pungi ban i să tri- 
m iţâ  în ţa ră  să cum pere v ite  câte 4 lei vita. să fie de treaba ostii". Cu această 
sumă de bani se puteau cum păra 3 600 de v ite  ( I o n  N e c u l c e ,  Op. cit., p. 197); 
vezi şi Cronica Ghiculcştilor, p. 673.

79 Cronica Ghiculcştilor, p. 603.
HO In legătură cu această problem ă, autorul lucrării de faţă a întocm it un 

studiu separat, in titu la t : Dările pe v ite  în  M oldova in .secolele XV—XV/ / /  (sub 
tipări.

( m .Ş T K U K A  V I I K I .O H  I N  M O L D O V A  M H D I K V A i .A

Cele câteva consideraţii ale noastre referitoare la unele aspecte ale creşterii a n i
m alelor in Moldova în secolele XV II—X V III au. desigur un caracter general. C onstată
rile cronicarilor oferă im portan te puncte de sprijin  in vederea studierii in toată 
com plexitatea a acestei îndeletniciri economice de bază. Cu toate că posedă un 
fond inform aţional relativ  lim itat, cronicile m edievale, prin  com plexitatea lor 
tem atică, sugerează specialiştilor de astăzi in dom eniul istoriei agriculturii indicii 
preţioase asupra caracteru lu i economiei sta tu lu i moldovean. Mai b ine inform aţi 
decât călătorii străin i şi cronicarii epocii slavone, cronicarii secolelor XV II—XVIII 
fac aprecieri, deseori consistente, cu priv ire  la : rep a rtiţia  geografică a vegetaţiei 
ierboase si forestiere, tipu rile  de, aşezări, condiţiile de sol şi clim ă din diferite 
regiuni ale ţării, n ivelul tehnic ;d uneltelor agricole, tehnicile silvice şi pastorale 
de exploatare a păm ântului, condiţiile de îngrijire  a  an im alelor m ari şi miei. 
caracterul in ansam blu al economiei Moldovei ş.a.

Analiza într-o  concepţie un ita ră  şi logică a tu tu ro r acestor ele,mente, puse 
în ev idenţă in paginile cronicilor, ilustrează faptul că in secolele X V II—XVIII, 
rapo rtu l tehnic d in tre  cu ltu ra p lantelor şi creşterea an im alelor e ra  in favoarea 
relei din urm ă. Acest rap o rt tehnic d in tre  cele două ram uri economice comple 
m ontare e,ste ilustrat, pe un alt plan şi sub rapo rt valoric, in sensul că v en itu 
rile realizate din creşterea an im alelor erau  superioare celor rezu ltate  din cu lti
varea păm ântului. Făcând aceste aprecieri, trebu ie să subliniem  insă că prin  creş
terea anim alelor, cronicarii au  înţeles, de obicei, creştere,a v ite lor în ho taru l sa 
tului. ocupaţie s trân s legată de p racticarea m uncilor agricole.

1/RLEVAGE EN MOLDAVIE MEDIEVALE, DANS LA VISION 
DES SOURCES NARRATIV ES INTERNES

Resum£

Dans cette etude l'au teu r passe en revue les renseignem ents con ten us p a r  
diverses chroniques et p a r des ecrits historiques m âdievaux. concernant l'elovage 
en Moldavie.

Si les renseignem ents des chronique.s slavones sont bien pauvres quan t â ce 
sujet, puisqu'on preforait des problem es concernant l’histoire 6venem entielle, et 
m oins l’histoire economique, les donnees concernant l’elevage se m ultip lien t aux
XV II-e et au X V lll-e  si6cles.

On analyse ansi les renseignem ents fournis par G rigore Ureche, M iron Costin, 
D im itrie C antem ir. Nicolae Costin, La Chronicjue des Ghiculeşti. la C hronique 
Anonym e de M oldavie (Pseudo-Amiraş), Neculai Muşte. Ioan Canta. Enachi Co- 
gălniceanu. sur l'dlevage des moutons, des chevaux, des boeufs, des pores etc. 
aussi bien que les references p o rtan t sur le com merce avec du betail.

La conclusion est qu ’en Moldavie. aux  XVII-e-—X V lll-e  sidcles, le rapport 
en tre  la culture des p lantes et 1’elGvage (Hait en faveur du dernier. Ies revenus 
obtenus p ar Felevage e tan t superieurs aux autres.



BOIERI DIN SFA TU L DOMNESC AL MOLDOVEI 
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA —  (III)

PAVEL BI.AJ

U ltim ul sfert clin veacul al XVHI-lea ne prezintă un sfat dom nesc cu o com
poziţie m ajo ritar fo rm ată din aceiaşi reprezen tan ţi ai m arilo r fam ilii boiereşti au 
tohtone.

S pre deosebire de perioada anterioară , când am valorificat şi inform aţia din 
cronici, în  m ateria lu l de fa ţă  am  folosit num ai cea docum entară.

Acest fap t nu a perm is o am plasare în tim p a dregătorilor, astfel că s-a 
consem nat doar p rim a a testare docum entară pe funcţie.

Din acelaşi motiv, au fost tra ta te  global d regătoriile care s-au du b la t sau 
au fost îm părţite .

P rezentarea nom inală a  celor care au  condus destinele Moldovei constituie
o contribu ţie  la genealogia m arilor fam ilii aristocratice rom âneşti, d a r şi o sub li
n iere a continuităţii de proprie ta te  şi de v ia ţă  statală.

In plin secol fanario t se constată o boierim e rom ânească viguroasă, care va 
reuşi in secolul u rm ăto r să în lă ture dom inaţia grecească.

MARII LOGOFEŢI

1. VASILE RAZU — 1 iunie 177(i
— Doc. bucovinenc, V, p. 98

2. IOAN CANTA — 20 iunie 177G
— Uricariul, XIV, p. 119

3. IOAN COSTIN — 16 septe. 1777
— R. Rosetti, Cronica Boholinului, în A nalele Academiei Rom âne —

Mem. Secţ. Ist. t. X X VIII, 1905—1906, p. 257

4. VASILE RUSET — 3 m artie  1781
— P. Mihail, A lte  acte rom âneşti de la Constantinopol, (IV), în A.I.I.A. 

Iaşi, X II, 1975

5. IOAN STURZA — 25 iulie 1782
— C. Erbiceanu, M itropolia M oldovei, p. 308

6. CONSTANTIN RUSET —  16 nov. 1782
— 3 iunie 1783

— Doc. bucovinenc, VI, p. 302
— A rhiva  românească, 2, p. 183. A pare ca vel Iorofăt al .ţării de jos.

S — A n u a ru l B ucovine i
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7. DIM ITRIE STURZA — 3 iunie 1783
— sept. 1783

— A rhiva rom ânească. 2, p. 183
— Uricariul, II, p. 43. A pare ca vel logofăt al ţării de jos.

8. GEORGE STURZA — sept. 1783
— Uricariul, II, p. 43. Vel logofăt al ţă rii de sus

9. M. SCORŢESCU — 1784
— Arhiva, Iaşi, 1902, nr. 3—4, p. 160

10. NICOLAE RUSET — 5 mai 1785
— /. M arine seu, Doc. vasluiene, p. 2)2, vel logofăt al ţă rii de sus.

11. COSTACHI GH1CA — august 1785
— Uricariul, I, p. 117

12. lORDACHE CANTA — 14 august 1785
— Gh. G hibănescu. Surete, X II, p. 68

13. VEI SA
— Gh. Ghibănescu, Surete, VII, p. 110

14. ŞTEFAN STURZA — 26 sept. 1788
— Uricariul, 1, p. 370

15. lORDACHE GHICA — 27 sept. 1788
— 12 dec. 1793

— Val. Georgescu, P e tre  S trihan , Judecata domnească, III, (1740—1831) 
Bucureşti, 1981, p. 196, nota 33

— Uricariul, XVI, p. 275. Vel logofăt al ţă rii de sus

16. IOAN CANTACUZINO — 25 aprilie  1795
— Gh. Ghibănescu, Surete, X II, p. 83. Vel logofăt a l ţă rii de jos

17. MORUZ — 22 ian. 1796
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 42

18. lORDACHE GHICA — 19 m ai 1796
— Doc. Callimachi, II, p. 206. V el logofăt al ţării de jos
— P. M ihail, Doc. şi Zapise m oldoveneşti..., Iaşi, 1948, p. 106

19. COSTIN CATARGIU — 19 m ai 1796
— P. Mihail, Doc. şi Zapise... p. 106

20. lORDACHE CANTA — 3 sept. 1796
— 16 dec. 17.97

— Uricariul, X IX , p. 30. Vel logofăt al ţării de jos

21. CONSTANTIN PALADI — 14 ian. 1797
— Doc. Callimachi, I, p. 477, V el logofăt al ţării de jos

22. SCARLAT MANUL — 24 oct. 1798
— Doc. agrare, II, p. 694

23. lORDACHE CANTACUZINO — 7 m artie 1799
— Uricariul, VII, p. 378. Vel logofăt al ţă rii de jos

24. CONSTANTIN BAI.Ş — 10 dec. 1799
— Uricariul, I, p. 103, Vel logofăt al ţării de jos

25. MIHAI STURZA — 10 dec. 1799
— Uricariul, I, p. 103

26. ION RAZU — 20 m artie  1800
— Gh. G hibănescu, Ispisoacc, IV, 2, p. 5

. : . . .  :•< \  • - 3
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In condica liuzilor din 1803 figurează ca m ari logofeţi : 1. C onstantin  G receanu;
2. D um itru S eca ră ; 3. Ioan C â r jă ;  4. M ihai S turza ; 5. Costache Ghica ; 6. C'-tin 
Balş ; 7. Iordachi Cantacuzino.

MARII VQRNICII ' • V

1. IOAN STURZA — 14 aprilie 1775
— Doc. agrare, II, p. 468

2. VASILE RUSET — 14 aprilie .1775
— C. Erbiceanu. op. cit., p. 306

3. COSTACHI JORA — 14 aprilie 1775
•— Doc. agrare, IT. p. 465

4. COSTACHI MILU — 14 aprilie 3775
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 306

5. ŞTEFAN STURZA — 14 apr. 1775
— Doc. agrare, II, p. 465

G. lOUDACHl STURZA — 14 apr. 1775
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 306

7. VASILE COSTACHI — 14 apr. 1775
— Doc. agrare, II. p. 465

8. LUPU COSTACHI — 1 iunie 1776
— Doc. bucovinene, V, p. 98. Vel vornic de ţara de jos

9. ALEXANDRU RUSET — 20 iunie 1776
— Uricariul, XIV, p. 119

10. AX1NTE NEGEL — 20 iunie 1776
— Uricariul, XIV, p. 119

11. ALEXANDRU NECULCE 1 iunie 1777
— Gh. G hibănescu, Surete, V II, p. 261

12. NICOLAE RUSET — iunie. 1777
— Gh. Ghibănescu. Surete, V il, p. 261

13. D IM ITRIE STURZA — 13 m artie  1778
— Gh. G hibănescu, Surete, X II, p. XVII

14. IOAN CANTACUZINO — 1778
— Gh. G hibănescu, Surete, X II, p. XVII

15. VEISA — 24 febr. 178)1
— Gh. G hibănescu, Surete, VII, p. 39

16. BALASACHE — 24 febr. 1781
— Gh. G hibănescu, Surete, VII, p. 39

17. LASCARACHE RUSET — 20 dec. 1.781
— Doc. agrare, II, p. 517

18. NICOLAE CANTA — 23 mai 1783
— Doc. agrare, II, p. 520

19. MIRON — 23 mai 1783
— Doc. agrare, II, p. 520



20. GHEORGHE GHICA — 23 mai 1783
— Doc. agrare, II. p. 020

21. ION CARP — 23 mai 1783
— Doc. agrare, II. p. 520

22. GEORGE STURZA — 3 iunie 1783
— A rhiva românească, Iaşi, 1860, p. 1$3

23. lORDACHE CANTA — 3 iunie 1783
— A rhiva românească, Iaşi, 1800, p. 183

24. IANCU CARAGEA — 15 iunie 1783
— Uricariul, IV,, p. 450

25. ATAN'ASIE RAMADAN — sept. 1783
— Uricariul, II, p 43

26. CONSTANTIN PALAD1 — 25 mai 1785
— Uricariul, XIV, p. 126

27. TOADER BA I.? — 25 m ai 1795
— Uricariul, XIV, p. 126

28. DRACACHI DEPASTI — 25 mai 1785
— Uricariul, XIV, p. 126

29. NICOLAE BAL? — 2 aug. 1785
— Uricariul, X, p. 103

30. CONSTANTIN GHICA — 30 iunie 1787

31. COSTIN CATARGlU — 26 sept. 1788
— Uricariul, I, p. 370

32. CONSTANTIN GRECEANU — 28 sept. 178!)
— Gh. G hibănescu, Surete, VII, p. 62

33. MANOLACHE GHICA — 28 sept. 1789
— Gh. G hibănescu, Surete, V il, p . 58

34. M IHAI .IORA — 21 aug. 1790
— Gh. G hibănescu, Surete, VII, p. 59

35. CONSTANTIN RUSET — 18 febr. 1791
— Gh. G hibănescu, Surele, VII, p. 62

36. CONSTANTIN BALŞ — 16 dec. 1792
— Doc. agrare, II, p. 571

37. SANDU STURZA — 12 dec. 1793
— U ricariul, XVI, p. 275

38. DAPONTE — 19 mai 1796
— P. M ihail, Doc. yi zapise, p. 106

39. IOAN RAZU — 1797
— Uricariul, XXI, p. 236

40. VASILE COSTACHI — 18 nov. 1797
— R. Rosetti, C ronica Bohotinului, u. 294

41. CONSTANTIN BAI-Ş — 18 iunie 1799
— Uricariul, III, p. 9. Vel vornic a l tă rii de sus

l j ( ţ ____________________________________________________________________ . . ___________________P A V E I . HI.A.)
HOIKRI DIN SFA TU L DOMNESC A l. MOLDOVEI

117

42. TEODOR BALŞ — 18 iunie 1799
— Uricariul, III, p. 9

43. MANOLACHE : CONACHl — ante. 18 iunie 175)9
— Uricariul, IU, p. 9. Biv vel vornic ăl ţării de jos. ep ista t vornicel de

aprozi
44. IANCU RAZU , — 10 dec. 1799

— Uricariul, I, p. 103, Vel vornic al ţă rii de jos

Condica liuzilor d in  1803 consem nează in afa ră  de cei enum eraţi u rm ătorii 
m ari vornici : 1. GRIGORE GHICA ; 2. GRJGORE BALŞ ; 3. COSTACHI STURZA ; 
(vel vornic de aprozi) ; 4. COSTACHE CONACHl ; 5. GAVRIL CONACHl ; 6. ALE- 
CU G H IC A ; 7. ALECU IANCU L E U : 8. CONSTANTIN CANTA ; 9. I.UPU BAI.Ş;

-  '  -  - - - - -  -  « * »  r v  V \  A  T_rt t  -1 f 1

10. DIM ITRACHE RALET ; 11. MANOLACHE DIMAC111.

MÂRf l  HATM ANI
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1. GHEORGHE GHICA — 15 nov. 1775
— Uricariul, I, p. 76

2. LASCARACHE RUSET — 1778
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 34■1 4 *

3. ILIE CATARGlU ‘ —  3 m artie  1781
— P. Mihail, A lte  acte rom âneşti (le la Constantinopol, IV, in, A.I.I.A.,

Iaşi, p. 256 ‘
4. MIHALACHE JORA — 31 ian. 1783 .. , . . .

— Gh. G hibănescu, Surele, XVII, p. 85

5. CONSTANTIN RUSET, — 3 iun ie  1783 t
— A rh iva  românească, Iaşi, iftfîo. p. 183

6. ILIE CANTA — 12 sept. 1783
— Doc. bucovinene, VI, p. 311; 1 i ■'*.•> .

7. COSTACHI GHICA — august 1785
— Uricariul, I, p. 117 \ . i  î

8. A. SCORŢESCU — 1787
— Gh. Ghibănescu, 100 ilc palma domneşti... în  A rhiva Iaşi, 1902* nr.

3—4, p. 158 .
9. M. GHICA — 28 sept. 1789 . .' i j.

— Gh. G hibănescu, VII, p. 58

10. GRIGORE BALASACHI — 25 m artie  1793
— Uricariul, 1, p. 287

11. GRIGORE STURZA — 8 nov. 1794
— D ocum ente privitoare la istoria economică a României, II, p. 211 '

12. SANDU STURZA — 23 aprilie  1795

13. COSTACHI GHICA — 7 sept. 1795
— N. Stoicescu, Repertoriul..., p. 499, no ta  27

14. ŞTEFAN STURZA — 12 aprilie  1796
— Doc. Callimachi, II, p. 206.
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15. lORDACHE MAVROCORDAT i — 1B iunie 1799
— Uricariul, III, p. 9

In Condica liu z ilo r 'd in  1803 a p a r  u rm ăto rii h a tm a n i: 1. RADUCANU "ROSET: 
2. ALEXANDRU MAVROCORDAT; .1. COSTACHI GHERACHI.

MARII POSTELNICI

L.iNKCULACHl VENTURA — dec. 1775
~  Oh. I. Năstase. H o ta ru l'lu i‘Halii paşa... în  Buletinul Societăţii Re
gale ROmâne de Geografia, Bucureşti, 1932, p. 211

; r .  v  i-’.siv*:»  "  ■2. IORDACHI ii 1778
— C. Erbiceanu, op. cil., p. 34

3. ALEXIE MIŞOGLU — 3 iunie 1783
— A rhiva românească^ .laşă,, 1860, p., l&î

4. COSTACHI RUSET — august 1785
— Uricariul, 1, p . 117

5. ALEXANDRU ŞUŢU — 25 m artie 1793
—  Uricariul, I, p. 288 I

6. IORDACHI SUŢUL — aiite  10 sept. 1795
— Gh. G hibănescu, Ispisoace. IV, p. 29

7 IORDACHI ROMANO 17 dec. 1795
— P. Mihail, Doc. şi Zapise..., p. 103

il. COSTACHE CARAGEA ' ^-.18  iunie 1799
— Uricariul, III, p. 9

în  Condica liuzilor din 1803 sîn't consem naţi urm ătorii vel postelnici : 1. IOAN 
CANTA ; 2. CONSTANTIN COSTACHI ; 3. VASILE HERMEZIU.

MARII SPĂTARI

1. LASCAR SILION — 27 oct. 1775
— Uricariul, VII. p. 33  ̂ x

2. MANOLACHE BOGDAN — 15 nov. 1775
—  Uricariul, I, p. 76

3. LASCAKACHI RUSET ROZNOVANU — dec. 1775
— Doc. bucovinenc, VI, p. 297 ; Gh. I. Năstase, Hotarul lui Halii-

paşa..., p. 211

4. CONSTANTIN PALADI — I iu n i; 1776
— Doc. a</rarc, II, p. 4(»8 ; Doc. bucovineni- V, p. 98

5. J3EPASTI _  20 iun ie 1776
— Uricariul, XIV, p. 119

6. ION IŢA CUZA — an te  18 aug. 1778
— M. Kogălniccanu. Letopiseţele M oldovei şi Valahiei sau Cronicele

României, a doua ediţie. tom.\ III, Buc.. 1874, p. 281.
7. COSTACHI CARAGEA .! — 1778

— C. Erbiceanu. op. cit., p. 34
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8. ATANASACHE RAMADAN — ante 25 ian. 1779
— Doc. agrare, II, p. 487

9. TOADER BA I,$ — ante 25 ian. 1779
— Doc agrare, II, p. 486

10. SANDU STURZA — 1779
— Gh. G hibănescu, 100 palme Domneşti..., p. 158

11. IANCU RAZU — an te  12 mai 1780
— Gh. G hibănescu, Ispisoace, IV, 2, p. 146

12. MATEI CANTA -r- 24 ;febr. 1781
— Gh. G hibănescu. Surete, VII, p. 39

13. lORDACHE CANTA — an te  3 iunie 1785
— A rhiva  românească. Iaşi, 1860. p. 183

14. ALEXANDRU RAŞCANU — an te  1783
— N. Stoicescu, Repertoriul..., p. 307. nota 14

15. VASILE COSTACHI — 18 m artie 1784
— Doc. agrare, II, p. 526

16. MIHALACHE RACOVIŢĂ — an te  18 iunie 1784
— Uricariul, XVII, p. 76

17. COSTIN CATARGlU — 5 ianuarie 1785
— I. M arinescu, Documente vasluiene, in B.C.I.R. IV, 1925, 

Uricariul, I, p. 117, II. p. 90

18. IOAN RACOVIŢA — 13 m artie 1786
— Gh. Ghibănescu, Ispisoace, IV, 2. p. 241.

19. GAVRIL CONACHl — an te  2 oct. 1786
— Gh. G hibănescu. Surete X, p. 149

20. MANOLACHE BAI.Ş — ante 13 mai 1789
— R. Rosetti, Cronica Bohotinului, p. 281

21. NICOLAE RUSET — 7 mai 1792
— Doc. bucooinrne, VI, p. 308

22. GRIGORE STURZA — 16 dec. 1792
— Doc. agraro, II, p. 571

23. MANOLACHE DIMACHI — 16 dec. 1792
— Doc. agrare, II, p. 571

24. lORDACHE ROSET — 25 m artie 1793
■— Uricariul, 1. p. 288

25. ION1ŢA CAN A NO — an te  30 mai 1794
— Doc. agrare, II. p. 593

26. ION PALADI — 20 m artie  1794
— Doc bucovincne, VI. p. 120

27. CONSTANTIN BALŞ — 24 m artie 1794
— Gh. G hibănescu, Surete, X II, p. 23

28. MIHALACHE STURZA — 23 aprilie 1795
— Gh. G hibănescu. Surele, XII .  p. 89

29- I.UPU BAI.Ş — an te  11 m ai 1785
— N. Stoicescu, Repertoriul..., p. 499, nota 27

212
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30. DIM ITRIE STURZA — 11 iunie 1795
— R. Rosetti, Cronicei Jio/iatinului, p. 291

31. D IM ITRIE GHICA — an te  25 august 1795
— Pavel Blaj, Catalogul docum entelor dom neşti din colecţia M uzeu

lu i judeţean Suceava  (sec. XVIII). II. în Anuarul M uzeului jude
ţean Suceava, nr. X III—XIV, 1986—1987, p. 327

32. VASILE ROSET — 3 sept. 1796
— Doc Callimachi, II, p. 207

33. VASILE NECULCE — 1796
— N. Iorga, O hotamicu..., în R.I.R., — 10—12/1934, p. 347 ; Doc. buco- 

vinene, V, p. 88, nr. 9 (apare lă  12 februarie 1800 ca fost m are 
spătar).

34. MATEI COSTACHE — (1 m ai 1797
— Uricariul, VI, p. JS5 ; N. Stoicescu — Repertoriul..., p. 930, nota 45

35. ŞERBAN CANANO — II m ai 1797
— Doc. Callimachi, II, p. 38

36. MIHAI.ACKI COSTACHI — 1797
— Şt. Bujoreanu, Schitul Ghircasa (Covurlui), în Rev. arhivelor, VI. 

1/1944, p. 137

37. GRIGORE GHICA — ante 4 m artie  1797
* • i 1 ‘

38. MIHALACHE LUCA — ante 14 mai 1798
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 334

39. IOAN DABIJA — 12 nuc. 1800
— N. Stoicescu, Repertoriul..., p. 146, nota 104

40. MANOLACHE DONIC1 • — an te  18 iulie 1800
— Gh. Ghibănescu. Surete, X, p. 195

In condica liuzilor din 1803 apar u rm ătorii m ari spătari : 1. IORDACHI 
LUCIII ; 2. AI.ECU G RECEA NU ; 3. IANACHI G1URGE : 4. lORDACHE STUR
ZA ; 5. ŞTEFAN STURZA ; 6. IONITA STURZA ; 7. ŞTEFAN RUSET ; de la  Ora- 
t a ;  8. IONIŢA R U SE T; 9. CONSTANTIN CRUPENSCHI ; 10. GRIGORE BAŞOTA:
11. lORDACHE C A TA R G lU ; 12. M1HALAC1II CERCH EZ; 13. GHEORGHE COS- 
TANDACHI ; 14. GR1GORAŞ COSTACHI ; 15. lORDACHE DARIE ; 16. IORDACHI 
RAM ADAN; 17. ŞERBAN N EG EL; 18. MATEI N EG EL; 19. NICOLAE STRATU- 
L A T ; 20. TEODOR BA LŞ; 21. ALEXANDRU M AVROCORDAT; 22. lORDACHE 
CRUPENSCH1; 23. BELDIMAN : 24. lORDACHE TORTU ; 25. NECULAI B A LŞ;
26. IANACHE HRISOVERGHI ; 27. CONSTANTIN MAVROCORDAT; 28. GRIGORE 
C A N TA ; 29. COSTACHE C A N TA ; 30. AI.ECU M AVROCORDAT: 31. lORDACHE 
CRUPENSCHI.

MARI I  BANI

1. GHEORGHE BELDIMAN — 5 m ai 1775
— Doc. agrare, II, p. 468

2. ŞTEFAN CATARGIUL
—- C. Erbiceanu, op. cit., p. 307

3. GHEORGHE STURZA — sept. 1777
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4. GHEORGHE BALŞ — 13 m artie  1778
— Gh. G hibănescu, Surete, V il, p. 261—262

5. CONSTANTIN BALŞ — 1 aug. 1780
— Doc. agrare, II, p. 498

6. MANOLACHE BALŞ — m artie  1782
— C. I. A ndreescu, Ş tir i noi asupra aducerii apei in  laşi în  cumul 

sec. X V III..., în A rhiva rom., III, Buc., 1939, p. 265

7. MANOLACHE HRISOVERGHI 
— Doc. agrare, II, p. 516 i

26 iulie 1782

8. NICOLAE BAI.Ş
— Doc. agrare, II, p. 520

— 23 mai 1783
l !■( U • 1

9. MANOLACHE CONACHl
— Uricariul, II, p. 43

— sept. 1783

10. TEODOR BALŞ
— Doc. agrare, II, p. 526

— 18 m artie 1784

11. GRIGORE BAL?
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 310

27 sept. 1785

12. CONSTANTIN BAŞOTA
— Uricariul, 11, p. 90

— 28 dec. 1785

13. CONSTANTIN BALŞ
— Gh. Ghibănescu, Ispisoace, IV.

15 iunie 1787 
2, p. 211

14. NICOLAE RUSET — 
— Doc. bucovinenc, VI, p. 308

7 m ai 1792

15. MATEI MILU
— Pavel Blaj. op. cit., p. 326

27 iulie 1792

16. VASILE NECULCE
— Pavel Blaj, op. cit., p. 326

an te  20 m artie 1794

17. DUM1TRACHI
— Doc. agrare, 11, p. 600

— 20 nov. 1794

18. ILIE CANTACUZINO
— Doc. agrare, 11, p. 627

— 7 oct. 1795

19. lORDACHE RUSET
— Uricariul, X, p. 87

T " ' 12 iulie 1801

In  condica liuzilor din 1803 figurează ca m ari b a n i :  1. VASILE NECULCE
2. IANACHE VARNAV;  3. IORDACHI CANANAU ; 4. CONSTANTIN CA N TA ;
5. VASILE R O SET; (i. COSTACHI LAZU ; 7. ŞTEFAN BAŞOTA; 8. 1LIE CANTA:
9. IORDACHI M II/U ; 10. SANDU CRUPENSCHI : 11. CONSTANTIN M1CLESCU.

MARII  PAHARNICI
t  i ţ

1. NICOLAE BALŞ — 24 mai 1776
— Uricariul, XVI, p. 227
— Doc. bucovinenc, VI. p. 270

2. ILIE RUSET — 12 iulie 1776
•— Doc. bucovinenc, VI. p. 265
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3. NICOLAE CANTACUZINO .1 — 1778
— C. Erbiceanu, op. rit., p . :34

1 MIHALACHE COSTACHI — sept. 1783
— 28 dec. 1785

— Uricariul II. p. 43; p. 90

3-, MATEI MILO *—• l r i u n i e  1780
— Pavel Blaj, op. cit., p. 326

ii lORDACHE CANANO — 25 oct. 1786
— Pavel Blaj, op. cil., p. 326

7. CONSTANTIN CRUPENSCHI — 6 iunie 1787
— Doc. agrare, 11, p. 545

H. ŞERBAN CANANO — 25 m artie 1793
— Uricariul, I, p. 288

9. ILIE  CANTACUZINO — 27 oct. 1798
— Doc. agrare, II. p. 694

In condica liuzilor din 1803 apar ca m ari paharnici : 1. CONSTANTIN FEŞ
TILA ; 2. ION IŢA N EGR E; 3. VASILE l.îN A  ; 4. IOAN CRASTE : 5. P. CAZI MI R ;
6. SANDUL STURZA ; 7. IANACACHI MILU : 8. GH. YARNAV.

MARII  VISTIERNICI

' * • • I ' ' '
1 NICOLAE RUSET — 14 aprilie  1775

— Doc. agrare, II, p. 465

2. IOAN BALŞ — 14 aprilie  1775
— C. Erbiceanu, op. cil., p. 306

3. IO NIT A CANTACUZINO — 15 nov. 1775
— Uricariul, I. p. 76

4. lORDACHE BALŞ — 1778
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 31

5. IANACHE SANDU — ianuarie  1780
— C. Erbiceanu. op. cil., p. 36

5. ENACHE CANTACUZINO — 9 iulie 1781
— Doc. bucovinenc, VI, p. 51. p. 340

7. D. CANTACUZINO — 25 iulie 1782
— C. Erbiceanu, op. cit., p. 308

8. MATEI CANTA — 3 iulie 1783
— A rhiva românească. Iaşi, 1860, p. 183

!>. ŞTEFAN IIURMUZACHI — ante 9 mai 1786
— Pavel Blaj, op. cit., p. 325. 326

10. lORDACHE BALŞ — 4 ni ai 1786
— C. Erbiceanu. op. cit., p. 332

11. LASCARACHE RUSET — 30 mai 1789
— Documente privitoare la istoria ic . a României, p. 10

12. lORDACHE CANTACUZINO — 24 dec. 1792
— Doc. agrare, II. p. 572
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13. ION CANTA — 5 febr. 1793
— Uricariul, XVI, p 334

14. lORDACHE ROSET — 27 iulie 1795
— Uricariul, X, p. 107 ; II. p. 57—58

15. DINUL CATARGlU — an te  13 oct. 1796
— Pavel Blaj. op. cit., p. 327

16. GRIGORE STURZA
— Doc. agrare. II. p. 711

In condica liuzilor din 1803 ap a r u rm ătorii m ari vistiernici : 1. IORDACHK 
B A LŞ; 2. GRIGORAŞ S TU R ZA ; 3 SANDUL STU R ZA ; 4. lORDACHE RUSET.

DES BOYARDS DU CONSEIL PRINCILR DE LA MOLDAVIE 
DU X V lll-e  SlfcCLE (III)

Resume

Dans l'ouvrage que voici. 1 au teu r continue la presentation  des boyards 
m oldaves qui ont fait pârtie  du Conseil princier.

On observe une continuite des fonctions au sein des memes fam illes aris- 
tocratiques.

A Ia diff6rence des m ateriels antierieurs. Ie present texte a utilise seulem ent 
la  p rem iere attestation  docum entaire par fonction.



IN STITUIREA A DM INISTRAŢIEI HABSBURGICE 
IN BUCOVINA

M IHAI-ŞTEFAN CEAUŞU

Perioada de tim p lua tă  în consideraţie in acest studiu  începe cu războiul 
ruso-turc din an ii 1768— 1774, cc a produs im portante schim bări in raportu rile  
politice d in tre  m arile pu teri europene, in aria  de convergenţă a estului şi sud- 
estului Europei şi se încheie cu anii 1786—1787, odată  cu  trecerea la  adm inis
tra ţia  civilă şi includerea Bucovinei în  provincia G aliţia, dată  ce m archează
o nouă etapă în  devenirea istorică a adm inistra ţie i habsburgice din această zonă.

Aşa cum m enţionam , institu irea adm in istra ţie i habsburgice în Bucovina 
işi a re  rădăcin ile  in îm pre ju rările  politico-m ilitare c reate  de războiul ruso-turc, 
evenim ent ce a  deschis o nouă e tapă în  evoluţia re la ţiilo r politice in te rnaţio 
nale, în  estul şi sud-estul european, dom inată de chestiunea poloneză şi de 
cea orientală, u ltim a aproape confundfindu-se cu soarta  Im periului otom an şi 
a posesiunilor s a le '.

In acest context in ternaţional, sta tu tu l politico-jurid ic al P rincipatelo r Ro
m âne şi ch iar însuşi v iitorul ex istenţei lo r e ra  legat de rezolvarea celor două 
chestiuni (poloneză şi otomană). P rincipalele  sun t incluse acum  ca obiect de 
com pensaţie şi d ispu tă în cele mai diverse planuri de îm părţire  a zonei, elabo
ra te  de cabinetele m arilo r puteri europene, iar s tăpân irea  p arţia lă  sau to tală 
a lor devine una din ţin tele râvn ite  de cele două im perii vecine, rus şi habsbur- 
gic, afla te  în p lin  proces de expansiune geografică

tn  contextul politic european al celei de-a doua jum ătă ţi a secolului a! 
XV IIl-Iea, în care lup ta pen tru  egalitatea pu terilo r europene era îm pinsă spre 
răsă rit, in direcţia Turciei şi Poloniei*. Im periul habsburgic a încercat să-şi 
concretizeze unele d in  obiectivele politicii sa le  de expansiune în  d irecţia  D u
nării de Jos.

C otitu ra produsă in  o rien tarea politică n Rusiei după u rcarea pe tron  a 
E caterinei a II-a  (1762), apropierea de Prusia până la sem narea unei alian ţe

1 Leonid Boicu, Principatele Române tn raporturile politice internaţionale. 
Secolul a l XVIII-lea, Junim ea, Iaşi, 1986, p. 148 şi urm .

2 A lbert Sorel, La question d ’O rient au X V l l l - e  siecle, Paris, 1904, p. 199— 
201 ; C onstantin I. Andreescu, Die Plane zur Tcilung der rum'dnischen l'ursten- 
tum er in  der zw eiten  H&lfte. des achzehnten und der ersten H iilfte des neunr 
zelin ien  Jahrhunderts, „Re.vuc historiquc du sud-est europâen", XIX , 2, Bucu
reşti, 1942, p. 154 ; L. Boicu, Geiteza chestiunii române ca problemă internaţională, 
Jun im ea, Jaşi, 1975, p . 19 ş i’ urm . idem . Principatele Române..., p. 171—190 : 
Veniam in Ciobanu. România in  relaţiile' in ternaţionale 1699—1939, Junim ea, Iaşi, 
1986, cap. 11 (1699— 1X15), p. 37.

3 George Rud6, Europa im . /S. Jahrhundert, K indlers K ulturgeschichte Eu- 
ropas, voi. X IV . M unchen, 1983, p. 418.
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In 1764, cu obiective precise faţă  de Turcia şi P o lon ia4, am estecul rusesc în 
treb u rile  in te rne ale Poloniei, victoriile m ilitare ale arm atelo r ruseşti in răz
boiul cu P oarta  otom ană, izbucnit in 1768, ag itaţiile  provocate de ajungerea ru 
şilor la  D unăre (1769) in rândul popoarelor creştine d in  Balcani, dorin ţa Rusiei 
de a anexa P rincipatele R om anes, cât şi a lte  situaţii ce rupeau  echilibrul diplo
m atic stabilit in v irtu tea tra ta te lo r an terioare, au exercita t o pu tern ică influenţă 
asupra  politicii orientale austriece.

Im periul habsburgic, nepregătit pen tru  un eventual război, ajunge la o 
apropiere de Prusia, in urm a în trevederilo r d in tre  losif II şi F riedricli 11 de la 
Neisse (august 1769) şi N eustadt (septem brie 1770) şi chiar la angajam ente de 
conlucrare In problem e de politică sud-est europeană, spre a lim ita  avan ta je le
Rusiei". ; '  • • ' ‘V; ' '' - “ '

T entativa rusă de a se insta la  in  P rincipatele  Homâre, fie p rin  anexare, fie 
p rin  transform area lor în tr-u n  s ta t independent sub p ro tectorat ţ a r i s t ', am enin ţa 
flancul oriental al Im periului habsburgic, blocându-i posib ilită ţile de avans spre 
gurile D unării. Totodată, contactul direct, cu slavii de sud şi cu rom ânii ortcl- 
docşi d in  A rdeal, a l unei Rusii care folosea ortodoxia ca po litică de stat, punea
In pericol securitatea) in te rnă, fap t dovedit an terio r de ag itaţiile  confesionale
din T ra n silv an ia s, şi ch iar mai grav, însăşi in teg rita tea im p e riu lu is.

A larm ată, A ustria concentrează trupe şi face dem onstraţii arm ate  în U n
garia şi T ransilvania, vizând ch iar posibilitatea unei angajări m ilitare faţă de 
fostul a l ia t ,u.

In  acelaşi tim p, in  ideea de a reduce pe câ t posibil succesele rivalului 
moscovit şi pen tru  a-şi asigura propriile  câştiguri, habsburgii vo r încheia în  iu 
lie 17771, tra ta tu l de subsidii cu P o arta  otom ană, , socotită până nu  dem ult un 
inam ic ered itar. T ra ta tu l austro -tu rc d in  6 iulie. 1771 V prevedea ca în schim bul 
unei sum e de bani, a l cedării O lteniei şi al unor mici m odificări te rito ria le  la 
g ran iţa  T ransilvaniei cu M oldova şi Ţ ara Românească, Im periul habsburgic să 
acţioneze, prin  negocieri sau pe cale m ilitară, spre a restitu i tu rcilor fortăreţe le  
şi posesiunile terito riale  ocupate de ruşi, spre a se reveni la condiţiile păcii 
de la  Belgrad (1739).

Evidenţa fap tu lu i că A ustria u rm ărea să-i îndepărteze pe ruşi d in  zonă, 
inclusiv cu fo rţa  arm elor, ceea ce a r  fi afecta t .şi in teresele Prusiei, a făcu t ca 
F riedrich  II să in te rv ină  si să p ropună ţarinei Şi habsburgilor, în  octom brie 
1771. îm părţirea  Poloniei, spre a m enţine echilibrul de forţe în tre  cele tre i pu
te ri l:. . '

După prim a îm părţire  a Poloniei (1772), p rin  care A ustria  prim ea G aliţia 
poloneză Ir> schim bul ren u n ţă rii la  tra ta tu l din 1771, aceasta nu  a renun ţa t 
defin itiv  la  orice com pensaţii în sud-eştid  Europei, ci a cău ta t să-.şi asigure câş-

4 A lbert Sorel, op. cit., p. 12—16.
5 A ndrei O ţetea, Contribution  <i l(i question d’Orient, B ucureşti, 1930, p 

189—190.
(i Leonid Boicu, Principatele Române..., p. 177.
7 Ibidcm , p. 170 şi urm .
8 David Prodan, S up lcx  L ibellus Valaehorum. Din istoria form ării naţiu. 

n il române, Ed. Ş tiin ţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p . 201—205.
9 H arald  Heppner. Osicrreich und die Donau]ilrstenthiimcr, 1774—78/2. F.in 

Beitrag zur liabsbiirgischen S'udosteuropapoîitik, Graz, 1984, p. 8.
10 Alfred R itter von A rneth, G eschichte Maria Theresias, voi. V III, Wien

1877, p. 205—206, 295—299.
11 Alfred A rneth, op. cit., p. 275—292; Adolf Beer, Die orientalische Poli•

tik  Ocsterreichs scit 1774, Prag-Leipzig, 1883, p. 24 ; H urm uzaki, V II. p. 82—
86 ; H arald H eppner, op. cit., p. 10 ; Leonid Boicu, op. cit., p. 179— 181.

12 A lbert Sorel, op. cit.t p. 169—190; V eniam in Ciobanu, Relaţiile politice
rom âno-polone între 1699 şi IMS,  Bucureşti, 1980, p. 126— 127.

13 A. Beer, Die erste T hcilung Polens, voi. II, W ien, 1873, p. 16—21 ; Ve
niam in Ciobanu, La graniţa a trei im perii, Ed. Jun im ea, Iaşi, 1975, p. 20—22.
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tigun  terito riale  în  P rincipatele Române, prin  in te rven ţii diplom atice sau  In 
calitate  de m ediator, pen tru  încheierea p ă c i i1J; un astfel de câştig teritorial
I-a constituit anexarea Bucovinei.

A num ite îm p re ju ră ri politice in te rnaţionale  au  determ inat A ustria să re 
nunţe la preten ţiile  sale asupra  O lten ie iM. In schim b, odată cu vizita lui losif
al 11-lea în  T ransilvania, in  iunie 1773, a ten ţia  C urţii d in Viena şi a diplom a
ţiei austriece se înd reap tă spre te rito riu l din nord-vestul Moldovei.

In viziunea habsburgilor, dobândirea „colţului din Moldova, învecinat cu 
T ransilvania, M aram ureşul şi P o cu ţia "13, urm a să servească unor obiective m a
jore de stringentă necesitate, p riv ind  facilitarea legăturilo r d irecte d in tre  T ran
silvania şi te rito riile  pe care tocmai le ob ţinuseră in urm a îm părţirii Poloniei, 
losit al Il-lea  spera, ca p rin  noua achiziţie terito rială , să-şi consolideze poziţiile
pe care tocm ai le dobândise In Europa de răsărit. In acelaşi tim p, se avea In
vedere că se obţinea şi o poziţie strategică im portantă, care perm itea A ustriei, 
fie să secondeze p lanurile  Rusiei îm potriva Im periu lu i otoman, fie să le  con
tracareze, am eninţând-o  d in  flanc, în  cazul în  care nu  se ajungea la o în ţe 
legere m ulţum itoare ^  Acestor m otivaţii li se adăugau şi altele, p riv itoare Ia 
posibilităţile stăv ilirii em igrării populaţiei rom âneşti din T ransilvania peste 
m u n ţi1T, la  dobândirea unor av an ta je  economice din exploatarea solului şi sub
solului noii achiziţii şi, nu în u ltim ul rând , posibilitatea realizării în v iito r a 
unei apropieri de Rusia, în caz de a titud ine binevoitoare a guvernului ţa rinei 
faţă de acţiun ile  în trep rinse  pen tru  ob ţinerea noii p ro v in c ii,B.

In atingerea scopului său, diplom aţia habsburgică a în treprins, prin in te r
m ediul cancelaru lu i K aunitz, a in ternunţiu lu i Thugut_ şi a  unor ofiţeri su 
periori, o serie de dem ersuri politico-diplom atice pe lângă P oarta  otom ană şl 
Rusia, în vederea obţinerii acestui terito riu , la  încheierea păcii, ca m ulţum ită 
pen tru  bunele ei oficii w.

A cţiunile C urţii din Viena, sp rijin ite  mai ales de losif a l I l- le a 20, care 
dorea o sporire  a terito riu lu i im perial p rin  anexarea  Bucovinei, a r  pu tea fi 
structu ra te  în  urm ătoarele  direcţii :*•

a. Trim iterea unor m isiun i m ilitare  cu scop de recunoaştere, inform are şi 
cartografiere a  te rito riu lu i vizat. Astfel, chiar din vara anului 1773, losif al
II-lea trim itea  o prim ă m isiune, în  fru n te  cu colonelul Enzenberg, com andantul 
regim entului 2 rom ân de in fan terie  d in  partea  sudică, apoi o altă, condusă de

14 Raim und F riedrich  K aindl, Geschichte der Bukouiina, D ritte r A bschnitt, 
Die Bukow ina unter der Herrscliaft des Osterreichischen Kaiscrhauses (scit 1774), 
Czernowitz, 1898, p. 5—6.

15 Johann Polek. Joseph’s II. Reisen nach Galizien und  der Bukow ina und  
ihre Bedeutung jur letztere Provinz, „J.B.L.M ", D ritte r Jahrgang, 1895, Czerno
witz, 1895, p. 32.

16 V eniam in Ciobanu, Les P rincipautis Roum aines e t la politique europeen- 
ne. (1699— 1815), Ed. Ş tiin ţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 59.

17 Constantin Sasu, Ţările Române spre sfârşitul veacului al X V IIl-lea . Câ
teva  observaţiuni in cadrul problem elor puse in  1774 dc m ărturiile generalului 
Barco, unul d in  autorii răpirii Bucovinei, »,Revista A r h i v e l o r VI, 2, Bucu
reşti, 1944—1945, p. 206—207.

18 V eniam in Ciobanu. La graniţa a trei imperii, p. 25.
19 (D. S turdza, M. Kogălniceanu) Răpirea Bucovinei după documente, au

tentice, Bucureşti, 1875 : (M. Kogălniceanu) Răpirea Bucovinei, Bucureşti, 1875 : 
Johann Polek. Die Erw crbung der Bukow ina durrji Oslerreich. Czernovitz, 1889 ; 
V eniam in Ciobanu, op. cit., p. ■ 24—39 : K arl A. Roider, A ustria 's Eastern Ques
tion. 1700—1790, P rinceton U niversity  Press, 1982, p. 140—150.

20 Raim und Friedrich  K aindl, Kaiser Josef II in seinem  VerhSltnisse zur  
Bukow ina, J.B.L.M.. V ierter Jahrgang  1896, Czernowitz, 1896, p. 3—5.

21 D irecţiile şi acţiunile im periu lu i habsburgic sun t dezbătute (ii anali
zate pe larg de Veniam in Ciobanu, La graniţa a trei imperii, p. 21—40.
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ofiţerul de s ta t m ajor Mieg d in  partea  nordică, spre investigarea condiţiilor lo
cale şi cartografierea terito riu lu i moldovean revendicat u .

b. Găsirea unor argum ente dc drept istoric, fie ele chiar false, care să Jus
tifice in fa ţa  P orţii otom ane preten ţiile  sale asupra nordului Moldovei, dată  fi
ind convingerea că tra ta tu l din 1771 nu putea constitui un argum ent suficient 
acestui scop. P rin  răstă lm ăcirea şi falsificarea unor inform aţii locale, aceste a r 
gum ente au fost oferite C urţii din Viena, în decem brie 1773, din M oldova de 
m aiorul M iegJJ, şi de la Varşovia de colonelul S eeg er**, sugerându-se că ţinu
tul C ernăuţi şi Suceava a r  fi ap a rţin u t cândva Pocuţiei poloneze, devenită acum 
austriacă. Pe baza acestui grosolan fals istoric şi jurid ic , la 7 ianuarie  1774. 
K aunitz dădea dispoziţie am basadorului său la Poartă, Thugut, să înceapă dem er
surile pen tru  ob ţinerea nordului Moldovei ca un d rep t ce rev ine A ustriei în urm a 
incorporării Galiţiei cu Pocuţia po loneză23.

c. O bţinerea unei a titud in i binevoitoare a Rusiei fa ţă  de p reten ţiile  sale 
terito riale , p rezen ta te P etersburgului d rep t o chestiune care decurgea din noile 
achiziţii din P o lo n iaM. In condiţiile In care Rusia, datorită  d ificu ltăţilo r interne, 
generate  de răscoala lui Pugaciov, avea nevoie de sp rijnu l A ustriei spre a con
strânge P oarta  să accepte pacea, ţa rin a  se va a ră ta  dispusă să accepte preten 
ţiile te rito ria le  au s triec e21, ia r  apoi va adopta o a titud ine echivocă, u rm ărind  să 
folosească anexiunea austriacă ca m ijloc de p resiune asupra Im periului oto
man, pen tru  a -1 grăbi să ratifice tra ta tu l şi a -1 îm piedica să pună în  discuţie 
clauzele s a le 1™.

d. Punerea Porţii otomane in faţa fap tu lu i im p lin it prin  ocuparea Buco
vinei, cu asentim entul tac it a l ruşilor. In  acest scop. A ustria a aş tep ta t mai 
întâi încheierea războiului, p rin  pacea de la K uciuk-K ainargi (1774), evitând să 
se angajeze în ostilită ţile  ruso-turce sau să provoace plângeri din partea ruşilor 
pen tru  invadarea unui te rito riu  ocupat de trupele lor. Apoi a p refera t ca tru 
pele sale să ocupe te rito riu l de nord al Moldovei doar pe m ăsura evacuării sale 
de trupele ruse. căutând să câştige cu cadouri bunăvoin ţa com andantului trupelor 
ruso din Moldova, R um ianţev Procedând in acest mod, ostile im periale de sub 
com anda generalu lu i Spleny au  reuşit, în tre  31 august şi ju m ăta tea  lunii oc
tom brie 1774, să deplaseze bornele de fron tieră d in  G aliţia in interiorul Mol
dovei, pe un alin iam ent ce se în tindea de la  Prevorodec p e  N istru, la  Capu 
Codrului pe Moldova şi în  m unţii D ornei la  g ran iţa  cu T ra n s ilv an ia3).

e. Determinarea Porţii o tom ane de a ceda Bucovina. A cţiunile diplom aţiei 
habsburgice ce vizau acest scop, începute încă din ianuarie 1774, vor cunoaşte 
un tem po accelera t mai ales după încheierea în  iulie a  păcii d in tre  ruşi şi turci 
şi ocuparea nordului M oldovei de trupele  im periale. Cedarea Bucovinei era mo
tivată , fie prin false d rep tu ri asup ra  acestui terito riu , rezu lta te  din stăpânirea 
G aliţiei poloneze, fie p rin  necesitatea unei sim ple rectificări de fron tieră Ia gra-

22 Johann Polek, Topograpliische Beschreibung der Bukow ina m it milit'iri-
schen A nm erkungen , von M ajor Friedrich von Mieg, „J.B.L.M", 5/1897. Czer
nowitz, 1857, p. 3—6 ; R. Fr. K aindl, Geschichte der Bukow ina, p. 7—10; Ve
niam in Ciobanu, La graniţa a trei im perii, p. 25—27 ; Ion Nistor, Istoria Buco
vinei, F.diţie şi studiu bio-bibliografic de S telian Neagoe, Iîum anitas, Bucureşti.
1991, p. 10.

23 Johann Polek, op. cit., p. 4—5.
24 R. Fr. K aindl, op. cit., p. 10.
25 V eniam in Ciobanu, op. cit., p. 28.
26 Leonid Boicu, op. cit., p. 217.
27 R. Fr. K aindl. op. cit., p. 7—10; A. D. Xenopol, Istoria românilor din

Dacta Traiană, voi. IX, E ditura C artea Rom ânească, p. 148—149.
28 V eniam in Ciobanu, in România in  relaţiile internaţionale, p. 43.
29 (D. S turdza, M. Kogălniceanu), Răpirea Bucovinei după docum ente au

tentice, p. 7 şi u r m .; Leonid Boicu, op. cit., p. 217.
30 J. Polek, Erw erbung der Bukow ina durch Ostcrreich, p. 24 şi urm .
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niţu  m oldoveana 3I. Im periu l otom an, m ult p rea s lăb it de pe urm a războiului 
nbiu încheiat, lipsit de un sprijin  eficace din partea  Rusiei,. Prusiei şi F ranţei, 
preocupate mai m ult de propriile  interese, ce vizau îm piedicarea unui război 
austro-tu re a le  cărui u rm ări a r  fi a lte ra t ech ilibrul de forţe  şi a r  fi rev igorat 
politica de com pensaţii în sud-estul european, a cedat sub presiunea diplom a
ţiei austriece şi a dem onstraţiilor de forţă de la g ran iţele  Im periului habsburgic 
cu Moldova şi Ţ ara  Rom ânească, neputând  risca un  conflict m ilitar cu habs- 
burgii. S arcina diplom aţiei austriece a fost u şu rată  şi de in te rven ţia  neinspi
ra tă  a dom nitorului Moldovei, G rigore al III-lea  Ghica, din ianuarie  1775. por
nită din imboldul diplom aţiei ruse şi prusiene, in tervenţie  ce a ir ita t m ult Poarta 
otom ană, am en in ţa tă  cu p ierderea suzeran ităţii asupra  Moldovei. La acestea se 
adaugă şi cadourile substan ţia le  cu care  T hugut a  m itu it la  P oartă  pe toţi aceia 
de care depindea rezolvarea problem ei * .

R ezultatul a fost, în final, cel scontat de C urtea din Viena, prin  încheie
rea la 7 mai 1775 a convenţiei p rin  care P oarta  otom ană ceda Im periului habs- 
burgie nord-vestul M oldoveiJJ. Convenţia, în fă ţişa tă  ca o dovadă a am iciţiei 
Porţii faţă de Austri.-i, a  fost ratificată  la  6 iunie acelaşi a n 1.

In vederea delim itării frontierelor au urm at lungi şi d ificile tra ta tiv e  pen
tru  trasa rea  pe teren  a noii g ran iţe  d in tre  Im periul habsburgic şi cel otoman, 
îng reunate d e  efo rtu rile  habsburgilor d e  a  acapara o su p rafa ţă  c it mai m are 
d in teritoriu! Moldovei şi ch iar din ra iaua Hotinului. U ltim a cerin ţă, în tâm 
p inând  opoziţia ho tă râ tă  a Porţii, a  fost abandonată de austrieci. P rin  Con
venţia asupra  g ran iţe lo r Bucovinei încheia tă  la  2 iulie 177(3, se consem na an e
xarea de A ustria a unui te rito riu  de 10 441 km2, cu peste 70 000 de locuitori, 
aşezaţi in orăşel»' C ernăuţi. Ş iret şi Suceava şi in 225 de sa te - '.

Acest teritoriu , num it de austrieci Bucovina, form at din ţinu tu l C ernăuţi 
şi cea mai m are p a rte  (2/3) a ţinu tu lu i Suceava, a fost pus încă de la 1 sep
tem brie 1774, odată cu in tra rea  arm atei habsburgice in C ernăuţi. în  subordinea 
Consiliului Aulic de Război d in  Viena.

Consiliul Aulic de Război a încred in ţa t adm inistrarea Bucovinei unui ad 
m inistrator, asista t de un consilier, care  avea în subord ine un secretar adm inis
tra tiv  şi un registrator.

A dm inistraţia Bucovinei, începând cu institu irea ei în anul 1774 şi până 
la desfiin ţarea ei în 1786, a fost o adm inistra ţie  m ilita ră  şi ca o recunoaştere a  
individualită ţii politice a noului teritoriu , a depins direct de Consiliul din Viena. 
P rim ul adm in istra to r a  fost contele von Spleny, care a  răm as in funcţie până 
la 6 aprilie  1778. când locul său a fost p re lua t de generalul K arl Enzenberg. 
A cesta era fostul com andant, vrem e de 15 ani, a celui de-al doilea regim ent 
valah de g ran iţă  d in  T ransilvan ia şi el va răm âne în funcţie până la desfiin
ţarea adm inistra ţie i m ilitare.

A dm inistra toru l, care trebu ia  să fie u n  m ilita r de rang  înalt, e ra  g en e 
ralu l com andant al trupelor tle ocupaţie din zonă şi răspundea de în treaga si
tua ţie  m ilitară, economică, politică şi adm in istra tivă  a provinciei.

Consilierul e ra  un  ofiţer ce trebu ia să cunoască legile şi obiceiurile ţă rii 
şi avea ca sarcină ap lanarea eventualelor conflicte cu turcii şi pu rtarea  cores
pondenţei în lim ba rom ână. Lui ii erau  subordonaţi un secretar ce p u rta  toată 
corespondenţa oficială .şi un registrator.

31 R. Fr. K aindl, op. cit., p. 10—11 ; (D. S turdza, M. Kogălniceanu). op. cit,, 
p. 3 şi urm .

32 Veniamin Ciobanu, op. cit-., p. 36—38.
33 H urm uzaki, VII, p. 157—161.
34 lb idem , p. 175.
35 H urm uzaki, VII, p. 183—284 şi 485—‘188 ; Daniel W erenka, Die Verhand- 

lungen Osterreichs m it der T iirkei ilber den „Bukowiner District" „Jahres- 
bericht der S taats-U nterrealschule", W ien, 1981/1892,, p. 3—21; idem, Die Gren- 
Zregulicrung in der Bukow ina zu r ze it der Vercinnigung m ii Ostcrreich, J.B.L.M ., 
3/1895, p. 1—5 ; N. Iorga, Histoire des Roumains, p. 35—38.
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Planul acesta de destrăm are şi îm părţire  a ţă rii nu a p u tu t răm âne ascuns 
m ultă vreme. S tările  reun ite  ale Bucovinei, în frun te cu episcopul de Rădăuţi, 
Dosoftei Herescul, în  num ele întregii populaţii a ţării, îng rijo ra tă  de nenorocirea 
ce-o aştepta, delegau p e  boierul Vasile Balş să p rez in te  îm păratu lu i doleanţele 
lor in  legătură cu aceste planuri-'” . 'Vasile ba lş devine astfel, prim ul şi c e i  mai 
im portant reprezentant politie al românilor din noua provincie, care a dom inat 
cu au to rita te  în treaga v ia ţă  politică bucovineană d in  prim ele decenii a le  stăpâ
n irii austriece. M are boier, făcând p arte  d in tr-una din cele mai reprezentative 
fam ilii boiereşti din Moldova, cu o cu ltură vastă, desăvârşită  p rin  studiile fă
cute la  Viena, adept al ilum inism ului şi al reform ism ului iosefinist, Balş şi-a 
dedicat în treaga v ia ţă  activ ităţii de ap ă rare  şi p ropăşire a naţiun ii române.

Ca depu tat ai Bucovinei (Abgeordneter der Bukowina), reprezen tând  in te
resele tu tu ro r s tă rilo r provinciale, Balş rem itea In noiem brie 1780, contelui Ha- 
d ik  două m emorii foarte im portante, întocm ite de el personal, în care prezenţa 
dorin ţele ţării In faţa au to rită ţilo r cen trale  din Viena şi anum e o „Prea plecată 
Pro-m em orie" (U nterthaniges P ro  Memoria) şi un cuprinzător m em orandum , in 
titu la t „Descrierea Bucovinei şi a situaţiei ei interne" (Baschreibung d er Bu
kowina und deren  innern  Verhăltniss)

Textul acestor docum ente, ce se constituie în prima m anifestare politică  
im portantă a românilor d in  Bucovina, după 1775, este sem nificativ pen tru  în
cercarea de definire, pe baza drep tu lu i istoric şi natu ra l, a s ta tu tu lu i politie ai 
naţiun ii rom âne de aici, in rapo rt cu pu terea dom inantă in im periu.

In acest sens, Vasile Balş respingea ideea dezm em brării terito riale  a Buco
vinei şi a lip irea ei la G aliţia sau T ransilvania, cerând păs tra rea  in tegrită ţii te
rito riale  a provinciei, sub ju risd ic ţia  A dm inistraţiei m ilitare, cu un grad de auto
nomie. po triv it cu trecu tu l ei istoric şi caracteru l său etnic aparte. La aceasta 
se adăuga şi exem plul pe care-1 pu tea  oferi Moldovei soarta  Bucovinei. Tot- 
odata, în  num ele „bunăstării patriei sale" şi a supuşilor ei, după ce descria 
„adevărata s ta re  a ţării, nevoile şi violările naţiei", el form ula, în num ele „bi
nelui obştesc", un adevăra t program  de m ăsuri pen tru  reorganizarea întregii 
vieţi publice d in  Bucovina

Sem nificativ  este faptul că aceste scrieri politice d in  Bucovina, acceptând 
ideea generală în teoria şi p ractica politică a Europei secolului lum inilor, că 
m onarhia răm ânea cea mai bună şi m ai po triv ită  form ă de guvernare, cu con
diţia  să fie lum inată M, dezvoltă tem a m onarhului bun şi lum inat, constru ită 
in conform itate cu im perativu l ra ţiun ii de stat, in care  statu l nu mai este o 
proprie ta te  a suveranului, ci un  bun  comun, căru ia  suveranul îi asigură gesti
unea în interesul t u t u r o r S t a t u l ,  sublim at în persoana îm păratu lu i lum inat, 
ap a re  astfel ca un g aran t al securită ţii colective, fiind  sursa de la care em ană 
„bunăstarea supuşilor săi‘,:>ti.

Deşi la 23 noiem brie 1780, contele H adik recom anda acest memoriu bună
voinţei im periale îm păratu l a  decis ca cele cerute în m em oriu să răm ână „in 
suspenso", continuându-se m ăsurile în vederea alip irii de G a li ţia 9K. Totuşi, îna
in te de a hotăra defin itiv  soarta  Bucovinei, losif a l II-lea so hotărăşte să ceară 
păre rea  în această  p riv in ţă  şi şefului Cancelariei reunite  boem iano-austriece.

51 Fr. Zieglauer, Ceschichtliche Bilder aus der Bukow ina zur Zcit der iister-
reichischen. M ilitarvcrw altuny [1784—1786), voi. II, Czernow itz 1895, p. 46; J. 
Polek, op. cit., p. 54 : R. Fr. K aindl, op. cit., p. 9 ; M, lacobescu, op, cit,, p, 8.

52 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., VI/2 şi V I/3  a ; J. Polek, op. cit., p. 103.
nr. III si p. 103—112, nr. IV.

53 lbidem .
54 Paul Hazard. Gândirea europeană în  secolul al X V Ill-lea . De la Mon-

tesquieu la Lessing, Ed. Univers. Bucureşti, 1981, p. 176.
55 Georgcs Gusdorf, L 'avenem ent des sciens hum ains  ou siecle des Lum ie- 

res. Paris. 1973, p. 512.
56 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, VI/2 ; V I/3 a.
57 lb idem , VI/3 a, f. 2—33.
58 J . Polek. op. cit., p. 54.
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contele Bliimegen, trim iţându-i la  10 decem brie 1780, m em oriul in  cauză. In  
nota de răspuns a şefului Cancelariei aulice, din m artie  1781, după lecturarea 
m em oriului lu i Balş, se preciza că „Bucovina in nici (un caz nu  trebuie să fie 
unita eu a ltă  provincie, ci să fie tra ta tă  ca o provincie cu totul separată", p en 
tru  ca, p rin  aceasta, să se câştige „sim patia şi încrederea naţiun ii moldovene" w‘, 
a tâ t  de necesară în  realizarea p lanurilo r v iitoare d e  expansiune a Im periului 
habsburgic spre gurile Dunării.

In aceeaşi perioadă, Vasile Balş, după ce, din septem brie 1780 in trase în  
serviciul A dm inistraţiei m ilitare, îna in ta  noi propuneri Consiliului Aulic de Răz
boi, la  5 ap rilie  1781, în care insista  d in  nou asupra necesităţii m enţinerii in 
div idualităţii acestei provincii, ca şi a su p ra  în fiin ţă rii de şcoli publice din ve
n itu rile  m ănăstirilor, a stim ulăriii ţă ran ilo r în m uncă, p rin  privilegii şi răs
p lă ţi e tc .w.

In  urm a acesto r insistenţe, la  20 mai 1781, lo sif al II-lea dispune ca Bu
covina să răm ână in continuare sub conducerea Consiliului Aulic de Război. 
Acesta u rm a sa schiţeze un proiect de constitu ţie a  Bucovinei, care să p revadă
o adm in istra ţie  uşoară şi d reap tă, d a r  profitab ilă  pen tru  v isteria  im p e ria lăw.

Consiliul, in  rapo rtu l său din mai 1781 că tre  prim ul m inistru , Hatzfels, şi-a 
însuşit p ropunerile făcu te de Balş, referitoare  la  în fiin ţa rea  unei episcopii şi a 
consistoriului, a şcolilor publice, la  îm bună tă ţirea  com erţului şi a  soartei ţă ra 
nului ete., adăugând  şi a lte  propuneri m enite să dezvolte econom ia bucovi
neană ia. Totodată, îm păratu l hotăra ea boierul Vasile Balş să fie folosit la re 
zolvarea tu tu ro r problem elor legate de întocm irea planului de reorganizare a 
Bucovinei şi nu într-o  funcţie lim ita tă ^  Se pare insă că Balş şi-a depăşit a tr i
buţiile şi a  in tra t in tr-un  conflict de interese cu Enzenberg, ceea ce I-a deter
m inat pe îm păra t să-l num ească, în anul 1783, cu p rile ju l vizitei sale în  Bu
covina, in funcţia de concepist al Consiliului Aulic de Război din Viena'**.

In condiţiile politice in ternaţionale din sud-estul Europei, determ inate de 
a lian ţa  austro-rusă şi de prefigurarea viitorului conflict ruso-austro-turc din 1787, 
îm paratu l losif al II-lea, a fla t in vizită în G aliţia, a luat o ho tărâre  neaştep
tată, poate şi sub in fluen ţa  nobilim ii g a liţien e10. aceea a  desfiin ţării A dm inis
tra ţie i M ilitare şi în locuirea ei cu o adm in istra ţie  civilă, având in fru n te  un 
căp itan  ţinu tal ■*. P rin  aceasta. Bucovina era incorporată provinciei G aiiţia, ca 
sim plu ţin u t adm in istra tiv  a l acesteia, pierzându-şi ind iv idualitatea politică de 
care  se bucurase de la ocupare şi până a tu n c iw. M ăsura a  creat posibilitatea 
ruperii statu-quo-ului naţional rom ânesc, cu im plicaţii d ram atice in evoluţia is
torică u lte rioară a  acestei provincii. Această ho tărâre  de desfiin ţare a autono
miei provinciale a  provocat opoziţia rom ânilor din Bucovina, redobândirea au 
tonomiei devenind principala cerin ţă  a program ului naţional, până la obţinerea 
sa, in anul 1849.

Institu irea  adm inistraţiei habsburgice în Bucovina a  operat, în  tim p, schim 
bări şi in stru c tu ra  adm in istra tiv -ju rid ică a provinciei. Astfel, la inceput, d a
to rită  instab ilită ţii politico-diplom atice in ternaţionale , create  p rin  noua achiziţie 
făcută de Casa de A ustria, im perialii au păstra t vechea constituţie adm in istra
tivă m oldovenească a provinciei, cu un staroste în fruntea ţinu tu lu i C ernăuţi şi 
un  ispravnic în  frun tea  celui sucevean ; cu şoltuzi, staroşti şi pârgari în  fru n 
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tea celor trei o r a ş e : C ernăuţi, Ş iret şi Suceava : cu vornici şi vatam ani In fru n 
tea satelor, toţi având  a tribu ţii adm inistrativ-fiscate şi ju d ecă to reş ti1*.

După consolidarea situaţiei ex terne şi in te rne s-a trecu t trep ta t la reorga
nizarea adm in istra tiv -ju rid ică  a provinciei, sub im periul teoriei si practicii poli
tice iosefiniste, care urm ărea şi în cazul Bucovinei restrângerea şi contopirea 
particu larism ulu i naţional local, într-o viziune cosmopolită, in tegratoare . T rep
tat, vechile institu ţii adm in istra tive ţin u ta le  moldoveneşti vor dispare, locul 
funcţionarilor moldoveni fiind  lua t de ofiţerii austrieci, prim ii devenind doar 
un fel de a ju toare  ale celor din urm ă. Pe nesim ţite au fost in troduse in ţa ră  
norm ele austriece de drep t public şi privat. P rim a schim bare sem nificativă se 
produce în 1779, cînd Enzenberg îm parte  terito riu l provinciei în cinci directo
ra te , cu sediul în C ernăuţi, Suceava, Ş iret, în C im pulung Moldovenesc şi in 
cel ru sescw. D irectorii adm in istrau  d istric te le lor şi judecau certu rile  ivite in 
a ria  lor de com petenţă.

în  anu l 1780 s-a în fiin ţat la  C ernăuţi un tribunal m ilitar, căruia îi erau 
subordonate două judecătorii, una în  C ernăuţi şi a lta  în Suceava, iar din anul 
1783 se institu ia o judecătorie specializată pentru  cauze crim inale cu sediul în 
oraşul Şiret. Acestea se constituiau p en tru  boieri in prim a, iar pen tru  săteni şi 
orăşeni în  a doua instan ţă  de judecată vu.

Tot in anul 1783 Bucovina a fost re lm părţită  din punct de vedere adm i
n istra tiv  in patru  d irectorate  (Cernăuţi, V ijniţa, Ş ire t şi Suceava), subordonate 
A dm inistraţiei M ilitare din Cernăuţi. Conducerea o aveau ofiţerii im periali, că
ro ra li se adăugau un num ăr de funcţionari moldoveni L im ba oficială era  cea 
germ ană, d a r m ajoritatea actelor oficiale erau traduse in rom âneşte, deoarece 
germ ana era necunoscută m ajorităţii locuitorilor p ro v in c ie in . P rin  noua reo r
ganizare. d irectorilor d istric tuali li se lua dreptul de judecată, ei, răm ânând  
num ai cu a tribu ţii adm inistrative. După 1786, locul d irectorilor m ilitari va fi 
luat de funcţionari civili.

Reform ele im periale au înlocuit, începând cu anu l 1783, vechea form ulă 
m oldovenească de conducere a oraşelor bucovinenc. cu şoltuzi, starosti şi pârgari. 
cu o form ulă m odernă, m agistratul sau m unicipalitatea, ce avea în frun te un 
jude  m unicipal (Stadtrichter), a ju ta t de un consiliu m unicipal, a lcă tu it din re- 
reprezen tan ţi aleşi din rândul populaţiei orăşeneşti. M agistratul avea în a trib u 
ţiile sale responsabilităţi adm inistra tive , judecătoreşti (constituindu-se în prim a 
instan ţă pentru  orăşeni pentru  pricini ce nu priveau  mai m ult de 10 fl.), po
liţieneşti, pom pieristice, ed ilita r-u rb an e  ş.a. rj. Regulam entul în tocm it de gene
ralul Enzenberg în anul 1785 reglem enta, sub raportu l formei şi a fondului, noua 
in stitu ţie  adm inistra tivă o răşeneascăn . M agistratele orăşeneşti nu vor fi reo r
ganizate după încorporarea Bucovinei la G aliţia, ci vor fi lăsate „în sta tu - 
quo-ul organizării aprobate pen tru  ele" '3.

Noile institu ţii adm in istra tiv -ju rid ice introduse în Bucovina, având tendin ţe 
de egalizare, uniform izare şi încadrare în norm ele generale de adm in istra re  a 
Im periului habsburgic, răspundeau  cerin ţelo r politicii iosefiniste a epocii. Tot
odată ele au constituit un pas îna in te  pe calea m odernizării institu ţionale, dic
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IN STITU IR EA  ADM INISTRAŢIEI HABSBURGICE

ta te  de ra ţiun ile  dezvoltării economico-sociale de la sfârşitu l secolului al
X V III-lea.

în  viziunea îm păratu lu i losif al II-lea, conform  ideii sale de dom inare 
a bisericii de că tre  sta t, în fiin ţarea  unei episcopii separate a  Bucovinei, scoase 
de sub ju risd ic ţia  m itropolitului din Iaşi şi a patria rhu lu i din Constantinopol, 
instalarea consistoriului episcopal şi reg lem entarea clerului ortodox, constituiau 
tem eiurile începutului tu tu ro r am eliorărilor şi reform elor care trebuiau  să fie 
făcute in această nouă provincie i

D ar ideea reglem entării şi reform ării vieţii bisericeşti l-a preocupat şi pe 
Vasile Balş, principalu l rep rezen tan t politic al rom ânilor d in  zonă, care a 
în a in ta t contelui Hadik, începând cu 1780, mai m ulte memorii. în  acestea, ex 
punând situa ţia  clerului şi a bunurilor m ănăstireşti, fenom enele negative gene
rate  de cum părarea posturilor în biserica ortodoxă şi unele abuzuri comise de 
stareţi, se pronunţa, in consens cu ideile im periale, pen tru  organizarea unei epis
copii proprii a Bucovinei, sub conducerea episcopului Dosoftei. De asem enea 
se p ronun ţa  îm potriva scoaterii d in Bucovina a ven iturilor m itropolitului Mol
dovei. In opinia sa, deposedarea m ănăstirilo r de moşiile lor, propusă de Ad
m inistraţia m ilitară, a r  fi fost dezavantajoasă, stâ rn ind  reprobarea clerului şi 
a  populaţiei. De aceea propunea în fiin ţarea  unui consistoriu pen tru  adm inis
tra rea  bunurilo r m ănăstireşti, ca stadiu ce urm a să înlesnească mai lîrziu e ta
tizarea lor. Banii proveniţi din ven itu rile  m ănăstirilo r trebuiau  să fie folosiţi 
p en tru  trebuinţele, bisericii bucovinenc şi mai ales spre înfiin ţarea de şcoli 
publice 71.

După mai m ulte tra ta tiv e  cu episcopul Dosoftei şi cu m itropolitul Mol
dovei. la 12 septem brie 1781, Consiliul Aulic de Război a trim is pa ten ta  im 
perială de num ire a lui Dosoftei Herescul în funcţia de episcop exem pt greco- 
neunit al Bucovinei m.

Noua episcopie era scoasă de sub ascultarea m itropolitului Moldovei, fiind 
pusă sub jurisd icţia M itropoliei sârbeşti de la Carloviţ, (Karlowitz), în problem e 
dogm atice şi spirituale , aidoma ortodocşilor din T ransilvania. P rin  aceasta, lo- 
sif al II-lea urm ărea să pareze un posibil am estec al Rusiei, prin  interm ediul 

ortodoxiei, în zonă. care a r  fi p u tu t pune în pericol securitatea sa in ternă, am e
n in ţând  chiar stăpân irea habsburgică asupra acestei provincii.

P e  linia continuării reform elor în dom eniul ecleziastic, la începutul an u 
lu i 1782, Vasile Balş a trim is generalului Enzenberg şi episcopului Dosoftei 
un plan cu priv ire  la în fiin ţarea şi funcţionarea consistoriului Bucovinei. Acesta 
urm a să fie form at din episcop şi alte p a tru  persoane (doi clerici şi doi laici). 
Consistoriul trebu ia să ia in evidenţă ven itu rile  fiecărei m ănăstiri, să reglem en
teze felul de v ia ţă  al călugărilor şi preoţilor, ca şi ven itu rile  şi cheltuielile 
lo r w. Ca urm are  a aprobării acestui proiect şi continuând lin ia  secularizărilor 
începute în partea  vestică a m onarh iei’***, îm păratul losif a l II-lea desfiinţa, in 
anul 1783, douăzeci din cele douăzeci şi trei de m ănăstiri şi schituri existente 
în Bucovina, secularizându-le moşiile, pe motiv că nu au în tre ţin u t şcoli sau 
spitale, deci nu au depus o activ itate  p rofitabilă societăţii. Din moşiile m ănăs
tireşti şi episcopale, care însum au peste jum ăta te  din suprafaţa  provinciei, s-a 
form at Fondul religios greco-neunit al Bucovinei, care a devenit cel mai m are 
p roprie tar funciar din p rov inc ie81.

Reorganizarea bisericii bucovinene avea să se încheie prin  punerea in 
aplicare, cu ordinul îm păratu lu i din 26 aprilie  1786, a Regulam entului adm i
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MUTAI ŞTEI-'AN CEAUŞ’;

n istra ţie i bisericeşti (Geistlicher Reguli ru n g sp lan )s-. P rin  acest plan aveau să 
fie puse in operă şi m ulte din ideile avansa te an terio r de V asile Balş, el con
tribu ind  in m are măsurii Ja elaborarea lui în calitatea sa de concepist a! Con
siliului Aulic de Război

Regulam entul stabilea că în frun tea bisericii bucovinenc era episcopul, care 
e ra  num it d irect de îm părat, in  calitatea acestuia de patron  al bisericii orto
doxe din Bucovina. Rezolvarea trebu rilo r eparh iale revenea Consistoriului, a l
cătu it din episcop şi patru  consilieri, doi clerici şi doi laici. Episcopia Bucovi
nei era  îm părţită  în şase d e c a n a te : C ernăuţi, Ceremuş, N istru, Berhom et, Vi- 
cov şi Suceava, conduse de protopopi, ce erau  num iţi de episcop din rândul 
parohilor din protopopiat. Egumenii celor trei m ănăstiri răm ase în fiin ţă  erau 
aleşi de soborul m onahal şi confirm aţi de episcop, cu asentim entul guvernato
rului. Fiecare din cele 186 de parohii îşi avea patronul ei, de regulă p roprie ta
ru l satului, ia r  în  lipsa acestuia, şeful adm inistra ţie i ţării. In p riv in ţa  p reotu
lu i sătesc, noul regulam ent stabilea, în conform itate cu ideile ioseLniste, ca 
acesta trebu ia să fie acum  nu num ai educatorul religios şi m oral, d ar şi civic, 
al poporului şi un colaborator activ  al statului. El e ra  foarte îndeaproape con
tro la t de s ta t şi avea obligaţia de a ţine starea civil ti pen tru  parohia lui.

Tot clerul era salarizat, iar pen tru  îm bunătăţirea m ijloacelor de existenţă 
ale preoţilor, Ii se acorda o sesie de 24 de fălci, care era scutită de contribu
ţie, ia r  parohienii erau obJigaţ' să-i presteze doini zile de clacă pe an. L im ba 
oficială a eparhiei era cea rom ână, in care se oficiau şi slu jbele religioase, d a r 
corespondenţa oficială cu au to rită ţile  publice se făcea in lim ba germ ană.

in p riv in ţa  bunurilo r mobile ri im obile ce constituiau Fondul religios bu
covinean se prevedeţi că ven itu rile  rezu lta te  in averea fondului u rm au să fie 
folosite pen tru  în tre ţinerea  clerului şi p en tru  şcoală, ca si p en t.u  „orosoeri- 
ta tea  u m a n ită ţii"B4.

Reform ele iosefiniste în dom eniul ecleziastic au produs un adevărat im 
pact la nivelul societăţii bucovinene. Se produc frăm ântări, m ai ales în rândul 
clericilor, care protestează îm potriva secularizării şi a ruperii legăturilo r confe
sionale cu Moldova, de care erau  legaţi p rin tr-o  în treagă evoluţie com ună. Tn 
subordonarea faţă  de m itropolia sârbească se sesiza un potenţial pericol de 
deznaţionalizare pentru  rom âni. De asem enea au loc mişcări şi in  mediul ru 
ral, concretizate prin  em igrări peste g ran iţă , în Moldova, d upă  cum  o dem on
strează repetatele apeluri făcu te de episcopul Bucovinei că tre  populaţia rom ă 
nească a sa telor de a nu da ascu ltare „oam enilor răzvră tito ri şi mincinoşi", ce 
instigau la părăsirea ţării, pe m otivul „stricării credinţei noastre" de împărat®» 
A taşam entul ţă ran ilo r rom âni faţă  de sistem ul de valori com une create de o r
todoxie începe să devină idee naţională şi în Bucovina, la fel ca în  T ransil
vania sau Serbia® .

Învăţăm ântul a trebu it să fie ad ap ta t şi el tend inţelor politice im periale de 
centralizare, uniform izare şi unificare. Scopul era ca sta tu l habsburgic să de 
ţină  prim atul şi in acest dom eniu a tâ t de im portan t în viaţa sp iritua lă  a unui 
popor, iar prin  institu irea de şcoli publice, în  locul celor confesionale, să-şi 
pdata im pune politica proprie  în dom eniul educaţional. P ornind de la norma 
Îm părătesei M ăria Thcresa. liatlo  education.: (1777). losif al II-lea punea ac
cent, po triv it concepţiilor sale de guvernare, pe învă ţăm ântu l elem entar, care 
devine obligatoriu şi gratuit. Şcoala trebuia să dea, înainte de toate, buni pro
ducători şi deci buni contribuabili, buni soldaţi, buni cetăţeni, fără deosebire
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i n s t i t u i r e a  a d m i n i s t r a ţ i e i  Ha b s b u r g i c e I tV

di- neam  sau confesiune, care urm au să aibă un m inim  de cu ltu ră  şi un m i
nim de educaţie civică.

Ideile îm păratu lu i in dom eniul învăţăm ântu lu i se vor în tâln i cu cele aie 
lui Balş. Acesta, încă din noiem brie 1780 insista p en tru  institu irea  unui fond 
din veniturile  moşiilor m ănăstireşti, pen tru  în fiin ţare  de şcoli publice în Bu
covina. In aceste şcoli urm a să se facă instru irea tineretu lu i din toate s tă rile  
sociale „atâ t în cele religioase, câ t şi in ştiin ţe le  necesare, pen tru  ca din aceste 
v lăsta re  să se form eze demni cădeţi ai s ta tu lu i"8'. A ceastă cerin ţă, ce consti
tu ia „dorinţa cea mai arzătoare  a  tu tu ro r com patrio ţilor" 88 rev ine în  repetate  
rânduri in scrie rile  sale p o litice11'. Acest accent repe ta t pus pe şcoală avea 
m enirea, conform ideilor ilum iniste, de a em ancipa omul p rin  educaţie, spre a 
deveni un cetăţean util s ta tu lu i;w.

P en tru  transpunerea  în practică a politicii sale în domeniul şcolar. C urtea 
clin Viena va cere lui Enzenberg să deschidă şcoli germ ano in cele trei o r a ş e : 
C ernăuţi, Suceava şi Ş iret, pen tru  copiii m ilitarilor şi ai funcţionarilor, la care 
şi populaţia rom ânească putea „învăţa să citească, să scrie şi să socotească in 
lim ba g e r m a n ă " I n  acest scop, deoarece in Bucovina nu existau cadre di
dactice care să corespundă scopului propus, de a crea şcoli germ ano-rom âne. 
au lost aduşi din T ransilvania, în 1783, învăţătorii losif T hallinger şi Anton 
de M arki A flat in vizită in Bucovina, în vara  aceluiaşi an, îm păratu l losif 
al îl- lea  îşi exprim a dorin ţa  ca „să se in troducă ob ligativ itatea învăţăm ântului 
p en tru  în treaga populaţie", din această p ro v in c ie îU.

Acest deziderat al îm păratu lu i va fi transpus în  practică prin  acelaşi re 
gu lam ent de organizare a  clerului din 1786 •**. P rin  acest p rim  regu lam ent şco
lar al Bucovinei se stabilea laicizarea învăţăm ântu lu i, etatizarea şcolii ca şi 
obligativitatea frecventării şcolii. Vechile şcoli m oldoveneşti, afla te  pe lângă 
unele m ănăstiri sau biserici, erau  desfiin ţate, iar în locul lor se în fiin ţau  şcoli 
triv iale, cu o d u ra tă  de trei ani, în care se însuşeau cunoştin ţe elem entare de 
scris, citit şi socotit, fiind destinate mai ales copiilor din mediul ru ra l ; şcoli 
principale sau de căpetenie, destina te  fiilor celor înstăriţi, ce p regăteau copii 
pen tru  şcolile norm ale sau p en tru  unele funcţ'i în adm in istra ţie  ; şcoli norm ale, 
c:.- pregăteau cadre pen tru  adm inistra ţie  Şi dascăli p en tru  şcolile triviale. Pen tru  
nevoile bisericii bucovinene era  în fiin ţa tă  o şcoală clericală la Suceava, baza de 
pornire a v iitorului In stitu t teolopie din C ernăuţi, ce p regătea viitori preoţi.

Întreţinerea şcolilor, ca şi p la ta  învă ţăto rilo r şi a m anualelor necesare, se 
realiza din ven itu rile  Fondului Religios al Bucovinei. învă ţăm ân tu l se p reda 
in lim ba rom ână şi g e rm an ă35 Prin aceasta, in tr-o  p rim ă perioadă, iosefinism ul 
a favorizat rid icarea cu ltu ra lă  a rom ânilor bucovineni, la fel ca în T ransilvania 
si B a n a t*  lim ba germ ană nu stânjenea, deocam dată, dezvoltarea lim bii naţio
nale, ci deschidea drum ul spre funcţii publice, p rin  studii superioare.

87 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, V I/3  a, f. 15.
38 lbidem.
89 lbidem , VI/27 ; V III/46.
90 Emanuel Turczynski, Von der AuJklarumj zu m  Fruhliberalismus. Poli-

tische tragergruppen und deren Forderungsc.atalog in  Rurruinicn, Mîinchen, 1985, 
p. 59. '  . . .

91. Fr. Z ieglauer, Die Entwiclclung der Schulw esens in der Bukoivina scit 
der V ercinigung des Landes m it Ostcrreich (1774—1899), Czernow itz, 1899, p. 42 51.

92 J. Polek, Die Anlange des Volkschulw esens in  der Bukow ina, Czerno
witz. 1891, p. 54.

93 J. Polek, Joscph’s II Reiscn..., p. 136.
94 Normalien der Bucovinaer..., p. 131—134.
95 Ib id cm ;  Isidor Onciul, Fondul religionar ortodox român, Cernăuţi, 1891. 

p. 131—134 ; i. V. Gora.ş, lnvă ţăm în tu l românesc in ţinu tu l Sucevei, 1774—1918, 
Bucureşti, 1975, p. 44—49.

96 D. Prodan, op. cit., p. 242.
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Acum, acelaşi bo ier Balş, ce insistase îndelung asu p ra  necesităţii în fiin 
ţării de şcoli publice, care să a tragă  şi pe copiii d in Moldova, aducea din Vie
na 4 000 de cărţi de citire, aritm etici, catehism e, în  lim ba germ ană şi rom ână, 
ce au fost d istribu ite  g ra tu it elevilor din Bucovina, precum  şi Cartea trebuin
cioasa pentru  dascăli'-1'. E forturile depuse de Balş in această direcţie, grefate 
pe cele ale adm inistra ţie i habsburgice, sunt com parabile cu cele depuse în 
T ransilvania de reprezentanţii Şcolii Ardelene. Totodată, ele relevă d im ensiunea 
pe care o dobândise cultura, în special şcoala, sub influenţa ideilor ilum iniste 
in ideologia politică, considerată acum  ca factor esenţial de em ancipare socială 
şi de progres al societăţii pe ansam blu.

Şi in dom eniul economico-social, institu irea adm inistraţiei habsburgice In 
Bucovina a  de term ina t unele schim bări în rap o rt cu perioada an terioară , în 
conform itate cu ideile politice dom inante în im periu. P unctând doar câteva 
d in num eroasele aspecte a le  problem ei, caro răzbat din vastitatea m aterialu lu i 
docum entar, se cuvine să m enţionăm  că o observaţie generală, că evoluţia eco- 
nom ico-socială a Bucovinei in perioada 177*1—1786 şi o b ună  bucată de tim p 
dupa aceea a fost profund m arcată de direcţiile de dezvoltare stipu la te  de mer
cantilism  şi de concepţiile fiziocratice a le  îm păratu lu i losif al II-lea. M ercan
tilismul'**. rid icat la rangul de politică tle stat. mai ales in tim pul Măriei The- 
reza, recom anda încura jarea industriei naţionale şi dezvoltarea ei, dezvoltarea 
com erţului şi deschiderea de debuşeuri pen tru  produsele naţionale în afara 
gran iţelor im periului, căutând să obţină p lus-valoarea în sfera circulaţiei p rin  
rea liza rea  unei balanţe com erciale active. In acest sens, C urtea d in  Viena a 
activat în  d irecţia  transform ării oraşelor bucovinene in  im portan te cen tre  de 
producţie şi de schim b com ercial, spre a putea pune în valoare, sub raport eco
nomic, im portan ţa poziţiei geografice a Bucovinei în traficul comercial in te r
naţional d in tre  Moldova, T ransilvania şi Polonia, d a r  şi ca o zonă, care, aflată 
la gran iţa  Im periului otoman, putea servi excelent expansiunii economice aus tri
ece spre gurile D unării şi M area Neagră!’*. .Măsurile luate  au  favorizat aşeza
rea  in oraşe a  „m eşteşugarilor germ ani, buni si învăţaţi" 1OT, aparţinând  celor 
mai d iverse profesium , care, a lă tu ri de cei indigeni, u rm au  să satisfacă nevoile 
in terne şi să furnizeze produse m anufactura te  pen tru  export, Moldova consti- 
tilind u n  excelent debuşeu în  acest scop. T endin ţa p rincipală  a  perioadei a 
fost. aşa cum  rezultă din actele Consiliului Aulic de Război, de a spori popu
laţia oraşelor, ca şi a Bucovinei în general, p rin  atragerea  a lă tu ri de meseriaşi 
a unui num ăr cât mai m are de negustori din M oldova şi din provinciile im pe
riale, existând ch iar proiectul întem eierii unor colonii com erciale, de negustorii 
arm eni din G a li ţia ,M. Pe lin ia  încura jării com erţului, in tern  s-au desfiinţat o 
serie de taxe şi văm i interne, s-a da t posibilitatea aprovizionării negustorilor 
bucovineni cu m ărfuri şi de a desface propriile lor produse in provinciile im 
periului fără a plăti vam ă, iar în p riv in ţa  com erţului extern  s-au obţinut, prin  
firm anul Porţii, im portante scu tiri .şi în lesniri pen tru  cei ce făceau com erţ în 
M oldova1"'-’.

A dm inistraţia habsburgică a  u rm ărit să  determ ine şi o anum ită  dezvoltare 
industrială . In sectorul a lim en tar au ap ă ru t câteva fabrici de bere la Cernăuţi. 
Suceava. Câm pulung, scu tite  de orice tax ă  pe producţie şi com ercializare, în

97 .1. Polek, Die Anjdnge..., p. 75 ; Lucia Protopopescu, Noi contribuţii la 
biografia lu i Ion Budai-Deleanu, Bucureşti, 1967, p. 93—98.

98 Gheron Netta, Expansiunea economică a A ustriei şi explorările ei ori
entale, Bucureşti. 1931, p. 10 ; M eyers Taschcnlexihon Geschichte, Band ■!, M an- 
nheim , 1982, p. 109.

99 M ihai-Ştefan Ceauşu, Emil 1. Em andi. Aspecte din evoluţia economico- 
socială şi u rbană a oraşului Suceava intre anii 1774—1786, p. 76 şi urm .

100 Arh. St. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, X X /94, f. 4 şi 
X XI '30, f. 3—5.

101 J. Polek. Die Arm eniei■ in der Bukow ina, „J.B.L.M." 12/1904, Czernowitz, 
1905, p. 4.9—53.

102 M. St. Ceauşu, Emil I. Em andi, op. cit., p. 77—78.

INSTITUIREA ADM INISTRAŢIEI HABSBURGICE

ideea de a se încu ra ja  consum ul de bere şi a  se ev ita  im portul de băuturi. 
In aceeaşi idee s-a încura ja t industria  alcoolului, care a  lua t un asem enea 
avân t încât, doar in câţiva ani s-a reuşit sistarea im portului de rachiu  din 
U craina. S -au luat m ăsuri p en tru  îm bună tă ţirea  perform anţelor în  domeniul 
m orăritu lu i. p rin  în fiin ţarea  dc m ori după „model germ an", care lucrau  aproape 
to t tim pul anului.

D at fiind  fap tu l că pădurile acopereau o m are p a rte  a teritoriu lu i p ro
vinciei, habsburgiî au cău ta t să pună în  valoare această bogăţie n a tu ra lă  prin  
în fiin ţarea a două joagăre mecanice, unul pe Ş ire t şi a ltu l pe M oldova103.

De asem enea, im ediat după ocupare s-au făcut prospecţiuni geologice în 
m unţi, pen tru  a descoperi bogăţii m inerale, căutând să se exploateze au ru l pe 
valea B istriţe i1̂ 1, m inereul de fier la Iacobeni. iar neferoasele la  P o jo râ ta110. 
E xploatarea sării a rep rezen ta t una din preocupările im portan te  ale adm in istra
ţiei austriece, cău tând  să se pună capăt im portu lu i de sare din M oldova100.

Concepţiile fiziocratice îm părtăşite  de losif a l II-lea, transferând  plus-va
loarea din sfera circulaţiei în sfera producţiei, puneau accent, conform doctrinei 
d rep tu lu i na tu ra l, pe drep tu l de proprietate, păm ântul fiind tem elia producţiei, 
izvorul bogăţiei cetăţenilor şi a statului De aici efo rtu rile  sta tu lu i pentru  
determ inarea  îm bunătăţirii exploatărilo r agricole, prin introducerea de tehnici 
agricole noi, prin  preocupări legate de creşterea dem ografică, mai ales prin  
•colonizări şi p rin tr-o  preocupare sporită pen tru  am eliorarea soartei ţăranulu i, 
totul vizând in final o creştere a producţiei şi, de aici, a  ven iturilo r statului, 
tot mai m ult solicitate de nevoile in  creştere ale im periului.

P orn ind  de la aceste considerente, austriecii au  cău ta t să  dezvolte agricul
tu ra , p rin  încurajare , sprijin  şi exem ple. In locul culturii unice a porum bului 
s-au in trodus cu ltu ri diverse, în tre  care  cea mai im portan tă  a fost cea a  carto 
fului. S-a cău ta t să se sporească suprafaţa  cultivată, prin  desţelenirea terenu
rilo r nefolosite, aparţinând  I-'onduIui bisericesc, să se sistem atizeze satele, să 
se desece terenurile  um ede şi m lăştinoase, să se aducă colonişti care  să ser
vească de exem plu în agricultură, să sporească populaţia provinciei ,os. in acest 
scop in tre  1777—1786 au fost aduşi m aghiari şi s-au form at coloniile de la 
Istensegits, Fogodisten, H adikfalva. Joseffalva şi A ndrasfalva, lipoveni la Cli- 
m ăuţi, F ân tâna A lbă. nem ţi Ia B iala şi Iacobeni. A cestora li s-au adăugat un 
num ăr m are de ru ten i, veniţi în Bucovina din motive economice, m ilitare şi 
confesionale, care s-au aşezat mai ales in partea de nord a  provinciei, p ă tru n 
zând trep ta t şi spre sudul ci109. A început astfel încă de la  ;sfâr.şitul secolului 
al X V III-lea, m odificarea structu rii etno-lingvistice a Bucovinei, m odificare ce 
va lua proporţii în tim p, mai ales după încorporarea Bucovinei în  G aliţia.

In a ten ţia  îm păratu lu i de a se putea institui im pozitul asupra păm ântu
lui, s-a institu it în toam na anului 1781 o com isie m ilita ră  de delim itare a  p ro
p rie tă ţilo r din Bucovina, sub conducerea contelui M etzger, şi se încep prim ele 
m ăsurători cadastra le110. în  1787 se trece la separarea păm ân tu rilo r dom enicale

103 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., X X I/30, f. 17— 19.
104 Mihai Şt. Ceauşu, Noi date priv ind  relaţiile economice din tre Buco

v in a  şi Transilvania la sfârşitu l secolului al X V Ill-lea  şi începutul secolului al
X lX-lea, „Suceava", VIII/1981. p. 443—444.

105 G avril Irim escu, Dis istoria m ineritu lu i în Bucovina (1782-—1914), „Su
ceava", VIII/1981, p. 265 şi urm .

106 M ihai Şt. Ceauşu. Contribuţii la istoricul exploatării sării la sfârşitul 
secolului al X V III-lea  şi in  prima jum ăta te a secolului al X lX -lea  in Buco
vina, „Suceava", IX/1982, p. 378 şi urm .

107 Jean  Touchard, Histoire des idâcs poliliques, P aris, 1959, p. 411—412.
108 Arh. Şt. Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război, X X I/30, f. 23—31.
109 .1. Polek, Die Vereiniguncj der Bukow ina m it G alizien im  Jahre 1786,

p. 54
110 M ihai Şt. Ceauşu, Emil I. Em andi, op. cit., p. 84.
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ale stăpânilo r de cele rusticale ale clacaţilor, ţă ran ii dobândind dreptul eredi
ta r  de folosinţă a  păm ântu rilo r111.

In legătură cu situaţia  ţă ran ilo r şi cu reglem entarea rela ţie i d in tre  ţă ran i 
şi stăpâni, se evidenţiază fap tu l că adm in istra ţia  habsburgică a p ăs tra t în vi
goare, ca norm ă, aşezăm ântul lui Grigore III Ghica din 1776, căru ia i-a adău
gat elem ente noi, ca ju risd ic ţia  p e rso n a lă na. A cţiunile îm păratu lu i, ca .şi reven
dicările lui Balş, u rm ăreau  ca p rin tr-o  mai echitabilă repartiţie  a  dărilor, prin 
reglem entarea sarcin ilor iobăgeşti, p rin  am eliorarea rapo rtu rilo r ju rid ice d in
tre stăpâni şi ţă ran i, p rin  educaţie ţ i  învăţăm ânt, să se realizeze m odernizarea 
lumii rurale, stab ilita tea masei ţă răneşti şi transfo rm area ţă ranu lu i intr-un ade
vărat m em bru al statului.

In concluzie se poate aprecia că institu irea adm inistra ţie i habsburgice în 
Bucovina a fost o rezu ltan tă  a desfăşurărilo r politico-diplom atice din estul şi
sud-estul Europei, dom inate de rezolvarea chestiunii orientale şi poloneze, în
condiţiile avansului te rito ria l şi politic, to t mai pronunţat, al Im periu lu i hab
sburgic şi ru s  în zonă, pe fondul unei decăderi tot mai p ronun ţate  a Im periu
lui otom an şi a Poloniei. A nexarea nordului Moldovei de Im periul habsburgic 
s-a a fla t într-o strânsă  legătură cu politica pu terilo r europene fa ţă  de cele două 
chestiuni, în condiţiile războiului ruso-turc din 1768—1774, fiind o consecinţă  
a actului de îm părţire a Poloniei, d in 1772 :;i a deprecierii s ta tu tu lu i politico- 
ju rid ic  al P rincipatelo r Române.

In vederea scopului propus, d iplom aţia habsburgică a dat dovadă de m ultă 
supleţe, căutând să şi-i apropie pe ruşi, apoi, punând P oarta  otom ană în faţa 
faptulu i îm plinit, să o m anevreze in aşa fel încât să consim tă să-i cedeze acest 
teritoriu , iar în final să în lă tu re  suspiciunile şi neliniştea pu terilo r europene, 
convingându-le să încuviinţeze anexiunea făcută, fă ră  a revigora politica de 
com pensaţii teritoriale.

La jum ăta tea  secolului al X V III-lea, ciocnirile de interese în sud-estul
european conturează tot mai clar antagonism ul austro-rus, determ inat de pă
trunderea  Im periului ţa ris t în zona de interese habsburgice din Europa de 
sud-est. La aceasta se adăuga şi faptul că Rusia, folosind ortodoxia ca politică 
de stat, reprezen ta un real pericol pen tru  securita tea şi in tegritatea Im periului 
habsburgic, ce avea în com punerea sa m ai m ulte popoare ortodoxe, in acest 
context, dobândirea Bucovinei de Casa de A ustria reprezenta o excelentă po
ziţie in flancul Rusiei şi-i deschidea noi canale de penetraţie  in P rincipatele  
Române.

Politica prom ovată de îm păratu l losif al II-lea a jucat un rol esenţial în 
anexarea  acestui teritoriu . Iosefinism ul s-a m anifestat la nivelul Bucovinei, în 
mom entul institu irii adm inistra ţie i habsburgice, ca o a titud ine de restructurai'*'
a tu tu ro r dom eniilor vieţii societăţii.

Casa de Habsburg, in v irtu tea  d rep tu rilo r sale de suveran ita te  asupra te 
ritoriu lu i ocupat, va introduce prin  reform ele absolutism ului lum inat, concep
ţiile sale în dom eniul politic adm inistra tiv , bisericesc, cultural şi economico-soci al. 
Sub im pactul reform elor, vechile institu ţii m oldoveneşti de sorginte m edievală, fie 
că au fost m odernizate, fie că au  d ispărut.

Scopul p rincipal al tu tu ro r acestor reform e a fost de m odernizare a so
cietăţii în ansam blu şi de in tegrare a ei într-o dorită  un ita te  a im periului, în 
care statu l reprezenta elem entul esenţial.

în  institu irea adm inistraţiei habsburgice în  Bucovina se rem arcă, ca un 
fapt sem nificativ, realizarea unui dialog d in tre  adm in istra ţia  im perială şi p rin 
cipalul reprezen tan t politic al rom ânilor d in  zonă, boierul ilum inist V asiie Balş. 
Acesta, acceptând calea de dezvoltare preconizată de reform istul austriac, s-a 
im plicat direct, în ca lita te  de depu ta t al Bucovinei, în  toa te  m ăsurile  ce vizau 
m odernizarea edificiului social existent.

111 N. G răm adă, Stăpânii şi sătenii in  Bucovina intre 1775 şi 1848. „Anu
aru l M uzeului Bucovinei", an. I—II, C ernăuţi, 1944, p. 10.

112 Alfred Peyersfeld, Das Fronsivesen in d e r Bukow ina un ter osterreichi- 
scher V enualtung, „JBLM", XIX/1911, Czernowitz, p. 26 şi urm .
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DIE EIN FOH RU N G DER HABSBURG1SCHEN ADM INISTRATION 
IN DER BUKOW INA

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem  Studium  der V erfasser hervorhebt, auf dem  G rund einer reichen 
B ibliographie und der archivalischen Quellen, die H auptgesichtspunkte liber die 
ICinfiihrung der ostcrreichi^chen H errschaft in der Bukowina, .in der Zeitspanne 
1774—1787.’ Die A rt und Weise in welche der N ord-W est von Moldau durch 
die H absburgischen Reich einverleib t w ar. in den K onditionen der politischen- 
diplom atischen Entw icklung der Ost- und Siidost Europa in d e r zweiten llelften  
des XVIII .  Jah rhunderts , sind w eit aufgefiihrt, erach tend  dass die Einveriei- 
bung, e ine  d irek te  K onsquenz der ersten  Teilung Polcns im Ja h re  1772, w ie 
auch dem  russischen-turkischen Krieg zwischen 1768—1774, und der Entw er- 
tung dem  in ternationalen  politischen-juridischen Satzung der Rum anischen POrs- 
tentum er, gewesen ist.

Der Verfasser analysiert ausfuhrlich die A nw endung der Reform politik des 
K aisers Josephs II. in der Bukowina. M an heraushebt w ie Josephinism us, durch 
die Reform irung der allen politischen, adm inistrativen, kirchlichen, kulturellen , 
w irtschaftlichen und sozialen Bereiche, zu der M odernisierung der Ganzesgesel- 
lschaft gefiihrt hat.

In die EinfUhrung der habsburgischen A dm inistration in der Bukowina, 
man bem erkt die V erw irklichung eines. p ia lo g  zwischen den kaiserlichen zen- 
tra lle  und lokallc Behorden unde der H auptpolitischesvetreter der Iîuiriinen aus 
dem  Gebit, der Bojar Basilius Balsch, welche, in seiner B ukow iner A bgeordneter 
•Qualitat, in allen  M assnahm en verfolgend die M odernisierung dem  bestehenden 
Sozialgebiiude, verw ickelt hat.



CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA AGRICULTURII ÎN BUCOVINA 
IN TIM PU L STĂ PÂ N IR II AUSTRIECE (1775— 1918)

M I H E I  . A  Ş E R B A N

La 25 feb ruarie  1786, după m ai bine de un deceniu de la ocuparea de către  
austrieci a Bucovinei — acea parte  din N.V. Moldovei cunoscută de către  con
tem porani sub num ele de ţinu tu rile  C ernăuţi şi Suceava, ce reprezen ta ceva mai 
m ult de 10% din cuprinsul ţării — generalu l Carol Enzenberg şi colonelul Beck 
au  prezentat Curţii d in Viena o sta tistică priv ind noua provincie llab^burgiciî, 
sub num ele de R A TlO N AR H JM  P R O VIN C IAL, care de fap t cuprindea pc larg 
ansam blul problem elor politice, sociale şi economice afla te  in faţa acestora, in 
cadru l a nouă părţi, după cum urm ează :

1 . despre fam ilii şi num ăru l locu ito rilo r;
2. despre ag ricu ltu ră şi num ăru l v itelor ;
3. despre num ăru l caselor şi al clădirilor ;
<1. despre păm ânt ;
5. despre mori. rachierii şi berării :
6. despre dări şi im pozite ;
7. despre văm i ;
8. despre produse şi fabricate ;
9. despre îm bunătăţiri.
în  contextul acestei statistici se face o afirm aţie  de m arc însem nătate, pen tru  

obiectul acestei com unicări şi anum e că ..agricultura şi mai alea creşterea anim a
lelor sunt cele m ai valoroase surse alim entare şi de bogăţie ale ţării" ceea ce 
ne face să credem  că, incă de la începutul in stau rării stăpân irii austriece in 
Bucovina, noile au to rită ţi politice s-au preocupat să adm inistreze cu pricepere 
toate sectoarele de ac tiv itate  şi în special in dom eniul agriculturii şi creşterii v ite
lor. De altfel ne putem  da b ine seam a — cunoscând d is tribu ţia  form elor de relief 
in Bucovina — că în zona de m unte şi colinară (adică a obcinelor proprii in Buco
vina), circa 70% din suprafaţa  acesteia, ex istau  toate condiţiile pen tru  dezvoltarea 
creşterii anim alelor iar in zona de şes, circa 30%, se putea practica o agricu ltu ră 
in condiţii optime.

în  m om entul in care austriecii au ocupai Bucovina, păm ântul acestei pro
vincii rom âneşti e ra  în proprie ta tea ţă ran ilo r liberi şi a stăpânilo r de moşii (laici 
şi ecleziastici). Mai m ult, ca o situaţie  cu totul excepţională, o bună parte  d in  te ri
toriul Bucovinei din zona obcinelor se constituia într-o  enclavă funciară p riv ile
giată. sub num ele dc ocolul C âm pulungului Moldovenesc, o adevărată  republică, 
cum o denum eşte D. C antem ir in cunoscuta luc ra re  Descrierea Moldovei, ai cărei 
locuitori se ocupau cu creşterea v itelor m ari şi mici, dar şi cu a g r ic u ltu ra2.

1 K. F. von Enzenberg, R A TIO N A R IU M  PRO V IN C IA L  iiber alic zur poli- 
tischen Landesregierung gehorigen Gegenstiinde in  der B ukow ine, iceld ic in dem  
Tabellarischen A nhang sum m aisch aufgefuln t sind und in Jolgenden A bl ei lunge n 
K ritisch behandelt tuerden , în  Documente H urmuzachi, voi. VII. p. 468.

2 D. C antem ir, Descrierea M oldovei, ed. Gh. Adamescu, p. 61—62.
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Pe aceste păm ânturi, până la ocuparea lor de către  austrieci, băştinaşii cul
tivau în zona de şes cereale ca : porum bul, cunoscut sub num ele de grâu turcesc 
(lu rk isch en  Waitzen). grâul, secara, d a r şi unele p lan te  industria le  ca inul şi 
cânepa. Referindu-se la ag ricu ltu ra practicată  in Moldova la vrem ea sa, aprecieri 
valabile şi pen tru  secolul al X V III-lea până la ocuparea Bucovinei de austrieci, 
D. C antem ir făcea observaţia că „plantele ce nu se pot semăna pc m unţi, din  
cau.?a greutăţilor ju g u lu i şi furtunilor, cresc atât de boţ/ale pc întinsele câm pii 
încă; plugarul in anii cei buni, ia  dc 21 ori săm ânţa de grâu, secara d c  30 ori, 
orzul de 60 dc ori, iar pentru mciu... ia dc 300 ori sămânţa. Pentru ovăz — con
tinua C antem ir — M oldova n u  este mama aşa dc fecundă ca pentru celelalte ce' 
reale, nici nu este m u lt în trebu in ţa i, căci in locul lui se dă cailor orz ca hrană. 
M yiul tu Moldova de sus (deci şi in Bucovina) creşte foarte frum os de unde s-'i 
născut la ai noştri proverbul că m eiul din M oldova dc jos nu arc coajeJ. In p r i
vinţa creşterii anim alelor to t D. C antem ir sublinia faptul că zona C âm pulungului 
I'U'Osc (de fap t cel de pe Ceremuş), şi Câm pulungului Moldovenesc pc Moldova, 
erau  renum ite prin  păşunile lo r a tât pen tru  oi cât s i boii mici din această parte 
a  ţarii, boii cei mat graşi şi cei mai frum oşi aflându-se in zona C ernăuţi, pen tru  
caii mici din Moldova de m unte, puternici şi răbdători la muncă"'K

Cum au procedat au to rită ţile  austriece in Bucovina p en tru  dezvoltarea agri
culturii ? Mai intâi au procedat la secularizarea averilor m ănăstireşti creind fondul 
bisericesc care cuprindea mai m ult de 50% din arealu l B ucovinei.' Kestul arealu lu i 
a devenit dom eniile sta tu lu i sub num ele de fondul ca m e ra l5. Cât priveşte dom e
niile boiereşti ele au fost substanţial reduse, ca urm are a em igrării m ultora d in tre  
boieri in Moldova, cam la un deceniu de la ocuparea Bucovinei de către  austrieci, 
ca u rm are a decretului im perial din 14 m artie  1787 prin care boierim ea din Buco
vina era asim ilată cu cea din G aliţia (se ştie  că in 1786 Bucovina a fost integrată 
in provincia Galiţia). Ce s-a întâmplat de f ap t ?  P rin  em igrarea m ultor fam ilii 
boiereşti din Bucovina în Moldova, moşiile acestora, vândute in prealabil sau a re n 
date. au in tra t pe m âna unor oam eni, greci şi evrei care, ulterior, ca p roprie tari 
de moşii, au dobândit şi titluri de nobleţe". Mai târziu, câteva decenii după în fiin 
ţa rea  TabiUei Ţării în 1792 priv ind registru  funciar noua adm in istra ţi?  habsburgică 
avea să efectueze, in 1818—1820, la nivelul provinciei, un nou recensăm ânt al fon
dului funciar pentru  mai buna organizare a dezvoltării şi creşterii anim alelor, d ar 
şi pentru  red istribu irea dărilo r şi im pozitelor ce urm au să fie p lă tite  de pose>ori 
fie păm ânturi productive. Totodoată. cu acest p rile j se constata cuantum ul forţei 
dc m uncă existent in aceste dom enii de ac tiv itate  economică şi mai ales necesi
ta tea sporirii acestei forţe de m uncă. Aşa avea să se pună bazele unor colonizări 
efectuate periodic cu elem ente s tră ine  in Bucovina provenite nu  num ai din pro
vinciile cen trale  habsburgice dar. mai ales, din G aliţia. Tot în legătură cu forţa 
de m uncă, conducerea cen trală  a Im periului austriac  a procedat in 1818 la desfiin
ţarea prestării clăcii şi dijm ei. Până atunci în baza unei o rdonan ţe im periale din
22 m artie 1787 întreaga proprie ta te ru ra lă  fusese constitu ită din două părţi d is
tincte : proprie ta tea mică ţărănească (rusticală). şi m area  proprie ta te  nobiliară 
(dominicalâ). In aceasta din urm ă in tra  şi I’ondul bisericesc din Bucovina creat 
în 1786. In baza acestei ordonanţe im periale toţi p roprietarii de păm ânt erau obli
gaţi Ia p la ta  impozitului funciar către s t a t ; în plus ţă ran ii îm proprietăriţi datorau  
p resta ţii in m uncă şi natu ră  faţă de foştii p ro p rie ta r i7. P rin  scutirea de robotă si 
dijm ă, ţăran ii din Bucovina aveau acum  posibilitatea să-şi angajeze liber forţa do 
m uncă ori unde a r  dori. ca şi cei din T ransilvania. Dar nu num ai atât. Ţ ăran ii 
au  procedat in anii urm ători la v inderea păm ântu rilo r lor, pen tru  a-şi p lă ti datoriile 
băneşti faţă de nobili. D rept u rm are ţă ran ii liberi, nem aiavând păm ânt ci num ai 
forţa braţelor, aceştia puteau s-o închirieze pen tru  a-şi asigura ex isten ţa. Aşa se 
face că după 1857 foarte mulţi ţă ran i din Bucovina s-au angaja t să m uncească 
sezonier pe moşiile fie ale nobililor fie ale unor ţărani în stăriţi, dar nu num ai în

3 lb idem , p. 61.
4 Ibidcm, p. 64—66.
5 T. Nistor, Istoria Bucovinei. Bucureşti, 1991, p. 36.
6 lbidem , p. 55 ni urm .
7 lbidem , p. 60.

CON TRIBU ŢII LA DEZVOLTAREA AGRICULTURII

Bucovina ci şi în Moldova vecină : de ex. in judeţele lim itrofe : Botoşani. Dorohoi, 
Suceava d ar şi mai d e p a r te : Vaslui, I a ş i8. Ţ ăran ii d in  Bucovina erau  angaja ţi Ia 
munci ca : p răsit şi cules, în general la toate m uncile agricole din p rim ăvară pana în 
toam nă. Este de la sine înţeles că această forţă de m uncă a ţă ran ilo r din Buco
v ina era  m ult mai ieftină decât cea din Moldova ; aşa se şi explică şi num ărul 
m are al acestor ţă ran i angaja ţi la m uncile sezoniere. Totuşi in Bucovina agricul
tu ra  a în reg istra t unele succese in sensul că s-a d a t o mai m are ex tindere culturii 
porum bului. Până in 1775 porum bul începuse să fie cultivat în Moldova. D. Can
tem ir n u -1 am inteşte în rându l cerealelor cultivate la vrem ea lui, d a r faptul că la
sfârsitu l secolului al X V II-lea, m ai precis pe tim pul dom niei lui Constantin Duca
(1693—1695), se introdusese d ijm a d in  păpuşoi este o dovadă nu num ai a cultivării 
porum bului în Moldova d a r  şi a obţinerii unor recolte destul de m ari pen tru  a 
se p reta  la d ijm uirea lor de către  domnie. Această dare  era  de un zlot la  pogonul 
de păpuşoi, care atunci dădea un randam en t m ai m are fiind cu ltiva t pe cu ră tu ră
(păm ânt desţelenit). De altfel este sigur că austriecii a r  fi adus porum bul din
T ransilvania, cultivat din secolul a l X V II-lea, dacă până atunci n -a r fi fost cultivat 
in Bucovina, aşa cum au procedat cu cartoful cunoscut în T ransilvan ia in secolul 
a l X V III-lea iar în Moldova in trodus ab ia  la începutul secolului al XTX-lea. pe 
tim pul lui S carla t Calim ach (1812— 1819), după m ărtu ria  cronicarului M anolache 
Drăghici. După cum  se ştie cu ltu ra  cartofului a fost introdusă in Bucovina la  
sfârşitu l secolului a l X V III-lea pen tru  a se suplini lipsa porum bului in an ii de 
secetă11. Kegiunile propice cultivării lu i au  fost la început pe valea Ş ire tu lu i şi 
Sucevei, dar curând, după m ulte desţeleniri pe valea Moldovei, avea sa se ajungă 
cu cultivarea lui la m ijlocul secolului a l X lX -lea până la Iacobeni. O notiţă din 
„Gazeta T ransilvaniei" din 1855 ne relatează că în acea vrem e un preot. D im itrie 
Dan d in  Iacobeni, obţinuse frum oase rezultate în cu ltu ra cartofului pe care-1 cul
tivase experim ental din 17 soiuri ,IJ. U lterior cartoful a fost utilizat pen tru  obţi
nerea alcoolului iar borhotul obţinut, da t ca îngrăşăm ânt pentru  vite : tot aşa cu 
orzul, încolţit artificial, cunoscut sub num ele de m alţ. folosit ca m aterie p rim a la 
fab ricarea berei.

Tot în legătură cu cu ltivarea cerealelor, se ştie că pe moşiile din Fondul 
bisericesc au fost create dc către austrieci ferm e model, înzestrate cu unelte agri- 
pole. cu personal tehnic specializat — lanvicşii (landvirt) care s-au preocupat de 
folosirea de îngrăşăm inte n a tu ra le  şi chim ice pen tru  sporirea randam entu lu i, care 
au  supravegheat acţiunea de defrişare de pe valea Moldovei, a Ş iretu lu i. P ru tu lu i. 
N istrului, pentru  ob ţinerea de noi te renuri de cultură. In felul acesta s-au ob ţinu t 
recolte im portan te la  cereale ca : grâu. mei. secară, orz şi ovăz : s-a ex tins culti
varea unor legum e ca : m azărea, bobul, fasolea, aceasta din urm ă, selecţionată, a 
da t un bob neobişnuit de m are (num it bombă), apoi morcovul, sfecla. Cit priveşte 
cu ltu ra  unor p lan te  industriale , ca inul şi cânepa, acestea au fost destinate mai 
ales pentru  nevoile gospodăriilor ţărăneşti, fără să se constituie ca o m arfă com er
cializată în in te rio ru l Im periului habsburgic, deci pe p ia ţa  in te rnă a acestuia. De 
altfel, din săm ân ţa de cânepă şi de dovleac se scotea uleiul în instalaţii trad iţio 
nale afla te  în m ediul ru ra l, şi care astăzi se constituie ca obiecte preţioase de 
m uzeu n .

O deosebită a ten ţie  au  acordat au to rită ţile  austriece creşterii anim alelor. Mai 
în tâ i au introdus noi p lante fu ra jere  de m are randam ent, ca de ex. : lucerna şi tr i
foiul aduse din regiunea m editeraneană şi aclim atizate o vrem e în Im periu l aus
triac  Apoi au fost efectuate defrişări pen tru  obţinerea de locuri pentru  fâneţe şi 
păşuni, încă de la sfârşitu l secolului al XVIII-lea. in regiunile Coţm ani, Suceava. 
Rădăuţi, V ijn iţa  şi S torojineţ. apoi in regiunea Câm pulung. C ernăuţi, ajungându-se

8 Ec. Negruţi, Dezvoltarea agriculturii in  Moldova intre anii 1818— 181)! în 
voi. Dezvoltarea economiei M oldovei 1848—1864, Bucureşti. 1963, p 88—89.

9. C. Şerban, Pătrunderea plantelor de origină asiatică şi americană în  agri
cultura româiiească, C om unicare prezenta tă  la al X H -iea Simpozion Naţional de 
istorie si retrologie ag rară  a României, Deva, 31 aug. — 1 sept. 1992.

10 „Gazeta T ransilvanie i1*, 1855, p. 289.
11 Vezi piese un icat la Muzeul lem nului din Câm pulung Moldovenesc.

10 — A n u aru l B ucovinei
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astfel cam la 55% suprafaţa totală a provinciei. Pe această cale s-au creat in 
Bucovina trei zone specifice pentru cultura plantelor agricole şi .fâneţelor :

a. pentru cultura porum bului în tre  N istru şi P ru t şi la sud de P ru t până 
aproape de Suceava ;

1>. pentru cultura celorlalte cereale sem ănate nu num ai toam na d ar şi p ri
m ăvara (orz, ovăz, mei, hrişcă, secară, grâu) zonele prielnice fiind valea Moldovei 
şi văile afluen ţilo r acesteia, valea P ru tu lu i. Putnei, Soloneţului :

c. pentru  păşuni, erau  rezervate regiunile Coţmăni, valea Moldovei şi Mol- 
doviţei.

In aceste condiţii se apreciază că. după un secol de stăpân ire  în Bucovina, 
au to rită ţile  austriece au  reuşit să am elioreze cu ltu ra plantelor cereale, să cultive 
deopotrivă unele cereale a tâ t p rim ăvara  cât şi toam na (grâu, secară), pe suprafeţe 
până la 40% tlin suprafaţa  totală cultivabilă din Bucovina (grâu 8—18%, secară
4—15%, porum b 8—10%, orz 1—21%. ovăz 6—26%) ; ca u rm are s-au în reg istrat in 
1870 urm ătoarele can tităţi de cereale :

17.324 chile grâu ceea ce însem na 15—30 baniţe/pogon ;
167.899 chile porum b ceea ce însem na 16—32 baniţe/pogon ;
(57.725 chile se ca ră );
65.289 chile ovăz ceea ce însem na 26 b an iţe  — 90 baniţe/pogon :
47.664 chile orz ceea ce însem na 18—80 baniţe/pogon I2.
Vom încheia cu unele date priv ind succesul ob ţinu t în dom eniul zootehnic 

(creşterea anim alelor). Considerând zootehnia ca o anexă a agricu lturii la vrem ea 
aceea. Un tim p autorităţile  austriece au supraevaluat rolul agricu ltu rii în raport 
cu zootehnia, în sensul că 5-a accentuat procesul de defrişare p en tru  obţinerea de 
terenuri noi de cultură şi de păşuni : apoi s-au in trodus cu ltu rile  b ianuale, pe 
aceleaşi terenuri ; in consecinţă s-a ajuns la sărăcirea trep ta tă  a solului vegetal, 
la  scăderea tem porară a producţiei de cereale, in fine m ulte din cereale au luat 
drum ul industria lizării pentru  obţinerea de alcool uri, dar şi pen tru  îngrăşăm inte 
in dom eniul zootehniei. Abia în a doua ju m ăta te  a secolului al X lX -lea  s-a stabilit 

un echilibru  in tre  agricu ltură şi zootehnie in Bucovina. Astfel agriculturii i s-au 
rezervat circa 520.000 pogoane adică 25% din terito riu l cultivabil, fâneţelor şi păşu
nilor de asem enea 25% (in rest 43% păduri şi 5% grădini). Astfel, in răstim p de 
un secol, fondul de şeptel in Bucovina n-a evoluat spectaculos cum ar fi fost de 
dorit şi de aştep tat : de ex. in districtu l Suceava erau  în 1786, 4.149 cai iar după 
un secol num ai 5.109; in 1786 11.366 boi iar în 1869 31.022, în 1786 erau  53.257 oi 
iar in 1869. 30.196 oi. deci m ult mai puţin  : in d istric tu l C ernăuţi s ituaţia  e ra  u r
m ătoarea : 6.025 cai faţă de 2.508 ; 11.904 boi faţă  de 27.613 şi 25.105 oi fată de 
25.708 : in districtu l Ş ire t situaţia era : 5.558 cai faţă de 5.094, 12.383 boi faţă  de 
21.713. 13.716 oi faţă de 13.554, e tc .I3.

Tot in acest dom eniu s-au depus eforturi pen tru  crearea unor rase noi de 
anim ale prin  încrucişarea cu exem plare de tau ri aduse din Elveţia. A ustria, dar 
şi pen tru  îm bunătăţirea raselor de cai autohtoni cu exem plare din O rientul Apro
piat şi din A nrlia . De asemenea. în 1788 s-a creat, m ai în tâi la  Văscăuţi, o bază 
de cabaline experim entală, e vorba de cunoscuta herghelie de arm ăsari de rasă, 
an im ale  destina te in special arm atei. Apoi herghelia s-a m utat la Rădăuţi, ea 
aflându-se la baza celei ex isten te azi. Asem enea herghelii filiale au mai fost sta
b ilite Ia M ilişăuţi. Vicovul de Jos, V adu Vladicăi. Voitinelul, etc. Tn acelaşi scop 
a fost creată la Rădăuţi o herghelie model în 1865, având o capacita te  de lucru 
de 600 ieoe M.

In concluzie, vom m enţiona aprecierile unui istoric rus. K. Baladienko (autor 
al unei m icrom onoprafii privind Bucovina apăru tă  la P e tro rrad  în 1915). despre 
dezvoltarea apriculturii şi creşterea an im alelor în Bucovina. „Principalele ocupaţii 
ale locuitorilor Bucovinei — afirm ă acesta — sun t aqricultura in părţile de câmpie, 
creşterea vitelor şi industria forestieră la m unte. In  partea \le nord unde o parte 

din Bucovina este formată din şesuri bogate se cultivă şi dau recolte bogate: grâul, 
sfecla, in  m od deosebit porumbul. De-a lungul răului Suceava, in grădini sunt

12 P. S. A urelian Bucovina, descriere economică, Bucureşti. 1876, p. 36.
13 Documente Hurmuzaelii, voi. VIT, p. 752 : P. S. A urelian. op. cit., p. 40.
14 P. S. A urelian. op. cit., p. 42.
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.MIimU.-,  harbuji dulci, pepeni galbeni, in frum oase grădini cresc d in  abundenţă  

..  . mut hune sorturi dc fructe (pere, piersici, caise, nuci, alune). In  acelaşi tim p  
mih ni c se seamănă num ai ovăz, orz şi se plantează cartofi. A ic i principala inde- 

I, i i v  este creşterea vitelor datorită păşunilor excelente  )r\

OBER DIE ENTW ICKLUNG DER LA N D W IRTSCH A FT 
IN DER BUKOW INA UNTER O STERREICHISCH ER 

HERRSCI-IAFT (1775— 1915;

(Zusammenfassung)

Auf G rund einer aufschlussreischen D okum entation beschreibt die Verfasse-
i in die Interessen der osterreichischen Behorden aus der B ukow ina an die Land- 
.virt ehaft, die V iehzucht den G etreidebau, A bschaffung des A rbeitsdienstes (Fron-
< H iistes). des Zehnten. Einfiihrung neuer pflanzlichen K ulturen  (Maîs und Kar- 
toffei). Schaffung von m odernen Farm en, E infiihrung von neuen hochproductiwen
Vieh (Kuhe und  Pferde). .

Die h ier angefurten statistischen Daten, bezugiich des G etreidebaues. Vieh- 
zucht and Pferdezucht aus der Bukowina, sind aus verschiedenen U rkunden aus 
der zw eiten H ălfte des 19-ten Jah rh u n d erts  entnom m en worden.

15 K. Bladjenko, Bucovina (Rusia verde) şi trecutul ei (1. rusă), Retrograd, 
1915, p. 3.
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CONSIDERAŢII A SU PRA  SITU A ŢIEI DEM OGRAFICE ÎN 
BUCOVINA ÎN TIM PU L  S T A PÎN IR II HABSBURG ICE (1775— 1913)

OI,GA ŞTEFANO V ICI

A nexarea Bucovinei la Im periu l H absburgic in anul 1774, a determ inat prin  
condiţiile in te rne create, ca şi p rin  in fluentele din ex terio r o evoluţie sinuoasă a 
fenom enului dem ografic cu consecinţe deosebite p en tru  istoria acestei zone, faţă 
de restu l terito riu lu i românesc.

C ontrar afirm aţiilor unor autori străin i Sn legătu ră  cu faptul că această zonă 
s-ar fi afla t în tr-o  sta re de înapoiere şi de m are sărăcie, spaţiul la care ne referim , 
considerat „cheie a Moldovei" \  a adăpostit prim ele lui cen tre u rbane şi institu ţii 
economice, fiind in tre  cele mai înflo ritoare din punct de vedere economic şj 
cultural, în perioada de glorie a Moldovei. A serţiunea despre pustieta tea sălbatică 
şi v idu l dem ografic, pe care guvernanţii austricci le -ar fi găsit in Bucovina, a 
fost com bătută prin  rapoarte le  şi descrierile făcute de înşişi m ilitarii i;i persoa
nele civile austriece, care în lucrările  lor au scos Sn evidenţă abunden ţa  de păşuni, 
livezi, anim ale, g răd in i în apropierea caselor şi câm pii cultivate cu porum b, in şi 
c â n e p ă :>.

In anu l 1774. in te rito riu l ocupat, care a  lua t num ele de Bucovina, pe o 
suprafaţă  de 10 000 km 2, ex ista  o populaţie de 75 000 dc locuitori, din care 63 700 
rom âni. 0400 ru ten i şi 342(1 de a lte  naţionalită ţi, rom ânii reprezen tând  90% din 
populaţie, ia r ru tenii 2 ,3% :J. Deci cea m ai m are p a rte  o form a populaţia autohtonă 
rom ânească, m otiv p en tru  care, în anu l 1774, generalu l Spleny, p rim ul guvernator 
al acestei provincii, publica un apel scris num ai în rom âneşte, care îndem na la  
cred in ţă faţă de noua s tăpân ire  in articolul „Statistici şi realitate", ap ăru t in 
rev ista  „Plai rom ânesc" la  4 m artie  a.c. la C ernăuţi, sociologul ion Popescu afirm a 
că cel mai aproape de adevăr în p riv in ţa  com ponenţei naţionale a populaţiei 
d in  Bucovina in 1775, au fost datele oferite de recensăm ântu l lui Spleny, în confor
m itate  cu care terito riu l, acesta ar fi avu t o populaţie de 71750 locuitori, d in tre  care 
moldoveni (români) 55495, reprezentând 77,35%, ru ten i şi hu ţan i (ucraineni) 118G5, 
reprezen tând  16,54%, evrei 2650, in procent de 3.87%, ţigani 1470 în procent de 
2,05% şi arm eni 290, deci 0,4%.

A dm inistra ţia  austriacă aducea cu sine a lă tu ri de consecinţele grele, o orga
nizare de un n ivel superior, aşezând Bucovina in tr-un  circuit european mai 
intens şi mai avansa t decât fusese înain te . Acest te ritoriu  urm a să se supună 
unor dispoziţii adm in istra tive im puse de noua stăpânire , în tre  care figurau şi 
evidenţele periodice ale populaţiei, in conscripţii, rapoarte  şi alte acte de sta re  
civilă. Din stud ierea acestor docum ente s-a p u tu t constata evoluţia dem ografică 
a Bucovinei, zonă in tens populată şi cu p articu la rită ţi etn ice deosebite.

1 Ion Negura, Industria , m eseriile f i  sistem ul financiar-bancar in  Bucovina,
■ ub stăpânirea habsburgică 1775—1918, Suceava, X, 1983, p. 535.

2 Ibidcm .
3 Ion Antonescu, Românii, originea , trecutul, sacrificiile şi drepturile lor, Iasi, 

1991. p. (10.
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U n p r im  docum ent im portan t Sn acest sens il constituie izvodul generalului 
S p len y . >r> ca re  este m enţionată ex isten ţa  a 290 de sate cu 62 de cătune, locuite 
de 14047 fam ilii, d in tre  care  11099 de fam ilii m oldoveneşti4 şi 1112 fam ilii de 
luiţani**5, ca re  'vorbeau ruteneşte, având o arie de ex tindere de la apa  Cere- 
inusu lu i,' p â n ă  la  O stra şi G em enea d in  valea Moldovei. în m unţii d in  N şi NV 
B u c o v in e it;. Aceştia „deprinşi din vechim e cu o v ia ţă  neregulată şi nestatornică, 
n u m a i an ev o ie  se p u tu ră  acomoda noilor stări de lucruri in B ucov ina7, in tre  
ei iv in d u -se  dese conflicte generate de posesiunile ce le deţineau In  zonele m un
toase  ca  em baticari. H uţanii sau huţulii erau după unele aprecieri, daci nero
m a n iza ţi care. îm pinşi că tre  nord de d iferite le invazii, s-au  aşezat in  reg iunile 
C a rp a ţilo r  Păduroşi, unde au suferit procesul de slavizare. După coborârea din 
C ar p ă ţii B ucovinei, aceştia s-au contopit cu rom ânii din N Moldovei, astfel expli- 
câ n d u -se  num ele  lor de fam ilie, în m are num ăr rom âneşti, cuv intele noastre 
in tr a te  Sn g ra iu l lor ap rop ia t de cel al ru tenilor şi influenţele suferite din partea 
au to h to n ilo r  asup ra  portu lu i, obiceiurilor, locuinţei ş.a. Huţanii au pă truns trep ta t 
ne v a lea  P u tile i, de unde s-au ex tins in lungul părţilo r in ferioare ale Ş iretului, 
S ucevei. B istriţe i şi Moldovei. întem eind mici sa te pe locuri s ituate  la  înălţim e

■ t I ăirid  izolaţi mai ales acolo unde găseau fâneţe pen tru  vite. In anul 1875. 
n u m ă ru l lo r a  a ju n s  la 5000 suflete, ia r  în  1910 la  .15000 a.

D in rap o a rte le  lui Spleny se desprind inform aţii in teresan te  m ai a le , în 
le g ă tu ră  cu  ca lită ţile  m orale ale moldovenilor, cunoscuţi ca oam eni cu datini, 
ob iceiu ri, trad iţii deosebite, ignorându-se totodată prezenţa unei a lte  categorii 
e tn ice  ru ten ii, care „erau de curând aşezaţi in ţa r ă " ;l, ei fiind fugari de pe 
m oşiile bo ierilo r din G aliţia. Moldovenii erau  consideraţi pe bună d rep ta te  de 
unii au to ri austrieci ca fiind „locuitorii cei mai vechi ai Bucovinei, deopotrivă 
cu locu ito rii d in  Moldova turceancă, descendenţii d in coloniile valahe sau vechi

r011ia S ecre ta ru l aulic Jeniscli, ca şi m aiorul F riedrich de Mieg. care a ca r
tografia ! ţin u tu rile  Bucovinei, afirm au că populaţia de bază a teritoriu lu i ocupat
o fo rm au  rom ânii, a lături de care  mai trăiau puţin i unguri şi ruşi. num ăru l 
ru ten ilo r  fiind nesem nificativ, ei neavând nici un rol in v ia ţa  po litică (după 
d a te le  oficiale  n u  a  existat in Bucovina până in 1860 nici un om politic rutean). 
M o l d o v e n i i  era u  consideraţi şi de Ignatius de l.uca în geografia sa din  1780 
categoria  etn ică cea mai im portan tă din această zonă u .

In  tim p  ce unii autori, p rin tre  care  se num ăra şi A. Onciul. considerau că în 
lim ba au s triacă  term enul de moldovean nu avea înţeles etn ic  şi geografic. Spleny 
si .lenisch susţineau  că trebu ia făcută o deosebire în tre  m oldoveni şi ruşi. ter
m en u l de m oldovean având un înţeles etn ic şi nu g e o g r a f i c î n  rapoarte le  ofi
ciale austriece  m arcându-se deosebirea în tre  români, ruşi şi ru teni.

P rin  C onvenţia de la  P alam utka. Sn urm a restitu irii că tre  M oldova si Hotin 
a unor localită ţi şi după stab ilirea defin itivă a hotarului mai răm âneau  in Buco
v ina ocupată 226 de sa te  şi 52 de cătune cu o populaţie de 71 750 de suflete, 
în tre  ca re  se aflau şi ru teni fugari, care de frică de a nu fi prinşi si aduşi la 
stăp ân ii care-i reclam au, nu  aveau  m otiv să se m ute din Bucovina l:(.

4 M ircea Muşat, Ion A rdeleanti, De la statul geto-dac la sta lu l român unitar, 
Bucureşti. 1983, p. 394.

5 ion Nistor. Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 64.
fi Emil ian Grigorovitza, Dicţionarul geografic n/ Bucovinei, Bucureşti, 1908,

p. 33.
7 ion Nistor, Legăturile noastre cu A rdealul, „Junimea literară", X I. p.p. 12—13.
8 Bucovina in perspectiva istoriei. „România militară". Bucureşti, 1935. p. 26.
9 Ion Nistor. Raportul num eric in tre români şi ruteni in Bucovina pc vre

m ea ocupării, „Junimea l i t e r a r ă XI, p. 201.
10 Ibidcm , p. 207.
11  idem , Istoria Bucovinei, p. 120.
12 D. W erenka. Bucoivina, p. 120.
13 ion Nistor, Rom ânii şi ru tenii in  Bucovina, Bucureşti, 1915, p. 57.

. IIN M D I U A TU  A S U I'H A  s i t u a ţ i i :! d i :m o c .u a i -j c i : in  b u c o v i n a

In in teriorul răm as sub  s tăpân irea  austriacă, pe lângă cele .14350 fam ilii
il.' români, 1112 familii de hu ţan i şi 1261 familii de ruteni, mai trăiau  526 familii 
<lc evrei " , al căror num ăr a sporit prin  im igrări din Podolia şi G aliţia  (la sfârşitu l 
■inului 1775, ex ista  un num ăr de 700—800 fam ilii) cu excepţia perioadei 1776— 
17H5, când s-au ap lica t decretele de expulzare şi când n u m ăru l acestora a scă
zut la 175 15. Evreii au  fost pom eniţi p rim a  oară in Moldova, după 1650. ca negus
tori de alcool şi căm ătari, veniţi d in ţin u tu rile  Poloniei. începând cu această 
tiată, târgurile , in special cele d in  nord a u  p rim it în fiecare an  d in  G aliţia, un  
m are num ăr de ,evrei care au  pus s tăpân ire  pe com erţ. In tr-un  num ăr considerabil, 
aceştia s-au stab ilit la Suceava, Ş ire t şi C ernăuţi, unde în cursul tim pului şi-au 
ridicat câte o s inagogă1G. G eneralul Enzenberg, a l doilea guverna to r m ilita r al 
Bucovinei, realizator al unui nou recensăm ânt sublinia, că Sn nici o ţa ră  evreii 
nu s-au  bucura t de a tâ tea  libe rtă ţi şi av an ta je  ca in Bucovina, motiv pen tru  care 
s-au aşezat in tr-un num ăr m are pe aceste m eleaguri.

Evreii se ocupau ca negoţul (in 1910, d in  totalul de 10312 negustori bucovi
neni, mai m ult de 80’/c, circa 8542 erau  evrei şi num ai 444 erau  rom âni)1', m eş
teşugurile (din cei .9322 m eşteşugari, 5091 erau  evrei. 734 rom âni şi restu l de alto 
n a ţio n a lită ţi)11!, căm ătăria , erau  arendaşi de moşii sau  conduceau institu ţii de credit 
şi fabrici de spirt, in tre  cei 400 de evrei care  tră iau  in Suceava la  1800, se afla 
şi beraru l l.eibl. care încheia cu P rim ăria  Sucevei o convenţie p en tru  arendarea  
de către  oraş, ca dom eniu, al d rep tu lu i de a  face bere in fabrica sa, con tra  unei 
ta x e  b ă n e ş ti!u.in anul 1800 tră iau  în Bucovina 669 de fam ilii de evrei, din care 112 locuiau 
în  C e rn ă u ţi20, num ăru l lo r in în treaga zonă, ajungând  Sn anu l 1848 la  11580 de 
persoane, în 1900 la 100893, ia r  in 1932 la 92492, ceea ce rep rezen ta  10,8%  din 
populaţie.

In m om entul anexării Bucovinei, mai tră iau  in acest ţinu t circa 294 fam ilii 
de ţigani, care serveau ca robi la m ănăstiri, boieri sa u  la s t a t21. D in această 
categorie, situată  in afa ra  legii, se rec ru tau  argaţii, g răd inarii, croitorii, cizm arii, 
fierarii, preţu l lor variind in tre  300 şi 1000 de f lo r in i22, deseori fiind schim baţi 
ca nişte obiecte sau v i te 22bis. în anul 1776, pe baza recensăm ântului făcut de 
Spleny, ex istau  534 ţigani cu fam ilii s ta torn ice şi 242 nom azi, num ăru l lo r sporind 
in 1800 la 3000. Cu toate că înain te de 1866 m ulţi au fost decim aţi de holeră şi 
de foam ete, după  această d a tă  se mai aflau în în treg  ţinu tu l aproape 4000 de 
suflete, care form au sate com pacte la  Uleva, H liniţa şi C r iv a 2:l. S tatistica făcută 
in u rm a recensăm ântului din anu l 1930. în reg istra ex isten ţa  a 2164 de ţigani, 
reprezen tând  0.3o/o din populaţia  zonei. Scăderea num ăru lu i acestora a fost o 
consecinţă a legilor aspre aplicate în cursul tim pului aici, care au pus capăt 
vagabondajului şi pendulării lo r neîncetate.

O categorie etn ică ce se bucura de o consideraţie deosebită mai ales in faţa 
guvernatorului Enzenberg, au fost arm enii. Dacă in 1774 se aflau in Bucovina
52 de fam ilii de arm eni, circa 290 de persoane, la sfirşitu l secolului al X lX -lea,

14 Ion Antonescu, op. cit., p. 59.
15 D im itrie Dan, Evreii din Bucovina, C ernăuţi. 1899. p. 6—7.
16 lbidem , p. 8.
17 1. E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti. 1916,

p. 393.
18 lb idem , p. 304.
19 George Bogdan-Duică, Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, 1895, 

p. 69 ; A rhivele S tatului Suceava, Fond Judecătoria  Suceava, dosar 1/1783. f. 145— 
.146. nr. 186.

20 D im itrie Dan. op. cit., p. 6—7.
21 Idem . Ţiganii in  Bucovina, C ernăuţi 1892, p. 26.

22 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 22.
* losif a l II-lea va decreta  în  1783 dezrobirea ţiganilor. Aceştia îşi vor aşeza 

colibele sărăcăcioase la Voitinel, F râtăuţi, 'Negrileasa, câştigându-şi pâinea ca ursari, 
lingurari, lău tari.

23 Em ilian Grigorovitza, op. cit., p. 34.,
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num ăru l acestora a  a juns la 120 de fam ilii cu 550 de su fle te24, iar la  începutul 
secolului nostru  la  200 de familii cu 1300 persane.

Arm enii se ocupau cu com erţul, unii e rau  arendaşi de moşii şi proprie tari 
in  zonele de şes ale Bucovinei ••’. G uvernanţii austrieci au fost confruntaţi cu nu 
m eroase cereri ale acestora de a  li se în tă ri privilegiile din 1671— 1(573. de care 
se bucuraseră străm oşii lor. Astfel, la 9 februarie 1782, Consiliul Aulic de Război 
d in Viena, trim itea un ordin către  C om andam entul G eneral al G aliţiei, p rin  care 
anun ţa am ânarea aprobării obştii arm eneşti din Suceava, de a li se în tă ri de către 
îm părat vechile privilegii -1'. In prim ele decenii ale secolului al X lX -lea, se în re
g istrau  in diverşi? docum ente noi p lângeri a le  acestei categorii etnice, care  vor 
fi soluţionate doar Sntr-o m ică m ăsură.

I’e lângă aceste populaţii, guvernanţii austrieci au  mai adus în cursul vrem ii, 
p rin tr-o  politica d irija tă  de colonizare, un num ăr însem nat de germ ani, m aghiari, 
ru ten i, lipoveni sa . cărora le-au  oferit diverse avantaje, pe m otivul existenţei 
unei populaţii rom âneşti in num ăr neânsem nat p en tru  nevoile im periului.

După ce i:> neralul Spleny a părăsit Bucovina, în 1778, noul guvernator m ilitar, 
Enzenberg a realizat un nou recensăm ânt în scopul stabilirii corecte a num ărului 
dc persoane ce urm a să plătească b ir  că tre  îm părăţie . C om parându-se d ate le  ob
ţinu te  cu cele provenite din vechiul izvod, a reieşit un spor da 9035 fam ilii cu 
•17175 suflete, astfel că num ărul to tal al locuitorilor se ridica la 116925 perso an e-1, 
constitu ite in 23385 de fam ilii28, (87811 e ra u  rom âni, reprezen tând  75,1 o/o din popu
laţie, "II l-l ruteni şi Imţani, rep rezen tând  10,(i°/o şi a lte  naţionalită ţi în tre  care 
evrei, poloni, germ ani în num ăr de 8000 persoane, reprezentând (i.84%) ®.

Evoluţia dem ografică în reg istra tă  in câţiva ani se datora după afirm aţiile  
lui Carol baron de Enzenberg, a tâ t sporului natu ra l, cât şi fenom enului de im igrare 
in zonă a d iferite lor elem ente etnice venite din T ransilvania. M aram ureş, G aliţia 
(mai ales după anul 1786, când Bucovina a fost încorporată acestei provincii). 
Podolia si din Moldova. In ncest sens m aiorul Friedrich de Mieg p rim ise deja ordin 
de a-i asigura pe cei dornici să v ină în Bucovina de îngădu in ţa  noii stăpâniri, 
iar pe moldovenii fugiţi după anexare, de o situaţie  mai bună in condiţiile re în 
toarcerii la vetrele lor.

Em igrările d in  vest. generate de m otiva econom ice d a r  şi confesionale3', 
au  contribu it la popularea intensă a  unor anum ite zone ale provinciei. Recen
săm ântul din 1773 dem onstra  că „peste 50% de sa te  din sudul Bucovinei au  
prim it un nuniâr m arc de em igran ţi din T ransilvan ia si U ngaria, cam 5018, d in tre  
care -ljll7 erau  rom âni şi 431 se cu i31, acestora d in  urm ă alătu rându-li-se  un num ăr 
im portant adus de stăpânirea austriacă şi colonizat la D orneşti, M ăneuţi şi Vor- 
rticeni.

Izvodul a lcă tu it de Enzenberg înscria em igranţi ardeleni în 72 de sa te  din 
Bucovina : Câm pulung (10), G u ra  H um orului (21), Suceava (19), Ş ire t (8), R ădăuţi 
(6), S torojincţ (4), C ernăuţi (2),:f*. P rin tre  satele în care aceştia s-au  aşezat se nu

24 Ibidcm.
25 George Bogdan-Duică, op. cit., p. 70.
2G A rhivele Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război VlIT/71 in. Suceava, 

File dc istoric. Documcnte privitoare la istoria oraşului 1.188—1918, voi. I, Bucu
reşti. 1989, p.p. 455— 156.

27 „Plai românesc", C ernăuţi, 4 m artie 1993.
28 Ion Nistor, Raportul d in tre români si ruteni, p. 198 şi D. W erenka, op. cit. 

p.p. 173— 174.
29 „Plai românesc", C ernăuţi, 4 m artie  1993.
30 Ştefan Ştefănescu, Mişcări dem ografice in  ţările române până in sccolul 

al X V lIl-lca  şi rolul lor in  unitatea poporului român. Unitate şi continuitate ir. 
istoria poporului român. Bucureşti, 1968. p.p. 204—205 ; Ştefan Meteş, Emigrări 
rom âneşti din Transilvania in sec. XI I I —X X ,  Bucureşti, 1971. p.p. 162— 163.

31 Ion Nistor, Legăturile noastre cu Ardealul, p.p. 12—13 ; Em il I. Emandi. 
C onstantin  Serban. C ontribuţii la cunoaşterea fenom enulu i dem ografie, Suceava, 
X . 11)83, p. 496. ■

32 Ion Nistor, Emigrările de peste m unţi, 1915, p. 46.

CONSIDERAT*! ASUPRA SITU A ŢIEI DEMOGRAFICI: ÎN' BUCOVINA

măraU Botoşana, Bălâceana, Ilişeşti, S troieşti, Zahareşti, C orlata, Reuseni ş.a. 
In num ele de fam ilie ale acestora regăsim  num ele sa tu lu i de unde a u  pornit 
(Bârgăuan, Borşan, N im igean, Bălgrădean) sau num ele provinciei natale  (Ungurean, 
A rdelean. M oroşan, Someşan. Tisan).

in tre  anii 1779—1785, în regiuni slab 'populate cu rom âni, mai ales în zona 
H oraiţ, s-au aşezat secui şi m aghiari, colonizările dc aici fiind d ir ija te  m ai m ult 
de către  stat. em igranţii neintem eind aşezări continuu şi com pacte (in anul 
1786 erau  m enţionaţi 2678 tie secui şi unguri)*1.

Em igrările d inspre vestul Moldovei, începutc cu aproape cinci decenii în  
u rm ă (în izvodul Iui Enzenberg apare  consem nat Si;:-ion O stinar, ca cel mai 
vechi em irran t. o rig inar d in  localitatea Sf. Ioan din A rdeal ‘ i s tab ilit in anul 
1728 la G ura Humorului) au cunoscut o evoluţie deosebită în ultim ele decenii 
a le secolului a l X V III-lea. când p rin tre  cei sosiţi se a!lau  grăniceri (35,o/0), iobari
şi je leri de p e  diverse moşii.

în  anii 1778—1782 se con ta tă  din diverse rapoarte  si acte de sta re  civilă,
o em igrare in tensă d in  sud. d in  Moldova, cauzată do în rău tă ţirea  condiţiilor dc 
viaţă, lipsa unei p roprie tă ţi individuale, consecinţele dezastruoase ale războaielor 
ruso-turce, precum  şi de prom isiunile făcute de guvernanţi in legătură cu scutirea 
de p la ta  biruiui pe o perioadă dc trei ani a celor ce veneau să m unceaţcă Sn 
Bucovina. Astfel, num ai în doi ani s-au aşezat aici circa persoane cu tot
venitul mobil, c.'-ea ce-I făcea pe Enzenberg să afirm e că ,.in cei p a tru  ani din 
urm ă populaţia Bucovinei sporise cu cel puţin  6000 de familii em igrate  din Mol
dova"®, iar după doi ani, să constate o em igrare m asivă d inspre raiaua Hotinului 
generată  de asuprirea  exercita tă  de caim acam ii şi pnşalele de aici. în ciuda 
acestui fenomen, din anul 1779 r-a  sem nalat o scădere a sporului dem ografic în  
am unite locuri da to rită  opr rii em igrărilor d in  G aliţia, a anilor de secetă (1780, 
3785, 1788) a celor de holeră ş.a. ■*'.

Em igrări sporadice din M oldova s-au mai sem nalat d u ră  IR21, câivl îv l.c  a 
eteri stă va genera părăsirea  acestui te ritoriu  de un num ăr ivare t'.e !• "-utori. 
oam eni simpli, d ar si boieri. La 2 feb ruarie  1823. se întocm ea la . rnău .\ un tabel 
cu num ele locuitorilor em igraţi din Moldova în Bucovina p en tru  o perioadă re la 
tivă de timp. în tre  aceştia se aflau  v istiernicul Moldovei, S ăndu la -bc  S turza cu 
fam ilia s-i servitorii, spă taru l D im itrie C antacuzino cu fam ilia şi servitorii, hat
m anul Alecu Ghica cu fam ilia şi servitorii, vornicul A lexandru  Balş c-s fam ilia 
şi servitorii, m itropolitul Veniam in ş.a.

P rin tre  cei sosiţi in Bucovina se afla un num ăr m are de negu-tori (Ştefan 
Christodor, N iculai Apostol. D um itru Popa), me eriaşi (Vasile 1 ă c ă t u s .  Gheorghe 
G ram atic, lo rdache Axente), călugări (Isail, Dionisie Teodoroviei. Arseni) ş.a. O 
parte  din noii veniţi aveau  proprie tă ţi Sn zonă aşezându-se aici până la lin iştirea 
situaţiei d in  Moldova. A lţii s-au stab ilit in Suceava. C ernăuţi sau Lemberg. aştep
tând trecerea iernii, urm ând să rev ină in prim ăvară la casele lor.

Din 1788, când Bucovina a fost alipiUi G aliţiei şi când s-a constatat o în rău 
tă ţire  a situaţiei ţăranilor, in special prin lipsa de păm ânt de pe dom eniile Fon
dului religionar, începea procesul dc em igrare a bucovinenilor înspre Moldova. 
A cesta s*a in tensificat Sn ultim ul deceniu al .secolului al X V III-lea. fiind cauzat 
de mai m ulţi factori. în tre  care „sporirea îndatoririlor faţă de proprie tar, inccr- 
carea de a aplica norm ele rusticale din G aliţia şi faţă de bucovineni, călcarea 
obiceiului păm ântu lu i. înăsprirea concurenţei braţe lor de m uncă im portate din 
Galiţia, asprim ea s tăpân irii străine, precum  şi favorizarea coloniştilor străin i faţă 
de populaţia autohtonă". Din anu l 1785 şi până Sn 1786 au  fost părăsite  ap reape

33 Ştefan Meteş. op. cit., p. 163.
34 Ion Nistor. op. cit.., p. -'fi.
35 Idem, Istoria Bucovinei, p. 20.
36 Nicolaie G răm adă, Sătenii şi stăpânii in  Bucovina in tre 1775 si ISIS, Cer

năuţi, p.p. 12— 17.
37 A rhivele Bucovinei, dosar nr. 31/1827, in Suceava. File de istorie, p.p. 618— 

624 : Teodor Balan, Refugiaţii m oldoveni in  Bucovina, 1821—1848, Bucureşti. 1929. 
p.p. 78—88.
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277 de case de un num ăr de (>937 persoane, ia r  din 178(5 si până in 1787 au  em igrat 
d e  pe moşiile m ănăstireşti 22 de fam ilii cu 1024 de su fle te38, Em igrarea a con
tinuat şi in perioada urm ătoare, deşi îm păratu l losif al II-lea dăduse dispoziţii 
foarte severe do stoparea oricărei treceri sp re  Moldova, in anul 1815, au părăsit 
Bucovina 10000 de locuitori :;l, cei mai m ulţi lăsându-şi vetrele din cauza recru
tă rilo r forţate pentru  constituirea batalioanelor de război antinapoleoniene, după 
cum afirm a Consilierul Aulic de Război din Viena.

P en tru  starea de lucruri ex isten tă in Bucovina, cercurile conducătoare d in  
\  u na cereau explicaţii generalului Enzenberg, considerând fenom enul acesta dău
nător p en tru  situaţia  economică şi socială a Bucovinei, ca şi a im periului. Consiliul 
Aulic de Război aprecia insă in raportu l făcut către  losif II că p ierderile nu erau  
p rea m ari. locul celor plecaţi fiind lua t de em igran ţii veniţi din T ransilvania si 
din Moldova deci vidul răm ăsese p en tru  pu ţin  tim p (intre cei ce-au um plut 
golul se aflau români, colonişti germ ani şi ruteni).

Bucovinenii veniţi in M oldova erau  bine prim iţi de fam iliile boiereşti, p ri
mind pen tru  serviciile ce u rm au  să le presteze, case p en tru  locuit (ale celor care 
fugiseră in Bucovina), vite de m uncă şi de prâşilă, unelte pentru  lucru  .şi sem inţe 
pen tru  sem ănat (in perioada cuprinsă în tre  sec. al X V III-lea şi sec. al XlX-leii. 
in tre  cele doua provincii a avu t loc un schim b de populaţie, la aceasta adăugân- 
du-se pendularea continuă a lucrătorilo r agricoli din Bucovina in Moldova).

Din politica de colonizare a  au to rită ţilo r habsburgice, a  făcut p arte  şi a tra -  
gerea elem entelor etnice din răsărit, procesul acesta fiind după părerile  îm păra
tului  losif al li-lea  „chestiunea prim ordială p en tru  această nouă ţa ră  a im periului". 
Du| a etectuaroa unei vizite in Bucovina in anu l 1783, constatând că populaţia 
era „foarte rară", losif a l II-lea a d a t dispoziţii pen tru  aducerea coloniştilor 
m aghiari şi apoi a celor din est. Totul trebuia făcut „însă fă ră  cheltuieli m ari‘\  
dupu cum e pronunţase cu această ocazie4'.

In anul 1777 au fost aduşi colonişti ruşi num iţi filipoveni sau  lipoveni, ap a r
ţinând sectei ortodoxe a rascolnicilor, fiind aşezaţi pe dom eniul m ănăstirii Drago- 
m im a. unde au form at sa tu l L ipoven i42. Aceştia au venit din B asarabia, zona 
Donului si Dobrogea l:;, întem eind satul C lim ăuţi. M ihodra (1780). V arniţa (178-1), 
Bănăţeni. I.uitak, o colonie la F ân tân a  A lbă (178-1) şi a p a tra  colonie la 1 Aicavăţ 
<1H.!<>—1842) in judeţul S torojincţ. V enirea lipovenilor in aceste părţi a  fo.it cauzată 
de dorin ţa obţinerii unor privilegii, cum a r  fi scu tirea de oaste şi libertatea, con
fesională, in anul 1783 o deputaţiune de lipoveni, prezen tându-se îm păratu lu i cu
o cerere, a p rim it asigurarea libertăţii religioase. Lipovenii au convieţuit paşnic 
cu românii din acest terito riu , ei îndeletnicindu-se cu agricultura, g răd inăritu l, 
sau practicând şi com erţul am bulan t cu legume şi fructe. La începutul secolului 
al XX-lea. num ăru l acestora a scăzut p rin  em igrarea in Rusia, fiind nem ulţu 
miţi deoarece li se im punea să presteze serviciul m ilitar.

S tatul a încurajat in perioada urm ătoare şi înfiin ţarea unor colonii de slo
vaci, mai ales pe moşiile fondului religionar, la Soloneţul Nou, Pleşul şi Poiana 
Micului ", In secolul al X lX -lea. m ulţi d in tre  ei au prim it la cerere în arendă 
păm ânturi bune ale fondului religionar, aşa cum s-a în tâm plat la Solea în 1853 
Şi in a lte  localităţi mai târziu. O parte  din slovacii stabiliţi la Solea si Cacica se
mai ocupau şi cu m unca Sn salină.

In ultim ul deceniu al secolului al X V III-lea. au  fost aduşi m eşteri sticlari
din Boemi a. care s-au aşezat la H uţa Veche, H uţa Nouă, Crasna, Voievodeasa.
CIit si in alte localităţi, în fiin ţând  aşezările de la Boureni, Negrileasa, Dealul 
Kderei. In vederea ex tragerii zăcăm intelor de fier. de arg in t şi de m angân de la 
Iacobeni. C ârlibaba, P o jo râta  şi F undu Moldovei, au fost aduşi colonişti din

38 Kcaterma Nepruti. Inform aţii privind em igrările din Bucovina in  prima 
■jumătate n secolului XI X,  Suceava, V III, 1981. p. 202.

39 George Bogdan-Duică, op. cit., p. 09—70.
40 Ion Nistor. Emigrările peste m u n ţi, p. 40.
41 Aurel M orariu, Bucovina 1771—191-1, p. 41.
42 Ion Nistor. Istoria Bucovinei, p. 21.
43 D im itrie Dan. Lipovenii d in  Bucovina, Cernăuţi, 1894, p.p. 13—14.
44 Aurel M orariu, op. cit., p.p. 44—-15.
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com itatul Zips din U ngaria de nord. care au  răm as în Bucovina şi după înce 
ta rea  activ ităţii în tre p rin d e rilo r45, a lătu rându-se ca num ăr celorlalţi existenţi 
d inainte.

l /n  interes deosebit l-au  avut guvernanţii austrieci pen tru  în fiin ţarea  colo
niilor germ ane, in scopul în tă ririi acestui elem ent pe păm ântu l rom ânesc şi a l 
germ ani zării trep ta te  a  populaţiei. losif al II-lea a p referat colonizarea Bucovinei 
cu elem ente germ ane, în  vederea creerii celor mai bune condiţii ca „statul austriac 
să ajungă a fi un po p o r"46, in anii 1782— 1850. au venit in această zonă fam ilii 
de germ ani din părţile  A ustriei şi G erm aniei (Germ ania cen trală , W iirttenberg. 
Baden. Pfalz, Boemia şi T ran silv an ia )47.

După secularizarea averilor bisericeşti şi m ănăstireşti şi trecerea lor in seam a 
sta tu lu i, un ac t îm părătesc din 1810 ordona cu toţi supuşii germ ani care tră iau  
greu in teritoriile lor, u rm au  să v ină şî să se stabilească pe dom eniile statu lu i, 
în B ucov ina4». P rim a colonie a fost de agricultori si s-a în fiin ţa t în anu l 1782 in 
localitatea Molodia, lângă C ernăuţi, fiind urm ată de cele de la Roşia, Jucica şi 
Mitocul D ragom irnei. Din an u l 1783 au fost întem eiate a lte  colonii la F rătâuţi, 
S a tu  Mare, Bădeuţi, Arbore. Iţeani. Ilişeşti, Tereblecea. Vechi aşezări germ ane 
au fost consem nate la Prelipca pe Nistru, la G arstenberg-Sadagura, lângă C ernăuţi, 
localităţi care mai târz iu  vor d ispare cu totul.

In perioada 1784— 1830, vechilor aşezări rom âneşti li se vor mai adăuga şi 
a lte  colonii germ ane cum  au fost M arîensee — 17!)3 (azi in tegrat la Cârlibaba), 
K arlsberg (G ura Putnei) — 1797. F urstenthal (Voievodeasa) — 1803, Louisenthal 
(azi in teg rat la F undu  Moldovei) — 1805. Eisenau (Prisaca Dornei) — 1808, Fren- 
den thal (azi la V atra  Moldoviţei) — 1809, Pleş (azi Pic sa) — 1835. Bori (devenit 
cartier al oraşului G ura Hum orului) — 1835, B uchenhain (Poiana Micului) — 1838. 
Tot o colonie germ ană a fost la orig ine şi Ludw igsdorf (azi C ârlibaba Nouâ) ln. 
N um ărul locuitorilor germ ani in Bucovina a crescut sim ţitor, astfel ca în anu l 
1809 în C ernăuţi ci reprezentau  19,0% din populaţie, in Rădăuţi 8,34%. in Ş iret
11%. in Suceava 8,9%, iar din totalul populaţiei din zona aceasta de 511904 de
locuitori. 8% il form a această categorie etn ică

Coloniile germ ane, izolate în m asa aşezărilor populate de rom âni se rem ar
cau prin  form a lor adunată , ordonată, având  scopuri agricole, d a r cel mai adesea 
industriale, stăpân irea  a ră tând  m are bunăvoinţă faţă de mem brii lor. In acest 
scop li se ofereau păm ânturi bune de lucrat, lemn pentru  construcţii, scutire de 
biruri şi a lte  privilegii (in decurs de şase ani de la luarea in stăpânire a păm ân
tului erau  liberi de orice datorie  publică şi particulară).

In tre  coloniştii sosiţi in Bucovina in mod spontan in perioada 1700- lw ă  şi 
apoi p rin tr-o  politică d irija tă  de către au to rită ţile  habsburgice, au fost ru ten ii, 
c a re  aşa cum se afirm a în unele scrieri, „sub această adm inistra ţie  se revarsară 
potop peste ţa ră “. Ei s-au bucurat de anum ite  privilegii mai ales după 1780. consti- 
tuindu-se in aşezări com pacte în zona de N şi de NV. Dacă în 1774 tră iau  >.n
Bucovina in ju r de 15000 ru teni, până  la  1780 num ăru l lor a a juns la 31071, de
trei ori mai pu ţin  decât rom ânii, al căror num ăr se ridica la 91 823. T reptat, 
în anum ite d istric te  (Coţmani, Zastavna) se constata o creştere rap idă a num ărului 
lor. a jungând la  80898 de suflete faţă de num ai 185 rom âni, vechile denum iri ro
m âneşti fiind înlocuite cu cele ru tene, iar lim ba utilizată fiind ru teana.

Secolul al X lX -lea aducea pericolul deznaţionalizării p rin  rutenizare, pericol 
În tre ţinu t de politica d irija tă  de austrieci şi com bătută prin  diverse m ijloace dc 
intelectuali rom âni, mai ales în p reajm a şi in tim pul revoluţiei de la 1818, când 
lim ba ru teană a  devenit lim ba oficială alături de lim bile rom ână şi germ ană. Se 
sim ţea  tot m ai m ult că, „pro te jat de sus rutenism ul se lăţea şi se în tă rea  mereu

45 Emil I. Em andi, C onstantin Şerban, op. cit. p. 500.
40 P. S. A urelian, Bucovina descriere economică însoţită dc o hartă, Bucureşti, 

1876, p. 19.
47 Em. Grigorovitza, op cit., p. 33.
48 A urel M orariu, op. cit., p. 40.
49 Ioan losep. Consideraţii istorico-geograficc privind evoluţia aşezărilor om e

neşti din Obcinile Bucovinei, Suceava , X III—XIV. 1980-—1987. p. 225.
50 George Bogdan-Duică, op. cit., p. 71.
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pe seam a rom ânilor"31, graţie sp rijinu lu i de care se bucura la  adm inistra ţia  locală. 
Unii au considerat că şansa cea mai bună p en tru  contracararea acestui pericol, 
ar fi fost deschiderea graniţei spre vest şi asigurarea im igrărilor rom ânilor de 
aici, care a r  fi contribuit la sporirea num ăru lu i acestor locuitori şi la  creşterea 
pu terii şi im portanţei lor in viaţa economică d ar şi politică din p ro v in c ie52. Era 
necesar ca rom ânii să reprezin te o forţă, prin însuşi d rep tu l istoric ce-1 aveau 
pe acest terito riu  (in 1775 ei reprezentau  90% din populaţie, faţă de num ai 2,5% 
cât erau  rutenii) Sn condiţiile in care austriecii u rm ăreau  ideea de a-i separa de 

populaţia din Moldova, p rin tr-u n  gard v iu  de ruteni. Dovada cea m ai evidentă 
că a tâ t la începutul dom inaţiei austriece cât şi m ai târziu, m area m ajo ritate  a 
populaţiei form ată d in  rom âni e ra  c ă : actele oficiale au fost redacta te  in
rom âneşte până la 1800, cursurile in şcoli au  fost p redate în rom âneşte p ân ă  în
1865, până în 1876 legile austriece îna in te  de a  fi afişa te  in Bucovina erau traduse
in lim ba rom ână, iar savanţii austrieci G iihlert şi C ray afirm au că m oldovenii 
constituiau popu la ţia  de baştină din acea ,tă provincie. Cea mai convingătoare
dovadă asupra d rep tu rilo r rom ânilor la acest terito riu  il reprezin tă „Diploma Im 
perialii" d in  1862 dată de F ranz Iosef, in care se a ră ta  că Sn ciuda calam ită ţilo r 
aduse de invazia barbarilor, „rom ânii şi-au p ăs tra t naţionalita tea, lim ba ş j obice
iu r i le " D o a s c m e n e a ,  referito r Ja d iferen ţa de lim bă, legi şi obiceiuri care exista 
in tre  populaţia d in  Bucovina şi cea din provincia G aliţia, la  care fusese înglobată 
din 1786, „Diploma Imperială“ înscria necesitatea rid icării la rangul de Ducat, cu 
autonom ie adm inistrativă, a terito riu lu i locuit de rom âni. „Dacă Bucovina a r  fi fost 
ru teanâ, această separaţie  nu a r  m ai (i avu t ra ţiu n ea  de a fi făcută" M.

l a jum ăta tea secolului trecut ru tenii reprezentau 17,2% din populaţia o ra
şului C ernăuţi, 8v» din populaţia R ădăuţiu lui, 31,7% din cea a Ş iretu lu i si 4,4% 
din populaţia oraşului Suceava, deci un procent de 37.3% din to talu l populaţiei 
existente in Bucovina, faţă de -10.8% cât reprezentau  rom ânii la vrem ea respec
tiva Z iarul „Albina" pom enea in 1856 existen ţa in Bucovina a 260000 de rom âni 
şi 170000 de ru teni. Astfel, cu toată politica sistem atică de colonizare, ,.cu toată 
s tă ru in ţa  pusă in tim p de un secol pen tru  a  popula păm ântu l Bucovinei cu străin i, 
populaţia rom ânească era mai num eroasă decât oricare a l t a 56.

După anul 1860. odată cu desfiin ţarea boerescului şi acordarea unor liber
tăţi constituţionale, se va desfăşura un nou proces de em igrare din nord (de
acea .tâ dată cei mai m ulţi fiind ru tenii, circa 12461, faţă de 641 de rom âni) exis
t a i !  <lup;i afirm aţiile  funcţionarului Ficker, 207000 rom âni şi 186000 de ruteni, 
dec i un spor fie 8000 ruteni, fa ţă  de num ărul lor în anul 1818. ceea ce reprezenta 
40.8% din în treaga populaţie (populaţia to ta lă  era de 511964, d in  care 491928 
autohtoni şl 20036 veniţi d in  afară , locuind in 5 oraşe. 16 târguri, 298 comune, 
193 ţinu turi, ex istând 93939 case locuite şi 4157 nelocuite) 57. _

Tot in perioada la care ne referim , s-a constatat o în rău tă ţire  accentuată a
situaţiei populaţiei rom âneşti, in loc de am eliorarea m ult aş tep ta tă  după des
prinderea Bucovinei de G aliţia. Acest fapt a fost posibil, prin  acordarea de că tre

51 Ion Nistor, Românii f i  ftitenii, p. 96.
r .  S. A urelian, op. cit., p. 17.

: : Ion Antonescu, op. cit., p. 62.
r-4 lbidem .
55 George Bogdan-Duică. op. cit., p. 71 ; Sn 1848 populaţia  totală a Bucovinei 

atingea cifra de 377571 persoane, d in tre  care rom âni în num ăr de 209293, ucraineni 
'ru ten i şi Imţani) aproape 108907. şi alte naţionalită ţi 59381 de persoane : în 1851 
populaţii a a juns )a 378536 persoane, d in tre  care rom âni 184716, ucraineni 142682 
şi alte naţionalită ţi 51138, ceea ce însem na o creştere fa ţă  de 1848 cu num ai 955 
de persoane, explicată de foam etea din 1850 şi epidem ia de tifos exantem atec : in 
perioada 1851—I8iil num ăru l locuitorilor Bucovinei va creşte cu 78384 suflete, d in tre  
care 17937 erau rom âni, 28301 ru teni şi hu ţan i, 32146 a lte  naţionalită ţi (creşterea 
num ărulu i populaţiei nerom âneşti se datora Sn m are m ăsură im igrărilo r care au 
urm at după 1848).

56 Aurel M orariu, op. cit., p. 43—44.
57 P. S. A urelian, op. cit., p. 19.
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guvernanţi a unor privilegii im portan te rutenilor, in  scopul contracarării in flu 
enţei elem entului polon, de care austriecii se tem eau. în  baza politicii lor, a 
ap ă ru t şi ideea unirii unei părţi d in Bucovina cu G aliţia ru teană, idee care a 
fost com bătută p rin  toate m ijloacele de populaţia rom ânească şi in special de in 
telectualita te. P rin tre  figurile m arcan te ale luptei rom ânilor pen tru  păstrarea fiinţei 
naţionale s-au afla t şi m em brii fam iliei Hurm uzachi. Astfel, referito r la faptul 
că rom ânii d in tre  P ru t şi N istru  mai vorbeau pe lângă lim ba m aternă şi lim ba 
ru teană, A lecu (Hurmuzachi considera că acest fenomen n u  poate fi luat în  
seam ă ca un argum ent al deznaţionalizării, aşa cum susţineau unii autori, el cri
ticând totodată şi tend in ţa  au to rită ţilo r austriece de a p rinde o parte  a Bucovinei 
în tr-o  nouă form aţiune cu G aliţia

Consecinţe deosebit dc grave vor avea asupra  populaţiei rom âneşti din Bu
covina. in ciuda opoziţiei vehem ente susţinu tă de intelectualii rom âni, ap licarea 
legii contelui Taafe, după 1880. P ână  Ia această dată catagrafia popoarelor din 
A ustria se făcea după lim ba m aternă (m uttersprache), iar după aplicarea decre
tului, recensăm ântul va avea la  bază lim ba de conversaţie (m ugansprache). Sanc
ţionarea acestei legi a av u t u rm ări dezastruoase, prin ea creându-se instrum entul 
favorabil îndeplin irii p lanulu i p an g e rm an is t50. S-a dat astfel m ână liberă pen
tru  com iterea de că tre  comisarii cezaro-craîeşti a unor grave abuzuri, nereguli şi 
mai ales nedreptăţi, categoriilor etnice ale im periului, şi in special rom ânilor. 
In  situaţia  in care rom ânul cunoştea a lă tu ri dc lim ba m aternă şi lim ba germ ană 
sau ru teană era în reg is tra t ca germ an sau rutean. Aşa se explică faptul câ în 
statisticile din 1910, din totalul populaţiei de 794 929 locuitori in Bucovina să apară 
273 254 de rom âni, 305 101 ru ten i şi 329 493 alte n a ţio n a lită ţiw (in anul 1880 se 
în reg istraseră 190 005 rom âni faţă de 221 726 câ t apăruseră in actele oficiale din 
anul 1875, ceea ce însem na câ Sn cinci ani populaţia rom ânească scăzuse conside
rabil, iar rutenii sporiseră cu un num ăr de 36 990 persoane, apreciere desigur 
exagerată). în  aceasta consta de fapt. după aprecierea reală a istoricului Inn Nistor, 
geneza gravităţii chestiunii ru tene în Bucovina in vrem ea stăpânirii habsburgice61.

Fenom enul deznaţionalizării rom ânilor a fost constatat şi de că tre  profesorii 
A. F icker şi K aluszniacki, de la  U niversitatea din C ernăuţi, care rem arcau  că 
„este caracteristic şi in teresan t să constate că populaţia rom ână din Bucovina, 
acolo unde vine în atingere cu ru tenii se deznaţionalizează din partea  acestora" ; 
astfel că, în unele sate din Bucovina unde îna in te  cu 30 de ani populaţia era 
rom ânească, sau în m ajoritate  rom ânească, se vorbea aproape num ai ru teneşte  
(prin trecerea ru ten ilo r de la bi erica un ită la cea ortodoxă se puteau încheia 
căsătorii în tre  ei şi rom âni, adesea în dauna rom ânilor, aşa cum rem arca şi is
toricul Ton Nistor, care afirm a câ „rom ânca mai isteaţă, deprindea m ai uşor 
lim ba stră ină  a soţului ei. câtă vrem e ru teanca nu p rea învăţa rom âneşte, im
punând lim ba ei fam iliei întregi") °2. I .a  aceeaşi constatare a  a juns gî Kaluszniacki 
şi Sn studiul său asupra  m otivelor industriei casnice de broderii, a ră tân d  că bro  
deriile şi cusăturile  din satele ucrainene afa ră  dc cele ale hu ţan ilo r nu  au  aproape 
nimic, sau  num ai pu ţin  cu cele d in  G aliţia, şi ele fac p a rte  in teg ran tă din mo
tivele populare rom âneşti, care în conservatorism ul lor ex trem  au m enţinu t m o 
tivele vechi, com une arte i populare din T ransilvan ia şi Rom ânia. U crainenii a s i
m ilaţi in populaţia unor sate rom âneşti din Bucovina şi-au însuşit m otivele o r
nam entaţiei populare rom âneşti, folosindu-se şi in perioada urm ătoare.

S tatistica făcută in 1910, includea in totalul populaţiei Bucovinei ca etn ie 
ru teană, circa 2088 de evrei care vorbeau r u t e n e ş t e 10 000 de rom âni, care pe 
lângă limba_ m aternă mai foloseau şi ru teană, înregistrând şi vreo 3 232 lipoveni 
şi ruşi bătrâni. în  felul acesta s-a ajuns cu ru ten ii să apară in docum entele vrem ii

58 Alecu H urm uzachi, Rătăciri naţionale, „Bucovina", II, 34, p.p. 201—202.
59 I. E. Torouţiu, Rom ânii şi clasa de m ijloc d in  Bucovina, Cernăuţi, 1912, p. 34.
60 F.m. G rigorovitza, op. cit., p. 33 ; P. S. A urelian. op. cit.t p. 20 ; I. E. Torou- 

ţiu. Poporaţin şi clasele sociale d in  Bucovina, p. 396.
61 Ton Nistor. R om ânii şi rutenii, p. 96.
62 Idem, Istoria Bucovinei, p. 27.
63 lbidem , p. 312 ; 1. E. Torouţiu. Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, 

p. 111—112.
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în tr-u n  num ăr do peste 300 000 dc perst)ane, când in  realita te , făcându-se o cer
cetare docum entaţii si realii, cifra lor la  acea d a tă  e ra  de 263 013, ia r  a rom ânilor 
de 313 254,;i (S-n constatat câ unele familii de rom âni din p ă tu ra  superioară, 
pen tru  obţinerea unor avan ta je  se declarau  la  lim ba de conversaţie germ ană, 
contribuind astfel la scăderea num erică a etniei ce o reprezentau).

După lim ba d« conversaţie, ca tagrafia  d in  1910 prezenta situaţia  grupărilor 
etnice existente in modul u rm ă to r : 273 254 de rom âni. 305 101 ru ten i, 168 851 
germ ani (dintre care 102 919 erau  evrei). 36 210 poloni. 1 005 boemi şi m oravi,
10 391 m aghiari, HO sloveni. 1 sârbo-croat, 36 italieni® .

l)ln  punct de vedere confesional, ca tagrafia în făţişa u rm ătoarea  s i tu a ţie : 
547 i,'i:i ortodocşi, 118 065 rom ano-catolici. 26 182 uniţi sau greco-catolici, 657 arm ea- 
no-catolicl, 341 arm eano-orientali, 102 919 evrei (mosaicî), 3 232 lipoveni ş.a.

D upă 1918. anu l m arii uniri, când Bucovina v a  reveni la  p a tria  m am ă şi 
când recensăm intele vor avea la bază situa ţia  dem ografică reală , asistăm  la 
un spoi dem ografic considerabil înreg istrat la populaţia rom ânească faţă  de cele
lalte etnii. In anul 1930, datele  ob ţinu te  in u rm a unei reale num ărători a  popu
laţiei erau u rm ătoare le : 41.09% din  to talu l locuitorilor erau  rom âni, 27,7% erau  
lie ra im  ni, 10,81% il reprezentau  evreii, 8,8% germ anii. 0.3% ţiganii ş.a.

• i

QUELQUES CONSIDERATIONS SU R LA SITUATION 
DEM OG RA PHIQUE ET BUCOVINE. AU TEM PS DE LA DOMINATION 

DES H A BSBOURGS (1775— 1918)
Resum6

Dans ce t article  l’au teu r se propose de p resen ter l’evolution dem ographique 
dans la  zone de nord-oust de Ia Moldavie, te rrito ire  qui en 1771 a 6te annexe par 
l'Em pire Habsbourgeois, et a ete appele u lterieurem ent Bucovine. T out en s 'ap - 
puyant sur des donndes p rovenant des reeensem ents fait au  tem ps de l’occupation 
etrangere, de m em e que sur de renseignem ents foum is p ar une s6rie d ’ouvrages 
et de revues parus le long du temps. l’au teu r prouve le fait que la  situation externe, 
la  dom ination e t l’influence etrangCre tou t cela a d6terinin6 une âvolution sinucuse 
du phenom ene dem ographique, avec des consequences particulifcres pour l’histoire 
de la zone.

P o u r debuter, on fait une analyse des phenom enes dem ographiques qui ont 
ca rac teri s£ le  nord-ouest de la  M oldavie â la  fin  du, X V IlI-e, siecle, au  X lX -e 
siCcle et au debu t du XX-e, parm i lesquels il y a : l'ex istence d 'une population 
autochtone roum aine. â laquelle se ont ajoutees des Gtlmies com me les „Huţani", 
les „Lipoveni", les A rm eniens, les Allemands, les Slovaciues, les Ju ifs  et autres, 
ce qui a fait augnien ter le nom bre des hab itan ts  c t des habitats. On presente en 
meme tem ps un phenom 6ne im portan t au  point de vue ddm ographique, le processus 
de l’em igration e t de l’im m igration de et vers  la  Bucovine, comme suite d'6v6nemenLs 
politiques e t sociaux qui ont eu lieu dans l'E m pire e t dans les provinces roum aines 
pendan t cette periode.

On pri'sente Egalement les rela tions sociales Ctablies ici en tre  la  population 
autochtone et les etrangers etablis ici, tou t en m ettan t l’accent su r le  phenom ene 
appel6 „ru ten izare“ (c'est-â-dire „transform ation en ruteni"), processus bien dirige 
par les autorit6s au trichiennes, pour une m eilleure sousordination et int^gration 
tiu territo ire  dans J’Empire.

L ’au teu r essaye d ’expliquer, â l’appui de renseignem ents râels, la  m aniere 
don t on est parvonu â  realiser des sta tistiques fausses pour ce qui es t de Ia popu
lation roum aine, par rappo rt au  to ta l des hab itan ts se trouvan t en  Bucovine â 
la fin du X lX -e sile le  et au debut du  XX-e.

A la fin on presente la situation  dem ographique de la  zone apr6s son in te
grat ion au te rrito ire  de la  Roum anie, en 1918.

64 I. E. Torouţiu, op. cit.( p. 114.
65 Idem . liom ănii şi clasa dc m ijloc d in  Bucovina, p. 92.
66 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 312; I. E. Torouţiu, op. cit., p. 124.

N AVIGAŢIA PE PRU T LA M IJLOCUL SECOLULUI AL X IX -L E A  : 
PROIECTE ŞI REALIZĂRI

CONSTANTIN ŞERBAN

N avigaţia pe P ru t ca şi pe Ş iret şi N istru  a indeplvnit un im portan t rol in 
istoria Moldovei, incă din evul m ediu, ea  contribuind Ja în florirea com erţului 
in tern  şi extern , pe aceste ape fiind transpo rta te  m ari can tită ţi de cereale, lem n 
de construcţie, vite şi cai, sare, m iere şi ceară, fapt relevat şi de D im itrie C antem ir 
în „Descrierea Moldovei" *. Istoricul rom ân mai adăuga în cunoscuta sa luc ra re  
câ pe N istru se transportau  de că tre  otom ani, pe când Moldova se afla sub dom i
naţia  Înaltei Porţi, trupe, arm am ent, m uniţie, m aterial de construcţie şi forţă de 
m uncă destinate  în tă ririi ce tăţilor Tighina, Soroca, lio tin  si ch iar C am eniţa de 
la frontiera cu P o lo n ia2.

De altfel docum ente inedite încă din anii 1789— 17i;n confirm ă faptul că la 
rându l lor austriecii, care ocupaseră o vrem e Moldova d in tre  C arpaţi şi Şiret, in 
cursul războiului contra  otom anilor din an ii 1787—1791 au transpo rta t şi ei. insă 
pe Ş iret, pe plute, m ari can tită ţi de provizii, de arm am ent, m uniţie, trupe, pe 
măsurii ce operaţiile m ilitare se desfăşurau to t mai spre sudul Moldovei. Dar nu 
num ai atât. A tunci inginerii m ilitari austrieci au efectuat şi lucrări pen tru  îm bu
n ătă ţirea  navigaţiei pc Ş iret, m ai ales pe cursul superior al acestuia, ca de exem plu 
adâncim ea fundului apei, îndepărtarea oricăror feluri de obstacole (mori. poduri 
fixe şi um blătoare, arbori doborâţi de furtună), consolidarea m alurilor, secţionarea 
unor m eandre e tc .:!.

în  secolul al X lX -lea. după în făp tu irea Unirii P rincipatelor rom âne (1859) 
nav igaţia pe P ru t a devenit o im portan tă problem ă economică pen tru  guvernul 
Moldovei in scopul punerii in valoare a  producţiei de cereale de către  unii negus
tori în vederea desfacerii acestora în d iferite  cen tre  urbane. D rept u rm are  au 
început să se efectueze investigaţii p riv ind am ena jarea  cursului apei în scopul 
favorizării unor astfel de transportu ri. Astfel in august 1859 căpitanul staţiei n a 
vale din G alaţi a ob ţinu t d in  partea  guvernului ţârii aprobarea de a face cercetări 
h idro tehnice pe P ru t. pen tru  a-1 reda navigaţiei. Accsta u rm a să colaboreze în 
cadrul acestor lucrări cu inginerul francez M armond ce-i fusese pus la dispoziţie 
de guvern '1. Este mai m ult ca sigur că acest proiect n -a fost finalizat, deoarece 
p rin ţu l A lexandru  Cantacuzino, prefectul judeţu lu i Covurlui d in  acea vrem e, soli
citase sprijinu l unui a lt specialist, inginerul prusian  Suren de la Comisia europeană 
a  D unării, în acelaşi scop şi anum e to t în p rim ăvara  anului 18G05. In noul proiect 
îna in ta t sub form a unui re fera t la  M inisterul L ucrărilo r Publice al Moldovei se 
a ra tă  că prin  lucrări de cu ră ţire  şi de iezâturi se pu teau  face din aceste căi na tu -

1 D. Cantem ir, Descrierea M oldovei, Bucureşti. 1941, p. 39.
2 Idem , p. 40.
3 C onstantin Şerban, Navigaţia pe Sircl la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 

după u n  docum ent inedit, Com unicare ţinu tă la a V-a Sesiune ştiin ţifică a M uzeu
lui M arinei Române, Constanţa, sept. 1987.

4 * * *, Dezvoltarea economică a M oldovei intre anii 1848 şi 1864, Contribuţii, 
Bucureşti, 1963, p. 463.

5 Arh. St. Buc., M inisterul L ucrărilo r Publice, 63/1863, f. 7—8.
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r;i!e de com unicaţie (râurile  Moldovei) „drum uri sigure şi m ai ales izvor dc bo
găţie" (i. Se considera mai m ult că în doi-trei ani apele P ru tu lu i ca şi ale Ş iretului 
a r  putea deveni navigabile şi cu pu ţină cheltuială, pe aceste două m ari arte re  
urm a a li transporta te  tot felul de produse din lăuntru l ţării, in  fine susţinătorul 
proiectului considera că prin  realizarea lu i se dădea un im puls puternic com er
ţului de cereale şi că se puteau ex tinde totodată suprafeţele cultivate cu cereale 
în zona lim itrofă apelor P ru tu lu i7, ţinând seam a că din 1836 Moldova stăpânea 
aproape in întregim e am bele m aluri ale acestei ape pe cursul ei m ijlociu şi infe
rior adică tocmai unde apele P ru tu lu i îndeplineau cele mai bune condiţii de nav i
gaţie. După cum se ştie, tra ta tu l de pace de la P aris (1856) prevăzuse p rin tre  altele 

(art. 20) ca Rusia să restitu ie  Moldovei o parte  d in  sudul B asarabiei, judeţele Cahul. 
Uolerad şi Ismail, adică o sup rafa ţă  de 1.125.000 ha., cu 190 localităţi (d in tre care 
s.-iv o r a ş e : Ismail, Cahul, Bolgrad, Reni, Chilia şi Leova) cu o populaţie de
1 •;'».<>11 locuitori, aproape in to ta lita tea lor rom âni (se aflau num ai 12.000 locuitori 
de a lte  naţionalită ţi : bulgari, cazaci, lipoveni, r ă ră u z i)3.

A probând acest nou proiect. M inisterul L ucrărilo r Publice din Moldova a an 
ga ja t pe inginerul prusian  Suren cu o re trib u ţie  anuală  de 29.000 lei plus 1.330 lei 
pen tru  în tre ţinerea  biroului său din G alaţi, in baza unui contract pe trei a n i0. 
C urând acestuia : s-au a lă tu ra t a lţi specialişti, ca de exem plu ing ineru l E. I.essel, 
subîngincrul Ed. H interholzer. Johann  O prean ca sup rav eg h eto r111; u lterio r sup ra
veghetorul Carol Stein avea să-l înlocuiască pe Johann  O prean după plecarea 
acestuia in 1862n . Aceste cadre de origine străină au fost trep ta t înlocuite cu 
cadre autohtone ca de exem plu inginerul Gh. Asachi, conducătorii de lucrări Cris- 
tescu şi Tetoianu ■*. In vara  anului 1861 la  îndeplin irea acestui proiect figurau însă 
patru  ingineri şi patru  a ju toare  (ca supraveghetori, picheri e tc .)1:!.

După constituirea echipei de specialişti s-a trecut la lucrări prelim inarii şi
anum e la pichetarea traseului P ru tu lu i ce urm a să fie am ena jat pen tru  navigaţie. 
D ato rită  lungim ii p rea m ari a acestui traseu în rapo rt cu num ărul specialiştilor 
angajaţi la lucrare — aprecia tă  la 60 -mile nem ţeşti lungim e14, de fapt d istan ţa  
Ga laţi-Scalen  i, adică circa 300 km. — acesta a fost îm părţit in p a tru  sectoare 
astfel : sectorul I de la  Sculeni la  Cotu Morii, sectorul II de la Cotu Morii la Fâlciu, 
sectorul III de la l'ăIciu la V adu lui Isac şi sectorul IV de la  V adu lui Isac la 
gura  P ru tu lu i, la  G alaţi. D rept u rm are lucrările  au  început sim ultan din cele patru  
sectoare odată. In 1861 aceste sectoare au fost conduse a s t f e l : sectorul I dc ingi
neru l Gh. Asachi, sectorul II de conductorul de lucrări Tetoianu, sectorul III de 
conductorul de lucrări Cristescu şi sectorul IV de subinginerul Ed. H in te rh o lze r15. 
Tot in cadrul lucrărilo r prelim inare s-au efectuat recunoaşteri pedestre de-a lungul 
traseu lu i dar şi cu aju toru l unor am barcaţiun i, a unor vase cu aburi, de exem plu 
cu vasul cu aburi „Voporide". P rim ele recunoaşteri s-au făcut în condiţii foarte 
grele. în trucâ t de-a lungul m alurilor P ru tu lu i se mai aflau  încă instala te  m ulte 
mori de apă lfi, de exem plu, în tre  Bogdăneşti şi Ju rliţa  funcţionau nu mai pu ţin  
de 30, care de fapt îngustau  lăţim ea apei de la 50 m la 12 m si d rep t u rm are 
viteza apei sporea în aceste locuri de la 0,50 m la  peste 2 m/sec. După astfel de 
recunoaşteri efectuate cu vasul cu aburi în toam na anului 1861 şi p rim ăvara  a n u 
lui 186217 s-a constatat mai întâi că P ru tu l avea o adâncim e aproape constantă

6 Idem . 126/1861. f. -1.
7 Idem . 126 1861. f. 12.
8 A Ubicini, La question des Principaules devanl VEurope, Paris. 1858, p.

25, 88—111 ; I. Nistor, Istoria Basarabiei, C ernăuţi, 1923, p. 272—271 şi hărţile  nr.
37. -10 ; P. Albin. Les grands trăites politiques, Paris. 1932, p. 170—180.

9 Arh. St. Buc., M inisterul L ucrărilo r Publice, 126/1861, f. 7
10 Idem , 126/1861. f. 13, 25. 26; 113/1861, f. 215—216.
11 A rh. St. Buc., M inisterul L ucrărilo r Publice, 113/1861, f. 196, 198, 207
12 Idem , 211/1862, f. 25.
13 Idem , 63/1863, f. 11*1.
14 Idem , 113/1861, f. 210—211.
15 Idem , 241/1862. f. 25.
16 Idem , 63/1863. f. 9. >i
17 Idem, 113/1861, f. 112—113, 174.
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de 4 picioare (1 picior =  0,32 ni, deci 1.28 m), o lăţim e de 150 picioare (adică circa
48 m) şi o viteză de 0,50 m /sec ., că m alurile  sale necesitau im portan te corectări din 
cauza m ultip lelor m eandre, de exem plu, cel pu ţin  300 de la gura P ru tu lu i până 
la  Sculeni, care nu  erau  uniform e in to ta lita tea lor. unele d in  cursul m ijlociu 
fiind m ai scurte ia r altele de pe cursul inferior cu o deschidere m ai m a re 18. De 
asem enea s-a observat că acolo unde cursul râu lu i era na tu ra l m atca sa era mai 
regulată şi m ai form ată având in aceste locuri o adâncim e constan tă de aproxi
m ativ 1 m, o viteză de 38 cm /sec. şi o lăţim e m edie de 17 tn. Cu acest prilej s-a 
mai s tab ilit şi viteza de p lu tire  a  vasului cu aburi in am onte şi in aval, de exem plu, 
de la  G alaţi Ia G herm ăneşti, d istan ţa  de circa 200 km a fost acoperită in am onte 
in 62 ore (deci cu o viteză de 3 km/oră) iar in aval de la Tutova la G alaţi, dis
tan ţa  de circa 150 km în 27 ore (deci cu o viteză de 6 km pe oră) l:1.

Concom itent cu aceste recunoaşteri au  fost achiziţionate d iferite m ateriale, in-, 
.strum ente şi m aşini pen tru  executarea lucrărilor, ca de e x e m p lu : o barcă cu 
punze pen tru  sondaje, o m aşină de iier prevăzută cu lan ţu ri adusă din Anglia 
pen tru  scos ţăruşii din apa P ru tu lu i, o dragă pen tru  cu ră ţa t şi adâncit fundul apei ; 
de asem enea s-au m ai adus in acelaşi scop de la Comisia europeană a D unării 
un teodolit, o busolă, o unealtă pen tru  nivelat terenul, două lan ţu ri pentru  m ăsu- 
ratp0. Cele cum părate costaseră circa 1500 galbeni, o sum ă destul de im portan tă 
la acea vrem e. De asem enea au  fost confecţionaţi nu mai pu ţin  de 24000 ţăruşi 
pen tru  pichetare, ce urm au să fie bătu ţi la  o d istan ţă  de 20 stân jen i unul de altul 
(circa 40 m), Sn afa ră  de cei puşi pe oglinda apei la d is tan ţa  de 100 stânjeni (circa 
200 m) unu l de a ltu l. în  afa ră  de ţăruşi au mai fost confecţionate 300 p răjin i care 
u rm au să m archeze m eandrele. Tot acest m aterial lemnos, lucrat de Hugo Lebrecht, 
tâm p la r care contractase lucrarea, a costat 10.000 lei 21.

L ucrările pen tru  am enajarea  apelor P ru tu lu i pen tru  navigaţie au început in 
p rim ăvara  anu lu i 1861 prin scoaterea ţăruşilo r din apă puşi de proprie tarii de 
mori. prin desfiin ţarea zăgazurilor morilor, p rin  desfiin ţarea morilor, p rin  scoa
te rea  din alb ia  apei a unor epave de corăbii eşuate cu m ulţi ani in urm ă, una 
ch iar la  gura P ru tu lu i şi a lte două. una in am onte şi a lta  în aval de R ogojcni22. 
S-a procedat apoi la  scoaterea trunch iu rilo r de copaci, la tă ierea sălciilor de pe 
mal sau p răvălite  de pe m al în apă. Eforturi mai m ari în acest sens s-au depus 
in zona Oancea-Rogojeni unde se aflau cele mai m ulte m ori, adică la Brinda. Chi- 
seliţa, Văleni şi C o libaşia . Tot in rându l acestor lucrări se înscriu cele făcute 
pen tru  în tă rirea  m alurilo r apei cu fascine din ram uri de salcie şi răchită, efec
tuarea  unor diguri d in  păm ânt consolidate cu stâlpi de lem n şi a unor diguri din 
p ia tră , săparea unor canale in alb ia unor ape mai mici care se vârsau  in P ru t 
pen tru  a spori debitul de apă al acestuia. In acelaşi scop au  fost canalizate apele 
Bahluiului până la vărsarea  in J ijia  şi ale Jijie i până la vărsarea acesteia in 
P ru t. în d rep tu l sa tu lu i M eren i21. Cheituielile pentru  aceste lucrări hidrotehnice 
s-au rid icat la peste 7.000.000 lei.

in  p riv in ţa  forţei de m uncă calificată pentru  astfel de lucrări angaja tă  de 
M inisterul L ucrărilor Publice al Moldovei şi mai târziu al P rincipatelor U nite ea 
a fost alcătu ită din m uncitori sa laria ţi : zidari, lem nari, tâm plari, fierari, m ateloţi. 
p ietrari, a căror re trib u ţie  e ra  în concordanţă cu im portan ţa muncii depuse, de 
exem plu, m ateloţii au p rim it cîte 15 galbeni (sau 600 lei) pe lună. lem narii, zidarii, 
tâm plarii şi lem narii câte 14 galbeni (sau 560 lei) pe lună. A tu n .i s-a u tiliza t şi 
forţă de m uncă necalificată alcătu ită  din ţăran i folosiţi la transportu l şi ridicatul 
m aterialelor, deci m uncă de salahori, p lă tită  cu un leu pe zi (circa 28 lei pe lună)

Tot în cadru l acestor lucrări s-a am ena jai un drum  de edec pe am bele m a
luri pentru  tragerea vaselor in am onte, s-au corectat m alurile prin taluzare, s-a

18 Idem , 113/1861. f. 17-1.
19 Idem, 113 1861. f. 112—113, 245.
20 Idem , 113/1861, r. 44. 239—240.
21 Idem , 113 1801. f. 222.
22 Idem , 113 1861. f. 189.
23 Idem , 113/1861. r. 188— 189.
24 Idem , 63 '1863, f. 3—4.
25 Idem, 113'1861. 239—240.
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corectat firul apoi p rin  ev itarea m ultor m eandre înlocuite cu canale care scurtau 
traseu l apei ; la realizarea acestor canale după proiectul inginerului francez Mor- 
nand a fost necesara dislocarea unui volum  de păm ânt de 10.000 m etri cubi ->li. 
Desigur câ in cursul acestor lucrări n-au lipsit pro testele  unor p roprie ta ri de moşie 
ale căror păm ânturi ajungeau  la malul P ru tu lu i şi care se opuneau fie la dărâ
m area m orilor şi zăgazurilor acestora, fie la  desfiin ţarea podurilor p lu titoare care 
le aduceau m ari venituri, cum  era  cel de la Văleni. Apoi mai e ra  problem a pro te
jă rii instala ţiilo r telegrafice care făceau legătura in tre  cele două m aluri ale P ru 
tului. I .a început s-a ho tărâ t ca acestea să fie  su p raân âlţa te  pen tru  a  nu mai 
Îm piedica trecerea vaselor cu pânze ceea ce s-a constatat câ era foarte costisitor 
şi nici prea eficient. P ână la urm ă s-a ales o a ltă  soluţie şi anum e trecerea firelor 
telegrafului pe sub alb ia  apei bineînţeles luându-se toate m ăsurile pen tru  izolarea 
lor cât mai bine pentru  a se îm piedica eventuale defecţiuni 27.

N-au lipsit apoi nici unele dem ersuri de n a tu ră  diplom atică rom âneşti pe 
lângă guvernul rus pen tru  acceptarea efectuării acestor lucrări care afectau malul 
stâng al P ru tu lu i in am onte de Cotu Morii, a fla t pe teritoriu l sta tu lu i vecin P rin 
cipatelor Unite până dincolo de Sculeni. care s-au rezolvat favorabil. A lte greu
tăţi s-au mai iv it abia după doi ani de la dem ararea  acestor lucrări cu prilejul 
Înlocuirii personalului specializat străin  cu cel autohton. De asem enea o a ltă  pro
blem ă a constituit-o în tre ţinerea  cursului apei P ru tu lu i după am enajările  efectuate, 
deoarece m atca apei era  deseori am en in ţa tă  de depunerea de mâl şi de nisip, for- 
m ându-se mici bancuri, care provocau d ificu ltă ţi vaselor care navigau, deşi acestea 
e rau prevăzute cu fundul plat. A sem enea d ificultăţi de navigaţie din pricina aces
tor bancuri de nisip s-au produs in tre  Leova şi C iotora -a, ch iar în anul 1801.

Efectuarea acestor lucrări dc am enajare  a apelor P rutulu i pen tru  navigaţie 
a generat crearea unei societăţi de navigaţie cu caracter particu lar, cu capital 
aparţinând  unor în treprinzători greci : I. Poliljronîade şi M. Colognomos. cu nu 
mele de „Associaţia naţională a navigaţiei P r u t u l u i Societatea poseda vase pro
prii d in tre  caro cel mai im portant, adus din Anglia, a p u rta t num ele dom nitorului 
P rincipatelor Unite, principele A lexandru  Ioan Cuza Cu aceste vase Societatea 
am intită a efectuat curse regulate in tre  G alaţi şi Leova pentru  transpo rtu l de 
m ărfuri provenind din judeţele  lim itrofe apelor P ru tu lu i : cherestea, cereale etc. 
In anul 1862 cu aceste vase s-au tran sp o rta t pe P ru t 30.000 chile de grâu  scutind 
astfel cărăuşia a unui num ăr de 15.000 care trase de câte doi b o i30. Tot atunci 
unii negustori cum  ar fi cei din oraşul Rom an au solicitat guvernului ţâ rii d rep tu l 
tle a sj transporta  m ărfurile lor, ca de pildă grâu şi porum b achiziţionate pe raza 
judeţelor Roman. Bacău si N eam ţ pe apa Ş iretu lu i cu plutele, după ce in prealabil 
acestea fuseseră aduse din unele locuri cu vasele pe P ru t. Doi ani mai târziu, la 
începutul anului 1864 un în trep rinzăto r străin , după num e englez, cu reşedinţa in 
G alaţi, solicita guvernului P rincipatelor U nite concesionarea transportu lu i de m ăr
furi pe P ru t cu plutele luându-şi obligaţia de a plăti taxele vam ale leg a le :il. Tot 
cu plu te le  s-a m ai transpo rta t pe P ru t în această vrem e şi cheresteaua la G alaţi 
destinată exportului.

S porirea interesului pen tru  navigaţia cu vasele pe P ru t in scopul transpor
tării de pasageri a  im pus tle la sine stabilirea unui regim  al apelor navigabile pe 
baza unui regulam ent, in care să se precizeze condiţia ju rid ică de care trebuiau 
să se bucure cei im plicaţi în mod direct. După cât se pare cel mai vechi proiect 
de acest gen cunoscut până acum  este cel din 1803, p rin  care se preconiza apăra
rea şi a bunurilo r funciare ale p roprie tarilo r de moşii lim itrofe P ru tu lu i. în acest 
proiect se stabilea câ râu rile  şi gârlele navigabile şi flotabile din P rincipatele  Unite 
erau  declara te  d rep t p roprie ta te  a sta tu lu i inclusiv porturile, cheiurile şi debarca
derele. Se mai prevedeau apoi d rep tu ri si obligaţii pen tru  proprie tarii vaselor si 
oricăror tipuri de am barcaţiun i d a r  şi ale p roprie tarilo r de moşii lim itrofe P ru 
tului. de exem plu să nu arunce paiele in apele acestuia, pen tru  a nu se îm piedica

20 Idem , 11."! 1801. f. r>4.
27 Idem , 113/1801, f. 112—113.
28 Idem . 113/1801, f. 2-15 ; a se vedea şi o descriere a  P ru tu lu i.
29 Idem , 113/1861, f. 39.
30 Idem, 113/1861. f. 235.
31 Idem , 64/1863, f. 3—4.
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n av ig a ţia32. Un alt proiect de regulam ent de navigaţie prevedea norm e priv ind 
dim ensiunile pe care trebuiau  să le aibă am barcaţiun ile  ce urm au să navigheze 
pe P ru t, de exem plu, să aibă fundul p la t cu o lungim e până  la 80 de picioare 
(circa 24 m). .şi o lăţim e de până la 5,4 m, oricum  vasul trebu ia constru it num ai 
d in  lemn. Se mai prevedea obligaţia pen tru  piloţii vaselor să navigheze num ai pe 
firul apei iar în cazul in care două vase se în tâlneau venind fiecare în sens con
tra r  unul din ele să acorde p rio rita tea  celuilalt in u rm area firului apei. Tot pen
tru  ev itarea ciocnirii vaselor acestea trebuiau  să posede pe tim p de noapte feli
nare aprise iar pen tru  ev itarea scufundării acestora din cauza unor încărcături 
prea m ari se in terzicea depăşirea capacităţii pen tru  care fuseseră constru ite acestea. 
Proiectul de regulam ent p en tru  p lu tirea vaselor pe apele curgătoare im punea că
p itanilor de vase să posede o paten tă de navigaţie, după cum mateloţîi trebu iau  să 
aibă un paşaport. Se mai cunoaşte din această vrem e si un regulam ent pen tru  
p lu tirea navelor pe râuri a lcătu it din 12 p a ra g ra fe ;u precum  şi un regulam ent de 
serviciu pen tru  echipajul oricărui bastim ent care a r  fi navigat pe apele P ru tu lu i 
a lcă tu it din 17 a r tico le31.

l,a  mijlocul secolului al X lX -lea  au existat preocupări si pentru  navigabili- 
ta tea Ş iretului deşi această problem ă depăşeşte lim itele studiului de faţă. Totuşi 
credem  că nu este lipsit de in teres faptul că pe Ş iret se făcea un p lu lărit de mari 
proporţii, p rincipalele produse şi m ărfuri fiind cheresteaua si sarea ex trasă  din 
salina de la Tg. Ocna destinată in special exportu lu i d a r  şi unor regiuni din nordul 
D obrogei35; in fine pe Ş iret se mai transportau  şi can tităţi de cereale d a r într-o  
m ăsură mai mică. lei şi colo se mai în tâlnesc in arh ive  cereri ale unor negustori 
p e n tru  concesionarea navigaţiei cu plutele, râm ase de cele mai m ulte ori fără 
răspuns din partea guvernului Moldovei * .

Din cele de mai sus rezultă câ. pen tru  perioada cercetată, problem ele legate de 
nav igaţia pe P ru t s-au dovedit destu l de spectaculoase, câ guvernul Principatelor 
U nite a tra ta t cu seriozitate orice proiect elaborat şi pus in aplicare, că lucrările  
pen tru  redarea navigabilită ţii P rutu lu i cu m ijloace tehnice m oderne au fost exe
cu ta te  cu specialişti autohtoni d a r  şi străin i, că din 1802 pe P ru t se deschisese un 
trafic  de m ărfuri şi de călători in cadrul unei Societăţi de navigaţie care din p ă 
cate n-a d u ra t p rea m ultă vrem e din lipsă de capitaluri de investiţie pe term en 
m ai lung. Oricum, in tim pul scurt cât a funcţionat această Societate s-a dovedit 
eficienţa transpo rtu rilo r pe apă în com paraţie cu cele făcute pe usc; t cu m ijloacele 
trad iţionale. Mai m ult nav igaţia pe P ru t se desfăşura în condiţiile existenţei unor 
regulam ente de navigaţie, cele m ai vechi cunoscute până acum  pentru  Moldova 
în special.

LA NAVIGATION SUR LE PRU T AU MILIEU DU XIX-EM E 
Slf.CLE

PROJETS ET REA IJSA TiO N S 
R6sum6

L’auteur, ayan t â la disposition des docum ents d ’archives, presente les preoc- 
cupations du gouvernem ent de M oldavie et plus tard  des Principautes Unies con
cernan t la navigation su r le P ru t et surprend  com m ent de d ivers projets sur ce 
problem e on t’d>t£ realises avec de moyens techniques m odernes â ia suite d ’une 
collaboration en'.re les hydrotechniciens roum ains et f-trangers. De meme on 
constate la naissance d ’une SociCtC de navigation fondee par deux com m erţan ts 
grecs. qui a cffectue p lusieurs transports de m archandises et de voyageurs sur 
le P ru t dans les annees 1802—1803, enfin  on fait une analyse de quelques regle- 
m ents de navigations elaborCs ce tem ps lâ qui contenaient des droits ct des obli- 
gations pour les nav igateurs et les arm ateurs en m em e tem ps.

32 Idem , 62/1863, f. 4.
33 Idem , 113/1861. f. 148—150.
34 Idem , 113/1861, f. 150—152.
35 C. K aradgea, Un neamţ despre ţara noastră in anul 1858, „Analele Dobro- 

gei“, 1926, p. 83.
30 I. Ionescu. Navigabilitatea Şiretului, ..Natura", 1912— 1913, p. 0—8.



CONTRIBUŢII BUCOVIN ENE LA CUCERIREA INDEPENDENŢEI 
DE STAT A ROM ÂNIEI (1877— 1878)

GAVKIl. 1RIMESCU
; l .  . 1

S-a spus, frum os şi profund , că independenta este sum a vieţii noastre  
istorice. în tr-adevăr, idealul n ea tâ rn ă rii, lup ta pen tru  libertatea gliei s trăb u n e  
s trăb a t ca o uriaşă coloană fără  s fâ rş it v ia ţa  întregului nostru  popor.

Reprezentând un evenim ent cruc ia l în istoria României, războiul p en tru  
cucerirea independenţei naţionale a  m obilizat pe toţi rom ânii, de pe am bele 
versan te ale O arpaţilor. ind iferen t dacă tră iau  sau nu  In g ran iţele  politice ale 
aceluiaşi ;.tat, la  sp rijin irea  lui efectivă, a tâ t m orală câ t şi m aterială.

T ră ind  sub im pulsul conştiin ţei câ aparţin  aceluiaşi neam  şi câ mai de
vrem e sau m ai târziu  se vor în toa rce  cu  toţii acasă, rom ânii, in în tregul lor, au 
v ib ra t la declanşarea războiului d rep t, e liberator, apărând  cauza dorobanţului 
rom ân — sfânta cauză rom ânească.

în  cele ce urm ează ne vom referi la câteva elem ente m ai sem nificative con- 
stitu indu-se în  contribu ţii bucovinenc la  sp rijin irea  efortului naţional pen tru  cu
cerirea nea târnării depline a Rom âniei.

„Războiul p en tru  independen ţă din 1877 ca şi m em orabilul ac t a l Unirii 
d in  1859. afirm a istoricul Ion N istor. a trez it un pu tern ic  răsune t în sufletele 
rom ânilor subjugaţi din Bucovina" ’. Şi cu d rep t cuvânt, fiindcă „mai presus de 
hotarele nelegiuite ce brăzdau vrem eln ic păm ântu l rom ânesc, p lana  stăpânitoare 
ideea de un ita te  şi so lidarita te  a  neam ulu i u n it p rin  aceeaşi cugetare şi sim ţire  
şi prin  pu terea aceloraşi trad iţii po litice şi cu ltu rale  dobândite cu a tâ ta  greutate 
în  scurgerea unui trecu t de lup tă şi su ferin ţă4* Este cunoscut fap tu l că „românit 
sub jugaţi îşi dădeau  bine seam a că izbăvirea lor politică şi naţională nu putea 
veni din a ltă  p a rte  decât din sfo rţările  şi je rtfe le  com une ale neam ului în treg  
şi de aceea în tă rirea  lui politică, econom ică, cu ltu ra lă  e ra  ţin ta  întregii conştiinţe 
rom âneşti, p u ru rea  trează, activă şi încrezătoare. Nu se producea nici un act 
mai însem nat în v reun  colţ a l ţă rii rom âneşti fără ca el să nu găsească răsu n e t 
in toate celelalte p ă rţi '- i . De aceea nu este dc m irare, afirm ă poetul Gheorghe 
Sion, că „la sunetul trâm biţelo r d e  la  -Plevna m ulţi flăcăi de pe m eleaguri bu- 
covinene, deşi se aflau  sub s tă p â n ire  străină, au alergat a uni sângele lor cu al 
v itejilor n o ş tr i" 4.

1 1. N istor, R ăsunetul războiului din 1877 in Bucovina şi Basarabia, în „Me
m oriile secţiei istorice", seria 111, toni VII, mem. 9, p. 1.

2 lbidem .
3 lbidem .
4 Gh. Sion, N otiţe despre Bucovina, apud. I. N istor, op. cit., p. 7.
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Aşadar, o puternicii im presie a prodas-o în societatea rom ânească bucovi
neană plecare» clandestină peste frontieră a cinci elevi de la Liceul din Cer
năuţi şi de la Şcoala norm ală pen tru  a lup ta in războiul n e a tâ rn ă ri i"3.

„în frun tând  oprim area naţională şi vigilenţa au to rităţilo r habsburgice tinerii 
A lexandru G iurgiuvan, P arten ie S iretean, Uie Gherghel, George l.evescu şi 
ICmilian HnideJ“u, au  trecut frontiera la 7 m ai fiind în tâm pina ţi cu vii aclam aţii 
dc popu la ţie  atât la Paşcani cât şi la  Roman. A junşi cu bine la  Bucureşti au 
fost repartizaţi la Regimentul 2 A rtilerie com andat de col. Angelescu şi trim işi
l i C alafat unde „au făcut instru ire  şi serviciu în avanposturi până la începutul 
lui august când, la in te rven ţia  guvernului austriac, au fost scoşi din arm ată  şi 
tiiinişi inapoi ac asă ; În tâi la  şcoală băieţi, apoi la răz b o i" ' le-a spus ofiţerul 
însărcinat cu executarea ordinului guvernului rom ân. A răm as doar Em ilian 
Ilnldci, care izbutise in p rim ăvară să se sustragă de la recru tarea  austriacă, şi sa
acţioneze in bateria a II-a pedestră  a Regim entului 2 A rtilerie luând p a rte  la
luptele de la Plevna.

S tudenţim ea rom ână a U niversităţii din C ernăuţi prim ind ştirea despre 
in tra rea  României in războiul cu turcii g* îndeosebi „noi studenţii rom âni care 
eram  m em bri ai Societăţii academ ice „A rboroasa",c îşi am inteşte  George Po
pescu-Al bescu, am serba t cu entuziasm  acest evenim ent şi unii studenţi mat 
înflăcăraţi s-au şi docis să treacă frontiera, să se lase înrolaţi în a rm a ta  rom ână 
şi să lupte pen tru  independenţa ţârii rom âneşti" °. T rebuindu-le insă bani de
drum  a  fost însărcinată societatea a face o colectă. „Ea colcclă, relatează George
Popescu-Al bescu — atunci secretarul Societăţii academ ice „Arboroasa" —. au 
contribu it cu m ultă  dragoste boierii rom âni George Flondor, V ictor Stârcea, 
N'icu H urm uzachi, M anolachi Stârcea, lancu Zotta, mai m ulţi preoţi, pro* 
fesori"1-1 etc.

„Subsem natul, care eram  secretar al Societăţii academ ice „Arboroasa", C he
ra si m Buliga, preşedinte, şi casierul G rigoraş am îm părţit cele câteva mii de 
florini austrieci, dând o parte  pen tru  studenţii români refugiaţi d in  Serbia (Valea 
Timocului) care se refugiaserâ în Rom ânia pen tru  a nu fi incorporaţi in arm ata  
turcească şi să lup te con tra  rom ânilor, iar restul celor 8 studenţi rom âni : Ţur- 
canu, M ihăilescu, Beuca, O lariu, Popovici ş.a., care au  plecat p en tru  a  st? înrola 
In arm ata  rom ână" 11\

Şi alţi tine ri bucovineni s-au înrolat voluntar. C onstantin Popescu a ajuns 
in Regim entul 2 A rtilerie, Ion Forgaci, M axim ilian Săvescu, funcţionar de tr i
bunal. medicul veterinar Dionisie Bucevschi din Ilişeşti — fra te le  p ictorului Epa- 
m inonda Bucevschi —, A lexandru Chibici-R âvneanul, prietenul lui Eminescu.

5 Istoria Rom âniei, voi. IV, Bucureşti, 19(54. p. 012, se afirm ă că: „Un gruo
de entuziaşti elevi de liceu bucovineni din ju ru l Sucevei(l) au  trecu t clandestin
gran iţa  pen tru  a se inrola in arm ata  rom ână. D ar cu toate că au  îndu ra t m ulte 
peripeţii, venind până în O ltenia m ai m ult p e  jos, îndată după înro lare au fost 
scoşi din arm ată  şi trim işi în d ă ră t acasă la  cererea guvernului habsburgic".

0 Partcm ie S ireteanu, A m in tiri din războiul pentru independenţă şi altele , din,
trecutul meu 1877—1927, C ernăuţi, 1927, p. 3 ; vezi şi Octav M onoranu, Ion Cocuz,
Ecouri ale războiului de independenţă în Bucovina, în „A lm anahul T ribuna", 

Cluj. 1970, p. 81.
7 lbidem , p. 13.
* „Societatea academ ică „Arboroasa" avea m enirea să îm piedice in tra re a  

studen ţilo r rom âni Sn societăţile academ ice germ ane care  s-au în fiin ţa t în num ăr 
foarte m are cu ten d in ţa  de a  germ aniza naţiunea rom ână şi a am orţi sim ţul n a
ţional şi dragostea pen tru  neam ul romanesc". Vezi 1. Nistor, B ucovinenii la Plevna, 
m em orii şl acte, Sn „Junim ea literară" an  XX, 1931, Cernăuţi, p. 149.

8 I. Nistor. Bucovinenii la Plevna. m em orii şi acte, Sn „Junim ea literară", 
an  XX, (1931), C ernăuţi, p. 150.

9 lbidem .
10 lbidem  ; Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului rom ân  Bucureşti

1979, p. 178—179,
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Se cunoaşte că doi d in tre  studenţi au m urit pe front, iar A lexandru Cllibici- 
Râvneanul, inrolat in tr-un  reg im ent de roşiori, a lua t parte la operaţiun ile  
m ilitare distingându-se in luptele din ju ru l V idinului” n .

Din Decretul nr. 5179 din 10 iunie 1877 al Înaltului -Guvernăm ânt Cezaro- 
Crăresc al Ţării trim is P rim ăriei oraşului Suceava se cunoaşte câ au fost re 
cru ta ţi şi „cetăţenii şi recruţii austrieci M axim ilian von Săvescul şi Joscf K ronnor 
in arm ata dom nească rom ână de către un anum e Costică l'eodoru din lşaln iţa" 
pen tru  a lupta in războiul de independenţă.

Cel cu care bucovinenii se m ândresc a fi prim ul rom ân căzui pen tru  in 
dependenţa Rom âniei este sergentul C onstantin  Popescu din Regimentul l  
Artilerie.

în tru câ t s-au creat unele discuţii in legătură cu faptul a fi sau nu  sergentul 
bucovinean C onstantin  Popescu13, p rim u l soldat rom an căzut ia  Calafat, ia tă  
ce povesteşte fra te le  său George Popescu-Albescu. „In anul 1870, un an înain te 
dc războiul iromâno-turc, un fra te al m eu mai tâ n ă r  cu num ele C onstantin a 
em igrat >n Rom ânia ca absolvent al clasei a V-a şi-a fost prim it Sntr-o şcoală 
m ilitară din laşi. Vărul meu George l.evescu reîn tors acasă din Rom ânia in 1877 
m i-a povestit câ s-a in tâ ln it cu fratele meu Constantin la C alafat, acesta era 
sergent la oareşcare regim ent. Şi eu am p rim it o scrisoare de la C onstantin  din 
Calafat, com unieându-ini că ii a juns sergen t şi speră să devină ofiţer. Această 
scrisoare, din mai sau iunie 1877. a  fost ultim a scrisoare a fratelu i meu.

După sfăişitu l războiului rom âno-turc, a ra tă  George Popescu-Albescu, am 
afla t d in tr-o  gazetă ilustra tă  din Rom ânia o fotografie ii unui m onum ent rid icat 
la C alafat în m em oria prim ei victim e a  războiului rom âno-turc, sergentul Con
stantin  Popescu, om orât de o ghiulea turcească. M-am adnesaţ M inisterului de 
Război cu rugăm intea de nu cum va sergentul C onstantin Popescu. in a cărui me
morie fu rid icat m onum entul, e fra te le  m eu şi am  prim it după câteva luni câ 
sergentul C onstantin  Popescu a fost un  vo luntar oucovinean. Deci nu incape 
îndoială că fra tele  m eu C onstantin  Popescu născut în anu l 1857 in com una 
Camena, în Bucovina, a m urit în anul 1877 ca erou la C a la fa t"H.

De acelaşi sp irit naţional în tregitor erau  cuprinşi şi profesorii rom âni ai 
U niversităţii ccrnâuţene. Exem plul u rm ăto r este revelator. 1. G. Sbiera. urm aşul 
la ca tedra  de lim ba rom ână a m arelui Aron Pum nul, acum, in anul 1877, pro
fesor la U niversitate, publică articole Sn C alendarul societăţii pen tru  cu ltu ra şi 
lite ra tu ra  rom ână lin Bucovina, sem nificativ  in ti tu la te : „Originea r o m â n i lo r sau 
„Despre teritoriul de astăzi ce-l locuiesc românii" şi in care dem onstrează u n i
tatea rom ânilor a tâ t te rito ria lă  cât şi lingvistică, faptul câ rom ânii sunt urm aşii 
geto-dacilor şi câ teritoriu l Daciei, pe la începutul erei noastre, avea m arginile 
natu ra le  : spre apus Tisa, sp re  răsă rit Marea Neagră, spre miazăzi D unărea şi 
spre m iazănoapte Nistrul. Dar Dacia, spunea l. G. Sbiera, avea m arg in ile  şi 
mai la r g i13. ,  ,

Din punct de veder.- lingvistic, 1. G. S biera dem onstrează ca „patria rom ana 
este una şi m are fiind până acolo până unde răsună şi lim ba rom ânească" : Până

11 N. Adăniloaie, Independenţa dc stat a României, Bucureşti, 1980, p. 201.
12 Arh. St. Suceava, fond P rim ăria  oraşului Suceava, nr. 1428/1877, f. 1;

conf. Vasile Gh. Miron, M ihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, G avril Irim escu. 
Suceava, file  dc istorie — docum ente privitoare la istoria oraşului 1388 1918,
Bucureşti, 1989, p. 090—091.

13 N. A dăniloaie, op. cit., susţine că sergentul C. Popescu este născut la  
Roşia, jud  Gorj „fiind prim ul d in tre  eroii neam ului care a căzut la  C alafat în  
războiul de independenţă", lbidem , p. 282.

14 I. Nistor. Bucovinenii la Plevna, m em orii şi actc, In „Junim ea literară", 
an  X X  (1931). C ernăuţi, p. 152; vezi şi I. Negură, R em em orări la m onum entu l 
din  Calafat al războiului da irtdependenţă şi omagiu prim ulu i oştean căzut — 
bucovineanul C onstantin Popescu, în  „A lm anahul parohiei ortodoxe rom âne din 
Viena", XVI, pe anu l 1977, p. 103— 100.

15 I. G. Sbiera, Despre teritoriul de astăzi ce-l locuiesc românii, parte sin-, 
guri, parte in  m ajoritate sau in m inorită ţi cu alte sem in ţii, Sn „C alendariu pe

.anul o rd inariu  1877“. an IV, C ernăuţi, 1877, p. 104—105.
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undo mai răsună /  Limba dulce şi s trăbună /  L im ba care să trăiască /  Limba 
rom ânească /  Pân-acolo-i fră ţioare /  P a tr ia  rom ână care /  O num esc eu m a re 1'5.

Profesorul M. Călinescu, inform ând opinia publică bucovineană despre eve
nim entele de la 1877 din Rom ânia, Sn. artico lu l „1877— 1878", aprecia câ anul 1877 
a fost un „an d e  fală, an de b iru in ţă, scris cu litere m aşcate în istoria rom ânim ii
întregi. După tim puri erele, pline de am ar ţi apăsare soarta le-a hărăzit rom â
nilor b iru in ţă  •'•villicita, v ictorie adevărată , ce încân tă  pe fra ţi şi uim i pe
străin i, ia r pe rom ân îl ridică în faţa  lumii redobândindu-i deodată toată fala
sa străm oşească" 17.

Din sângele eroilor vărsa t pe câm piile Bulgariei răsări nea tâ rnarea  deplină 
a Rom âniei, şi încheia eu observaţia că „Rom ânului îi mai treb u ie  să a ra te  lumii 
civilizate că pe lângă pu terea b raţu lu i său se bucură şi de m inte sănătoasă şi de 
inim ă sim ţitoare, care dezvoltate odată îi dau dreptul a  se aşeza în  rân d u l popoare
lo r celor mai lum inate şi civilizate. Ba străin ii de cuget, afirm a M. Călinescu, au 
recunoscut-o şi au m ărtu ris it, câ rom ânul din fire este m intios şi inimos, cu
dulcea şi arm onioasa sa lim bă, a rc  toate însuşirile  fericite nu num ai de a u rca 
la cea mai înaltă  treap tă  de cultură, ci şi a sta in frun tea  popoarelor celor mai 
civ iliza te"18. V izionar elogiu adus geniului naţiei rom âne *.

în  anu l 1877 se ridică în tru  apărarea  d rep tă ţii rom ânilor şi poetul D im itrie 
I’etrlno  — nepot al H urm uzăcheştilor — care vedea îndeplin irea „visului nobil, 
m ândru  şi onorat" 19 al nea tâ rnării României. în  poezia România neatârnată  zicea : 
„Iubesc sfân ta liberta te  /  P en tru  ţa ră  şi popor /  N eatârnarea  şi d rep ta tea  1 Le 
aştept cu sincer dor" ®.

în  anul 1877 când regim ul austriac  sărbătorea la  C ernăuţi, de altfel cu
m ari obstrucţii din pa rtea  ro m â n ilo r21, 100 de ani de la  a lip irea  Bucovinei la 
A ustria, la Iaşi se com emora 100 de ani de la  om orârea dom nului Moldovei 
Grigore al IlI-lea Ghica, care s-a opus rap tu lu i austriac, p lă tind  cu capul 
această opoziţie2-. D im itrie P etrino  trec u t în ţa ra  liberă — îşi dădea seam a câ 
dobândirea nea tâ rnării României nu se poate face fără  je rtfă  şi suferin ţă , de
aceea îndem na la luptă. „Alu cu vorbe ci cu fap te  rom âneşti şi glorioase /  Pe
aecl dom n, m ort prin trădare, toţi rom ânii să-l cinstim  / .  Ghica vodă azi ne 
cerc, m onum ent făcut dc oase /  Deci de piatra de m orm ăntu-i sabia noastră 
s-ascuţim  l*3.

Im perativul categoric a lu i D im itrie P etrino  a fost realizat „Dorobanţul 
rom ân ascuţindu-şi spada de p ie trele  de m orm ânt de la  Argeş şi P utna, a încins 
hora m orţii la P levna, G riviţa, S m ârdan etc., şi „a pecetlu it cu sângele tiranu lu i 
actul de nea târnare  a Rom âniei" M.

'Nici femeile din Bucovina nu s-au lăsat mai prejos. P en tru  a sub lin ia  am 
ploarea luată de acţiunile rom ânilor de peste ho tare pen tru  sp rijin irea  războiu
lui de independenţă rev ista „Fam ilia" sem nala şi contribuţiile fem eilor d in  Bu
covina in iniţierea unei cam panii de colecte publice. „în  dorin ţa  lor de a  contri
bui la opera de asistenţă p en tru  soldaţii rom âni, a firm a rev ista „Fam ilia", femeile

16 Ibidcm , p. U0.
17 M. Călinescu, 1877— 1878, în  „C aleadariu  pe anul o rd inariu  1879", an VI. 

C ernăuţi, p. 109.
18 lbidem . p. 105—110.
* M enţionăm  că reflecţiile acestea, ale lui M. Călinescu, precum  şi cele ale 

lui I. G. Sbiera. tiu fost m enţionate de G. Irim escu in  articolul. Din sângele eroi
lor a răsărit neatârnarea Rom âniei, publicat Sn ziarul „Scânteia", an. LVI, nr. 
J3914, Bucureşti, 17 mai 1987, p. -1 (M ărturii noi in arh iva  istoriei).

'19 I'. N istor, R ăsunetul războiului d in  1877 in  B ucovina şi Basarabia, Sn 
„M emoriile secţiei istorice", Seria 111, tom VII, m em oriul 9.

20 lbidem .
21 Vasile Netea, op. cit., p. 182—183.
22 „Fam ilia", an X III, nr. 41 din 9/21 oWombrie 1877, p. 492.
23 I. N istor, Răsunetul războiului d in  1877 in  Bucovina şi Basarabia, op. 

cit., p. 3.
24 lbidem .
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bucovinene form ară două com itete de aju to rare, unul la Cernăuţi, sub conducerea 
N ataliei H urm uzachi, şi altu l la Suceava Sn frunte cu Elena Popovici-Logothetti. 
Din aceste com itete făceau p arte  si unele femei din popor care se în treceau  in 
râvna lo r de a aduna scam ă şi bandaje p en tru  răn iţii n o ş tr i"25. „Doamnele Victo
ria  Zotta. Eufrosina H urm uzachi. Eufrosina Petrino, îviaria Petrino, Puleherla 
Stârcea. Catinca Vasileo, Aglaia Vasilco, Anisia M ustazza, Olga Grigorcea, Elena 
Popovici şi N atalia H urm uzachi. adresând, pe cale p rivată , am icelor şi am icilor 
lor apelul pen tru  a ju to rarea  răn iţilo r au  aduna t rî-na N ata lia  H urm uzachi. la  Cer
năuţi. 2000 franci şi d -na Elena Popovici, la Suceava. 809 de franci"20.

Despre atm osfera de entuziasm  ce dom nea in Bucovina priv ind sprijin irea 
arm atei rom âne Sn războiul sfân t de e liberare  naţională iată o re la tare  făcută 
de bucovineanul S tănică B erariu  : „Şi când copiii ţă rii m ureau p en tru  patrie, în 
casele rom âneşti din Bucovina, mic şi m are, de d im ineaţă şi până seara lucra la 
scam ă p en tru  răn iţi. E rau sfin te clipele acelea când lucram  la scam ă şi m am a nu 
se pu tea să tu ra a ne povesti despre neam ul nostru, despre v itejiile străbunilor 
noştri şi despre înă lţâ toarea  clipă ce o tră im " 27.

Iată, doar citeva aspecte p riv ind  contribu ţia  Bucovinei la m arele  act rom â
nesc al cuceririi independenţei noastre naţionale.

Acum  când reluăm  cercetarea docum entelor priv ind m arele m om ent al isto 
riei noastre  observăm  cu m ai m ultă c larita te  că favorizat de conştiinţa un ită ţii 
sale etnice, lingvistice, spirituale , de dragoste de neam  şi ţară . încălzit de idealul 
un ită ţii şi libertăţii, poporul rom ân a  partic ipa t în întregul lui, aşa cum vizionar 
observa istoricul bucovinean Ion Nistor, „la destrăm area unui trecu t de robie 
şi u rz irea  firelor de m ândrie  şi liberta te  naţională"28, confirm înd prin secole că 
proclam area la 9 m ai 1877, a independenţei de s ta t a  Rom âniei a constituit o s tră 
lucită încununare a luptelor seculare p u rta te  de poporul rom ân pen tru  libe rta te  
şi nea târnare , p en tru  apărarea  şi afirm area fiinţei naţionale, p en tru  progres 
social, îm potriva exploatării şi asupririi, a  dom inaţiei străine. Cucerirea inde
pendenţei naţionale a d a t un pu tern ic im puls dezvoltării economico-sociale a 
ţării, a exercita t o profundă în râu rire  asupra  în tregii evoluţii istorice a României 
pe drum ul progresului; a perm is afirm area mai viguroasă a poporului nostru ca 
naţiune liberă, de sine stătătoare.

L a toate acestea bucovinenii şi-au adus p ropria  lor contribuţie.

LA CONTRIBUTION DE LA BUCOVINE A CONQUERIR 
L 'lND fiPENDANCE D’ETAT DE LA ROUM AN IE (1877— 1378)

R6sum6

L’au teu r de l’article  qui voici presen te quelques faits qui sont au tan t de 
contributions des hab itan ts  de la Bucovina au  prand acte de l’histoire roum a
ine — l’obtention de l'independance d ’fctat; il affirm e que, quelle que fut la  do
m ination dtrangfere sous laquelle les Roum ains se trouvaien t â ce m om ent-lâ,

25 lbidem . p. 6—7; vezi E lisabeta loniţă, P artid  parca fem eilor d in  Buco
vina in luptele pen tru  înfăptuirea şi apărarea tîndependenţei şi unită ţii statului 
rom ân; în „Suceava", VIII, 1981, p. 279—280; Olga Ştefanovici. Societatca Doam
nelor Rom âne din Bucovina, Sn Suceava, X V II—X V III—X IX , 1990—1991, 1992, 
p. 172—177.

28 „Fam ilia", pesta, X III. nr. 19 din 6/18 mai 1377, apud Pagini d in  lupta  
poporului rom ân pentru independenţă naţională  (Documente ş: tex te  *oc;■'-po
litice), Edit. politica, Bucureşti, 1967. p. 129, doc. nr. 120 ; conf. Vasile Gh. Miron. 
M ihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, G avril Irim escu. op. cit., p. 689.

27 S tănică B arariu , A m intiri din 1877, Sn „Junim ea literară", an XIX , 1930. 
n r  1—4, C ernăuţi, 1930, p. 42.

28 I. Nistor, R ăsunetul războiului din 1877, p. 7.
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its on t tous vibre lorsqu'on a declenche la guerre juste, liberatrice, et ont de- 
fcndu par tous les moyens la cause de toute la nation.

Ainsi l’au teu r m ontre-t-il que d e  Bucovine sont partis e t se sont fait on- 
t-oler comme volontaires dans l'arm m âe roum aine: des eleves de lycee, des etu- 
riiants, tles m em bres de ta societe acaddm ique „A r b o r o a s a des fonctionnaires. 
di s m 6dicins ou des citoyens tou t sim plem ent. afin  de lu tter, l ’a n n e  a la main. 
pour l'inddpendance de "la Roum anie. Le poete D im itrie Petrino, les universi- 
taires 1. G. Sbiera e t Miron Călinescu on t publie des poemes ou des articles. 
sou tenant l'u n ite  te rrito ria le  e t linguistique des Roum ains, tou t comme leur.-> 
ve itu s  innoes. On met en re lief aassi la contribution  de certains boyards. prc- 
tos. professeurs. tout com me celle des fem m es de Bucovine, qui onl contribue 
avec de l'argent ou d ’au tres dons â la sain te cause roum aine.

1941 — UN NOU ÎNCEPUT PEN TRU  
BUCOVINA REÎN TREG ITA

MIHAI-AURELIAN CARUNTU

D intre ţin u tu rile  veclui Dacii, după cum a ră ta  istoricul D im itrie Onciul, 
pui ine locuri, rela tiv  mici ca suprafaţă, cuprind a tâ ta  bogăţie de istorie rom â
nească şi am in tiri sfin te ca „Ţara de Sus". A flată ca si B asarabia la încrucişarea 
unor in terese im perialiste care veneau fie de îa Apus. fie de la  Răsărit, a fost 
prim a care va fi rup tă  din trupu l Moldovei, in urm a unui târg  ruşinos încheiat 
în tre  Im periu l habsburgic şi P oarta  otom ană. După 14.! de ani de ocupaţie străină, 
provincia ce a a ju n s să poarte num ele am intind  de codrii seculari de fag care 
i-au ocrotit tim p de secole fruntariile , revenea la P atria-m am ă in urm a votului 
Congresului G eneral al Bucovinei din 28 noiem brie 1918 priv ind „U nirea n e 
condiţionată şi p en tru  vecie a  Bucovinei. în vechilc ei hotare până la Ceremuş. 
Colacin şi N istru, cu  Regatul R om ân ie i" '. Această ho tărâre  cu caracter dem o
cratic. adoptată in baza dreptului la autodeterm inare al populaţiei rom âneşti 
băştinaşe, care venea să repare  o nedrep tate  istorică, a fost consfinţită pe plan 
in ternaţional o dată cu sem narea la  Saint-G erm ain. pe 10 septem brie 15)19, a 
T ra ta tu lu i de pace, p rin  care A ustria renun ţa  la toate „drepturile" asupra fostului 
ducat al B ucovinei2. E ra un ac t de justiţie , o recunoaştere a unui fapt îm plin ii 
în  v irtu tea  d rep tu rilo r inalienabile ale poporului rom ân şi a celor mai noi p r in 
cipii dem ocratice ce trebu iau  să guverneze rela ţiile d in tre  naţiuni. După 1918. 
ca şi in cazul celorlalte provincii reun ite  cu Ţara, pen tru  Bucovina a urinat 
o perioadă di* in teg rare trep ta tă  in nou! cadru  politico-adm inis.trativ al statu lu i 
naţional un ita r rom ân, in întreaga perioadă interbelică in reg istrându-se num eroase 
progrese în planul dezvoltării economice, il am eliorării stării ţărăn im ii prom o
vării vieţii artistice şi cu ltu ra le 3.

tn anii ce au urm at prim ului război m onidal. politica ex ternă a României 
a prom ovat cu consecvenţă m enţinerea stătu-quo-ului teritorial, a păcii în această 
parte  a  Europei p rin  încheierea de tra ta te  regional • şi convenţii mutual'*, m enite 
să descurajeze acţiun ile  agresive ale spatelor revizioniste ce contestau drep tu l 
sacru  al poporului rom ân asu p ra  păm ântului pe care s-a form at şi a creat' o 
originală civilizaţie. Evenim entele prem ergătoare izbucnirii m arii conflagraţii a 
secolului XX au contribu it la izolarea trep ta tă  a  sta tu lu i no stru  in urm a p ră 
buşirii vechiului echilibru  european şi n întregului sistem ce garan ta in tegritatea 
graniţelor României M ari. In tre  acestea. Pactul sovieto-germ an din 23 august 1939 
„a fost factorul determ inan t al tu tu ro r actelor care au provocat transfo rm ările  
u lterioare în răsă ritu l E u ropei"4. Punerea tn ap licare a p revederii punctulu i al

1. Ion L Nistor. Unirea Bucovinei. S tud ii şi docum cnlc, Ed. „Cartea Rom â
nească", Bucureşti. 1928, p. 17.3.

2. lbidem . p. 198.
3. Vezi idem. Bucovina sub dom ir.aţiunea româncască, C ernăuţi, 1938.
4. Gh. Tătărescu, Evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, în „însem nări 

ieşene”, Voi. XV, nr. 9 /septem brie 1940, p. 332.
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treilea al protocolului .uaţional vrere! sem nat do Mo’.otov şi E ibbenlrop, prin  
caro U.K.S.S.-Ul „i:- :.i . • • ij interesului oi pen tru  B a s a r a b i a " r ă s f r â n t
Sn mod nefa-t a- • ;. Lu: «.vinci. terito riu  ce nu a a p a r ţin u t nirrd-M ă HusV'i. 
d a r revendicat in ultim ul moment, Sn totală contradicţie cu rea lită ţile  istorice 
şi dem ografice, ea fiind „ultim ul rest care m ai lipseşte U crainei."8 In  urm a 
pro testelor G erm anici care a considerat că „revendicarea de către  Uniunea 
Sovietică a Bucovinei constituie o noutate"7 fa ţă  de în ţelegerea an terioară. 
K rem linului „a hotărât să-şi lim iteze cererile asup ra  părţii nordice a Bucovinei 
îm preună cu oraşul C ernăuţi"11. În frângerea forţelor franco-britnnice din Apus 
a  constitu it pentru  URSS m om entul propice p en tru  declanşarea agresiunii îm 
potriva României. In al doilea răspuns la  notele u ltim ative sovietice din 20 şi
27 iunie 1940, se specifica : „G uvernul romun, pen tru  a evita gravele u rm ări pe 
care le -a r  avea recurgerea la  fo rţă  şi deschiderea ostilită ţilor Sn această parte  
a  Europei, se vede silit să prim ească condiţiunile de evacuare, specificate in 
răspunsul sovietic9. V ictim ă a politicii Îm părţirii sferelor de in fluen ţă intre 
cele două m ari puteri to ta litare, a fla tă  singură în  fa ţa  unui im ens potenţial 
m ilitar, Komânia a fost nevoită să-şi retragă trupele şi adm in istra ţia  din B asa
rab ia şi de pe un terito riu  cu o suprafaţă  de 5 220 km 2 din nordul Moldovei".111 
In  spatele noului „cordun" ce sfâşia acum  Bucovina, sub ocupaţie sovietică, a 
răm as un nu m ăr de 474 617 locuitori, d in tre  care 257 449 rom âni.11 P en tru  
aceştia din u rm ă mai ales, sosise tim pul deportă rilo r în S iberia , a! execuţiilor 
Sn masa, al interzicerii lim bii şi falsificării istoriei naţionale, toate alcătu ind 
tabloul unui veritab il etnocid îm potriva populaţiei autohtone.

P ierderile  terito riale  suferite  Sn vara  anului 1940, schim bările in tervenite 
pc plan european au determ inat reo rien tarea  în tregii politiei ex tern e  a Rom â
niei că tre  a lian ţa  cu G erm ania, singurul stat care s-a o ferit să garan teze in
tegrita tea a ceea ce a m ai răm as din gran iţele  ţă r i i12 în fa ţa  im perialism ului 
rus cc am enin ţa cu „ocuparea to ta lă  a terito riu lu i nostru de trupele  roşii şi 
cu transform area Rom âniei în  bază de operaţiun i pen tru  îna in ta rea  Sovietelor 
spre S trâm tori şi spre M area A driatică."u  P re luarea  puterii la  începutul lui 
septem brie 1940 de către  Ion A ntonescu a m arcat accentuarea acestei tendinţe, 
ca singura soluţie viabilă, Sn condiţiile geopolitice de atunci, pentru  m enţinerea 
fiinţei sta ta le  şi refacerea in teg rită ţii naţionale. Cu o  zi îna in te  de a sem na 
aderarea  la  Pactul T ripartit, la  p rim a în trevedere cu cancelarul Adolf H itler, 
ce a avu t loc pe 22' noiem brie 1940, generalul rom ân a su b lin ia t fap tu l că 
principalu l ţe l pe care îl v a  u rm ări va fi „reîntoarcerea la  P atria -m am ă a 
B asarabiei şi a regiunilor nordice din Bucovina şi T ransilvan ia ."54 Dar, aşa 
cum a dec lara t în  şedinţa Consiliului de M iniştri din 18 noiem brie 1940, Con
ducătorul sta tu lu i rom ân era  convins că problem a ce ţinea  de legăturile  cu 
Rusia este „mai vastă, mai com plicată care nu se poate tran şa  im ediat, pen tru  
că nici cei care sun t infinit m ai m ari şi in fin it mai pu ternici decât noi nu o 
pot tranşa  im ediat."14

5. Gh. Buzatu, II om fin; a cu se fără A ntonescu, Ed. „Moldova", Inşi. 1991, p. 22.
6. M ircea M uşat, Ton A rdeleanu. Romdr.ia după Marca Unire, voi. II, partea  

a  Ii-a , Ed. „Ştiinţifică şi enciclopedică". Bucureşti, 19fi8, p. 1109.
7. Documents on German Poreign Policy  (în continuare : D.G.F.P.), 1918— 1945, 

serios D, voi. X, doc. nr. 13.
8. lbidem , doc. nr. 25.
9. „Glasul Bucovinei", nr. 5943 din 4 iulie 3940. p. 2.
10. M ircea M uşat, Drama Rom âniei Mari, Ed. Fundaţiei „Rom ânia Mare", 

Buc., 1992, p. 82.
11. „Moldova", nr. 1. Chişinău, 1991, p. 13.
12. Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913— 1947, Ed. Politică, 

Buc., 1980. p. 553.
13. Gh. Buzatu, op. cit., p. 95.
14. Idem , Mareşalul Antonescu. in faţa istorici, voi. I, Iaşi, 1990, p. 1-53.
15. lbidem , p. 127.
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Politica ostila a URSS-ului faţa  de Rom ânia a continuat să se m anifeste
şi după ocuparea Basarabiei şi a nordului Bucovinei. G uvernul sovietic a sp ri
jin it cererile ungare asupra T ransilvanie i,111 considerându-le legitim e şi a adop
ta t aceeaşi a titud ine  faţă  de preten ţiile  Bulgariei cu p riv ire  la Dobrogea.17 in
preajm a d ic tatu lu i de la Viena, Moscova a făcut presiuni asupra  României, tr i
m iţând note diplom atice am en in ţă toare  şi provocând incidente de g ran iţă ,18 cu 
in ten ţia  vădită ca, în cazul izbucnirii unui conflict m ilitar, să ocupe teritoriu l 
rom ânesc până la  C arpaţi. O situaţie  încorda tă  s-a m en ţinu t şi in zona liniei 
de dem arcaţie ce a trunchiat Bucovina după u ltim atum ul din iunie 1940, ofe
rind  sovieticilor un im portant avan ta j strategic in cazul unui nou a tac  înd rep ta t 
asupra României. P rin  adresa cu Nr. 2 250 din 2 august 1940, com andantul Le
giunii de jandarm i R ădăuţi il inform a pe prefectul judeţulu i câ „din cauza
incidentelor de fron tieră de la pichetul de grăniceri din com una F ră tău ţii Noi- 
Ţ igănaşi, pe care  ruşii au v ru t să-l ocupe, populaţia din acea com ună şi din 
cele îm prejm uitoare s-a a larm at şi s-a p regă tit să părăsească com unele" !:l. Zvo
nuri de felul : „ruşii au rid icat sem nele de ho tar şi că a r  fi în a in ta t spre te ri
to riu l românesc",2” au produs deseori panică, determ inând  au to rită ţile  să în
ştiinţezi? populaţia câ „arm ata rom ână nu a părăsit niciodată M oldova şi nu o 
va părăsi nici in viitor."-1 Pe data  de 9 septem brie 1940, Ia pu ţin  tim p după ce 
M inisterul de In terne  a a n u n ţa t că „ia frontiera convenţională cu URSS din 
nordul Bucovinei şi Moldovei, grănicerii sovietici au o a titud ine agresivă şi 
continuu răpesc de pe teritoriul nostru locuitori civili care lucrează la câmp",22 
a fost aresta t de o p a tru lă  rusească prim aru l com unei Bilca, V asile Irim escu.
ce participa la m arcarea parchetulu i din pădure.-J Ca şi în a lte  cazuri, drum ul
spre R ăsărit, pe care a  porn it fără voia sa. nu a mai av u t întoarcere. Team a
legată de posibilitatea unei noi invazii sovietice s-a accentuat în noiem brie-de-
cem orie 19-10 şi in prim ele săptăm âni ale noului an  1941. B uletinul contra in- 
form ativ Nr. 19 al A rm atei a IV-a preciza că în această perioadă populaţia „este 
stăpân ită  de g rija  perm anen tă a unei invazii ruseşti, prin  surprindere",21 fap t 
la care au contribu it şi ştirile  a larm an te  care soseau din nordul Bucovinei. P ro 
fesorul Tudor C ătălin  “d in  C ernăuţi a  fost înştiin ţa t pe 18 ianuarie  1911, în ti mo 
ce era anchetat de N.K.V.D.. câ ..peste câteva zile va izbucni cu certitud ine re 
voluţia în ţa ră",-’ şi, d rep t urm are, „arm ata roşă va îna in ta  până  In Balcani".-'8 
P o triv it declara ţiilo r lui Cocea Nicolae din Voloca ce a reuşit să se refugieze In 
ţa ră  pe 6 februarie  1941, „în zilele de 21—23 ianuarie  1911. cu ocazia rebeliunii 
d in România, a rm a ta  rusească a venit până în com una CoMnin spre Rom ânia de 
unde s-a reân to rs" v  după înfrângerea legionarilor şi in stau rarea  ordinei. Este. 
astfel, evident că sovieticii nu erau  străin i de evenim entele din ţa ră  şi urm ăreau  
să profite, de această dată de situaţia in te rnă a Rom âniei, pen tru  a ocupa noi 
teritorii, prim a regiune vizată fiind partea  din Bucovina care a răm as in tre  
g ran iţele  naţionale după ultim atum ul din iunie 1940. Pentru  a obţine sprijinul 
Reichului la realizarea viitoarelor acţiuni expansioniste. In cadrul discuţiilor 
p u rta te  cu H itler la Berlin pe 13 noiem brie 1940, com isarul p en tru  afacerile
externe. V.M. Molotov, reafirm a p re ten ţiil-  terito riale  ale URSS faţă de res
tul provinciei rom âneşti : „Tn actualele îm prejurări. G erm ania trebuie totuşi să

10. Eliza Campus, on. cil., p. 547.
17. M. Muşat, 1. A rdeleanu, op. cit., p Itos
18. Gh. Buzatu. România cu şi fără A n h i’ii'\cu. p. 65.
19. A rhivele S ta lu lu i Suceava, fond Prefectura judeţulu i Rădăuţi, dosar 100/ 

19-10, f. 28.
20. lbidem . f. 43.
21. lbidem . f. 30.
22. lbidem . f. 2:>.
23. lbidem . f. 31.
21. lbidem . dosar 19/1911, f. I
25. lbidem , dosar 45/1911, f. 9!t
26. lbidem .
27. lbidem , f. 20.
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înţeleagă interesul Rusiei faţă de Bucovina de Sud". ** P unerea  in aplicare a 
acestor in ten ţii a fost Insă descuraja tă  de g aran tarea  de că tre  A xă a fron tie
relor m utilate  ale României, Ia care s-a adăugat prezenţa în ţară , începând cu 
toam na anulu i 1940, a M isiunii m ilita re  germ ane. Deoarece s ta tu l rom ân se 
obligii să asigure „cheltuielile de can tonare a  acestor trupe şi a m aterialului
lor",'*' iar Bucovina era supraaglom erată p rin  prezenţa unui num ăr m are de 
refugiaţi d in  provinciile ocupate (doar in judeţu l Suceava se găsea la 1 fe
bruarie  1941 un num ăr de 2 3C4 de refugiaţi),-" sosirea soldaţilor W ehrm achtului 
nu a făcut decât să în rău tăţească situaţia social-economică, dând  naştere la 
„un pronun ţat sentim ent de aversiune"*11 faţă  de noii veniţi. Cu toate acestea, 
in  p reajm a datei atacului îm potriva im periului sovietic, locuitorii su n t lin iş
tiţi, „aşteaptă cu nerăbdare  această in tervenţie  contra URSS“:“, d ar persistă 
un sentim ent de îngrijo rare  „din cauza unei eventuale bom bardări d in  partea 
Rusiei".-" O dorin ţă asem ănătoare este exprim ată de populaţia rom ânească din 
nordul Bucovinei, „foarte nem ulţum ită de regim ul şi dom inaţia sovietică"-* şi 
ch iar de persoane din rândul m inorităţilor ce până la 1940 au fost ostile sta 
tului nostru, d a r care „au a juns la concluzia câ sub rom âni aveau raiul, iar
sub sovietici iadul insuportabil".-0 D atele pe care le  prim esc au to rită ţile  rom âne 
de la refugiaţii ce au ajuns in terito riu l liber al ţării cu pu ţine săptăm âni îna
in te de începerea conflictului dem onstrează că A rm ata Roşie se p regătea in
tens de război. Astfel, trupele de ocupaţie ..au făcu t tranşee pe malul P rutului
şi Cerem uşului, unde au îngropat tu n u ri p e  care le-au cam uflat cu verdeaţă",-*'
iau măsuri in urm a cărora „comunele din apropierea frontierei sun t evacuate" 
vitele sun t aduna te  de la locuitori-81 ş.a. Se sem nalează cazuri când avioane so
vietice încalcă spaţiul aerian  al României, cum  s - a  în tâm plat pe 14 ap rilie  1941 
ou cel ce a zburat deasupra R ădăuţiului şi „a făcut o recunoaştere am ănunţită
asupra terenului înconjurător".-**

A gravarea continuă a contradicţiilor d in tre  G erm ania si Ul-iSS a s ta t Ia 
baza ho tărârii lui H itler de a sem na la 18 decem brie 1940. D irectiva 21 (Planul 
„B arbarossa")40 care prevedea si partic iparea  arm atei rom âne la proiectatul răz
boi antisovietic. Jn cursul în trevederii po care o a re  cu FCîhrerul la  Miincherf. 
pe 12 iunie 1941, Antonescu este inform at in linii m ari despre acest plan, ac
ceptând participarea României .şi com anda suprem ă a trupelo r rom âno-germ ane 
din sectorul sudic al frontului.-" fn acest sens se va constitui G rupul de arm a
te „General Antonescu", form at din A rm atele a 3-a şi a 4-a rom âne şi A rm ata 
a U -a germ ană condusă de generalu l Eugen von Schobert.42 C oncentrarea tru 
pelor spre zona unde creionul Iui Molotov tăiase nem ilos din trupul ţării, eva
cuarea unor institu ţii şi a cca. 500 fam ilii d in  localităţile sud-bucovinene de 
fron tieră41 anun ţau  apropiata declanşare a ostilităţilor. La sediul P refecturii 
judeţu lu i Rădăuţi vor sosi pe 21 iunie 1941 mai m ulte pachete eu m anifeste de 
la M. St. Mj„ însoţite de m enţiunea tle a fi d istribu ite  „num ai la ordinul tele-

28. D.G.F.P., voi. X I. doc. nr. 328.
29. Arh. St. Suceava, fond cit., dosar 13,1940. t. 1—2.
30. lbidem . fond Prefectura jud. Suceava, dosar 62/1940, I. 8—9.
31. 2:i August 194-1. Docum ente, voi. 1. 1939 1943, Ed. „Ştiinţifică şi enci

clopedică", Buc., 198-1, p. 254.
32. Arh. St. Suceava, fond P refectura ju d . R ădăuţi, dosar 19M941. f. 132.
33. lbidern.
34. Ibidcm , dosar 43/1941, I. 98.
35. lbidem .
36. lbidem , dosar 19/1941. f. 54.
37. lbidem , dosar 45/1941, f. 34.
38. lbidem .
39. lbidem , dosar 35/1911. f. 8.
40. Mareei conflagraţie  o secolului X X , Ed. Politică. Buc., 1974. p. 587.
41. Gh. Buzatu, M areşalul Antonescu.... voi. I. p. 212.
42. România in anii celui dc-al doilea război mondial, voi. I, Ed. M ilitară. 

Buc.. 1989, p. 365.
43. Arh. St. Suceava, fond P refectura jud. Suceava, dosar 62/1941. f. 42—43
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fonic al A rm atei".44 A doua zi, războiul pen tru  reîn treg irea gliei străm oşeşti a 
început. Com unicatul Nr. 1 al C artieru lui G eneral a l C om andam entului fron tu
lui germ ano-rom ân anun ţa  : „Lupta în contra forţelor sovietice a început din 
m unţii Bucovinei până la M are in zorii zilei de 22 iunie."45 A rm ata rom ână, de 
la general la sim plu soldat, toţi cei care au cunoscut um ilin ţa retragerii fără 
luptă d in  vara lui 1940 au p rim it cu entuziasm  O rdinul de zi că tre  arm ată  al 
generalului Ion Antonescu, C onducătorul sta tu lu i rom ân : „Vă ordon : T receţi 
Prutul. Zdrobiţi v răjm aşul din răsărit si m iazănoapte. Dezrobiţi d in jugul roşu al 
bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîm pliniţi in trupul ţării glia s trăbună  a 
B asarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi p la iu rile  voastre-'11’. In tra 
rea ţâ rii noastre în război a lă tu ri de G erm ania, s ta t ce a con tribu it la destrăm area 
României M ari, nu a fost d ic tată  de considerente ideologice sau de dorin ţa cu 
ceririi unor te rito rii străine. A ceastă ho tărâre  a fost luată  ca urm are  a agre
siunii bolşevice din vara anului 1940 şi a  atitud in ii u lte rioare a guvernului 
URSS, care, aşa cum  i-a declara t lui Molotov m inistrul rom ân la Moscova, G ri
gore Gafencu",... a d istrus în Rom ânia orice sentim ent de încredere şi de si
guran ţă  şi a trezit înd rep tă ţită  team ă că însăşi fiin ţa  sta tu lu i rom ân e în p ri
mejdie". A cţiunea declanşată la  aproape un  an de la  u ltim atum  a fost un act 
de legitim ă apărare, pentru  recuperarea teritoriu lu i propriu ocupat de trupele 
ruseşti, asupra căruia Rom ânia nu renun ţase  să-şi exercite suveran ita tea prin  
nici un ac t in ternaţional valabil. Astfel, ana lizată  cu atenţie, reacţia  arm atei 
rom ane „nu a fost niciodată decât un contraatac",4B iar caracteru l real al războ
iului „a răm as ch iar de la început stric t defensiv".41*

Începând cu prim a zi de război se înregistrează succese şi pe frontul din 
Bucovina. C ălăreţii Brigăzii a 8-a trec nelegiuita fron tieră  provocând grele p ier
deri g rănicerilor sovietici, detaşam entu l m aiorului A lbu Emil, reuşind să în a
inteze, in ciuda bara ju lu i de artilerie , pe o adâncim e de 9 km în dispozitivul 
inamic/** In dim ineaţa zilei de 23 iunie este e liberată  localitatea Cerepcăuti, loc 
unde cade prim ul erou, sublocotenentul de cavalerie Petreseu A rm ând, al că
rui num e va figura la poziţia a 5-a pe „Lista Nr. 1 de ofiţeri şi subofiţeri morţi 
în războiul sfânt"51 în  24 de ore vor trece sub controlul arm atei române Sinău- 
ţii de Sus, Tereblecea, B ahrineşti, F ân tâna Albă, Ocrub şi Valva.52 P en tru  aceste 
fap te de arm e, colonelul Ioan Dănescu, com andantul Brigăzii a 8-a Cavalerie,
a prim it u rm ătoru l m esaj d in  p arte a  Conducătorului : „Domnule colonel, vă rog
să prim iţi personal şi să transm ite ţi trupelo r de sub com antla dum neavoastră 
salutul generalului Antonescu pen tru  ostaşii care au  avu t cinstea de a călca in 
picioare, cei d in tâi, nedreap ta  g ran iţă  care a sfâşiat în două tim p de un  an
păm ântu l străbun  în care odihnesc osem intele sfin te a le  lui Ş tefan cel M are."5'

La începutul luptelor, o m are p a rte  a populaţiei din localităţile de fro n 
tie ră  din nordul Bucovinei, te ro rizată  de u ltim ele deportări masive, a trecut 
frontul în sectorul românesc. Aşa au procedat, strecurându-se „prin tre gloanţe", 
locuitorii d in B ahrineşti54. ce au fost apoi cazaţi in com una Bosanei, cei d in
Tereblecea30 ş.a. Locuitorii din A dâncata (Hliboca), ca un ultim  act de răzvră
tire  îm potriva ocupaţiei sovieto-ucrainene, au  d istrus sta tu ia  lui S talin  cu câ-

44. lbidem , fond P refectu ra  jud. Rădăuţi, dosar 35,1941. f. 23.
45. Gh. Buzatu. op. cit., voi. II, p. 410.
•16. ..Monitorul oficial'', nr. 145 din 22 iunie 1941, anu l CIX. pp. 3586—3587.
47. Gh. Buzatu. România cu şi fără Antonescu. pp. 189—190.
48. Gh. I. B rătianu. l.a Hexsarabie. Droits nationaux et historit/ues, Buc.. 1943, 

p. 215.
49. lbidem . pp. 203—201.
50. ..Curentul", nr. -1831 din 29 iulie 19-11. p. 1.
51. lbidem , nr. 4842 din 9 august 1941, p. 5.
52. lbidem . nr. 4831, p. 1.
53. lbidem .
54. Arh. St. Suceava, fond P refectura jud. Suceava, dosar 67/1941, f. 10.
55. lbidem , fond P refectura jud. Rădăuţi, dosar 45/1941, f- 93.
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teva zile Înain te (ie sosirea trupelor dezrobitoare.86 Vestea începutului luptei 
pen tru  eliberarea B asarabiei şi nordului Bucovinei a um plut de bucurie şi spe
ran ţă m ai ales inim ile refugiaţilor. Pe 24 iunie, in ziua de Sânzieni, să rbă toa
rea Sf. Ioan cel Nou, patronul Bucovinei, pribegii din C apitală s-au ad u n a t In 
biserica Sf. Sava pen tru  a  se ruga să fie izbăviţi „de cum plita nenorocire .şi 
ruşine ce acum  un an  s-a ab ă tu t şi asupra păm ântului rom ânesc al Bucovinei".11'  
Dupa serviciul divin, a  cân ta t corul reconstituit de m aestrul C-tin Şandru , d i
rijorul de la 11 noiem brie 1918, o a ltă  zi m em orabilă pen tru  istoria Arboroasei. 
in încheiere, prof. univ. Radu Sbiera l-a îm brăţişa t pe I.P.S.S. M itropolitul G u
rii? al Basarabiei, sugerând „legătura de train ică fră ţie  în tre  aceste păm ânturi 
a le  noastre"/’*1

Luptele pentru  eliberarea Bucovinei au continuat şi în urm ătoarele zile.
când bom bardam entele de artilerie  şi ra idurile  aviaţiei au dom inat sporadicele 
acţiuni ofensive terestre. Ca u rm are a presiunii inam icului, cavaleria rom ână 
părăseşte pe 24 iunie o serie de poziţii din sectorul C lim ăuţi-Văşcăuţi.*1 In di
m ineaţa de 25 iunie Ş iretu l este bom bardat „cu peste una su tă  obuze de a r t i 
lerie g rea“w, ia r peste două zile, centrul oraşului va a rde  da to rită  proiectilelor 
incendiare.111 A rtileria sovietică va lovi pe 20 iunie şi satele de fron tieră din 
sudul Bucovinei în tim p ce oraşul R ădăuţi este atacat cu focuri de m itra lieră de
8 avioane de vânătoare.1*-’ Pe data  de 27 iunie 1941, satele B aineţ şi Clim ăuţi. 
ocupate cu o zi îna in te  de inamic, vor fi recuperate  de trupele rom âne.1*1 Intr-o 
telegram ă adresată  M inisterului de Interne, colonelul Ionescu, prefectul ju d e ţu 
lui Rădăuţi, atrăgea a ten ţia  că în faţa acestor evenim ente populaţia „este lin iş
tita, d ar nem ulţum ită, nevăzând reacţiunen noastră"'-' P rin  îna in tarea  rap idă a 
trupelor germ ane in U craina se vor crea condiţiile trecerii la ofensivă şi in 
flancul sudic al G rupului de arm ate  „Sud" condus de feldm areşalul Gerd von 
Run'dstcdt. In  acest context. A rm ata a 3-a condusă de gen. P etre  D um itrescu 
a fost relnvcstită pen tru  desfăşurarea di- m isiuni operative, luând in subordine 
brigăzile 1. 2 şi 4 M unte şi brigăzile 5, ti şi H Cavalerie.'-* A lături de trupele 
A rm atei a 11-a germ ane. 6 divizii şi 6 brigăzi rom âne urm au să înainteze in 
cel mai scurt tim p pe d irecţia V inniţa ."’ Ofensiva începută în noaptea de 2/3
iulie 1941 a determ inat trupele sovietice din com ponenţa Armii toi a 18-a să se 
retragă.1’7 P opulaţia din nordul Bucovinei, ce p rin  trecerile  m asive in România 
din tim pul ocupaţiei a fost prim a care s-a ridicat la luptă îm potriva consecin- 
ţclor dictatu lu i sovietic, va contribui acum activ la alungarea duşm anilor, l o
cuitorii din Ropcea au dezgropat arm ele ascunse şi. a lă tu rându-se  patru lei ro
m âneşti ce in trase în sat. au provocat inam icului p ierderi de peste 70 morţi
m răniţi, cap turând  un camion şi d istrugând un altu l.1* în  suburb ia cernăuţeană 
K recea, trupele ruseşti „au fost hărţu ite  de săteni cu felurite mijloace",'0 fiind 
n'?oi îndrum ate să treacă P ru tu l p rin tr-un  loc adânc care „i-a înghiţit cu toi. 
ou cai şi cu tunuri".7'1 A titudinea dârză a rom ânilor bucovineni a fosf p lă tită  cu 
iv i j e r t f e : d in tr-un grup de ţăran i din M ănăstirea-Horecii ce s-au ascuns din 
t . i  'z i  luptelor, dar care a fost descoperit de sovietici. 9 persoane (inclusiv 3

36. J ’niri'r^ul" d in 30 iulie 19-11. o. S.
n7. „Glasul Bucovinei", nr. 5995 d in  28 iunie— 1 iulie 1911, p. 3
58. Ibidei’i.
59. Arh. St. Suceava, fond cit., dosar 35.1941. f. 
fiO. IbVleni.
61. lbidem . f. 31. 
fi2. lbidem , f. 33. 
fii. Tirideni. f. 35.
«4. Thidem. f. 33.
63. Gh. Buzatu. Mareşalul Antonexcu..., voi. 11. p. 414.
66. România in anii celui de-al doilea război m d n d h l, v< 1 1. pp. 370—371.
67. lbidem .
68. . Bucovina", nr. 111 din 20 noiem brie 19*11. pp. 4—5.
69. lbidem , nr. 223 din 5 ap rilie  1942. p. 13.
70. lbidem.
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copii) au fost ucise, iar m ulte altele răn ite  g rav .'1 La apropierea trupelor ro 
m âne de C ernăuţi, ariergărzile  ruseşti încep „opera crim inală de incendiere a 
oraşului"''-' după un plan bine stabilit, tn  tim p ce grosul coloanelor sovietice 
se retrăgea, vor fi aruncate  în ae r depozitele de m uniţii d in  Roşa, Caliceanca, 
Horecea, cele două poduri de peste P ru t, m agazinele sun t „devastate şi apoi 
incendiate, iar m arfa aruncată  in s trad ă " / '1 Doar câteva tunuri am plasate pe 
dealul M i ii a 1 cea-Ca men a au mai răm as să acopere fuga celor care tim p de un 
an au adus m oartea şi ja lea peste ţinut. In după-am iaza de 5 iulie 1041, la 
num ai două zile de la  declanşarea atacului, trupele rom âne in tră  în  capitala 
B ucovinei/'1 al treilea oraş ca m ărim e al patriei ce avea îna in te  de război peste
110 000 de locuitori.73 Presa din ţa ră  şi s trăinăta te , com entând pe larg aceste 
operaţiuni m ilitare, rem arca : „Cucerirea C ernăuţului a  fost una din cele mai 
strălucite  operaţii ale arm atei rom âne, anga ja tă  in lup ta pentru  liberarea provin
ciei. Loviturile date  arm atei roşii în Bucovina au fost fata le  pen tru  în treg  dis
pozitivul sovietic din acest sector şi chiar pentru  cel din B asarabia nordică şi 
centrală".vu In tr-adevăr, până pe data de 9 iu lie." în treaga Bucovină şi o m are 
p arte  din B asarab ia au fost cu ră ţite  de trupele sovietice. A rm ata rom ână va 
lua prim ele m ăsuri pen tru  a ju to rarea  populaţiei d in  localităţile eliberate. I,a 
Tereblecea, prin  interm ediul căpitanului Cerbulescu Aurel, cdt.-ul G rupului de 
aprovizionare Nr. 44 Brigada 8 Cavalerie Serv. Int.. „s-a d istribu it populaţiei 
sărm ane din această com ună o can tita te  de 3 000 kg făină de grâu  şi secară".'8 
Ecoul sentim entelor cu care populaţia a prim it vestea eliberării întregii Arbo- 
roase răzbate şi din paginile cotidianului „Viaţa", condus de scriitorul Liviu 
R e b re a n u : „O uşurare, o em oţie adâncă şi o m are bucurie, pen tru  toate in i
m ile rom âneşti. Bucovina, care niciodată nu a ap a rţin u t Rusiei, până la  răp irea  
de anul trecut, rev ine la Patria-m am ă, cu vechea ţa ră  a Şepeniţului de la sudul 
judeţulu i C ernăuţi, regiune istorică de care hronicul rom ânesc pom eneşte ades”.™ 

în a in te  chiar de încetarea luptelor va începe operaţiunea de restab ilire  a 
adm inistra ţie i rom âneşti în localităţile din nordul Bucovinei. în  noaptea de 5/6 
iulie este instala t pretorul plâşii S ele tin .^  ia r în fruntea com unelor, până la nu 
m irea prim arilor, sunt desem naţi notari.1’1 Pe data  de 9 iulie 1941 soseşte la C er
năuţi, a lături de alţi funcţionari de stat, generalu l Gh. Voiculcscu, guvernatorul 
Basarabiei şi Bucovinei.®2 Reîntoarcerea aparatu lu i adm inistra tiv , precum  şi a 
arh ivelor va fi înfrreuiată de o serie de tfactori ca : lipsa m ijloacelor de tran s
port. oloile to ren ţiale  ce am enin ţă să d istrugă podurile refăcu te în mod provi- 
zoriu,w existenţa unor drum uri minate*1* ş.a. Consiliul de S ta t pen tru  Bucovina 
a organizat la 13 iulie sărbătorirea eliberării întregii provincii. Reporterul de 
război prezent la faţa locului sublinia : „E prim a dum inică în C ernăuţi când popo
rul îşi poate m ărturisi liber credinţa ca odinioară, după datin ile  creştineşti, 
purtând  costumul naţional pe sub fâlfâirea proteguitoare a tricolorului rom â
nesc".85 M anifestarea a debu tat la M itropolie, cu o slu jbă religioasă în cadrul

71. lbidem .
72. lbidem , nr. 145 din 1 ianuarie 1942. p. 5.
73. lbidem .
74. Arh. St. Suceava, fond P refectura jud. Rădăuţi, dosar 36/1941. f. 56.
75. C-tin I.OFhin, Cernăuţii, C ernăuţi. 1936. n. 42.
76. „Sfarmă-Piatră", nr. 221 d in  20 iulie 1941. p. 6.
77. România in  anii..., Ed. M ilitară. 1989. voi. I, p. 372.
78. A rh. St. Suceava, fond cit., dosar 19/1941, f. 68.
79. „Viaţa", nr. 100 din 10 iulie 1941, p. 1.
80. Arh. St. Suceava, fond cit., dosar 36/1941, f. 43.
81. Vezi Decretul nr. 2039 d in  12 iulie 1941, în Legea adm inistrativă. Ed. „Mo

nitorul oficial". Buc., 1943, p. 122.
82. Arh. St. Suceava, loc. cit., f. 49.
83. Tbidem.
84. lbidem , f. 43.
85. „Curentul", nr. 4824 din 22 iulie 1941, p. 5.
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căreia I.P.S.S. Partenie, episcopul arm atei, şi un sobor de preoţi au în ă lţa t ru 
găciuni în tru  slava ostaşilor noştri ce au căzut pen tru  eliberarea păm ântului 
străm oşesc. în  încheiere, oficialităţile, în frun te cu generalul Voiculescu, au 
asista t la o paradă a trupelor victorioase.1® G eneralul Ion Antonescu, care a 
lua t asuprta  sa sarc ina conducerii terito riilo r eliberate87, va adresa urm ătoru l me
saj locuitorilor provinciei d ez ro b ite : „Bucovineni, anul zbucium at de um ilire 
şi nedreptate , de cotropire şi v ra jbă  a  luat sfârşit. A ţi sim ţit p rin  p ropria  voas
tră  suferinţă, p rin  sărăcia şi um ilirea in care aţi tră it, ce Înseam nă com unis
mul. Aţi pu tu t judeca singuri că v ia ţa  fără  liberta te  şi p roprie ta te , fă ră  d rep 
ta te  şi fam ilie, fără  biserică şi lum ină, este mai cum plită decât moartea"...88

B ucuria re în treg irii Bucovinei a fost um brită  însă de m arile  d istrugeri şi 
suferin ţele la  care au fost supuşi locuitorii provinciei in tim pul ocupaţiei ruseşti 
şi al operaţiun ilor m ilitare. Dacă in vara lui 1940, localităţile bucovinene au  fost 
p redate sovieticilor in bună stare , cu totul a ltu l era aspectul acestora peste un 
an. La C ernăuţi, în treaga porţiune d in tre  P ia ţa  Unirii şi sediul A dm inistraţiei 
financiare a fost incendiată de trupele sovietice in retragere®. P artea  stângă a 
P ala tu lu i M itropolitan, una din b iju teriile  arh itectu ra le  a capitalei Bucovinei, a 
fost devastată în urm a instalării aici a unui com andam ent de grăncieri şi a  unei 
secţii a NKVD-ului. S-au furat obiectele de cult flin au r şi arg in t, covoare scumpe, 
iar capela teologică şi sfântul a lta r  au fost pângărite. Im agini cu trem urătoare  
au oferit cele şap te  celule destinate  „duşm anilor poporului" descoperite la  su b so l: 
„Peste cim entul de jos sun t aşezate nişte scânduri, care ţineau loc de aşternu t 
deţinuţilor. U na din celule era destina tă  torturilor. N -are pic de lum ină, igrasia 
şi apa se preling  prin  ziduri. In tr-un  colţ sun t pete de sânge..." rj0. P en tru  a în lă tu ra  
orice urm ă în m ăsură să am intească ce a însem nat perioada 1918—1940 pen tru  
prim ul oraş al „Ţării Fagilor" şi, totodată, cel mai m are centru  cu ltu ra l din nordul 
ţării, au fost distruse m onum entele rom âneşti. Au căzut pradă furiei dem olatoare 
cele două m onum ente din grăd ina Arboroasa, bustul lui Eminescu rid icat Sn 1930 
cu a ju to ru l Ligii C ulturale şi bustul lui I. C. B rătianu  ; m onum entul U nirii, operă 
a sculptorului C-tin B u rcă11, inaugura t la  11 noiem brie 1924 in prezenţa regelui 
F e rd in an d 92 ş.a. In locul acestuia din urm ă, unde „eliberatorii" s-au g răb it să 
ridice o statu ie lui S talin , la  ven irea oştirii rom âne a fost aşezată o tro iţă  peste 
care flu tu ră  tr ico lo ru lM. Institu ţiile  de cu ltu ră au  fost desfiin ţate sau activ itatea 
lor detu rna tă  de pe făgaşul iniţial. U niversitatea din Cernăuţi, adevăra t focar de
sp iritua lita te  rom ânească, unde s-a p regătit o în treagă pleiadă de intelectuali, a
răm as în bună stare, dar, „ocupanţii ruşi o transform aseră in un iversitate  ru 
sească"M din care au fost a lungate cu ltu ra  şi lim ba naţională. Pagube irecupe
rabile a suferit Facultatea de Teologie care nu şi-a p u tu t salva in 1940 arh iva  şi 
nici cele 20.090 volum e ce alcătu iau  „una d in  cele m ai im portan te biblioteci orţo- 
doxe de teologie din Europa"® . După cum va declara m ai târziu  părin te le  Vasile 
î/)ich iţă , decanul facultăţii. în urm a sovieticilor au răm as doar „urm e de vanda- 
lică d ev asta re"915: au fost d istruse şi arse „uricile de fondare şi toate docum entele 
ce-i alcătuiesc istoria ei de un v ea c"97, precum  şi 8000 cărţi de valoare. A lături 
de U niversitate au avut de suferit consecinţele dom inaţiei străine şi celelalte insti
tu ţii de învă ţăm ânt din nordul Bucovinei. A proxim ativ 70»/o din cadrele didactice

86. „Bucovina", nr. 2 din 14 iulie 1941. p. 1.
87. „Monitorul oficial al Bucovinei", anul I, nr. 1—5 din 15 noiem brie 1941,
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93. „Universul", nr. 204 din 31 iulie 1941, p. 1.
94. Ion I. Nistor, Istoria Bucovinei, Ed. „H um anitas", Buc., 1991. p. XXIV.
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s-au refugiat in ţ a r ă 98, o parte  din arhive au fost ev acu a te" ,  la 'aces tea  adăugrtn- 
du-se şi daunele cauzate cie operaţiun ile m ilitare. Dar cel mai m ult a fost afecta i 
procesul de instruc ţie  şi educaţie, „in curs de un an, tinerele  v lăsta re  ale neam ului, 
care au avu t nenorocul să răm ână in teritoriu l ocupat au  fost date  p radă celei 
m ai d istrugătoare propagande” **■*', com uniste şi antirom âneşti.

U rm ările invaziei sovietice din vara anului 1940 s-au răsfrân t şi asupra so
cietăţilor cu ltu ra le  şi, in  p rim ul rând, asupra  Societăţii pen tru  C ultura şi L ite ra tu ra  
Rom ână in  Bucovina care, tim p de decenii, a  con tribu it la m enţinerea identităţii 
naţionale şi propăşirea sp iritua lă  a rom ânilor de aici. Din pinacoteca societăţii, 
ale cărei baze au fost puse de „Păstoriţa" lui Grigorescu, tab lou  donat de Al. 
V lahuţă in 1912, au fost salvate pe 28 iun ie 1940 de către  Ion Negură un num ăr 
de p a tru  tablouri : Grigorescu, „M oşneagul", de Şt. Luchian, şi două p icturi apar
ţinând  lui Epam inonda Bucevschi. In 1941 nu s-au m ai găsit decât un tablou de 
Xxîwendal, cateva schiţe de A. Roşea, ia r  din restu l colecţiei au răm as „num ai 
cadrele in care erau  aşezaţi po ten taţi sov ie tic i"1111. T ipografia „M itropolitul Sil
vestru", achiziţionată de societate în  anu l 1897, a răm as in urm a ocupaţiei „cu 
foarte m ultă  lipsă in lite ră  dc plum b rom ânească şi fă ră  nici o m aşină dc legă- 
to rie" m . In terven ţiile  vicepreşedintelui Em anoil lliu ţ, su rp rins de evenim ente 
la C ernăuţi, pen tru  sa lvarea patrim oniu lu i societăţii au fost zadarnice, „dată fiind 
m en talita tea sovietică in  m aterie  de proprie ta te" m . P ala tu l C ultural, clădire mo
dernă ce contrastează cu ansam blul construcţiilor din perioada austriacă, unde 
în luna m ai 1940 şi-a m u ta t sediul Societatea pen tru  C u ltu ră m , a fost transform at 
Sn casă a  arm atei roşii, in tim p ce vechiul P a la t N aţional a deven it sediul unui 
tr ib u n a l sovietic lus. Anii 1940—1941 au m arcat începutul unui înverşunat război 
îm potriva slovei rom âneşti. A fost desfiin ţată  biblioteca Societăţii, una d in tre  cele 
mai bogate şi m ai vechi biblioteci din ţa ră , laolaltă cu bibliotecile liceelor şi ale 
institu ţiilo r publice, „pentru  ca nu cum va ele să m ărturisească ceea ce n-aveau 
voie să m ărturisească gurile o am en ilo r"Jus. Urme adânci va lăsa ocupaţia bol
şevică şi la secţiile loc;ile ale Societăţii p en tru  C ultură. Au fost com plet d istruse 
arhivele, bibliotecile, şi m obilierul s e c ţi ilo r : „C-tin M orariu" — Toporăuţi, „Gh. 
H urm uzachi" — Cernauca, „Logofătul Tăutu" — Vişniţa, „A teneul rom ân" — Ciu- 
dei, Sadagura, Caliceanca, O prişeni, S inăuţii de S u s lu7 ş.a. O im presie dezolantă
o făcea la  în toarcerea arm atei rom âne şi secţia din C uciurul M are : „Astăzi secţia 
arc aspectul unei ruini. Biblioteca, registrele şi m obilierul devastate, ia r  răm ăşiţele 
lor — depozitate la şcoala p rim ară  din lo ca lita te"11*. A ltă societate rom ânească 
de m are prestigiu in v ia ţa  cu ltu rală  a Bucovinei, greu încercată in această peri
oadă a fost „Arm onia". După revenirea com itetului la C ernăuţi, s-a constatat lipsa 
bibliotecii ce fusese o „reală arh ivă  naţională de m anuscrise şi autogram e m u
zicale" 1(,<J. Doar o „adevărată m inune" a făcut să fie salvate din patrim oniul so
cietăţii diplom a si m edalia de au r  dobândite la  Expoziţia jub ilia ră  de la  Bucureşti 
d in  anu l 1906 ,lu.

In d u stria  d in  nordul Bucovinei a în reg istra t im ense pagube a tâ t în tim pul 
ocupaţiei, cât m ai ales în m om entul retragerii arm atelor sovietice. Cel mai m ult
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a  fost afectat jude ţu l C ernăuţi care, in anul 1937, după producţia industria lă  rea
lizată. deţinea locul VII In ţa ră  şi locul l Sn Moldova istorică ln . P rin tre  obiec
tivele mai im portan te care au  fost d inam ita te  şi incendiate de ruşi se num ără 
fabricile  de za h ă r din Crisciatic, Jucica V eche11?, Lujeni. u ltim a fiind aproape 
com plet d is tru s ă ,1:!. Incendierea Fabricii de cherestea de la Carapciu, jud. Storo- 
jin e ţ a produs o tragedie deoarece" a su rp rins şi pe vreo 60 de oam eni, care s-au 
m istu it o dată cu fabrica in flăcări** 1M. Au mai fost distruse sau au în reg istrat 
daune im portante, zeci de ateliere aparţinând  cu precădere industrie i uşoare şi 
a lim entare, m ori m ecaniqe115 ş.a. La C ernăuţi a fost aruncată  în ae r o parte  
a  g rupurilo r electrogene de la una din cele două uzine electrice ale oraşului Ill\  
i.ir aprovizionarea cu apă a populaţiei a fost grav afecta tă  prin  d istrugerea Uzinei 
de apă din M a h a la ll7. P rin tre  a lte  localităţi d in nordul Bucovinei care au  cunoscut 
efectele devasta toare ale războiului se num ără : S torojineţu l, ce apărea  in  vara 
lui 1941 ca un oraş de „ruine, moloz, şi ziduri afumate**II8, fiind d istruse peste
60 de clădiri in tre  care localul pom pierilor si Uzina electrică 11:1; S inăuţii de Jos 
cu 130 de case incendiate, pagubele cifrându-se la 25.03li.060. l e i 120; Şipotele S u
cevei. T ereb lecea121 şi a lte  com une situate  in zona de frontieră, unde bom bar
dam entele de a rtile rie  din prim ele zile ale conflictului au  deterio ra t num eroase 
locuinţe aparţinând  sătenilor de aici. R etragerea sovieticilor, prin  vidul tem porar 
de au to rita te  care s-a creat, a fost. din păcate, „o zi m are şi pen tru  drojdia celor 
care au  în d u ra t foamea şi a lte  nevoi pe tim pul .ra iu lu i b o l ş e v i c * * As t f e l ,  la 
d istrugerile  din tim pul operaţiun ilo r m ilitare s- i u adăugat m agazine, depozite, 
case părăsite, care, „toate au  fost litera lm en te  prefăcute in ţăndări şi p rădate" m . 
Din această cauză, una din prim ele g riji ale poliţiştilor din Suceava, conduşi de 
inspectorul M ihail Păun, ce au  sosit la  C ernăuţi in seara de 5 iulie, a fost cu ră
ţirea  oraşului de bandele de je fu ito r i124. M ăsuri sim ilare au fost luate  şi de noile 
au to rită ţi adm inistrative. N otarul com unei Tereblecea, in p rim a sa adresă din
15 iulie 1941 că tre  P refectura judeţu lu i R ădăuţi, p rec iza : „Am pus capăt tu tu ro r 
ja fu rilo r, fu rtu rilo r şi tăinuirilor...**, a , pen tru  ca mai târziu O rdonanţa Nr. 38 a 
guvernatorului Bucovinei să prevadă pedeapsa capitală pentru  asem enea fapte *■*’.

D istrugerile m ateriale provocate de război au  fost puse însă în um bră de 
suferinţele pe care le-au cunoscut locuitorii din no rdu l provinciei. T im p de un an. 
deportările  au  constituit „una din cele m ai groaznice sistem e de guvernare şi cu 
in ten ţiun i vădite criminale*'127 ale regim ului sovietic. Au fost dezrădăcinaţi de 
pe plaiul natal 41.000 de ro m â n ilz8, d in tre  caro pu ţin i se vor reîntoarce, m ajo ri
ta tea găsindu-.şi sfârşitu l in im ensitatea îngheţată a Siberiei. Această cifră depă
şeşte cu m ult pierderile înreg istrate  de populaţie în  tim pul prim ului război mon
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dial. când frontul a trecu t de mai m ulte ori peste terito riu l Bucovinei Mii de 
oam eni au  fost arestaţi pen tru  a fi transporta ţi in interiorul Rusiei pe d a ta  de
13 iunie 1941 şi in zilele care au u rm at declanşării războiului. Au fost deporta te  
1776 persoane din M a h a laUl, 168 fam ilii din M ihalcea131, 144 rom âni din Suce
veni ş.a.m .d.1"’. Sate întregi rom âneşti au fost in m are parte  depopulate prin  
rid icarea de către  dubele NKVD-ului a unor întregi familii, fie la bunic la nepot, 
de m ulte ori pen tru  sim plul motiv că această populaţie „era rom ânească şi voia 
sa răm ână r o m â n e a s c ă * * L a  b ilan ţu l tragic al ocupaţiei s tră ine  trebuie adăugate 
sutele de victim e ce au căzut secerate de gloanţele m itra liere lor sovietice in încer
carea lor d isperată  de a trece, cu orice preţ, pc teritoriu l liber al ţării. M orm intele 
m artirilo r din februarie  1941 de la L u n c a u l, din 1 aprilie  1941 de la F ântâna 
A lbă ,:n si din a lte  locuri răm ase neştiute, se înşiră de-a lungul întregului „cordun" 
ca t> dovadă m ută a neacceptării cie că tre  bucovineni a dictatului care a sfâşiat 
g ran iţele  de nord-est ale României. în  schimb, au to rităţile  sovietice au adus „foarte 
m ultă populaţie d in  in teriorul Rusiei, care a fost îm proprie tărită  şi p lasată in 
locul refugiaţilor" V-K. al deporta ţilo r sau repatriaţilo r. P rin tr-o  asem enea politică 
tlură se u rm ărea schim barea in scu rt tim p a compoziţiei etn ice din regiune in 
defavoarea rom ânilor şi crearea unei baze electoralo form ate din colonişti care 
să sprijine. Sn viitor, pe cale „dem ocratică" regim ul de ocupaţie. O istorie obiec
tivă nu poate ignora su ferin ţe le prin  care a trecut şi m inoritatea evreiască d a r 
nici principalele cauze care le-au produs. A lexandru Şafran, fostul rab in -şef al 
com unităţii din Rom ânia în tre  1940— 1946, rem arca in m em oriile sale că u ltim a
tum ul şi invazia sovietică din iunie 1940 „au fost în tâm pinate cu bucurie de unii 
evrei de aripa stângă şi com unişti" 12f, după cum s-a în tâm plat in Basarabia, dar 
şi la C ernău ţi1-®, C iudei1-11 şi in cazul a lto r localităţi bucovinene. In tim pul 
retragerii, trupele  rom âne au fost insultate, dezarm ate şi uneori a ta c a te m . fapt 
ce „avea să-i coste scum p un an mai târziu** 141 când. „fa talitatea a v ru t ca aceiaşi 
ofiţeri şi soldaţi să re v in ă " 142 în locurile de unde au plecat. Aceste lucruri, la 
care s-au adăugat lipsa organelor adm in istra ţie i de stat. dorin ţa de ja f  a unor 
localnici ş.a.. vor sta la baza greului trib u t de sânge p lă tit în prim ele zile ale 
lunii iulie 1941 fie num eroşi oam eni nevinovaţi aparţinând  com unităţii e v re ie ş ti14-1. 
A larm at de unele inform aţii ce soseau din zona frontului, ren e ra iu l A ntonescu 
atrăgea a ten ţia  prin O rdinul Nr. 255 d in  4 VII 1941, au to rită ţilo r civile şi m ilitare.

129. Peste 17.000 morţi şi răniţi. Vezi Nicolae G răm adă. Morţii şi răniţii 
Bucovinei in războiul m ondial, in Calendarul „Clasul Bucovinei", C ernăuţi. 1931. 
pp. 59—60.

130. A niţa N andriş-Cudla. 20 de ani in Siberia. Destin bucovinean, Ed. ..Hu
m anitas". Buc., 1991. p. 171.

131. „Universul" din 30 iu lie 1941, p. I.
132. „Bucovina", nr. 26G din 30 mai 1942. p. 5.
133. „Revista Bucovinei", nr. 1 /ianuarie 1913. p. 45.
134. A niţa Nandriş-C'udla, op. cil., pp. 167- 169.
135. Vezi „Plai Românesc", Foaia Societăţii pen tru  cu ltu ra rom ânească „Mihai 

Eminescu" — C ernăuţi, nr. 5/30 m artie  1991.
136. Arh. St. Suceava, fond cit., dosar 100/1940, f. 39.
137. A lexandru Şafran , llcsi$tin<) ilie Siorm , Romania 1910—1047, Mcmoi<'s, 

Geneva. 1986. p. 5.
138. Pepe Georgescu. 2(>5 <le zile la Cernăuţi sub ocupaţie bolşevică, 28 iunie. 

19.10 — 20 m artie 19-11, in „Patrimoniu", nr. 2. Chişinău. 1991. p. 90.
139. M arius Mircu, Pogromurile din Bucovina si Dorohoi, Ed. „Glob". Buc.. 

1945, p. 23.
140. Vezi Raoul V. Bossy. A m in tir i din viaţa diplomatică, Tloover Tnstittttion 

on War, Revolution and Peace, A rhives S tanford, California, pp. 639—640 : Henri 
Prost. Destin de la Roumanie, 191S—1954, Ed. B erger-Louvrault, P aris. 1954. pp. 
143— 144.

141. Nicholas M. N agy-Talavera. The  G reen Shiris and the Othcrs, Hoovor 
Institu tion  Press, S tanford, California, p. 305.

142. Gh. !. B râtianu. op. cit., p. 197.
143. Vezi M arius M ircu, op. cit.
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că cei ce -se vor face vinovaţi de crim e sau ja fu ri asupra populaţiei evreieşti „vor 
fi daţi in judecată şi li se vor aplica sancţiunile cele mai severe p revăzu te  de 
lege" l" .

Noile reglem entări priv ind organizarea nordului Bucovinei prevedeau p rin tre  
altele : „Teritoriul Bucovinei eliberate  este persoană juridică, condus şi adm inis
tra t de îm puternicitu l G eneralu lu i A ntonescu p en tru  adm inistrarea terito riilo r din 
Bucovina eliberată şi este organ de control şi tu telă pen tru  m unicipiul C ernău ţi"1*5. 
După num irea in această funcţie pe data de 15 iulie 1941, lt. colonelul A lexandru 
Rioşanu va lansa urm ătorul Apel, ce sin tetiza m ăsurile care vor fi lua te  pentru  
renaşterea nordului Bucovinei : „Pe ru inele de astăzi şi in tr-un  regim de drept 
şi libertate , vom reclădi in aşa fel, ca p roprie ta tea să devină fructul exclusiv 
al muncii. Şcoala rom ânească se va strădui să dezvolte cu ltu ra noastră in formele 
ei cele mai inalte, iar p rin  cred in ţa noastră creştină străm oşească vom cultiva 
.simţămintele cele mai nobile" ,4';. Ura începutul unui nou efort pen tru  în lă tu rarea 
u rm ărilo r ocupaţiei sovietice şi ale războiului, m ăsuri ce deschideau calea revenirii 
la o viaţă norm ală, a tâ t cât o perm iteau pe m om ent rigorile războiului, şi re in 
tegrării trep ta te  în cadrul firesc al sta tu lu i rom ân.

1î)41 —  UN NOUVEAU DEBUT POUR LA BUCOVINE RfiUNIE

Resume

L’acte avec la natu re  d ’un plebiscit du 28 novem bre 1H$, p a r lequel on 
decidait le re tou r de la Bucovine â ia Patrie mere. a cte reconnu au niveau 
in ternaţional par la signature, le 10 septem bre 1919, du T răite de paix a Saint 
G erm ain ave* J’Autriche.

DCs 1918 jusqu 'â 1940, pendant la periode ou la provinee 6 ta it dans les frontiferes 
<! la G rande Roumanie, elle a connu des progro- visiblcs dans lous Ins don'.ainesel 
une politique generale en ce qui concerne le respect des droits des m;norites.

I.es previsions du Pacte Ribbentrop-M olotov du 2.1 aout 193!) se repareuteront,
< neore, sur le nord de la Bucovine, te rrito ire  qui sera ocupp6 p a r  les troupes sovie- 
tiques en meme temp que la Bessarabie, â la fin de ju in  1940. Dans les mois sui- 
vanls, l’Union Sovietique a continue sa politique agressive envers no tre patrie, 
avec i’in tention d ’annexer de nouveaux te rrito ires roum ains. en soutenant les 
pretentions revisionnistes des pais voysins et provoquant des incidents de frontiere 
sur lesquels, p ar des docum ents inedit, on rev61e uno nouvelle Vision.

I.'en tree dans la guerre aupres d ’AUemagne, le 22 ju in  1941. a eu pour la 
Roum anie un caractere strictem ent d&fensif, eu suivant la liberation du territo ire 
p ropre auquel la Roum anie n ’a pas renoncd par aucun acte in ternaţional valable.

L’au teu r presente. en ctetail, le d6roulem ent des opferitions m ilitaires qui 
ont eu comme resultat la liberation de toute la Bucovine le 9 ju ille t 1941. L 'etude 
fait encore une presentation generale sui les com equences nefastes de l ’occupation 

sovii-tique-ukrainienne : des d6portations m assives de la population autochtone, des 
colonisations avec Ies hab itan ts tie l'in le rieu r de l'em pire. l’in terdiction de la langue 
et tle la cu ltu re  naţionale etc., tous ces a p e c ts  e tan t comme un veri table* tab- 
leau d 'un  ethnocide qui servait â I’annulation  de l'iden tite  roum aine de cette pro- 
vince. I.es consequences graves de l’invasion sovietique de ju in  1940 et des com- 
bats <ie ju in -ju ille t 1941 ont determ ine les autorjtes roum aines â adopter un pro- 
gram m e de rodressem ent pour le recom m encem ent fl’une vie norm ale dans le nord 
la  Bucovine.

141. A drian Pândea, m aior Kftimie Ardeleani:. Mareşalul şi evreii, în „Revista 
d e  istorie m i l i t a r ă nr. 3 1991, p. 17.

145. „Monitorul oficial al ISucovinei“. nr. 1—5,'noiem brie 1941, p. 1.
116, „ V itijo " , nr. 120 din 30 iulie 1941, p. I.

ISTORIA CULTURII

C A Z A N I A  LUI VARLAAM ÎN JU D EŢU L SUCEAVA

NICOLAE CÂRLAN

Destinul Cazaniei lui Varlaam  („această carte  m ăiastră", cum a caraeteri- 
zat-o Nicolae Iorga)1 in cu ltu ra  rom ânească şi in v ia ţa  cea de toate zilele a  poporu
lui nostru, este, fără urm ă de îndoială, unul d e  excepţie. M onum ent al artei tipo
grafice şi al graficii tle carte, d a r  şi. cu deosebire, de lim bă literară  românească, 
prelungindu-şi ecourile statornice până in stilul ra fin a t al lui M ihail Sadoveanu 2. 
celebra Carte româneasca de învăţătură, ortodoxă, care a îm plin it venerabila vârstă  
de trei veacuri şi jum ăta te , a fost concepută, spre slava dreptei noastre credinţe 
creştine, de un adevărat „tribun al lim bii şi c ă r ţi i" 3. După o apreciere a dom nului 
V irgil Cândea, „Cazania lui V arlaam  a fost. încă din perioada scrierii ei, o carte  
de vocaţie nu num ai naţională, ci şi u n iv e rsa lă"4.

Astăzi, când cercetările privind rolul si im portan ţa cărţii rom âneşti vechi 
tind  să capete sta tu tu l şi dim ensiunile unui sector defin itoriu  în istoria culturii 
noastre de până la 1820, se constată, din investigaţiile zonale, definitive sau num ai 
parţiale , că răspândirea acestei capodopere de a rtă  şi m eserie tipografica, de m ă
iestrie expresivă şi de elocinţă persuasivă, este un fenomen de cultură d in tre  cele 
mai elocvente. P ractic, nu există zonă a ţării unde ea să nu fi pă truns p ân ă  in 
adâncurile  conştiinţei generale, preocupările pentru  procurarea ei. pen tru  înzestra
rea bisericilor cu „acest d a r făcut lim bii rom âneşti" (de voievodul Vasile Lupu 
şi m itropolitul V arlaam ) fiind relevate de uluitoarea ei circulaţie in tot spaţiul 
rom ânesc şi mai ales de copiile m anuscrise descoperite ca a tare  ori num ai ates
tate, iar v ivacitatea — de num eroasele reed itări pe care le-a cunoscut în tim p ca 
şi de am pla bibliografie referen ţiaiă  ce i-a fost consacrată. Ce să mai spunem  des
pre m ulţim ea inform aţiilor, de o v arie ta te  incredibilă, pe care filele acestei cărţi 
le-a în reg istrat şi vehiculat de-a lungul vrem ii, g raţie însem nărilor m anuscrise 
care-i atestă o ex trao rd inară  îm pletire a destinului propriu  cu acela al locurilor 
străbă tu te  şi al oam enilor in mijlocul cărora a poposit. în totdeauna cu fertiliza
toare zăbavă ? ! r’.

1. Nicolae Iorga — Istoria literaturii religioase a  românilor până la I0HS, 
Bucureşti, Socec, 1904, p. CLV1IL

2. Vd. De la Varlaam la Sadoveanu. S tudii despre lim ba şi stilul scriitorilor, 
Bucureşti, ESPLA. 1968.

3. Episcop A ntonie P lăm ădeală — Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultura  
românească. Bucureşti. Editura Institu tu lu i Biblic şi tle M isiune Ortodoxă, 1977, p. 19.

4. Virgil Cândea — Prefaţă  la F lorian Dudaş. Cazania lui Varlaam in Tran
silvania, Cluj-Napoca, E d itu ra Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne a Vadului, Polea
cului şi C lujului, 1983. p. 10.

5. O dovadă elocventă in acest sens o reprezin tă cartea lui Florian Dudas, 
c ita tă  tleja (supra, nota 4).
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In judeţu l Suce;iva, cercetările nu pus in eviden(ă, până în m om entul de 
faţă, ex isten ta unui num ăr de 11 (unsprezece) exem plare ale acestei cărţi de cuget 
şi s im ţire  rom ânească, cel de-al unsprezecelea, a cărui prezenţă o vom detalia 
Sn m ateria lu l de faţă, ne-a fost pus la dispoziţie cu generozitate de d-1 prof. octo
genar Vasile Boca din Botoşana, în colecţia căruia cartea a poposit, cu an i in 
urm ă, g raţie  daru lu i tăcut de fiul său, scriitorul Radu Mareş. care a cum părat-o 
din an ticaria tu l clujean, la o dată  neprecizată, cu preţu l de 150 lei !

*
* *

Din cercetările  în treprinse de noi. cu m ai bine de zece ani in u rm ă li, rezultă 
că două exem plare (im prim at A şi, respectiv, B) se găsesc in acest m om ent în 
colecţia bibliofilă de la  M ănăstirea Dragom irna. fără a se putea şti când au 
ajuns aici. însem nările de pe filele prim ului exem plar (nr. inv. 1675, cota IV— 14). 
atestă faptul că acesta a fost răscum părat de un „Dum itraşcă diiacu d in  Budusă" 
(Burleşti—M aram ureş) Ia o dată  necunoscută, pen tru  ca, ulterior, la  „27 noem vrie 
1838", *ă se găsească in posesia lui „Matei Popovici din Dorna Candreni**. La 30 
mai 1838. „Gheorghie Zugrav, bisericesc dascăl", consem nează că „aceasta carte 
ce să num eşte Cazanie s-au d ăru it lui Ioan Popovici, dascăl la sa tu l Ciocăneşti, la 
Biserica S fân t Ierarh  Nicolae", unde se mai afla şi în anul 1851, când „s-au sfin ţit 
in satu l Ciocăneşti, la 2 noiembrie, b iserica cu hram ul A dorm irea Maicei Domnu
lui", după cum ne încredinţează „Gheorghe Zugrav dascal". De aici înainte, filele 
cărţii. ca şi cum şi-ar fi p ierdu t capacitatea „m emorizării", nu mai conţin nici un 
fel de inform aţie cu priv ire  la peregrinările  ei. până să ajungă in depozitul si in
ventarul M ănăstirii D ragom irna. Cel de-al doilea exem plar (nr. inv. 1664, cota 
IV— 15) care a fost cercetat şi de S. FI. M a ria n 7 are  o „memorie" mai cuprin 
zătoare. filele sale în reg istrându-i cu mai m are fidelitate peregrinările. Aflăm, 
astfel, d in însem nările m anuscrise, că, in anul 1692, „această sfântă carte  ucitelnâ” 
a fost cum părată de „Freneţă Simion şi cu giupâneasa dum isale M ărica şi cu fratele 
dum isalo Freneţă Mihai, Vasile, Ioan şi părin ţii dum isale Ion, Todosîe. Dan. Toader. 
Vasile, Odochie. Todesie, M ărica, Ignat, Chira. Todosii*. Sava şi au dat-o  pom ană 
în biserica cea bă trână  în sat în Lupaşul de Sus. unde iaste hram ul Precistii". 
De aici, a ajuns, p rin  cum părare („pe banii mei drepţi"), in proprie ta tea lui „Lupul
Z aharie din sat Bârgău". care, la 28 februarie  1871. o dăruieşte „la biserica din
Candreni", „ca să fie sfintei biserici în veci". O a ltă  însem nare m enţionează doar 
actul cum părării cărţii „in zilele lui popa l’recop, să să ştie", pen tru  ca in ce i mai 
„recentă", din anu l 1817, „preotul Gheoruhe Iancovici. presviter". să-i calculeze 
vârsta şi să constate că „s-au tipărit la  Eş, la anul 1643“ şi câ „acuma, la anul
acesta, 1847. este de 205 de ani. aceasta să să ştie".

Nici un indiciu cronologic nu se în tâ lneşte  în  însem nările deterio ra te  ale 
exem plarului (im prim at A), provenit de la Biserica Sf. Nicolae din S o lo n eţ8 (co
m una Todireşti). O ricât tie fragm entare. însem nările atestă câteva num e si câteva 
localităţi de care destinul cărţii se leagă indubitabil. Astfel ea a trecu t pe la Văl- 
ceşti (?), Bros toni şi Capu Câm pului, filele ei reţinând  num ele unui Gregori Bul- 
liga şi a unei anum e „Nastasie. p reu teasă  cari am fost a preu tu lu i G heorghiţă".

6. Catalogul, in ms. dactilo. se află la fondurile docum entare ale Muzeului 
Bucovinei-Sueeavn. nr. inv. 24962, fiind a testa t şi de F lorian Dudaş in op. cit. p. 
.Tl2. Cf. Nicolae C ârlan -  Carte veche şi-nţeleaptă, în „Moldova", laşi. anul 111. 
nr. 2 (11). iune iv .i'. p. f i :  idem — Cazania m itropolitului Varlaam  in colecţia 
bibliofilă dc la Măue.-tirc-i Drayomirna, in „Candela Moldovei", buletin  oficial al 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, anul II. nr. 1—2, ian. febr. 1903. p. 8.

7. S. FI. M arian — Inscripţii)ni dc pc m anuscripte şi cărţi vechi din Buco
vina... partea I. Inscripţiuni de pe m anuscriptele şi cărţile din districtul Câmpu
lungului, Suceava. Ed. autorului. T ipografia Bucovineană în C ernăuţi, 1900. p. 
90—96.

8. P en tru  urm ătoarele T' (cinci) exem plare, vd. Olim pia M itric — Cartea
rom ânească vcche din judeţu l Suceava. Catalog, I, 1992, p. 57—58 şi 61.

CAZANIA I.U1 VAJil.AAM IN  JU DEŢUL SUCEAVA

donatoare a cărţii (mai m ult decât probabil) „pentru biserica o t Broşteni, de la 
curte, unde este hram ul Sf. Nicolae...". Despre un a lt exem plar (im prim at A) p ro 
venit de la B iserica Sf. A rhangheli din Corlata, aflăm , din notele m arginale con
sem nate de „preotul M aftei ot Berchişeşti" la  26 decem brie 1785, că a fost „cum
p ăra t cu 5 lei. de la  popa H ristofor din Horodniceni şi s-au da t sfintei biserici clin 
Corlaui". şi că, fiind „dezlegată au  p lă tit Ion U ngureanul de o au  legat". Tot p ro 
p rietatea cărţii este a testa tă  şi de o însem nare deteriorată , a lui „popa Felep" care
m enţionează că „Acest sfânt şi de Dumnezeu su fla t m ărgărit este a lu i Cos..". 
Deosebit de in te resan t este faptul că ecouri ale m işcării eteriste , consem nate la 
■?b februarie 1822. răzbat până la noi. Este vorba de îm pre ju rarea  câ un anum e 
Costând in (probabil p roprie ta ru l cărţii), „aflat Sn bejenie Moldovii de tu rci şi de 
volintirii lui Ip silan t au ce tit această carte  ce esti bună a  urm a tot creştinul pen tru  
să-şi spâşiască sufletul". Deci cartea lum inatu lu i vlădică V arlaam  ii însoţea pe oam eni 
p retu tindeni, mai ales in m om ente dificile, constituind, şi la peste 200 de ani de 
la apariţie , un au ten tic  reazem  moral şi un m ijloc eficient de a lin are  pen tru  sufle
tele zbucium ate, deoarece ca aducea, conform unei a lte  însem nări nedata te  şi ne- 
sem nate, „ tu turor scârbiţilor bucurie şi asupriţilo r folosiţbarea, flăm ânzilor folo
sitoare de hrană, strein ilo r m ângâiere, bolnavilor cercetare '. Este, acesta, unul 
d in tre  cele mai sincere şi mai em oţionante testim onii priv ito r la rolul si m enirea 
Cerţii româneşti de învăţătură  in viaţa afectivă a oam enilor şi. deocam dată, trebuie 
să reţinem  câ ra r  se în tâlnesc pe cărţile  noastre vechi a ta ri expresii de preţu ire , 
consecinţă firească a  efectelor produse asupra cititorului de actu l lecturii. Să mai 
notăm  câ estetica receptării îşi găseşte Sn astfel de note un teren ce m erită a fi 
exp lorat cu toată a ten ţia , fiindcă el conţine bopate şi surprinzăoare re su rse9.

De la Biserica A dorm irea Maicii Domnului d in  Câm pulung M oldovenesc 
provine un a lt exem plar (im prim at A) despre care aflăm  că a  fost m oştenit de 
„Ştefan sin G heorghiţă, dascăl" de la moşul său „diiaconul Nistor". în  anul 1856 
îşi im ortaliza m em oria pe filele cărţii „Chifor Popescul, dascăl bisericesc", adău
gând, mai târz iu  probabil, detalii su p lim en ta re : „Chifor Popescu ori D ornean, 
dascal la b isărica sfân tu lu i erarh  Nicolai".

In fine, de la bisericile paroh ia le  d in  G răm eşti — Sf. Nicolae — şi din 
M ăzânăieşti — A dorm irea Maicii Domnului — provin a lte  două exem plare (impri
m at B şi respectiv A) ale căror file n-au cunoscut im pactul cu pana sau condeiul 
vreunui slu jito r al bisericii sau cititor din lum ea satu lu i predispus la confesiuni 
pen tru  posteritate, deşi starea lor fizică, nu-i deosebită de a celorlalte (foi linsă, 
deteriorări la blocul cărţii, la coperte etc.), ară tând , indubitab il, că n-au răm as, nici 
pe departe, n e u tiliz a te 111.

*
■» *

Cel de-al optulea exem plar d in tre  cele existen te Sn m om entul do faţă r e  raza 
judeţu lu i Suceava, necunoscut până anu l acesta Jl, se găseşte, aşa cum am şi preci
zat, in colecţia unui deţinăto r particu lar şi (re)vine pe m eleagurile sucevene d in  
spaţiul transilvan. Vom stărui mai am ănun ţit asupra elem entelor descriptive, faţă  
de celelalte exem plare, din m otive ce nu mai trebuie prezentate. Deşi incom plet şi 
deteriorat, ştim  câ este un im prim at B. fiindcă titlul de la f. 280 v. est" Duminica  
a  X I X- a  şi nu a X lli-a  cum era norm al. C artea se prezin tă într-o  s ta re  fizică e.N-

9. Cf. Nicolae C ârlan  — însem nări vechi, sem nificaţii m oderne (note dc . c- 
tură), com unicare prezenta tă  Ia Simpozionul Naţional Vechi tipărituri şi m a n u 
scrise. Hibliofilia azi. Braşov. 2—-1 octom brie 1992 (vd. culegerea de rezum ate cu 
acest titlu, tipă rită  ad-hoc, p. 34—36) ; idem Cazania lu i Varlaam sub incidenţa  
receptării (impresii de lectură), luc ra re  prezen ta tă la Simpozionul naţional Cazania 
lui Varlaam. Trei veacuri şi jum ăta te  de dăinuire in  spiritualitatea românească, 
Târgu-M ureş. 6—8 mai, 1993.

10. Olim pia M itric — loc. cit., p. 58.
11 Vd. Nicolae C ârlan ..Carte românească de învăţătură", in „L iteratorul, 

anu l 111, nr. 5 (74), 5 febr. 1993. p. 11.



fa ţă  de la  legătura acestei cărţi" are u rm ătoru l conţinut : „La anul 1853 am păs
torit la  Vatra-Dornei. Ut ianuarie. Teodor lanovici, presviter", cea de a doua p ri
veşte o chestiune din adm in istra ţia  localităţii : „Sa să ştie de cându am fost eu 
Carp Bozdugan nem esnic in Dorna. in mai -1, anu l 720.'! (1755)". Cea mai im por
tan tă  d in tre  însem nările de pe acest exem plar al Cazaniei datează din chiar anul 
u rm ăto r al celui de editare. 20 m artie  1614 si aparţine  episcopului de Rădăuţi. 
A nastasie. O vom relua, integral, după S. FI. M arian :

„Accasti svănti carte, ce si cheam i Evanghelie de în v ă ţă tu ri dum enecile presto 
an  alese, şi praznice îm părăteşti, si svinţi mari. o am  cum părat eu sm eritul şi 
m ult păcătosul Anastasie episcopul de Rădăuţi şi am cheltuit de o am infrum uşiat 
pre denafară eu ce-au trebuit şi am dat la svânta m ănăstire la Moldoviţe. unde 
iaste hram ul sventele Blagoveştenii, şi undc-m i iaste postrigul în  veaci. Iar c:ne-l 
va îndem na diavolul, de să va ispiti a o lua prinsa, şi a o m uta di la acesta loc 
în tra ltu l, sau a o vende cuiva, acela ca să lie blăstăm at de Domnul Dumnezeu 
şi de preacurata lui maică, şi să-i lie lui pârâş A rohanghelul O avriil la in îrlcatu l 
giudeţul lui Chr. şi de nişte păcătoşi ca noi să fie n e tr ta t  iri veaci".

Form ula de încheiere, in lim ba slavonă, e tradusă de S. FI. M arian astfel : 
..In zilele dreptm ăritoriu lu i si de Chr. iubitoriului Domnului nostru  Ion Vasilie 
Voevod, Domn ţării Moldovei, în 7152 (1044). luna lui m artie. 20 zile". Curios ni 
se pare faptul că vlădica de Rădăuţi nu izbuteşte să reţină şi num ele m itropoli
tului Varlaam  in această notă. Să fie vorba de o sim plă şi nevinovată „scăpare"?

*
* *

Câteva constatări concluzive :
— cercetările de până acum  pun in evidenţă faptul că pe arealu l actualu lui 

judeţ Suceava se poate vorbi <!e ex istenţa unui num ăr de unsprezece exem plare 
din Cazania lui Varlaam . din care trei sunt doar a te -ta te  intr-o  sursă b ib liografică:

— patru d in tre  exem plarele prezente în m om entul de faţă pe raza  judeţului 
nostru, provenind de la biserici parohiale, se păşesc in depozitul cen tralizat de la 
M ănăstirea Rusca, două în colecţia bibliofilă a M ănăstirii D rarom irna. unul în 
rolecţia M ănăstirii S fântul Ioan cel Nou de la Suceava şi unul în colecţia particu
lară a d-lui prof. Vasile Boca de la Botoşana :

— priv itor la circulaţia acestor exem plare, observăm  că p a tru  d in tre  ele au 
făcut cale întoarsă din M aram ureş s»ro m oleam rile  de obârşie, respectiv d in  : 
Blid uşă (Budeşti). J.upaşul dc Sus (I âpuş). Soliste (din apropierea Moiseiului) şi 
Vălceşti, in vrem e ce celelalte par a se fi stabilit pe p la iu rile  Sucevei de la înce
puturi, în cele atestate de S. FI. M arian neexistând semne că ş:-ar fi schim bat 
locul, până la dispariţia lor în circum stan ţe necunoscute :

— localităţile din judeţu l Suceava prin  care au peregrinat exem plarele călă
toare sunt : Botoşana. Broşteni, Capu Câm pului. Câm pulung Moldovenesc. Ciocă
neşti. Corlata, Dorna Candreni. Dragom irna. Grâm oşti. lîorodniceni, M ăzănăieşti. 
Roşea. Soloneţ, Suceava ;

- conţinutul inform aţiilor referitoare la  c u m  părare, donare, schim barea de
ţinătoru lu i. circulaţie, valoare pecuniară ete.. Mint relevante ■: ele in privinţei 
destinului şi rolului acestei cărţi a tâ t de sem nificative Sn istoria sp iritua lă  a po
porului rom ân ;

— im portante inform aţii conţin notele m anuscrise p riv itoare la unele eveni
m ente istorice (m işcarea et ristă şi — eventual - războiul curutilnr) :

— de o sem nificaţie ap a rte  sunt însem nările p riv itoare la receptarea cărţii, 
pe de o parte, deoaroce-i confirm ă valoarea, iar pe de altă p arte  fiindcă atestă 
p rezen ţa unui public cititor avizat vi cu predispoziţii pen tru  confesiuni pertinen te .

*
* ■*

A junse până la noi in stadii de deterio rare mai mult sau mai puţin  avansată, 
exem plarele Cazaniei lui V arlaam  de pe raza judeţului Suceava, în frun tând , in 
tim p. riscuri şi vicisitudini nici pc departe  d in tre  cele mai lejere, în-.pletindu-şi
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destinul, in tr-un  fe! sau altu l, cu  al locurilor s trăbă tu te  şi, îndeosebi, cu al oam e
nilor tră ito ri în acele locuri, confirm ă, incâ o dată. v iab ilita tea dictonului „H abent 
sua fata  libelli". Putem  aprecia că soarta Cazaniei lui V arlaam  se identifică, in 
felul ei. cu aceea a sfin ţilor mucenici şi apos.oli, ştiu ţi şi neştiuţi, ai acestui p ă
m ânt românesc. A peregrinat m ult in tim p si spaţiu, a suferit enorm , a lup ta t 
pen tru  apărarea  credinţei şi in tegrităţii neam ului, a slu jit oam enilor pen tru  lum i
nare. spăsenie, îm bărbătare  şi credinţă, îm plinind o m isiune sfântă, şi anum e, 
mai in tă i pe aceea pen tru  care a fost destina tă : Cartc românească de învăţătură  
—■ ceea_ce-i conferă, cu asupra de m ăsură, dreptul l.i perpetuă preţu ire  şi la e ter- 
n ita te  în tre  valorile sp irituale ale neam ului. Cut despre cel căruia-i datorăm  
această carte  m iraculoasă, vom reproduce, in încheiere, aprecierile Celui care pune i 
a tâ ta  p re ţ pe „cartea veche şi-n ţeleaptă" — Mihai Eminescu : „V arlaam  M itropolitul 
au  făcut ca duhul s fân t să vorbească în lim ba neam ului românesc, să redeie in 
graiul de m iere al coborâtorilor arm iilor rom ane S fân ta  S crip tu ră şi preceptele 
blândului nazarinean“ l3, sau, şi m ai explicit : „V arlaam  M itropolitul Moldovei şi 
Sucevei [...], în înţelegere cu Domnii de atunci şi cu un sinod general al biserici* 
noastre, au întem eiat acea un ita te  care a făcut ca lim ba noastră să fie aceeaşi, 
una şi nedespărţită  în palat, in colibă şi-n toată rom ânim ea" !4. F aţă dc aceste 
adevăruri, rostite  de cel mai in sp ira t m ânuitor al logosului şi verbului românesc, 
orice com entarii ni se par prisoselnice

C A Z A N I A  DE VARLAAM DANS LE DEPARTEM ENT 
DE SUCEAVA

Rdsume

En 1643_on im prim ait â Taşi. err deux tiragcs. sous le titre  „Carte românească 
de învăţătură, dum inicele preste an, la praznicele îm părăteşti şi la suin]ii m ari“ 
IL ivre roum ain d'apprentissayc, les dim anches de l’an, les yrandes Jetes c> Ic; 
(jrands saints), le rccueil d'hom elies, connu le plus couram m ent, sous le no ri de 
Cazania de V arlaam  (Varlaam. le mGtropolite d 'alors 'ie la Moldavie. e tan t celui 
qui a elabore e t redige tout le volume). Corvpte tenu des 350 ans qui se ont ticou- 
les depuis la paru tion  du livre, l'artic le  que voici a aussi un caractere commemo- 
ratif.

A 1 appui de m ateriels obtenus par des investirations personnelles (plus an- 
ciennes ou p lus recentes). tle meme <jue p a r des renseignem ents bibliographiqoes, 
l'au teu r se refere aux onze exem plaires tle Cazania tle V arlaam  se tro u v an t et/ou 
ayan t et6 attestes sur l’etendue tiu prese.u departem ent de Suceava —, dans la 
succession s u iv a n te : exem plaires ex istan ls. connus depuis longtem ps =  s e p t ; 
exem plaires recem m ent decouverts u n .  • v n p l .- i rc s  attesti-s trois. En m em e 
tem ps on fait des constatations et des c in arie-at' ins q u an t â : la m aniere de se 
p rocurer ces e x e m p la ire s ; leur diffusion et circulation, les deten teurs successifs. 
les interventions de restauration , la vateu r oecuniaire (â un m om ent don o 6) de 
l'un  ou i ’au tre  des exem plaires, puis les evenem ents d 'in te re t local t>u les Eveni
m e n t. historiques les p lus notables (le m ouvem ent de l'Eter ie, et, eventuellem ent 
la  guerre de curuţi), tout comme des aspect-s, surprenants, concernant l’estherique 
de la reception. Tous ces renseignem ents sont fournis par les notes m anuscrites 
(â valeur de docum ent) operees p a r  ceux jui sont venus en contact avec les exem 
p laires du departem ent de Suceava, de la celebre Cazania, le Iong des trois sifceles 
e t dem i d 'existance de ce liv re  dans la sp iritual it<5 roum aine.

13. M. Eminescu, — Opere, voi. IX, 'Publicistică, 1870—1877, Bucureşti. Edi
tu ra  Academiei, 1980, p. .159.

14. Idem , ibidcm , voi. X. Publicistică, l noiembrie 1877 — 15 februarie  1880, 
B ucureşti. Editura Academiei, 1939„ p. 394.



FONDUL DE CARTE VECHE ROM ÂNEASCA ŞI STRĂINĂ 
DE PE LÂNG Ă M ĂNĂ STIREA RÂŞCA (JU D EŢU L SUCEAVA)

—  PREZEN TA RE GENERALA —
OLIM PIA M ITRIC

P rin  constituirea Depozitului de carte  veche rom ânească şi s tră ină  de pe 
lângă (M ănăstirea Râşca (iniţial M ănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la  Suceava") 
s-au pus bazele unuia d in tre  cele mai reprezenta tive fonduri d e  valori biblio
file din judeţu l Suceava. Aici se păstrează, in custodie, cartea veche din parohiile 
judeţu lu i ; carte, care face p arte  din patrim oniul cu ltu ra l naţional şi care, se 
Înţelege, nu  m ai era folosită cie m ultă vrem e in oficierea serviciului religios. 
Mai m ulte m otive au determ inat această concentrare de bunuri ; in prim ul rând, 
păs tra rea  necorespunzătoare a  cărţilo r în du lapuri im provizate sau in pachete, 
ce a dus la  deterio rarea  m ultor exem plare. In p rincipal, in teresate în acest 
sens au  fost două categorii de parohii. Pe de o parte , cele ce s-au găsit puse 
5n im posibilitatea păs tră rii Sn continuare a cărţilor, fie din lipsa unui spaţiu, fie 
din lipsa fondurilor necesare creării unor condiţii corespunzătoare de conservare 
şi securitate. P e  de a ltă  parte , cele ale căror preoţi au  in tu it. în tre  altele, 
inestim abilele valori pe care le  rep rez in tă m anuscrisele şi cărţile  bisericeşti şi 
care nu  num ai că trebu ie să stea  în condiţii corespunzătoare d a r  să şi in tre  în 
c ircuitu l ştiin ţific sub diferite form e : studii, expoziţii etc.

Astfel, prin  eforturile  conjugate ale M itropoliei Moldovei şi Sucevei, alo 
Protopopiatelor şi Oficiului Judeţean  Suceava pen tru  Patrim oniu l C ultural N aţional 
s-a găsit spaţiul po triv it şi s-a confecţionat m obilierul adecvat. In v en ta ria tă  la  p re
luare, Sn m om entul de faţă cartea este fişată  aproape în to ta lita te  (excepţie 
făcând valorile bibliofile, ale căror fişare este parţială), activ itate  m igăloasă 
ce-a constat Sn descrierea fiecărui exem plar în p arte  şi care a dus, în tre  altele, 
la  identificarea a zeci de cărţi incom plete, la  dep istarea unor contribuţii la  
B ibliografia rom ânească veche, la  descifrarea a  sute de însem nări m arginale. • 
In felul acesta, nu  num ai că s-au sa lvat valori aflate, unele din ele, în tr-un  
proces de deterio rare evidentă d a r s-a constitu it un  fond docum entar valoros 
accesibil investigaţiilor cercetătorilor.

Astăzi, Fondul num ără 4 109 de exem plare şi este com pus din : carte  rom â
nească veche (până la  anul 1830, inclusiv), carte  stră ină  veche (până la  anul 1800. 
inclusiv), valori bibliofile rom âneşti şi s tră ine  (cărţi şi periodice tipărite  până 
în prim ele decenii ale sccolului nostru), precum  şi un  num ăr considerabil de 
m anuscrise.

C artea rom ânească veche este reprezen ta tă  p rin  producţiile centrelor tipo
grafice din Ţ ara  Rom ânească, T ransilvan ia şi Moldova, m ărtu rie  a neîn trerup 
telor legături cu ltu ra le  d in tre  ele. precum  şi din afara graniţelor : Iaşi. Bâlgrad 
(Alba-Iulia). Bucureşti, Snagov. Buzău, Râmnic. Târpovişte. Rădăuţi. Blaj, Viena, 
D ubă 'a ri. Movilău, Sibiu. Buda. Braşov. Neamţ, Chişinău, S t.-Petersburg, Cer-, 
n ă u ţ i l. Cele mai vechi tipăritu ri rom âneşti aparţin  secolului al X V II-lea (11 titlu ri

1. Vezi Olim pia M itric, Cartea românească veche în  jude ţu l Suceava  (10-13— 
1830) — Catalog —  V olum ul I. Suceava, 1992; celelalte p a tru  volum e su n t în 
curs de tipărire .
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in 22 do exem plare). Ne a trag  a ten ţia  destule titlu ri ce p rezin tă momente de 
referin ţă  in evoluţia limbii şi tiparului rom ânesc: V arlaam . Corle românească de. 
învăţătură, laşi. 1011 ( I exem plare) ; Noul Testam ent. Bălgrad (Alba-Iuiia), 1648
(2 ex em p la re ); Dosoftei. M oliticn ic  dc’nţelos. laşi, 1681; Dosoftei, Viaţa Sfinţilor. 
lasi, 1602—1686 ; Evanghelic. Bucureşti, IB82 (5 exem plare) ; Apostol. Bucureşti. 
1083 ; Dosoftei. Parimiile. Iaşi, 1683; Biblici. Bucureşti, 1688 ; M olitvenic. Bălgrad 
(Alba-Iulia), 16119 i2 exem plare) ; Evanghelie greco-romănă. Bucureşti. 1693 ; Evan
ghelie. Snnrov. 1697 ( I exem plare). Din secolul al X V III-lea se păstrează num ărui 
cel mai m are de tipă ritu ri (126 de titlu ri in 733 de exem plare). In tre  acestea,
o circulaţie mai l.trgă au  a v u t : Triod. Iaşi, 1747 (20 ex e m p la re ): O ctă’.h. Inşi, 
1719 (20 exem plare) ; Pcnticostar. Iaşi, 1753 (21 exem plare) ; Antologhion. Iaşi,
1755 ii'.! exem plare); Liturghie. Iaşi. 1759 (22 exem plare); Triod. Râmnic, 1761
(15 exem pla re ); Evanghelie. Iaşi, 1762 (24 exem plare): Anlologhion. Bucureşti. 
1766 17 > ' ,  tvplare) : Penticostal'. Bucureşti, 17:18 (16 exem plare); Triod. Bucu
reşti. 17< 9 (17 exem plare); Liturghie. Iaşi, 1794 (37 exem plare); Ceaslov. Iaşi. 
1797 (21 exem plare). Din secolul a! X lX -lea (pSnă Ia 1830. inclusiv). Fondul nu 
m ăra 120 de tit luri in 480 de exem plare. D intre cărţile  cu m are densitate, m en
ţionăm  : Ti picon, laşi, 1816 (30 exem plare) şi Liturghii, Iaşi. 1818 (33 exemplare).

In  ceea ce priveşte cartea s tră ină  veche, predom ină cartea  religioasă in 
lim ba slavonă tipă rită  în renum itele cen tre  de la  Viena, Chiev, Lvov, Moscova, 
l ’oceaev ; exem plarul cel mai vechi datează din anul 1639.

M anuscrisele in lim ba rom ână şi slavonă, in num ăr de 40, cuprind şi 
v eritab ile  piese de arhivă, ca de p ildă Protocoalele poruncilor. C ercetarea m a
nuscriselor ne-a rezervat binem eritate surprize. P rim a o datorăm  parohiei 
„Sf. D um itru" din A dâncata, ce păstrează un m anuscris necunoscut, după ştirea 
noastră , tradus şi copiat de către  Vartolomei M ăzăreanu. F.ste vorba rle Slujba  
Sftâ)ntulu(i) Haralafmfpii, legat la sfârşitu l unui Octoih tip ă rit la Bucureşti, în 
1746 (B.R.V. II (249). p. 93 : D. Poenaru, p. 190), cu urm ătoarea foaie de titlu  : 
Luna fevruarii in  10 zile /S lu jba  sf(â)ntu!ui mucenic/Hara{la)mpii/Care s-au tăl
m ăcii di pe slo/venie şi s-au scris pe m ol/dovenie, din m ineiu l ceai/nou m oschi
cesc T iparnic/şi din obştii m inei/P rin  osârdie precinstitului monah V asii an/Prin  
osteneala m u lt pă/cătosului V artholom ei a(r)hilmandri(t), in anul 1766/ianuarii. 
A flat Sntr-o sta re  de conservare precară, favorizată de lipsa coperţii posterioare, 
m anuscrisului Si lipseşte p a rtea  finală, păstrându-se  prim ele 20 de pagini num e
ro tate  (p. 1 : foaia de titlu  : p. 2 : S tihuri ; p. 3 : Pom enirea şi p răzdnuirea 
sf(â)ntu!u! m uceni(c)/H aralam pii, sara. la  vecernie m are ; p. 6 : S lujba sf(â)ntului 
m ucenic Ilaralam pie). Din creaţia  aceluiaşi binecunoscut ie rarh  că rtu ra r al seco
lului al X V III-lea. Fondul, mai exact, parohia „Sf. O nufrie" din M ănăstioara. 
deţine m anuscrisele colligate Pom elnicul sfin tei m ănăstiri al sfân tu lu i O nufrie şi 
Slujba Pre. Cuviosului oărintelui nostru O nufrii, tălm ăcite şi scrise in anul 1764, 
aprilie  30*. Cea de-a d jua surpriză ne-a fost p rile ju ită  de prezenţa m anuscrisului 
au tograf al m itropolitului V eniam in Costachi Funie întreită  a p a rţ 'n â n d  parohiei 
„Adorm irea M.D." din Com ăneşti. B inecunoscuta traducere a cărţii lui B v’henje 
V ulgaris este m enţionată ori de câte ori se vorbeşte de refugiul m itropolitului in 
B asarabia, in satul Colincăuţi, din p ricina Eterici, fără a  se face vreo referire  
asunra locului actual de păstrare*5. Lucrarea a fost si tipă rită  în lim ba rom âna, 
la  Iaşi. în Tipografia M itropoliei. în anUl 1831, cu titlu l Funie sau frânghie în
treită. P agina 169 a m anuscrisului nostru, pe m arg inea de jos. poartă  îndem narea :
S-nu t ă l m ă c i i  pre serac/i limba romano-dachicească sau moldovenească dc sm e
r itu l V (eniam in) C(ostachi), M (itropolitul) M(oldaviei), în  anul m ântuirii 1822: 
începăndu-să tălmăcirea in 26 fcvr(uar) şi D-zeu ajutând  s-au  sfârşit mu rit) 29.

2 Vezi Pr. Prof. I. Zugrav, Un pom elnic m anuscris în  „M itropolia Moldovei 
si Sucevei" («e va cita in continuare MMS), 1961. nr. 9—12. p. ('74—682.

3. In tre  altele, vezi N. Iorga, Istoria literaturii române in secolul al XVI ' [ -
le.a (16H8— 182I), voi. II. Bucureşti, 1969. p. 328—329 ; P reot Prof. I. Zugrav. Lega
turile M itropolitului Veniam in Costachi cu Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Si:, 
ce.ava, în MMS. nr. 1—2, 1967. p. 113 : M ircea Păcurariu , Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, voi. III, Bucureşti. 1981, p. IC.
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in  .zilele necazurilor şi ale râşâpirii neamului, moldo-vlahicesc, in  Basarabia, ţinu t 
//p linu lu i, in satul Colincăuţi. Mai jos, cu aceeaşi m â n ă : f  adecă Veniam in Cos
tachi, M itropolitul Moldavfei. pagina u rm ătoare n e  oferă date suplim entare p ri
vind circulaţia m anuscrisului : Dc la pom enitu l m itropolit, Veniam in, dăruită mie., 
rpre pomenire, fiin d  dc însuşi a sc. mână scrisă; Filaret Bendcvschii, arhim andrit.

D intre celelalte m anuscrise, m en ţionăm : Bogorodicina, copiată in  slăriţie prea 
cuvioşii sale chir T im othei, arhim andrit şi stareţ sfin tei m ănăstiri Slatinii, spre 
trebuinţa  a aceştii s fin te  m ă n ă s tr i  de către  sm eritul shim onahul Chiri/ă — scriito- 
riul in  sfânta m ănăstire Secul, in anul 1811, avgust 6 (m anuscris provenit de la  
filia „Adorm irea M.D." din M ănăstioara—Prcuteşti) ; C uvintele lui Isaac Şirul scrise 
da sfinţie, sa părintele Pahemic, ucenicul stareţului Paisăi (parohia „Naşterea M.D.1' 
din C âm pulung' Mold.). Irmologhion  scris in 1839, iun ii 20 de Dumitru, psalt din  
tărgu Dorohoiului (parohia „A dorm irea M.D." din Plopeni) ; Tipic  copiat la 11 /23 
dechemv(ric), 1851, in Călineşti de c ă tre  G iorgiu Popoviţiu (parohia „ înălţarea  M.D.“ 
din D ărm ăneşti). Biblioteca Academiei din Bucureşti păstrează un (Miscelaneu) 
scris în 1838. ap rilie  29. de Gheorghic Popovici din ţinu tu l Succvii, satul lîărăştii 
Ganii, ocolul M uldovii (Vezi G abriel Ş trem pel, Catalogul m anuscriselor rom âneşti. 
voi. 111. Bucureşti. 19'î7, cota 3510).

Cel mai valoros m anuscris !n lim ba slavonă este socotit a fi Tetracvanghelul 
(sec. XV—XVI) ce a ap a rţin u t bisericii, astăzi d ispăru tă, Cuvioasa Paraschiva din 
Suceava ; prov ine de la parohia „Sf. D um itru" din S u ceav a4.

Protocoalele poruncilor, Sn num ăr de 24. conţin, pe lângă m enţionarea in 
rezum at a poruncilor, pc o perioadă cuprinsă in tre  anii 1785 şi 1831, şi date de 
stare civilă ; aparţin  parohiilor d in  Vama, Mihoveni, Rădăuţi, Ilişeşli. Voitine), 
Şiret. Vicov dc Sus, Bilca. Şerbăuţi. F ră tâu ţii Noi. V erificate periodic. P roto
coalele, poartă  sem nătura autografă a ierarh ilo r Daniil Vlahovici, C-tin Bra- 
cinschi. A rtem ie Lemeni, G rigorie Corlăţan.

Valorile bibliofile rom âneşti şi străine reprezin tă carte  religioasă, m anuale 
şcolare, periodice.

D iversitatea însem nărilor m arg inale sporeşte valoarea fiecărei cărţi în p arte  
şi, evident, a în tregulu i Fond a tâ t dc v a ria t şi rep rezen ta tiv  pen tru  evoluţia vieţii 
sp iritua le  din această zonă. Spre exem plificare, transcriem , mai jos. câteva din 
însem nările descifrate cu ocazia fişării cărţii s tră ine  vechi si valorilor bibliofile 
rom âneşti.

In încheiere, ne exprim ăm  încrederea că şi interesul pen tru  p ăs tra rea  cores
punzătoare a acestor valori va fi pe m ăsura im portanţei lor.

P. 7—109: Această carte Triod dc post o am cumpărat ele la Vasilie Buzilă, 
<ăm ăraşul, drept 8 lei bani gata... când am cumpărat-o era vic iu l 7240 1 = 1732) 
... (Triodion. Chiev, 1610. ph. „Sf. D im itrie" din Negostina) ; f. gardă : Acest A jxts 
toi este cumpărat pe banii discosului şi... 4 fl(orini), 39 cr(uceri), nelegal, iară 
legătura 1 fl(orin), 50 er(uceri), pachetul poştale e 21 cru ce r i; la un ioc, deci.
6 florini. 10 cruceri. Stupea, I racile Porumbe seu, parochu, in 29 mai. 1881 (Apostol. 
Sibiu. 1851. ph. „Sf. D im itrie" dir. C iprian Porum bescu) f. (2) s f â r ş i t : La I I mai 
(1)812 au brum at păpuşoi cii răsărit cu totu şi intru aceasta zi tare sunt bolnav  
de durere capului (Slujebnic. l.vov. 1702, ph. „C oborârea Sf. Duh" din Vicov de 
Jos) ; f. gardă ant. v. : S-au insăm nat când s-au cutrem urat pomăntu, m iercuri 
spre joi noapti, clupă viezu nopţi, la vatru ceasuri, la 13 noem fv)rii 1829. Mai jos : 
La 14 ghenarii (1)840, dum inică dim ineaţă, au fulgerat şi di duoo uori ctu tunat 
(Psaltire. Chiev, 1760, ph. „Înă lţarea Dom nului" d in  D ărm ăneşti) ; f. gardă poste- 
rioară : In anul 1891 era iarna grea, omăt mare ca d in  drum  nu te-ai putui m işca.

4. P r. I. Zugrav. Un Telracvanghel, m anuscris slav, de la biserica, astăzi dis
părută. Cuvioasa Paraschiva din Suceava, în MMS, 1964. nr. 9 10. p. 475—483. 
... M archează, după caz. o lectură im posibilă dato ra tă  ştergerii tex tu lu i, grafiei 
ilizibile sau deterio rării filelor p rin  tă ierea m arginilor.
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Yara,  cr.a tţ’t bunişoară, dar fin) anul 1895 iarna era geroasă, prim ăvara era plo
ioasă şi friguroasă, luna lui iulii Fcredeul era alb de omăt. Toamna caldă şi fru 
moasă, iarna uşoară. S-au iscă lit: N itzuca Burduhos  (Apostol. Viena. 1795. ph. 
„Coborârea D uhului Sfânt" din Benia) ; f. gardă posterioară : Să se ştie când s-a 
răsădit brazii in  ograda bisericii, in anul 1912, m aiu 28, p en tru  am intire veşnică, 
de Constlantin) Jijio fi Petru Gigica, cântăreţi. Plopeni, 1911 maiu 21 (Apostol. 
Neamţ, 1851. ph. „Adorm irea M.D." din Plopeni).

LES FOND S DE LIVRES ANCTENS, ROUM AINS ET E t r a n g e r s . 
SE TROUVANT AU M ONA STfiRE DE RÂŞCA (D EPARTEM EN T 

DE SUCEAVA). PRESEN TA TIO N  GENERALE

Resume
I /a r tic le  donne une presentation  d ’ensem ble de tout |le Fonds de livres 

anoiens roum ains ou etrangers se t'rouvant au m onastere de Râşca. fonds qui 
a  la  garde des anciens livres des paroisses de ce d e p a r te m e n t; ces livres, faisant 
p â rtie  du patrim oine culturel naţional, ne son t p lus u tilis te  lors du  service 
religieux.

Ce Fonds — un des p lus represen tatifs com me valeurs bibliophiles du  depar
tem ent — com pte -1199 exem plaires e t il est com post de : liv res roum ains anciens 
(justiu’en 1830, inclusivem ent), livres etrangers anciens (jusqu’en 1800. inclusi- 
vem ent), valeurs bibliophiles roum aines et etrangfcres (livres et publications 
im prim es jusque dans ies prem ieres dccennies de no tre  siecle), tou t comme un 
nom bre consid£rable de m anuscrits.

On d^crit les exem plaires significatifs d ’anciens livres et de m anuscrits 
roum ains ; de meme, on tran sc rit quelques unes des annotations dechiffrees ă l'oc- 
casion de l’inventaire des livres etrangers anciens et des valeurs bibliophiles rou
maines.

BUCOVINA ÎN V IZIU N EA  LUI ION BUDAI-DELEANU

M IH A IIA C O B ESC U

V icisitudinile veacului al X V III-lea , în care s-a născut, s-a fo rm at şi a creat 
Ion Budai-D eleanu (1760—1820) 1 au  făcut ca, a tâ t activitatea, câ t şi personalita tea 
sa  polivalente — de traducător, pedagog (mai ales in sensul de autor de m anuale  
şcolare), poet, lingvist, ju rist, filolog, istoric etc. — să nu  poată fi descoperite şi 
defin ite decât m ult m ai târziu , după m oartea sa. Capodopera sa lite rară , Ţiganiada  
(elaborată in două varian te , d in  care ultim a în tre  1800— 1812 la  Lem berg)-' — unde 
a fost scrisă în treaga sa operă — a fost publicată în form a ei defin itivă ab ia  in 
1925, deci la  peste un veac de la m oartea au to ru lu i3, când i s-a recunoscut acea 
legitim ă „cunună de cel d in tâi poet rom ânesc" A. Ia r  u n a  d in tre  cele m ai valoroase 
lucrări istorice, Despre originile popoarelor d in  Transilvania  5, a  văzut lum ina 
tiparu lu i abia acum, in zilele noastre. O pera lui Ion Budai-Deleanu insă in in te
g ralitatea ei nu  este nici până astăzi s trânsă  în tr-o  ediţie critică. De ce ? P en tru  
câ. aşa cum scria Lucian Blaga despre D im itrie C antem ir — „49 de ani a d u ra t 
v ia ţa  lui C antem ir pe păm ânt. Şi pa rtea  cea mai m are a acesteia el a tră it-o  
dincolo de hotare", fie la Constantinopol, ca ostatec, fie în exil, in Rusia ; şi, 
con tinua Lucian Blaga, „e de m irare, cum Dim itrie C antem ir şi-a p ăs tra t până 
la  urm ă sufletul de m oldovean" 6 — tot astfel se poate scrie azi, câ, din cei 60 de 
ani. cât a tră it, Ion Budai-Deleanu s-a a fla t în T ransilvan ia doar 17 ani, in 
vrem ea copilăriei şi a studiilor gim naziale şi sem inariale, ia r restu l vieţii, de
43 de ani şi i-a petrecu t p rin tre  stră in i ; adică circa 8—9 ani la  Viena, in inim a

1 Despre el cităm  selectiv : George Călinescu, Istoria literaturii române (le 
la origini până in  prezent, Ediţia a  Il-a , revăzută şi adăugită de Al. P iru , Edit. 
M inerva, Bucureşti, 1982. p. X III. XIV. 73. 75—79, 545, 637 şi 982 ; Lucia Proto- 
popescu. C ontribuţii la biografia lui Ion Budai-Deleanu, „Limbă şi L iteratură", 
nr. V/1961, p. 156—167: Ion Budai-Deleanu, Scrieri inedite. Cluj, ediţia Îngrijită, 
stud iu  introductiv, note şi com entarii de losif P ervain , Ed. Dacia, Cluj, 1970 ; L u
cian Boia. Evoluţia istoriografiei române, Bucureşti, 1976, p. 78—84 ; M ircea Vai
da, Ion Budai-Deleanu, Ed. A lbatros, Bucureşti, 1977 ; E lvira Sorohan, Ion Budai- 
Deleanu. Introducere în opera lut Ion Budai-Deleanu, Edit. M inerva, Bucureşti, 
1984 : Ion Budai-Deleanu. De ongin ibus populorum  Transylvanoe. Despre originile 
popoarelor din Transilvania, ed itată  de Ladislau G yem ant, cu o introducere de 
Ş tefan  Pascu şi Ladislau G yem ant ; note şi traducere de Ladislay Gyem ant, voi. I, 
E ditura Enciclopedică, Bucureşti, 1991.

2 M ircea V aida, op. cit., p. 15.
3 Lucian Boia. op. cit., p. 79. . .
4 C aracterizarea aparţine  lui Gheorghe Asachi ; Ion Budai-Deleanu, Scrieri 

inedite, Cluj, 1970, p. 5 şi „Albina lio?nânească“, nr. 12/1830, p. 52.
5 A păru tă sub acest titlu , cu tex t bilingv, la tin  şi rom ânesc.
6 Lucian Blaga, Luntrea lu i Caron, Ilum anitas. Bucureşti, 1990, p. 468.



19G Mill.Vi i.v ro B K .sc u

Im periu lu i habsburgic şi a lţi 33—34 da ani la  Lem berg (I.wow). in cap ita la p ro
vinciei G aliţia, la care fusese in tegrată  din 1786 şi B ucov ina7.

Născut in 1760, Sn fam ilia unui preot ardelean, „om liber şi avut", cu 10 
copii, in tre  care Ion era col mai m are d in tre  f ra ţ iK, cel ce avea să devină prim ul 
şi „adevăratul poet al la tin iştilo r"3 se strădu i?  să înveţe cu toată  setea şi râvna 
copilului ce vrea să fie folo.itor obştei rom ânilor transilvăneni, in cea mai m are 
p arte  iobagi, um iliţi şi obidiţi, în lum ea că ro ra  răzm eriţele contra nemeşinvii 
opresoare se ţineau lan ţ şi a lte rnau  cu invaziile otom anilor sau ale habsburgilor.

Cu gândul sâ devină preot, ca şi ta tăl său, tânăru l din C igm âul Hunedoarei 
este a tra s  de prom isiunile făcute tie habsburgi rom ânilor un ia ţi ; urm ează mai 
întâi gim naziul şi sem inarul teologie d in  Blaj ; ia contact aici cu tezaurul limbii, 
cu ltu rii şi civilizaţiilor greacă şi la tin ă  ; invaţă, în tre  a l te l e : retorica, sintaxa, 
poetica, istoria antică şi m edievală. în  1777 — când a fost asasina t la laşi dom nul 
Moldovei. G rigore a! III-lea Ghica, şi, la  Blaj apare reci acta t p rim ul tex t d ra 
m atic rom ânesc, înch inat acestui evenim ent — Ion Budai-Deleanu se află  p rin 
tre  autorii anonim i ai acestuia, fapt ce nu e lipsit de sem n ifica ţie l<!. in  1778 
ob ţine <> bursă şi îşi continuă şi desăvîrşeşte form aţia in telectuală la celebrul 
colegiu S ancta B arbara, din V ien an . In acel unic m ediu vienez, poliglot şi m ulti
naţional, care strângea laolaltă. în tr-o  îm binare şi completare1 organică elem ente 
ale civilizaţiilor şi cu ltu rilo r m ilenare la tine şi germ ane, Ion Budai-Deleanu stu 
diază teologia, fiiosofia şi ştiin ţe le  ju rid ice  Sn anii de apogeu ai raţionalism ului 
şi ilum inism ului european, când se elaborau şi se aplicau reform ele despoţiior
„lum inaţi". Mar ia Teresa (1740—1780) si losif a l II-lea (1780—1 7 0 0 ) când so 
pregăteau  si desfăşurau revoluţia franceză şi războaiele napoleoniene. E tapa s tu 
diilor vieneze îi perm ite — prin  vastita tea  şi varie tatea cunoştin ţelor dobândite 
(el ia cunoştin ţă aprofundată cu principalele culturi ale lumii in general si cu 
cele europene în special, învă ţând  tem einic 12 lim bi : greaca, la tina, ebraica, 
germ ana, franceza, engleza, ita liana, ungara, spaniola, poloneza, rusa. u c ra in ea n a )l;î
— să devină „un om cu desăvârşire occidental, fără  a pierde ou nim ic din spiritul 
ţă ranu lu i a rd e le a n "H — care îşi încheia stud iile şi ob ţinea doctoratul tocm ai in 
anul când T ransilvan ia e ra  zguduită de răscoala lui Horia, Cloşca şi Crisan, iar 
la num ai câţiva ani se redacta şi se difuza acel incendiar memoriu. -Su’ipîe.r
IJbellus Valacliorum.

I a Viena. Ion Budai-Deleanu se îm prieteneşte cu P etru  M aior, a re  colegi 
de studii pe ardelenii Sam uil Vulcan, Ion P ara, Ioan P iuaru-M olnar, losif Mehc>si.
pe m unteanul Enăohiţă Văcărescu şi pe bucovineanul Vasile Balş lr’. De acesta din
urm ă se leagă sufleteşte, poate mai m ult decât de toţi ceilalţi şi acţionează îm
preună Sn cadrul câtorva societăţi secrete, ilum iniste, austriece şi g e rm a n e"’. 
Balş il va chem a şi angaja tem porar, in 178:i, la C ernăuţi, ca „translator, copist 
şi scriitor", p lă tit cu z iu a 17. Cu acest p rile j Ion B udai-D eleanu ia prim a oară 
contact eu rea lită ţile  istorice ale Bucovinei, care în aceşti ani se m ai afla  ca 
ducat. • n b  adm in istra ţia  m ilitară habsburgică, separat de G aliţia. Nu ştim  cât 
anum e va fi sta t acum  Ion Budai-D eleanu în Bucovina, in această efem eră siuiba.

7 I .ucian Boia, op. rit., p. 79.
8 Lucia Protopopescu, op. cit., p. 159— 161.
9 George Călinescu. op. cit., p. 75.
10 Elvira Sorohan, op. cit.., p. Jl.
11 Ion Budai-Deleanu, De ori gini bus populorum  Transxjlvanae..., p. VII;
12 Erich Zollner, Historic dc L ’A iilrichc des origines ă nos jours, Paris, 

p. 283—309.
13 Ion Budai-Deleanu. op. cit., p. V III—IX.
14 George Călinescu, op. cit., p. 70.
15 M ircea Vaida, op. cit., p. 7—8 : despre personalita tea lui Vasile Bals, vezi 

M ihai-Ştefan Ceauşu, Vasile Half — un josefin ist bucovinean, „Suceava". X V II—
X V III—XIX. 1990—1992, p. 407—419.

16 M ircea Vaida. op. cit., p. 8.
17 I. V. Goraş, învă ţăm ântu l rom ânesc d in  ţinu tu l Sucevei ( l775—19IX). Edi

tu ra  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1975, p. 8-!—85.
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poate o vară ; dar, din prieten ia  şi colaborarea sa cu V asile Baiş aveau să se nască 
in anii u rm ăto ri 16 m anuale şcolare, traduceri, adap tă ri şi p relucrări cu caracter 
pedagogic în lim ba rom ână sau eu tex t bilingv, rom âno-germ an, in tre  c a r e : 
un  valoros A b e c e d a r !S, o A ritm etică  (sau „Socoteală pentru  trebuinţele pruncilor 
români n e u n iţi" J 19 şi Carto trebuincioasă pentru  dascăli, cu o largă răspândire, 
a tâ t in  T ran silv an ia , cât şi in B ucovina?J.

in  1786 Io n  Budai-DeleanUSşi cău ta albia unei profesii statornice ; el func
ţionează o v rem e  ca psalt al bisericii Sancta B arbara din Viena, apoi profesor 
îa  B la j21: a încerca t, în acelaşi a n  şi să se hirotonisească, in trând  in conflict cu 
noul episcop cil Bisericii Unite, Ioan Bob. părăseşte defin itiv  ten ta tiv a  de a de
veni preot. în  aceste îm prejurări, în 1787 ocupă prin  concurs funcţia de secretar 
al T rib u n a lu lu i din Lem berg. apoi de consilier la C urtea de Apel, din 1796. în  
ca lita tea  de consilie r al Curţii de Apel din cap ita la  provinciei galiţiene, căreia, 
după 1786 îi e r a  subordonată şi Bucovina, Ion Budai-D eleanu prim eşte din pa rtea  
guberniului G aliţie i, însărcinarea, pe cât de nedorită, p e  a tâ t de dificilă, de a-1 
ancheta  pe V asile  Balş, fostul său coleg de studii şi nedespărţit prieten, din 
tim pul şederii la  Viena, care fusese mai întâi concepist in Consiliul Aulic de 
Război din V iena, apoi, din 1792 num it în cea mai îna ltă  funcţie d istric tuală, 
căpitan  al Bucovinei. Acest Vasile Balş se afirm ase în Bucovina ca un în flăcăra t 
susţinător şi co laborator al politicii jo se fin is te ; întocmise, cu începere din 1780, 
câteva m em orii că tre  losif al II-lea şi în 1790 către  urm aşul acestuia, Leopo’.d 
al II-lea, p r in  carc c e re a : p ăs tra rea  individualităţii adm in istra tive şi naţionale 
a Bucovinei, prom ovarea unei politici econom ico-financiare m ercantiliste; în făp
tu irea unui ansam blu  de reform e ilum iniste, p riv ind  averile m ănăstireşti, adm i
n istra ţia . ju s tiţia , com erţul, m eşteşugurile, agricu ltu ra, creşterea vitelor, v ia ţa  
sp irituală etc.

A ncheta începea în lr-o  etapă când, in Europa, conducerea revoluţiei franceze 
aluneca spre o  d ic tatură burpheză m iiitaristă , care declara război regim urilor ab- 
solute-feudale europene, iar in in terio ru l Im periului habsburgic reform ele jose- 
fine erau  rep u d ia te  sau abandonate parţia l sau ch iar total. Balş era acuzat de 
d ifuzarea şi ap lica rea  unor idei şi m ăsuri „revoluţionare" în Bucovina, de „mi- 
litan tis t in favoarea ţăran ilo r", de în tre ţinerea  unor legături conspirative şi sub
versive cu M oldova, p rin  fra tele  său de la Iaşi, fordache Balş : i se punea Sn 
seam ă şi ex is ten ţa  unei societăţi secrete la Sadagura, aproape de Cernăuţi' 'u , 
precum  şi com iterea unor abuzuri ad m in is tra tiv e24. In  realitate, resortu l p rin 
cipal al tu tu ro r  acuzaţiilor il consfcit tie u ra unor m ari proprie tari şi arendaşi de 
moşii, pen tru  faptul că Balş lua apărarea  ţă ran ilo r bucovineni şi se opunea 
sporirii zilelor de clacă stabilite incă înain tea ocupării şi anexării Bucovinei la 
un  cuantum  de 12 zile anual, p rin  hrisovul lui G rigore al III-lea  G h ica25.

Ancheta începea oficial in 1795; dar, ea avea să dureze aproape 10 ani. 
soldându-se cu  scoaterea lui Balş din funcţie, pensionarea lui şi — ceea ce este 
esen ţial — ach ita rea  sa ju rid ică, in urm a unui raport m oderat şi judicios în 
tocm it de că tre  Ion Budai Deloanu ; pe baza acestui raport, în 18Î0 Vasile Balş 
a  fost d ec la ra t nevinovat, p rin  decizie judecătorească. Cu prile ju l deselor călă
torii şi cercetări, efectuate in acest interval în Bucovina — care forma, atunci, 
al 19-lea cerc adm in istra tiv  al G aliţiei — Ion Budai-Deleanu avea să constate 
că, in  rân d u rile  funcţionarilor şi p roprie ta rilo r d in  Bucovina „se ţes intrigi de 
cea m ai joasă  speţă" p e  seam a lui Balş2® Din contactul nem ijlocit cu realită-

18 Ion N istor, Istoria Bucovinei, Edit. H um anitas, Bucureşti, 1991, p. 53.
19 S-a tip ă r it la Viena, Sn două ediţii, In 1785 şi 1789.
20 Lucia Protopopescu, op. cit., p. 96.
21 Lucian Boia, op. cit., p. 78 ; M ircea Vaida, op. cit., p. 8—9.
22 V. B. Beschreibung der B ukow ina und der inneren Verhiiltnisse, J.B.L.M.. 

nr. 3/1895, p. 103—112 şi M ihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 411—415.
23 M ircea Vaida. op. cit., p. 37—39.
24 E lvira Sorohan, op. cit., p. 41—42.
25 M ihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 417.
26 E lvira Sorohan, op. cit., p. 43—44.
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ţiie istorice d in  Bucovina s-a născut, după cea de-a tre ia  călătorie efectuată in
scopul anchetei judiciare, în (1803), un rap o rt că tre  guberniul im perial din Lem 
berg, K urzgefasste B em erkungcn iiber B ukow ina (Scurta observaţii asupra B u
covineijr*7. P rin  viziunea ilum inistă şi profund patrio tică a autorului, p rin  den
sita tea  şi varie ta tea  inform aţiilor, lucrarea  se constituie in tr-un  valoros studiu  
m onografic şi etnologic asu p ra  Bucovinei, care, p r in  valoarea sa am inteşte de 
Descrierea M oldovei a lui D im itrie C antem ir

Spre a stabili şi preţu i cât m ai n u an ţa t locul acestor Scurte observaţii asu
pra Bucovinei in  ansam blu l operei lui fon Budai-D eleanu vom încerca, in râ n 
durile  ce urm ează, o scu rtă  radiografie asup ra  preocupărilor sale, sublin iind, pe 
câ t ne va sta  în pu tin ţă , valoarea istorică  a  lucrărilo r sale.

In cele peste trei decenii de şedere la Lem berg, Ion Budai-Deleanu a ela
borat o operă vastă  şi diversă, însum ând circa 20 de volum e răm ase in m anus
cris şi care au  fost achiziţionate de s ta tu l rom ân ab ia  în 1868. Din cercetarea 
acestor m anuscrise se poate azi constata că, ion Budai-Deleanu era „cu sigu
ran ţă . cel mai cultivat rep rezen tan t al Şcolii A rdelene" T', care „avea o cunoş
tin ţă  desăvârşită" a lite ra tu rilo r clasice, greacă şi la tină , şi a celor m oderne, con
tem porane lui ; ita liană, germ ană, franceză, en g leză1”. P rin  erudiţie, p rin  nu 
m ăru l m are de lim bi cunoscute — a tâ t cele clasice, cât şi cele m oderne, p re
cum şi ale popoarelor vecine rom ânilor•n, excluzând lim ba tu rcă — Ion Budai- 
D eleanu poate fi com parat în  cultu ra rom ânească num ai cu D im itrie C antem ir 
şi Bogdan Petriceicu-H aşdeu.

O pera sa ne am inteşte astăzi, a tâ t p rin  d iversitatea dom eniilor abordate — 
lucră ri cu caracter literar, didactic, jurid ic , politic, istoric etc. — cât şi p rin  va
loarea fiecăruia în parte , creaţiile  sale pu tând  fi reun ite  in ju ru l ideei-forţâ a 
ideologiei daco-rom ânism ului ; in to t ce face, el se sim te „îndem nat şi chem at" 
să scrie, aşa cum insuşi o m ărturiseşte , „despre Dacia", deci nu num ai despre 
o singură provincie rom ânească ; şi o face, u rm ărind , adaugă el, „in prim ul rând 
nevoia şi apoi folosul ce tă ţen ilo r"3Z.

1 — In  dom eniul literar, opera cea m ai cunoscută şi m ai apreciată, Ţiganiada  
il înscrie defin itiv  pe autor în panteonul sp iritua lităţii rom âneşti d rep t cel mai 
stră lucit reprezen tan t al Şcolii A rdelene, cu cea m ai însem nată operă lite rară  
rom ânească — zice Al. P iru  — după Istoria ieroglifică a  lui D im itrie C an tem ir* . 
L ucrarea aceasta, apreciază George Călinescu este in fond, „un poem etnologic" ; 
au to ru l şi-a p lasa t acţiunea in M untenia vrem ii glorioase a lui Vlad Ţepeş ; în
tr-o  form ă alegorică, el critică insă, deopotrivă, a tâ t defectele eroului său co
lectiv, m ulţim ea, com unitatea socială, Sn ansam blul ei, căreia ii detestă „fanfa
ronada. po ltroneria , m ilogeala, sp iritu l de hărm ălaie  şi orbească înfuriere" :fl. 
cât şi conducerea societăţii feudale, contem porane autorului, cu învechitele-i in
stitu ţii, legate şi p ro te ja te  de m onarh ia abso lu tist feudală habsburgică, cu ve
n a lita tea  clerului şi m agistraţilor, cu tâ lh ăria  negustorilor şi falsa v itejie a „ca
valerilo r rătăcitori", toate  în făţişate  „într-o ex trao rd inară  viziune caricatu rală  a  
oam enilor şi fa p te lo r35, in tr-un  lim baj p lin  de sevă populară, care fream ătă şi 
gâlgâie, în versuri savu roaseM. Ţiganiadei, Ion Budai-Deleanu i-a adăugat şi epo
peea neterm inată. Trei viteji, cu eroi aleşi — şi aceasta, iarăşi, nu  în tâm plă to r — 
din cele trei ţă ri rom âne, T ransilvania, Moldova şi M untenia.

27 T extu l in lim ba germ ană a  fost tradus în rom âneşte de că tre  G. Bogdan- 
Duică şi publicat în ..Gazeta Bucovinei", 1894.

28 Lucian Boia, op. cit., p. 80.
29 Lucian Boia, op. cit., p. 78.
30 George Călinescu, op. cit., p. 76.
31 Ion Budai-Deleanu, op. cit., p. IX.
32 Ibidcm , p. XVI.
33 Al. P iru, Istoria literaturii rom âne de la început până azi, Edit. Univers. 

Bucureşti, 1981. p. 30.
34 George Călinescu, op. cit., p. 79.
35 Al. P iru . op. cit., p. 31.
36 George Călinescu, op. cit., p. 79.
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II — In  ceea ce în trep rinde pe tărâm didactic, că lăuzii de o concepţie ilu 
m inistă, Ion Budai-D eleanu este adeptul unei în tre ite  em ancipări cu ltu rale  : 1) 
individuală, p rin  perfecţionarea şi au toperfecţionarea fiecărui om, sub deviza : 
„să cunoaştem  cât mai bine. câ t mai d istinct şi câ t mai tem einic cele ce învă
ţăm  !“ ; 2) naţională, — prin  în lă tu ra rea  oricărei form e de subordonare, de de
pendenţă sau de asuprire  naţională şi difuzarea unei cu ltu ri m aterne, naţionale, 
accesibile întregii naţii şi 3) o em ancipare universală, p rin  in tegrarea fiecărei 
naţiun i Sn com unitatea tu tu ro r popoarelor lib e re 37.

In scopul acestei în tre ite  em ancipări culturale. Ion Budai-D eleanu îl spri
jin ă  pe Vasile Balş să înfiinţeze şcoli rom âneşti in Bucovina şi în 1785 să aducă 
de la  Viena 4275 de cărţi d idactice — m anuale de citire, de aritm etică şi cate
hism e — p en tru  cele aproxim ativ  300 de localităţi, care erau in a ten ţia  lor, în 
vederea aplicării reform ei şcolare j o s e f i n e I n  acelaşi tim p : traduce el însăşi, 
d in lim ba germ ană Sn rom âneşte, prelucrează sau redactează integral. îm preună 
cu Vasile Balş, în tre  anii 1783—1792, nu mai puţin  de 16 m anuale şcolare, mai 
ales pen tru  slu jitorii d in  în treaga re ţea  de învăţăm ânt, cărţi, ca, de pildă. M anual 
pentru directori ţ i  învă ţă tori; fixează şi difuzează anum ite princip ii pedagogice 
p en tru  dascălii d in Bucovina — pe care ii îndeam nă astfel : „de se va învă ţa  
cu râvnă, nici p a tria  se va am ăgi în tru  aştep tarea  sa" ori „dacă nu vom avea 
idei lum inate despre lucrurile  pe care le  învăţăm , nu  vom şti cu temei cele ce 
în v ă ţă m ":cj! Unele lucrări didactice, ca, de pildă, Carte trebuincioasă pentru das
călii şcoalelor de. jos rom âneşti neunite in  chezaro-crăieştile ţări de m oştenire  
(1785—1786), ap ă ru tă  în două volume se răspândesc sim ultan  în principalele cen
tre  rom âneşti din im periul habsburgic, a tâ t în versiune rom ânească, precum  şi 
în  cea g e rm a n ă40, spre a fi u tilizate în  toate categoriile de şcoli, cu lim ba de 
p redare  m aternă sau în cele u traeviste, germ ano-rom âne.

Lui Budai-Deleanu i se datorează şi aducerea unor învăţători transilvăneni 
Sn Bucovina, d in tre  care cel mai im portant, p rin  activ itatea sa este Anton de 
M a rk i41; acesta ajunge Sn scurtă  vrem e „directorul dascălilor din în treg  ţinu tu l 
C ernăuţilor"42. De aceea. Ion Budai-Deleanu poate fi socotit, a lă tu ri de Vasile 
Balş, p rin tre  ctitorii învăţăm ântu lu i m odern din Bucovina, apără to r şi în făp tu i
tor al reform elor josefine. A precierile de care se bucură Ion Budai-Deleanu p r in 
tre  contem porani explică şi faptul că, din capitala Moldovei, că rtu ra ru l Venia
min Costache Si scrie la  1815 şi îl roagă să vie la  Iaşi, ca profesor la Şcoala de 
la S ocola4:1.

III — In strânsă legătură cu aceste preocupări didactice sun t şi lucrările 
sole cu caracter lingvistic, lexicografic, filologie*1 ; în acest dom eniu Ion Bu- 
dai-D eleanti este un deschizător de drum uri. Astfel, e l scrie in lim ba la tină  şi în 
rom âneşte Tem eiurile gramaticii române (1812)45, din care .Si trim ite  un exem 
p la r şi lui P etru  Maior, Sn 1815 ; preocuparea sa p rio rita ră  in dom eniul lingvis
tic este un ificarea ortografiei, pe baza princip iulu i etimologic ; el se p ronun ţă 
p en tru  claritate, sim plitate şi reguli ortografice, care să aibă Ia bază „firea lim 
bii", exprim ându-şi convingerea că, „mai b ine este când se citeşte cum se scrie 
şi se scrie cum  se citeşte" w. P en tru  a-şi im pune aceste convingeri şi pentru  
em anciparea generală a lim bii rom âne — pe care el se străduieşte  s-o com pare

37 Elvira Sorohan, op. cit., p 55—56.
38 Istoria învă ţăm ântu lu i din România, voi. 1, Bucureşti. 1983, p. 263.
39 E lvira Sorohan. op. cit., ». 48.
40 M ircea Vaida, op. cit., p. 12.
41 E lvira Sorohan, op. cit., p. 49 ; T. Balan. Anton de M arki, „Codrul Cos- 

m i n u l u i C ernăuţi, voi. II— III, 1927 ; „Junim ea Literară", nr. 5—6, 1927.
42 I. V. Goraş, op. cit., p. 85.
43 E lvira Sorohan, op. cit., p. 21.
44 Ion Gheţie, Opera lingvistică a lui Ion Budai-Deleanu, Edit. Academiei, 

Bucureşti, 196B.
45 T itlu l în t r e g : Fundam enta gram aticei linguae romanicae sen ita diclae 

valacliicae usu i tam  ăom csticorum  f/uam  extraneorum  acomodata, Leow. 1812.
46 Ion Budai-Deleanu, Scrieri inedite, p. 19—20.
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m ereu cu principalele limbi europene franceza, ita liana, germ ana etc. —  el scrie 
luc ră ri de gram atică, lexicoane şi dicţionare, liste de neologisme e tc . ; aş;;, spre 
exemplu» concepe fi redactează la 1818 Un vast lexicon rom âno-nem ţesc. in 10 
volum e care; po triv it proiectului sau, trebu ia  să aibă şi un d ic ţionar latin , ro- 
m âno-italiano-francez şi chiar g recesc17, care să înlesnească o cât m ai com plexă 
com paraţie in tre  lim ba rom ână şi lim bile m ai sus m enţionate, fiindcă, aşa  'după 
cum  v a  scrie în Scurt,' observaţii asupra Bucovinei, „lim ba moldovenească, şi, 
in genere, rom âna are toate calităţile pen tru  a  deveni, cu tim pul, o lim bă egală 
în cultu ră cw  cea ita liană, dacă oam enii iscusiţi se vor ocupa cu ea : până acum 
ea este însă săracă, rustică, necuttivntă" w. Această cred in ţă în v irtu ţile  limbii 
rom âne era cu a tât mai necesară intr-o  epocă In care pu ţin ii intelectuali ai Bu
covinei işi p ropuneau să organizeze învăţăm ântu l din acest te rito riu  în lirnba 
m aternă.

Îndem nând şi trudind in tru  em anciparea şi cu ltivarea lim bii Sromâne. el îşi 
propune să elaboreze şi să difuzeze lexicoane şi m anuale de gram atică : „fără un 
lexicon nu este cu pu tin ţă  — scrie el — să hotărăsc şi. cum  aş zice un dicţio
n ar al lim bii române, «ă se instige norm e şi în ţelesurile cuvintelor rom âneşte", 
fiindcă. în condiţiile v icisitudinilor ţi particu la rită ţilo r provinciale, el constată 
câ, fieştecare, v rând să scrie ceva. mai lesne, mai bucuros scrie în d.v"lectu! 
său  mai bine cunoscut, decât in dialectul neş tiu t şi străin" ; exphcându-ş! pro
priile-! convingeri, care l-au  determ inat să întocm ească lexicoane si gram atici, in 
Introduccrr istoricească la Lexiconul rom âno-nem ţesc  d in  1818. Ion Budai-De- 
lcanti scrie : „pricină m i-au fost lipsa unei cărţi ca aceasta, in lim ba rom ână;: 
îndem nul iubirea de neam  ; scopul — folosirea de obşte" !;l.

Integrându-se preocupărilor lingvistice ale Şcolii A rdelene Sn ansam blul el. 
Ion Budai-D eleanu kse detaşează, în  acelaşi tim p, faţă de corifeii acestei mişcări 
cu ltu rale , prin  câteva elem ente proprii, novatoare, superioare concluziilor form u
la te  pină la dânsul. Mai erud it şi m ai profund decât contem poranii săi. în ana
liza critică a  proceselor analizate, e l susţine p rin tre  p rim ii că, acele cuvinte 
nelatine din lim ba rom ână sun t de origine d a c ic ă ; „cea m ai m are p arte  din 
cuvintele stră ine  Sn lim ba rom ânească se trag  de la daci" —• ceea ce este. evident, 
o exagerare, care va fi verificată, corectată de urm aşi ; însă lucrul principal este 
acela că el constată p rin tre  prim ii câ. „rom anii din Dacia mai m ulte  veacuri au 
tră i t  îm preună cu dacii” 5". Deasem enea, e l este cel din tâi, îna in tea  savantului 
Bogdan Petriceicu-H aşdeu, care, m ilitând pentru  cultivarea şi em anciparea lim
bii m aterne, sem nalează în lucrările  sale sem nificaţia valorică a circulaţiei cu
vintelor ; el îşi exprim ă convingerea câ, atunci când un cuvânt are o largă cir
culaţie şi este b ine înţeles şi folosit in Sntreg spaţiu l locuit de rom âni, acesta 
trebu ie  m enţinu t in lim bă, chiar dacă nu este de origine la t in ă 5*. Cu cât un 
cuvân t circulă mai mult, cu a tâ t işi dezvăluie în ţe lesurile mai depline, sensu
rile  sale bogate, fiindcă „adevărul este ca şi aurul, care num ai după m ultă cer
nere şi spăiare se lăm ureşte"® .

Tot a tâ t de nouă si fo rm ulată  pen tru  p rim a oară in Bucovina, cu o jun â- 
ta te  de veac înain tea lui Aron Pum nul este şi cererea înlocuirii a lfabetulu i chi
rilic  cu cel la tin , ca o condiţie c-leinentară a em ancipării lim bii rom âne ; acest 
deziderat este exprim at şi a rgum entat Sn Bucovina anului 1812, Sn T em eiurile  
gram aticii rom âneştiy>.

Ca adept al acelei în tre ite  em ancipări culturale  — individuală, naţională şi 
universală — Ion Budai-Deleanu constată că, „neam ul rom ânesc" reprezintă, „in 
Dacia, o naţie  de frunte, d in tre  m ai m ulte m ilioane alcă tu ită- şi câ, din perspec

47 M ircea Vaida, op. cit., p. 20—21.
48 Ion Budai-Deleanu, S a n ie  observaţii asupra Bucovinei, „Gazeta Bucovi

nei". 25, II, 1894.
49 Idem, Scrieri inedite, p. X.
50 Apud Lucian Boia. op. cit., #2.
51 lbidem , p. 83.
52 Ion Budai-Deleanu, op. cit.., p. 21.
53 lb idem , p. 23.
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tiva viziunii sale ilum iniste, această naţie  „nu doreşte alta, decât num ai ca prin  
o mai m are cu ltu ră, să se poată apropia de celelalte neam uri politice ale Euro
pei" •>’. Că o astfel de idee, specifică ideologiei daco-rom ânism ului avea să ro
dească in Bucovina o probează şi înştiinţarea, trim isă la  8 m artie  1817, din Cer
năuţi. de către  Teodor Kacoce ţunul din „ucenicii" şi adm iratorii bucovineni ai 
Iui Ion Budai-Deleanu). că tre  cărtu ra rii rom âni din în treg  spaţiul vechii Dacii, 
in care relua astfel aceeaşi idee : „neam ul rom ânesc, m ăcar ca este îm p ărţit in tru  
mas m ulte  ţâri şi tră ind  sub osebite stăpâniri, totuşi, o lim bă are. aceeaşi lene 
si tot aceleaşi obiceiuri, precum  şi aceleaşi cărţi şi aceeaşi scrisoare, deci, ro
m ânii. socotiţi îm preună fac o naţie  de m ai m ulte  m ilioane" M.

IV — Ca ju rist si ilum inist, Ion Budai-D eleanu doreşte şi acţionează penirn  
întronarea şi respectarea legii, ca expresie a  voinţei generale a celor m uiţi, ca 
un însem n al dem ocraţiei. P en tru  aceasta, o p rim ă condiţie este ea legea — 
bună sau chiar mai puţin  bună — să fie difuzată, propagată, explicată în rândul 
cetăţenilor, in lim ba lor m aternă, cu expresii şi form ulări uşor de în ţe le s ; oa
menii de rând  trebu ie să cunoască legea. cac-i. dacă n-o cunosc, nu li se poate 
pretinde să o respecte. De aceea, pe lângă preocupările sale literare, didactice, 
lingvistice, Ion Budai-D eleanu traduce — in tr-un  lim baj rom ânesc elevat, acce
sibil, cu m ulte cuvin te si expresii populare — codul austriac, diverse legi şi d is
poziţii im periale, lucrări ju rid ice im portante, ca : Rănduiala judecătorească  dc 
abste (Viena. 1787). Pravilă dc 'ibşic asupra faptelor rele ş: pcdersirca lor (Vie
na. 1788). Obşteasca rănduială judecătorească de crimir.al (I.eov. 1T.-:P), Car.c dc 
pravilă ce cuprindă legile faptelor rele şi inculcările grele de politică (Cernăuţi, 
voi. I şi II, 180/) 58 etc.

O a doua condiţie pen tru  în tro n area  şi respectarea legii este ca slu jitorii 
justiţie i, oam enii însărcinaţi şi pregătiţi anum e să vegheze la aplicarea şi să p re 
v ină sau sâ sancţioneze nerespectarea legii, să fie ei înşişi corecţi, cinstiţi, drep ţi, 
sa n u  se lase in fluen ţaţi sau cum păraţi, să nu  pună mai p resus in teresele  lor 
m eschine, de îm bogăţire, decât folosul obstei, acela de-a asigura ordinea şi le 
galitatea, una şi acceaşi pen tru  toţi. Or, in acest dom eniu, in Scurte observaţii 
asupra Bucovinei, Ion Budai-Deleanu constată c ă : „pentru afacerile judecăto
reşti şi p en tru  ho tărâri în procese s-au făcut p en tru  ţă ran i ori orăşeni — şi in 
cazul unor anum ite neîn ţelegeri şi pen tru  boieri, care. de a ltfe l s tau  sub sup ra
vegherea T ribunalulu i din S tanisiau — 3 judecătorii locale, dc d istrict. în Cer
năuţi. Suceava si Ş iret" ; dar, „din nenorocire, din capul locului, aceste posturi — 
scrie Ion Budai-Deleanu — au  fost ocupate de oam enii cei m ai bizari : calfe,
persoane fără  valoare, vagabonzi, oam eni de nimic, ba chiar şi lachqi au  fost 
trim işi şi aplicaţi in Bucovina, ca şefi, asesori, cancclişti", încât, dato rită  abu
zurilor, necinstei, corupţiei lor, cele mai bune şi m ai blânde legi ale guvernului 
austriac  nu servesc, aici în ţa ră  p en tru  îna in ta rea  b inelui general, ci mai m ult 
la  p răpăden ia generală şi asup rirea  locu ito rilo r"57. Concepţia sa ilum inistă ca 
ju r is t se exprim ă în mod com plex şi n u an ţa t în lucrarea  p riv itoare  Ia realită ţile  
din Bucovina, de la  începutul veacului al X lX -lea.

V — Ca om politic Ion Budai-Deleanu se implică în redactarea  şi apă ra rea  
celui d in tâi program  politic general al naţiun ii Române, S vp p lex  L ibcllus Va- 
lachorum. A tât participarea sa la elaborarea program ului, câ t şi redactarea no
telor p rin  care SI com bate pe unu! d in tre  principalii den igratori ai acestui p ro
gram . losif Carol Eder, sun t d in tre  cele mai tem erare angajări ale salo ca om 
politic. Dacă v icisitudinile vieţii l-au s ilit să se stabilească şi să trăiască în ca
p ita la  provinciei im periale G aiiţia — care, Sn aceşti ani, era un cen tru  al lup

54 Apud Elvira Sorohan, op. cit., p. 49.
55 Ion Lupaş. Cea m oi veche revistă literară românească. C luj, 1921— 1922, 

p. 79—80.
56 Mihai laeobescu, Idealul dc libertate şi unita te naţională la românii din  

Bucovina (1774— 1X47), A IIA , Ia.->i, t. XXV, nr. 2, 1988, p. 68 ; M ircea Vaida, op. 
rit., 11—12.

57 Ion Budai-Deleanu, Scurte observaţii asupra Bucovinei „Gazeta Bucovi
ne i“, 22.111.1894 şi 25.111.1894.
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te lo r conspirative pen tru  e liberarea şi refacerea un ită ţii politice a Poloniei, care 
m ai păstra , totodată, din perioada in care Cam eniţa, cu num eroase localităţi din 
p rea jm ă fusese ra ia  turcească, fizionom ia unui te rito riu  p lurie tn ic , cu nu mai 
pu ţin  de 11— 12 etnii : polonezi, ru teni, evrei, germ ani, austrieci, albanezi, arm eni, 
ruşi, cehi, slovaci e tc .58 —  Ion B udai-D eleanu s-a afla t m ereu angaja t şi m obi
lizat in ac tiv itatea politică pusă în slu jba em ancipării şi a firm ării rom ânilor in 
general si in special a transilvănenilor, d in  m ijlocul cărora p le c a se : „eu incâ mă 
ţin de ceata voastră — ii scria el lui P e tru  Maior, in 1812 — şi nu m -am  lepădat 
p â n ă  acum  ; ba, ziua şi noaptea p en tru  dânsa lucru  şi ostenesc" •*'.

Legăturile cu confraţii d in T ransilvan ia le în tre ţinea nu num ai prin  Petru 
Maior, ci şj p rin  m em brii fam iliei sale, d in tre  care fra tele  său , A ron Budai u r 
case in ie ra rh ia  unor slu jbe  im p o rta n te ; e l a junsese m ai întâi secretar la vi- 
com itele Hunedoarei, apoi secretar şi no tar la  Consistoriul ortodox al T ransilva
niei, cu sediul la Sibiu, iar in cele din urm ă secretar la M inisterul finanţelor 
Transilvaniei, acest fra te  al său, Aron, im punîndu-se şi ca unul d in tre  prim ii 
economişti rom âni din perioada ilum inism ului şi coautor şi el al S u p p lcx -u lu ilil.

Nu este aşadar nici în tâm plător, nici lipsit de sem nificaţie faptul câ, in 
1791, pe când e ra  secretar la T ribunalu l d in  Lem berg. Ion Budai-D eleanu işi ia 
un concediu de şase săptăm ini, d a r  mai lipseşte nem otivat încă alte cinci luni în 
cursul anu lu i 1792 — absenţă pentru  care va fi şi sancţionat, chiar p rin tr-o  p a
ten tă  im perială, cu ..m ustrare"01. Unde anum e s-a afla t în aceste lu n i?  Ne-o 
spune el Însuşi mai târz iu  ; „am scris. dară . în tâi, cererea românilor**, adică acel 
Supplex L ibellus V alachorum (i- şi „apoi notele lui Eder", răspunsul polem ic in 
titu la t Combaterea notelor publicate la C luj in 1791 cu privire la petiţia  naţiunii 
rom âne ia.

In tr-adevăr, după elaborarea si d ifuzarea  Supplex-ului n-au în tâ rz ia t să 
ap a ră  răspunsuri ale adversarilor. Sasul losif Carol Eder s-a p iăb it • â tipărească 
la  Cluj tex tu l Supplex-ului inso ţit de „note istorico-critice**. in care. de pe po
ziţiile apărăto rilo r regim ului absolutist feudal al Casei de H absburg se pronunţa 
pen tru  p ăs tra rea  rânduielilo r existente, conform  privilegiilor „stărilor" şi „ord'ne- 
lor" tradiţionale, ale nobilim ii m aghiare si secuieşti sau ale patricia tu lu i săsesc. 
E der punea la îndoială originea la tină  a rom ânilor. Contesta vechim ea şi conti
nu ita tea lor in Dacia. Susţinea că rom ânii au  venit in T ransilvan ia d in  sudul 
D unării la începuturile evului mediu. Eder repunea în circulaţie unele :;le.i şi 
aprecieri jign itoare la adresa iobagilor rom âni, exprim îndu-şi „scârba" şi d ispre
ţul pen tru  acele „drepturi iluzorii** cerute de rom âni p rin  m em oriul lor. Eder nu
ezita chiar să-i eticheteze pe iobagii rom âni d rep t nişte „trântori". El nu-şi as
cundea team a câ, fiind a tâ t de num eroşi, rom ânii a r  pu tea  deveni în tr-o  bună 
zi ce-a de a  4-a ..naţiune constitu ţională" în T ransilvania w.

Ion Budai-Deleanu ii răspunde lui E der p rin tr-u n  studiu istoric aprecia t de
specialişti d rep t „cel mai frum os tex t polemic, răm as m ărtu rie  a nivelului sn-
perior la  care s-a rid icat intelighenţa şi cu ltu ra  în epoca lum in ilo r la  rom âni"® .

M eticulos şi b ine docum entat, selectându-şi şi ordonându-şi concluziile, ca 
şi argum entele, cu m ultă ingeniozitate si cu o logică solidă. Ion Budai-Deleanu 
corecta şi com pleta unele opinii a le  savantu lu i D im itrie C an tem ir şi ale corife
ilor Şcolii A rdelene in problem a etnogeneze i; rom ânii — susţinea el — nu  des
cind exclusiv din latin i, d in  coloniştii rom ani, fiindcă populaţia dacică n-a fost 
şi n-a pu tu t fi ex term inată : apoi, autohtonii daeo-rom ani n-au fost străm utaţi 
de către  A urelian in sudul D unării, ci au  continuat să v ieţuiască ne în trerup t in 
Dacia, de unde. in tre  271—274 nu s-au re tras  decât vârfu rile  adm inistraţiei şi a r

58 „Albina Romăncascâ", Iaşi. 1849. p. 51—52 şi 55.
59 Ion Budai-Deleanu. Scrieri inedite, p. 15—16.
60 Lucia Protopopescu, op. cit., p. 163—167.
61 M ircea Vaida, op. cit., p. 15.
62 David Prodan, Snpp lex  I ibellus Valachorum, Edit. Ş tiinţifică, Bucureşti,

1967.
63 E lvira Sorohan. op. cit., p. 153 ; M ircea Vaida, op. cit., p. 12.
64 Ion Budai-Deleanu, op. cit., p. 6.
65 E lvira Sorohan, op. cit., p. 64.
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m a ta ; astfe l că, teoria  im igraţionistă, susţinu tă în cadru l com entariilor sale de 
către Eder, nu are nici un tem ei is to r ic ; rom ânii sun t populaţia m ajo ritară  cea 
m ai veche, locuind şi stăpân ind  T ransilvan ia  cu m ult înain tea venirii ungurilor, 
saşilor şi secuilor ; rezultaţi din contopirea dacilor cu coloniştii rom ani aduşi în 
Dacia, rom ânii au  sup rav ie ţu it m igraţiilor, au adoptat, p ă s tra t şi dezvoltat creş
tinism ul, s-au organizat de tim puriu  in cnezate şi voivodate, iar ungurilor au ac
cep ta t să  le fie vasali, p rin tr-o  „învoială**, pe care aceştia au încâlcat-o abuziv, 
în to t decursul evului mediu, inrobindu-i pe rom âni, deposedându-i de p roprie
ta te  şi de l ib e r ta te ; ungurii i-au transfo rm at pe rom ânii d in  T ransilvan ia in io
bagi — pe care, acum , in 1791, acest Eder ii prezin tă d rep t „nişte hoţi, ucigaşi şi 
crim inali", ceea ce — relevă Ion Budai-D eleanu — reprez in tă  „culmea mojiciei, 
a obrăzniciei şi a  nesocotinţei** ; Eder ignoră procesul istoric al aservirii rom â
nilor şi adevăru l câ : „tot ce devine omul, care tră ieşte  in societate, se datoreşte 
form elor de guvernăm ânt sub care trăieşte . A suprirea naşte  suflete do sclavi. 
Când asuprirea îşi exercită acţiunea în tim p de secole, caracteru l tu tu ro r popoa
relor oprim ate dev ine acelaşi, ind iferen t cum  s-ar num i ele • rom âni, sârbi, cro
aţi, polonezi şi ruşi". S o lu ţia ?  Ion Budai-D eleanu o form ula a s tfe l: „Să se în
lă tu re  asuprirea, să se întem eieze şcoli p en tru  rom âni, să li se dea preoţi lum i
naţi, să li se asigure accesul la  funcţii Înalte şi se va vedea că pu ţine  naţiun i 
su n t a tâ t  de receptive la  cu ltu ră  ca  cea rom ână"® . O astfel de convingere ilu
m inistă il,că lâuzeşte  pe Ion B udai-D eleanu şi a tunci când scrie Scurte observa
ţii asupra Bucovinei.

F aţă de aprecierile in jurioase ale lu i Eder la adresa rom ânilor. Ion Budai- 
Deleanu ripostează lim pede şi ferm  . „Trebuie să fii grozav de m ojic şi de ne
socotit p e  de-asupra, ca să repeţi incă o dată acel Tolerări Valaclws promptei- 
cm ohim cntum  Recjui. F iecărui ardelean lum inat ii este ruşine ; şi trebuie să-i fie. 
câ astfel de p asaje  pătează corpus-ul legilor transilvănene. Nu se poate închipui 
nim ic mai absurd  decât, ca, o treim e din locuitori să zică : Noi, o treim e, bine- 
voim  a  tolera încă în  ţa ră  pe celelalte două t r e i m i " S t ă p â n i t  de o concepţie 
anacronic-m edievală, Eder aprecia că : „rom ânii nu su n t socotiţi ca naţiune, ci 
ca p lebs“ ; Eder adm itea ca naţiun i doar acele colectivităţi etn ice care aveau şi 
d rep tu ri constituţionale, politice ; cum rom ânii transilvănen i erau  la  acea dală 
lipsiţi d e  d rep tu ri politice. E der conchidea că nu există > naţiune rom ână. Ion 
Budai-D eleanu, abordând chestiunea naţiun ii de pe poziţii ilum iniste, releva că 
Eder u tiliza criterii învechite, depăşite ; p rin  naţiune Ion Budai-Deleanu în ţe
legea în treaga colectivitate etn ică : „num esc rom ână, naţiunea care stăpâneşte 
cele două P rincipate, al V alahiei şi a l Moldovei, iar in cuprinsul T ransilvaniei, al 
B anatulu i şi al părţii răsă ritene  a  Ungariei până la Tisa" şi aceasta „este cea 
m ai num eroasă d in tre  celelalte (naţiuni, n.n.) şi care până acum  era denum ită 
valahă **. Ion B udai-D eleanu includea în naţiunea rom ână şi pe iobagii rom âni, 
cerând ca în v iito r şi aceştia să fie reprezen ta ţi in dieta T ransilvaniei — fapt ce 
depăşea considerabil program ul revendicărilo r form ulate iniţial în Supplex. Dacă 
Eder îşi perm ite să-i eticheteze pe autorii m em oriului cu epitetul de „trântori", 
Ion Budai-Deleanu nu se sfia .să riposteze, cu o logică şi natu ra leţe , in care is
toricul se identifica şi cu om ul de bun sim ţ : „A utorul notelor (Eder, n. n.) nu 
m eşte trântori ai patrie i pe oam enii care fac p arte  d in  aceeaşi categorie cu ro
m ânii : p rin  urm are, după opinia şa, nici rom ânii nu sunt altceva decât tot n işte 
trân tori. Dacă, însă, oam enii, care cu ltivă păm ântul, se ocupă cu creşterea v ite 
lor, oam enii d in  care este alcătu ită  cea mai m are p a rte  a oastei. şi a pătu rii pro
ducătoare transilvănene, care în tre ţin  pe soldaţi, pe judecători şi pe însuşi au toru l 
notelor, dacă aceştia sunt trân to rii T ransilvaniei, a tunci aş v rea să ş t i u : cine
sun t alb inele ţă rii ? D esigur că nu aceia care trăiesc din hărn ic ia  aşa-num ;ţilor 
trântori** ®.

66 Ion Budai-Deleanu, op. cit., p. 8—9.
67 Ib idcm , p. 10.
68 E lvira Sorohan, op. cil., p. 162—163.
69 Ion Budai-Deleanu, op. cit., p. 11.
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Cu erud iţia  şi pregătirea sa m ultila tera lă , cu viziunea sa ilum inistă, Ion 
Budai-D eleanu s-a afirm at deopotrivă şi ca istoric. C om baterea notelor lui Eder 
n u  este  singura  probă, care  ni-l dezvăluie ca istoric. A nim at de convingerea că 
„nim ic n u  poate fi mai folositor patriei, decât cercetarea şi cunoaşterea istorici, 
mai cu seam ă a acelei care cuprinde faptele străm oşilor n o ş tr i70, Ion Budai-De
leanu scrii' şi lucrarea in lim ba la tină  — tocmai spre a fi mai accesibilă cercu
rilo r ştiin ţifice europene — D ispre originile popoarelor d in  T ransilvan ia71, care 
însă a  răm as neterm inată  şi a fost pub licată  ab ia  in 1991. El îşi motivează efor
tul, an u n ţân d  câ va scrie şi o versiune în rom âneşte, spre a se cunoaşte ade
văru l despre „naţia (rom ână, n.n.) şi tâm plările  aceştii", p en tru  care „pricina in
tui au fost trebu in ţa  şi a doua folosul patriei". Lucrarea este concepută in două 
părţi : 1) despre terito riu l locuit de rom âni, d in  vrem ea daco-rom ană şi până !a 
începutul veacului al X lX -lea, şi 2) despre originile populaţiilo r din Transilvania, 
a tâ t a autohtonilor, a  rom ânilor, cât şi a celor ce au trecut vrem elnic peste acest 
te rito riu  cum  su n t goţii, hunii, bulgarii, slavii, câ t şi a  celor care s-au aşezat aici 
ca m inoritari, cum  sun t ungurii, secuii, saşii. A utorul abordează problem e esen
ţia le  ale etnogenezei, la tin ita te a  lim bii şi poporului, re tragerea  adm in istra ţie i şi 
arm atei in vrem ea lui A urelian, con tinu ita tea autohtonilor in tim pul acelui mile
n iu  al m igraţiilor, falsitatea teoriilor lui Sulzer, Eder. Engel etc. — dovedind o 
bună cunoaştere a  isteriei rom ânilor şi folosindu-se de o bogată docum entaţie in 
te rn ă  şi e x te rn ă 7-.

In contextul acestor abordări p reponderen t istorice, acele Scurte observaţi'- 
asupra Bucovinei rep rez in tă  o lu c ra re  a cărei ind iv idualita te  şi un ic ita te  Sn ca
d ru l operei saie in te r şi m ultid isc ip linare se im pune prin  câteva elem ente distincte, 
în  esenţă au to ru l adoptă o expunere lap idară, densă, bine îng rijită , intr-o  struc
tu ră  m onografică, in care, pe parcursu l a 21—22 pagini, p resă ra te  uneori si cu 
accente polem ice la adresa adm in istra ţie i şi justiţie i d istric tua le habsbtirgice sa 
vădeşte preocuparea au toru lu i de a cuprinde o cât mai ni;;re bogăţie de infor
m aţii, ex trem  de diferite , de n a tu ră  economică. geografică, dem ografică, istorică, 
politică, socială, naţională, cu lturală , religioasă, etnopsiliologică. din care Buco
vina ni se dezvăluie în toată  com plexitatea situaţiei sale. ee  !a începutul v» - 
cului al X lX -lea.

Condiţiile fizico-geografice ale Bucovinei sun t schiţate s u m a r : „Teritoriul 
B ucovinei73 este acoperit m ai ales cu păduri şi cetăţi. Totuşi se găsesc ici :>i 
colo şesuri întinse, mai cu seam ă pe lângă râuri, de-a lungul văilor. P ăm ântu l 
este roditor. Produce grâu, secară, orz, cânepă, d a r mai ales porum b. F om âtul 
este abunden t şi valoros. In unele locuri creşte şi v iţa  de vie, dar. strugurii r a r  
ajung  să se coacă. P en tru  econom ia creşterii vitelor, Bucovina a r  fi foarte  potri
vită , dacă a r  fi fost o rganizată din capul locului pen tru  această ram ură şi nu 
s-ar fi pus silin ţa ca această îndeletn icire  po triv ită  cu situaţia  ei natu ra lă  să fio 
înăbuşită  in toate chipurile". A utorul nu explică însă în ce fel era  „înăbuşită" 
creşterea vilelor. Cert lucru  este acela că. peste o jum ât:ite dc veac. ducatul Bu
covinei era  una din zonele cele m ai înflo ritoare ale Im periu lu i H absburgic in 
p riv in ţa  creşterii anim alelor, depăşind ch iar A ustria  în ceea ce priveşte num ărul 
de vite la o sută de ha şi la o sută dc locuitori 7*.

D espre reţeaua hidrografică  Ion B udai-D eleanu no ta : „mai m ulte râu ri m ari 
5: mici brăzdează ţara . In tre  apele mai m ari s u n t : P ru tu l, Ş iretul, Suceava. Mol
dova, B istriţa. Se adaugă a lte  râ u ri m ai mici — D orna Maro, Dornişoara, Dorna 
ardeleană, Teşna Bece, T erna Îm puţită , Ţ ibăul, M oldoviţa, Suceviţa. Putilova, 
Ceremuş, Corna".

70 Idem , Dc ortginibus populorum  Transylvanaa... p . XVI.
71 lbidem .
72 vezi şi M ircea Vaida, op. cil., p. 17—20.
73 Textul lucrării s-a tradus din lim ba germ ană şi publicat de George Bog

dan-Duică, în „Gazeta Bucovinei". 1894 ; este necesară o nouă traducere  şi publi
carea sim ultană a textului original.

74 Haupt.bericht und StaiisLik iiber dan llerzog lhum  Bukow ina fiir die Pe-
riode von Jahre 1862—1871, Lem berg, 1872, p. 271.
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C u p riv ire  la bogăţiile subsolului se fac constatări foarte generale şi su 
m are : „Bucovina nu este lipsită ch iar de bogăţii m inerale. A re m ulte izvoare 
■ Ie slatină. La Iacobeni sun t m ine de unde se exploatează fierul. La C ârlibaba. 
in M untele Dadu — m ine de plum b. Râul B istriţa duce nisip de aur. La Dorna
r u n t izvoare de apă m inerală buna. 111 m unţii adânci sun t şi a lte  izvoare tăm ă
duitoare, cu felurite  efecte b inefăcătoare pen tru  să n ă ta te "7-'.

Sursa de ven it „cea mai im portan tă a  locuitorilor Bucovinei este negoţul 
cu vite. potase, lem ne — in tre  ca re  lem nul de tisă  este excelen t — fierul, sa
rea, ceara, m ierea, săul. cânepa, fie crudă, fie p repara tă , d iferite  bucate şi poante 
uscate".

In tre  îndeletnicirile tradiţionale  — creşterea anim alelor şi ag ricu ltu ra au 
toru l consideră necesar să facă referiri şi la t>ănat, despre care scrie : v'ânntul 
„m işuna, la  început, p retu tindeni Dar. acum  s-a rărit. S -a îm puţinat m u lt dato
rită  vânăto rii libere, pc care au  practicat-o  ţă ra n ii şi m ilitarii dislocaţi in zonă. 
V ânatul a  fost însă n im icit şi p r in  efectele cuptoarelor de potasă, constru ite  in
toate pădurile, d a r  şi în u rm a unor ierni foarte aspre, ce au u rm at una după
alta", încât, la 1803 „rar se m ai găsea v âna t in târguri".

Despre aşezările Bucovinei, au toru l s c r ie : su n t in  Bucovina „cam 300 de 
localităţi, mai m ari şi mai mici", in care se află „160 până ia 200.000 de • ui Io
te  7u. D intre aşezări „cele mai im portan te s u n t :  C ernăuţi. Suceava, Ş iret. Rădăuţi, 
V ijniţa, Sadagura. La C ernăuţi s-au  aşezat un Oficiu C e rc u a l77, o judecătorie lo
ca lă şi crim inală : la  Suceava — un com isariat cercual delegat şi o judecătorie 
locală, ia r  la Ş ire t num ai judecătorie  locală. La C ernăuţi îşi a re  reşed in ţa un 
arhiepiscop greeo-neunit şi un general de cavalerie. O dată Suceava era capitală, 
nu  num ai a  Bucovinei, ci a  Moldovei întregi, când adică voievozii moldoveni <> 
aleseseră de reşedinţă, a lo r ; insă, după ce reziden ţa s-a m utat la laşi. Suceava 
a p ie rdu t întâietatea. Şi după ce tă ta r ii au  distrus-o, la sfârşitu l veacului al 
XV I-lea a d ispăru t şi răm ăşiţa  de stră lucire  de mai în a in te : m ultă vrem e aflată 
în ru ine, Suceava de astăzi s-a clădit trep tat".

Populaţia Bucovinei, aprecia Ion Budai-Deleanu, la  1803 e ra  form ată din
„naţiuni d if e r i te . moldoveni, rusniaci. germ ani, arm eni, evrei, unguri, lipoveni 
şi ţigani".

A utorul se opreşte apoi în mod separat şi inegal asup ra  acestora, în u rm ă
toarea o rd in e : moldoveni, rusniaci. evrei, arm eni, greci, lipoveni, germ ani, u n 
guri. ţigani.

M oldoven ii; „Cu toate că neam ul m oldovenilor a  scăzut m ult după an e 
xare. p en tru  câ m ulţi d in tre  ei. credincioşi vechilor lo r obiceiuri au trecu t în 
P rincipatu l Moldovei, totuşi, putem  să-i p riv im  pe ei ca populaţia de căpetenie 
in această provincie. Ea (populaţia moldovenească, n.n.) se ţine. adică şi după 
origine, de naţiunea rom ână sau aşa-zisă valahă. Este totuşi un popor deosebit, 
care înain te de veacul XI nu era  cunoscut sub num ele acesta. Cam pe la  130tv 
veni în locurile de la Suceava un conducător, un principe, ori un nobil rom ân din 
M aram ureş, cu num ele Dragoş, cu vreo  câteva sute de vânători, sau  tovarăşi ; 
nu se ştie. d in  întâm plare, ori anum e ; destul că işi aşează scaunul in Suceava şi
in tenţie un m ic regat, care  după aceea se lăţi trep ta t, că tre  răsă rit, până la  M a
rea  Neagră, că tre  m iază-noapte de la  C ărpaţi şi până la  N istru, cuprinzând şi 
Poeuţia ; apoi pe cursul N istrului, până  la  vărsarea lu i ; că tre  apus de la g ran i
ţele A rdealului, de-a lungul râului Ş iret, că tre  miază-zi până la Dunăre, apoi 
de-a lungul acestui râu. Moldova în treagă cuprinde adică toată suprafaţa, care 
se află  în tre M area Neagră, N istru, Ş ire t şi C arpaţi — iar Bucovina este întâiul 
locaş şi scaun al m oldovenilor". Aici facem doar observaţia că au toru l exagerează 
rolul lui Dragoş şi al celor „câteva sute dc vânători" veniţi d in M aram ureş, care

75 La această dată  funcţionau in Bucovina mai niulte exploatări m iniere, 
vezi G avril Irim escu, Din istoricul m iner itu lu i in Bucovina, „Suceava, VIII, 1981.

76 La 1800 erau  în Bucovina 192830 d e  locuitori (I. Nistor. op. cit., p. 312).
77 Oficiul cercual reglem enta re la ţiile  şi ap lana contrad icţiile  în tre  săteni şl 

p roprie tari, u rm ărea strângerea b irurilo r, acorda certifica te  tu tu ro r celor care so
lic itau  si probau desfăşurarea unei ac tiv ităţi utile, novatoare.
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nu şi-au  aşezat scaunul in tr-u n  te rito riu  pustiu , ci locuit in ten s de conaţionali ; 
şi nu  la  Suceava şi-a av u t Dragoş prin-.a reşedinţă, a tâ t e l câ t şi urm aşii săi, 
ci la  Baia, apoi la  Şiret, când M oldova a devenit independentă şi după aceea la 
Suceava, în vrem ea consolidării şi m axim ei sale înflo riri ca s ta t feudal nea tâ r
nat. E xagerarea acestui „impuls" ven it d in  M aram ureş este azi in te rp re ta tă  cu
totul n eaştep ta t de fals de istoricii u c ra in e n i7S.

Problema etnogenezei. Continuându-şi expozeul asupra populaţiei m ajori
tare din Bucovina, Ion Budai-D eleanu abordează şi problem a etnogenezei, ast
fe l73: „Despre originea m oldovenilor, ca in general, a rom ânilor, fe lu rite  s-au. 
scris, presupuse şi inven tate  ; lotuşi eu îndrăznesc să afirm  că, dacă cunoşti lim ba 
şi obiceiurile lor, şi priveşti cu ochi critic, im parţial, istoria popoarelor, a  evu
lui m ediu şi mai ales nu ai nici o pricină de-a insu lta  pe cuvântu l adevărului, 
în  istoriografia veritabilă , o na ţiune  în treagă d in  pricina neplăcerilor în tâm 
p la te  în ţă rişoara  aceasta, cum au făcut căp itanul S u lze rM şi C a r ra w, originea
lor la tină nu  se va pu tea  pune la  îndoială"

Ion Budai-Deleanu realizează apoi o veritab ilă  „fişă etnopsihologică a ro
m ânilor" *  in u rm ătoarea fo rm u la re : „Poporul moldovenesc este dealtfel sănă
tos şi robust la  corp. M oldovenii sun t m ai şireţi şi m ai isteţi decât rusniacii. Ca
racteru l lor p rincipal şi in general a l tu tu ro r rom ânilor este o (iubire puternică 
pen tru  nea tâ rnare  şi libertate , o foarte  m are adeziune faţă de ţa ra , locul în  care 
s-au născut şi şed, fa ţă  do fam ilie, obiceiuri, d in care cauză ra r  em igrează. Ro
m ânii nu su făr tonul de s tăpân  a l funcţionarului, m ai ales a l  aceluia care !nu 
este din sânul lor® . U nul ca acosta trebu ie  să dovedească m ultă popularitate . 
Din contra, în mod fin şi cu vorbe bune, faci cu ei orice. In genere, cu o în 
ţe leap tă conducere, rom ânii, sun t mai curând aduşi la  scop. decât cu asprim e. 
Legilor p rim ite  de ei şi recunoscute d rep t bune le  răm ân  credincioşi. Şi dacă ro
m ânul este pedepsit p en tru  trangresiun ile  sale oricât de aspru, el se linişteşte, 
zicând : „legea m-a bătu t I". Din contra : dacă-i răm îne şi cc-a mai mică pedeapsă 
a rb itra ră , pe care a treb u it s-o sufere, de la  dom nul ori de la  funcţionar public, 
el işi cugetă to tdeauna un „tine m in te  !“ şi se sileşte ca la  prox im a ocazie să se 
răzbune. Căci, relativ  la p refăcătorie şi la răzbunare, rom ânii nu stau  cu m ult Sn
urm a italienilor.O spitalitatea nu le-a negat-o rom ânilor nici cei mai m ari duşm ani ai lor. 
C h iar căp itanul Sulzer, care  ii p rez in tă  dealtfel Sn cea m ai u râ tă  lum ină, scrie 
m ulte laude despre osp italita tea rom ânilo r — ospitalitate pe care a cunoscut-o
din propria-i experienţă.

„In casa sa, valahul (afară de boierii m ari) este sim plu, d a r foarte curat. 
P atu l său e un prici, o laiţâ , ia r  m âncarea sa este m ai ales p ân e  ori m ăm ă
ligă ; dar, cu totul uscată, nu  o  m ănâncă niciodată ; şi cel mai sărac  d in tre  e i

78 In prezent in te rito riile  din nordul Bucovinei circulă lucrarea Istoria Bu
ce. vinci. Partea întâi putui la /V7-/ tC ernăuţi 1991) de A rkadîi Jukovski, in care se 
s c r i e : „teritoriu l Bucovinei in iţial făcea p a rte  din acele teritorii, care erau  lo
cuite de slavi. îm pre ju rare  care ne dă d rep tu l să afirm ăm  câ au toh ton ii pot fi 
num ai slavii şi nici un fel de a lte  populaţii*' (p. 17).

79 ..Gazeta Bucovinei", 13—?5 feb ruarie  1894.
80 F rancisc-Iosif Sulzer. fost „auditor", căpitan cu atribu ţii judecătoreşti In 

arm ata  austriacă ; a  scris şi tip ă rit la V iena, în 1781, Geschichte des Transalpi-
nischcn Oazien (Istoria Dacici transalpine).

81 C arra  (1743— 1793) a lost o vrem e secretar a l dom nului G rigore al III-lea  
Ghi/fa;; a scris Istoria M oldovei şi M unteniei (Historie de la M oldavie ct de la 
Vatach’c, avec une disertation xur le ta l actuci des ces d eu x  provinces, laşi, 1*777.. 
în  care prezin tă in modul cel mai dezagreabil unele aspecte a le  istoriei rom ânilor.

82 E lvira Sorohan. op. cit., p. 44—45.
83 O listă a funcţionarilo r d in  ap a ra tu l adm inistraţiei civile şi m ilitare a  Bu

covinei relevă că accştia erau  aproape Sn exclusiv itate stră in i (vezi de p ildă Din 
tezaurul docum entar sucevean. Catalog dc docum ente, 1393—1849, de V asile Gh. 
Miron, M ihai-Ştefan Ccausu. G avril Irim escu, S evastiţa Irim escu, Bucureşti. 1983,
p. 419—<>48.
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are  totdeauna ceva pe lângă ea. ca : lapte, brânză, carne de berbec, peşte. P or
tu l lor este Sn p rezen t mai cu seam ă turcesc sau  un am estec turco-grecesco-câ- zăcesc.

„Acestea sun t trăsă tu rile  principale, care caracterizează pe un moldovean şi 
un rom ân. Apoi celelalte, bune ori rele obiceiuri, d a tin e  şi cusururi nu se pot 
atribu i ca originale na ţiun ii în tregi ş> num ai la  cea rom ână ; ele au m ulte ele
m ente com une cu alte popoare şi au îm prum utat m ulte de la  n aţiun ile  vecine sau dom nitoare".

„Din veacuri m oldovenii au fost un  popor viteaz, pe când aveau p rin ţi c!:" 
sânul lor. Dar. de când s-au supus protecţiei turceşti şi sub princip ii impuşi dc 
c ru d a  P o artă  Otom ană, cu toată su ita  lo r de despoţi greci, poporul a  decăzut 
a tâ t  de m ult. încât acum  nu mai cunoşti pe vechiul moldovean. Lungul guvern 
despotic i-a făcut laşi, târâ tori, falşi, trădă to ri, neâncrezători, ipocriţi şi bănui
tori. De la dom nii, de la funcţionarii ce se schimbă aproape an de an s-au obiş
n u it a fi uşor crezători şi înduplecaţi Ia toate".

N ivelul de cunoştinţe, l.im ba. Cărţi care circulau in  Bucovina la 1803. ..Des
pre erudiţie  se poate  zice cu conştiinţa lin iştită, că. Sn general, ea nu ex istă  la 
moldoveni. Şi puţin i vor fi cei ce au  avu t o idee despre ea. l.im ba  lor este ve
chea la tin ă  populară, am estecată cu cuvin te slave, greceşti şi albaneze. D ar cu
v intele lu a to  din celelalte lim bi abia de pot face o treim e. L im ba m oldovenească, 
si în genere, rom ânească, a re  toate ca lită ţile  p en tru  a  deveni cu tim pul o lim bă 
egală în cu ltu ră cu cea ita liană, dacă oam enii iscusiţi se vor preocupa de e.i ; 
până acum ea este însă săracă, rustică, necultivată.

V alahul scrie precum  de obicei vorbeşte, fără reguli şi alegere. In lim ba
aceasta nu există încă un vocabular, nici o gram atică tem einică, nici o o rtografie regulată,

„Literatura  ei cuprinde num ai două ediţii ale Sfintei Scripturi, o p rav ilă  
sau colecţie de legi bisericeşti, care se m ărgineşte la  cele d in tâ i şap te sinoade şi la 
celelalte cărţi bisericeşti, care su n t o m u lţ im e ; apoi câteva cronici ori istoria 
naţiun ii valahe, care pot fi p riv ite  ca originale, rom âneşti. Celelalte scrieri şi 
m anuscrise su n t num ai traduceri din felurite  lim bi, care sun t mai multe, d a r  se 
găsesc num ai la  p rivaţi, pen trucă la ei Sncă nu-i m oda a tipări cărţi de folos 
general, ci şi le scriu unii de la  alţii. Şi, deoareee scrierea aceasta e foarte  
scumpă, numai cei bogaţi pot avea p a rte  de ea".

„Pre cât am  eu cunoştinţă manuscrisele  lor. afa ră  de cronicile pom enite mai 
sus s u n t : lliada  şi Odiseea  lu i Homer, traduse l i b e r ; Viaţa lui A lexandru cel 
Mare, am estecată cu m ulte adaosuri fabuloase ; Fabulele  lui Esop, Istoria ctio- 
pieă a Iui H elliodor; un rom an d in  g receşte ; Telcmach, d in  fran ţu zeşte : Viaţa  
lui Petru cel Marc, de Voltaire ; cunoscuta carte  Horologium Principum . d in  l a 
tineşte ; o traducere a unei Logice, Retorice şi Etici, care a şi ap ăru t în tipa r : 
apoi mai m ulte d e  valoare m ai m iră, traduse din felu rite  lim bi, in tre  care se 
cuprinde şi o istorie universală".

Ileligia. „M oldovenii sun t to ţi de religie greco-neunită, pe care o urm ează 
superstiţioşi ; d ar superstiţiile lor religioase nu-s nici pe departe  aşa  de m ari şi 
fie m ultiple ca a rom ano-catolicilor. Popii şi călugării ş i-au  făcut şi ei m endrele, 
totuşi g raţie  neştiinţei şi neghiobiei lor au avu t faţă de rom ano-catolici un rol 
foarte m ic : cauza poate fi că in toată biserica grecească a fost adm is num ai un 
ordin (al S fântulu i Vasile) ; preoţii de m ir su n t toţi în su ra ţi şi se n u m ără  la 
clasa c e tă ţen ilo r; p rin  urm are  ei nu  pot fo rm a un sta tum  in  stătu. M oldovenii 
din naştere au pu ţină  plăcere p en tru  v ia ţa  călugărească şi cu toate că in Mol
dova su n t m ulte mii de călugări, îndrăznesc a  spune că nici a  treia  p arte  din 
ci nu  sun t m oldoveni — ci mai ales rusniaci. sârbi, bulgari, greci etc. Înain te 
erau  Sn Bucovina 9 m ănăstiri, d in tre  care acum  au răm as 3 : P utna. D ragom ir
na şi Suceviţa. B unurile lor au fost secularizate — călugării pensionaţi.

„Ca şi clerul su n t şi călugării, foarte ignoranţi ş i necunoscători in specia
litatea l o r : chiar şi episcopul şi a rh im andritu l, care su n t cele d in tâ i dem nităţi 
ale Bisericii, nu au  nici idee despre o teologie sistem atică. C unoştinţele lor se 
m ărginesc la  ritua l şi cerem onial, cum le găsesc prescrise Sn cărţile  bisericeşti ; d a r 
despre acestea vom vorbi mai m u lt mai la  vale".
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Clasele socialam, „M oldovenii au d in  v rem uri nobilii lor şi a n u m e : boieri
m ea înalta, dc m ijloc şi de rând, ca şi celelalte naţiun i europene, cu deosebirea 
câ la ei nu au ex ista i niciodată grafi, baroni, m archizi, ci num ai boieri m ari, 
care erau  un fel de m agnaţi ; boieri m ari sun t socotiţi de obicei cei d in  cunos- 
culelc cavj princiare, din ţară . Ceilalţi bogaţi nobili insă au  fost num iţi boieri, 
d a r  vaza lor nu era nici pe departe  ca a celor dintâi. Aceste soiuri d e  boici . 
sun t foarte am estecate cu fam ilii greceşti, de când moldovenii şi-au p rim it p r in 
cipi din Constantinopol ; in general cei de azi ab ia  pot fi priv iţi ca moldoveni 
veritabili ; ei s-au schim bat cu totul ; au  p rim it obiceiuri turco-greceşti şi lor iv. 
li .‘.e potriveşte de loc ca racteru l m oldoveanului descris mai sus căci ei au ş tiu . 
sa itrpreune in trânşii m ândria  turcească, şire ten ia  grecească şi lăcom ia jido'.va: - 
câ, aşa, încât în trec pe toate aceste trei soiuri dc oam eni. In Bucovina n u  %ur.‘. 
boieri de aceştia şi d in  al doilea soi, ab ia  doi ori trei".

..Din soiul mijlociu, care se mai num esc mazili sunt m ai m ulţi in Bucovina 
imperială'*

„Ultim a clasă de nobili se num esc răzeşi, care pe ici pe colo sun t sate în 
tregi : aceştia sunt d in tre  coi mai n ec iv iliza ţi; pe teritoriu l lor. la t de 5 coţi p
oi sun t m ai m ândri decât un  dom n al unei prov incii în tr e g i ; nim ic nu-i m ai 
firesc. decât ca zi de zi să  se ivească certu ri p en tru  păm ânt şi de aitfel in tre  
dânşii : fiecare trece in posesiunea celu ilalt şi asta-i un izvor veşnic de d iscor
dii, la acestea ei nu  apucă o cale blândă, ci se poartă  cu violenţă şi în d â rjire  şi 
se despart mai adeseori cu capetele sparte  — şi as ta  e un rost din guvernăm ân
tu l turcesc, când toate se tran sc riu  vi facti şi cu pu terea. Cei m ari aveau  de p a r 
tea lor pe ispravnici şi nobilul slab şi sărac, dacă nu avea curaj, să se oţitină
ingerin ţelor celor m ari, p ie rdea t r e p t a t ; dacă avea însă a tâ ta  curaj, să se alunge
de pe păm ântu l lui pe lucrătorii con traru lu i său. duşm anul in tim idat se reunea
de La invaziune. Acesta deveni cu vrem ea obicei, încât acum , sub guvernul aus
triac, sub care oricine poate pâră  şi pe ă l mai tare, ei nu  se sfiesc a  se folosi
de drep tu l pumnului*4.

M inorităţile naţionale ex isten te  in Bucovina la 1S03W. Ion Budai-Deleanu îşi 
începe tratarea acestei problem e cu rusniacii, p rin  care el înţelege deopotrivă pp
hu ţu li sau  hu ţan i ş i pe ru ten i, care  şi în scriptele oficiale ale Im periului erau
trecu*l la aeroxsî rubrioa

1. „Rusniacii toţi. câţi se află in Bucovina şi M oldova sun t supuşi galiţieni 
sau ruseşti ; cei din Bucovina su n t mai toţi galiţieni, au şi obiceiuri galiţiene. 
vorbesc aceeaşi lim bă, num ai cu deosebirea câ prin  contactul lor cu moldovenii 
ei am estecă m ulte cuv in te m oldoveneşti in lim ba lor. se şi îm bracă m ai b ine si 
sunt mai curăţei decât ţă ra n ii din G aliţia. Din bău tu ra  lor. holerca este introdusă 
si aici. peste tot. Deşi ei su n t de origine un iţi, aici m ărturisesc ca greco-ncuniţi,
aici devin egali cu ceilalţi".

2. Evreii. „Evreii bucovineni sun t toţi im igraţi din Polonia. S ub adm inis
tra ţ ia  m ilitară ei erau  puşi sub o pază aspră şi au fost to leraţi num ai o sută
si câteva familii. Deci. atunci (in tre 1774—1786, n.n.) nu se pu teau  lăţi. Dar. de- 
eând s-a rid icat aici un K reisam t (Oficiu cercual, d istric tual, n.n.) şi Bueovin:> 
s-a incorporat la G aliţia, din lipsă de îngrijire  si poate şi din lăcomia unor func
ţionari publici, ţa ra  în treagă ii fost potopită de aceste lipitori ale satului, cw » 
In toată p riv irea  pot fi priv iţi ca o adevărată  plagă a ţă rii. Cu cărţile  <!>> bir 
ale evreilor s-a făcut în Bucovina nn negoţ- care acum înfloreşte. P e  co n 'c rio -
ţiu n e  se ştiu  feri aşa  de iscusit, încât, că tă  vrem e v a  ex is ta  m etodul nostru  d?
circum scripţie nu vom fi inform aţi să ştim  adevărata  s ta re  a pooulaţiunii lo r •
mai ales că la ei p a re  a fi o tă inu ită  idee de sfân tă cred in ţă , să încerce !n to t
chipul ca num ărul lor <ă nu fie aflat".

..Evreii joacă aici acelaşi rol ca In G aliţia. Ei se silesc să pună m âna no 
tot. cu un cuvânt : ei sun t sam sarii generali ; carnea, bucatele, b ău tu ra  şi tot- ne-

' 84 „Gazeta Bucovinei '. 17. II—1, III, 1894.
85 cotul --uniţiite de m ăsură reprezentând d istan ţa  de la cot până la ex tre 

m ita tea  degetului m ijlo c iu ; in M oldova era  egală cu 0,637 m  sau  O.fi.'Sl m  ; cotul 
vienez e ra  egal cu 0,775 m.

86 „Gazeta Bucovinei*'. 27, 11—11, III, 189-1.
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goţul a tâ rnă  de m âinile lor c ă m â tă re ş ti; ei su n t arendaşi, con traband işti cu m ăr
fu ri oprite, gazde şi tă inu ito ri ai tâ lharilo r şi ai scu rsu rilo r rele, corupători ai 
servitorim ii, conducători şi tovarăşi ai tâ lharilo r, seducători ai supuşilor ; ei sun t 
canalu l sigur pen tru  coruperea funcţionarilor publici, pe scu rt : duşm anii ta i
nici a i tu tu ro r statelor. Poţi pune răm ăşag 100 |la 1, că, in B ucovina sun t de 
două ori m ai m ulţi evrei decât se găsesc in listele de circum scrip ţie. Acum fie
care m azil are, după obiceiul polonez, o cu rte  de evrei, care treb u ie  să-i stea cu 
vorba şi cu fap ta a ju to r la apăsarea su p u ş ilo r : ch iar funcţionarii chezaro-cră- 
ieşti d in  adm in istra ţie  îşi ţin  astfel de mişei ; se şopteşte că, ultim ul proiect 
p en tru  adm inistra ţia  bunu rilo r e ra ria le  din Bucovina a r  fi p la n u l unui factor de 
aceştia — a unui anum it funcţionar superior. Mulţi evrei s-au înscris ca agri
cultori, p en tru  ca să fie toleraţi în Bucovina ; d ar este notoriu  că  nici unul d in 
tre  ei nu  lucrează păm ântu l său  ; ei căm ătărese cu supuşii, care  trebu ie să luc re  
degeaba. în vrem e ce evreul se ocupă cu distilarea rachiului, cu  închirierea crâş
melor, nu-i vorbă sub num e străin  şi nu  se gândeşte decât la  aducerea sărm a
n ilo r sale rude şi coreligionarilor din G aliţia, unde to t locul e s te  p lin  de aceşti 
paraziţi, p en tru  ca să se lăţească în ţară . Vai de ţa ra  în care evreii precum pă
nesc".

3. A rm enii. „Arm enii ven iră  în M oldova cam pe la  an u l 1418. De aici ei 
p lecară m ulţi Sn A rdeal şi Polonia, unde erau m ulţim e, dar, in m ulte p riv in ţe, 
m ai b ine re g u la ţi ; ei se ocupară num ai cu negoţul, care la ei e ra  mai ales ne
goţ de vite, anum e : cai ,boi şi cap re  ; şi in tru  a tâ ta  erau  s ta tu lu i de folos ; dar, 
de când Bucovina a  devenit im perială, m ulţi d in tre  ei au fost făcu ţi nobili ; cei
lalţi, în loc să se m ai ocupe cu negoţul, arendează felurite rea lită ţi, cu un preţ 
rid ica t şi-şi dau silin ţa  să se înavuţească — ce-i d ăună to r a tâ t  pen tru  stat, câ t 
şi pen tru  particu lari, pen tru  că sp iritu l său negustoresc sau m ai bine zicând, 
fiin ţa  lor din tinereţe  deprinsă cu egoismul. îi pune în sta re  să-şi facă socoU'ală 
bună şi dacă dau  p re ţu l cel m ai m are p en tru  a ren d ă  ; pen tru  că acest soi de 
oam eni nu ţin, ca şi evreii şi grecii, decât num ai la acele m ijloace neperm ise. 
care nu aduc nici un folos, deoarece, după m orala lor, ce-i u til se m ăsoară to t
deauna după câştig".

„Ei ştiu  să profite de ţă ran i, încât aceştia lucră de trei ori, de p a tru  ori 
r.ia: m ult. decât a r  fi datori să lucre. Ca şi evrii, ei pricep a r ta  de-a se pune 
b ine cu funcţionarii adm inistra ţiun ii publice, care trebuie să-i apere  în contra tu 
tu ro r pârilo r eventuale ale supuşilor. Şi cei care au fost făcuţi nobili răm ân tot 
negustori şi exploatează pe supuşi*'.

4. Grecii. „Grecii joaca in Moldova ro lu l cel mai mare. p en tru  că principii 
de-acum  ai Moldovei sunt greci. Grecii dau tonul aici şi lim ba lo r este lim ba 
de c u r te ; îndată ce un dragom an a a ju n s p rin  amicii săi şi banii să,î să  fie 
principe al Moldovei ori Valahiei. el ia cu sine o ceată în treagă de greci, cărora 
le dă posturile cele mai ren tab ile  de la  c u r te ; aceştia sun t mai ales amici, rude, 
creditori şi in general insulari flăm ânzi, setoşi de bani. care  a u  fost odată n e 
gustori ori băcani ; din m om entul in care păşesc pe păm ântul rom ânesc, o m inu
nată  m etam orfoză se petrece cu ei, schim bându-se num ai in nepoţi de principi 
şi v lăsta re  de îm păraţi, încât, cei ce cu câteva săptăm âni în a in te  făceau negoţ în 
C onstantinopol, se num esc acum  ar Itonde la  Iaşi, se trag  din cele m ai vechi fa
milii a le  Greciei. Boierul cel m ai cu vază şi mai bogat îşi face o cinste să-i dea 
unuia ea acesta o fată : în genere, un  grec e  nobil înda tă  ce e  grec".

„In Bucovina sunt puţin i greci şi m ai toţi s-au naţionalizat".
5. Lipovenii. „Lipovenii, care se află în cel m ai mic şi m ai neim portan t nu 

m ăr in Bucovina, netrecând  num ăru l lo r de 60 de fam ilii, s-au  av iza t să sadă în 
satele V arniţa, C lim ăuţi şi F ân tâna Albă. Ei m erită  a ten ţiunea fiecărui cititor şi 
sc ru tă to r al oam enilor, cu a tâ t mai m ult cu cât zvonuri m ulte s -au  răspând it in 
public  despre princip iile  religiei lo r secrete sau  obiceiurile ie ra rh ice  şi institu ţii, 
fără ca să ne poată convinge cu siguranţă, că toate a r  fi exacte.

Aceşti lipoveni, ori cum se num esc ei Pilipii. su n t afară d e  orice îndoială, 
adevăraţi ruşi ; aceasta o dovedesc lim ba lor, portu l şi ch iar tipu l. In  Bucovina 
nu au ven it nem ijlocit din Rusia, ci din B asarabia, unde au m u lte  mii de core
ligionari. In anul 1783 ap ăru ră  la  V iena doi deputaţi ai lipovenilor locuitori la 
M area Neagră, cu  num ele A lexandru  A lcxiev şi N iehifor lanov- şi -obţinură Sn-

H  — A n u aru l B ucovinei
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tr-/un p a ten t pen tru  coreiifîionarii lor o colonizare liberă şi liberu l exerciţiu  ai 
credinţei, ce constă in u rm ăto are le ; ]) li se perm ite  perfecta liberta te  a religiei, 
p en tru  ei, fiii lor şi p reo ţii lo r , 2) ei şi copiii lor surit deplin liberaţi de la  data 
colonizării lor, pe 40 de an i inain te de toate contribuţiile şi b iru rile  ; 3) li' se 
concede scutiri de serviciu m ilitar ; 4) după 40 de ani ei nu vor fi tra ta ţi mai 
râu  decât conform averii lo r şi ca şi a lţi supuşi îm părăteşti, ce se află  într-o 
sta re  sim ilară. Acest pa ten t il au lipovenii în  original in m âinile lor.

P ărerea  generală este că, a tâ t lipovenii bucovineni, câ t şi cei moldoveni si 
b asana beni «unt aşa zişi rascolnici ruşi, la ce eu nu mă opun şi. eu cred că n u 
m ele lipovan li s-a pus incorect, căci ei se num esc Pilipy şi le mai zice si P î- 
lipoveni.

Relativ la religia lor mi se pare' că până  acum nim eni nu a descoperit ade
v ăra te le  lor legi religioase, obiceiuri bisericeşti şi celelalte obiceiuri tainice ale 
lipovenilor; pen tru  câ nim eni nu este lăsa t la  în tru n irile  lor în  b ise rică ; şi ei 
ocolesc orice convorbiri despre religia lor şi a lte  obiceiuri.

T răsăturile  feţii su n t aproape peste tot sim ilie ; toţi sun t blonzi şi seam ănă 
m ult cu cazacii de pe Don. De altfel su n t gospodari buni, oam eni m uncitori, sun t 
blajini şi nu suferă pe cei buclucaşi, beţivi si alţii cu rele pu rtă to ri. Iii se ocupă 
mai ales cu cu ltu ra  cânepei şi inului, fac tot felul de lucru ri d in  ele, c a :  funii, 
sfori, b râie etc. şi fac negoţ cu ele. Religia lo r pare a fi greeo-neunită, cel puţin  
în tru câ t o p re tind  unele cerem onii bisericeşti şi anum e din m otivul că au ace
leaşi cărţi oajşi ruşii, cu deosebire că ediţiile noi nu au  nici o valoare la  ei. 
caută pe cele vechi, se slujesc de acestea.

O biceiurile lor, dealtfel cunoscute, se zic sunt u rm ătoarele : la botez se fac 
ca şi la ruşi, scufundându-se copilul în apă, cu adaosul, că, lipsind preotul, toate 
cerem oniile pot fi săvârşite şi de serv ito ru l bisericii ; num ai în anii urm ători tre 
buie să se ceară şi sancţiunea preotului. La nuntă, m irele şi m ireasa sun t provo
caţi de preot in biserică să m ărturisească dacă ei se dedică dc bună voie şi bucu 
roşi căsătoriei : dacă zic da, sun t conduşi ca şi la ruşi de 3 ori îm pre ju ru l a lta 
rului, după m ersul soarelui şi după ce s-au cetit unele rugăciuni şi s-au schim 
bat inelele, m ireasa depune îndată  in biserică cârpe ce a  p u rta t ca fată. în cap 
şi se îm bracă ca nevastă. I.a nun tă  nu-i perm is să se joace, ci se bea mai ales 
mied şi se cân tă cântece cuviincioase. La înm orm ântare, m ortului i se pune îm
p re ju ru l capului o coroană de hârtie, pe care su n t cuvintele „Sfântă n a tu ră  şi 
nem uritorule Dumnezeu, indurâ-te  de noi“ ! El zace cel p u ţin  2 zile, însă, apoi 
este pus in groapă adâncă, căp tuşită cu stâlpi de s te ja r  groşi de 1.1/2 picioare,
îm părţiţi în două părţi, tă ia te  în lung şi care se scobesc după a lcătu irea trupu 
lui, m ai m ult ori mai puţin  într-o  p a rte  a buşteanulu i se pune m ortul şi cu cea
la ltă  parte  se acoperă. P en tru  sufletul m orţilor a rde  o  lam pă in biserică 40 de 
zile şi 40 de nopţi, după caro se ţine  în to tdeauna o slu jbă. Cheltuielile îngro
păciunii fac de obicei 12 galbeni.

Afară de aceasta s-a mai observat că, lipovenii nu fum ează tabac, nici nu 
îl trag  pe nas, că nu beau nici vin, nici bere, pen tru  câ le socotesc produse ale 
diavolului, mai ales fum atul tabacului zic ei că are pe dracul în sine căruia-i 
iese fum din gură. Conform princip iilor lo r religioase ei nu  po t avea  nici m u- 
ieri la case. locuinţele lor le ţin  ca şi bisericile lor ca fiind s f in te ; şi una si 
a ita  sun t pângărite  dacă in tră  un  câine in ele : de aceea ei îşi ţin  câinii num ai
in curţi. Lipovariul nu depune in nici un chip un ju răm ânt nici în cazuri publi
ce. politice, nici crim inal, deoarece după trad iţia  lor religia lor a re  de u rm are 
ca in orice caz şi mai ales la  judecăţi să se spună adevăru l şi fără ju ră m â n t; 
se zice că au şi alte mai m ulte obiceiuri, pe care le ţin  foarte tăinuite . A tâta 
este to t ce se ştie  în public despre lipoveni. Intr-aceea, ruşii, duşm anii lor de 
căpetenie, povestesc m ulte a lte  lucruri, cărora nu le  poţi da crezăm ânt fără a le 
exam ina mai ales că m ulte s-au scornit pe socoteala lor d in  cauza urii re li
gioase şi duhului de persecuţie.

Un bucovinean, care cunoaşte b ine lim ba rusească şi bun prieten  m-a asi
gurat că există o carte  rusă tipărită . Sn care a r  fi însem nate toate princip iile si 
obiceiurile lor ; el m i-a spus că sun t si secte în tre  lipoveni, în care sun t însem
nate ca principale  : Popowcziki (cu preoţi), Bez popowcziki (fără preoţi) şi Boho- 
rodnicky (adoratori ai Maicii Domnului), d in care, dacă este adevărat, este de
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priceput că lipovenii, deşi au preoţim ea lor, nu  toţi adoră pe M aica Domnului 
in ca lita te  de m am ă a  Dom nului şi că in tre  ei su n t şi unii, care nu  au  preoţi. 
PreSotul lo r  este celi m ai d istins din Bucovina — un anum e Petrowicz, cu care 
adeseori unii au  încercnt a vorbi despre religia lu i ; dai' la  astfel de convorbiri 
ori nu  răspundea şi vorbea dc alte lucruri, ori sq recom anda şi pleca. Aceasta ne 
îndeam nă să presupunem  că lipovenii trebuie să aibă m ulte aba teri esen ţiale  de 
la religiunea greeo-neunită. După păre rea  m ea secta lo r pare  a fi un nestoria- 
n ism tv m odificat, care cu vrem ea va fi fost m ult adaos de preoţim e, p a rte  din 
neştiin ţă, parte  d in  lăcom ie.; ca ci, dacă considerăm  că mai tot O rientul este plin 
de această sectă a lui N estqrius, şi că ea se deosebeşte şi acum  prin  rigoarea 
obiceiurilor şi traiu lu i de alte secte din O rient şi câ nu  adoră nici pe Maica Dom
nului în această calitate , ea gonetrix s-ar putea să-i ţinem  de un fel de nesto- 
rieni:

Intr-aceea, deoarece; până acum .nu  am avut p rilej să citesc ceva despre 
rascolnicii ruşi şi să-m i adun .ştiri m ai am ănun ţite  despre originea lor, este n a 
tural înţelept lucru  să am ân judecata  mea despre ei".

6. Germanii. „Afară de colonişti şi funcţionari chezaro-crăieşti nu  se găsesc
m ulţi nem ţi, în Bucovina ; ei su n t mai ales m eseriaşi şi profesionişti, locuiesc mai
ales în oraşe ca C ernăuţi, Suceava. Şiret".

7. Ungurii. „In Bucovina sunt 3—400 de unguri, care s-au născut din secuii 
fugiţi d in Ardeal in Moldova. E de prisos a ne ocupa de originea, lim ba, obi
ceiurile şi religia lor • secuii fiind cunoscuţi, iar ungurii din Bucovina fiindu-le 
asem enea după obiceiuri, lim bă şi port. Ei sun t sau catolici sau reform aţi ; nu- 
main a tâ ta  am să observ  câ in tre  ei se găsesc cei m ai m ulţi hoţi de vite. un vi
ciu care este altm inteîea generai in Bucovina".

8. Ţiganii. „Nicăieri ţiganii nu sun t mai m ulţi, dar. poate nicăieri m ai ne
norociţi ca in Moldova şi Valahia. In B ucovina se socotesc la  100 de fam ilii ; to 
tuşi. neavând locuinţe fixe, ci fiind nomazi prin  ţară , p rin  urm are erudatul lor 
obicei acum  d ispărând  peste g ran iţă  şi revenind  după câtva tim p, nu se poate 
spune cu siguran ţă num ărul celor din B u co v in a ; ei sun t de altfel liberi aici,
n u  iobagi, ca în Moldova şi V alahia : ei se îm p art in cete şi fiecare are un con
ducător sau jude. La un lor au ţiganii un căpitan  de ţigani, care de obicei este
d in  ţa ră  şi mazil, el judecă toate pricinile, micile lor procese şi îngrijeşte  de 
conscripţiunea anuală  a lor : adună de la ei b iru rile  şi le aduce în casa cercualâ; 
pen tru  a .ta prim eşte 200 de florini de la e ra r şi fiecare ţigan trebuie să-i facă 
■> zile de robotă pe an. Deoarece in Bucovina toate trebu ie să m eargă de-.a-nrloa- 
sdie, aceşti căp itan i inşală şi pe m onarh  şi pe sărm an ii ţigani, sup ţi până la 
sânge".

Despre caracterul m ultinaţional al populaţiei Bucovinei. „Cu acest am estec 
de naţiun i este uşor de priceput că p u ţin ă  un ire dom neşte în tre  locuitori şi câ 
aici se găsesc to t soiul de obiceiuri : ori m ai b ine zicând, aici nu se pot defini 
obiceiuri predom nitoare şi caracteru l locuitorilor bucovineni, mai ales v irtu ţi să 
cauţi aici ; căci ce poţi aştepta de la o na ţiune  (dacă am lua în priv ire  chiar şi 
fie* pe moldovean, n. I.B.D.) ; care a fost apăsată de lungul despotism  în d a s a  
sc la v ilo r ; care aparţinea , p rin  desele războaie ruso-turce. când unui, când altui 
beligeran t si e ra  p răd a tă  şi m a ltra ta tă  sau de unul sau de a l t u l : care nici odată 
bine nu a văzu t d a r  decât to t ce-i r ă u :  când faptele unei naţiun i s tră ine  nu au 
fost faţă de ea niciodată blânde şi b inefăcă toare?  Ce v irtu ţi poţi aştepta după 
astfel de prem ise şi de la naţiunea m oldovenească ?

Privire asupra evoluţiei Bucovinei sub austrieci. „Tim pul de când ei (bu
covinenii, n.n.) s tau  sub guvernul mai blând a l A ustriei este p rea scurt, decât
se poate profita  de obiceiurile noastre. Drum ul spre o mai bună cu ltu ră a r  fi
p u tu t să-l a ra te  funcţionarii publici, p rin  stim ulare, dacă. din nenorocire nu ar 
fi d a t tocm ai aceştia u ltim a lovitură puţinei m orale răm ase în urm a despotis
m ului turcesc şi pustiirii ruse şi nu  a r  fi innăduşit-o  pe deplin.

87 nestorianism  —doctrină religioasă fondată de Nestorio şi condam nată ca 
erezie de sinodul de la Efes (431) ; susţinea că H ristos a re  o natu ră  um ană şi una 
divină.
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P en tru  aceasta m ă văd silit să fac câteva observaţii asupra actualei adm i
nistraţii civile şi judiciare a Bucovinei.

Din vrem uri, adică sub guvernul m oldovenesc, ţă rişoara  aceasta, cu rezi
denţă în C ernăuţi şi anum e Sn felul cum  M oldova turcească este adm in istra tă  de 
ispravnici ®, peste locurile m untoase e ra  un căpitan  d e  codru sau căpitan de 
m unte. Ei adm inistrau  politiceşte şi judecătoreşte.

D upă ocupaţiunea austriacă Bucovina a fost la început adm in istra tă  m ili- 
tăreşte.

Un general, sub com anda suprem ă a generalului com andant d in  Lem berg 
îngrijea de afacerile provinciei acesteia şi cartieru l personalului acestuia era  în 
C ernăuţi.

T rebuie să m ărturisesc că, pen tru  m oldovenii deprinşi a-şi aduce pârile v e r
bal şi fără form alităţi la  ispravnici şi a  se m ulţum i cu sen tin ţa  lui a rb itra ră , ce 
se dă pe loc, adm in istra ţia  aceasta sim plă e ra  foarte po triv ită. Totuşi, fie că 
funcţionarii adm inistrativ i, fie că naţiunea obişnuită din tim pul guvernului tu r
cesc cu schim bări continue, a d a t îndem nul, destul că se născură deseori pâri 
în  contra  acestor funcţionari, se trim iserâ  com isiuni, unii funcţionari daţi de gol
au fost pedepsiţi — d ar nici m ai pu ţin i şi d in  boierim ea ce pura  — până ce in
anul 178<> Bucovina fu incorporată la  Galiţia.

P en tru  judecarea afacerilor politice se crea la C ernăuţi un K reisam t, apoi 
un tribuna l pen tru  toată Bucovina ; ia r în  ce priveşte ju stiţia  se creară  3 jude
cătorii d istric tuale la C ernăuţi, Ş ire t şi Suceava.

Cu schim bările acestea, plângerile au înceta t un scu rt tim p ; se pare  insă câ 
num ai pen tru  ca după aceea să fie p u rta te  cu zel mai m are şi qu mai m ultă
stă ru in ţă  ; până când în această afacere se Sncurcaseră persoane m ai ina lte  şi
pună ce in vrem ea unei p rea înalte  dispoziţii se trim ise o com isiune m ixtă, con
statatoare, d in tr-un  consilier gubem ial şi un consilier al ţării, care durează de-a- 
cum 3 ani. S fârşitu l acestei afaceri este cu a tâ t m ai m ult de aşteptat, cu câb, 
in toate privinţele, p u rta rea  tu tu ro r au to rită ţilo r şi chiar a C urţii de Apel a fost 
curioasă cu priv ire  la această com isiune şi avea să însem neze ceva deosebit.

F aţă d e  aceasta putem  adm ite ca sigur că poporul este în general b la jin  şi 
lin iştit si câ poţi face cu el tot ce voieşti ; şi se face o m are ned rep ta te  dacă tot 
râu l ce se în tâm plă în Bucovina i se pune în spate poporului bucovinean. Viciul 
p recum pănitor ce i se poate obiecta, care-i general aici, este fu ra tu l de vite. căci 
zi şi noapte se prind  hoţi de aceştia.

Acesta îi p rio inuit de îm pre ju ră rile  u rm ă to a re : 1. Bucovina este o ţa ră  ce 
face frun tărie , a re  g ran iţe  foarte în tinse şi neregulate, care, in unele locuri nu 
sun t m arcate, p rin  m unţi ori râuri ; in unele locuri se încrucişează chiar 3 feluri 
de g ran iţe  ; p rin  urm are este foarte uşor să te strecori şi să te întorci oricând 
peste graniţă. V itele m oldovenilor, sunt, în păduri şi la păşune, lăsate singure sau 
păzite foarte neg lijen t şi p rin  urm are  proverbul z ic e : ocazia face tâ lh ăria  ; căci 
fiecăruia-i este uşor să m âie fără să fie băgat în seam ă pu ţine le  v ite  şi să le 
ducă peste gran iţă . Nu-i de nici o m inune că acest rău  creşte şi din zi în zi şi 
dev ine prea general. A fară de aceasta nim eni nu  poartă grijă, de-a se opune 
acestui viciu rău, prin  m ăsuri în ţelepte şi potrivite. Oricine poate cum păra vita 
la  târguri fără să ştie de la  cine şi poate s-o vândă fără  a se leg itim a cum se 
cuvine. Tocmai libertatea aceasta dă celor ră i îndem n să-şi facă treb u rile  lor.

O au to rita te  politică bine întocm ită şi ocupată cu oam eni destoinici a r  ifi 
cu rm at de m ult acest rău. Dar, d u rere  : Bucovina parc  a avea soarta  de-a vedea 
in fruntea sa to t ce-i mai incapabil, im oral şi egoist în m onarhia întreagă. Aceşti 
domni nu cugetă a conduce Bucovina conform  in ten ţiilo r guvernului, la  b ine .viu 
la  c iv iliza ţie ; ci se cugetă num ai ia  Sngrăşarea pungii lor şi după ce p rin  firea 
lo r egoistă necrescută şi senzuală au  sfârşit şi pu ţinu l bun răm as locuitorilor si 
s-au îm bogăţit, caută avansări şi batjocoresc apoi încontinuu pe acest popor săr
m an. care a fost temeiul fericirii lo r vrem elnice, num indu-i barbari, senii-oameni, 
O tahiti etc.

Tocm ai acesta este m otivul că m i-am  propus a povesti unele proceduri ale 
funcţionarilor actuali, din Bucovina.

88 despre adm in istra ţia  moldovenească vezi Ion Nistor, op. cit., p. 23—27.
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Deoarece de la  cel d in tâ i p ân ă  la  cel d in  urm ă am plo ia t nu  se pune temei pe 
executarea conştiincioasă a afacerilor încredinţate, conform chem ării, ci se spe
culează m ai m ult, p rin  ce m ijloace pot să negustorească mai uşor cu funcţiunile, 
este ev iden t că afacerile tr .'bu ie  să ia un curs pieziş, periculos şi pen tru  ţa ră  şi 
pentru  stat.

Personalul de cancelarie nu şovăieşte a  corespunda cu locuitorii asupra afa
cerilor lor, a  le p reda acte oficiale, ba ch iar a reprezenta părţile  ; fiecare caută 
a se face cunoscut cu câţiva locuitori din d istric t şi dacă la  Oficiul cercual se 
prezin tă ceva în con tra  părţilo r sale, le d ă  im ediat de ştire, cu o instrucţie  ce a u  
să facă. Acest obicei se întinde, precum  am  zis, până  la  funcţionarii superiori, cu 
deosebire că, aceştia, fiind în vază mai m are şi toate cercetările făcându-le ei, 
au şi toate m ijloacele de a specula en gros cu au to rita tea  lor. De aceea se ivesc 
protocoale de instruc ţie  false, in contra cărora părţile  protestează tare. ju rându -se  
şi sun t gata a face şi pâră, câ în protocoale s-a scris tocm ai contraru l de la  ce 
ar fi treb u it să se ia în ele. De aici şi persecuţiile, pedepsele a rb itra re  ale p ă r
ţilo r care îndrăznesc a face aceste părţi. Dacă p artea  aceasta este un boier sau 
un arendaş, atunci se caută a a ţâ ţa  pe supuşi şi a-1 încurca în felurite procese 
aşa ca la  urm a urm elor pa rtea  trebuie să cedeze şi să fie veselă că a fost pe
depsită cu o pedeapsă blândă şi binefăcătoare.

Deoarece supuşii moldoveni au  să dea proprie taru lu i, in pu terea  vechilor 
hrisoave m unca de 12 zile de luc ru  şi afa ră  de aceasta şi dijm ele din toate pro
ductele, la începutul guvernării austriece a renda  m oşiilor din Bucovina era  foarte 
mică : aceasta acum  întrece de 10 ori pe cea dinainte.

Despre fenom enul arendării. „Este de necrezut, când auzi că o moşie, care 
înain te cu 30 de ani se arenda cu 50 de galbeni, azi se dă arendaşului cu mai 
m ult de 500 galbeni ; şi cu toa te  acestea se rup  form al după ob ţinerea acestor 
a rendări suite, cu toate că zidirile nu s-au îm bunătă ţit, zilele de robotă aceleaşi 
au răm as şi im pozitele s-au d u b la t ; este sâ crezi că e imposibil ca arendaşii să 
poată trăi în aceste îm prejurări. Şi totuşi, aceasta-i foarte firesc cui cunoaşte 
m odul de-a utiliza arendările  in Bucovina. P en tru  că evreii botezaţi şi nebote
zaţi. arm enii, grecii etc. pricep, a r ta  de a-şi stoarce de la ţă ran  100 în loc de 12 
zile de roboUî. Dar, pen tru  ca să nu  fie pârâ ţi şi Sn acest caz pen tru  a avea de 
partea  lor aparen ţa  legală, fiecare se sileşte să-şi câştige din vrem e pe respecti
vul co m isa r; la o eventuală  cercctare apare  apoi funcţionarul şi ţăran ii sun t 
adunaţi ; dacă pârile  nu pot fi tăgăduite, com isarul se face m ijlocitor, intervine 
cu au to rita tea  sa şi Ia nevoie Si lasă  să se sim tă, p ân ă  ce pârâşii consim t să se 
îm pace ; dacă pârile  sun t în tem eiate (căci o com ună nu are  obiceiul a pârâ  nici- 
ociată şi foarte ra r  fără  temei) dar de aşa fel, că nu pot fi dovedite uşor şi dacă 
se poate vorbi şi în contra m ult. supusul trebuie să fie învins ; cei care su n t ple- 
n ipo ten ţia ţi de com ună sun t p riv iţi ca revoltători ai comunei. însem naţi la  pro
tocol şi pedepsiţi cu arest, bătaie şi uneori cu expulzarea. P rin  aceasta, ceilalţi 
ţă ran i sun t băgaţi în spaim ă şi mai bine su făr toate decât să se pârască. învoie
lile supuşilor cu p roprie ta rii lor ori arendaşii sunt aprobate de Oficiul cercual. 
fă ră  a  cerceta dacă sun t ori nu  favorabile supuşilor, deşi. după legea în vigoare, 
supuşii sun t priv iţi ca pupili şi Oficiul cercual trebuie să-i reprezin te în toate 
cazurile. D eaitm intrelea la  toate cercetările de acest fel se n im ereşte proverbul 
„pauper ubique facet" (Sărăcia se în tinde peste tot). Unii din funcţionarii mai 
m ari poartă o casă pe care la  Lem berg nu o poate im ita nici un consilier gu- 
berrfial ; ai crede că fiecare a re  câteva sate : şi ei au 000 de florini anual, din 
care p lătesc 100—200 florini chirie anuală, ţin  vizitiu. 1—2 servitori, o bucătă
reasă. Ao fată în casă, p a tru  cai şi trăsu ră  : femeile lor poartă  modele ccle m ai 
noi, apar in toată ziua in haine noi, ce in Lem berg nici cele d in tâi femei nu  o 
pot face, socotindu-le toate acestea, ele în trec dublu şi trip lu  Salar de 600 de 
florini...

In general se poate zice cu conştiinţa lin iştită  că cele m ai bune şi mai 
blânde legi ale guvernului austriac  nu servesc aici în ţa ră  pen tru  îna in ta rea  bi
nelui general, ci mai m u lt la generala prăpădenie şi apăsare  a locuitorilor.

Despre funcţionarii d in  justiţie . „Pentru  afacerile judecătoreşti şi ho tărâri în 
procese s-au făcut pen tru  ţă ran i sau orăşeni şi in anum ite neânţelegeri şi pen tru
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boieri, carc dealtfel stau  sub  tribunalu l din S tan islau , trei judecătorii locale, de 
d istrict, în C ernăuţi, Suceava şi Şiret.

Dar, din nenorocire, din capul locului aceste posturi au fost ocupate cu oa
menii cei mai bizari ; persoane fără valoare, vagabonzi, oam eni de nimic, calfe, 
ba ch iar si lachei au fost trim işi şi aplicaţi în Bucovina ca şefi, asesori, cance- 
lişti ; nu poţi să-ţi faci idee de nedibăcia, rău ta tea , obrăznicia şi volnica proce
d u ră  a acestor fel de judecători ; cine-i cunoaşte pe ei şi faptele lor nu le face 
nici o nedrep ta te  dacă-i num eşte hoţi p riv ileg iaţi şi ţine d rep t peşteri de tâlhari 
odăile judecăţii lor. Fiecărui om onest trebu ie  să-i sângereze inim a când vede 
această ţa ră  bună, m a ltra ta tă  in acest chip.

L a fiecare din aşa-zisele judecătorii unul este şi referen t şi şef de asesor . 
de la  sen tin ţa  lui a rb itra ră  a tâ rn ă  totul. Dacă el este onest, este uşor de priceput 
că nim eni nu va suferi din cauza aceasta. Dar se găsesc în tre  ei şi de aceia Care 
nu au p ierdut num ai încrederea generală, ci sun t socotiţi in public de extractori 
coruptibili dc bani, abuzatori de pu terea  ce li s-a încred in ţa t şi ca fiind in în ţe
legere cu hoţii şi tâlharii.

Se povestesc în public  anecdote îngrozitoare şi străinu l care nu  poate p ri
cepe aşa ceva şi se îndoieşte este r â s ; eu însăm i am  fost şovăitor, neputând  să 
dau crezare, până ce faptele m -au convins.

Lor nu le pasă să prim ească pa ra le  şi de la sărm anul ţă ran , care le încape 
in  mâini şi câte unul sau doi florini, ba ch iar să şi ceară. Se pertratează ver
bal ; locuitorii ce nu  îşi pot a ju ta , nefiindu-le cunoscute form alităţile proceselor, 
nu sun t in stru iţi ce să facă şi, în loc ca, în astfel de cazuri, judecătorul să r e 
prezinte am bele părţi şi sa se silească să p ă tru n d ă  chestia, el rep rezin tă num ai 
pe nceia cu .ca re  îşi poate face o bună soco teală; ia m ărtu rii false la  protocol şi 
tratează chestia u n ila te ra l ; judecata  lor ra r se apelează, pen tru  că cetăţeanul sau 
ţă ranu l nu  ştie  de tem eiuri de apela ţie şi-l lasă mai des să treacă. Dacă este să 
apeleze, trebu ie să-şi dea verbal m otivele. Cum poate un orăşean sau un ţă ran  
sil găsească motivele juridice, dacă judecătoru l nu-1 conduce ? Pe scurt judecă
toru l nu  are a ltă  grijă, decât să-şi acopere procedura astfel. încât, ajungind  acela 
la apel. să nu  dea de urm ă — şi uşor nu este acest lucru.

Ce se in tâm lâ însă la  m oşteniri, testam ent, exem pţiuni, licitaţii, taxări cu 
banii depuşi, când nici nu se face controlul, se falsifică acte, docum ente, depu
neri de m artori ale acuzatului ca şi ale acuzatorului, cum le convine ; se închid 
supuşii in favorul v reunui domn şi-i ţin  închişi, sub motivul unor acuzări inven
tate. luni în tregi sau până îi convine dom nului, fără nici o cercetare şi la Urmă
li se dă drum ul cu ind icaţia  să fie lin iştiţi şi să nu pârască pe proprie tar, căci. 
altfel o va păţi ca şi până acum ; cu un cuvân t funcţionarii judecătoreşti de aici 
fac pe judecător si părţi, execută pe ţă ran i în mod a rb itra r, şi-i calicesc şi 'es
cam otează in mâini străine m oştenirile.

Toată ţa ra  m urm ură, d a r  nim eni nu s-a găsit încă să aibă curaju l a aduna 
faptele şi a le supune p rea înaltu lu i tron  ; p en tru  că unul ca acesta a r  trebui să 
fio num ai un om Cinstit si un astfel de om nu voieşte să se încarce cu num ele 
d ispreţu itor de denun ţăto r ; mai ales dacă şi mai d inain te este cunoscut, câ asta
ii îm preunată cu m ulte greutăţi; denunţătoru l ori mai bine zis acuzatorul este priv it 
ca pâr Aş si ţinu t să-şi dovedească pâra. C ercetările de acest fel durează ani întregi, 
acuzaţii işi m enţin  au to rita tea  .;i au m ijloace să se răzbune p e  un astfel de om j 
ei nu aderen ţi, care se în tind  mai departe, decât poţi presupune. La ei altfel suna 
dovezile .decât la un om c in s tit ;  şi astfel descoperitorul m işelijlor lor trebuie să 
apară  la urm a urm elor ca un calom niator. Din m otivul acesta nim eni nu  se mişcă 
şi chestia decurge in obişnuitu l său curs.

Judecătoria penală. Deoarece eu nu  sun t ob işnuit a da ca sigure şi îm plinite 
fap te  auzite num ai, nu voi descrie to t ce-mi este cunoscut num ai clin acest chip 
despre judecătoria  penală, ci mă voi mărgini, num ai la  cele ce le ştiu  eu. In ge
nera l trebuie să m ărturisesc că la această judecătorie toate lucrurile merg mai in 
rânduială , decât la celelalte posturi. Se zice, ce-i drept, că. din lipsă de dovezi, 
m ulţi răi su n t eliberaţi şi poate şi drepţi, poate nici persoanele de la: crim inal nu 
a r  nega aceasta ; d a r  s-ar si dovedi că şi-au  d a t sen tin ţe  după legile existente ; 
căci trebuie să m ărturisim , in trecut, legile noastre! penale şi, to t chipul de-a p ro 
ceda nu se potrivesc în Bucovina Dovezi pe care le cere codul nostru  penal nu
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se găsesc la  orice crim ă. Poţi deseori fi convins că ăs ta  sau  acela a comis crim a 
cu tare  sau c u ta r e ; d a r  nu eşti to tdeauna în sta re  a  o dovedi înain tea judecăto
rilor, pen tru  că p ropria  convingere încă nu  face o dovadă ju r id ic ă ; judecătoru l 
trebuie să procedeze după lege şi propria-i convingere nu  îi este suficientă pen
tru  a  condam na pe un delincvent ; el trebuie să convingă pe judecătoru l supe
rio r şi actele trebu ie  să vorbească. Din motivul acesta poţi prim i to t ce se vor
beşte în public cu o în ţe leap tă îndoială. Totuşi este imposibil ca toate să m eargă 
corect, dacă iei in  considerare că in prezent, afară de judecătorii generali se mai 
află  num ai un  singur asesor şi că, prin  urm are, nu  poţi form a niciodată la  chestii 
m ai im portan te un consiliu com plet, d in tr-un  prezident şi cel pu ţin  trei asesori. 
F iecare referen t lasă altu ia lucrul său  şi obiecte mai im portante se iau doi au-
ditores benevoles de la judecătoria com unală cum voto decisivo ; aceşti doi ase
sori foarte nevinovaţi isi dau votul oro şi con tra num ai ca să ara te  că au o vo
inţă liberă ; unii din personalul inferior vin ra r  in cancelarii şi absentează luni 
intregi — lucru  stă şi la urm a urm elor se nasc neorânduieli.

O eroare esenţială ce-am observat este că delincvenţii nu su n t interogaţi în 
ordine, ci num ai în m acular şi protocoalele adevărate  se fac ab ia la câteva săp
tăm âni ori chiar luni. deşi după regulam ent delincventul trebuie să-şi subscrie
im ediat depoziţiunea sa. Din această m anipulare succintă pot rezulta m ulte in
corectitudini. Din cauza personalulu i neg lijen t se naşte  o inconvenienţă şi pen tru  
binele comun ea este foarte dăunătoare.

Cercul Bucovinei este unul din cele m ai m ari şi din cauza gran iţelor apro
piate, a feluritelor provincii, ca de obicei, plin cu vagabonzi răi, furtul vitelor şi 
a lte  hoţii şi tâ lhării fac pe cei mai m ulţi răi ; după regulam entul general al ju 
decătoriei penale, delincvenţii p rinşi a r  trebui ascultaţi in mori sum ar indată 
după sosire ; şi p rin  urm are pare im posibil ca doi oam eni să interogheze zilnic pe 
delincvenţii ce sosesc şi să-şi facă şi lucrurile obişnuite. Astfel, arestaţii răm ân 
m ult tim p neaudiaţi ; la aceasta trebu ie să observ că în închisoare nu-i nici o 
deosebire în tre  cei deja interogaţi cei de interogat, in tre  ce: de judecat şi cei 
osândiţi ; arestaţii civili stau la un  loc cu cei crim inali, cei abia sosiţi şi nein te
rogaţi cu cei osândiţi deja. Poporul de aici oricât de prost s-ar părea, este Sn 
unele lucru ri a tâ t de şiret, încât întrece şi pe cele m ai iscusite naţiun i ; pe lângă 
acestea se adugă faptul că amicii celui închis se pot zilnic adresa la arestaţii ce 
ies zilnic şi le dau celor noi sosiţi instrucţii, scuze etc. Aşa că, la interogatoriu  ce 
urm ează m ulte su n t zădărnicite . A privi în aceste închisori este o grozăvie ; p u 
toarea închisorii o sim ţi vara de la  o sută de paşi şi eu cred că cel ce trebu ie să 
şadă in ea 2—3 luni trebuie să sufere mai mult, decât dacă ar fi osândit la 3 ani 
de m uncă silnică.

La sfârşit trebuie să vioi observ despre arenzit,? de aici, ce am văzut d in  pro
p ria  mea experien ţă  că este exact.

Deoarece ceie mai m ulte moşii din Bucovina au aparţinu t m ai înain te epis
copiei de C ernăuţi (corect: R ădăuţi, n.n.), Mitropoliei din Iaşi, feluritelor m ănăs
tiri sau boierilor m ari. acum moşiile bisericeşti se află  în  m âinile înaltului ierarh  
şi stau sub adm in istra ţia  d in  G aliţia a m oşiilo r; moşiile boierilor se arendează la 
privaţi, deoarece boierii au  trecu t in Moldova. Aceste a rendări aduc şi ierarhu lu i 
şi poporului con tribu ien t m ari d a u n e ; şi sta tu lu i îi sunt spre daună pen tru  că in 
toţi anii o m are sum ă de bani este dusă in s tră in ă ta te  (mai ales aurul, n. I.B.D.). 
supusului îi sun t spre daună pen tru  că arendaşul care se strădu ie  să-şi scoată cu 
folos arenda p lă tită  înainte, il inşală in felurite ch ipuri şi il a su p re ş te ; şi anum e 
aşa încât, dacă acest fel de a ren d ări vor m ai fi de-aici îna in te  ocrotite, supuşii 
vor fi cu totul nim iciţi.

După legea principelu i Ghica. dom nul nu poate lua pe an mai m ult de 12 
zile de robotă ; arendaşii bucovineni ştiu să-şi întocmească astfel lucrul, ca supu
sul să facă de 3 şi de 4 ori a tâ tea  zile. Dar, deoarece aceasta nu  se poate obţine 
decât p rin  speculaţiuni, ce privesc pre supus, este ev ident că aceste apucături ra 
finate nu  su n t departe  de înşelătorie. In tre  apucăturile  lor obişnuite sun t aces
tea :

1. Ei îşi însuşesc moşiile cele mai bune, com unale, care d in  vrem i străvechi 
erau  ale supuşilor ; le ară şi le seam ănă pen tru  e i ;
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2) Deoarece apoi nu se pot ajunge cu ecle 12 zile de robotă p en tru  păm ân- 
tu rile  astfel sporite, ci sun t obligaţi a stoarce sub felurite  p retex te mai m ulte zile 
de robotă, ce se obţin aşa :

— a) dacă supusul nu iese din zori la câm p, el p rim eşte num ai ju m ă ta te  de 
c h i ta n ţă : dacă apare, mai târziu, a tunci prim eşte 1/3 şi num ai 1/4 de chitanţă. 
Uneori trebu ie să facă chiar a ltă  zi de robotă ;

— b) dacă supusul si-a făcut zilele şi. după ordinea existentă, a re  să îşi 
capete ch itan ţa îndată  ; seara i se zice însă că dom nul nu are  tim p acum . să vie 
a ltă  dată. El v ine şi iarăşi şi iarăşi este am ânat, p ân ă  ce sărm anul supus îşi uită 
socoteala şi lucră mai m ulte zile decât a fost dator. Acum devine nelin iştit şi cere 
ch itan ţele  s a l e ; apoi se face o răfu ia lă  la care ţă ranu l to tdeauna e p ă g u b it ; pen
tru  că i se dovedeşte din reg istre le  dom neşti că a făcut num ai a tâ te a  zile ; aici se 
ivesc mai m ulte  1/2. 1/3, şi 1/4 ch itan ţe şi slujbaşii dom neşti dovedesc că nu a 
ap ăru t conform rânduielii cu zorile la câm p la robotă. Pot avea .şi d rep ta te  câ 
ţă ran u l apare poate cu câteva m inute mai târziu  ;

— c) P en tru  a a ra  o falco de păm ânt ţăranul are de lucru  cel pu ţin  '3 zile ca 
un plug cu 6 v ite  ; după obiceiul de până acum  ui ţă rii supusului i se cuvin pen 
tru  lucrarea unei fălci 4 chitan ţe , deşi deja la această dispoziţie supusul este p ă 
gubit ; căci in Bucovina, unde păm ântu l e tare, a re  lipsă de 6 boi şi de 2 oameni 
la un plug, prin  urm are trebu ie  să se asocieze 2 sau 3 gospodari şi să p ia rdă  3 
zile de robotă ; şi totuşi se găsesc provizorii ale oficiilor cercuale, în care o fn’.cs 
este redusă la  două chitanţe ;

— d) arendaşii d in  Bucovina ţin peste to t averi, cu toate că e o p r i t : d a r
p cn lru  a eluda legea dau  evreului contractele pe un  num e străin  şi creştinesc, 
pen tru  câ num ai evreul posedă mai m ultă isteţim e, pen tru  a face pe cel ce nu-i 
pricepe socoteala să înţeleapă ca la lum ina soarelui că bunul unei moşii constă
în ace<1a : ca ţă ran ii să bea din zi în zi şi d in  an  în an to t mai m ult şi mai
m ult. Aşa că acest fel tle oam eni sun t cău ta ţi şi prim iţi nu num ai de arendaşii 
locului, ci şi de ceilalţi posesori de m oştenire. Dacă i se  .sfârşesc acum  arendaşu
lui zilele de robotă, şi el a re  necesitate dc a cere câteva sute, el se adresează In 
cârcium arul său evreu : acesta trebuie să caute lista supuşilor, care au răm as d a
tori pen tru  bău tu ră  : si să in terv ie la  el p en tru  scoaterea datoriei ; datornicii sunt. 
adunaţi la un loc şi li se dă ordin să plătească îndată, am enin ţându-i şi cu exe
cuţie. Ţ ăran ii la care banii su n t şi dealtfel rari, se roagă pen tru  am ânări. Ea urm a 
urm elor chestia se m ijloceşte aşa că ţă ra n ii se pot achita p rin  ch itan ţa  de ro 
botă ; o ch itan ţă  se ia d rep t 7, !! şi 10 cră iţari şi astfel arendaşul işi câştigă zalele 
de robotă pe jum ăta te  gratis.

3) Sub num ele de zile de roparaţiune, pe care ţă ran ii sun t şi aici datori să
le facă, înţeleg arendaşii locului orice : zidiri noi. mori noi, crâşm e noi : în zidi
rea lor supuşii trebuie să lucre mai m ulte zile fără plată.

4) Deoarece supuşii bucovineni trebuie să dea  mai înain te de toate dijm ele
d in  productele lor, dum nealor, arendaşii au si aici p rile j să se înavuţească spre
paguba supuşilor ; ci nu iau, după rând, to t a l zecilea stog, cum se cuvine, ci .so
cotesc de mai nainte toate stogurile şi caută unde-i fructul m ai frum os şi iau 
apoi de la un loc toată dijrna. Dacă pot îi iau ţă ranu lu i ce-i mai bun şi-i Iasă l«iî 
ce-i m ai râu  ; iar la  păpuşoi au obiceiul să ia după vedere rându rile  dese, acolo
pe câm p si în acelaşi chip, adică ce-i mai bun.

Acestea sun t num ai câteva din apucăturile  lor. Dar de acestea sunt p rea 
mult/.1, decât să le poţi însem na în tr-o  scrisoare a tâ t de concisă.
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I.A BUCOVINE DANS LA VISION D'ION BUDAI-DELEANU
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L’au teu r analyse tout d’abord l’oeuvre com plexe d-Ion Budai-Deleanu — 
l'oeuvre de traducteur, l’activ ite didactique (surtout comme au teu r de m anueîs 
scolaires), litteraire . ju rid ique, linguistique, politique. historique etc. — pour etn-
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blir ainsi la  place occupce p a r  Srurtc observaţii asuprit Bucovinei, (Brcves ob- 
servations su r la  Bucovine) rediyec en 1803. quand l’au teu r s’etait deja rendu  
plusiers fois dans ce territo ire . pour s’inform cr et se documente»- soi-m£mc. en 
qua)it£ de conseiller tle la  Cour d ’A pel de Lem berg (Lvov).

Ensuite on presen te ces Scurtc observaţii asupra Bucovinei, qui porten t su r : 
les conditions pliysico-geographiques de la  zone. le reseau hydrographique, les 
richesses du soussol, des habitais. la population, les occupations. le problem e dc 
l'ethnogenese, le niveau des connaissances, la langue, les livres et les m anuscrits 
(,ui circu laien t en 1803, la rcligion des hab itan ts  de Bucovine, les classes socia- 
les, les m inorites nationales colonisees ou im m igrees dans la region pendan t la 
dom ination au trich iennc — les „rusniacii" (les Iîusses). c ’est-â -d ire  des ru ten i ct dc 
liufuli, Ies Juit's, les Arm dniens, Ies Grecs, les Lipoveni, les A ilem ands, les Hongrois, 
les Tsiganes. Ion Budai-Deleanu se refere ensuite, tres suggestivem ent, â : l'adm i- 
n istra tion  civile et I’appareil ju rid ique  dc Ia Bucovine, les effets e t surtout les 
defauts des fonctionnaire>, le phenom ene appeld „arenda" (p.fftrirage) et les rnoy- 
ens et m ethodes d 'exp lo itation  des paysans p a r  les ferm iers. Ies abus des em - 
p loy ts de la justice. L 'au teu r m anifeste un am our et une compnMiension per- 
m anents pour les gens du peuple, il deteste  e t m£me dem asquc avec beaucoup de 
courage les realitcs sombres, les abus, l'in justice, la  corruption.

On re-iimprime. pour la prem iere fois. apres l’im pression de 1894. en tan t 
qu ’ouvrage distinct, le  tex te  in teg ra i de ces B revcs obsercations i:r la Bucovine.
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I. — CADRUL GENERAL AL D EZVOLTĂRII BUCOVINEI 
IN PERIO A D A  1848— 1918.

Bucovina a fost sm ulsă din trupul tării in u rm a războiului ruso-turc clin 
•anii 1768—177-1. P en tru  sprijinu l acordat, habsburgii au  ceru t Turciei o m odificare 
tic  fron tieră în sudul G aliţiei. Folosind intrigile, m ita. corupţia, trădarea  si asasinatul. 
A ustria ajunge să stăpânească un terito riu  întins, din nordul Moldovei, pe care-1 
denum eşte Bucovina (Ţara Fagilor). T erito riu l ocupat avea 10.441 km2, cu o popu
la ţie  de 75.000 locuitori, d in tre  care 60.000 erau  rom âni '.

In aceste îm preju rări, o p a rte  din străvechile m eleaguri ale Ţării do Sus, 
cu neasem uitele m onum ente de a rtă  m edievală rom ânească, cu P u tn a  şi Cetatea 
di? Scaun a Sucevei, şi-au  continuat firul existenţei lor în condiţiile vitrege ale s tă 

p ân irii habsburgice, până  Sn 1918.
In perioada im ediat urm ătoare, au to rită ţile  habsburgice au in iţia l o p u te r

nică acţiune de colonizare, organizată şi sistem atică, a acestui te ritoriu  cu colonişti 
străin i. Noii veniţi au  p rim it lo turi de păm ânt, scutiri de dări si taxe. a lte  p riv i
legii care le-au perm is o consolidare a poziţiei lor în cadrul economiei, apoi si 
pe plan social-politic şi cultural. P rin  situa ţia  privilegiată, coloniştii străin i au 
devenit sprijin itorii s tăpânirii habsburgice, acaparând cu tim pul nu num ai o pozi
ţie economică mai favorabilă decât a rom ânilor, ci şi funcţii politice, in adm i
n is tra ţie  şi ju s t iţ ie 2.

A gravarea continuă a contradicţiilor sociale şi naţionale a determ inat ia 
1848 o pu tern ică m işcare revolu ţionară şi în Bucovina, cu un pronun ţat caracter 
social şi naţional, în urm a căreia au fost desfiin ţate serv itu ţile  feudale, a fost 
făcută şi o reform ă agrară, iar Bucovina a devenit un ducat autonom  in cadrul 
m onarhiei habsburgice Cu toate aceste schim bări, rom ânii au continuat să fio 
m enţinuţi în tr-o  s ta re  de in ferio rita te  economică, fiind şi slab reprezentaţi în 
institu ţiile adm inistra ţie i şi justiţiei (din 1529 de funcţionari, numai 223 erau  r o 
mâni) 4. Aceasta im punea organizarea lup te i pen tru  d rep tu ri economice şi politice, 
ia r  în lă tu rarea  accstei situaţii va constitui unul din obiectivele de acţiune ale 
num eroaselor societăţi cu caracter profesional şi cu ltu ral-naţional, care au apărut 
Şn Bucovina, în a doua ju m ăta te  a secolului al X lX -lea.

Politica de deznaţionalizare a rom ânilor s-a m anifestai cu o deosebită in ten 
sitate  în dom eniul învăţăm ântu lu i, al culturii in general. Şcoala a fost p riv ită  
ca o problem ă din dom eniul politicii, ca o pârghie de în tă rire  a dom inaţiei hăbs- 
"burgice, p rin  in term ediu l căreia trebu iau  ap lica te toate m ăsurile posibile pentru  
perm anizarea noii provincii. Şcolile p rim are în fiin ţate  în Bucovina aveau lim ba 
d e  p redare  germ ană. In perioada 1816—1850, şcolile de aici au fost puse sub con- 

•; • *? ' ■’ f • * •' . • . ' »
1 A. D. Xenopol, Războaiele d in tre ruşi şi turci şi inrâvrirea lor asupra ro

m ânilor, Iaşi, 1880 şi M. Kogălniceanu. Răpirea Bucovinei, Bucureşti, 1875.
2 A. M orariu, Bucovina  (1774—1914). Bucureşti, 1915, p. 42— 13.
3 A. Vasilescu, A n ii 1848— 1849 in  Bucovina, Suceava, 1968, p. 5—12.
4 A. M orariu, op. cit., p. 130—131.
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(Încerca consistoriului rom ano-catolic clin Lem berg (Galiţia), care a  intensificat 
m ăsurile de catolicizare, p rin  în fiin ţarea  unor şcoli p en tru  adepţii acestei confe
siuni. Din 1850 până în 1869, şcoala clin Bucovina trece sub conducerea consis
toriului ortodox clin C ernăuţi. Acum se intensifică acţiunea p en tru  crearea unor 
şcoli rom âneşti, pen tru  care m ilitau intelectualii români, care au p o rn it o intensă 
cam panie p rin  publicaţii, broşuri, mem orii, ia r după 1800, in cadru l societăţilor 
cu ltu ra le  care iau fiinţă. Această acţiune de susţinere a  şoolii rom âneşti era 
necesară, deoarece situaţia  învăţăm ântu lu i in lim ba rom ână era grea, generaţii 
întregi de tineri trecând p rin  şcolile in care se făcea educaţie p ro n u n ţa t germ ană.
In  1865 ex istau  133 şcoli p rim are, c a r  cu ra t rom âneşti n u  e ra  nici una ; m ajoritatea 
e ra u  m ixte (cu lim ba de p redare  germ ană şi rom ână), iar o p a rte  însem nată erau
exclusiv germ ane şi rutene.

P rin  legea şcolară din 14 mai 1860, şcolile in tră  sub conducerea adm inistra ţie i
publice, acordându-se „egală înd rep tă ţire  pe teren şcolar tu tu ro r n a ţio n a lită ţilo r"5.
Pe baza acestei legi rom ânii solicită crearea şi a unor şcoli secundare, a lături ds 
cele prim are. Se înfiinţează în 1860 un liceu la  Suceava şi in  1863. unul la  Cer
năuţi. D atorită piedicilor puse ele au to rită ţi, p rim ele clase para le le  rom âneşti 
se vor în fiin ţa  la  aceste licee m ult m ai târziu (in 1881 la Suceava, iar toate cele- 
opt clase vor exista abia în 1008 ; la C ernăuţi ele au fost create in 1898). Din 
această cauză se vor în fiin ţa  num eroase şcoli particu lare  rom âneşti, susţinute
m ateria l de societăţile cu ltu ra le  şi d in  a lte  m ijloace.

In 1888 existau in Bucovina 293 şcoli p rim are, din care num ai 81 erau  ro
m â n eşti0 ; iar în 1914 num ărul lor e ra  de 531, num ai 179 fiind rom âneşti şi 
„această treim e din totalul şcolilor p rim are, rom ânii bucovineni au  treb u it să  şi-o
cucerească cu m ari sacrificii" '.

In 1875 îm păratu l „dăruieşte" Bucovinei o un iversitate, în fiin ţa tă  la  Cer
năuţi, care va fi de la început germ ană. La in te rven ţia  in te lectualilo r rom âni, 
prin  in term ediul depu taţilo r clin parlam entu l vienez, este în fiin ţa tă  o ca ted ră  de 
lim ba şi lite ra tu ra  rom ână în cadrul F acultăţii de L itere. A bia in 1912 se va preda 
la U niversitate  un curs de istoria rom ânilor, de că tre  Ion I. N is to r8.

Condiţiile economice, sociale şi naţionale au determ inat ca rom ânii să îm b ră
ţişeze mai ales profesiunile educative, de cult şi m agistratura . T inerii îşi continuau 
stud iile  in T ransilvania, apoi la  un iversită ţile  din B udapesta şi în special la Viena. 
Aici ei au cunoscut situaţia  rom ânilor din celelalte terito rii subjugate, au venit 
in contact cu personalită ţi cu ltu ra le  şi politice d in  Rom ânia, s-au form at in spi
ritu l ideii d e  lup tă p en tru  un ita tea cu ltu ra lă  şi politică a  tu tu ro r  rom ânilor.

I*a Viena. tinerii studenţi rom âni au ac tiva t în cadru] Societăţii Academ ice 
„Homânia Ju n ă “ (creată la 8 ap rilie  1871, p rin  un irea „Societăţii lite ra re  şi ş tiin ţi
fice" — 1864 cu „Societatea academ ică „Rom ânia" — 1867)3. In perioada 1871— 
1911, in cadrul acestei societăţi au activat 1761 m em bri, d in  care 530 e rau  din 
Bucovina. In acest cen tru  de unire a  în tregii studenţim i rom âne, tinerii au legat 
prietenii trainice, au cu ltivat o viaţă socială în sp irit naţional, form ându-se şi
crescând ....acele caractere ferm e, energiile necesare p en tru  lu p ta  de em ancipare
a  unui p o p o r" ,n. Reveniţi in ţin u tu rile  natale , tinerii in telectuali vor desfăşura 
o bogată activ itate  în d irec ţia  afirm ării în v ia ţa  soeial-economică şi politică a
rom ânilor din terito riile  subjugate de străini.

A nim ată de profund»; idealuri naţionale, acţionând în  strânsă  legătură cu 
fra ţii lor d in  celelalte provincii istorice rom âneşti, in te lectualita tea din Bucovina 
a contribu it în mod d irect şi substan ţia l la  rid icarea sp iritua lă  şi m ateria lă  a 
rom ânilor clin acest teritoriu .

5 lb idem .
6 G. Bogdan-Duică. Bucovina  — notiţe politice asupra situaţiei. S ibiu, 1895. p. 86.
7 V. Greciuc, Cultura, românească in  Bucovina, C ernăuţi, 1913. p. 24.
8 M. Iacobescu, Ion I. Nistor, în Suceava, IV, 1977, p. 269.
9 1. G răm adă, Societatea academică social-litcrară „România Jună" d in  Viena  

<1X71—1918), A rad. 1912, p. 2 şi urm .
10 Raportul anual al Societăţii academice „Homânia Jună" d in  Viena, 1906,.

p .  13.
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O contribuţie însem nată, in v ia ţa  cu ltu ral-naţională a rom ânilor clin Bucovina, 
a  avut-o şi Biserica O rto d o x ău . Rezistând politicii de catolicizare dusă de au 
to rită ţile  habsburgice, biserica a constitu it m ultă vrem e, p en tru  rom ânii sub 
jugaţi, singura „supapă" de resp ira ţie" 12 Ea a sp rijin it direct dezvoltarea învă ţă
m ântu lu i până in 1869 (când acesta capătă un caracter laic mai p ronunţat), apoi 
clin ven itu rile  Fondului relig ionar vor fi sp rijin ite  m ateria l şcolile rom âneşti 
precum  şi unele acţiun i in iţia te  de societăţile cu ltural-naţionale.

M işcarea naţională a  rom ânilor din Bucovina, dezvoltată im petuos in a doua 
ju m ă ta te  a secolului al X lX -lea, işi a re  rădăcin ile  in evenim entele anulu i 1848. 
Deşi in Bucovina se resim ţea lipsa unei burghezii rom âneşti, s-a dezvoltat şi aici 
o m işcare revoluţionară, cu caracter social şi naţional, condusă de boierim ea li
berală  (un rol im portan t l-au  av u t fra ţii Hurm uzachi), in telectuali şi elem ente 
orăşeneşti înain tate. Această m işcare a fost stim ulată  şi de p rezen ţa in Bucovina 
a  num eroşi revoluţionari din Moldova, T ransilvan ia şi B a n a t!;!. in acea perioadă 
se aflau  în B ucov ina : V asile A lecsandri. A lexandru Ioan Cuza. Costache Negri. 
Alecu Russo, Timotei Cipariu, Iacob Bologa, George B ariţiu, A ron Pum nul, fra ţii 
Rosetti, M ihail K ogălniceanu ş.a. S-a creat astfel o „com unitate rom ânească, unul 
d in  pu ţinele a l ta re  pe care s-a a rs  flacăra sufletului rom ânesc u n ic " 11.

P atrio ţii rom âni au desfăşu ra t o in tensă ac tiv ita te  politică şi ideologică in 
coloanele gazetei „Bucovina“ (care a ap ă ru t în tre  1848—1850). sub conducerea fra 
ţilo r Gheorghe şi Alecu H urm uzachi, care îşi propunea să devină „defensorul 
in tereselor naţionale, in telectuale şi m ateria le  ale Bucovinei, reprezen tan tu l do
rin ţe lo r şi nevoinţelor ei, organul bucuriilo r şi suferin ţe lor e i“ 13.

In 1848 Bucovina era „o Rom ânie m are in m in iatură, a ltaru l p regătirii un i
tă ţii terito riale  a rom ânilor, p rin  com unitatea d irectă  sufletească a căpeteniilor 
cu ltu rale  d in  P rincipate  cu cei din A rdeal şi B u cov ina"ir’. <\eeasta a  dus la în 
tă rirea  leeăturilo r d in tre  patrio ţii şi că rtu ra rii rom âni, a im pulsionat dezvoltarea 
unei culturi un ita re  şi a produs o adevărată  regenerare in viaţa cultu ral-naţională 
din Bucovina.

U nirea Moldovei cu Ţ a ra  Rom ânească în 1859 a trezit speran ţe in inim ile 
rom ânilor din te rito riile  m onarhiei habsburgice, le-a în tărit încrederea in v iitorul 
na ţiun ii române. C rearea sta tu lu i naţional rom ân a determ inat curtea im perială 
să facă unele concesii rom ânilor bucovineni : în acelaşi an A ustria este în frân tă  
de Italia  şi în 1860 este nevoită să introducă o nouă constituţie, lărg ită în 1867 
cu p rile ju l institu irii dualism ului austro-ungar. In 1861, guvernul vienez consim te 
să se desfăşoare alegeri p en tru  Cam era provincială a Bucovinei cu sediul la  
C ernăuţi. Apoi, p rin  decretul din decem brie 1862. Bucovina revine la  situaţia  ei 
in iţială de un ita te  adm in istra tivă  separată , autonom ă, recunoscindu-i-se astfel ca
rac teru l ei istoric românesc.

Cu toate aparen te le  înlesniri create după 1848, situaţia rom ânilor clin Buco
vina a continuat să se agraveze, ceea ce justifică d iferite le  form e de lup tă ale 
acestora. P ână  la  1900, C urtea d in  Viena, p re tex tând  lipsa de oameni cu p regă
tirea necesară p en tru  ocuparea funcţiilor publice, a adus funcţionari d in  provin
ciile vestice, continuând astfel politica de deznaţionalizare a elem entului rom â
nesc. A nalizând statisticile de la începutul «ecolului al XX-lea, se constată că în 
instan ţe le  judecătoreşti, in învăţăm ânt, in corpul m edical şi farm aceutic, rom ânii 
se găseau în tr-o  vădită in ferio rita te  num erică ,7. Ca şi in T ransilvania, populaţia

11 1. I. Nistor. Istoria bisericii din Bucovina şi a rostului ci naţional-cultural 
ir. v ia ţa  rom ânilor bucovineni, Bucureşti, 1916. p. 16 şi urm .

12 V. C urticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea d in  1918,Bucureşti, 1968, p. 9.
13 T. Balan, A ctivita tea  refugiaţilor m oldoveni iu Bucovina. Sibiu. 1944, p. 2—7.
14 N. Torga, Legăturile culturale in tre Bucovina şi principatele româneşti,

Bucureşti. 1914. p. 17.
15 „Bucovina", nr. 1, 4 octom brie 1818. p. 2—3.
16 Al. Procopovici. Luptele naţionale d in  celălalt v e a c ; Bucovina care a fost

şi care va să fie, ex tras  clin „Transilvania", an 73, nr. 12. Sibiu, 1942. p. 9.
17 I. E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale d in  Bucovina, Bucureşti, 1916, p. 141.
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rom ânească ajunsese să fie supusă de o m inoritate  aparţinând  naţionalită ţii stă - 
pănitoare. Astfel. In p reajm a izbucnirii războiului d in  1914, 96,5% din  m arii 
p roprie tari e ra u  străin i şi s tăpâneau  81,94% d in  sup rafa ţa  agricolă a Bucovinei, 
adică d e  4,5 ori niai m ult decât 180.677 fam ilii de ţăran i, care in m ajo rita te  au
sărăcit ,u.D upă revoluţia din 1848. lup ta naţională a  rom ânilor se m ută pe teren culr 
tura]. Ea capătă noi valenţe după 1860, cind iau fiinţă în T ransilvan ia , C rişana, 
M apamureş şi Bucovina a ş e z ă m i n t e  cu ltu ra l-n a ţio n a le : „Astra" şi „Asociaţia pen
tru  cu ltu ra poporului rom ân d in  M aram ureş" in 1861 ; „Asociaţia naţională a ră 
deană pen tru  cu ltu ra şi conversarea poporului rom ân" şi „Societatea p en tru  cui- 
tu ra  si lite ra tu ra  rom ână în Bucovina" în  1862 lfJ. A ceste societăţi vor duce o 
bogată ac tiv itate  lărgindu-şi trep ta t sfera  de cuprindere, de pe terenu l culturii n a 
ţionale şi in a lte  domenii. Ele işi vor crea num eroase filiale locale şi vor Îndrum a 
şi a ju ta  celelalte societăţi (ale femeilor, studenţilor, învă ţătorilor, meseriaşilor), 
trezind la viaţă naţională activă în treaga populaţie rom ânească d in  aceste te r i
to r i i  jucând  un rol foarte im portan t ca in stitu ţii de in stru ire  şi educare a  noilor
generaţii in  sp irit naţional.C hiar de la  înfiin ţare, aceste societăţi vor fi preocupate de realizarea uni
tă ţii in acţiun ile  lo r m a jo re ; in  1865, Societatea cu ltu rală  din A rad adresează un 
apel celor din S ibiu şi C ernăuţi, dc a rezolva îm preună un ificarea ortografiei 
lim bii rom âne, aceasta constitu ind baza dezvoltării unei culturi naţionale uni
tare . Această problem ă va fi rezolvată mai târziu  prin  eforturile  Academiei Ro- 
nu'nv. care incă de la în fiin ţa re  (1866) şi-a asum at sarc ina de a  contribu i 3a 
m enţinerea şi dezvoltarea un ită ţii poporului rom ân, p rin  m ijlocirea cultivării lim 
bii si litera tu rii naţionale, precum  şi p rin  cercetarea istoriei rom ânilor şi a te ri
toriului locuit de ei. 'In acest scop, a lă tu ri de cei şap te m em bri din România, au 
fost cooptaţi incă 14 m em bri d in  te rito riile  rom âneşti subjugate, p r in tre  care şi
Alecu Hurm uzachi şi I. Gh. Sbiera din B ucovina21.

După 1861 in a rena  vieţii cu ltural-politice bucovinene îşi face ap a riţia  cu 
im petuozitate p rim a generaţie de tineri crescută de Aron P um nul în sp iritu l idei
lor naţionale. U na clin ac ţiun ile  cu un ecou pu te rn ic  in rândul rom ânilor de p re 
tu tindeni a  constituit-o  m area se rbare  naţională de la  P utna, clin august 1871 22 
S erbarea de la  P u tn a  (iniţiată d e  Societatea „Rom ânia Jună"), la  care  au partic ipa t 
peste 3.000 de rom âni, a constitu it un p rile j de m anifestare a conştiinţei unităţii 
naţionale, a credinţei în tr-u n  v iito r comun, a im pulsionat lu p ta  pen tru  em anci
pare s;i un ita te  naţională a  rom ânilor. D eşteptarea conştiinţei na ţionale  rom âneşti 
şi m anifestarea ei la  P u tna a pus pe gânduri au to rită ţile  habsburgice, care  încep 
să ia m ăsuri p en tru  înăbuşirea „m işcării daco-rom âne". susţinu tă de „rom ânii t i 
neri" care  erau  „u ltra  naţionali1* •>:f.

Aceeaşi m işcare naţională se m anifestă în 1875. cind habsburpii sărbătoreau  
100 de ani de la anexarea Bucovinei. Rom ânii nu au  partic ipa t la festiv ităţile or
ganizate de au torită ţi, m anifestându-şi so lidarita tea cu adunarea de doliu  des
făşurată  la  laşi. la m orm ântul lui G rigore Ghica Vodă, p rile j cu care poetul 
bucovinean D im itrie P etrino  a ţin u t un discurs în care p ro testând  îm potriva 
ocupării Bucovinei a sublin iat „m isiunea ce o a re  Rom ânia liberă  fa ţă  de fiii
săi care suferă sub jug s tră in 112-1.

Proclam area independenţei Rom âniei la  9 Mai 1877 a fost p rim ită  cu en
tuziasm  d e  rom ânii subjugaţi, m ărind încrederea în  viitorul liber şi unit al nea
m ului întreg. Războiul nea tâ rnării e ra  p riv it ca o lup tă  d reap tă a în tregului neam

18 A. M orariu, Bucovina, în Convorbiri literare , 1940, nr. 7—12, p. 1077.
19 V. C urticăpeanu, op. cit., p. 44—48.
20 Ibidcm , p. 54.21 I. Bianu, începătorii Academ iei Rom âne, ex tras din A A R , seria a  II-a,

tom X M , 1922. p. 378.22 T. Balan, Serbarea de la Putna  — 1X71, C ernăuţi, 1932, p. 27 şi urm .
23 I. I. Nistor, Răsunetul războiului d in  187T in  Bucovina, în A A R , meni.

secţ. ist., seria a  11 I-a, tom. VII, p . 346
24 Ib idcm , p. 347.
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românesc. Societăţile cu ltu ra le  au sp rijin it pe tinerii care doreau să plece volun
ta ri pe fron t şi au  contribu it la  ad unarea  unor m ateriale şi bani ce au fost donato arm atei rom âne îs.

După cucerirea independenţei de s ta t a  Rom âniei, ac ţiun ile  politice şi m a
nifestările  naţional-cu ltu rale  de pe am bele versan tu ri ale C arpa ţilo r se intensifică, 
căpătând form e diverse şi de m are am ploare. P en tru  rom ânii afla ţi incă sub 
robie străină, crezul întregii lor ac tiv ită ţi devine convingerea că „soarele de la Bucureşti răsare".

DUpă 1860, rom ânii d in  Bucovina încep să  se afirm e şi pe plan politic. A par 
d iferite  curen te şi orien tări politice care  incearcă să prom oveze interesele rom â
nilor, in cadru l legal adm is de cercurile  habsburgice stâpânitoare. Se conturează 
la  început două orien tări politice, autonom iştii şi cen traliştii ■*. A ceştia clin urm ă 
aveau in frun te pe fraţii Eudoxiu, George şi A lecu H urm uzachi şi susţineau ideea 
ca provinciile d in  Im periu să fie cuprinse in tr-un  sta t un ita r, o rganizat pe p rin 
cipii iosefine. Ei vor încheia a lian ţe  electorale cu germ anii şi ch iar cu unele g ru 
pări rutene, această o rien tare  politică fiind condam nată de cercurile naţionale rom âneşti mai rad ic a le27.

Intelectualii tineri („junim iştii1*) îşi m anifestă opoziţia faţă  de o rien tarea pro
m ovată de cen tralişti şi se grupează în 1885 în societatea politică „Concordia", 
condusă de profesorii Ion Bum bac şi G rigore H alip. A ceasta îşi propunea să se 
sp rijine  mai m ult p e  popor (de unde şi denum irea de cu ren t „democrat** sau 
..poporanism**), să m iliteze pen tru  „dezvoltarea libertăţii politice şi individuale, 
deşteptarea interesului pen tru  o v ia ţă  politică naţională, instru irea  poporului despre 
d rep tu rile  şi îndatoririle patrio tice şi politice**28. Societatea organiza în tru n iri şi 
adunări, participa la cam paniile electorale, eciita broşuri, gazete şi foi volante.

în  perioada mai 1886 — aprilie 1891, ..Concordia“ a ed ita t un organ politic la 
Suceava ..Revista politică", sub redacţia lui M atei l.upu şi Simion E lorea M arian. 
A ceasta isi p ropunea să abordeze problem e varia te , care „să apere poziţia rom â
nilor in v ia ţa  publică clin Bucovina şi să ţin ă  viu sim ţăm ântu l d e  solidaritate". 
După 1891. activ itatea acestei reviste va fi continuată de „Gazeta Bucovinei", edii 
ta tă  la C ernăuţi de Modest Grigorcea, Pom piliu Pipoş şi Vasile M arcu J>. In con
diţiile in care au to rită ţile  habsburgice căutau să lim iteze rolul rom ânilor in v ia ţa  
politică, la 7 m artie  1892. la C ernăuţi se desfăşoară un m are congres al rom ânilor, 
care proclam ă solidarita tea tu tu ro r g rupărilo r politice rom âneşti „in afaceri po
litice. naţionale şi bisericeşti" şi organizarea lor in tr-un p artid  n a ţio n a l* 1.

în  cadrul noului partid  au loc unele frăm ân tări ; in opoziţie cu „bă trân ii1* 
adepţi ai tacticii logaliste şi m ulţum indu-se cu concesiile făcute de au torităţi, se 
afirm ă „tinerii" conduşi de George Popovici şi Iancu I'londor, adepţi ai a tra 
gerii m aselor în v ia ţa  politică şi a i o rganizării unor acţiuni m ai ho tărâ te  pen tru  
prom ovarea intereselor rom ânilor. Aceştia vor edita ziarul „Patria", redacta t de 
V aleriu  B ranişte, venit din Ardeal, care apare  în tre  anii 1897— 1900.

După 1895 P artidu l N aţional Român a in tra t în conflict cu guvernatoru l Bu
covinei (Bourgignon) care folosindu-se de forţele antinaţionale rom âneşti a reuşit 
să provoace în frângerea depu taţilo r rom âni în alecerile din 1898. A u rm at o p e
rioadă de asp ră prigoană îm potriva frun taşilo r politici rom âni, s-au introdus m ă
suri p en tru  slav izarea şcolilor şi adm inistraţiei, s-a interzis folosirea tricolorului, s-a
înăsprit cenzura, cău tându-se în tre ţinerea  v rajbe i d in tre  rom âni şi celelalte naţiona lităţi clin provincie.

I<a începutul secolului al X X -lea, însă, în tre  P artidu l N aţional Rom ân şi 
guvernatoru l Bucovinei s-a încheiat un  pact, care a dus la  dezbinarea p arti-

25 Ib idcm , p. 348—349.
26 I. Gh. Sbiera, I'am ilia Sbiera după tradiţiune şi istorie, şi A m in tiri d in  

viaţa autorului, C ernăuţi, 1899. p. 251.
27 E. Prokopowitsch, Die rumaiiische Nationalbcwegung in  der Bukoivina tind  

der D ako-Romanism us , G raz — KOln. 1965, p. 46—47.
28 I. Gh. Sbiera, op. cit., p. 3—4.
29 lbidem , p. 335.
30 C. I.oghin, Istoria literaturii române d in  Bucovina, C ernăuţi, 1926, p. 155.
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duiui şi in toţi rea luptelor politice. O g rupare condusă de George Popovici şi 
Iancu Flondor se organizează in P artidu l P opular Naţional, al cărui organ de 
presă e ra  gazeta „Deşteptarea". George Popovici va pleca in Rom ânia in 1901. 
iar in m artie  11)02, cele două grupări politice se unesc din nou sub conducerea lui 
Iancu  F londor'". Această un ita te  de ac ţiune este de scu rtă  du rată , ea fiind tu l
bu rată  de apariţia  Partidului Naţional-Dem ocrat, crcat dc A urel Onciul şi Florea 
iiupu , având ca organ de presă ziarul P rivitorul“ (1902— 1903):a. Acest partid  a 
in d ic a t  d iferite  acorduri politice in tre  anii 1907—1911, cu grupări naţionaliste 
ucrainene, polone şi arm ene, ceea ce a com plicat şi mai nijult lup ta  politică 
Aurel O ntiiil era un carieri-,t, care propovăduia înţelegerea in tre  toate tKţkina.i- 
tăţilc, cred in ţă faţă de m onarhie .şi unele reform e form ulate Sn chip demagogic, 
pen tru  a tragerea  poporului.

In tre  1908—1910 e te refăcu tă un ita tea  grupărilor politica rom âneşti in ca
d ra i P artidu lu i Rom ân din Bucovina, condus de Iancu Flondor şi organizat 
c.i un adevărat partid  politic (statut, o rcane de conducere, organizaţii locale etc.) ’4.

Începutul secolului al X X -lea m arca pe plan politic şi o m atu rizare a m iş
cării social-dem ocrate din Bucovina, p rin  apariţia  unui p artid  social-dem ocrat con
du-. de George Grigorovici, care în alegerile din 1911 câştiga un  m andat p en tru  
oraşul C ernăuţi.

Izbucnirea războiului în 1914 a îngrăd it cadrul de m anifestare a m işcării 
naţionale rom âneşti din Bucovina. A ctivitatea societăţilor cu ltu ral-naţionale şi 
politice a fost interzisă dc au to rită ţile  habsburgice, care institu ie un re^im  de 
teroare îm potriva rom ânilor, acuzaţi de „iredentism ". P ropaganda naţională făcută 
de „Iaga p en tru  un ita tea  politică a tu tu ro r rom ânilor" in te rito riile  rom âneşti 
sub jugate se intensifică. Colonelul Fischer, com andantu l jandarm erie i austriece din 
Bucovina, afirm a in tr-un  raport că această organizaţie este „centrul propagandei 
an liaustriaee  din Rom ânia". Din a lte  rapoarte  oficiale se poate deduce starea de 
sp irit a populaţiei rom âne, care dorea unirea cu România, intelectualii (denumiţi 
..naţionalişti încarnaţi") însufleţind  poporul in vederea realizării acestui m ăreţ idea! 
naţional ®.

Foarte mulţi intelectuali bucovineni s-au  refugiat in patrie, continuându-şi 
ac tiv itatea in vederea realizării un ită ţii în tregului neam rom ânesc. M ulţi d in tre  
ei vor activa Sn cadrul „Ligii p en tru  un ita tea politică a tu tu ro r rom ânilor". în 
organizaţia „Cercul Bucovinenilor şi T ransilvănenilor din Bucureşti", participând 
la  d iferite acţiuni ce aveau d rep t scop a tragerea  atenţiei cercurilo r politice con
ducătoare asupra situaţiei rom ânilor d in  te rito riile  sub jugate şi g răb irea in trării 
Rom âniei în război contra A ustro-Ungariei.

La 15 m artie  1915. in sala A teneului d in  Bucureşti, se desfăşoară Congresul 
„Rom ânilor de peste ho ta re  aflători în ţa ră “, în cad ru l căruia bucovineanul Emi- 
lian Sluşanschi ţine o cuvântare electrizantă, un adevărat rechizitoriu îm potriva 
terorism ului instau rat de habsburgi Sn Bucovina. D iscuţiile au continuat în sala 
„Dacia" unde a luat cuvântul şi Ion G răm adă, in încheiere votându-se o m oţiune 
în care se cerea in tra rea  României în război p en tru  a salva pe rom ânii din Aus- 
tro -U ngaria şi pentru realizarea idealului nostru  n a ţio n a l35.

In iunie 1915 ia fiin ţă la Bucureşti „Asociaţia bucovinenilor" (preşedinte Eu
gen Paşcan. secretar Em ilian Sluşanschi), care îşi propunea să cultive idealul na
ţional „in sensul grabnicei reuniri a Bucovinei cu România*1 şi să se îngrijească 
de situaţia  refugiaţilor. La 1 aprilie 1916 ea va edita „llcvislu Bucovinei“, la care 
colaborau Ion I. Nistor, Ion G răm adă, Iorgu Toma şi a lţi patrio ţi bucovineniJ!.

31 lbidem . p. 205.
32 G. Tofan, Scrisori din Bucovina, în Viaţa Românească, voi. XVIII, nr. 9. 

1910. p. -190.
33 li. Prokopowitsch, op. cit., p. 48.
34 G. Tofan, op. cit., p. 491.
35 T. Balan, Suprim area m işcărilor naţionale d in  Bucovina pe tim pul pri

m u lu i război m ondial (1914—1918), C ernăuţi, 1923, p. 173.
36 Ibidcm , p. 185—187.
37 lbidem , p. 193.
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La 14/27 august 1916 Rom ânia a in tra t in război de partea  A ntantei, fără 
ca ţe lu rile  ei să coincidă cu cele ale m arilor puteri, an im ată d e  dorin ţa re în tre 
girii statului.

Vestea in tră rii Rom âniei in război a f6st p rim ită  cu entuziasm  de rom ânii 
bucovineni. în  aceeaşi zi populaţia Sucevei îşi m anifesta bucuria in cadrul unei 
m ari serbări naţionale, la C etatea de Scaun ; iii frun tea  acestei entuziaste m an i
festări au fost profesorii, m em bri ai „Şcolii Române", care la revenirea austrie
cilor în oraş, vor fi arestaţi (Scverin Proeopovici, Simion ivariovici, George Pa- 
lam arescu, Eusebie Cosmiuc) B. Numeroşi bucovineni au lup ta t in rândurile  a r 
m atei rom âne (cei aflaţi Sn România, dezertori din arm ata  austro-ungară şi din 
rându rile  prizonierilor aflaţi in Rusia). Românii din Bucovina urm ăreau cu deo
sebită aten ţie  evenim entele de pe frontul rom ânesc. In rapoarte le  jandarm erie i 
din Suceava se a ră ta  câ aici m işcarea naţională rom ânească este foarte vie, că 
intelectualii rom âni fără deosebire, „preoţii, învăţătorii, p roprie ta rii m ari, s tu 
denţii, avocaţii şi funcţionarii statului sun t rom âni fanatici1* şi „ochesc m ereu d in 
colo in România şi com pătim esc nenorocirea aces te ia"’* (se rc-feră la retragerea 
arm atei şi a  guvernului rom ân in M oldova in 1916). In acelaşi raport, societatea 
„Şcoala Română** era  caracterizată ca o „societate de propagandă rom ânească, in 
localul ei foarte m ulte conveniri secrete fuseseră aran ja te , care urm ăreau  scopuri 
curat iredente*1, profesorul Eusebie Popovici. preşedintele Societăţii este „ireden
tist deghizat" şi omul care „cu toate fibrele inim ii sale ţine cu Rom ânia".

S olidaritatea rom ânilor bucovineni cu fraţii lor din p a trie  care treceau prin  
grele încercări nu  s-a m anifesta t num ai m oral ; in v a ra  anului 1917, un soi al 
lor pleca la  Iaşi cu o sum ă m are de bani pen tru  ziarele rom âneşti de aici. 5 000 lei 
p en tru  Crucea Roşie şi 30.000 lei p en tru  îm prum utul de război

C ătre sfârşitu l anului 1918, lup ta pentru  form area statu lu i naţional un ita r ro 
m ân a in tra t in tr-o  nouă fază, destrăm area m onarhiei austro-ungare grăbind unirea 
Bucovinei cu patria. La 22 octom brie 1918 apare  prim ul num ăr al ziarului „Glasul 
Bucovinei", ed ita t la C ernăuţi de Sextil Puşcariu, prin  care se propaga program ul 
naţional al rom ânilor, dorin ţa  de a colabora cu fraţii d in celelalte teritorii sub
jugate, în vederea un irii cu Rom ânia.

După lansarea m anifestului din 3/16 octom brie 1918 al îm păratu lu i Carol, 
prin  care se încerca păstra rea  un ităţii Im periului austro-ungar, deputaţii rom âni 
din Viena s-au constituit în Consiliu] Naţional Român, cerând drep tu ri la  auto
determ inare. Atunci deputatu l George Grigorovici a declarat: , U nirea rom ânilor este 
un ideal şi o ţin tă  pe care o vor urm ări rom ânii to tdeauna şi in veci, in tot 
m om entul şi în toate îm prejurările... Bucovina trebuie restitu ită  patriei" ” ...

In ziua de 15/28 noiem brie 1918 şi-a  inceput lucrările, la Cernăuţi, Con
gresul reprezentan ţilo r populaţiei din B u co v in a ; au  partic ipa t m em brii Consi
liului Naţional C entral Român şi reprezentanţi ai naţionalităţilor. A dunarea con
dusă de Iancu Flondor şi Dionisie Bejan (preşedintele «Societăţii pen tru  cultură") 
a  votat „unirea necondiţionată şi pentru  vecie a Bucovinei in vechile ei hotare, 
p ân ă  la  Ceremuş, Colacin şi N istru, cu regatul Rom âniei1' 42.

La această îm plin ire a idealului naţional şi-au  adus din plin contribu ţia  şi 
societăţile naţional-cu ltu rale rom âneşti d in  Bucovina. Ele au în fiin ţat num eroase 
aşezăm inte social-culturale. au ed itat m anuale şcolare, cărţi şi broşuri de lite 
ra tu ră  şi istorie naţională, num eroase ziare şi reviste. A cordând o m are aten ţie 
învăţăm ântului, lim bii, literatu rii şi istoriei rom ânilor, ele au  urm ărit educarea 
tineretu lu i In spiritu l idealurilor naţionale, pregătind astfel o generaţie care anim ată 
de sentim ente patriotice şi-a adus- contribuţia la în făp tu irea un ită ţii depline a 
poporului nostru.

38 Ibidcm , p. 182 şi 203.
39 lbidem , p. 201.
40 I. 1. Nistor, Unirea Bucovinei, C ernăuţi, 1934, p. 17.
41 lbidem , p. 18.
42 Ion I. N iitor, Unirea Bucovinei. Bucureşti, 1928, p. 61.
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C ultivând lim ba şi lite ra tu ra  rom ână, istoria şi trad iţiile luptei p en tru  li
berta te  a  poporului nostru, societăţile cu ltu rale  au constituit punctul de plecare 
al progresului ştiin ţelor, literatu rii şi arte i naţionale.

P rin  bibliotecile, cabinetele de lectură şi casele naţionale în fiin ţate , societă
ţile cu ltu ral-naţionale din Bucovina au dezvoltat deprinderea pen tru  studiul lim bii 
şi literatu rii rom âne, au im pulsionat viaţa cultu rală  a poporului p rin  conferinţe, 
cursuri de alfabetizare, coruri, reprezentaţii tea tra le  ctc.

M işcarea cu ltu ral-naţională in iţiată  şi condusă de intelectuali patrio ţi şi-a 
îndreptat a ten ţia  asupra maselor largi ale populaţiei rom âneşti. Societăţile culturale 
si-au  concentra t eforturile lor in direcţia atragerii ţărănim ii şi m eseriaşilor rom âni 
ia o viaţă politică, economică şi cu ltu ra lă  activă. Institu ţiile cu ltu ra le  create de 
societăţi au reprezentat adevărate  şcoli naţionale accesibile poporului. P rin  an tre
narea celor m ai d iferite  categorii ale populaţiei — intelectuali, elevi, studenţi, me
seriaş:, ţăran i — in lupta p en tru  em anciparea politică, economică şi culturală, 
m işcarea naţională a devenit mai puternică, căpătând un caracter de m a â.

P rin  acţiun ile  organizate, cu un pu tern ic conţinut naţional, societăţile cul
tu rale  au contribuit la consolidarea elem entului rom ânesc in Bucovina, la  păstra
rea individualităţii sale etnice.

Societăţile cu ltu ra l-naţionale  au  îndeplin it şi un  im portan t rol social-politic. 
contribuind prin  ac tiv itatea lor la subm inarea regim ului m onarhiei dualiste . Con
ştienţi că un ita tea cultu rală  este o prem isă in realizarea celei politice, m işcarea 
naţional-cu ltu rală  din Bucovina s-a dezvoltat in strânsă legătură cu cea a fra ţilo r 
lor, din celelalte teritorii rom âneşti sub jugate şi Homânia. Aceste legături au con
tribu it Ia în tă rirea  sentim entului de solidaritate naţională, la  intensificarea efor
turilor în vederea realizării un ităţii depline a tu tu ro r rom ânilor.

În treaga ac tiv itate cultural-politică rom ânească, din cea de a doua jum ăta te 
a secolului al X lX -lea şi începutul secolului XX, s-a desfăşurat în ju ru l ideii 
unităţii, luând form e varia te  şi com plexe şi constituind unul din factorii de prim a 
im portanţă ai procesului desăvârşirii unificării sta tu lu i naţional rom ân. P rin  răs
pândirea ideologiei naţionale in rândul poporului, societăţile cu ltu ral-naţionale 
din Bucovina au pregătit actul revenirii acestui străvechi te rito riu  rom ânesc in 
hotarele fireşti ale patriei întregite.

II. 1. SOCIETĂŢI PENTRU PROM OVAREA 
CULTURII NAŢIONALE

a — Socictatca pentru fondarea şi întreţinerea unei biblioteci publice".

A fost în fiin ţată  în 1851, la C ernăuţi, d in in iţiativa unor profesori de la 
gim naziul local, sprijin iţi de câţiva boieri cu dragoste de cu ltu ră •,3. Această so
cietate era prim a form ă de activ itate  organizată, sp rijin ită  m aterial şi de perso
nalităţi din Moldova (fostul dom nitor Mihail S turdza a donat 2 000 fiorini, fraţii 
Scarlat si Con tan tin  V ârnav au donat pen tru  bibliotecă o casă, A lexandru S turd- 
za-B ârlădcanu — 1 500 ducaţi) 11.

Prin strădan ia  m em brilor societăţii s-au pus bazele unei biblioteci publice 
pen tru  rom âni, condusă, de profesorul 1. G. Sbiera, cel care a introdus limba 
rom ană, a lă tu ri dc cea oficială — germ ana — in re la ţiile  cu cititorii şi cu auto
rită ţile

•13 K. Prokopowitsch. op. cit., p. 85.
•1-1 Biblioteca Tării Bucovina şi Biblioteca universităţii im periale din Cernăuţi 

1885, p. fi—II.
45 C. M andicevsehi, întem eierea Bibliotecii Tării in  Junim ea literară  l!)3l 

XX, nr. !)—12. p. 23.
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b. — „Societatea pentru cultura şi literatura poporului român din Hucovi.na".

A fost în fiin ţată  in 19 ap rilie /l mai I8(i2, sub num ele de „R euniunea rom ână 
de Iepturâ*', din in iţiativa unui grup de intelectuali rom âni, in frunte cu I. G. 
Sbiera.

In articolul 1 din statu te se a ra tă  că „R euniunea va fi un centru  dc adunare  
pen tru  bărbaţii care vreau să se fam iliarizeze cu progresele limbii şi literatu rii 
rom âne. în  sala ei de citire nu  se vor citi numai scrierile periodice, gazetele şi 
mai ales cărţile, potriv ite cu m isiunea societăţii, ci -e vor discuta ştiin ţific  şi 
problem ele" 4<i.

S tatu tele  au  fost m odificate în 1864. schim bondu-se şi denum irea societăţii, 
în „Societatea pentru cultura şi literatura poporului român din B u c o v i n a In 
noile sta tu te  e ra  precizat scopul societăţii : „Lăţirea culturii naţionale, în tărirea, 
sp rijin irea şi dezvoltarea ei in toate ram urile  sciinţiale, prin  prem ii şi stipendii 
pen tru  d iferitele specialităţi de ştiinţă, a rtă  şi a lte  asem enea, un mijloc de în 
lesn irea stud iilo r şi un cen tru  de adunare  pen tru  acei bărbaţi care vr«u sa 
urm ărească neîn trerup t dezvoltarea lite ra tu rii rom âne’* da redactarea sta tu te lor 
si în celelalte docum ente, in prim ii ani s-a folosit lim bajul la tin izan t al lui Aron 
Pum nul) 47.

Prim ul com itet al societăţii a fost alcătu it din : Mihai Zotta — preşedinte, 
Alecu H urm uzachi — vicepreşedinte, I. G. Sbiera — secretar, ion Caiinciuc, 
Aron Pum nul, A lexandru  Costin, Leon Ciupercă — m em bri.

Societatea a fost condusă in perioada 1862— 1018 de urm ătorii preşedinţi : 
Mihai Zotta, V ictor Stârcea, (îeorge H urm uzachi, Kudoxiu Hurm uzachi. Iancu 
Zotta. Dionisie Bejan.

M embrii societăţii erau  îm părţiţi in mai m ulte categorii : fondatori, o rdinari, 
corespondenţi şi onorari.

Fondurile societăţii erau  procurate din cotizaţii, donaţii, beneficii din v ân 
zarea unor lucrări etc. P ână in 1918 societatea a adm in istra t 33 de fundaţii p a r
ticu lare cu un fond de peste 500 000 coroane (Circa 20.000.000 lei) m.

în  prim ul an de activ itate  societatea a avut 221 de m em bri. P rin tre  m embrii 
de onoare păşim personalităţi din toate ţinuh trile  rom âneşti : M. Kogălniceanu,
V. Aleesandri. D. B olintineanu, I. H. R ădule cu. Gr. S turdza. A. D. Xenopol, Al. 
V lahuţă. A ndrei Şaguna. T. C ipariu. CI. B ariţiu . A. T. l.au rian . V aleriu Branişte. 
V incenţiu Babeş, B. P. lla sdeu  ş.a.

Din 1900 Societatea a avu t un sediu propriu  — P ala tu l N aţional din C ernăuţi, 
unde se desfăşura ac tiv itatea acesteia precum  şi a celorlalte societăţi cu ltu rale  care 
au  activat în cap ita la Bucovinei.

Societatea a organizat la sediu prelegeri publice de lite ra tu ră  şi istorie na
ţională. A deschis şi un curs de istorie rom ânească. Beneficiind de o tipografie 
proprie (1897— 1916) Societatea a tipărit nouă reviste. 20 ziare şi peste 150 de 
lucrări de litera tu ră  şi folclor.

O rganul de presă al societăţii in perioada 1865— 1869 a fost „Foaia Soţietâţii 
pen tru  lite ra tu ra  şi cu ltu ra rom ână din Bucovina" ; în tre  1881—1884 societatea a  
ed ita t rev ista „A urora Română" ; de la 1873 până în 1885 societatea a editat „Ca
lendarul rom ânesc", care avea o însem nată parte  literară . P en tru  răspând irea lite
ra tu rii rom âne în rându rile  poporului, au fost ed itate  num eroase lucrări, in co
lecţiile „Biblioteca pen tru  tinerim ea rom ână" (1886) şi „Biblioteca pentru  tinerim ea 
adultă" (1890), în tira je  mari, răspând ite  gratu it

4ii C. l/oghin. Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina  
(1X62—1942), l.a HO dc e.ni — Istoric f i  realizări. C ernăuţi, 1943, p. 5.

47 Şta tu tele  Sotietăţii pentru literatura si cultura română din Bucovina , 
1864, p. 3.

48 C. 1-oghin, op. cit., p. 64.
49 lbidem , p. 117—118.
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Societatea a susţinut dezvoltarea învăţăm ântu lu i in lim ba naţională. Intre 
1870—1874 au fost alcătu ite 16 m anuale pen tru  şcoala p rim ară, din care 12 s-au 
tip ă rit de că tre  societate, fiind folosite in  şcolile d in  Bucovina şi Ardeal. In tre  
1870—1882, s-au ed itat numeroase m anuale pentru  şcolile secundare rom âneşti. 
In ac tiv itatea d in  dom eniul învăţăm ântului, efo rtu rile  societăţii s-au îm binat cu 
cele ale societăţii „Şcoala Română" din Suceava. Din fondurile societăţii, au fost 
în tre ţinu te  până in 1912 14 şcoli p rim are particu lare , cu 26 clase, frecventate de 
T400 elevi : a fost creată şi o şcoală norm ală particu lară . In 1896, Societatea a 
deschis la C ernăuţi un in te rn a t cu 250 locuri, m ajo rita tea fiind g ra tu ite 50.

Din fondurile societăţii au fost create num eroase burse p en tru  elevii şi s tu 
denţii rom âni ; prin  interm ediul ei erau  acordate şi bursele oferite de unele in 
s titu ţii d in România.

Societatea a acordat o m are aten ţie activităţii la  sate ; ea a în fiin ţa t peste 
100 d e  cabinete de lectură, case naţionale, a  răspând it g ra tu it publicaţii şi cărţi 
(intre 1886—1892 societatea editează o colecţie, „Biblioteca poporală bucovineană"), 
a organizat conferinţe, a sp rijin it în fiin ţarea corurilor bărbăteşti şi a activat în 
d irecţia creării unor bănci populare in 1914 erau  peste  168 b ăn c i)51.

Societatea a încu ra ja t activitatea teatru lu i rom ânesc; în 1864. din iniţiativa 
ei. a  luat fiin ţă un tea tru  de am atori, care a p rezen ta t în acelaşi an 33 spectacole, 
<'u piese din d ram aturg ia rom ânească. Au fost inv itate  unele trupe  tea tra le  din 
p a trie  : 1869 — 'Pascaly ; in 1870 — Fany Tardini ; în 1871 — M atei Mîllo ; în 
1910 — P etre Liciu ; 1912 — Belcot.

Societatea a  în tre ţinu t strânse rela ţii cu lturale  cu instituţii sim ilare din 
T ransilvan ia şi România. In 1910, îm preună cu m em bri ai Societăţii Scriitorilor 
Români (M. Sadoveanu, N atalia losif Negru, D. Angliei, Şt. O. losif, Em. G ârleanu. 
1. Minulescu, C incinat Pavelescu) a organizat m ai m ulte şezători lite rare  la C er
năuţi. Suceava, Câm pulung şi R ă d ă u ţiw. in 1906 societatea a organizat p a v i 

lionul Bucovinei la  Expoziţia de la Bucureşti, a ju tân d  circa 2000 de ţă ran i bu
covineni să o viziteze.

Societatea a  în tre ţinu t perm anente lepături cu : Academia Rom ână. „Astra". 
„Asociaţia pen tru  cultu ra poporului rom ân din M aram ureş". „Asociaţia naţio
nală arădeană", „România Jună" din Viena. „T ransilvania", „Liga pentru  un ita
tea  cu ltu ra lă  a tu tu ro r rom ânilor" şi „Ateneul Rom ân" d in  Bucureşti.

c. — Societăţi culturalo studenţeşti

1. — Societatea academică „Arboroasa“ a fost în fiin ţată  la 10/22 decem brie 
1875 la C ernăuţi, d in  in iţia tiva  lui T. V. Ş tefanelli ; a  ac tivat până la  II noiem
brie 1877.

Prim ul com itet a fost form at din G herasim  Buliga, C iprian Porum bescu, Ion 
Topală, / a  har ie Voronca. Gheorghe Popescu şi Ilarie Onciul. A ctivitatea societăţii 
a fost condusă de T. V. Ş tefanelli. G herasim  Buliga, C iprian Porum bescu. Socie
tatea avea un imn propriu, compus de C. Porum bescu pe versurile lui T. V. Ş te
fanelli. „In ta ra  m ândră a fagilor". M embrii societăţii pu rtau  pe piept o panglică 
tricoloră. In p rim ul an . societatea a  avut 44 de m em bri (din cei 54 de studenţi 
rom âni de la U niversitate) Kt.

Societatea îşi propunea, după statute, „perfecţionarea reciprocă a m em brilor 
pe terenul naţional, literar, cultural, p rin  prelegeri literare. îndeletniciri in a rta

50 Ib'tiom, p. 130.
51 Ib i’icn t, p. 222 şi Iluzoriu l Societăţii pentru cultură jic anii 1909—1910. 

C ernăuţi. 1910, p. li.
52 C. l.oghin. op. cit., p. 49—52.
53 T. V. Ş tefanelli. So ictateu Academică  „Arhoreasa", in „Calendarul ;> ■ anul

1X77", C ernăuţi, p] 112—113: P en tru  ac tiv itatea societăţilor academ ice de la Cer
năuţi • vezi E. D. Petrovici, Societăţile academice româneşti din Bucovina, forme
ale luptei dc emancipare socială şi naţională, in Suceava. VIII, 1981. p. 353—373
si O. Tofan, S o c ie tă ţiia c a d e m ic e  d in  Bucovina /IX75—1938), în Suceava, X V II—
X V III—XIX. 1990—1991— 1992, p. 314—327.
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oratorică, susţinerea unui cabinet de lectură şi a unei biblioteci, organizarea de 
petreceri, serate literar-declam atorice-m uzicalc, sp rijin irea  m em brilor lipsiţi de 
m ijloace şi cău tarea lor g ratu ită  în caz de boală" M.

A ctivitatea societăţii a fost im pulsionată de C iprian Porum bescu. El a  or
ganizat un cor şi un cvartet vocal, in al cărui repertoriu  erau  înscrise num eroase 
compoziţii proprii („A ltarul M ănăstirii Putna". „Salutarea Arboroasei". „Patria  
Rom ână" ş.a.). Tot el a o rganizat conferinţe politice şi a redactat revistele satirice
„l.euşteanul" şi „Cocoveica Arboroasei".

In 1877, din in iţiativa societăţii, a fost lansat u n  apel că tre  toţi studenţii 
rom âni de la  un iversită ţile  europene, pen tru  o evaluare a  forţelor tineretu lu i aca
dem ic rom ân, pentru  o mai bună organizare în vederea luptei pen tru  liberta te  
şi un ita te  n a ţio n a lă55. Societatea a trim is in 1877 te legram a de condoleanţe la 
Iaşi şi a  sp rijin it ac ţiunile patrio ţilo r rom âni de solidarizare cu lup ta rom ânilor 
în  războiul nea târnării. A prim it un a ju to r financiar de la Bucureşti. Toate aces
tea  i-au a tra s  ostilita tea regim ului habsburgic, care a  lu a t m ăsuri represive. 
Conducerea societăţii a  fost arestată, societatea a fost desfiinţată. Procesul tine
rilo r arboroseni, desfăşu ra t în feb ruarie  1878, a  fost p riv it cu deosebită a ten ţie  
de toţi rom ânii, deoarece era considerat un proces politic în scenat de au to rită ţi 
în tregului neam rom ânesc din Bucovina •**.

Societatea a  stab ilit legături de colaborare cu intelectuali şi societăţi s tu 
denţeşti din a lte  o ra ş e : „A lexi-Şincaiana" din Gherla, „Inocenţiu C lain iana" din 
Blaj, „Clubul studen ţilo r un iversitari" d in  Iaşi (1875). „Rom ânia Ju n ă"  din Viena. 
„Petru Maior" d in  B udapesta (1862), „U niunea rom ână din Paris", „Unirea ro
m ână" d in  Miinchen.

2. — Societatea academică „Junimea"

A fost în fiin ţată  la 7 decem brie 1878, de foştii m em bri ai „Arboroasei", des
fiin ţa te  de au torităţi. A p re lu a t fondurile, s ta tu tu l, im nul festiv şi deviza „Ar
boroasei", continuând şi dezvoltând idealurile naţionale proclam ate de a c ea s ta57.

P rim ul com itet al societăţii e ra  form at din : D im itrie Onciul — preşedinte. 
Ş tefan Cocinschi. C iprian Porum bescu, Teodor Bujor şi Metodiu Lut ia — m em bri. 
A ctivitatea societăţii s-a desfăşura t în cadrul unor secţii : lite rară  (1878). m u z i
cală (1901). tea tra lă  (1905). juridico-econom ică (1907) şi sportivă (1914). M em brii 
societăţii erau  îm părţiţi în m ai m ulte c a te g o rii: onorari, fondatori, sprijin itori, 
em erita ţi şi ord inari. S tatu tele  societăţii au  fost m odificate in 1894 şi 1907, fiind 
adap ta te  noilor cerin ţe  ale luptei de em ancipare a rom ânilor bucovineni. După 
te rm in area  studiilor, foştii m em bri continuau  să  facă p a r te  d in  societate, ca  m em 
bri em erita ţi, participând la activ ităţile  ei. Din aprilie  1911. a fost creat „Clubul 
m em brilor em erita ţi ai Societăţii", a l cărui preşed in te a  fost ales T. V. Ş tefanelli. 
D intre preşedinţii societăţii care s-au rem arcat p rin  activ itatea lor susţinută pe 
teren cu ltu ral-naţional am intim  pe : George Popovici (1883), Al. H urm uzachi (1888), 
lo rgu Tom a (1893), D orim edont Popovici (1891), Ion I. N istor (1898). A urel Mo
rariu  (1908). Societatea avea un cabinet de lectu ră  şi o bibliotecă, care  p rin  
donaţiile unor oam eni de cu ltură şi ale unor institu ţii d in  Rom ânia va deveni 
cea m ai m are bibliotecă rom ânească d in  Bucovina.

Societatea organiza sera te  literar-m uzlcale, conferin ţe pe tem e istorice si 
lite rare , concerte, spectacole de teatru , în C ernăuţi şi a lte  localităţi. Societatea 
avea cor, form aţii de tea tru  şi dansuri naţionale, orclie tră , care-şi aduceau o 
im portan tă contribu ţie la  reuşita m anifestărilo r organizate.

P rom ovarea lim bii şi lite ra tu rii române, stim ularea litera tu rii originale au  
constitu it o preocupare perm anen tă  a  societăţii. In  acest scop au  fost ed itate

54 I. Gh. Sbiera, Familia Sbiera, după trad/ţinne ş i  istorie si A m in tir i din
viaţa autorului. C ernăuţi, 1899, p. 381.

55 Raportul Societăţii „Junim ea“ pe anii 1908— 1926, C ernăuţi, 1926, p. 3.
56 Ţ. Balan. Procesul Arboroasei (1875— 1878), C ernăuţi, 1937. p. 37—38.
57 Raportul Societă ţii A cadem ice Rom âne ..Junimea" din Cernăuţi asupra: 

anilor adm inistrativi 1908/1909— 1925/1926, C ernăuţi, 1926, p. 14.
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In s ta tu t, on işi propunea • „perfecţionarea reciprocă a  m em brilor ei pe 
tă râm  naţional, literar, dezvoltarea spiritu lu i social, cu ltivarea corpului prin  exer
ciţii gim nastice" n .

Deşi mem brii ei nu adop tat form a ex terioară trad iţională a  societăţilor ger
m ane (uniform ă, chipiu, sabie), însem nul ei era to t panglica tricoloră, ia r  „bu- 
chezii" (cum erau denum iţi m em brii ei) au m ilita t pen tru  aceleaşi idealuri n a
ţionale ca şi ceilalţi studenţi rom âni, ce activau în a lte  societăţi academice.

!n anu l 1906, societatea avea 30 de m em bri activi şi 41 onorifici.

2. SOCIETĂŢI CU PREO CU PĂ RI ŞT IIN Ţ IFIC E

o. — „Societatea arheologică română din Bucovina“

Societatea a fosl în fiin ţa tă  în iunie 1886. la  iniţiativa lui Dionisie Olinescu 
şi C onstantin  M orariu, in C e rn ă u ţi73. M embrii societăţii, „profani in ale arheo
logiei”, erau  intelectuali pasionaţi de investigarea trecutulu i istoric ca : V. M orariu,
Zaharie Voronca, D im itrie Bucevschi, I. G. Sbiera, D im itrie Nosievici.

Societatea, una din prim ele de acest gen din ţa ra  noastră , avea după statu te 
u rm ătoarele obiective : „a lucra p rin tre  rom âni la deştep tarea interesului pentru
an tich ită ţile  lor naţionale, bisericeşti şi seculare, in genere, precum  şi a contribui
pe cât va fi cu pu tin ţă  la răspând irea ştiin ţe lo r arheologice p rin tre  ei ; a  aduna, 
a descrie şi a conserva orişice an tich ită ţi bisericeşti sau  seculare, afla te  în Bu
covina sau  aiurea ; a s tăru i pen tru  conservarea zidirilor, m onum entelor şi ruinelor 
istorice, a face cercetări arheologice" 74.

Societatea s-a s trădu it să-şi realizeze acest program , având unele reuşite, 
în  1894, D. Olinescu publică „H arta arheologică a Bucovinei" şi inven taru l unor 
in teresante colecţii arheologice şi num ism atice, acestea fiind o dovadă a activ i
tăţii p ractice desfăşurată de m em brii societăţii. Se organizează cercetări de 
suprafaţă, rezu ltatele  lo r fiind publicate in diverse reviste, m ai ales din T ran
silvania. Din fondurile, rela tiv  m odeste, rezu ltate  mai ales din donaţii p a rti
culare, sun t efectuate săpătu ri arheologice pe moşiile Fondului religionar.

In cadrul activ ităţii ştiinţifice a  societăţii se rem arcă publicarea unor lucrări 
cu caracter istoric şi etnografic de că tre  C. M orariu, strânse apoi în tr-un  volum, 
care poate fi socotit prim a istorie tem einică a rom ânilor bucov inen i75.

A ctivitatea societăţii începe să stagneze m ai ales după ce Dionisie Olinescu 
părăseşte Bucovina în 1893 şi se stabileşte Sn Homânia.

Colecţiile societăţii au  fost depuse tem porar, sub form ă de îm prum ut, la Mu
zeul Ţării Bucovinei (Bukowiner L andes Museum), institu ţie  oficială, creată  in 
1893.

b. — Socictatca „Muzeul"

în fiin ţa tă  in ianuarie  1899 la  Suceava ; cunoscută m ai târz iu  sub num ele de 
„Muzeul orăşenesc Suceava". Din lis ta celor 46 de m em bri fondatori se pot cita 
cunoscute personalităţi ale Sucevei şi Bucovinei din acea epocă : Vasile Bumbac, 
Anim podist Daşchevici, Ş tefan  Repta, Sim ion Florea M arian, Cari A. Romstor- 
fer, W ilhelm Sehm idt, Tudor V. Ş te fan e lli!G.

Scopul principal al societăţii l-a  constitu it în fiin ţarea  unui muzeu la  baza 
căruia a s ta t bogatul m ateria l arheologie rezu lta t în urm a cercetărilor efectuate 
de arhitectu l C. A. Rom storfer la C etatea de Scaun. T rep ta t colecţiile muzeului

72 G. Tofan, op. cit., p. 440.
73 I. Grăm udă, ffpcictatea,.-arheologică română d in  Cernăuţi, In Viaţa Rom â

nească, voi. V III. n r 1, 1908, p. 125.
74 M. Ignat, Din istoricul cercetărilor arheologice d in  jude ţu l Suceava, Sn Su

ceava, I, 1969, p. 96—97. , . . ..
75 T itlul lucrării este : Cullu,rhrstorţscfie und  ethnographische Sk izzcn  iiber die 

Kcrniinen der B ucovina; vezi in I. G răm adă, op. cit., p. 127.
76 M. Ignat, op. cit., p. 100.
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au fost îm bogăţite p rin  descoperirea alto r piese arheologice şi istorice în oraş şi 
îm prejurim i, câ t şi p rin  donaţii. Societatea va m ilita p en tru  crearea unui Muzeu 
Naţional Românesc, cerând in acest sens sp rijinu l „Societăţii p en tru  cultură", d e 
ziderat care nu a fost realizat.

c. — Societatea „Muzeul Ş iret" a ac tiva t in tre  anii 1871—1885, reuşind să aibă
peste o sută de m em bri şi să adune o bogată colecţie arheologică.

O contribuţie im portan tă ia  realizările  acestei societăţi de arheologi am atori 
şi pasionaţi ai istoriei a avut-o Josef von G utter, en tuziast cercetător, care a 
efectuat sondaje arheologice in Ş iret şi localităţile învecinate, rezultatele acestora 
fiind publicate in  revistele de specia lita te  din V ien a77.

3. —  SOCIETĂŢI A R TISTICE
a. — Societatea muzicală „A rm onia“
A fost în fiin ţa tă  in iulie 1881 la C ernăuţi, de Leon Goian, Ion Bum bac şi 

Tudor Flondor. Scopul ei era „cultivarea musicei naţionale, vocale prin  executarea 
com poziţiunilor d iverse ale au torilo r rom âni, răspând irea  lor prin  ţa ră  şi m ai ales 
p rin  şcolile poporale, p rim are  şi c iv ile ; pe lângă acestea, societatea' aran jează 
sera te  m uzicale şi petreceri sociale pen tru  dezvoltarea sim ţului şi sp iritu lu i m u
zical naţional" 78.

Societatea a  organizat' concerte, cu rsu ri muzicale, festivaluri artistice, re
prezenta ţii de operetă şi teatru , u rm ărind  cu ltivarea cântecului rom ânesc de 
toate genurile, porn ind  de Ia concepţia că „muzica naţională este un factor care 
form ează o parte  in teg ran tă  a întregii existenţe, un product al sim ţirii specifice 
şi al modului de cugetare a unui popor", muzica dă „expresie vie sen tim entelor 
şi asp ira ţiun ilo r acestui popor, intr-o  form ă care e ap tă  a ilu stra  condiţiunile de 
trai şi de ex istenţă cu care se luptă**79.

Societatea a organizat un cor m ixt, iniţiind num eroase spectacole muzicale. 
Tudor Flondor va im pulsiona ac tiv itatea societăţii, creând un subcom itet pentru  
realizarea unor spectacole de teatru  : num ai in 1884 societatea a p rezen ta t 23 de 
spectacole cu piese, vodeviluri, comedii şi operete rom âneşti. P en tru  stim ularea 
muzicii corale, în 1886 societatea iniţiază un concurs cu prem ii, pen tru  com po
ziţii co ra le80. S p rijină  activ itatea corurilor săteşti, p rin  ed itarea unor broşuri şi 
p artitu ri m uzicale. Un m om ent însem nat al ac tiv ităţii societăţii il reprezin tă rea
lizarea unui spectacol cu opereta „Crai Nou- a  com pozitorului C iprian Porum bescu,
care a şi ac tivat puţin  Sn rândurile  „Armoniei".

Societatea a fost sp rijin ită  de cunoscuţii compozitori G avriil Musicescu, Isidor 
Vorobchievici. fra ţii Eusebiu şi G heorghe M andicevschi.

b. — Socictatea de cântare „Lum ina"
A fost în fiin ţa tă  în aprilie 1891 la  C ernăuţi, sub num ele de „Psaltul". Aceasta

u rm ărea „perfecţionarea m em brilor pe teren social, m uzical, lite ra r  şi naţional
bisericesc", propunându-şi form area de cabinete de lectură şi coruri ia sata. 
Societatea a prom ovat muzica bisericească şi a desfăşurat o bogată ac tiv itate  pe 
teren  cu ltu ral, a creat o bibliotecă cu p artitu ri m uzical-eorale, a în fiin ţa t şap te  
filiale şi num eroase coruri s ă te ş t i8I.

c. — Reuniunea de cântare „Ciprian Porum bescu“.

A ceasta a  fost în fiin ţa tă  in iulie 1903, la  Suceava, din in iţiativa unui grup de 
intelectuali, în frun te cu C onstantin  şi Severin Procopovici. ultim ul fiind preşed in te 
al Societăţii până în 1907. I.ivin M arian a propus denum irea societăţii, m otivând

77 lb idem , p. 1)4—95.
78 E. Sluşanschi, Din trecutul societăţii m uzicale „A rm onia“ în  volum ul Ro

m ânii din Bucovina (1775—1906), C ernăuţi, 1906, p. 97.
79 lbidem , p. 97.
80 Revista „Candela", 1886, p. 786.
81 E. Sluşanschi, op. cit., p. 102. ••* ••
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câ  „suntem  datori de .1 venera şi perpetua memoria celui mai m are si mai iubit
com pozitor din ţa ra '1

Din p rim ul comitel al societăţii făceau p a rte  Severin ProcOpovic; — p re 
şed in te şi Hie Dan — vicepreşedinte. M em brii Societăţii p u rtau  ca semn distinctiv
un medalion cu portre tu l lui C iprian Porum bescu.

Scopul s o c ie tă ţ i i  era „cultivarea muzicei naţionale a tâ t bisericeşti cât şi cele 
lumeşti ; aceasta se a junge prin  esecutarea de com poziţiuni rom âneşti, p rin  a ra n ; 
ja rea  de scr.au- m uzicale şi reprezentaţii teatrale* '10.

V eniturile s o c i e t ă ţ i i  proveneau  din cotizaţiile m em brilor, concerte, confe
r in ţe  :.i donaţii.

Societatea şi-a organizat o orchestră şi o trupă de teatru , care hi anu l liiOij 
prezenta „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale.

In anul 1SI12 sta tu te le  societăţii au  fost modificate, ea luându-şi deniunirea de 
„Reuniunea m uzical-dram atică „C iprian Porum bescu".

Societatca a tip ă rit în 1908 o m onografie despre C. Porum bescu şi a  organizat 
festivităţi la  Suceava şi Stupea, com em orând 25 de ani de Ia  m oartea l u iw. A 
tip ă rit de asem eni, com poziţiile corale ale Iui C iprian Porum bescu în  mai m ulte 
fascicole. A sprijin it tu rneu l făcut de corul „Carmen" d in  Bucureşti, de sub 
conducerea lui D. C hiriac (1907), spectacolele date transform ându-se în entuziaste 
m anifestări cu caracter patriotic. A partic ipat la  m area serbare  patrio tică de la 
ru inele Cetăţii de Scaun, organizată de societăţile cu ltu rale  sucevene, cu ocazia 
in trării României in război. P rin  activ itatea ei. societatea a  fost un factor p r in 
cipal in prom ovarea şi dezvoltarea m işcării m uzical-dram atice rom âneşti in Bu
covina. A ctivitatea ei a fost reluată după 1918.

4. —  SOCIETĂŢI DIDACTICE

a. — „Societatea „Şcoala Rom ână-

A fost în fiin ţa tă  în  septem brie 1883 la  Suceava, din in iţia tiva  unor profesori 
de la G im naziul superior gr. or. d in  oraş, in  fru n te  cu Ş tefan Ş tefureac si T. V. 
Ş tefanelli.

Scopul societăţii e ra  „de a lucra^ p en tru  îna in tarea învăţăm ântu lu i la  po- 
poraţiunea rom ânească din Bucovina" ®. P en tru  aceasta societatea îşi propunea : 
încurajarea, sp rijin irea  şi în fiin ţa rea  de şcoli p rim are  şi secundare, ed itarea  unor 
publicaţii şcolare, acordarea unor burse şi prem ii elevilor săraci, cum părarea  de 
cărţi, tipărirea  de m anuale şcolare, publicaţii d idactice necesare învăţăm ântului. 
Societatea işi propunea. în articolul 10 din statute, să  infiinţeze filiale in oraşele 
şi satele Bucovinei. F ilialele aveau  d rep t scop să sp rijine  învă ţăm ântu l rom ânesc 
pe plan local. Până în 1893 au fost create 14 f ilia le 80. V eniturile  societăţii p ro 
veneau din cotizaţii, donaţii şi colecte, concerte, spectacole. Societatea a adm in istra t 
fondurile a zece fundaţii, create cu scopul de a sprijin i elevii do taţi, d a r  lipsiţi 
•de posibilităţi m ateriale. Ea a  beneficiat şi de sp rijinu l m ateria l a l  „Societăţii 
pen tru  cu ltu ră" cât şi al unor institu ţii şi persoane particu lare  d in  Rom ânia (Di- 
mi'.rie Onciul trim ite  14.000 coroane strânse p rin  colecte la Bucureşti, ia r  Liga 
C u ltu ra lă  trim ite  500 coroane)*7.

!n prim ul an de activ itate, societatea avea  circa 100 de m em bri. P rim ul co
m itet e ra  alcătuit din George Popovici — p reşed in te ; Ş tefan Ş tefureac şi T. V. 
Ş tefanelli — v icep reşed in ţi; A. Daşchevici, S. FI. M arian, A ndrei Paşean, L azăr

82 V. M orariu şi Şt. Paveiescu, Istoricul reuniunii m uzical-dram atice Ci
prian Porumbescu, C ernăuţi, 1939, p 10.

83 Statutele „Reuniunii de cântare ,.Ciprian Porumbescu“ in  Succava, Cer
năuţi. 1905, p.

84 V. M orariu şi Şt. Paveiescu, op. cit., p. 44.
85 lo rgu  G. Toma, Şcoala română, societate culturală in Suceava, Suceava.

1908, p. 36.
86 lbidem , p. 120—130.
87 lbidem , p. 47 şi 72.
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Vicol — membri. O rganele de conducere ale societăţii e r a u :  com itetul central, 
consiliul do control şi juriu l societăţii

Societatea s-a îngrijit, de .crearea claselor rom âneşti para le le  la  Liceul din 
Suceava, pregătind elevii şi tipărind  m anualele şcolare necesare. A a ju ta t m aterial 
elevi şi studenţi merituoşi, prcautiridu-j p en tru  a deveni profesori in şcolile ro 
m âneşti (la U niversitatea din C ernăuţi a în tre ţinu t până în  1910 62 de bursieri). 
In 1906 societatea' deschide un in te rn a i propriu , u rm ărind  educarea tinerilo r în 
sp iritu l ideilor naţionale Din 1903 Societatea dispune de o tipografie şi o lib ră 
rie. p rin  in term ediul căreia au fost vându te num eroase cărţi şi publicaţii ed ita te  
în  România.

Societatea a  publicat num eroase m anuale şcolare, lucrări de lite ra tu ră  ex tra  • 
şcolară în colecţia „Biblioteca de petrecere .şi învă ţă tu ră  pen tru  tineretu l rom ân"

Societatea a  sp rijin it ac ţiun ile  celorlalte  societăţi culturale, cu care  a  co
laborat strâns, Sn vederea realizării scopurilor propuse.

P rin  ac tiv ita tea  sa  cultural-naţională , societatea a  dezvoltat şi m enţinu t o 
atm osferă de auten tică viaţă naţională rom ânească in Succava. Legăturile cu 
Rom ânia au  fost puternice, m em brii ei participând  la  num eroase acţiuni o rgani
zate în patrie. In 1903, societatea a partic ipa t la Congresul şi Expoziţia „Asocia
ţiei rom âne p en tru  în a in ta rea  şi răspând irea  ştiinţelor", la Bucureşti, unde, p rin  
S. FI. M arian, a prim it m edalia de a u r  p en tru  m anualele şcolare ed itate şi alte 
m erite culturale . Nicolae Iorga a  p re ţu it m ult ac tiv ita tea  acestei societăţi, pusă 
în slu jba cauzei un ită ţii naţionale, invitând pe m ulţi m em bri ai săi la  cursurile  
de la Vălenii de M unte. In vara lu i 1913. îm preună cu „Societatea p en tru  cultură", 
a o rganizat la  Dorna Candrenilor, cursuri de istorie naţională, u rm ate de 86 de 
profesori, ele urm ărind  dezvoltarea conştiinţei naţionale şi „ îm brăţişând în treaga 
problem ă rom ânească" ®.

b. — „Reuniunea pcdagogică rom ână din Bucovina".
În fiin ţa tă  în 1893, la  C ernăuţi, societatea işi schim bă denum irea în 1905 

(„Reuniunea şcolară rom ână") şi în 1908 („Asociaţia corpului didactic rom ân din 
Bucovina") Bl.

Scopul societăţii era d e  ă în trun i învăţătorii, profesorii şi alţi oam eni de cul
tură, pen tru  sp rijin irea  şi dezvoltarea in stitu ţiilo r dc educaţie şi instrucţie şi în 
general pen tru  lum inarea  poporului rom ân din ţară . cu ltivarea ştiin ţe lor pedago
gice. teoretice şi p ra c tic e ; răspând irea  şi popularizarea princip iilor raţionale cîe 
educaţie şi instrucţie in popor ; rep rezen ta rea  intereselor şcolii si a învăţătorilor 
în  lim itele legii

A ctivitatea societăţii a fast im pulsionată după 1908, sub conducerea lui 
George Tofan. Ea a partic ipa t la toate  m an ifestă rile  organizate de „Societatea ixvi- 
tru  cu ltu ră” şi „Şcoala Română", desfăşurând si o activ itate  proprie. P e  lângă 
ac ţiun ile  cu caracter didactic, m enite să dezvolte învăţăm ântu l naţional, ea  a d u s  
o intensă ac tiv itate  cu lturală . In acest scop a creat opt cercuri culturale , cu 
p rinzând  35 de localităţi, in cadru l căro ra  au  fost organizate şezători, conferinţe, 
serbări populare.

M embrii societăţii s-au preocupat si de culegerea folclorului şi au  organizat 
o trupă de te a tru  de am atori, în fiin ţată  la Suceava de Li viu M arian. învă ţăto rii 
şi profesorii au  popularizat în cadrul cab inetelor de lectură cunoştinţe ştiin ţifice 
şi au făcut educaţie naţională in lumea satelor.

Societatea a s tab ilit rela ţii eu societăţi s im ilare din T ransilvania şi Rom â
nia. în  iunie 1914 a organizat la Succava Congresul corpului didactic, care a 
reu n it fruntaşi ai învăţăm ântu lu i d in  ţoale provinciile rom âneşti (G. Bogdan-Duică, 
O nisifor Ghibu. Apostol D. Culea, P etre  Dulfu ş.a.). Congresul s-a transfo rm at 
în tr-o  m anifestare naţională de a firm are  a unităţii în tregulu i neam  91,

88 lb idem , p . 185—186.
89 1. V. Goraş. învă ţăm ântu l românesc in ţinu tu l Sucevei (1775—1918), Bucu

reşti, 1975. p. 154—155.
90 /'.inrul „Patria" nr. 103. an U. 1898, p. 4.
91 I. V. Goraş. op. cit., p. 156—157.
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5. —  SOCIETĂŢI FILA N TR O PIC E

a .— „Societatea Doamnelor Rom âne ilin Bucovina“

A fost în fiin ţa tă  in februarie  1891 la C ernăuţi. Din prim ul com itet făceau 
p a r le : Eufrosina P etrino  — preşedintă ; A glaia Isopescu, Eugenia M orariu, A gn- 
p ina Onciul — m em bre. In anu l 1006, Societatea avea 230 m em bri şi 30 de filiale.

Scopul societăţii era  „de a  luc ra  pen tru  în a in ta rea  cu ltu rii şi Sn special a
învăţăm ântu lu i la partea  fem eiască a  populaţi un ii rom âne d in  Bucovina şi pen
tru  sporirea industriei de casă"'8?. In acpst scop. Societatea işi propunea editarea 
de cărţi, acordarea de burse, prem ii şi a ju toare  m ateria le  fetelor. în fiin ţarea de 
cursuri pen tru  industria  casnică, organizarea dc expoziţii.

Societatea a  în fiin ţa t un  curs de lim ba rom ână la  C ernăuţi, u rm at in prim ii
doi ani de -112 fete. In 1906 a deschis o g răd in iţă  şi un  orfelinat. A sp rijin it dez
voltarea învăţăm ântu lu i p en tru  fete ; in 1894 deschide un in te rn a t şi o şcoală 
particu lară  ; in 1898 — o şcoală publică p en tru  f e t e ; a s tă ru it pe lângă au to 
rită ţi p en tru  crearea unui liceu de fete.infiinţat in 1902. A şezăm intele în fiin ţa te  
şi în tre ţin u te  de societate aveau  anenirea să dea tinerelor eleve „o creştere co
respunzătoare stării ce sim t chem ate a  ocupa In  societate, să le cultive principii 
m orale şi religioase, să le  dezvolte sim ţu l naţional"

Societatea organiza şi ac ţiun i culturale , in  colaborare eu celelalte societăţi 
(conferinţe, serbări, reprezen ta ţii teatrale , concerte).

Fondurile societăţii, — provenite din cotizaţii, donaţii, cele 10 fundaţii — 
au fost folosite p en tru  în tre ţinerea  in stitu ţiilo r educative şi a şcolilor în fiin ţate  şi 
pen tru  a ju to rarea  m aterială a num eroşi elevi şi studenţi săraci.

In  anii 1892 şi 1895, societatea a organizat expoziţii cu piese lucrate  m anual, 
u rm ărindu-se p ăs tra rea  trad iţiilo r arte i, populare rom âneşti.

Societatea avea legături cu organizaţii fem inine din Rom ânia, precum  şi 
cu alte societăţi, create în  scopul sp rijin irii rom ânilor din terito riile  subjugate 
(Societatea „T ransilvania" i-a trim is o sun ă de 48.000 coroane, p en tru  a  fi folo- 
siU'i in scopuri filan trop ice)M.

b. „Societatea „Românca tânără“

O societate cu scopuri asem ănătoare a fost şi „Rom ânca tânără" , creată  in 
anu l 1893 la  C ernăuţi. A pariţia  acesteia — a ra tă  1. Gh. Sbiera, care a  fost unul 
din iniţiatorii ei — a fost m otivată de rea lita tea  că „...se sim ţea ran a  ce cultu ra 
stră ină  o făcuse Sn rân d u l tinerilo r intelectuali", care foloseau to t mai ra r  lim ba 
rom ână Sn viaţa cotidiană. De aceea societatea Îşi p ropunea „cu ltivarea reciprocă 
a  m em brilor ei Sn lim ba rom ânească” 95.

A utorită ţile  au  aprobat sta tu te le  după num eroase in tervenţii, m otivând re
fuzul lo r p rin  folosirea exclusivă a lim bii rom âne în cadru l societăţii. A ceastă 
societate nu  a fost sp rijin ită  îndeajuns de celelalte societăţi culturale, încetându-şi 
activ itatea Sn scu rt timp.

La Suceava, din anul 1902 a  început să activeze societatea eu scop cu ltu ral 
s i  filantropic „U nirea Rom uncuţelor."!<i.

92 Sofia Ştefanovici, Istoricul şi activita tea  „Societăţii doam nelor române d in  
Bucovina, Sn volumul Rom ânii d in  Bucovina (J77$— 1U06), C ernăuţi, 1906. p. 75 şi 
urm . Cf. şi Olga Ştefanovici, Societatea Doamnelor Române d in  Bucovina, 5n 
Suceava, X V II—X V III—X IX , 1990—1991—1992, p. 172—178.

93 S. Ştefanoviei, op. cit., p. 81.
94 lbidem , p. 8li.
95 I. Gh. Sbiera, op. cit., p. 412.
9(5 C. Loghin, Statistica societăţilor culturale1 rom âneşti d in  Bucovina, Cer

năuţi, 1935, p. 54.
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6. SO C IETĂ ŢI DE PETRECERE A TIM PU LU I LIB ER  ŞI 
CU LTU RA L-SPO RTIV E

Din dorin ţa  de a se organiza un cadru  adecvai in care intelectualii rom âni să 
se întâlnească, şi p en tru  a-i sustrage de la frecventarea „casinelor" germ ane, in 
Bucovina s-au în fiin ţat cluburi rom âneşti

a. — „Clubul român din Suceava*.

A fost în fiin ţa t in februarie 1887. de profesorul Vasile Bumbac, având ca 
scop „ în tre ţinerea  unui cabinet de lectură şi crearea unui centru  de în tâ ln ire  
şi petrecere pen tru  m em brii să i" '1'.

M ijloacele m ateriale p en tru  rea liza rea  scopului erau  taxole de prim ire, co
tizaţii, donaţii şi unele venituri rezu ltate  din acţiuni ale ei.

Societatea a în fiin ţa t un cabinet de lectură înzestra t cu gazete rom âneşti 
din toate provinciile şi o bibliotecă, (n localul său se organizau în tâln iri, conferinţe, 
petreceri. Societatea colabora cu celelalte societăţi cu ltu ra le  din oraş, in folosul 
cauzei naţionale.

Conducătorii societăţii au fost C onstantin Cosovici, Vasile Bumbac, Eusebie 
Popovici, At. Pridie.

b. — „Clubul rom ân din Rădăuţi" a fost în fiin ţa t in ap rilie  1900.

Scopul societăţii e ra  „form area unui cen tru  de în tâ ln ire  şi petrecere spre 
dezvoltarea şi cultivarea sim ţului .;i datorin ţei de so lidaritate naţională, în trebu in 
ţarea lim bii rom âneşti, dezvoltarea gustului de a ceti şi scrie rom âneşte şi cu lti
varea intensivă a  sp iritu lu i social prin  în treţinerea unui cabinet de lectură şi 
a ra n ja rea  de reprezentări teatrale , concerte, declam aţiuni, serate dansante ş .a ."3*.

P rim ul com itet a fost form at din : Teoctist Tomaşciuc — preşedinte, George 
Luţia . lorgu Toma, A ntoniu Şesan — m em bri.

Societatea a avu t in tre  1900—(903 o trupă de teatru  de am atori, care a p re
zentat spectacole. Ea a sp rijin ii toate acţiunile ' organizate de alte societăţi cu ltu 
ra le  din oraş, contribuind şi la înfiin ţarea unui in te rna t pen tru  elevii români. 
Clubul avea local propriu  şi o sală de lectură, unde se găseau 20—25 gazete, ziare 
şi reviste lite rare  rom âneşti.

c. — Societatea „Rarăul“ dm  C im puluny  a  fost în fiin ţa tă  in 189(>, având ca 
scop „perfecţionarea m em brilor pe teren muzical". In 1904 sta tu tu l a fost modi
ficat, in sensul că Societatea işi p ropunea în tre ţinerea  unui cabinet de lectură 
pentru  a fi centru  de în tâ ln ire  şi petrecere pen tru  m embrii ei. Avea circa <>0 de 
m em bri. Unul din conducătorii ci a fost Em anuil C u p a re n eu ■*’.

d. — „Societăţile dc arcaşi".

Societatea academ ică „Dacia", in efortul ci de em ancipare a  ţărănim ii rom âne, 
a  în fiin ţa t la  sa te societăţi de a rc a ş iI/ '1 A rcâşiile populare erau  m enite să apere 
interesele populaţiei rom âneşti, mai ales în satele mixte, unde ru tenii aveau 
organizaţii param ilitare, înarm ate şi subvenţionate de statu l austriac. Societatea 
„Dacia" a făcut un apel că tre  intelectualii satelor, cu scopul „de a strânge la  un 
loc tineretu l, de a-1 face a ten t asupra  pericolelor care-1 am enin ţă d in  toate p ă r-

97 V. Bumbac. Societatea  „Clubul rom ân d in  Suceava", în volum ul Românii 
din  Bucovina l i 775—1906), Cernăuţi, 190(i, p. 1 OU.

98 1. Toma, Societatea „Clubul român" d in  Rădăuţi, in volum ul Rom ânii din  
Bucovina (1775—1906), C ernăuţi, 190i>, p. 107.

99 In volumul R om ânii d in  Bucovina 11775—1906), C ernăuţi, I90iî, p. 110.
100 Despre activ itatea arcăşiilor populare vezi Kmilian Dan Petrovici, op. cit., 

p . 337—338 cu bibliografia problem ei.
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ţi;e, de a-1 fortifica fiziceşte si m oralm ente". Ea v a  îngrijit ele tipărirea unui regu
lam en t de organizare a  areâşiilor.Scopul lor era : „stingerea incendiilor, dezvoltarea fizică p rin  gim nastică şi
atletică, precum  şi dezvoltarea cu ltu rală  şi socială a  m em brilor ei". P en tru  aceasta 
erau  organizate „exerciţii de pom pieri, exerciţii gim nastice şi atletice, a ran jarea  
dc cortegii pompoase, d e  product :uni gim nastice, muzicale, declamatoria.* şi tea
tra le  ; în tre ţinerea  de coruri vocale şi muzicale, de căoinete de lectură şi biblioteci 
populare, de cursuri d e  alfabetizare şi conferinţe folositoare".

F iecare m em bru p u rta  însem nele organizaţiei, brâu  tricolor in diagonală, 
cu num ele societăţii d in  localitatea respectivă. P ână în 1914, au fost create peste
100 de arcăşii în localităţile bucovinene. care avi au o organizare un ita ră  şi o con
ducere centrală . Societatea „Dacia".

P rin  cerem oniile, conferin ţele şi serbările  organizate in casele naţionale,
tinerilor le-au fost săd ite  puternice sentim ente patriotice. Ei vedeau in acţiunile 
a reuşeşti o pregătire  in vederea realizărilor unor idealuri mai înalte  decât ceea ce 
prevedea regulam entul. De formă, arcâşiile au fost. organizate p en tru  a fi acceptate 
de au to rită ţi, ca nişte societăţi de p regătire  a tinerilor pen tru  stingerea incen
diilor. d a r  in rea lita te  ele aveau să aprindă si să în tre ţină  „focul sfân t al iub irii
d t  neam".

l.F  RI-PERTOIRE DES SOCIf.TPS C iti.T U R E U .E S  NATIO.VAI ES ROUMAINI'.S
EN BUCQMNK (HMU 1918)

1 ■ <i ■ : ,, I, ir ii n ‘ u ' ''
, Rfrsumo

Dans la  prem iere pârtie de l 'a r tu le . l’au teu r pri-şcnte le cadre socio-historiquo 
et politique de l’̂ volution do ce te rrito ire  roum ain. qui en 1775 a e le  occupe
p a r l ’E m pire llabsbourgeois.I.a seconde pârtie  fait le point. d’une m aniere synthâtique, des principales

soci6t6s culturelles roum aines et de leu r contribution ă l'tn iancipa tion  culturelle,.
ecopomique et politique des Roumains, afin, de realiser 1'im ite du  peuple roum:.in.
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UN M ANUSCRIS IN ED IT : „JU N EŢEA  LA ROM ÂNI", 
DE SIM ION  FLOREA M ARIAN (CA PITOLU L „BEREA")

AURA-DOINA CI,OPOTARI

Este cunoscut faptul că, a tunci când s-a stins din viaţă, in 1907, la  nici
60 de an i îm pliniţi, pe m asa de lucru  a folcloristului Simion Florea M arian a
răm as o serie în treagă de lucrări, in  faza de m anuscris, mai m ult sau m ai puţin  li'nisate

In tre  acestea, Juneţea la rom âni - ocupă un  loc însem nat, a lătu rându-se 
(claca a r  fi publicată) şiru lu i de m onografii tem atice rea liza te  de-a lungul unei 
întregi v ie ţiJ de părin te le  M arian, cel căruia, după cum  nota Ovidiu Bârlea, 
..etnografia şi folcloristica noastră  îi datorează o n e ţărm u rită  recunoştin ţă  pen
tru  ceea ce a  rea liza t"4. Aceasta nu în tâm plător, ci, după opinia aceluiaşi autor, 
p en tru  că „m ajoritatea lucrărilo r lui M arian au răm as unice în lite ra tu ra  noas
tră  de specialitate" *. In timp, m etoda de cercetare a câştigat in rigurozitate , au  
ap ă ru t studii bune şi foarte bune pe problem e şi domenii, „dar nu avem  încă 
noi luc ră ri de sinteză de felul celor în trep rinse  de M arian" u.

De aceea, credem , restitu irea ineditelor etnografului bucovinean a r  fi nu 
a tâ t un act de recunoştinţă pen tru  m unca de valoare certă, cât. mai degrabă, 
un ac t de dreptate. Cu a tâ t mai m ult cu câ t m aterialul inedit p ăs tra t la Biblio
teca Academiei şi la  Fondul m em orial-docum entar „S. FI. M arian" din Suceava 
s-ar pu tea constitui în a lte  aproxim ativ  25 de vo lum e7.

Lucrarea Juneţea la români, (436 file, fo rm at 34x20 cm. şi 21x17 cm., 
repartizate  în  11 fascicole), avea să fie a  p a tra  m onografie închinată ciclului 
vieţii, în viziunea lui M arian, urm ând Naşterii la rom âni (1892), N unţii la ro
mâni (1890) şi înm orm ântării la români (1892) şi care  să prezin te datini, obi
ceiuri şi creaţii folclorice specifice „juneţei" (perioada copilărie — tinereţe).

1. D espre m anuscrisele răm ase de la S. FI. M arian (păstrate p rin  g rija fami
liei. in ciuda vicisitudinilor tim pului) au  scris mai m ulţi specialişti. Puţini au fost 
insă cei care le-au cercetat in am ănunt. O p arte  d in  m anuscrisele nepublicate 
au fost p rezen ta te  dc N. Ju la  in R evista  dc folclor, nr. 3 d in  1958. apoi. m ai pe 
larg. de către M ircea Fotea, în m onografia Sim ion Fiorea Marian folclorist şl 
etnograf, apăru tă  la Ed. M inerva în 1987 şi de că tre  B rânduşa Steiciuc Sn Revista  
dc etnografi# şi folclor („Contribuţii la cunoaşterea m anuscriselor inedite a le  lui 
Simion Florea M arian"), nr. 3/1988.

2. M anuscrisul se află la Fondul m em orial-docum entar „Simion Florea M a
rian" d in  Suceava, cu nr. inv. 65i>—666.

3. P rim ele culegeri de folclor le face incă de când se afla la gimnaziul din 
Suceava, de la v ârsta  de 17 ani.

•!. O vidiu Bârlea. Sn Revista  (le folclor, 1957. nr. 3, p. 123.
5. lbidem .
<>. lbidem.
7. Mircea ' Fote.’i; Sim/tm Florcu Marian folclorist şi etnograf. E ditura M inerva. 

Bucureşti. 1987. p. 187. ’ ■ " -.
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C hiar pe prim a filă a m anuscrisului apare  planul acestei m onografii con
cepute in 17 capitole :

I Schim barea d in ţilo r
11. Bortirea urechilor

III. Jocurile copiilor
IV. Jucăriile  copiilor 
V. Scâlciatul

VI. D epărtarea ploii
VII. O cupaţiunea copiilor 

VIII. Portul tineretu lu i
IX. Jocurile tineretu lu i (introducerea in joc)
X. Instrum entele m uzicale 

XI. Serenada feciorilor
XII. Şezătoarea

X III. Farm ece şi v ră ji
XIV. O cupaţiunea tineretulu i 
XV. F rizu ra  capului

XVI. Poreclele 
XVII. Sudalm ele
Se im pune m enţionat fap tu l că, in întregul lui. m anuscrisul Juneţea la 

rum âni p rezin tă un aspect (mai degrabă) inegal : texte b ine închegate, pregătite 
p en tru  tip a r  (Jocurile copiilor — fascicola 9 şi nerea  — fascicola 10) alternează 
cu a lte le  nesistem atizate suficient (sau ch iar deloc).

M anuscrisul afla t in  Fondul de la  S uceavaK se prezin tă după cum u r 
mează :

— fascicola 1, cu 45 de file, cuprinde m aterial folcloric şi num eroase in 
form aţii referitoare la Schim barea dinţilor, Bortlrea urechilor şi Scăldat. D a
lele sunt adunate  prin  in term ediari, in special cu a ju to ru l chestionarelor (cu
răspunsuri până in anul 1902) ;

— fascicola 2, cu 53 de file, cuprinde m ateriale referitoare la Jocurile co
piilor, „jocuri copilăreşti", după expresia lui M arian : de-a ascunsul, jocul mi-
joarcei, de-a foaixi oarba etc. ;

— fascicola 3, cu 52 de file, conţine inform aţii despre  Jocul copiilor : i.iusca
şi bobocii, de-a f/rădiniţa, de-a griţarlul, de-a hapucul, de-a îm păratul etc. ;

fasciola 4, cu 23 de file, se referă la porecle, şi „diferite versuri la jocu
rile copiilor" — m aterial de studiu. E xem plu : „Pâţâgae, gaie. ce ai în tig a ie?  
un picior de o a ie ! da cin 'ţi l-o d a t ? popa d in  Bârgâu, bată-1 (sau ţie-1) D um 
nezeu...", com unicată de Ioan B rătean, elev III, Stupea ;

fascicola 5, cu 59 de file, conţine m ateriale referitoare la Jocurile co•
i,iilor, aduna te  de asem enea prin  in term ediari ; pe alocuri, unele pagini au vin 
semn pu.s de M arian, ceea ce înseam nă că de acolo au fost luate inform aţiile
şi tipărite  in diverse publicaţii :

fascicola 6, cu 24 de file, păstrează m aterialu l adunat pentru  capitolul
12 din planul alcătu it de folclorist — Şeză toarea; se referă la datini şi cre
dinţe, uneori se dau trim iteri („vezi Familia, an XVIII, 1882. p. 376"). d esp re :
şezătoare, căutatu l în bobi, descântece de dragoste etc. ;

fascicola 7, cu 22 de file, conţine „cântece şi datin i referitoare la şeză
toarea fetelor, adunate  de Simion Florea M arian, 1876", folcloristul făcând şi 
o in troducere in acest suniect : „Ştiţi ce e .şezătoarea ? — F cea mai {plăcută

il. Fondul m em orial .,Sim ion Florea M arian" de ia  Suceava a fost organizat 
in ch iar „casa câştigată cu condeiul" in care a  tră it folcloristul si a  fost deschis
in  anul 1974.

9. M enţionăm că m aterialu l in discuţie a fost îm părţit in cele II fascicole de 
c ă tre  prof. Mihai Cărăusu, ginerele lui M arian.

10. C apitolul pe care  l-am  ales acum  spre publicare a  fost redacta t in formă 
defin itivă  de autor ; ocupă paginile 27—31, in m anuscris.
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desfă tare  şi to todată ocupaţia copilelor d e  la ţară . Un bal pompos, o serată
splendidă nu desfâtează, nu delectează pe o dom nişoară a tâ ta , ca pe o copilă 
ţă rân ă  — şe z ă to a re a ! ...Dorul — visul copilei e : să  poată m erge cu furca-n
şezătoare, căci atunce e faUi mare, fa tă  fecioară.". In tr-o  form ă ex trem  de lim 
pede, sun t p rezentate mai m ulte tipuri de clacă : de desfăcat, de cosit, de se
cerat, de adunat, de m eliţat etc. Acestea se fac num ai in  zile de sărbă toare : 
Foca, P alie  (a doua zi după Sf. Ilie), M arina, in toate joile după Paşti, până  
la Rusalii etc. (p. 15) :

— fascicola 8, cu 51 de file, cu referire  la Jocurile copiilor, însum ează
m ateria l inform ativ adunat prin  colaboratori din diverse localităţi : Crasna, Pă- 
trău ţi, Udeşti, P ârteştii de Jos, S trorojineţ, Sf. Ilie, Stupea, Zahareşti, Bălă- 
ceana, Vicov de Sus, Scheia, Suceava, Corla U i.

— fascicola 9, cu 36 ele Iile, cuprinde datini şi cred in ţe despre Jocurile
copiilor („De-a m ijoarca", „de-a m âţa oarbă", „de-a puia-gaia", „jocul mingii", 
„poarca", „vacile", „cucul") — m aterial redac ta t în tr-o  form ă defin itivă de că tre  
autor, precum  şi despre S că ld a t;

— fascicola 10, cu 30 de file, se re feră  la „datin ile poporului rom ân — 
ospăţul feciorilor : „Berea", cu m aterial inform ativ  ad u n a t personal şi trim is de 
colaboratori (P. Beşa clin N ăsăud ii oferă tre i descrieri, iar P. P relipcean din 
Scheia — u n a ) ,u :

— fascicola 11, cu 41 de file, conţine note, inform aţii, articole din presă 
cu referire  la Berc, horele sau danturile, instrum ente m uzicale , însoţirea co
piilor, portul tinerelului, jocurile copiilor.

în a in te  de a transcrie  in continuare capitolul ined it Berea  (fascicola 10), 
m enţionăm  câ ortografia tex tu lu i a fost adusă la zi (s-a înlocuit, când a fost 
cazul, e cu «, a fost elim inat u final etc.), în schim b au fost p ăstra te  particu
la rită ţile  lexicale, aceasta p en tru  a  respecta specificul operei, în întregul ei. No
telor au toru lu i li s-a d a t cursivitate.

DATINILE POPORULUI ROMAN : BEREA

Astăzi, când coasa civilizaţiunei moderne, pe zi ce m erge dărâm ă câte o 
datină  frum oasă şi necesară a naţiunii noastre, astăzi, când lumea noastră cea 
m ultă  de acum , ca ie  se num eşte in teligentă şi cu ltivată, socoteşte câ aceea e 
îna in tare  dacă ea se îm popoţiază in petic străine  nu num ai dispreţuim !, dar 
având ch iar şi de râs datin ile  părin ţilo r şi a străbun ilo r noştri, datinile, care 
erau  şi a r  fi incă cele mai practice şi mai frum oase idile, ce z i c ! care a r  fi 
încă cel mai lucitor şi mai dulce nim b al tu tu ro r solem nităţilor noastre fam iliale 
şi naţionale, astăzi in fine, când civilizaţia cea fals înţeleasă pe care mai ade
v ăra t am putea-o num i poleire lucie, dar înşelătoare a  mai tu tu ro r „obiceiurilor 
noastre celor vechi şi trad iţionale  ne am enin ţă a nu  ne mai cunoaşte ce şi cine 
suntem , de unde ne tragem , ce ţâ ţă  am  supt şi pe cc păm ânt ne nu trim  — re
producem  aici o datină, care până mai ieri a la ltă ie ri a fost in vigoare, şi s-a 
se rb a t de către  feciorii ţă ran i cu cea mai m are solem nitate în unele părţi ale 
Bucovinei, mai cu seam ă în  sa tele colonizate oarecând de fra ţii ardeleni, care acum  
pe zi ce m erge apune din viaţă.

Această datină, deşi acum  puţin  însem nată, d a r de m are im portanţă pen
tru  originea noastră, se num eşte O spăţul feciorilor de la ţară sau, după cum 
o num esc ei înşişi, Berea.

Berea  e o datină  veche şi se serba to tdeauna în  sărbătorile  C răciunului 
de că tre  feciorii şi fetele de la ţa ră . Cu vreo câteva zile îna in tea Crăciunului 
toţi feciorii, holteii, d intr-o com ună se adunau  la un loc, la o casă anum ită, 
şi aici adunaţi fiind, încep a se consulta în tre  sine, cum  vor petrece să rbă to 
rile  ven itoare şi cum  vor a ra n ja  Berea.

In tre  cei adunaţi se află  feciori de toată m âna, mai bătrân i şi mai tineri : 
bătrân ii, care au d a t dem ult în  Bere, şi cei tineri, care încă n-au  d a t defel.

B ăietanii, care încă n-au  in tra t de fel în  joc, care n-au  juca t nici la o 
adunare  până acum , trebuie m ai în tâ i să joace la această petrecere, la Bere, 
şi de acolo vine zicala a da sau a pune In Bere.

îs  — A n u aru l U ucovlnci



242 AURA-DOINA CLOPOTARI

Deci cei tineri n-au vot la  orice dezbatere, ce se face in  astă adunare, ci
num ai cei îna in ta ţi in etate, ..c a re  au  dăt m ai de inul te ori în  bere..., ci ei
trebuie num ai să asculte ceea ce ii s-a porunci de cei mai m ari.

A dunaţi fiind aici, cum  am  zis, toţi acei câţi au  să deie in  Bere, se scoa
lă unul care e  mai bătrân , m ai onorat şi m ai expert şi începe urm ătoarele :

„— Vedeţi f r a ţ i lo r ! Dumnezeu e m are şi puternic, el ne-a d ăru it v ia ţă  să
ajungem  iarăşi aceste sân te  sărbători, şi fiindcă-i pu te rn ic  el n e  v a  d a  v ia ţa  
ca, cum  le-am ajuns, aşa să le şi petrecem  in veselie şi bucurie, deci lui să-i 
m ulţum im , pe dânsul să-l lăudăm ."

„— Noi, fra ţilo r ! ne-am  aduna t aici sp re  scopul acela ca să  serbăm  şi în
acest an, pe la aceste sân te sărbători, datina  cea străbună, Berea, precum  a u
serbat-0 moşi din străm oşii noştri. D a ! S-o s e rb ă m ! Căci atunci ne-ar fi ru 
şine când am uita-o această datină  frum oasă cu totul. Deci in  un ire  şi fră ţie  
vom petrece aceste zile îm preună cu bucuria şi fră ţia , p recum  au făcu t aceasta 
şi părin ţii noştri, num ai a tâ ta  vă spun... fiţi cum inţi, bine ştiţi, ca să nu vă
faceţi de ruşine înain tea străin ilor, care, după cum  vă este cunoscut, toţi pasul
nostru  ni-1 urm ăresc şi voiesc ca num ai ei să fie mai cum inţi şi să ne strice
eLiceiuI !"

D upă aceste cuvinte rostesc cu to ţ i i :
„— Unire să fie şi onoarea vom păstra-o  !"
Unul d in tre  dânşii, care e mai is te ţ şi m ai îndrăzneţ, m ai adaugă şi cân

tecul u rm ător :

In unire şi fră ţie  
Ş i In dulce arm onie 
Noi aceşti câţiva feciori 
Aste sânte sărbători 
Le-om petrece tc t jucând.

Căci vai Doamne drag li-e lor 
Să joace in sărbători 
O : drăguţi de subsuori.
Vom serba 
Berea.
Vom cânta.
Vom juca.

Tot jucând şi chiuind.
Tot jucând cu fete m ari 
Cu fete de gospodari,
Vom juca fetiţele.
Vom juca drăguţele.

Vom m ânca 
Şi vom bea
Vin de cel bun, p ipărat, 
Căci aşa e -ndă tina t 
Pe 1-aceste sărbători 
Să petreac-orice feciori !..."

După toate  acestea aleg doi inşi d in tre  dânşii care sun t mai bătrân i, mai 
experţi, mai de onoare, denum indu-i conducătorii acestei petreceri, dându-le 
num ele Colccri san Vataji, adică : lăutori de sam ă peste toate, peste băuturi
şi peste colacii /p e /  care-i aduc fetele când vin la joc la Bere.

După aceasta aleg pe doi sau trei d in tre  cei tineri, ce acum a în tâ ia  oară
u In Bere, num indu-i chiamători, având aceştia să poftească pe Ia toate ca-

-—  “ x  * , : ~ x  / i : m n r * f i n n ’i m i  n S r i n t i J  I n r  I n  in r»
dau . . . ........ . ............ ....... .... ... . . . . . .
sele unde se află  fete m ari, ca să v ină ele d im preună cu părin ţii lo r la  joc
Ia Bere.

Mai departe  aleg doi inşi a ran ja to ri peste lău tari şi peste  joc, precum  
să ţină şi odaia unde se vor petrece dânşii, ca să nu se afle n im ene pe urm ă 
d in  oreşicari cauze atacat.

In fine, pun Sn cale câte cât are să contribu ie unul p en tru  lău ta ri şi pen tru
băutură. ..

Cei mai tineri, fiindcă pen tru  prim a oară dau Sn Bere, de aceea contribuie
/c u /  mai pu ţin i bani. însă mai m ultă  bău tu ră , ceilalţi potriv it, fiecare câte o
balercă cu bere sau cu vin-ars.

I n  fine, după ce s-a ho tărâ t toate cum au să urm eze, cum şi cu ce a re  să
s-arate  fiecare Sn ziua de C răciun la  Bere, se duc fiecare pe acasă.

XI

Ziua de Crăciun a sosit... K spre sară... toţi cei de m ai sus am in tiţi feciori 
se adună la  casa unde a re  să fie Berea. F iecare aduce câte o glajie de v in-ars
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Sn tră istu ţă  şi o dă Coleerilor in m ână. Colc.rrii au  căm ara lor separată şi acolo 
lcr s trâng  pe toate.

L ăutarii au sosit. A ranjatorii poruncesc lău tarilo r să cânte. L ău tarii Sntonă 
viorile pe horu... toţi feciorii adunaţi se prind de m âini si încep a juca cu nişte 
paşi fantastici, când în d reap ta, când Sn stânga, când legănându-se, iar unul d in 
tre  dânşii, m ai ales un  aran jor, Sncepe a chiui :

F runză verde mere, pere, 
Aferim de-a noastră  bere. 
Bere ca la noi in sat,
Nici nu este, nici s-afla t I

Daţi feciori încetişor 
Tot picior lângă picior 
Să se ducă vestea-n sat 
De-a nost’ joc prea m inunat etc.

Cum se fineşte hora aceasta. chiamator>i se depărtează p rin  s a t şi Sncep a 
chem a fetele...

Ceilalţi feciori insă joacă to t m ereu.

UI

Cum ajung  chiam ătorii la  o casă unde se află vreo  fa tă  m are şi cum in tră  
înăuntru , după ce dau bună  sara, începe unul u rm ătoarele :

C instiţi gospodari. 
Neam de boeri m ari 
Este-un obicei 
L a noi la rom âni 
P ăstra t din străbuni, 
Ca pe la Crăciun 
O ricare rom ân 
Să se veselească 
Vesel să trăiască, 
Cum  s-au veselit 
Domniilor voastre 
P ăn 'la  Berea noastră. 
Ca noi să jucăm  
Să ne petrecem  
Cu toţi îm preună 
Şi cu voie bună 
A ste zile sân te 
Şi s-au petrecut 
C hiar ai noştri moşi 
Moşi din restrăm oşi.

Deci dac 'ar să fie 
Astă veselie 
Şi la noi aceşti 
Soli îm părăteşti 
Vă poftim  acum a 
Să faceţi ch iar una 
Să veniţi cu fiica 
D om niilor voastre 
Ca noi să jucăm  
Să ne petrecem  
Şi cu voie bună 
Cu toţi îm preună 
Aste zile sân te 
De Dzeu rânduite. 
Cine poate şti 
Ori de-om mai tră i 
P ână la  a l t  an  ; 
Deci Sn acest an 
Vă poftim  veniţi 
D ar nu bănu iţi !...

„— Cât din partea  noastră — răspund  părin ţii copilei la  aceste cuvinte — ne vom 
îm plini datorin ţa , după cum ne e şi cerin ţa  şi ceea ce se cuvine, m ulţăm im  din 
toată inim a că nu ne-aţi înconjurat."

După. aceste cuvin te d in  partea  chem ătorilor < şi d in  p arte a  p ărin ţilo r copilei, 
ies chem ătorii şi se duc mai departe, repeţincl tot aceste oraţiun i la  fiecare casă. 
In fine, gătind de chem at pe la toate fetele, se întorc iarăşi la  bere, jucând  şi 
aceştia d im preună cu ceilalţi până mai în zori.

IV

A doua zi de Crăciun d im ineaţa Sncep fetele poftite a se găti de Bere. însă, 
deoarece feciorii contribuie cu bani pen tru  lău tari şi d ife r ite . bău turi, fetele încă 
sun t îndatorite să contribuie /c u / ceva. şi m ai ales /c u /  m âncare.

Ele trebu ie  să ducă la B ere colaci şi altele, nuci, m ere etc. F a ta  care m erge 
de la o Bere la  alta, pen tru  că de m ulte ori sun t şi mai m ulte beri În tr-un  sat, 
şi nu duce colacul la acea Bere, după cum e datina, e nebăgată Sn sam ă de ori
şice fecior, fie ea cât de onorată şi cât de frum oasă. Şi oare de unde vine aceasta ?

De-acolo, câ aşa e datina  străbună şi aşa trebuie să fie ! cum fac ele multe, 
aşa trebuie să facă şi acea una, dacă doreşte să fie jucată.

Pe lângă colacul care este îndă tina t, m ai duc fetele la Bere :
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în v ârtite  in lavele.
Mere, nuci şi alunele.

Colacul, ce-l duc letele Ia Berc. nu e un colac o rd inar şi mic, ci e un colac 
m are. îm podobit cu d iferite  flori.

V
Cam la o oră după am iază incep fetele a se duce la Bere, feciorii insă se 

adună mai de tim puriu.
Colcerii d im preună cu ceilalţi a ra n ja to ri au  pus toate treb ile  aşa de bine in 

cale. că pot fi in orişice m inu t gata a  prim i cu braţele deschise pe oaspeţi. In tr-o  
odaie e  o masă m are aşternu tă , p lină  cu tot felul de bucate şi cu bău turi. In acea 
odaie prim esc dânşii pe oaspeţii veniţi, pe părin ţii fetelor, punându-i după masă 
şi einstindu-i ; iar pe fete, care cum vin le apucă d ina in tea p ărin ţilo r la  joc şi 
le  joacă până ce se fineşte jocul care  se cântă. După aceea, le pun  şi p e  dânsele 
la masă Fetele însă stau num ai' oleacă şi ia r  se scoală şi joacă, pe când părin ţii 
lor stau  mai mult.

K de însem nat, când se duce o fată  la Bere, colacul ce a re  să-l duca dânsa
trebu ie să i-1 ducă m aică-sa. iar in lipsa aceleia, o m ătuşă sau o soră m ăritată .

Toţi părin ţii care v in  cu fiicele lor la  B ere sun t b ine p rim iţi şi cinstiţi.
Colceril iau colacii din m âna m aicelor fetelor şi-i duc in căm ăru ţa  lor de 

mai sus am intită, unde se află toate bău tu rile  şi m âncările lor. Din colacii aduşi 
mai d ina in te  iau şi. tăindu-i, ii pun pe m asă d ina in tea oaspeţilor noi veniţi, 
dându-le  de gustare şi cinstindu-i cu bere sau eu vin-ars. F iecare fată, fie ea 
bogată sau  sărm ană, fie frum oasă sau  nu prea, la  petrecerea aceasta — la Bere. 
nu e deosebire, toate su n t jucate până  in tr-una, toate  sunt îndestulate..

VI

De la  o  oră, cum  am  zis, şi până se înserează b ine — tot un joc şi-o veselie. 
Cum  inserează, fetele părăsesc B erea şi se duc pe acasă . feciorii însă răm ân 
indărăpt, se pun  num ai ei in ei la m asă, m âncă, beu şi se v ese le sc : după 

aceea se scoală şi incep iarăşi a ju ca  p ân ă  în  cealaltă d im ineaţă.
A tre ia  zi de Crăciun iarăşi se adună fetele la Bere insă acu fără ca să

aducă colac, a fa ră  de acele care  vin de la  o a ltă  Bere, care n-au  fost în ziua tre
cută. Acele trebuie să aducă, dacă voiesc să fie jucate şi să r.u steie să vândă 
p ln tre je i deoparte, u itându-se la celelalte fete cum  joacă şi cum se drăgostese 
cu drăguţii lor.

In această zi se petrec  dânşii ca şi in ziua trecută...
U rm ează to t acele ceremonii. P etrecerea  durează şi acum  până ce înnoptează 

bine, apoi se sparge cu totul.

VII

Jocurile înda tina te  la Bere (la ospăţul feciorilor de la  ţa ră) sun t tot acele ca 
şi la  a lte  petreceri.

Voi să inşir unele, socotindu-le aici la  locul lor mai po triv ite  decât orişi
unde, d in  care  m -ain in te resa t foarte m ult, una : fiindcă p a rte  d in  dânsele sun t 
străvechi, având trad iţiunea lo r rom ână, iar o p arte , deşi su n t m ai noi. d a r  totuşi
su n t adevăra t româneşti.

Eu num ai din acel punct de vedere voi să le descriu pe unele aici după 
cum  le-am  văzut jucându-le în unele p ă rţi p en tru  ca, cu durere  voi să m ărtu 
risesc. tine re tu l de acum , d in  unele părţi a le  Bucovinei, m ai degrabă se lipeşte 
de cele stră ine  decât de cele s t r ă b u n e ; el le  joacă pe cele s tră in e  mai cu plăcere, 
pe când- cele străbune, rom âno-tradiţionale, le u ită  cu totul ; aşa de. ex. vedem pe 
jun im ea rom ână locuitoare aproape de oraş jucând Polca, Tram blani, Vallior, 
yiazur-Polca  etc. etc.

Jocurile  adevărate  rom âne vechi şi m ai noi, câte voi să le  inşir aici şi 
pe câte le  cunosc cu mai de aproape, su n t u rm ă to a re le : Hora, sau  cum  îi zice
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poporul de jos. M nldovincasca, Arceineiuei, Corăbiasca, Ursăreascei, Unyureasca, 
Ciojul, Ţ iitura, Ardeleanca, Braşoveancn, Tropoţcletc, Sârbeasca, Ilarei lui Cuzei, 
Hora lui Hurmuzachi, N evăitu ica , Olteneasca.

1) Hora este un a  d in tre  cele m ai frecventate şi p lăcute dan ţu ri ale rom â
nilor. Ea este cea mai veche şi mai naţională decât toate.

Hora e sim bolul unirii, a dării de m ână într-o  singură familie, şi se rep ro 
duce in zilele noastre  întocm ai c i  acele clietruri romane, ce se văd pe m arm ora 
capiscelor rom ane ’.

Hora sc joacă astfel : dăn ţu itorii, a tâ t feciorii cât şi fetele, a căror num ăr nu 
este fixat, se  apucă de m ână şi form ează un cerc — fiecare poate in tra  şi ieşi 
după plac.

Se joacă în rând , indoind un  picior in vrem e ce celălalt face un pas înain te 
sau indărăp t, to todată b ra ţe le  se clatină în c e t ; dăn ţu ito rii se  apropie •■au întind 
cercul, to t cu acele m işcări, ccca ce dă horei un aer de indolenţă si de alene care 
nu se în tre rum pe decât de un vesel dăn ţu ito r care m anifestă veselia sa bătând  cu 
furie  cu picioarele pe păm ânt.

Această legănare graţioasă se cuvine mai cu sam ă de a se exprim a in  
muzică.

Când e cercul m are, lău tarii se vâră  Sn m ijlocul lui si, pe lângă aceia ce 
cân tă din vioară, mai cântă şi din gură. unele cântece vesele si glumeţe, care 
asem enea se num esc hore.

In părţile  de miazăzi ale Bucovinei, de la Suceava si până ce intri in T ran 
silvania. se m unesc aceste cântece cu care su n t hora sau şi a lte jocuri îm preunate. 
chiuituri, p en tru  câ, afa ră  de lău tari, feciorii le strigă in joc când sunt bine 
dispuşi.

In gura poporului rom ân se află nenum ărate  ch iuituri, care nu num ai pen tru  
sine, d a r  şi p en tru  fiecare joc su n t b ine acomodate. Aici voi reproduce o chiuilurâ 
(horă) pe care o chiuie feciorii num ai la Bere si nicăieri in alt loc, nici la una 
d in tre  altele petreceri naţionale, lat-o  :

F runză verde mere, pere. 
Aferim  de-a noastră Bere. 
Bere ca la noi aci 
Nîci n-a fost. nici n-a mai fi. 
Câte fete-n sa t la noi 
Toate sunt aicea, măi 1 
Fetele cele frum oase 
Cu cosiţele întoarse,
Cu gerdanuri pe la  gât 
Toate la noi au venit.
De la ceialaltă B e reJ 
Au ven it la noi a cere 
Să le trim item  şi lor

M ăcar câteva de dor.
Da’ noi, zău, nu le-om trim ite. 
Că n-au v ru t să ne asculte 
Să lie Berea Ja un loc 
Să jucăm  cu toţi un joc.
Să fie Berea-ntr-o casă 
Să cinstim  toţi la  o masă.
Nu le-om trim ite  nici două.
Că ne trebu ie  si nouă 
Că şi noi le ştim  juca,
Şi le ştim  şi săru ta , 
l.e  ştim  săru ta-n  guriţă.
Că ni-s dragi, câ-s rom âncuţe

2) Arcanaua. Cu cât m işcările horei sunt mai line şi mai egale, cu a tâ t cele 
a ’e jocului de brâu  sau  Arcanaua  sun t mai vioaie şi m ai anim ate.

D ănţuitorii, num ai feciori, se ţin  cu m âna stângă la cingătoare, b râu , prind 
m âna dreap tă pe um erii vecinului. Ei execută un pas să ltă tor cu cea mai m are 
iuţeală.

C om andantul, Sn frunte, ţine un b ă ţ Sn m âna d reaptă, şi când joacă, po tri
veşte, dacă e dan ţu l m are, ca să v ină vis-â-vis cu cel din urm ă, cu codaşul, iar 
cei din m ijloc form ează un semicerc, ce cu a tâ t să dev ină p riv ito rilo r jocului mai 
g raţios şi mai p lăcut la  privire.

NOTEI.E AUTOKUI.UI

1) Dl. V. A lecsandri in : Pco.Ui popor, ale Românilor, ediţiunea cea mai nouă.
2) Dacă mai este şi a ltă  berc Sn sat.
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A rcanaua a re  mai m ult de 12 figuri şi mai fiecare figură are  pasul săllător.
:t) Corăbiasca o joacă num ai (eciorii, ţinându-se de brâu ca şi la A rcanaua. 

Paşii acestui joc sun t foarte iuţi, dăn ţu itorii ba t în pinteni de 12 ori. toţi deo
dată, cu tact.

•1) Ursăreasca, o joacă doi câte doi, un fecior şi 0 fată  ţiindu-se de o basma 
şi întorcându-se am bii deodată pe sub dunsa, pe sub mâini.

H oraţiu zice in am in tirea  sa despre jocurile rom ane „Sisit vo.x cân tă , si 
m ollia b rach ia  saltă", aşa fac şi rom onii noştri de astăzi, că in jocuri zic versuri 
in cadenţă despre mii de mii de obiecte, ia r  cu m âinile fac deosebite figuri şi 
învârtitu ri, ceea ce acuş se vede, când rom ânul apucă jucătoarea de m ână. mai 
întâi e cu luare am inte la m elodii şi, după ce sună bine v ioară vreo câteva învâr- 
titu ri. o intoarce pe sub m ână.

Iaca versurile  ce le ciiiuie rom ânii la  U rsărcasea:

U ! săracii u rsarii 
Cum se joacă cu banii.
Iară  u rsăriţe le  
Mormăiesc ca m âţele 
P rin  toate cotruţele.

5) Ungureasca are  ceva asem ănare c u . corăbiasca, num ai in a tâ t se deose
beşte câ o joacă in mai m ulte figuri.

Poporul necult num eşte pe fraţii săi d in  T ransilvania U ngureni, d a r aceasta 
o fac num ai din m ânie asupra  ungurilor, si pe aceştia ii poreclesc, fiindcă locu
iesc d im preună eu ungurii.

S. FI. M arian. Î.'HÎO

UN MAN USC RIT IN EDIT : ..LA JE U N E SSE  CJ1EZ LES ROU M A IN S" 
DE SIM ION FLOREA M ARIAN (C H A PITR E „LA EIF.RE")

Hesume

l.’article  que voici se propose de restituer un chap itre  inedit d ’une tros 
im portante m onographie them atique ecrite par le folkloriste et ethnographe de 
Bucovine. Sim ion Florea M arian, in titu lee ,J.:i Jaunesse chrz leu lloumaSus", 
restee â l’e ta t de m anuscrit. I.e chap itre  s'appelte ,,/.o Bierc" i„l.e repas des 
j<‘urti>\ () la campagne") e t il deerit une ancienne coutume du  peuple roum ain. 
ayant tră it aux  joUrs de N’ol:l, coutume p resqu’oubliee de nos jours. I.e m ateriei 
inform atif se trouvan t â la base dc ce chap itre  a <He recueilli d irectem ent par le 
folkloriste ou bien envoye p a r  des collabornteurs, ju squ’ en 10W).

CREA ŢIA  M UZICALA RELIGIOASA A LUI C IPRIA N  PORUM BESCU

T1TUS MOISESCU

Dacă noi am lăsat să dăinu ie tăcerea peste bogata creaţie m uzicală religioasă 
a  lui C iprian Porum bescu a tâ ta  vrem e, fără să ne aplecăm  cu o mai m are stă 
ru in ţă  asupra  acesteia, râu  am făcut. Am ignorai astfel un com portam ent de 
creaţie  în care com pozitorul bucovinean a realizat un destu l de cuprinzător reper
toriu . cu o m elodicitate de m arc expresiv ita te  — caracteristică de altfel cunoscută 
şi apreciată ca atare. Se cuvine deci ca acum să purcedem  la restab ilirea  dim en
siunilor exacte ale acestui do ioc neglijabil com partim ent al operei sale componistice.

C reaţia m uzicală religioasă a lui C iprian Porum bescu ne este prea puţin  cu
noscută, ea nefiind cercetată in întregul ei, d in d iferite  m otive. Desigur că cel mai 
im portan t este cauzat de faptul că m anuscrisele răm ase su n t răspând ite  prin  d ife
rite  biblioteci din ţa ră  — In Suceava, Bucureşti, Braşov. C luj-Napoca, T im işoara 
etc. — şi chiar în colecţii particu lare (l.eca M orariu, N ina Cionca etc.). unde accesul 
cercetătorilor avizaţi este destul de relativ . Multe titlu ri de lucrări, deşi anun ţa te  
în d iverse m onografii şi cataloage, nu se mai găsesc, ele fiind p reluate ca a ta re  de 
unii cercetători fără o confrun tare d irectă  cu m anuscrisul, fapt ce transpare  in 
mod clar din evidenţele publicate. Toate aces te i au  îngreunat o catalogare siste
m atică a  creaţiei religioase a lui C iprian Porum bescu. deşi există m ai m ulte încer
cări. propuse de Leca M orariu Sn cunoscuta sa m onografie — ce sta incă să apară  
în dep linăta tea  ei — de Viorel Cosma în Lexiconul său. de O ctavian I.azăr C.osma 
in Hronicul m uzicii româneşti, de Ni cu M oldoveanu in tr-un  studiu publicat prin  
1-/83 in rev ista  „Studii teologice", si de m ulţi alţii care s-au re ferit la  creaţia  
com pozitorului rom ân. Iar dacă la toate acestea mai adăugăm  si num eroasele va
rian te  şi p relucrări in care au circulat cân tările  religioase ale lui C iprian Porum 
bescu, ne putem  da seam a de câta com plicaţii .se ivesc Sn a stabili d im ensiunile 
exacte şi valoarea artistică a acestei creaţii religioase, ce trebuie înscrisă in mod 
corect in patrim oniul muzical românesc.

In trecutul meu muzicologic nu m -am  ocupat de creaţia  lui C iprian Porum 
bescu, în general, şi nici rie cea religioasă, in mod special, desi am luat contact 
direct cu unele lucrări ale compozitorului cântând in diferit'" form aţii corale re li
gioase __ la Biserica K retzulescu d in Bucureşti, in Corala Patriarh iei, Ia Biserica
D om niţa Bălaşa. iar mai recent in Asociaţia corală „Te-Deum laudamus". Insă am 
in tuit faptul că această creaţie există ca atare, constituind un com partim ent de 
sine stătător, ech ilib ra t şi in teresant nu num ai prin  s tructu ra  propriu-zisă a m u
zicii. ci şi p rin  conceptul liturgic in care aceasta se încadrează şi ii este destinata, 
în  dorin ţa  de a  face aici un scurt expozeu al acestei muzici, am luat contact cu 
d iferite surse bibliografice şi cu unele lucrări ale compozitorului pe care le-am 
p u tu t recupera in pu ţinu l răgaz pe care l-am avut. M-au su rp rins însă câteva 
aspecte destul de in teresante, dacă ţinem  seam a de epoca in care a creat com
pozitorul şi mai ales de experienţa lui în acest domeniu.

In unele bibliografii ii este a tribu it lui Ciprian Porum bescu un repertoriu  
religios destul de cuprinzător, considerând in felul acesta că m uzicianul a com
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pus muzica Ia nu mai puţin  de şase L iturghii, m ajoritatea fiind destina te corului 
bărbătesc, ca rezultat, probabil, ul experien ţe i sale d irijo rale  şi com ponistice la  
Societatea „Arboroasa" din Cernăuţi. Acestor L iturghii Ji se adaugă un num ăr 
im portan t de creaţii cu caracter concertistic sau de cult — psalm i, axioane dum i
nicale, axioane praznicale (destinate unor sărbători mai im portante de peste an), 
ehinonice sau pricesne dum inicale sau săptăm ânale, tropare, cân tările  Prohodului 
d in  V inerea M are etc. S un t astfel m enţionate cân tări ce ar trebui să facă parte  
d in tr-una  din L iturghiile m enţionate, a căror provenienţă a r  trebui lăm urită  : fac 
ele p a rte  din cele şase L iturghii sau reprezin tă piese separate  ce a r  pu tea fi con
siderate ca o com pletare de repertoriu , devenind astfel o anexă a celor şase L i
turghii ?

D ar ceea ce surprinde pe un cercetător avizat in acest gen de muzică este 
faptul câ C iprian Porum bescu a  compus muzica la una d in tre  cele mai puţin  
abordate Liturghii — aceea a S fân tu lu i Grigore Dialogul, num ită şi L iturghia 
D arurilor mai înain te sfinţite, a cărei u tilizare e-.te lim ita tă  num ai la  perioada 
Triodului. a Postului Păresim ilor. S un t pu ţin i compozitorii care şi-au  îndreptat 
a ten ţia  către  repertoriul acestei a tâ t de particu larizate  L iturghii. Or, C iprian Po
rum bescu a compus m uzica principalelor cân tări ale acestui oficiu liturgic : Heru
v im i („Acum puterile cereşti"), C hinoniţu l („Gustaşi şi vedeţi că bun este Dom
nul" Psalmul 33) şi cân tarea de sfârşit a acestei L iturghii („Fie num ele D om nu
lui binecuvântat"  — Psalm ul 11-, cân tare  com ună de altfel tu tu ro r L iturghiilor). 
Nu s-a păs tra t m uzica doar la două cântări : „Lumină lină a sfin tei slave“ şi 
„Să se indrepteze" — Psalmul 1-10, ca în treagă această L iturghie să poată beneficia 
de o deplină polifonie corală.

Acelaşi considerent il sem nalăm  şi in legătură cu Liturghia S fan ţu lu i Vasile 
>■( l Marc, care se săvârşeşte num ai de zece ori pe an. F aţă de Liturghia S fântu lu i 
Ioan Gură de. A u r  — care se oficiază în toată perioada Octoihului, deci Sn cele mai 
m ulte zile ale anului — Liturghia Sf. Vasile. prezintă, din punct de vedere al 
stranei, doar trei cân tări d eo seb ite : H eruvicul şi Chinonicul d in  Joia M are 
(„Cinci talc celei de taină"), a I len iv icu lu i  d in S âm băta M are f,,Să tacă to t trupul 
omenesc") şi Axionul t.,De. line. se bucură") C iprian Porum bescu a com pus muzica 
la toate aceste trei m ari cântări.

Toate acestea ne determ ină să-i a tribuim  lui C iprian Porum bescu deplina 
cunoaştere a perioadelor liturgice (Tipicul bisericesc), dar si in ten ţia  de a com
pleta repertoriul liturgic cu celc mai trebuincioase cân tări polifonice corale. Suntem  
convinşi câ m are parte  din aceste lucrări au fost compuse la  C ernăuţi. în perioada 
Sn care era student la F acu ltatea de teologie. Altfel nu se explică m inuţioasa cu
noaştere şi abordare a unui repertoriu  liturgic a tâ t de specific.

Unde sunt m anuscrisele acestor lucrări, care este s truc tu ra  si valoarea artis
tică a muzicii, cc cân tări pot fi u tiliza te  astăzi ?... sun t chestiuni im portan te asu
p ra  cărora muzicologii trebuie să se pronunţe, spre a se putea valorifica moşte
n irea m uzicală integrală a acestui prolific com pozitor rom ân. In bibliotecile pe 
care le-am cercetat, figurează câteva lucrări — in m anuscris sau tipă rite  — ce 
trebuie luate in considerare.

Mă rufer mai întâi la cele p a tru  cân tări religioase afla te  Sn Biblioteca Acade
miei de Muzică din Bucureşti (Ms. rom. 111—22), în tr-o  copie a com pozitorului Ioan 
Bohociu :

— Psalm ul 88 (cor bărbătesc) ;
— Psalm ul 100 (cor b ă rb ă te sc ):
— A.rio'i la Duminica Floriilor (cor mixt).
— A xion  la Naşterea Domnului (pentru L iturghia Sf. Vasile — cor mixt). 

Toate p a tru  au o structură s tric t arm onică şi o m elodicitate specifică stilului can
tabil {îl lui C iprian Porum bescu. Cât p riveşte Psalmul 88 şi Psalm ul 100. trebuie 
făcu tă 'o  corecţie, in sensul că am bii, în  noile ediţii ale P saltirei traduse în limba, 
rom ână, corespund, propriu-zis. Psalmilor 87 şi 99, ia r  textul a r  trebui corectat la 
rându-i după traducerile  au torizate in ortodoxism ul rom ânesc.

In B iblioteca Academiei Române, la secţia de muzică, ex istă  p artitu rile  tipă
rite  ale câtorva lucrări ale com pozitorului bucovinean. P rin tre  acestea sunt de 
m enţionat cele Patru coruri bărbăteşti, revizuite de Androescu S cheletty  şi tipărite 
la Cluj, in anu l 1933 (BAU—M/3737) :

CKKAŢIA MUZ1CAI.A KKI.KUOASA A I.U1 CIPRIA N  POHUMBESCU

— Cade~se cu adevărat — Axionul la  L itu rghia Sf. Ioan G ură de Aur.
— Lăudaţi pe Domnul — Chinonicul zilei de dum inică.
— Tatăl nostru  — care se cân tă la Liturghie.
A dusu-m i-am  am inte de pn .ciocu l — Stih ira glasului al 5-lea dc la  slu jba 

înm orm ântării m irenilor.
Toate aceste p a tru  cân tări se rem arcă p rin tr-o  m elodicitate de frum oasă inspi

raţie, fapt ce a  determ inat p rezen ţa lor în  reperto riu l coral al m ultor form aţii. 
C ât priveşte S tih ira  glasului al 5-lea („Adusu-m i-am  aminte"). D. G. K iriac, pre- 
ţuind-o in mod deosebit, a transform at-o  şi adoptat-o la  nivelul unei piese de 
concert de m are expresivitate . Ia r  Asociaţia corală „Te-Deum laudam us“, de pilclâ. 
execută in mod regulat acest in sp ira t Tatăl nostru, pe care, după cum ne mai 
am intim , basul Nicolae Secâreanu il cân ta cu predilecţie la  oficiul L iturghiei de 
dum inică.

Tot in Biblioteca Academiei Rom âne d in  Bucureşti se m ai păstrează si u rm ă
toarele piese corale :

— Condacul Maicii D om nului — cunoscuta cân ta re  care incepe cu tex tu l : 
„A părătoare D oam nă” ;

— Ridicat-am  ochii m ei spre Domnul — Psalm ul 120.
Am bele cân tări sunt destinate  corului bărbătesc, fiind revizuite după m a

nuscrisele din Muzeul C iprian Porum bescu d in  Suceava de George Onciul (BAR— 
M/3739). Au fost tipă rite  in anu l 1S33, făcând p arte  d in  Colecţia „Făt-Frumos“ 
(nr. 3).

Şi to t în această bibliotecă se mai păstrează :
— A xion  la Rusalii („Bucură-te, îm părăteasă Maică"), p en tru  cor m ixt :
;—■ A xion  la Duminica Floriilor („Dumnezeu este Domnul"), oen tru  cor m ixt 

(greşit in titu la t „Psalm" de Îngrijitorul ediţiei, George Onciul, Sn tip ă ritu ra  de 
la Cluj. din 1933).

Şi aceste două lucrări, revizuite de George Onciul. au fost tipă rite  la Cluj 
(Lito. ’Schildkrau t Cluj), în anul 1933, şi fac p a rte  din Colecţia „Făt-Frumos" n r
2 (BAR-M/3738).

In Muzeul Bucovinei din Suceava şi in Com plexul m em orial „C iprian Porum 
bescu" din Stupea, jude ţu l Suceava, ex istă  un num ăr m ai m are de lucrări re li
gioase realizate de compozitor in diverse perioade de creaţie, m ulte din ele fiind 
tipă rite  postum :

— Hristos a învia t — troparul sărbătorii Paştilor. în trei varian te  :
Cor m ix t sol m ajor — denum it „trium fal".
Cor m ix t — la m ajor  — d enum it „solemn".
Cor bărbătesc — si bemol m ajor — „inedit, descoperit la C luj“.
S un t trei lucrări distincte, cu m elodică şi s tructu ră  deosebite, tip ă rite  la  

C ernăuţi în anul 19-10. de E d itu ra Societăţii m uzicale-dram atice „Ciprian Porum 
bescu" d in  Suceava, îm preună cu o alta, in titu la tă  :

— Priceasnă de Paşti — Chinonicul sărbătorii P aştilo r („Cu trupul lui Chris- 
tos"), pen tru  cor mixt. in sol m ajor, com pusă la Braşov, la 4 aprilie 1882.

— Irmosul înv ier ii — „îngerul a strigat" — Axionul sărbătorii Paştilor. Cor 
m ixt — do m ajor.

— „Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă; tocm iţi prăznuirea...".
Axionul la D um inica Floriilor — Cor m ixt — sol m ajor. T ipăritu ra  acestor

două lucrări poartă titu la tu ra  Corului A rm onia din C ernăuţi. T ipografia Ierem ia
O prişeanu. C ernăuţi. (Acest Axion l-am  m enţionat şi pe lis ta  lucrărilo r din Biblio
teca Academiei de Muzică din Bucureşti, în copia lui Ioan Bohociu). Axionul să r
bătorii Paştilor („îngerul a strigai“) se păstrează şi într-o  copie-m anuscrisâ p ro
venind din colecţia lui Ioan Vicoveanu.

Şi tot intr-o astfel de copie-m anuscrisâ, provenind din aceeaşi colecţie a lui 
Ioan Vicoveanu. se păstrează şi Prohodul Domnului şi M ântuitorului nostru lisus 
C hristos, p en tru  cor m ixt, a cărui muzică a fost com pusă de C iprian Porum besiu  
că tre  sfârşitu l secolului trecut (probabil Sn perioada an ilo r 1881—1882, când se a tla  
la Braşov, ca d irijo r al corului Bisericii Sf. Nicolae din Şchei). Este una d in trv  
cele mai vechi v a rian te  corale a Prohodului — poate chiar prim a d in tre  ele - 
compusă înaintea aceleia a lui A lexandru  F lechtenm acher din 1886. care reprezintă 
doar un aran jam en t coral al versiunii lui M acarie Ierom onahul, din I83i>. In se
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colul (recul, cân tă rit?  Prohodului circulau  doar in varian tele  monodice trad i
ţionale ale lui M acarie şi Anton P ann. C iprian Porum bescu a compus o muzică 
nouă. oriqinală. in tr-o  desfăşurare melodică varia tă , structu ra lă  nu strofic, aşa 
cnm n ■ este cunoscută d in  m ajo rita tea versiunilor, ci in tr-un ciclu de şapte strofe 
melodice, selecţionate de compozitor după criteriu l con ţinutulu i poetic al Proho
dului. P rin  repetarea ciclului, acestei structuri de şap te strofe — aceeaşi pentru  
toate cele trei stări — ii pol fi adap ta te  şi a lte tropare ale Prohodului. Melodica 
este originală, polifonia este strict arm onică, iar tex tu l provine d in tr-o  V ariantă r it
m ată necunoscută nouă.

I.ista lucrărilo r religioase com puse de C iprian Porum bescu rămân'* deschisă, 
ea urm ând a fi com pletată cu d a te  şi referiri precise, astfel încât să existe o 
ju stificare liturgică şi de creaţie câ t mai concrete.

in a fa ră  de acestea, răm âne de stab ilit care este originea m eladicităţii unor 
cân tări : sunt toate creaţii personale ale lui C iprian Porum bescu ? S un t p rin tre  
ele şi p re luc ră ri ale unui fond litu rg ic m uzical p reexistent ? Cărui stil aparţine 
acest fonfi litu ri'ic  -  celui psaltic neum atic trad iţional, care circula în M itropolia 
Moldovei in acea vreme, sau cehii lin iar, stabilit şi prom ovat in Bucovina de Sil
vestru M orariu Ancirievici. in 1879. p rin  a sa P'.aliichie bisrriccaxcA aşezată in note 
m uzicale  — eu un melos d iferit de cel psaltic trad iţional.

A venit deci vrem ea să ne îndreptăm  preocupările cu o mai m are stăruin ţă 
sp re  acest ren  de m uzică — polifonia corală relirioavâ — deoarece ea a stal in 
atenţia, am putea spune, a mai tu tu ro r com pozitorilor rom âni, unii d in tre  ei având
o producţie im presionantă : bucovineanul Eusebie Mandicevschi, de exem plu, este 
erorii1 it cu muzica la  nu mai pu ţin  de 12 I/itur.<ihii. bănăţeanul A n îrn iu  Sdqti^ns 
•la 7 • ălurghii. Ioan D. Chirescu la  2 I iturrjhii... Aşa că nu trebuie să no surprindă 
ca C iprian  Porum bescu. in prea scurta sa v ia ţă  păm ânteană, a inscris in pal
m aresul creaţiei sale m uzicale 6 h ila r  aii.

LA CREATION MU SIC  ALE R ELIG IEU SE DE C IPRIA N  PORUM BESCU

— Ftesume —

Absente, pendan t lonptem ps, du  cham p de la recherclie, la creation musicale 
religieuse des com positeurs roum ains «st une com posante im portan te et ■ ignifica- 
tiv- tle l.i iv.u'i jiie cultivee naţional-*.

C iprian  Porum bescu est un des eom positeurs qui ont iilustre ce re n re  m u
ririi par des pic as do valeur. abordees meme de nos jou ’-s. p a r des form ations 
c r.iles. Comme elles sont eparpijldes dans diverses collections publiques et privees, 
ces creatioiv ne pern’etten t pas au chercheur dc les aborder faciletTient.

Tout en s’ocupant de ce thome, 1’au tcu r du presen t ouvrape e tab lit le fait 
que. pendan t sa courte vie. C iprian  Porum bescu. a inscrit dr.ns sn c e n lio n  un 
nom bre de six „hitun jh ii"  (messes). h ’auteur spropose, Egalement quelques -cperes 
n^thod«>lo"iquci pour une recherche adequate de la m usique relipieuse c r.ee  war 
C iprian  Porum bescu.

CĂ RŢI DIN BIBLIOTECILE PERSON ALE ALE LU I TITU  M AIORESCU 
ŞI NICOLAE IORGA LA SUCEAVA

ION PÂNZARU

Biblioteca Bucovinei „1. G. Sbiera" —• Suceava posedă un m are num ăr de cărţi 
care  poartă „m arca" bibliofilici. în  rându rile  de fa ţă  ne vom ocupa doar de cele
15 volum e provenite din biblioteca personală a lui T itu  Maioreseu. Este vorbii fie 
opurile 8,9,11, 12,13. 14, 16.17. 19, 20. 21,23,24, 25 din seria de opere com plete ale 

lu i C hateaubriand (in 25 vohime). tipărite  la Paris, in 1841. la Editura Furm e ot 
din carton cros roş-cârăm iziu. cu cotor din piele subţire, pe care sânt pravate, Sn 
C-ie. Charles Gosselin. Este vorba de o ediţie de lux. pe hârtie  c re ta tâ  albă, copertă 
folio, datele bibliografice (num ele autorului, num ărul volum ului, titlul volumului) 
p recum  şi m otive florale. Foaia de titlu  i fiecărui volum are u rm ătoarea „oglindă" 
(în traducere) : Opere com plcte  de O. de Chateaubriand. de la Academia Franceză 
Unica ediţie completă incluzând Congresul dc la Vcrona, Eseuri asupra literaturi: 
engleze şi Consideraţii asupra tim purilor, o'tm enilor şi revoluţiilor şi traducerea 
nouă şi com pletă a Paradisului pierdut al lui Miltnn.

Fără îndoială că pentru  orice bibliotecă publică un exem plar sau mai m ulte 
din această serie de opere com plet", apăru tă  in tim pul vieţii autorului (caro a tră it 
în tre  anii 1768—1818) esle ev iden ţiată la capitolul cărţi rare. Această em blem ă a 
rarită ţii. în cazul color 15 volum e provenite din biblioteca lui T itu Maioreseu. 
este Sporită de însem nul personal al ilustru lu i d e ţ in ă to r : o ştam pilă  ovală, cu 
dim ensiunile 3/2 cm., im prim ată cu tuş verzui pe foaia de titlu  a fiecărui volum, 
la  mijloc, in partea  dreaptă. Ş tam pila are înscris in chenar textu l T itu  Li vie Ma- 
iorcscu, iar In in terior m onodram a m arelui critic, R eferitor la această ştam pilă. 
Ton S to ic a 1 m enţionează : „Deşi la acea dată (in perioada studiilor u n i v e r s i t a r i ,  
n.n.) biblioteca lui Maioreseu num ăra do r câteva sute de volume, din sp irit de 
ord ine şi pândindu-so. probabil, la proporţiile care le va avea mai târz iu  el 
îşi com andase un „ex libris”, o ştam pilă rotundă pe caro erau gravate în apropierea
r i m i i m  f n r i n  I »i n i i « ! n r n l «  ---- m:*--- 1 !.-• '  * • •

• - - - ; -  - • . .?
Am răsfoit cu a ten ţie  paginile fiecărui volum pentru  a depista eventuale în 

sem nări do lectură sau adnotări, d ar ele sunt intacte, cu excepţia patinei care 
m ăsoară secolul şi cele câteva decenii scurse de ia im prim are. Ton Stoica m en
ţionează. in acest sens, u rm ă to a re le : „Dacă prin  d iversitate, p rin  dedicaţiile pe 
care le poartă şi chiar p rin  valoarea lor propriu-zisă; cărţile bibliotecii m aiores- 
cieno trezesc un interes deosebit, esle incontestabil, insă. câ im portan ţa lor cea 
m ai m are rezidă in sublin ierile şi însem nările pe care M aioreseu însuşi le-a făcut 
pe o bună p a rte  din ele“ ;!. în  cazul volum elor ex istente la noi, lipseşte din păcate

1 Stoica, Ton. Biblioteca lui T itu  Maioreseu, in Revista de Istorie şi teorie
lite rară , tom. 17. nr. •!. 1968., p. 62.!. ,

2 Op. cit., p. 625.
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orice in.seni n are  a  lui M aioreseu. pe care am  cău ta t o filă cu filă. C ercetarea foilor 
de Rardă şi de titlu  şi ch iar a coperţilor ne relevă aspecte grafice sem nificative 
din istoria acestor volume. Astfel, pe reeto-ul paginii de gardă a fiecărui volum 
apare  o num erotare (clasificare) topografică (cifre rom ane şi arabe) cu cerneală 
roşie şi albastră , re lua tă  şi pe bu line lip ite pe cotor în  partea  de jos. Este o m ar
care specifică bibliotecilor publice îndeosebi, în trucâ t aceste însem nări afectează 
estetica volum ului şi puţini deţinăto ri o utilizează. Dar volum ul cu nr. 13 are pe 
recto-ul paginii de gardă o ştam pilă ovală cu înscrisul Institu t St. Marin Bucureşti. 
Pe foaia de titlu  insă. a lături de a lte  num ere de inventar, in tre  care şi cele ale 
bibliotecii noastre, in partea  stângă, jos. sun t înscrise cu cerneală verde, cu o 
caligrafie ordonată şi estetică, cifre ovale care constituie un sistem de clasificare 
personală. O pinăm  că ele aparţin  lui T itu  Maioreseu. care-şi constituise un astfel 
de sistem de ordonare şi evidenţă a cărţilo r d in  propria bibliotecă..

Să continuăm  insă investigaţia acestor preţioase piese bibliofile cu câteva 
referiri la seriile de opere com plete a le  lui C haicaubriand. L ucrările de referin ţă  
co n su lta teJ nu m enţionează ed iţia  de opere com plete, din care va fi de ţinu t Maio- 
rescu setul întreg, la biblioteca noastră ajungând, cum s-a văzut, doar volum ele
8, 9, 11, 12, 13. 14. 16. 17. 19. 20, 21. 23. 24, 25. care  tonte au  anul im prim ării in 
cifre a rabe  : 1841. Este greu de presupus că in tr-un  singur an să se fi realizat o 
asem enea operă tipografică, şi totuşi cărţile  ex istente la noi m enţionează doar 
acest an. Dar in setul celor 15 volum e unul ap arţin e  unei a lte  serii de opere com
plete, apăru tă  an terior, şi anum e, cel num erotat cu cifra 21. Are titlu l Polemici şi 
a lte  date  bibliografice pe foaia de litiu . în tre  care  titlu l nobiliar al autorului (M.
J -o Vicomte de C hateaubriand). anu l 1837. dar aceiaşi editori. Nici această ediţie 
de opere com plete nu  este am intită  de lucrările  lexicografice co n su lta te4. în  schimb, 
în cea de-a doua lucrare citată este sem nalată o altă ed iţie  de opere complete, 
an terioară celor două. tipă rită  in tre  1826— 1831. la  Paris, ed ito r fiind librarul
1.advocat. Se poate spune deci că T itu  M aioreseu poseda in tegral cele două edilii 
d in  care au a juns la noi 15 volum e disparate . In 1852 apărea  prim a ed iţie  de 
opere complete, postum ă, la  Paris, editor fiind P. 11. Krabbe.

Dacă doar in perioada de tine reţe  a fost u tiliza t ex librisu l (ştam pila)f*. atunci 
cele 2 ediţii Vdin operele com plete a le  lu i C hateaubriand  au  a ju n s  in biblioteca lui 
T itu  M aioreseu probabil in perioada 1850— 1860. Este posibil să fi fost un cadou 
al ta tălu i său. ori al a lto r personalităţi cu ltu rale  ale tim pului, cu care fam ilia 
M aioreseu avea relaţii de prietenie. Lipsa prim elor volum e ne privează de posi
bilitatea de a  putea descoperi eventuale autografe cu dedicaţie sau a lte  însem nări. 
D ar nu este exclusă nici ach iz iţionarea lor la Viena sau Berlin, de însuşi tânăru l 
Maioreseu. in tim pul an ilor de studii, unde făcea lecturi intense din scriitori 
francezi (Corneille, Racine. Moliere). deşi mai plauzibilă a r  fi ipoteza procurării 
lo r Ia tin an tica ria t d in  P aris, tot in perioada de studii din anii 1859 si 1861.

C onsultarea ju rn a lu lu im a io re s c ia n  pen tru  anii 1855—1862 nu ne oferă infor
m aţii în acest sens.G. Călinescu vorbeşte despre „biblioteca de specialist" 7 a lui M aioreseu, „care 
până la anum e dată . este com pletă", num ărând  peste 10 000 volum e. D ar Maio- 
rescu a fost un sp rijin ito r consecvent al bibliotecilor publice, donând cu diverse 
ocazii m ulte d in tre  fcărţile im punătoarei sale biblioteci. In 1874. când în u rm a 
dem ersului său Eminescu este num it bibliotecar la Biblioteca C entrală a U niver
sităţii din Iaşi. M aioreseu donează 75 de cărţi acestei institu ţii. Peste 1400 de cărţi 
şi broşuri sunt trim ise, in 1910, Bibliotecii Facultăţii de Filosofie şi L itere din

3 Scriitori francezi. Mic dicţionar. Bucureşti. Ed. St. şi Enciclop., 1978 şi 
L ite ra tu ra  franceză. D icţionar istoric critic. Bucureşti. Ed. St. şi Enciclop.. 1982.

4 Cu excepţia calendarului Aniversări culturale, 1973. ed ita t de B.C.S. Aici 
este indicat un a lt editor. M ontardier. Se mai sem nalează şi o ediţie de opere 
com plete din 1836, ed. P oura t Freres.

5 Stoica. Ion, op. cit., p. 623.
6 Maioreseu, Titu. Ju rn a l si epistolar. Voi 1 2 şi 3. Bucureşti, „M inerva". 1975, 

1978, 1980.7 Călinescu, George. „C ultura lui Eminescu in  S tudii şi cercetări de istorie
lite ra ră  şi folclor", 5, nr. 1—2, 1956, p  377.

•c a u ţ i  n m  n i n i . i o i f x - n . K  p k i i . s o n a i . k  Â tsE  t . t n  m a i o r e s c u  <51 i o r g a

Bucureşti. De-a lungul anilor a donat cea mai mare parte a cărţilor (circa 5 000 vo
lume) Fundaţiei Universitare din Bucureşti, actualmente Biblioteca Centrală U ni
versitară. unde. dc altfel, se păstrează şi astăzi, dispesate insă in întregul fond dc carte

Cele 15 volume existente la Biblioteca Bucovinei Suceava ar putea proveni, 
după semnele specifice pe care le poartă (numele de inventar, cote topografice, 
inclusiv ştampila cu inscripţia Institu t St. Marin, de pc un volum), din acest aşe
zământ bucureştean, căruia i-au fost donate de Titu Maioreseu, cum ani mai men
ţionat. Ele au fost primite cu acte de donaţie in 1966 de la Fondul de Stat Bucu
reşti. probabil precursorul actualei Rezerve Naţionale de Carte.

Cele 15 volume existente la Biblioteca Bucovinei Suceava ar putea proveni, 
menirea (sau soarta) cărţilor, iată că şi din biblioteca personală a lui Nicolae 
Iorga au ajuns la Suceava câteva volume. Ele au fost donate în 1967 de unul dintre 
colaboratorii apropiaţi ai ilustrului savant şi cărturar. Firea tumultuoasă şi pro
teică a istoricului era. evident, străină de orice sistem de evidenţă sau ordonare 
bibliotecârească. Se pare că n-au făcut acest lucru nici succesorii săi secretari 
particulari. Două asemenea cărţi merită o menţiune mai deosebită. Este vorba de 
romanele lui Cezar Petrescu A uru l Negru  (voi. II al ciclului Păm ânt şi cer, im
prim at de Editura „Naţionala S. A. Ciornei" in 1932 la Tipografia Caragiale din 
Bucureşti, in colecţia „Scriitori români" şi Comoara regelui Dromicliel, Editura 
„Naţionala S. A. Ciornei", 1931. tipărită la Tipografiile Române Unite din Bucu
reşti. Deşi bine conservate, aspectul lor este tern. cenuşiu, la. aceasta contribuind 
atât calitatea hârtiei, a cartonului, cât şi mai ales neinspirata rrafică, de altfel 
nesemnată, a coperţilor. Şi cu toate acestea ştim câ aceste ediţii princeps au 
avut mulţi cititori. Ediţiile ulterioare ale romanelor amintite, mult mai elegante 
din punct de vedere grafic, îndeosebi cele de după 1950, nu au găsit însă aceiaşi 
entuziaşti cititori. Dacă cele două romane nu conţin înseninări sau alte însemne 
grafice ale lui Nicolae Iorga, ele poartă in schimb autografe cu dedicaţie din 
partea prolificului prozator interbelic. Să transcriem dedicaţiile începând cu foaia 
de gardă (recto) a romanului Comoara regelui D rom ichet: „Domnului Nicolae 
lorc;a om agiu , această carie unde am  încercat să pun ceva din su fletu l semănăto- 
rism ului in care am crescut*. Nici câ se putea o declaraţie mai măgulitoare pen
tru  cel ce s-a v ru t oărintele sămănătorismului ! Un an mai târziu (1932) Cezar 
Petrescu (care semna citeţ, şcolăreşte, ca de altfel aproape toţi scriitorii) nu-T-i 
mai declara răspicat descendenţa din sămănătorism, in dedicaţia ce însoţeşte 
A urul negru  „D om nului profesor N. Iorga un m odest roman al sensibilităţii şi 

problem elor r o m â n e ş t i Evident, in concepţia lui Iorra problemele româneşti tre
buiau „tratate" în literatură cu „uneltele" semănătorismului. Valeriu Râpeanu, 
unul dintre cei mai avizaţi editori si exegeţi al lui Nicolae lorra. precizează în 
acest <-ens : „De aceea cred că aşa-zisul sămănătorism al scriitorilor de valoare din 
perioada interbelică e în mod exclusiv rezultatul unei adeziuni sufleteşti la modul 
de viaţă tradiţional şi a! rezistenţei in faţa unor forme de existenţă care generau
noi mentalităţi, noi ierarhii sociale, noi criterii de apreciere, noi relaţii intre oameni" 8.

In această situaţie se află. fireşte, şi Cezar Petrescu. Legăturile lui cu Iorra 
au fost pline de afecţiune reciprocă. Corespondenţa trimisă de prozator magistrului 
e numeroasă. Prim a scrisoare datează din decembrie 1906, când viitorul romancier avea 14 ani.

După această succintă dieresiune istorico-literară ne permitem să Încheiem 
cu atât de cunoscutul dicton latin : Habent sua fata libelli !

8 Râpeanu, Valeriu : Scriitori dintre cele 2 războaie mondiale. Bucureşti. 
Ed. Cartea Românească. 1976. p. 159.

9 Din păcate, m ajoritatea au fost distruse în timpul evenimentelor din decembrie 1989.
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LIV RES FA ISA N T  PÂ R TIE  DES 3 IB L I0T H E Q U E S  PERSO N N ELLES 
D E TITU  M AIORESCU ET DE NICOLAE IORGA A SUCEAVA

— Hesumt? —

I,;i B ibliothdque tle Bucovine ..I. G. Sbiera" de Succava possi’dc un fra n d  
nom bre de livres rares. generiquem ent appeles „bibliophiles", d ’apres une m ulti- 
tude de caractdristiques, ayant irait aux carncleres d ’im prim crie, a la m arque du 
pap ier ,aux  sym boles des detentours-, au  nom bre d ’exem plaires im prim es, aux

autographes et d&dicaces des auteurs ele.
P arm i ceux-ci, on p resen te 15 voliimes. d ’une • serie d ’oeuvres complfctes (ic 

C hateaubriand, qui ont appartenu  a T itu Maioreseu, avec un ex libris du type 
tam pon net, tout comme quelques volum es’ dc la bibliotht'que personnelle de Nicolac- 
Iorga.

ERA ST TA RANG UL — M EM ORIALIST

GEORGE OSTAFI

Era st T arangul s-a născut la 22 decem brie 1900/4 ianuarie 1901 la Câm pulung 
Moldovenesc, a u rm a t .şcoala p rim ară  şi liceul la Suceava, in tre  1907 şi 1919.

Ca a tâ tea  personalită ţi ale acestor m eleaguri. Erast Tarangul s-a decis spre 
am urgul vieţii să  aştearnă pe hârtie  „A m in tirile“ sale sp re  a  servi „cercetătorilor, 
care încearcă să pă tru n d ă  in trecu tu l neam ului n o s tru ’. Şi asta pentru  că : „Am 
tră it sub dom inaţia H absburgilor şi in Rom ânia Mare, a celor trei rer i d in tre  cele 
două războaie m ondiale, am fost profesor de drep t adm in istra tiv  la U niversitatea 
d in  C ernăuţi şi la  cele din Iaşi şi Cluj — Sibiu”.

T atăl său, Oreste, a fost preot in Câm pulung, doctor in teologie la Facultatea 
de teologie din C ernăuţi, profesor de religie la I.iceul ortodox rom ân din Suceava 
şi in final consilier re fe ren t la  M itropolia Bucovinei d in  C ernăuţi. Bunicul d inspre 
ta tă  a fost protopop, însoţit cu o fată  de învăţător, fiu de preo t şi învăţător. D in
spre m am ă, de asem enea, descinde d in tr-un  ş ir  de fam ilii ai căror capi au  fost 
slujitori ai bisericii. Fam ilia sa are  ram ificaţii şi in terferen ţe in teresante. Astfel, 
bunica sa d inspre m am ă este nepoata de fra te  a bunicii după tată.

E rast T arangul se căsătoreşte cu Eugenia Sbiera. doctor Sn chim ie şi profesor 
la Liceul ortodox de fete „Elena Doamna" din C ernăuţi, cu ta tă  m ag istra l şi bunic 
celebrul I. G. Sbiera, m am a provenind din binecunoscuta fam ilie de in telectuali 
bucovineni Dracinsehi.

In acest context de fericite confluenţe in telectuale a lu a t fiin ţă  şi s-a  contu
ra t personalita tea lu i E rast T arangul. „Amintirile" sale sun t scrise d in tr-o  suflare 
şi sunt un m anifest patriotic, care în frun tă  chiar şi ignoranţeie oficiale ale peri
oadei in care au  fost aş ternu te  pe hârtie, d in  ele cititorul descoperind pulsul vieţii 
politice şi cu ltu rale din Suceava şi C ernăuţi, evoluţia U niversităţii cernăuţene şi 
m arile evenim ente ale acestui secol petrecu te la dim ensiunea spaţiu lu i bucovinean.

C ariera sa ju rid ică este ascendentă sau stagnantă în funcţie de v icisitudinile 
m arilor dram e istorice parcurse, sau  da to rită  uneori incom patibilităţii structu rii 
intelectualului de rasă la  ab ilita tea  slalom ului p rin tre  in trig i şi m eschinării.

Ş i-a lu a t licenţa în d rep t la  U niversitatea din C ernăuţi in anul 1922 şi docto
ra tu l în 1924. Din 1923. un  an urm ează studii speciale in d reptul public la facul
ta tea  din Bordeaux, cu profesorii Duguit şi Bounard. După docenţa lua tă  la 1 
ap rilie  1931, devine în  1932 conferen ţia r definitiv  şi profesor agregat in 1937. In 
urm a pierderii nordului Bucovinei, în 1940, este încadrat la Facultatea de d rep t 
din Iaşi, apoi tran sfe ra t la cea din Cluj, cu sediul la  Sibiu, în 1941. unde devine 
profesor titu la r la  1 mai 1942. Se stince d in  v ia ţă  Î s 12 noiem brie 1985. Este înmor-- 
m ân ta t in cim itiru l d in  Suceava, in careul personalită ţilo r bucovinene.

„A m intirile" sale râm ase doar în faza de m anuscris ,nu respectă în to tdeauna 
o cronologie stric tă , şi nici nu sun t ordonate in vederea tipăririi im ediate. Aspecte 
ale desfăşurării v ieţii politice şi a  conflictelor d in tre  partidele  existen te  în  Buco
vina. alternează cu nostalgice am in tiri ale unor evenim ente cu itural-patrio tice la 
care elevul sau studentul T arangul ia parte , după cum m om entele refugiului şi ale 
deznădejdii s trăm utării, patrim oniului cu ltural din cap ita la Bucovinei, inclusiv al



U niversităţii, a lternează cu v ia ţa  veselă şi p itorească a studenţim ii bucovinene din 
vrem urile  de linişte. Un am plu spaţiu  este rezervat vieţii cadrelor didactice din 
cadrul Facultăţii de d rep t a U niversităţii d in C ernăuţi, unde au toru l devine chiar 
pătim aş şi denun ţă a tâ t ta re  personale ale colegilor săi. cât şi proaste şi com plet 
nelalocul lor reglem entări şi ho tărâri ale M inisterului învăţăm ântu lu i, in special 
in perioada imediat u rm ătoare Unirii, o anum e discrim inare in tre  profesorii „am
bulan ţi" care navetau  in tre  Bucureşti şi C ernăuţi si cei ai locului, puşi mereu 
in tr-o  lum ină defavorabilă.

Prim ul război m ondial şi U nirea p a r  a fi mai pregnante in m intea autorului, 
acordându-le un spaţiu mai am plu, rela tarea neaducând inform aţii senzaţionale 
in plus, d a r  em oţia re la tării unui m arto r ocular, a tâ t de tâ n ă r  la vrem ea aceea, 
dau  un plus dc elocinţă şi farm ec lecturii.

Erast T arangul realizează de asem enea un repertoar al decanilor Facultăţii 
d e  drep t a U niversităţii d in C ernăuţi, o bibliografie a sa şi a soţiei. Eugenia T a
rangul. precum  şi a ta tălu i său Oreste.

Alte evenim ente fugitive din tinereţea sa. ca vizita şi dem onstraţia de zbor 
a lui \  laicu la C ernăuţi, sau actul d isperat al elevilor rom âni îm potriva unui pro
fesor care le um ilea fiin ţa naţională, ori teroarea institu ită de cazaci şi cozile lor 
de topor în zilele neclare ale războiului, când C ernăuţiu l şi Suceava se aflau  mereu 
in tre  fronturi, toate acestea creează un  mozaic v ib ran t al rea lită ţilo r vrem ii, fu rn i
zând inform aţii şi em oţii n eăn tâ ln ite  la  parcurgerea cărţilo r de istorie.

Şi pen tru  că nimic nu poate reda mai bine gândul m em orialistului decât pro
priu l text. vom proceda la ciUirea unor părţi care ni se par mai in teresan te pen tru  
pasionatul cercetător al psihologiei bucovineanului din epocă.

„Mi-au răm as vag in am in tire  luptele politice d in tre  cele două partide ale 
com unilor din Bucovina, P artidu l N aţional Român şi P artidul Democrat. Prim ul a 
fost cu tendin ţe  conservatoare, a lcă tu it din boierim ea rom ânească, din m area m a
jo rita te  a preoţilor, din foarte m ulţi intelectuali, d a r şi din m ulţi ţă ran i, in special 
m unteni. P artid u l D em ocrat avea vederi progresiste. Din el făceau parte  foarte 
m ulţi învăţători, preoţi mai tineri şi ţă ran i. In special in te lectua lita tea de la  sa te se 
o rien ta spre P artidu l Democrat. D ar am bele partide  au dus o lup tă  dârză pentru 
afirm area rom ânilor din m onarhia habsburgică. Am fost neplăcut im presionat 
de lup te le  aprige şi fra tricide d in tre  cele două partide rom âneşti precum  şi d in tre  
„A părarea N aţională", ziarul P artidu lu i N aţional şi „Foaia Poporului", ziarul P arti
dului Democrat. L upte vehem ente se dădeau pen tru  m andatele  din Cam era Depu
ta ţilor d in  Viena şi pen tru  acele din D ieta Ţ ării Bucovinei din C ernăuţi. Ele au 
degenerat deseori in lup te  personale, ceea ce era extrem  de dezolant. Duşm ăniile 
politice se reflectau şi in raportu rile  personale şi sociale d in tre  familii şi îndeosebi 
d in tre  preoţii şi învăţătorii de la sate. A ex ista t un antagonism  şi in tre  „Fiii de 
domn" si „cei de popă" pe de o parte , şi „fiii de ţă ra n - pe de alta. Şi studenţim ea 
rom ână de la U niversitatea din C ernăuţi, a fost divizată. Societatea „Junim ea" 
m ilita pentru  P artidu l N aţional, ia r  societatea „Dacia" pen tru  P artidu l Democrat. 
Ele luau  parte  activă şi la alegerile de deputaţi din C am era D eputaţilor de la 
Viena şi Dieta din Cernăuţi.

Un studiu cu priv ire  la partidele politice şi la  ziarele rom ânilor din Bucovina 
de sub dom inaţia austriacă a r  prezenta nn m are interes".

Şi după această în trista re  a au toru lu i p riv ind  dezbinarea conaţionaliloir din 
cauza luptei pen tru  putere, să parcurgem  un a lt fragm ent în care ni se prezintă 
tin profund exem plu ne solidaritate, chiar dacă modul de m an ifesta re a  dorinţei 
de d rep ta te  nu este tocm ai onoran t pen tru  elevii in cauză.

„Era in ianuarie 1912, elevii liceului din Suceava se în torseseră la  şcoală după 
Bobotează, care pe acea vrem e se serba după calendaru l vechi iulian. Eram  in 
clasa 1-a şi am ieşit din şcoală după term inarea lecţiilor la  orele 12. Tatăl meu, 
p rofesor de religie (calehet) la liceu, s-a în tors acasă după orele 13, mai târziu ca 
de obicei şi. foarte enervat şi consternat ne-a povestit urm ătoarele, ce s-au în tâm 
p la t la  liceu în ultim a oră.

în  clasa a V-a secţia rom ână profesor la  m atem atică era M ocranschi G reror, 
un ucrainean garm anizat, deci un renegat, un m are duşm an al rom ânilor, Mo- 
cranschi şicana şi teroriza pe elevii rom âni, în special pe fiii de ţă ran i, care purtau  
costum ul naţional şi care form au m area m ajo ritate  a elevilor de la acest liceu. 
M ocranschi dădea liote slabe, p roferând to t felul de invective la adresa poporului
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rom ân, pe care îl num ea „dum mes Volk" (popor prost) sau  „ekelhaftes Volk“ (popor 
scârbos).

_ Cu toate că lim ba de predare la secţia rom ână de la acest liceu a fost cea 
rom ânească, M ocranschi ţinea lecţiile in lim ba germ ană şi vorbea cu elevii num ai 
nem ţeşte. A ceasta crea m ari d ificu ltăţi elevilor, in m ajo rita te  fii de ţăran i, care 
nu cunoşteau bine lim ba germ ană. Aceste am ănunte mi le-au povestit şi ream in tit 
m ult mai târziu cum natul m eu l.t. Col. Vasile Costin şi avocatul Dr. Simion Hăj. 
am ândoi foşti elevi in această clasă şi m artori oculari ai dram ei care s-a petrecu t 
în acea zi.

Elevii din clasa a V-a erau  revoltaţi şi clocoteau de u ră  îm potriva lui Mo
cranschi. în  acea zi fatală, în ultim a oră (12— 13) a fost lecţia de m atem atică. 
M ocranschi a scos la tab lă pe elevul Nicolae Doboş, căru ia i-a d a t să rezolve o 
problem ă de aritm etică . Din bancă a ieşit elevul Vichentie Greciuc, şi a cerut
perm isiunea să iasă afară . M ocranschi i-a da t voie.

Cam după un sfert de ceas, Greciuc, care purta  costum ul naţional, s-a întors 
in clasă şi i-a p redat lui M ocranschi. care şedea la catedră, o scrisoare, spunând 
că a prim it-o de la profesorul Victor M orariu, o figură m ult stim ată şi iubită 
de studenţii rom âni. Pe când M ocranschi e ra  ocupat cu deschiderea plicului. G rc- 
eiuc s-a întors spre clasă, a desfăcut bundiţa, a scos din sân un revolver, s-a 
în tors din nou spre catedră şi a tras  asupra  lui M ocranschi. care fugind in zig-zag 
a ieşit pe uşă afară. G reciuc a  a le rga t după el şi din uşă a mai tras un foc Sn urm a 
lui M ocranschi. Apoi s-a în tors in clasă, şi-a lu a t răm as bun de la  colegi şi cu 
un zâm bet pe buze a încercat să se sinucidă, trăgându-şi un glonte in inim ă. 
N ereuşind insă, a mai încărca t o dată  revolverul şi şi-a tras un glonte în cap 
căzând m ort lângă catedră.

A uto rită ţile  şcolare şi poliţia au făcut cercetări pen tru  a vedea dacă n-a 
fost un complot. Nu s-a pu tu t constata nimic. A tm osfera era foarte încărcată. 
Venise din C ernăuţi preşedintele de pe atunci al societăţii academ ice „Dacia", 
studentu l Berezniţehi, care a fost de mai m ulte ori la ta tăl m eu acasă.

Abia dupa război s-a vorb it câ in cazul lui M ocranschi a fost un complot 
a lcă tu it de mai m u l'i elevi şi că p rin  tragere la sorţi a fost desem nat Greciuc 
să-l ucidă pe Mocranschi. Cu citeva zile înain te de aten ta t, noaptea au fost trase
pr;n  geamul locuinţei lui M ocranschi mai m ulte focuri de revolver.

M ocranschi a fost lovit de G reciuc cu un glonte în m ână, iar un a lt glonte 
a trecu t prin  m etalul dc la spate al bretelei, pe când fugea prin coridor şi s-a 
oprit in pielea sa. M ocranschi nu s-a mai întors la liceu. El figurează in anuaru l 
liceului clin acest an ca fiind in concediu în sem estrul II. In anul şcolar urm ător 
a fost transfera t la un liceu din A ustria de Jos".

D ar energia care zăcea în tinerii rom âni asupriţi nu se m anifesta decât 
a rareo ri ca în pasaju l de mai sus, educaţia pe care o prim eau în fam iliile şi în 
cadru l colectivităţii ii canaliza spre acţiuni civice dem ne, spre lup ta pentru  em an
cipare prin  legalitate. Redăm in continuare un dem ers ele care E rast T arangul 
este pe bună d rep ta te  foarte m ândru, deoarece ta tă l său a  fost un factor decisiv 
in ducerea lui la bun sfârşit.

„Un grup de intelectuali rom âni din Suceava au în fiin ţat în anul 1908. 
po triv it legilor austriace atunci în vigoare, o societate cooperativă dc economii, 
cu garan ţie  lim itată", num ită „Casa Naţională". Această societate a emis părtăşii 
care au fost cum părate de rom ânii din Bucovina, d ar în special de cei din Suceava. 
Scopul acestei societăţi a fost să zidească în oraşul Suceava o „Casă" a rom â
nilor. cu o bibliotecă, un muzeu, o sală de dans. teatru  şi conferinţe, cam ere de 
oaspeţi, restau ran t etc. şi care să adăpostească societăţile cu ltu rale  rom âneşti din 
oraş. S-a început să se adune fonduri. în  acest scop s-a ed ita t un album  cu două
zeci de vederi în culori d in  Suceava, s-au organizat concerte, spectacole de teatru, 
chete etc.

Nemţii aveau casa lor, „Deutsches H aus“, iar polonezii „Polski Dom" şi mai 
e ra  o sală, Turm halle, mi se pare a  prim ăriei. Românii însă, m area m ajo rita te  a 
oraşului, nu aveau  casa lor.

De la  2 la 5 octom brie 1912 s-a ţinu t la  Bucureşti p rim ul congres al profe
sorilor de religie din România, la care a partic ipa t şi ta tăl meu în calitate  de 
profesor de religie de la  Liccul din Suceava. Cu el a plecat şi p ărin te le  M ihai
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Sârbu, parohul bisericii Sf. Nicolae. Cu acest prilej ei au colectat fonduri pentru  
„Casa N aţională" din Suceava de sub  dom inaţia habsburgică şi au  vându t albume. 
Ei au făcut apel şi la guvernul regatulu i şi la  mai m ulte au to rită ţi şi institu ţii. 
T atăl meu a fost foarte m ulţum it de modul cum a fost p rim it de Nicolae Fili- 
pescu. După cum Smi am intesc, am ândoi preoţii au colectat vreo 12 m ii de lei 
rom âneşti, o stimă m are pe acea vrem e.

Tatăl meu a făcut o vizită la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Bucureşti unde 
a fost prim it cu m ult entuziasm  şi căldură. D irectorul Liceului a organizat o şe
d in ţă solemnă cu profesorii şi elevii liceului. Ia care s-au ţinu t discursuri, s-au 
rec ita t poezii şi s-au cân ta t cântece naţionale11. M em orialistul se opreşte aici cu 
evoluţia proiectului, d a r  Casa N aţională, acest v is al sucevenilor s-a m aterializat 
şi a d ă inu it până in anul 1968, când a fost, ca a tâ tea  alte clădiri de valoare din Su
ceava. dem olată.

Redăm in continuare un aspect al ocupaţiei ruseşti in Suceava. în tim pul 
prim ului război m ondial.

„Pc la m ijlocul Iui iunie 1916 ruşii au ocupat pen tru  a doua oară oraşul 
Suceava şi au îna in ta t d in  nou până Ia pasul M estecăniş. De data  aceasta a titu 
dinea lor faţă de populaţie  era schim bată, era mai aspră. S-a instala t in oraş şi 
„Ohrana", po liţia secretă ţaristă, foarte tem ută, care a început să facă perche
ziţii noaptea pe la casele cetăţenilor şi să ridice unele persoane. Un fost elev 
al ta tălu i meu in tra t in serviciul O hranei l-a avertiza t pe ta ta  p rin tr-o  te rţă  per
soană că şi el este pe lis ta celor ce urm ează să fie ridicaţi si deportaţi.

In urm a acestui avertism ent ta tă l meu a plecat im ediat de acasă şi s-a ascuns 
la o fam ilie prietenă în podul cu fân al şurii, unde a dorm it şi p rim it h rană. 
M ama, sora şi cu m ine am răm as acasă, dar noaptea dorm eam  pe la vecini, fiecare 
în altă porte. Acasă răm âneau  num ai bunicile mele, m am a ta tălu i meu şi m am a 
m am ei mele, îm preună cu •:> servitoare.

In tr-o  noapte, pe la miezul nopţii, bunicile mele s-au trezit cu un crup de 
ofiţeri şi soldaţi ruşi in camere. Servitoarea, probabil angaja tă  şi ea de Ohrana, 
le-a deschis uşa. Casa a fost înconjurată d inspre stradă, cu rte  şi g răd ină de sol
daţi cu to rte  aprinse. Percheziţia făcută in toată casa a d u ra t cam până la 3 
d im ineaţa, in  tot acest tim p serv itoarea a circulat prin  cam ere p rin tre  soldaţi. 
După câteva zile ea a plecat de la noi.

Când m-am în tors d im ineaţa acasă le-am găsit pe am ândouă bunici speriate 
şi p lângând, toate dulapurile, sertarele , patu rile  răvăşite şi lucrurile aruncate pe 
jos. In toate cam erele erau  aruncate  pe jos capete de ţigări şi ch ib ritu ri arse şi 
se sim ţea un pu tern ic m iros de ţigări, iuft şi sudoare. La plecare, agenţii Gln-anei 
au  luat o parte  din corespondenţa găsită şi mai m ulte fotografii. A doua zi pe 
la prânz s-a dus m am a la sediul O hranei. unde a s ta t de vorbă cu colonelul 
DCirserberg, şeful Ohranei, intrebându-1 ce a  însem nat percheziţia din noaptea 
trecută. Colonelul i-a răspuns am abil dar ironic, că este m ira t de ce fam ilia nu 
doarm e noaptea acasă şi a asigurat-o pe m am a că fam ilia stă sub scutul O hranei 
şi poate să doarm ă lin iştită  acasă.

După câteva zile, ta tăl m eu a fost dus intr-o căru ţă ascuns in fân de un 
con traband ist angaja t de un prieten  a l fam iliei în com una I isaura situată  la 3 
km d ep ărta re  de oraşul Suceava, chiar pe m alul râului Suceava. Noaptea a fost 
trecut de ţăran  peste râu, care form a vechea frontieră ir.tre regatul rom ân şi 
m onarhia austriacă, in  gara Burdujeni, unde a fost prim it cu m ultă căldură de 
către  „fraţii d in vechiul regat-1 şi adăpostit la fam ilia Horişcu, funcţionar la gară 
şi care locuia in gară, ta tă l meu a rugat pe un funcţionar de Ia gară, cu num ele 
Carp, care pe rând ne-a trecut frontiera prin  lunca Sucevei, in fiecare zi câte unul, 
pe mama. pc sora mea şi pe mine.

Am sta t in gara B urdujeni la fam ilia llorişcu câteva săptăm âni, pentru  ca 
funcţionarii dc la pară. vam a şi poliţia B urdujeni să ne aducă haine, len jerie  si 
bani, pe care ni le trim iteau bunicile din Suceava.

De soarta noastră s-a in teresat m ult şeful gării B urdujeni. S tra t, un bun şi 
inim os rom ân, om de omenie, ta tă l a şap te fii, care la  m obilizarea generală au 
plecat cu toţii la război.

A şteptam  cu în frigu rare  in tra rea  României in război a lă tu ri de pu terile  aliate. 
A proape seară după scară veneau in gara B urdujen i ofiţeri ruşi carc chefuiau
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în restau ran tu l gării cu ofiţerii rom âni şi cu funcţionarii gării, ai poliţiei şi ai 
văm ii. In tr-o  d im ineaţă a venit şeful gării, S tra t consternat la ta tăl meu, şi indig
nat, cu lacrim i in ochi i-a istorisit cum cu o seară îna in te  a sta t de vorbă la  un 
pah a r cu vin cu generalul rus, com andantul oraşului Suceava. S tra t i-a spus că ro
m ânii aşteap tă cu nerăbdare in tra rea  în război a Rom âniei pen tru  ca să prim ească 
A rdealu l şi Bucovina. G eneralul insă i-a răspuns ho tărâ t că A rdealul da, d a r Bu
covina „niet11. ea răm âne a ruşilo r11.

Continuăm  cu o re la ta re  tot din tim pul războiului, la  doi ani diferenţă, eve
nim entele curgând spre realizarea unirii Bucovinei cu Rom ânia.

„în toam na anului 1918, după m anifestul îm păratu lu i Carol al A ustriei „An 
m eine Volker11 (către popoarele mele), în care se acordă naţionalită ţilo r din mo
n arh ie  d rep tu l de autodeterm inare, cehii şi polonezii s-au desprins din cadrele 
sta tu lu i austriac şi au început să se organizeze in sta te  naţionale. în această si
tua ţie  Bucovina a răm as izolată de s ta tu l habsburgic şi a p ie rd u t orice legătură 
cu V iena şi guvernul de acolo, deoarece legăturile d in tre  Bucovina şi V iena se 
făceau p rin  G aliţia şi Boemia.

Cu toate acestea apara tu l adm in istra tiv  din Bucovina a funcţionat mai departe 
in baza inerţiei. F uncţionarii se p rezentau  la serviciu, trenurile  circulau regulat, 
poşta funcţiona norm al, ziarele apăreau . în şcoli se ţineau regulat lecţii. Totuşi 
adm in istra ţia  nu  mai avea au to ritatea necesară.

La C ernăuţi grupuri do ucrainieni înarm aţi cu arm e m ilitare, cu care se 
înapoiaseră din război, venind din G aliţia, m anifestau  pe străzile oraşului, trăgeau 
focuri de arm ă şi cereau încorporarea la U craina a Bucovinei de nord până la 
Ş iret. In oraş dom nea anarh ia . D ureros şi inexplicabil a fost câ Aurel Onciul. ro
m ân. fost conducător al P artidu lu i Dem ocrat Rom ân din Bucovina a sp rijin it 
p re ten ţiile  ucrainienilor.

La Suceava, intr-o zi. o m ulţim e a in tra t în m agazinele statului, in care se 
depozitau alim entele ce se d istribu iau  populaţiei pa cartele (zahăr, făină, orez. 
gris, m arm eladă, ulei etc.) şi a început să le care pe la case. P refectul austriac 
al jude ţu lu i Dr. Robert K orn a cerut telefonic aju toru l jandarm erie i rom âne din 
B urdujeni care a trim is im ediat un p luton şi a restab ilit ordinea. La apariţia  
jandarm ilo r rom âni m ulţim ea s-a re tra s  fără  nici o opoziţie sau protest.

Iancu Flondor a convocat pentru  ziua de 27 octom brie 1918 o adunare  de 
delegaţi din toate d istric te le (judeţele) Bucovinei, care s-a ţinu t in C ernăuţi în 
încăperile „Societăţii pen tru  cultu ra şi litera tu ra  poporului rom ân din Bucovina1* 
din „Palatul N aţional1* sub preşedinţia părin telu i D ionisie Bejan. fost consilier 
consistorial în v ârstă  de 80 de ani. A dunarea a ho tărâ t un irea Bucovinei cu re
gatul român şi a institu it un Consiliu Naţional sub preşed in ţia  lui Iancu Flondor.

in urm a acestei decizii a ap ă ru t un ziar nou al rom ânilor : „Glasul Bucovinei", 
care a m ilita t pen tru  un irea  Bucovinei cu p a tria  m am ă. Doamne din societatea 
rom ânească au  um blat din casă în casă la C ernăuţi şi au  adunat fonduri pen tru  
apariţia  ziarului.

in ziua de 28 octom brie Iancu Flondor îm preună cu o delegaţie a Consiliului 
N aţional s-a prezen ta t preşedintelui ţării (Landesprasident) contele Etzdorf. căruia 
i-a cerut să-i predea im ediat pu terea de sta t şi în treaga adm inistra ţie . A cesta a 
refuzat. In u rm a acestui refuz Consiliul N aţional a trim is la laşi pe avocatul Dr. 
Vasile Bodnărescu, pentru ca să aducă la cunoştin ţa guvernului rom ân hotărârile  
A dunării din 27 octom brie 1918 şi să ceară in trarea trupelor rom âne in Bucovina. 
Deoarece în zilele u rm ătoare tu lb u ră rile  şi nelin iştea au  crescut, cererea de in tra re  
a  arm atei rom âne a fost trim isă şi generalului iacob Zadic. com andantul diviziei 
a 8-a in fanterie, p rin  Dr. Octavian Gheorghian. d irectorul spitalului de m atern ita te  
dn C ernăuţi. In ziua de 5 noiem brie, generalul Zadic a prim it ordin să in tre  cu 
divizia sa in Bucovina.

La 6 noiem brie 1918 pe la orele 7i/z dim ineaţa, o com panie de grăniceri sub 
com anda m aiorului Anton ionescu a in tra t în oraşul Suceava. Sora mea. M ăria 
T arangul, elevă la Liceul de fete. se îndrep ta îm preună cu câteva colege spre 
şcoală, atunci peste drum  de biserica Sf. D um itru, in faţa  liceului a în tâ ln it com
pania de grăniceri. Fetele entuziasm ate au strigat „Trăiască arm ata  rom ână ! 
M aiorul le-a în trebat dacă în oraş sun t soldaţi austricci şi le-a rugat să-i ara te  
unde este prim ăria . In faţa prim ăriei, după ce m aiorul s-a prezen ta t prim aru lu i
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oraşului, profesorul Dr. Eusebie Popovici. directorul Liceului de fete, a da t ordinul 
să se arboreze pe tu rnu l prim ăriei tricolorul rom ân. După aproape un .secol şi 
ju m ă ta te  Suceava, vechea capitală a Moldovei, a devenit din nou rom ânească.

Divizia a  8-a de sub com anda generalu lu i Zadic a in tra t în Bucovina pe la 
M ihăileni, judeţu l Dorohoi şi s-a oprit Sn faţa  oraşului C ernăuţi. G eneralul Zadic 
şi-a stab ilit postul său de com andă in casa părin telu i B erariu  din com una Ceaiior.

In zilele de 6 şi 7 noiem brie se retrăgeau  în dezordine spre T ransilvan ia pe 
Valea Moldovei un ităţi a le  arm atei austro-ungare în descom punere. Ele m olestau 
pe locuitori şi le cauzau neplăceri. în  oraşul Câm pulung s-a ţin u t o adunare po
pulară care a trim is o delegaţie condusă de profesorul de liceu Teodor Cătălin 
la  Fălticeni. Delegaţia a solicitat generalu lu i Neculcea aju to ru l g rabnic al a r 
m atei rom âne. La 7 noiem brie 1918 arm ata  rom ână a in tra t Sn oraşul Câm pulung.

După ce s-a pregătit in oraşul C ernăuţi prim irea trium fală a arm atei române, 
aceasta a in tra t in oraş Sn m em orabila zi de 11 noiem brie, cu fanfara m ilitară. 
Sn frun te cu generalu l Zadic. Toată lum ea a ieşit pe străzi in în tâm pinarea dez
robitorilor, doam nele cu b raţe le  pline do flori. Lum ea plângea şi se îm brăţişa pe 
stradă. Se realiza visul mai m ultor generaţii, pen tru  care m ulţi au  suferii, se în 
lă tu ra  o m are nedrep ta te  istorică, se răzbuna asasinarea unui dom n moldovean,

in p ia ţa  din faţa p rim ărie i, fosta Ringplatz, ia r  in urm ă P ia ţa  Unirii, părin tele  
Ş andru . în ca lita te  fie p rim ar al oraşului, l-a p rim it pe generalul Zadic cu pâine 
şi sare. Locotenentul in rezervă din a rm a ta  m aghiară, rom ânu l Ilie Lazăr. care 
era in drum  spre T ransilvania, venind de pe frontul rusesc cu un grup de ostaşi 
rom âni din a rm a ta  austro-ungară, s-a u rcat pe tu rnul prim ăriei şi a a rb o ra t d ra
pelul tricolor al sta tu lu i rom ân. Apoi in sunetele muzicii m ilitare  s-a incins cât 
este piaţa de m are o horă a unirii, in care s-au prins in tr-un (entuziasm de nedes- 
cris. generalu l Zadic, p rim aru l Şandru. soldaţi, preoţi, doam ne, dom ni, tineri, bă
trâni.

Un v ăr de-al m eu după m am ă, profesorul de liceu Emil Forgaci, zăcea grav 
bolnav de tuberculoză pu lm onară când a auzit câ arm ata  rom ână a in tra t in 
C ernăuţi. A rugat să v ină la  el doi ofiţeri rom âni să-i vadă. Fam ilia i-a îndeplin it 
dorin ţa  şi doi ofiţeri din a rm a ta  rom ână in uniform e au venit la patul m uribun
dului. Cu lacrim i in ochi. Emil Forpaci. care abia mai putea articu la câteva cu
vinte, em oţionat, le-a strâns m âna. în noaptea aceea Emil Forgaci a inchis ochii 
pen tru  totdeauna, m ulţum it că şi-a văzut visul îm plinit.

La 28 noiem brie 1ÎI18. în m area sală de m arm oră din palatul reşedinţei m i
tropolitane din Cernăuţi, num ită „Sala sinodului", congresul delegaţilor din întreaga 
Bucovină, p rin tre  care au fost şi delegaţi ai a lto r naţionalită ţi, fiind de faţă un 
num ăr m are de intelectuali, am intim  pe M itropolitul V ladim ir de Repta. Ion Nistor, 
generalu l Zadic. Dionisie B ejan, Radu Sbiera. M axim ilian Ilacm an, Alecu Proco- 
povici, Gheorghe Şandru. D im itrie M armeliuc, Dr. Octavian Gheorghian, Vasile 
Bodnărescu, sub preşedinţia lui Iancu  Flondor a proclam at solemn, in tr-un en
tuziasm  de nedescris, galeriile fiind ticsite de locuitori ai Bucovinei ap a rţin ân d  
tu tu ro r pătu rilo r sociale, un irea pe veci a Bucovinei cu p a tria  m am ă in hotarele 
ei de la  Nistru, Cerem uş şi Colacin.

O delegaţie alcătu ită d in  Iancu Flondor. ca preşedinte, m itropolitul V ladim ir 
de Repta, Iancu Nistor, preotul octogenar Dionisie Bejan. Eudoxiu H urm uzachi. 
m are proprie tar, Dr. O ctavian G heorghian, medic, profesorul Radu Sbiera. preotul 
Gheorghe Ş andru , prim arul oraşului, avocatul Vasile Bodnărescu. avocatul Vasile 
M arcu. D im itrie Buceschi, tipograf, Gheorghe Voitcu, m eseriaş, Vasile Alboi Ş an
dru. ţăran , şi polonezul S tanislau  K w iatkoski. a p rezen ta t Ia laşi regelui Ferdinand 
ho tărârea congresului d in  28 noiem brie 1918 de a se uni Bucovina cu regatul rom ân.

Cine şi-ar fi pu tu t închipui în acele v rem uri de suprem ă fericire şi entuziasm  
că această m ăreaţă în făp tu ire  a unirii nu  va fi şi ea decât un v is frumos şi s u 
blim . care nu va dăinui nici m ăcar douăzeci şi doi de ani ! Nu stau  vrem urile  sub 
cârm a om ulu i! Isto rie! Isto rie! Ce haină ai fost cu soarta neam ului nostru!!!"

Şi tot din perioada tinereţii, mai fragede chiar, vom reda un episod ia care 
a  avu t şansa să asiste autorul, m om ent de v ib raţie  patrio tică, de această dată  
da to ra t geniului tehnic al poporului căruia ii aparţinea .

„In toam na anului (1911, cam pe Ia finea lui septem brie, începutul lui octom
brie. Aurel Vlaicu a an u n ţa t o dem onstraţie de zbor cu avionul său la C ernăuţi.
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A sosit in capitala Bucovinei lum e m ultă, din toate părţile ţării. De la  Liceul 
„Gim naziul greco-oriental“ din Suceava, f in an ţa t dc Fondul relig ionar greco-oriental 
a l Mitropoliei Bucovinei şi Dalm aţiei, au plecat trei vagoane cu elevi şi profesori, 
p rin tre  care mă aflam  şi eu, elev in clasa 1.

in  ziua zborului o lum e imensă s-a adunat pe o pajişte de la m arginea o ra
şului. La o d ep ărta re  de vreo 200 m de m ulţim e stătea Vlaicu, înconjurat de un 
grup de dom ni rom âni, adm iratori ai săi, a lătur: de avionul său. Bătea un vân t 
destul de pu tern ic şi lumea se în treba dacă Vlaicu va încerca să zboare. El şi alţi 
domni din grup scoteau din când in când batistele şi le lăsau să fâlfâie Sn vânt. 
probabil pen tru  a constata in tensitatea şi direcţia lui.

După o în târziere de mai b ine de jum ăta te  de oră V laicu s-a u rcat în avion, 
iar un tân ăr a  pornit elicea. Vreo zece alţi tineri au ţinu t avionul cu o frângh ie 
pe loc. La un semn al lui V laicu tinerii au  desprins frânghia şi avionul a  pornit. 
După ce a fugit cam o sută de m etri p rin  iarbă, s-a u rcat puţin , a zbura t peste 
nişte case poate 1 (km şi a a teriza t după acestea intr-un lan. Lumea a  răm as con
sternată . Mulţi au  a le rga t în d irecţia  unde s-a coborât avionul. In galopul cailor s-a 
deplasat la  faţa locului o am bulan ţă a crucii roşii care se afla in apropiere pen tru  
orice eventualita te. După scurt tim p a ap ă ru t V laicu înconjurat de mai m ulte 
persoane. Nu i se întâm plase nimic, nici lui nici avionului. Lum ea a  fost m ulţu
m ită câ a văzut un avion rid icându-se de la păm ânt şi zburând, iar noi românii 
am  fost m ândri şi fericiţi, deoarece V laicu era rom ân".

Aspecte a le  organizării studenţim ii cernâuţene, cu parfum ul specific cen tre
lor un iversitare cen tral-europene se în tâlnesc in tr-un  capitol destul de în tins al 
am in tirilo r lui E rast T arangul despre societăţile studenţeşti rom âneşti sau ale 
celorlalte naţionalită ţi care fiin ţau  pc lângă U niversitatea din capitala Bucovinei.

„In vara anulu i 1919 am dat bacalaureatu l la liceul d in  Suceava, prim a serie 
de bacalaureat Sn Rom ânia Mare. Obiect de exam en a fost şi istoria rom ânilor, 
şi nu  ca până acum  „istoria patriei" (austriace) V aterlandsK unde. în toam nă m-am 
înscris la F acultatea de drep t din C ernăuţi şi am in tra t în societatea studenţească 
„Societatea Academică Rom ână Junim ea".

Studenţim ea de la U niversitatea din C ernăuţi a fost organizată pe naţio 
nalită ţi, fiecare naţiune având una sau  mai m ulte societăţi studenţeşti. Aşa de 
exem plu germ anii au avu t societăţile „Arm inia" şi „Teutonia", polonezii societatea 
„Ognisko". ucrainienii „Zaporoje", evreii „Hasnionea" etc. Românii au  avu t socie
tă ţile  lor pe care le  înfăţişăm  mai jos.

Societăţile germ ane, poloneze, ucrain iene şi evreieşti au  fost organizate şi 
ac tivau  după m odelul corporaţiilor studenţeşti germ ane (Burschenschaften). Mem
brii lor pu rtau  la cerem onii uniform e cu brandenburguri, chipî*. cizme de lac şi 
săbii num ite  „răpire", cu o lam ă îngustă de 1 cm şi o gardă m are sferică ce acoperea 
aproape 3/4 din m ânerul săbiei. Aceste societăţi erau  num ite „în trun iri".

Potriv it trad iţie i Vechilor cavaleri feudali, studenţii d in aceste societăţi p rac
ticau duelul, dădeau  şi cereau satisfacţie pe calea arm elor pen tru  orice vătăm are 
a  onoarei. F iecare m em bru era ţin u t ca cel puţin  o dată pe sem estru sau pc an 
să bată „o m enzură", adică să se bată in duel in mod am ical cu un „comiliton", cu 
un coleg dintr-o a ltă  societate studenţească, ind icat de conducerea societăţii. La 
m enzură gâtul, ochii, tâm plele, pieptul şi m âna d reap tă  pu rtau  scuturi, aşa că num ai 
faţa  era expusă loviturilor de rapir. M enzură era considerată ca un joc de arm e, 
un ac t de curaj in tre  doi prieteni. La sediile societăţilor studenţeşti m em brii se 
exersau  zilnic Sn vederea m enzurilo r şi a  duelurilor!

S ăptăm ânal sau b ilunar m em brii fiecărei societăţi se în truneau  seara intr-o 
cam eră separată  a unui restau ran t, unde aşezaţi la o masă lungă la com anda „pre
zidiului" de la un capăt al mesei şi a „contrariului" de la celălalt capăt beau 
bere, cân tau  cântece studenţeşti şi naţionale şi ţineau discursuri hazlii cu mai 
m ult sau mai pu ţin  duh. A ceste în trun iri se num eau „Kneipe" (cârciumă). Disci
p lina în aceste societăţi studenţeşti era foarte severă.

S tudenţim ea rom ână de la U niversitatea din C ernăuţi a fost organizată în 
trei societăţi studenţeşti cu scopuri educativ-culturale şi naţionale şi două „ în tru 
niri"  studenţeşti organizate după modelul societăţilor studenţeşti rerm ane 
(Burschenschaften). După prim ul război m ondial s-a în fiin ţa t şi o a p a tra  socie
tate studenţească educativ-culturală.
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in toam na anului 1875 s-a în fiin ţa t prim a societate a studenţilo r rom âni de 
la U niversitatea din Cernăuţi, num ită  „Arboroasa", cu scopul de a educa pe 
m em brii ei şi a sprijin i pe mem brii lipsiţi de mijloace. Im plin indu-se în acest an 
o sută de an i de la încorporarea Bucovinei în m onarhia A ustro-ungară, îm păratul 
F rancisc Iosef I a în fiin ţa t U niversitatea din C ernăuţi. Scopul era germ anizarea 
provinciei. în fiin ţarea  „Arboroasei" urm ărea com baterea tendin ţe i de germ anizare 
a  Bucovinei".

Erast T arangu l povesteşte procesul Arboroasei şi desfiin ţarea societăţii, apoi 
în locuirea ei cu „Junimea", anii de în fiin ţa re  şi desfăşurarea ac tiv ităţilo r celorlalte 
societăţi şi în trun iri ale studenţilo r rom âni pe parcursu l mai m ultor pagini dc o 
deosebită m ăiestrie docum entaristă. Vom reda in continuare un fragm ent despre 
finalul societăţilor studenţeşti cernăuţene.

„ îndată după prim ul război m ondial, după un irea Bucovinei, prin anii 1919 
—1920, s-a în fiin ţa t pe lângă universitatea din C ernăuţi societatea studenţească 
„Centrul studenţesc Arboroasa“. In ten ţia  a fost să organizeze studenţim ea din 
C ernăuţi intr-un centru  studenţesc, care să cuprindă societăţi pe facultăţi, după 
modelul societăţilor studenţeşti de la un iversităţile  din Bucureşti şi Iaşi. Ideea 
aceasta însă n-a p rin s p rin tre  studenţii rom âni din C ernăuţi şi astfel „Centrul 
studenţesc /\rborousa“ a răm as o societate studenţească cu o organizare şi activi
ta te  asem ănătoare celorlalte trei, „Junimea", „Academia O rtodoxă“ şi „Dacia". 
Acestea, cu un trecu t de lup tă  şi trad iţii au fost prea adânc în rădăcina te in con
ştiin ţa  poporului rom ân din Bucovina.

P rin  anii 1930—1931, societăţile studenţeşti d in  C ernăuţi, care după M arca 
U nire se ţinuseră departe  de luptele politice, au inceput să fie contam inate de 
m işcarea legionară. Dacă oficial societăţile n -au  aderat la m işcarea legionară, 
m ulţi m em bri au făcut parte, sau au sim patizat cu ea, participând  la m anifes
taţiile legionare, la  grevele şi m işcările de stradă.

La 24 octom brie 1938 a avu t loc inaugurarea festivă a cursurilo r un iversitare 
pentru  anul academ ic 1938 — 1939 in prezenţa corpului profesoral, a m itropoli
tului Visarion Puiu, a rezidentului regal, profesorul George A lexianu, a com an
dantu lu i diviziei a 8-a, generalu l C arlaonţ şi a alto r reprezentan ţi ai au to rită ţilo r 
civile, m ilitare şi ecleziastice. Restul aulei a fost um plută până la refuz de studenţi.

După darea  de seam ă asupra  ac tiv ităţii în anul de studii 1937 — 1938. făcută 
de rectorul U niversităţii, profesor Ion 1. Nistor, care prezida serbarea, mi-a revenit 
mie sarcina să ţin lccţia de deschidere. Am tra ta t „Problem a metodei in ş tiin ţa  
d reptulu i". Pe când vorbeam  am observat m işcare şi nelinişte p rin tre  studenţi. 
Abia am term inat lecţia şi un studen t s-a u rcat pe podium ul de unde prezida 
rectorul încon ju rat de au to rită ţi şi de unde am  vorbit, care a s triga t „Cerem eli
berarea tu tu ro r legionarilor în tem niţaţi, vrem  num erus clausus în universităţi, 
trăiască legiunea şi căp itanul !“, iar studenţii au inceput să cânte „Sfântă tinereţe  
legionară". Rectorul, profesorii şi au to rită ţile  au părăsit aula. iar studenţii au 
răm as să cân te d iferite  cântece legionare. Apoi ei s-au baricadat in U niversitate 
şi in căm inul studenţesc de alături, unde au răm as câteva zile, c lădirile fiind în
con ju ra te  de arm ată şi poliţie.

După această ispravă toate societăţile studenţeşti de la U niversitatea din 
C ernăuţi au fost dizolvate şi sediile lo r sigilate. Ele nu au  mai fost reactivate1*.

Şi câteva aspecte din ac tiv itatea profesională strălucită  a au toru lu i acestor 
am in tiri :

„I.a 1 aprilie 1922 am fost num it secretarul Facultăţii de d rep t din C ernăuţi, 
al cărei învă ţăm ânt a fost reorganizat după modelul facu ltăţilo r sim ilare din Bu
cureşti şi Iaşi, prin  noul regulam ent, care a in tra t in vigoare la I octom brie 1921. 
Cu toate că, po triv it noului regulam ent de organizare, secretarul facultăţii trebuia 
să aibă licenţa in drept, m inisterul, la p ropunerea facultăţii, m -a delegat cu această
funcţie, deşi eram  num ai student in anul trei de licenţă.

In m artie  1925. profesorul Leon Duguit, decanul facultăţii de d rep t din Bor
deaux, savan t de renum e m ondial, care a fo rm ulat o nouă teorie despre acţiunea 
drep tu lu i şi a statu lu i, a ţin u t in au la U niversităţii din C ernăuţi o conferin ţă cu 
subiectul : „Ideea de s ta t după Rousseau, K ant şi Hegel**. Lui Duguit i-a p lăcu t
m ult U niversitatea din C ernăuţi, auditoriu l care a asista t la conferin ţă şi atm osfera
academ ică ce dom nea in U niversitate şi a  prom is că va în fiin ţa  o bursă pentru
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un absolvent al facultăţii din C ernăuţi, care să-şi ia doctoratul sau să facă studii 
de specializare la F acultatea de d rep t d in  Bordeaux. Bursa a fost creată începând 
cu anul de studii 1925—1926.

Mă întorsesem  din arm ată, unde mi-am făcut stagiul după ce îmi luasem
doctoratul. Decanul facultăţii era D răgănescu. La îndem nul mai m ultor profesori
am depus la decanat in m âna lui D răgănescu o cerere în care am  solicitat să mi
se acorde bursa Duguit pen tru  a m ă specializa in d rep tu l public. Drăgănescu şi
Ş tefănescu-G alaţi voiau insă să acorde bursa tânăru lu i licen ţiat F riedrich Stecher. 
un foarte bun student, care să-şi ia doctoratul la Bordeaux. Ei insistau să mă pre
zint im preună cu Stecher la un concurs. Văzând că se urzeşte ceva. am refuzat 
să mă prezint la concurs. Am a ră ta t câ facultatea cunoaşte rezu ltatele  studiilor 
m ele şi cele ale lui S techer şi câ nu inţeleg să concurez ca doctor în drept, care 
•.plicită o bursă p en tru  a face studii de specializare, cu un licen ţia t care cere 
bursa pen tru  a-şi lua doctoratul. M-aş p rezen ta la concurs cu alţi doctori in drept, 
care ar solicita bursa pentru  acelaşi scop. Am plecat acasă la Suceava. După vreo 
două săptăm âni am prim it de la o rudă din C ernăuţi o telegram ă, prin  care mă 
inform a că D răgănescu a rugat-o să-mi com unice că am prim it bursa şi deci să vin 
urgent la C ernăuţi pen tru  a face form ele de plecare.

La Bordeaux am fost foarte bine p rim it de Duguit şi de profesorul de drep t 
adm inistra tiv  Roger Bonnard, un em inent şi binecunoscut specialist în această 
m aterie. Bursa a fost dată de U niversitatea din Bordeaux şi consta din masa ser
vită la cantina profesorilor şi funcţionarilor de la un liceu in te rnat şi din casă.
o cam eră separată  şi bine m obilată la căm inul studen ţilo r in drept, situat a lă tu ri 
de facultate. D uguit şi Bonnard. dar şi a lţi profesori ai Facultăţii de d rep t m-au 
inv ita t de mai m ulte ori la ei acasă, la prânz. Ca şi m ine au mai venit la Bor
deaux ca să facă studii de specializare Sn m ateria d rep tu lu i public, "C'buo Am agawa 
profesor sup lin ito r la U niversitatea W asseda din Tokio, Francesco Garcia I .orca, 
doctor în d re p t Ia M adrid şi W eller, absolvent al unei facultăţi de drep t din S.U.A. 
Aceştia. îm preună cu mine. am frecventat toate cursurile de la toţi anii dc drept 
constituţional şi cele de drept adm in istra tiv  ţinu te  de D uguit şi B onnard. a tât 
de la licenţă, cât şi de la  doctorat. O dată  în săptăm ână ţinea un sem inar special 
cu noi in care se d iscutau si şe lăm ureau  problem e de drept public, sau şi din 
alte domenii ale dreptului, cum şi problem e de ordin politic sau social care erau 
la ordinea zilei pe atunci in Franţa. Cu această ocazie el ne recom anda litera tu ra  
pe care să o citim  şi să o studiem.

O dată  pe lună veneau de la alte centre universitare din F ran ţa  patru  charges 
des cours. care se pregăteau pentru  agregaţie. Ei participau  îm preună cu noi la 
sem inarul lui Bonnard. la care venea şi Duguit. Aceştia prim eau de la Bonnard 
câte un subiect pe care-1 pregăteau şi Sn luna urm ătoare ţineau in sem inar un 
curs care apoi era discutat şi critica t de Duguit. B onnard şi de noi ceilalţi par
ticipanţi. Uneori Duguit mă chem a la decanat şi discuta cu m ine problem e de 
d rep t public, lăm urindu-m â cu p riv ire la  problem e puse de concepţia sa asupra 
dreptulu i şi sta tu lu i şi dându-m i îndrum ări.

B ursa Duguit de la Facultatea de d rep t din B ordeaux a fost m enţinu tă până 
la război. In total au  plecat de la  facu ltatea de d rep t din C ernăuţi şap te bursieri 
d in tre  care şase şi-au luat doctoratul, ia r cu am făcut studii de specializare".

Încheiem  cu un fragm ent din .perioada sum bră a rap tu lu i Bucovinei de Nord 
şi Basarabiei, aşa cum a fost ea resim ţită de profesorul şi cetăţeanul rom ân E rast 
Tarangul.

„I.a 27 iunie 1940 am prezidat comisia pentru  susţinerea tezei de doctorat a 
doam nei A nem arie Mi'inke, căsătorită Kuzm any. Din comisie au făcut parte  Ghi- 
ţescu, Coroamă. Damian şi Ţurcan. La şed in ţă au lipsii G hiţescu şi D am ian. care 
nu erau  Sn C ernăuţi. Teza era din d rep tu l adm inistra tiv , in  oraş şi la U niversitate 
dom nea o m are nelinişte. C irculau d iferite  zvonuri cu priv ire la  concentrări de 
trupe  sovietice la  fron tiera noastră şi că noaptea au zbura t avioane sovietice dea
supra Bucovinei de Nord.

După term inarea susţinerii tezei am m ers cu toţii la rectorat să vedem dacă 
vom putea afla  ceva m ai precis. S ecre taru l general ne-a inform at că a vorbit la 
telefon cu Nistor, care  era în Bucureşti, şi că N istor nu a am intit nim ic cu p ri
vire la  aceste zvonuri.
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Seara la  orele 20 3/4, fiind cu soţia m ea în oraş, am  trecu t pe lângă un geam 
deschis şi am auzit de la un ap a ra t de radio  din casă com unicatul despre u ltim a
tum ul U.R.S.S. şi despre cedarea Bucovinei de Nord şi a Basarabiei. In ziua de
28 iunie la orele 6 d im ineaţa am plecat la  Suceava cu un autobuz al unei în tre 
prinderi de transporturi, cu care liceul la care soţia mea era profesoară, a  făcut 
in acea vară mai m ulte excursii, in oraş nu se pu tea găsi n jcj un  vehicol (maşină, 
camion, b irjă sau căruţă) pe care le-aş fi p u tu t angaja  să ne ducă in sudul Bucovi
nei. Totul a  fost rechiziţionat. Am luat cu noi trei geam antane, un balo t cu două 
plapom e şi două perine şi paltoanele noastre ide blană. Am închis cu cheia locuinţa 
şi am  plecat. In aceeaşi zi. adică la 28 iunie 1940, la orele 1(5 au in tra t tancurile 
sovietice in C ernăuţi şi au  oprit orice plecare din oraş. M ultă lum e a fost surprinsă. 
Unii au trecut clandestin prin  păduri in Bucovina de sud. Aşa profesorul univer
s ita r  Lcca M orariu cu soţia. A lţii au  fost p reluaţi de com isiile germ ane pentru 
repa trie re  şi duşi in G erm ania cu nem ţii repa tria ţi, de unde apoi au fost trim işi 
cu vase pe D unăre înapoi in Homânia."

A m intirile lui Erast T arangul descriu cu m are lux de am ănun te  activitatea 
din cadrul Facultăţii de drep t a U niversităţii cernăuţene, intrigile şi luptele pen
tru  putere d in tre  profesori, apoi s trăm u tarea  F acultăţii la  Bucureşti şi dispersarea 
profesorilor prin  ţară. Despre acestea, poate cu altă ocazie, intr-o  posibilă scurtă 
istorie a Facultăţii de d rep t a U niversităţii austriace şi apoi rom âneşti din C ernăuţi.

ERAST TARANGUL —  MEMOIRENSCIIREIBER

ZUSAM M ENFASSU NTG

In der vorlienenden A rbeit w ird  cine buko'vinische Personlichkeit, d ie des 
Erast Tarangul (Jî)01— 1985) vorgestellt. E r w ar Doktor der Rechte und Professor 
an der ju ristischen  Facilitat d e r U niversitât Czernowitz. A usser seiner um fan- 
greichen w issenschaftlichen Tdtigkeit w ar e r  auch ein ak tiver Zeupe der politischen 
und nationalen Entw icklungen in der Bukowina sein ganzes Lcben lang.

W ir w olie nun versuchen T aranguls TStiţ’keit a ls  M em oirenschreiber 
handgeschrieben gebliebene autobiographischen Tegebuch w ieder. Das M anuskript 
befindet sich in der Bibliothek des N ationalm useum s der Bukowina in Suczawa.

D araus erfahren  w ir In teressantes und Neues iiber die wichti.eston Ereignisse 
im Worden d er Bukowina in dem Jah rh u n d ert, w ăhrend dessen E rast Tarangul 
gelebt hat.

DOCUMENTE

DOCUM ENTE ALE REVOLUŢIEI DE LA 1848 
ÎN BUCOVINA (V) 1

MIHAI IACOBESCU

E forturile în treprinse în istoriografia rom ânească pen tru  reconstitu irea cât 
mai am plă şi mai n uan ţa tă  a revoluţiei de la 1848—1849 in Bucovina au  înregistrat, 
in u ltim ele două decenii câteva contribuţii valoroase, a tâ t pe plan central, la Bucu
reşti. cât m ai ales zonal, la  Suceava.

Spre o m ai bună şi firească in tegrare a evenim entelor de la 1848 din Bucovina 
in revoluţia generală a rom ânilor, C ornelia B odea2 a selectat şi reprodus integral, 
in 18-18 la ro m â n i: o istoric in date şi m ărturii, in tr-o  nouă traducere Petiţia ţării, 
p rogram ul fundam ental al rom ânilor d in  acest terito riu , scrisoarea d in 30 iunie
1848 a deputatu lui Miron Cipercovici că tre  fruntaşii ocolului Câm pulung Moldo
venesc’'1, m em oriul ad resa t parlam entu lu i d e  către  acelaşi depu tat la 20 septem brie, 
acelaşi a n 4, docum ente şi m ărtu rii referitoare la ac tiv itatea revoluţionarilor mol
doveni refugiaţi la C ernăuţi — d in tre  care, in tre  altele  şi pe acelea care relevă 
rolul însem nat al frun taşilo r bucovineni in general şi al H urm uzăcheştilor în 
sp ec ia l5. De asem enea, in aceeaşi am plă şi valoroasă sinteză. Cornelia Bodea evi
denţiază şi încercarea fruntaşilor rom ânilor din im periu l habsburgic de a uni 
populaţia rom ânească din intreg im periu l in tr-un  „m are ducat", pus sub sceptru l 
A ustriei si care să se bucure de largă autonom ie legislativă, executivă, juridică, 
şcolară şi religioasă ; faptul istoric în discuţie este probat p rin  M cinoriul naţiunii 
rom âne din marele Principat al A rdealului, din Banat, din părţile vecine ale Un
gariei şi d in  Bucovina  , în a in ta t îm păratu lu i la  Olmiitz, la 25 ianuarie  1849, d e  
că tre  o delegaţie a frun taşilo r aleşi ai rom ânilor d in  aceste teritorii. P en tru  în ţe
legerea eşecului acestei încercări, Cornelia Bodea publică a lă tu ra t şi „indicaţiile", 
rezoluţiile confuze, m achiavelice ale cabinetulu i Austriei, puse la  io m artie  1849 
pe prim a pagină a petiţie i program , a ro m ân ilo r7.

1 P en tru  o im agine globală vezi a lte  p a tru  contribuţii, pe aceeaşi tem ă :
I — Octav M onoranu, M ihai Iacobescu, Eugen D im itriu, Documente ala revoluţiei 
dc la 1848 în Bucovina, „Suceava", V/1978. p. 483—492 ; II — M ihai Iacobescu, 
U n m em oriu al sucevenilor de la 1818, „Suceava**, VIII/1981, p. 141—148 ; I II  — idem 
Documente ale revoluţiei de la 1848, „Sucea'va", V III. 1981, p. 453—462 ; IV — 
M ihai Iacobescu. Ion Zugrav. Documente ale revoluţiei de la 1848 in Bucovina, 
„Suceava", IX, 1982, p. 409—417.

2 Bodea, Cornelia, 1848 la români. O istorie in  date şi m ărturii, voi. I—II, 
ESE. Buc., 1982.

3 lbidem , p. I, p. 614—615.
4 lbidem , I, p. 615—618.
5 lb idem , 1, p. 631—632.
6 Idem , II, p. 960—965.
7 lbidem , II, p. 973.
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Pe un plan mai restrâns, la Suceava — unde m işcarea istoriografiei» pen tru  
cercetarea şi cunoaşterea istoriei Bucovinei s-a a firm at cu m ultă îndrăzneală şi 
s tă ru in ţă  in u ltim ele decenii — s-au în reg istra t strădanii m eritorii p en tru  identi
ficarea si publicarea de noi docum ente referitoare la evenim entele de la  1848—
1849 in acest teritoriu. Astfel au fost date  publicităţii, fie unele docum ente răzleţe 
d in  presa vrem ii, din gazeta „Bucovina" (1848—1850). fie altele inedite de o m are 
valoare şi sem nificaţie, docum ente ce com pletează substanţial Pcli(i(i ţării cu noi 
şi bogate aspecte ale problem aticii economice, social-politice. cu ltu rale  şi religioase 
Sn cadrul revendicărilor form ulate la 1848 de bucovineni. Cităm  in prim ul rând 
m em oriul locuitorilor din com unele G ura H um orului, Ilişeşti şi B rase a ll, clin 30 
iulie 1848; m anifestul in titu la t Fraţilor ţărani d in  Bucovina°, d in 17 noiem brie 
1818 (care a fost tip ă rit şi a circu lat sub form a unei proclam aţii) ; Proiectul de 
C onstituţie  pentru du ra tu l B u co v in e i10, redacta t in vara  anu lu i 1848. în vederea 
obţinerii concrete a autonom iei ; m em oriul C om itetului Duhovnicesc din Bucovina  1 , 
d in  9 octom brie 1818. A fost. de asem enea, publicat un m em oriu  inedit al suceveni
l o r d i n  16 iunie 1848. p rin  care se denunţă încălcarea de că tre  au to rită ţile  h a b 
sburgice a prevederilor legale cu p riv ire la  modul de constitu ire a circum scrip
ţiilo r electorale urbane.

C ercetătorii de la arh ivele statu lu i, filiala Suceava au publicat două volume 
im portante, cuprinzând docum ente, care privesc istoria Bucovinei, inclusiv eveni
m entele de la 1848 ; d in tre  acestea, unele au fost rezum ate in tr-un  am plu  catalon 1!, 
cuprinzând  docum ente ce se referă la in tre” teritoriu l Bucovinei, iar altele, repro
duse in tegral privesc num ai oraşul Suceava5'. P rin tre  docum entele afla te  in 
arh ivele locale, sucevene, care ne dezvăluie noi şi sem nificative detalii despre re
voluţia de la 18*8 din Bucovina sem nalăm  : m em oriul coloniştilor perniani din satul 
F ră tău ţii V e c h i'5, din 11 iunie 1848; petiţia ţăranilor d in satul S tupea din 10 
august 18-18 : m ani iestul-program  din 18 august 1848 sem nat de deputatii Miron 
Ciupercovici. M ihai Bodnar-Bodnărescu, Georpe Timiş, dim preună cu „doi rep re
zentanţi com unali". Ilie N iculiţă şi Vasile Ş tirb u 17 ; listele cuprinzând com ponenţa 
nom inală a com isiilor electorale şi prezenta num erică a e lec to rilo r18 ; num ăru l si 
num ele candidaţilo r şi al deputaţilo r aleşi 111: două rapoarte  oficiale referitoare la 
deputaţii Bucovinei — prim ul aparţinând  căpitanului ţinu tal, G heorrhe lsăcescu. 
despre uneia calităţi si defecte ale celor a le ş i20, iar al doilea raport, al arhiducelui 
Johann, care rezum ă subiectele in te rven ţiilo r in parlam ent ale deputaţilo r Buco
vinei 21. . . .

C ontinuând eforturile  noastre an terioare pentru  depistare:» si publicarea de 
noi docum ente şi m ărtu rii p riv itoare la evenim entele de la  1848 în Bucovina, re 
ţinem  aten ţia  cititorilor si specialiştilor cu a lte  câteva ..piese" reprezentative, afla te  
in arhivele Bibliotecii Academiei Rom âne, secţia m anuscrise-foi volante--’.

fi „Suceava". V. 1978, p. 485—188.
9 Idem, V. 1978, p. 488—492.
10 Idem, VIII. 1981, p. 453—462.
11 Idem. IX. 1982. p. 409—417.
12 Idem. VIII, 1981. p. M 1—148.
13 V asile Miron. s.â.. Din tezaurul docum entar sucevean. Catalog de docu

m ente. 1393—1849, volum tip ă rit de D irecţia G enerală a A rhivelor S tatului. Buc; 1983.
14 Idem. Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 

1388— 1918, voi. I. Buc.. 1989.
15 Idem . Din tezaurul docum entar Sucevean..., p. 641.
16 lbidem , p. 638.
17 Document publicat integral de T. Balan in lucrarea Din istoricul Câmpu

lungului M oldovenesc, Buc.. 1957.
18 V. Miron, ş.a.. op. cit., p. 028, 632—634.
19 lbidem , p. 645.
20 Ibidcm , p. 632—633.
21 lbidem , p. 634.
22 Al. D um itrescu, Foi volante in  colecţia Academ iei Române (16-12—1866), 

Buc., 1911.
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P rim ul docum ent la  care ne referim  este apelul lan sa t la  2 aprilie  1848 din 
■Cernăuţi, „De la  K raisam tul Bucovinei" şi in titu la t Către sătenii d in  B ucov ina23. 
D at in tr-un  mom ent in care num eroase sate erau  in fierbere şi când. după m ărtu 
r iile  unui contem poran, „nu trecea nici o săptăm ână ca I,unea sau V inerea, zile de 
târg in capitală, să nu  circule, p rin tre  târgoveţi, nelin iştitoarele zvonuri, cum că 
ţă ra n ii din satele înconjurătoare au  de gând să se năpustească cu coase, furci, 
topoare, îm blăcie şi să  incendieze oraşul C e rn ău ţi"z1, docum entul exprim a dispo
n ib ilita tea  şi ab ilita tea cercurilor im periale de a elabora şi difuza explicaţii şi mai 
ales prom isiuni, spre a  preveni extinderea nem ulţum irilor în lum ea rurală, de a 
trezi şi o anum ită  neincredere a sătenilor în orăşeni, de a zădărnici o eventuală 
colaborare a acestora ; răspând ite  cu un tact pedagogic iezuit, bine chibzuit, ideile 
d in  acest m anifest nu au răm as fără efect practic, ceea ce tocmai explică, într-o  
-anumită m ăsură de ce ţă ran ii nu au ales in parlam en t nici un  boier, preot sau 
orăşean, d in tr-a i lor.

O p articu la rita te  a revoluţiei din Bucovina a fost şi aceea că. chiar de la 
începutul acţiunilor din Bucovina, clerul şi credincioşii s-au afla t într-o perm a
nentă agitaţie şi fierbere, nu  a tâ t din cauza fanatism ului religios, care nu a carac
te rizat niciodată această populaţie, cât mai ales din cauza abuzurilor în care se 
gospodărea Fondul Bisericesc de către o şleah tă restrânsă, lacomă şi despotică de 
funcţionari ai statului, in frun tea cărora se afla Eugen Hacm an, episcopul şi câţiva 
funcţionari străin i de lim ba şi de credinţa Bucovinei. Tocmai aşa se explică nu 
m eroasele docum ente elaborate şi difuzate de preoţii anonim i, ai satelor şi o ra
şe lo r bucovinene, la 1848. D intre aceste docum ente, p rim ul care a circu lat in Bu
covina Sn p rim ăvara  anului 1848 este un m anifest anonim , in titu la t Către fra ţii 
şi îm preună lucrătorii noştri d in  via Domnului, din B ucov ina52 Documentul în
deam nă locuitorii Bucovinei la o acţiune hotărâtă si un ită îm potriva „nedreptăţii, 
m itarniciei şi despotism ului in ocârm uirea eparhiei", a  abuzurilor de tot felul 
ca re  — se a ra tă  in continuare — „ne-au sub jugat ca pe nişte sclavi". Se cere 
credincioşilor să frângă „incuietorile în care se ţine ferecat bunul obştesc" şi se 
exprim ă, ca pe o idee-forţâ, de nebiruit, convingerea că, „nici o pu tere nu  esle 
in sta re  voia publică. întem eiată pe A devăr a o călca !“. In acelaşi sp irit protes
ta ta r  este redacta tă  şi difuzată şi Oda la soborul clirosului Bucovinei -t\  adică la 
ad u n a rea  clerului şi poporenilor, ţinută la  C ernăuţi Sn zilele de 15. 16 şi 17 mai 
1848. Dincolo de stângăciile, d ificu ltăţile lingvistice, slaba valoare literară , oda 
cheam ă credincioşii la „înfrăţire" pentru  „patrie" ; episcopul Hacman este sup ra
num it „Iuda blestem at", „Mamon furios", „dihanie urâtă", „hidră veninoasă", care. 
a ju n s Sn frun tea eparh iei s-a dovedit un „cap blestem at", care „târg face. otcupuri 
fără  nici o ruşinare" /  „cu a posturilo r d a re " ; Hacman a transfo rm at Bucovina in
tr-un  „iad", în care dom ină „despotism ul, îm pilarea şi m inciuna" ; au toru l anonim  
doreşte să trium fe „libertatea" în „toată Homânimea" şi pom eneşte de un „sfânt 
patriotism  rom ân". Oda s-a citit şi răsp ân d it în public, determ inând  o astfel de 
atm osferă încinsă. Sn rându rile  clerului şi credincioşilor. încât Hacm an s-a văzut 
silit, p rin tr-o  scrisoare făcută p u b lic ă27 să-şi dea consim ţăm ântul pen tru  sa tisfa
cerea in tegrală  a revendicărilor form ulate în cadrul adunării, să în lă ture din fru n 
tea  Consistoriului ortodox pe secretarul Czechowschi, care se p u rta  d ic tatoria l si 
abuziv, I ,a  câtva tim p după adunarea din 15—17 mai 1848. bucovinenii au  trim is
o scrisoare m itropolitului M eletie al M oldovei28; acest docum ent exprim ă solida
rita tea  bucovinenilor cu acţiun ile  m oldovenilor de la Iaşi, din m artie  1848 şi faptul 
plin de sem nificaţie că. Înain tea venirii refugiaţilor m oldoveni la C ernăuţi, f ru n 
taşii rom ânilor din Bucovina scriau în docum entele lor despre „istoria României 
de astăzi", in care credeau ca în tr-o  rea lita te  apropiată : cuvântul România va fi 
apoi folosit frecvent în  paginile gazetei „Bucovina" (1848—1850).

23 Arh. Biblioteca Academiei Române, Foi volante, înv. 1007.
24 Ionel D ârdală, Desfiinţarea boierescului in ţinu tu l Suceava, AHA, l. IX. 

1972, p. 224—225.
25 Arh. Bibliotecii Academiei Române, ioc. cit., înv. 1013.
26 lbidem , înv. 1010.
27 lbidem , înv. 1011.
28 Idem, inv. 1012 şi Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina..., p. 212.
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Reproducem, de asem enea, după textul original afla t în arh ivele Bibliotecii 
Academiei Rom âne şi Proclamaţia d in  10 ianuarie 1X49 sem nată de generalul H â- 
m erstein. p rin  care se introduce „starea de război" in G aliţia şi Bucovina cu un 
am plu program  de măsuri represive .şi am enin ţări. Documentele reflectă şi stadiul 
evoluţiei lingvistice, modul de exprim are în  lim ba rom ână la  1848 în Bucovina.

1

CĂTRE SĂTENII DIN BU COV IN A »

P ream ilosţivul nostru îm părat au  făgăduit la  toa te  ţă rile  sale, după cum aflăm  
din publicaţia ©cârmuirii, o Constituţie, spre a  ne îm bunătăţi sta rea  noastră  şi spre 
a  ne face norociţi.

C onstituţia este cuprinsul a  p ravelilor tem einice a îm părăţiei, p rin  care ocâr- 
m uirea se va sili a  înd rep ta  îm pre ju rările  a tu tu ro r supuşilor a îm părăţiei, fără  
deosebire a stă rii sau a legii, adică, a tâ t a boierilor, cât şi a ţă ran ilo r, a târgove
ţilor, a  creştin ilor şi a jidovilor — in tr-acest feliu, ca starea fieştecăruia tot mai 
m ult să se rădice. In u rm are  C onstituţiei ocârm uirea va avea asijdorea p u rta re  de 
grijă. ca creşterea copiilor voştri precum  şi îm bunătă ţirea  stării voastre să spo
rească ; ca năravurile  cele bune şi încred in ţarea  in tre  oam eni să se întărească, ca 
negoţul, m eşteşugurile şi lucrarea păm ântu lu i să înflorească şi în sfârşit pen tru  ca 
b iru rile  îm părăteşti, o recât va fi cu  p u tin ţă  să se îm puţineze. Spre a îm plini acest 
frum os scopos ocârm uirea să va sili, m ai ales a cunoaşte dorin ţele şi socotinţele a 
tot norodului său. în să  fiindcă norodul întreg nu poate vorbi to t odată cu bunul 
nostru îm părat, care acum  vroeşte tonte sângur să le audă, precum  şi voi însuşi 
puteţi judeca, deci se vor alege deputaţi, care vor a ră ta  îna in tea îm păratu lu i dorin
ţele norodului intreg, adică a  tu tu ro r stărilor, spre a să putea sfătu i cu ei despre 
trebu in ţe le  a fieştecării ţări, şi cum  şi feliul de uşurin ţă s-ar putea da la  fieşte- 
care stare.

Voi vedeţi, aşadar, sătenilor, cum că de la  un aşăzâm ânt a tâ t de b ine făcă- 
toriu  şi iubitoriu de om enire, şi starea voastră va afla o îndrep tare însăm nătoare.

P en tru  ca fieştecare bun şi înţelept sfa t să poată ajunge l i  orice vrem e cât 
de lesne şi fără  de îm piedicare la  cunoştiin ţa ocârm uirii, bunul îm păra t totodată 
cu făgăduin ţa C onstituţiei ne-au  d a t şi slobozenie tiparu lu i, adică slobozenia dc a 
tălm ăci cu toată slobozenia însă şi cu înţelepciune despre orice lucru, care a r  putea 
adăogi la b inele obştei.

Slobozenia aceasta insa nouă nu ne este ie rta t a o în treb u in ţa  spre lucruri 
rele, adică spre nedreaptă m ustrare , spre clevetire, spre ocară sau spre ponegrirea 
altora.

Totodată, bunul îm părat au  în fiin ţa t, precum  aţi auzit acum , şi o gvardie 
naţională ; adică au h o tă râ t ca în  oraşele cele mai m ari locuitorii care au moşie 
sau locuri insăm nate, precum  şi acei care să deosebesc p rin  înţelepciune, p rin  
învă ţă tu ră , p rin  experienţă, şi p rin  încrederea celorlalţi oam eni, să se înarm eze 
pen tru  ca îm preună cu oastea la  orice în tâm plare, când vor fi chem aţi despre 
ocârm uire, să poată răsta torn ici cu socoteală şi cu m ăsurare, iar la vrem e de nevoie 
şi cu sfială şi asprim e orânduiala şi pacea cea tu lbura tă .

Cu toate că voi acum  ştiţi, cum  că C onstitu ţia făgăduită are scoposul de a 
îm bunătă ţi starea noastră, pen tru  aceea nu trebuie să credeţi sau să daţi ascul
ta re  cuvintelor înşălătoare a oam enilor vicleni şi răi. că acum  nu aţi mai avea 
treb u in ţă  a pu rta  de grijă  pen tru  voi şi casa voastră cu lucru şi cu rânduială, nu  
trebu ie  să vă socotiţi slobozi de îndatoriile voastre cele de până acum , către  ocâr
m uire, precum  şi că tre  stăpânii voştri. Nici o stăpânire nu  poate fi fără m ijloacele 
trebuitoare, cu care să ţână îm părăţiile. Că Sn fieştecare îm părăţie  sun t m ulte şi 
fe lu rite  orânduieli de trebu in ţă  precum  :

29 Arh. Bibliotecii Academiei Române, loc. cit., inv. 1008.
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D rum uri îm părăteşti spre în lesnirea com unicaţiei şi a negoţului.
Biserici, ca să putem  asculta  învăţăturile  a sfintei legii noastre şi să putem  

.sluji p re m ilostivul Dumnezeu, dom nul cerului şi a păm ântului.
Şcoli, pen tru  copiii noştri, să poată învăţa lecţia, precum  şi a lte  ştiin ţe  pen

t r u  folosul vieţii.
Spitaluri, pen tru  ca şi bolnavul cel sărac să poată afla vindecare.
Case de săraci, pen tru  ca om ul cel cinstit, d ară sărăcit şi neputincios de 

a-şi mai agonisi pânea, să nu  m oară de foame.
Case de pedeapsă, adecă închisori ; p en tru  ca acela, care prim ejduieşte viaţa, 

sănăta tea  sau averea noastră, să prim ească pedeapsa care s-au agonisit.
Îm părăţia  are  trebu in ţă şi de deregători, care să privigheze îm plinirea p ra 

velilor şi să judece după pravile.
De cătane, care să ne apere de duşm anii noştri d in lău n tru  şi mai ales dc duş

m anii cei d inafară .
S pre  a ţine toate acestea folositoare orânduieli, îm părăţia  are nevoie de bani 

îndestui ; aşadară  datoriu  este fieştecare lâcuitoriu  cinstit a sta tu lu i, ca să p lă
tească b ir pen tru  trebuin ţele  cestea a îm părăţiei. Voi videţi aşadară cum că nici o 
îm pără ţire  fără de b ir nu poate fi. in să ocârm uirea pe tem eiul Constituţiei, de 
acum  îna in te  va p u rta  de grijă, ca să nu să rădice mai m are bir, decât cât va 
cere îndestu larea trebu in ţelo r ţă rii şi pen tru  ca fieştecare lâcuitoriu  fără  deosebire 
să plătească un b ir po triv it cu averea sa. O cârm uirea aşişderea va purta  de grijă, 
p en tru  ca în p riv in ţa  biru lu i obştesc, să se păzească desăvârşită dreptate, ca nici 
o stare sâ nu fie apăsată nici prin  cisla birului, nici prin chipul dc a-1 strânge.

Sătenilor ! Voi videţi bine, că toate aceste folositoare străduieli şi îm bună
tă ţiri, care ne s-au făgăduit de bunul nostru  Îm părat, p rin  Constituţie, că toate 
aceste nu să pot face in tr-o  clipeală. P en tru  aceasta îm păratu l cel plin de dragoste 
părin tească au ho tă râ t a  chem a deputaţi şi iubitori de om enire din toate ţările 
îm părăţie i sale, ca să ţie sfat îm preună cu ei. cu ce chip s-ar putea pune in lu
cra re  aceste noi şi m inunate pravile a  îm părăţiei, adecă C onstitu ţia cât mai inde- 
grabă şi mai bine.

N ădăjduind în Dumnezeu, care cărm uieşte soarta noroadelor spre binele 
lor, să aşteptăm  d ar in pace şi cu je rtv ă  de m ulţăm ire in curând îm plin irea a 
aceştii m ari făgăduinţe.

D eparte fie de noi să stingherim  pe bunul Dum nezeu şi pe deputaţii cei mai 
în ţelepţi a ţării în prelucrarea C onstituţiei prin oareşcare nelegiuire sau prin ne
răbdare . ca să nu zică lum ea de noi că noi nu cunoaştem  această m are facere de 
bine a  bunului nostru îm părat. Deci dară, până ce nu se va săvârşi lucrul acesta 
m are. adecă C onstitu ţia făgăduită, toţi vor îm plini vechile lor înda to riri cu p riin ţă  
şi cu deam ăruntul, vor plăti b iru rile  îm părăteşti, şi vor da ca până acum  ascu ltare 
deregătorilor, precum  şi stăpânilor, ca nişte bucovineni credincioşi şi cinstiţi, şi 
aşa vom dovidi p rin  aceasta îm păratu lu i şi lumii întregi. cum că noi suntem  deplin 
■vrednici de făgăduita îm bunătă ţire  a stării noastre

în  C ernăuţi la 2 aprilie  1848 
De la K. K. K raisam tul Bucovinei"*

II

„CĂTRE F R A ŢII Ş i ÎM PREU NĂ LU C RĂTO RII NO ŞTRI DIN VIA  
DOMNULUI, DIN BUCOVINA :

„In tr-un  tim p, în care popoarele din som nul cel greu a letargiei şi toate cla
sele vieţii sociale cu gigantice păsuri că tre  îm bunătăţirea s tă rii sale pornesc, cade-se 
şi noi. fraţilor, mai cu adânc a judeca despre cele ce ne trebuiesc, şi cu ce chipuri 
s-ar pu tea  înain ta bunul Bisericescu.

îna in te  de toate, fraţilor, este nevoie ca noi. lăsând tot interesul particu lar 
de parte, pătrunşi de duhul adevăru lu i şi învăpăiaţi de dragoste către  bunul 
obştesc, să cercăm  răn ile  trupului nostru  bisericesc, şi aflându-le. să nu pregetăm  
grabnic v indecare a le aduce.
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Nu vom înşira aicea câte am pătim it, fraţilor, de o vrem e încoace ; jă lu irile  
asupra nedreptăţii, m itarniciei şi despotism ului in ocârm uirea Eparhiei n-au mai 
contenit. Toţi patrio ţii sunt pătrunşi de indignaţie, de ruşine, de am ărăciunea sorţii 
obşteşti ; toţi sunt dezgustaţi de starea, ba şi de v ia ţa  sa. D ar să lăsăm  noi aceste 
p retu tindenea răsunătoare Erem iade de o parte  şi să cercăm  izvorul acestor rane 
aducătoare de m oarte.

Toată pricina este răs tu rn a rea  constituţiei Bisericii noastre, care, p rin  ocâr
m uirea ce de 11 ani. cu m ultă agerim e m inţii şi energie s-au săvârşit. M oderna 
politică au ştiu t pe legiuitul Consistorium  care după planul regulii este unica şi 
cea mai inaltă  tagm ă ocârm uirii bisericeşti, la care supt prezidium  episcopului după 
m ărim ea vo turilo r toate trebile ocârm uirii au să se tractaricească a-1 nimici, de 
pu terea lui a-1 despuia, şi num ai de-abia viu a-1 lăsa. sub trâgându-i toa te  in tere
sele cele cum pănitoare, şi num ai cu num ăru l exchibitelor de la  el Smprum utân- 
du-se. A ceasta este una fraţilor ; ia r a lta  este precum  ştiţi un fel iu de O rdinariat. 
p re care m oderna politică au iscodit şi peste in nim ioitul Consistorium  ca pre tr i
bunalul cel mai inaltu  a cauzelor bisericeşti au  înălţat.

Mai auzita-ţi. fraţilor, ca undeva, in Biserica pravoslavnică să existarisească
un O rd inaria t ca acesta ? Cred că nu : acesta este o iscodire a m odernii politici
greco-orientale din Bucovina, p rin  care episcopul se declarează de cap Bisericii 
şi deplin domn şi stăpân al ei, câruie este putere absolută toate cauzele bisericeşti, 
fără a fi legat de sfatul cuiva, a hotărâ după cum îi place ? O are să mai m ăr
turisim  noi in crezul nostru  : „cred în sobornicească Biserică ?“.

Acestu O rd inariat, fraţilor, eu a lui uzurpa tă singur-stăpânire toate răn ile  sus 
pom enite ni-au pricinuit. El ne-au despărţit de la episcopul nostru, inălţându-1 
până la ceriu şi pre noi apăsându-ne cu to t feliul de asupreală ; de aicea vin jă lu i
rile asupra m itarniciei şi nedrep tăţii şi ne fac de ocară stră in ilo r : de aicea despo
tism ul nesuferit, care ne-au călcat d ritu r ile  om enirii şi ne-au sub jugat ca pre nişte 
sclavi.

Au d ară  nu este aşa ? în treb a ţi de cinstiţi asesori a m odernului nostru  Con
sistorium, la câte aşezări de parohii au d a t votum ul său ? O are cele 8 protoprez- 
biterii neocupate in sesia Consistorium ului s-au aşez a t?  Concursul pen tru  această 
aşezare unde au răm as ? O are nu au  fost şi a lţii vrednici dc chem area aceasta ? 
O are locurile sem inariei, posturile Consistoriului în sesie s-au aşezat ?

T oate acestea, precum  şi altele, de asem enea, în ţe leap tă politică au  afla t de
b ine a le substrage din sfera Consistoriului, ca să nu steie cuvântul în tre  doi sau
trei m artori, şi ca nişte in terese p en tru  sine a  rezerva.

Dar până când. fraţilor, să gemem noi sub defăim ătorul jug a politicii acesteii? 
Până i'inrl să răm ânem  despoieţi de d ritu rile  bisericeşti şi om eneşti ? Până când 
să râdă dc- noi străin ii şi să ne înculpeze crim a se rv ilism u lu i?  Până când să stea 
în tre  noi eterodoxa politică, ce fără să prindem  de veste, ne-au inzăstrat cu dritu l 
papistăşiei ? Până când să otrăvească jă lu irile  de nedreptate , de m itarnicie, de 
despotism  v ia ţa  n o a s tră ?  Până când să n-avem  pace, linişte, încrcdere. în f ră ţire ?

F ra ţ i lo r ! Timpul despotism ului şi a servilism ului au trecu t ! L ibertatea au 
sosit ! C uvântul adevărului m inuni au lu c r a t ! Veniţi dar, fra ţilo r, să îm plinim  
cea mai sfân tă  datorie a chem ării noastre, u rm ând  învăţătoru lu i nostru Hristos, 
care au zis, că la  aceasta au  venit, ca să m ărturisească de adevăr şi d rep ta te  !

Veniţi, dar, să frângem  incuietorile in care se ţine ferecat bunul obştesc ! 
Veniţi să vindecăm  rănile cele aducătoare de m oarte a trupu lu i nostru  bisericesc ! 
Veniţi să surpăm  politica cea proditoare. care ne-au îngropat d ritu rile  bisericeşti Sn 
m âlul uriciosului o rd inaria t şi p rin  C onstituţie să restatornicim  C onstitu ţia bise
ricii noastre !

B unul obştesc aşteaptă de la noi dezrobirea sa şi adeverirea că sunteţi vred
nici de m arele d a r  al libertăţii, cu care v-au  in norocit Dumnezeu. Nu trebuie a lta  
decât toţi, cu tot adinsul, să vreţi, şi veţi d o b â n d i! Sub egida Constituţiei „nici o 
pu tere nu este in stare voia publică, întem eiată pe Adevăr, a o călca !

Nu socotim, fraţilor, că s-ar afla în tre  voi careva, care n -ar voi să deie 
m âna la aceasta patrio tică lucrare. U nul ca acela aşa de părăsit de Duhul A devă
rului. a d rep tă ţii şi a patrio tism ului, a r  fi vrednic de jugul care poartă, a r  fi v red
nic să aibă parte  ca Iuda vânzătoru l şi să fie defăim at în viaţa aceasta şi în 
cealaltă osândită in veci 1 Am in !
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III

„ODĂ LA SOBORUL C IJ ROŞU LII 1 BU CO VINEI“
(15, 16 Ş l 17 M AI 1818, LA CERNĂU ŢI)

„Am văzut a voastră râvnă, am văzut acea-n frăţire  
Care, voi. părin ţi, cu toţii de-un su je t însufleţiţi.
P en tru  zei şi pen tru  Patrie , pen tru-a voastră dezrobire,

P en tru -a  relelor stârpi re 
Dovedeaţi frum os-uniţi !

Am văzut şi energia, sfân ta voastră-nvăpăiere,
Duhul cel ce-nvie pu tern ic  d rep t rom ân strălucito ru l 
Cum sfărm a aceli abuzuri ce sân t noxe-njositoare.

Iscodite spre-m pilare 
De un m ârşav proditoriu

Am v ă z u t : şi fală vouă. voi p rieten i de dreptate.
Ce cu haracteru l Vostr-n fa ţa  lum ii-aţi dovedit 
Că sunte ţi cu d rep tu l vrednici de frum oasa L iberta te

Care naţiile  toate
Răscolind, au norocit.

F ală Vouă ne-m părţită  ! Fală Vouă ne u ita tă  !
Voi cu veacul chiar odată v -aţi trezit din greul somn. 
Spre-a respinge-aceea pâclă, uricioasă.-ntunecată,

Ce-negrea neruşina tă 
Tagmei noastre orizon.

Am văzu t şi-acea fantom ă, acel luda blestam at.
Care dragostea şi pacea în tre  cârm ă şi-n tre  noi 
F ără  frică şi ruşine pen tru  sCopu-şi în tina t

Pân-acum  a-nven inat 
îndulcind  a lui nevoi.

Am văzut pe-acel Mammon furios în d in ţi scrâşnind,
L-am  văzut tu rba t de ciudă, incă-um bla cu-a lui sm om iri ! 
in să  T ribunalu l V ostru nepartid , puternic, sfânt.

Bravo ! vezi, toiagu-au frânt 
P reste-a lui n e le g iu ir i!

în  zadar v râncind  um bla el pe la praguri protectoare 
In zadar cerca a şterge petele, acel Caiafă,
Petele, la  ceri ce strigă, d reap tă  plată, răzbunare.

P en tru -a tâ ta  despoiere 
Şi de zestre şi de leafă !

Am u-i gata ! Mârşâviile-.şi in pulberi s-au zdrobit.
Vezi, răp irea-i în tinată  şi vestita-i lăcomie.
R uşinat cu dânsul gem e sub un sac cu bani ticsât,

Care el şi-au dobândit 
P rin  u rât-m itarn icie  !
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Veniţi, voi, nedrep tă ţiţi, veniţi astăzi cu grăbire 
Voi, ce cugetul vă plânge de-âcel m ârşav încruntat.
Veniţi toţii .şi aduceţi Soborului m ulţăm ire.

Care. o, ce suvenire !
P re  m itarn ic  l-au  su rpat !

Dar acelor lacrim i unde-s, acelor ce in durere 
Vrednicile-şi bătrâneşte  au sfârşit făr-sprijineală.
A runcaţi in toa tă  lipsa fără nici o m ângâiere.

P en tru  că n-avea avere 
M ârşavului spre-m părţeală  ?

O. acelor ruge sfinte, o. acelor lăcrăm are 
Pe păm ânt nu  au văzut, ci pe-a lui cap blestem at.
Care. târg făcea, otcupuri, fără nici o ruşinare

Cu a posturilor dare.
El pe-aceia au ju ra t ?

O, dihanie urâtă, piei, că ceasul ţi-au  sosit !
Piei, tu, hidră veninoasă ! Piei, in iad. de unde ieşti !
Despotismul. îm pilarea şi m inciuna-ţi s-au sfârşit

Ca şi tim pul lor u râ t 
Din hotare-austriceşti.

Ia ră  tu. sobor, sfinţite, de d rep ta te  iubitoriu.
Ce dorin ţele eparhiei p rea frum os le-ai îm plinit,
V ivat, fericit să fii ! Să ajungi frum osul sporiu

Şi doritu l viitoriu  
Care tu  l-ai dezvoltat !

Vivat, să tră iţi cu toţii, voi a P atrie i noastre fală,
Ce c-o râvnă ch iar eroic-astăzi v-aţi m anifestat,
Vivat, să tră iţi cu toţii, căci voi fără de sfială

Cu o sfân tă îndrăzneală 
Legii d ritu ri a ţi scăpat.

V ivat ! V iv a t! L iberta tea ! de acum  să înflorească !
V ivat toată Rom ânim ea ! V ivat nostru îm p ă ra t!
Ce-au deschis in P atrie-raiu l. fericirea cea cerească

Şi cu mila-şi părin tească 
D e-m pilaţi ne-au liberat.

Vivat, v ivat şi boierii. Bucovinei am ploiaţi !
C ăror cinul ne păstrează sfân t patriotism  Român,
Dumnezeu să le dea raze. ani m ulţi şi lum inaţi !

Tot cu bine înzestraţi 
V iv a t! să trăiască-am in !

— IV —

,.P R O C  L A  M A Ţ  I E

„îm preju rările  G aliţiei cele de faţă m ă înving, în tru  înţelegere cu domnul 
guverna to r ţă rii (Bucovina n.n.) cavalerii de Zaleschi, p en tru  păstra rea  obşteştii 
linişti şi sigurenţei, cum şi p en tru  ocrotirea vieţii şi p roprie tă ţii a  fieşcăruia omu,
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provinţia G aliţia, îm preună cu Bucovina, cum şi politie şi reionui a  Kracoviei, 
începând din ziua aceştii publicaţii a le  declara în sta re  de războiu.

In urm area acestora dară  orânduiesc:
1. Obşteasca dezarm are a ţă rii întregi, afară de k. k. diregâtorii, care prin 

re la ţiile  de slu jbă ale lor îm puterniciţi sun t de a pu rta  arm e pe la tire  ca o cuvi
in ţă  la  uniform ă, afară de s tra ja  de finan ţe şi a fa ră  de insurecţie organizată de 
poroncă mea şi pusă sub k. k. oaste.

2. Supunerea tu tu ro r Scaunelor ţivile, care in funcţiile lor răm ân  neclintite, 
sub Scaunele m ilitâreşti.

3. Toate ju rn a lu rile  începând d in  ziua publicaţiei aceştii proclam aţii în
cetează a  ieşi, afa ră  de gazeta I.iovului în lim ba germ ană şi polonă ce iese aicea, 
cum şi afară de acele, care au căpătat acum a voie de aicea, şi in sfârşit la K racovia 
în afa ră  de gazeta K racovska sub controlul de am ărun tu l a  Supracom andei m ili
târeşti celei de acolo ; tocm ai aşa nu este iertat a tipări sau a  publicarisi ceva 
fă ră  de încuviin ţarea K raisam tului sau Scaunului m ilităresc.

4. P oprirea tu tu ro r cluburilor şi d ritu lu i de asocieţie.
5. Toate străgă tu rile  sediţioase în oraşele şi pe la ţa ră  sân t cum mai aspru

oprite.
6. Se ascuţeşte păstrarea ce mai cu am ânuntu  al o rânduielilor de paşaporturi,

cie poliţie şi celor de m elduirea şi fieştecăruia călă toriu  in ţa ră  i se aduce am inte 
a să îngriji ca să aibă la sine trebuincioasele pasporturi sau ţădulele de plecruit
de că tre  scaunul locului sau cel al ţânu tu lu i şi să caute ca să se vizeze la  v re
m ea sa.

Aşa dară se va supune.
A. T ractarisire  după d ritu l s ta tu riu  şi se va pedepsi cu m oartea :
1. Cine după săvârşită an u n ţa ţie  a dezarm ării şi după trecerea term enului 

îngăduitu  spre aceea condiţionatum  prin  îm pre ju ră rile  locale se va prinde cu 
arm ele în m ână sau le va mai ţâne ascunse.

2. Cine prin  cuvân t sau  prin  scrisoare invită la o răscoală aice.
3. Cine obicinuitele corespondenţe cu poşta, şta fe te  sau cele prin curieri le 

îm piedică cu de-a sila.
4. Cine să face v inovat de o năsaln ică atacare a v ieţii sau p roprie tă ţii a p er

soanelor.
5. Cine în tră  în orice înţelegere cu insurgenţii rebeli şi le dă a ju toare  de 

bună Voie.
6. Cine la strigături sediţioase sau conspiratice pe inv itarea  de către oaste 

sau de către  Scaunul civilu de a să îm prăştie, nu ascultă îndată sau tocma şi 
cu o a rm a tă  se pune îm potrivire.

B. T ractarisiri după judecătorie de război şi d rep t după legea m ilitară :
1. Cine prin  îm prăştierea veştilor rele se sileşte a produce o nelin iştire  a 

cugetelor.
2. Cine culori sau semne decoratice le  poartă, care a r  face o plecare la 

partida rebelizantă.
3. Cine d upă  trecerea term enului ce are să se îngăduiască localnic p en tru  

m elduirea sau vizarea paşaporturilor. să va găsi cu un pasportu  ne vizatu pen tru  
netrecerea în ţa ră  sau cu totu fără de pasaportu  ; cum şi cine acestui feliu de 
individe fără  de pasportu  le dă adăpost în casa sa.

P en tru  de a isprăvi acestor propisuri şi orânduieli o activă şi o mai grabnică 
punere  la îm plinire, apoi am afla t cu cale în mai gios urm ătoarele  sta ţii a înfiin ţa 
com isiale m ilita re  şi a rândui la dânsele mai gios urm ătoare ţânu tu ri. precum  :

P e ţânu tu ri a C ernăuţului, a Kolomeiei, a C iortovului şi a S tanisslavului la 
general-cvartiriu  al k. k. arm iei operuitoare în Bucovina. Pe ţănu tu ri a Tarnopu- 
lui, Zlocoivului, Jolkvei. a Leovului, B riasianului, S triu lu i, Sam orului. Preasm islu- 
lui al k. k. kom anda orăşenească în Leov.

Pe ţă n u tu ri a Riaşocului, Tarnokului. Sanokului şi Iaslocului al k. k. kom andă 
m ilitărească in T arnok ; Sn sfârşit.

P e ţăn u tu ri a  Sandeţulu i, Bohniei, B adokiţului ; cum şi politie şi reionui 
Krakoviei a l k. k. supracom andă niiltărească în Krakovia.

In Sncheicre Sncât Sn num ele M ăririi Sale îm păratu lu i pe to ţi locuitorii a 
ţării, pe k. k. kam eralu  şi pe partea  duhovnicească de or care ritusu  a sprijin i pe

18 — A riuurul B ucovinei
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a tia rn ă to are  scaunele m iltare  .şi ţivile cu cel mai bun râvnă, pen tru  a ocroti ţa ra  
aceasta de cruzim ile politiceşti răs tu rnări, aşa precum  aceasta s-au în tâm plat in 
ţă rile  megieşe, iar despre altă p arte  a incongiura şi catahrisuri, care în  vrem ea de 
m ai na in te  o au  fost făcut privelişte faptelor celor m ai crude.

Leov in 10 ianuarie  1849 
H am erstein 

general de cavalerie şi com andir-general 
a G aliţiei

DOCUM ENTS O F TH E 1848 REVOLUTION IN  BUCOVINA

— Sum m ary —

Continuing his form er preocupation of identifying and publishing the docu
m ents and proofs concerning the 1848 Revolution in Bucovina, th e  au th o r publis- 
hes, th is ti mie. the following ;

1. The appeal m ade on April, 2nd, 1848 from  C ernăuţi To Villayers  o / Buco
vina, from  the d istric t adm inistration.

2. The anonym ous m anifesto To Chir Brothers and also Our W orkers, by  
God's W ill, in Bucovina, in the spring  of 1848 ;

3. Ode o / the Clergy Council o/ Bucovina  from  May IO'-1', I6ti>, 17»' 1848, ha-
ving the date ; ’15—17 Mai 1848, Cernăuţi.

4. The Proclam ation of January , 10th, 1849, in w hich the general H am er
stein  publicly  annouced the sta te  of w ar in  G aliţia and Bucovina.

DIN CO RESPO ND EN ŢA FA M ILIEI PORUM BESCU

MIRCEA CENUŞA

Este cunoscut fap tu l că. în 1881, la suge,stia p rieten ilo r săi de la Viena, p re
cum şi din a lte  m otive, C iprian Porum bescu cere şi obţine ca tedra  de muzică 
de la T.iceul rom ân ortodox din Braşov, stab ilindu-se p en tru  o vrem e in acest 
pu ternic centru  transilvan  de cultură rom ânească. Aici. stim ulat de p reţu irea şi 
sp rijinu l pe care i le acordau rom ânii braşoveni, desfăşoară o intensă activ itate  
muzicală, care culm inează cu prem iera, la  27 feb ruarie  1882, a operetei sale 
Crai Nou. La Braşov, C iprian Porum bescu l-a avu t alături, în strădaniile  sale 
culturale, pe lângă bucovinenii I. llasievici, L. Nastasi şi Gh. Chelariu. toţi p ro 
fesori acolo, şi pe vechiul său prieten  de la Viena, A ndrei B ârseanu, pe versurile 
căru ia compusese, în 1880, Im nul Unirc.i, devenit Pe-al nostru steag e scris unire. 
în  afa ră  de sp irjin u l perm anent oferit lui C iprian Porum bescu, A ndrei B ârseanu 
a p redat lecţii de lim ba rom ână şi istorie naţională surorii com pozitorului. Mfl- 
rioara, care a locuit şi ea la  Braşov până ce fratele său a plecat, în toam na 
anu lu i 1882. in Italia, ia Nervi, pen tru  a-şi îngriji sănăta tea . A flat în relaţii epis
to lare cu fam ilia de la Stupea, Bârseanu s-a preocupat, după m oartea prem atură 
a lui C iprian Porum bescu, de păstra rea  v ie  a am in tirii sale în  conştiin ţa rom â
n ilor din T ransilvan ia , prin d iscursuri şi articole p rile ju ite  de diverse, com em orări 
ale m arelui său prieten  bucovinean.

In  fondul de m anuscrise „Andrei Bârseanu" d e  la  Biblioteca C entrală Uni
versitară  din Cluj-Napoca se află : o scrisoare a lui C iprian Porum bescu, expe
d ia tă  din Nervi, patru  scrisori ale M ărioarei Porum bescu şi opt ale lu i Iraclie 
Porum bescu, toate  adresate lui A ndrei Bârseanu. Scrisoarea lui C iprian ascunde, 
sub aparen ta  sa voioşie, a tâ t conştiin ţa ireversib ilităţii bolii, cât şi puternicul 
său  dor de ţa ră . A tâ t Iraclie, câ t şi M ârioara se a ra tă  preocupaţi, în  scrisorile 
lor, să facă larg  cunoscute v ia ţa  şi operele lui C iprian, prin  articole, am intiri, 
ed itarea  şi in te rp re tarea  com poziţiilor sale. Convinşi că aceste scrisori pot con
tribui la în tregirea im aginii postum e a autorului Baladei, le p rezentăm  în con
tinuare, păstrând  ortografia autorilor.

N ervi 27/15 noem vrie '882
F ra te  B ârsene !

Nu ştiu dacă va sosi epistola aceasta la tim pul po triv it în m âinile Tale pentru  
a-Ţi aduce felicitările mele cele mai sincere, de astă dată  calde ch iar cu 20° 
celsiu. parfum ate cu m irosul n a tu ra l al portocalelor şi a[l] alăm âilor.

Să trăieşti şi să n-ai lipsă a te căra Ia Italia din ace.le cauze din care m-am 
căra t eu.

Mă aflu  binişor... deşi a cuvântul acesta mai m ult’ un p retex t spre a nu 
fi necesitat a spune câ — nu  mă aflu  p rea bine.

Ce nu face m area com pletează aerul adevărat paradisiac. Când m ă pre- 
um blu in parcul nostru. în um bra frum oaselor portocale, cari se coc chiar acuma.
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şi-m i iau câte una din pom şi o m âne — şi m âncând dacă-m i aduc am inte că 
voi săracilor trem uraţi de frig pe sub nucii desfrunziţi ai vântosului G rover ;
— sau dacă stau la  m alul m ării şi privesc adm irab ilu l spectacol, cum  se frâng 
v a lu rile  tu rbate  de stâncile înalte  — şi eu stau  lungit şi sorb cu un feliu de 
vo lup ta te  m iliardele de atome. cari se produc prin  frângerea undelor, şi dacă-mi 
aduc am inte, câ voi bieţilor m ăsuraţi calea pe lângă trocăreasca vale. cu n a 
surile  învineţite, cu m anile pe’n buzunari, dârdâ ind  din d in ţi (bietul Babeş şi 
clin picioare) atunce — ah  atunce.

O deplorabilă e starea... Aşi dori să  nu m ă m ai întorc' să răm ân  to t aice
— aice în ra iu l acest dumnezeesc.

Şi cu toate  aste...
E superfluu  să-Ţi m ai descriu ce va să însem neze doru de patrie, doru de 

sobuşoara ta  călduţă carea te aşteap tă cu m ult drag  şi la carea te netragi cu 
a tâ ta  plăcere şi lângă carea iţi visezi v isurile  tale, aurie...

Visul e  m ai dulce decât realitatea...
Fii sănătos fra te  B ârsane ! D um nezeu să-ţi îm plinească toa te  dorin ţele ta le  ; 

salu tă-m i to ţi calicii vechi — si „Iavorienii" noi — ş i nu  u ita  de am icul Tău. 
[p. 02—63].

Porum bescu

II

Bucureşti 5 /9  '883 Satul-nou

S tim ate D om nule profesor !

M ultă şi m are bucurie mi-a făcut b inevoitoarea D-Ta!e aducere, am inte de 
m ine de ziua mea natală.

Scusă-m ă, că n-am  îm plinit dato ria  îndată, de a-ţi m ulţum i pen tru  b ună
ta tea  D-Tale cu care m-ai d istins ; căci eram  ch iar în plecare încoace la rudile 
noastre, unde cuget să răm ân vro  5—6 săptăm âni, făcând cură* de struguri.

V in însă acum a-ţi esprim a cu toată stim a acea m ulţem ilă, care stim ă îm 
preună şi recunoştin ţă  ţi-o păstrez cu scum pătate şi p en tru  ostineala ce avuşi 
D -Ta : bunăta te  a  ţi-o d a  cu m ine la  Braşov îm părtăşindu-m i lecţiuni în  obiectul 
cel mai preţios in lim ba şi lite ra tu ra  neam ului meu.

Aşa este, Domnule profesor cum zici D-Ta in stim abila-ţi epistolă, că an 
n-am fi crezut nici unul, că prea scum pul şi iubitu l meu fra te  îl vom şti astăzi 
in m orm ânt !

A tât eu cât şi p ărin te le  m eu suntem  ne-consolaveri căci am ândoi am  pier
d u t totul, ce ni-a fost mai drag şi mai preţios. C hiar din causa acestei de tot 
m ari şi ne-ncetate pătim iri de durere  profundă m-a trim is p ărin te le  m eu in-coace ; 
nu  ştiu insă de va folosi ceva, căci şi aici lacrim ele şi ja lea  după iubitul m eu 
fra te nu mă părăseşte, şi cred că nici-când nu  m -a mai părăsi.

Prim eşte, m ă rog. încă odată m ulţum ită  m ea îm preună cu com plim ente 
la ne,vasta D-Tale p rea  drăgălaşa D. Catinca.

a D-Tale stim ătoare
[f. 90—91].

M ârioara Porum bescu

III
Câm pina 19/15 [f. a.]

P rea  stim ate D om nule Profesor !

Am voit im ediat după sosirea din S tupea să vă scriu : dacă nu eram  în 
stare, im presia parastasului, vederea m orm intelor şi a locurilor unde am copi
lă r i t  cu toţii — copii feric iţi şi sburd a ln ic i; apoi trişti — după moartea m am ei 
m ai m ari — m ulţum iţi cînd ne strângeam  cu to ţi în  ra iu l nostru  — şi vederea’
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scum pă al m odestei case părin teşti, fiecare pom din grăd ină care a fost sădit de 
ta tă l me.u — udat, cultivat de m ine şi C iprian — fie care locşor din casa p a ro 
h ia lă  mi am in tea din frumosul şi to t odată p rea de to t tristu l tr c c u t; odaia unde 
a  zăcut şi a m urit scum pul nostru Ciprian.

L ivezile şi pădurpa unde şedeam  şi ne plim bam  — dânsul serm anul era 
de m ulte ori sburdaln ic ca un copil, alteori tris t şi cu lacrim i in ochi — sim 
ţind  câ nu este sănătos. De astă dată  am  sta t singură, p rea  tristă  lângă crucea 
rece sub care num ai cenuşă a  m ai răm as, num ai cruci şi pământ.

Parastasu l a reuşit foarte frum os — sufletul meu poate câ a  fost m ulţum it 
insă inim a e ra  zdrobită  de d u r e r e : ream in tirea  tr is tă  şi sfâşietoare a re înv ie t’ 
răn ile  puţin  a lin a te  de du rere  a sângerat din nou. Da, Stupea  este locul cel mai 
sfân t, iubit, dar acum a cel mai trist — !

Vă m ulţum esc stim ate Dom nule Profesor, vă m ulţum esc din suflet pen tru  
p rea frum osul A rticol d in  fond  al m ultpreţioasei „Gazete...". Vă m ulţum esc de 
frum oasele ream in tiri şi suvenire sfin te  care. le păstra ţi prea iubitului meu frate. 
Nu pot să  zic nem ica decât num ai Dumnezeu să vă deie zile frum oase, senine 
şi m ulţum ite. Vă salu t cu toată  stim a

[f. 92—93]
M arioara S. Iîaţiu  Porum bescu 

[pe prim a pagină, de a lungul, stânga : „Com plim ente D-lui N astasi şi C helariu"] 

[F. 92—93]
IV

C âm pina 5/9, s.v. [f. a.]
P rea  stim ate Dom nule Profesor !

Societatea Homânia Ju n ă  din Viena serbează jub ileu l şi m-a rugat pen tru  
Istoricul — a da toate deta ilu ri p riv itori la  m em bru activ  d in  anul 1880 a fra 
telui meu Ciprian !

Deci vin şi Vă rog şi pe D-Voastre Prea stim ate D om nule Profesor, b ine voiţi 
a-m [i] com unica tot ce vă ream intiţi d in v ia ţa  ce aţi petrecu t la Rom. J u n ă !  
Cel m ai mic episod este de valoare m are !

Poate aveţi şi „Gaze.ta T ransilvaniei" în care a-ţi scris’ artico lu l din faţă 
despre C iprian la festivalul de 25 de ani după m oartea lu i !

Vă felicit p en tru  m area fap tă şi luptă in care fru n te  sta ţi D -Voastră !
S a lu tă ri stim atei Doamne ! Vă sa lu t cu toată stim a şi consideraţia

M ărioara S. R aţiu  Porum bescu
[f. 94 ; 95]

G ara Câm pina 20/9 si. v. [f. a.]

P rea  stim ate D om nule Profesor !

Ş tiu p rea b ine ce faţă m ira tă  ai să faci, p rim ind  scrisoarea aceasta de la 
vechea şi acum b ătrân a  D-Tale elevă — M arioara P o ru m b escu ! Mă cuprinde
o ja le  adâncă, când îmi ream intesc trecu tu l frumos, care atât de tragic s-a finit. 
S un t aproape 18 sau 19 ani. când am  petrecu t cu scum pul meu fra te C iprian la  
Braşov ! P en tru  m ine este un veac intreg, căci in tim pul acesta am petrecu t 
p rea m ult p rin  suferin ţi, ja le  şi nenorociri. S-a ţin u t lan ţ una de alta, in fine 
pe toţi i-am înm orm ântat, răm ânând  singură  pe, lum ea aceasta num ai cu soţul 
m eu si doi copilaşi mici.

Observ că am  m ers prea departe  vorbind num ai de m ine şi nu te  în treb  
stim ate Domnule Bârsan, ce mai faci, ce face drăgălaşa D-Tale nevastă Catinca.

Nu ştiu nem ica despre D-Voastre cu toate că m u lt p rea m ult m ă interesează 
să aflu ceva mai de aproape despre D-Voastre, care a ţi fost to tdeauna un am ic 
sincer al regreta tu lu i nostru Ciprian.
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Acuma să vin la adevăratu l su je t al scrisoarei mele. Prin m ultă s tă ru in ţă  
d in  partea  mea, fiind)că] am sta t vreo doi ani aproape la  Bucureşti, am  ajuns’ 
aproape la  scopul m ult dorit încă din partea  lui fi e rta tu l T atăl meu ca să se 
reprezin te frum oasa O peretă Crai-Nou la T heatru l Naţional din Bucureşti. Astăzi 
am  expediat opc.reta la  D irecţiunea T h e a tru lu i! Te-aş ruga foarte m uit stim ate 
D om nule Profesor, să binevoiţi a-m [i] scrie vreo  câteva cuvinte dacă Hora din 
Actul 1 s-a juca t sim plu sau in figuri. Eu nu pot să-m [i] ream intesc ceva positiv 
insă mi se pare că hora aceasta a-ţi aran ja t-o  in figuri.

T rebuia să plec la  Bucureşti ca să fiu la  prim ele probe a operetei, şi să 
cân t Înain tea D irectorului M achezan /? / toată opereta —, fiind com ponistul ei 
m ort trebuie, ca sora lui, să a ră t uncie am ânun tu ri care în lib re tu l lui Aîec- 
sandri lipsesc! Vă rog p rea m ult’ s tim ate D om nule bine voiţi a-m [i] da unele 
disluşiri care D-Voastre care aţi fost regisorul operetei pe tim pul lui C iprian. 
iţi fi in stare a-m [i] da unele detailu ri din actu l in tâ ile  şi al doilea. M arşul 
Uaidcţi-Haidcfi, incun ju ra  chorul de două ori scena ?

P en tru  că opereta e cam scurtă ar trebui un adaos, ca la Horă sau unul 
d in  Marşuri să se qgzecute în figuri. Domnii de la thea tru  m i-a făcut observaţia 
că opereta e prea scu rtă  şi nu  este suficient pen tru  o reprezen ta ţie  ce trebuie 
să dureze de la fi seara până la  12. Ce bine a r  fi să fi D-Ta în ţa ră  ca să supra- 
veghezi probele şi să le mai vorbeşti acelora de la  theatru . în  fine, te rog răs- 
punde.-mji] cât de curând şi scuză D om nule Bârsan că te incomodez. M ulte sa lu
tări Doamnei B ârsan ; nu  ştiu  dacă aveţi copilaşi V Vă sa lu t respectuos ca 
vechea elevă

M arioara S. Raţiu m uc. Porum bescu
[f. ‘Hi; 97]

I

O norate Domnule P rofesor !

Domnia Ta ai avut bunătatea, a te trudi şi osteni p rin  mai m ulte luni cu 
îm părtăşirea  lim bei şi istoriei rom âne, copilei mele. Nu destul, dacă acea oste
neală. Dom nia Ta. dupre  cum aflu. ai prim it-o şi ai pu rta t-o  asupra-ţi fără nici
o recom pensă !

De şi străm uru l ce Te,-a m otivat spre o a tâ t de m ultă şi drep t escepţională 
bunătate , e de sigur, aşijdere. num ai o ra ră  şi prea-frum oasă nobleţe a sen ti
m entelor Domniei Tale de „coligialitate" şi poate şi de am iceaţă către  fratele 
copilei mele. şi-apoi. de şi sper, că pe lângă acel îndem n delicat, careje n-ar fi 
suferind nici un feliu  de interes m ateriale, a tâ t fiul meu C iprian, cât şi copila, 
n-ar fi răm as îndără tu l datoriei lor. de a-ţi m anifesta m ăcar m oralm ente respec
tivele sim ţiri, ce le-a p rodus şi legitim at prea d istinsa b unăta te  a Domniei Tale
cătr:- dânşii ; eu. ca părin te, sum cu bună sam ă. in p rim a linie şi m ult mai
presus de copiii mei. datoriu , a-ţi esprim a, O norate D om nule’ Profesor, din parte-m i. 
g ra titud inea mea cea m ai profundă, m ai adevărată  şi mai cu onoare p en tru  
p rea  a tâ t de m area, p re  cât de ne-recom pensavera b u n ăta te  a Domniei Tale.
îm preunată încă cu a tâ t de m ultă şi de îndelungată fatigă, ce le-ai a ră ta t cu o 
com ple^ansă deam nă de toată stim a şi respectul, că tră  copilul meu !

P ac aceasta acum. şi rugându-te de a benevola scusâ, căci am ram as până 
acum  în, cu bună sam ă, culpaveră restan ţă  cu îm plinirea unei a tâ t de m ari
şi de conştiincioase datorii, că tre  Domnia Ta, te mai rog, O norate D om nule Pro 
fesor, să-m i perm iţi a-ţi oferi din parte-m i firm a şi ne-străm utavera asigurare, 
că sim ţul meu de recunoştin ţă şi de g ratitud ine cătră  Domnia Ta. il voi p ăstra  
pen tru  to t de auna şi cu o deosebită de,ferenţă şi scum pătate !

al Domniei T ale O norate Domnule Profesor cu toată stim a şi consideraţiunea 
m ulţum itoare

In S tupea 14/26 O ctom vrie 1882 Iraclie Porum bescu

f F- 69 ] Ecsarch şi Paroh
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II
P rea  O norate Dom nule Profesor !

C iprian îm i trim ite in ultim a sa epistolă d in  10 a.l. notiţa a lă tu ra tă  din 
gazeta oficioasă din Turin „D 'Italiano" cu traducerea-i în rom âneşte, care copiată 
aşijderea o alăturez.

Mie m i-ar părea, că notiţe.i acesteia, b ine i s-ar şedea intr-o foae de ale 
noastre rom âneşti, şi anum e, in „Gazeta T ransilvanie i”.

De socoţi cum va şi D-Ta aşa, m ijloceşte-i p riim irea ei in unu l din procsim ii 
num eri ai num itulu i şi stim atului organ ! _

N um erul respectiv  al gazetei „L 'Italiano“ C iprian, se vede, că a u ita t să-l 
adaugă ; iată d a ta  acelui num ăr e 8 Ian. 883.

S tupea 17 lan . 1883 Cu toată stim a !

{f. 71] Ir. Porum bescu 
paroh

III

P rea S tim ate Domnule 
şi Scum pe Amice !

Ţi-am  prim it cartea şi-ţi m ulţum esc ! Sum însă de părere, că mi-ai fi m ai 
scris poate. în  tim pul de la  11 O ctom vrie încoace, căci nu pom eneşti nenrică 
despre cei 50 fr. ce ţi i-am trim is pen tru  bancă. Ori poate câ şi nu  mi-ai scris, 
şi acum  ai om is a scrie, d rep t un lucru  ce se înţelege, că adecă, banii i-ai p rim it 
şi i-ai dat. — Nu face nem ică !

Fii bun. Domnule, şi vezi ce scriu în epistola a lă tu rată . — Ţi-o trim it Dom
niei Tale, ca să faci cu e,a. despre cum ţi-oi spune in îm pre ju rările  cu istoria 
violinei bietului C iprian. respectiv că cine trim ite acea istorie I.a „Familia**, de-oară 
ce, dupre cum vei vedea din epistola cătră  Dl. Petrescu, epistola de la Nervi i-am 
scris-o Dsale, iară istoria violonei D tale şi totuşi, cum zic Dlui Petrescu. s-ar 
potrivi şi m-aş bucura, dacă s-ar adauge şi epistola la istorie. Mai că aş crede 
că de, această părere  vei fi şi DTa.

„Amorul", căci, o Doamne ! DTa ştii, că a fost m oartea p rea tim purie, a 
bietului băiet, am orul duplu. cel nefericit, şi cel dulce. Acela cred că ţi l-a spus 
C iprian  acesta, că tră  violina s a !

P en tru  acum a despre am bele, atâta .
De la Bucureşti n-am  nici eu nici o ştire  şi aflu  din „B ucarester Zeitung" 

câ Chibici l-a dus şi petrecu t pe nenorocitul Em inescu la Viena. Cine ştie când 
s-a intoarce !’

Poate î-ai m ai ruga pe D. Bărcănescu să fie aşa bun a-şi continua benevoea 
in teresare şi intrevenire.

Cu priv ire  la violoncel sum pe deplin  înţeles.
Te salu t şi te salu tăm  cu dragoste, spunând a tâ t eu cât şi copila com pli

m entele noastre, cele mai frum oase Doamnei Soţii şi sum  al D Tale
cu toată stim a şi consideraţiunea !

S tupea 8/11 — 883 Porum bescu

T are m ă tem  că portre tu l lu i C iprian  n-a fi n im erit

[f. 73 ; 74]
III

Prea onorate Domnule !

A doua oară ni se încrucişează epistolele. Aşa este, vinde clavirul, cum 
ţi-am  scris şi te-am  rugat şi eu cri, cu 300 sau de nevoe şi num ai cu 275 fr. cu
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scădere adecă, din preţu l lui. de 75. respe.ctiv 100 fr. căci eu aice pe al nostru
nu pot. cel puţin  in curând, vinde, ca să-l iau pe acela.

Să-ţi spun aice istoria violinei bietului C iprian.
In anul foam ete i. '806 trec pe lângă casa m ea nişte ţigani din Moldova — 

sem ăna să fie o fam ilie de părin ţi, feciori, fete şi gineri. — Cel mai bătrân  
d in tre  ei in tră  la m ine in ogradă cu o violină în m ână. de to t sfărâm ată şi mi-o 
ofe.reşte spre vânzare. I.ipsindu-i violinei coperişul de rezonanţă, poliţa g rum a
zului şi şuruburile  cu strunele, şi-apoi. C iprian având violină. ce i-o cum părasem  
la C ernăuţi (Ciprian era atunci în a treţia) respunsui ţiganului câ nu o cum păr. 
El însă bietul mă rugă s-o cum păr, că m oare cu ai săi de foame, şi-apoi. că 
scripca-i „domnească**, ce i-a fi dăruit-o  un boieriu  din Moldova, plăcându-i boe-
riului „zicerea" bună pe o „ceteră rea“ insă la  un hram  i-a r fi fărâm at-o  nişte
prascăi. — 11 întrebam  ce cere, el spuse, că m ăcar 5 lei. Ca să m ă m ântu i de
ţigan i-oferiti 3 fr. şi in fine, o cum părai cu trei şi jum ătate , şi aruncai violină
sub pat.

La o ocăjune. in tă ln indu-m ă cu T.eon Goian, Subprocurorul present, la  S u 
ceava. fiind dânsul pe-atuncea la  A uscultant [?] acolo. îl în trebai, de nu cunoaşte
el la Viena (fiind Goian violonist) — un m aestru de violine, care m i-ar repara
una veche. Îm i răspunse, că cunoaşte unul bun, dară nu la Viena, ci la Leov, 
cu num ele M artin Srichter. carele e to t odată şi un om foarte onest in p riv in ţa  
m eseriei s a le : să mă adresez deci la  dânsul provocându-m ă la recom andaţi unea 
sa, a lui Goian. şi să mă încred fără nici o rezervă în preţu l ce mi-a cere, căci 
cu bună seamă, nu m -a înşela.

Făcui aşa : pusei violină în tr-un  scrinel nou şi o trim isei la S rich ter la Leov. 
In câteva zile-mi scrie acela, că, spre a  repara  v iolină in caracteru l ei. trebuia 
poliţa, trăgătoarea şi şuruburile  strunelor de lemn de abanos şi coperişul (podul) 
de rezonanţă foarte cilibiu, care toate acestea ar costa 30 fr. — De însă poate 
nu  mi-i violină de m are trebu in ţă  ori de valoare m oarală — suvenir — să i-o 
vând lui şi el îmi dă pe dânsa, aşa strica tă  cum  e. 150 fr. M-am uim it, câ ce am 
cum părat de la bietul ţigan cu 3 lei şi ju m ăta te  ! N-am spus lui S rich t?r nemică. 
ci num ai i-am prom is acei 30 fr. rugându-1 să mi-o repare vio lină căt de bine. 
La vr-o trei săptăm âni îmi vine violină şi — dovadă că S rich ter nu  mi-a vorbit 
num ai in glum ă, sau doară ca să-şi recom ande num ai preţu l cel cam  m are 
p en tru  rep a ră tu ră  — îmi scrie din nou. câ de, mi-i cum va violină de dat. el acum 
pe ea restau ra tă  îmi «fereşte 200 fr. (Nu cum va ţi-a povestit bietul C iprian  această 
isto rie?) fiind violină, zice Srichter, cum o ară ţi şi singur ştiind  o vio lină „cre- 
monesă** Căutăm  la violină restau rată , cu de-am ănuntu l şi descoperim  p rin tre  
„paragrafele" din coperişul de rezonanţă o ţidulă veche şi abie cunosciveră, lipită 
de fundul violinei şi colbăită ca şi fundul insul pe care, ţidu lă m icuţă se putea 
cunoaşte — de-abia cuvintele cu lite re  de tip a r „Fecit N icolaus Amati Crem onae 
15*20** — !

Ei, ştiu  eu, şi este şi în de-obşte cunoscut că cu acel num e „Cremona" s-a 
făcut m ult abus in violine. însă, şi fără de aceea, violină are, cum o dejudecară 
toţi com petenţii, un ton „foarte am abil şi dulce-duios“, ce o preferă in tre  m ulte 
altele cu ton m ai sonor şi mai viguros. V iolină e un instrum ent par excelance 
pen tru  casă, nu pentru  concerte, d a ră  p rea po triv it pen tru  musică intim ă  — 
cum ii plăcea bietului şi iubitului m eu C iprian, a-şi contopi adecă num ai ale sale 
sim ţim ente, aşijdere numai cu viersul dragei sale vioare 1 — la care distrageri 
intim e şi ja ln ice — eu. nu o dată — ascultând sub uşă sau lângă fereastră am 
plâns, ce, că şi bietul băiet de m ulte ori făcea, pe urm ă cunoşteam  — Această 
violină a fost om ogenitatea fidelă a inim ei lui C ip r ia n : tonul ei a fost ca si 
cântul lui*. Această violină, cu caracteru l ei tonic, l-a acom paniat pe bietul băiet 
in suprem ele lui plăceri, dară  to t dânsa l-a şi dus — pe ne-ştiute şi pe ne-vrute 
in p rea tim puriu-i m orm ânt. Cred că ştiindu-te şi avându-te  C iprian pe Dta de 
unicul am ic in Braşov, ţi-a  fi descoperit secretul său cel mai profund şi mai 
delicat. In m ai pe la rg  tragicul rom an şi d rep t unica în felul său — ţi l-oi co
m unica, mai liniştindu-m ă, ceva m ai târziu.

Vei cunoaşte deci, P rea O norate Domnule, v iolină nu o putem  depărta de 
la noi.

D IN  C O R E S P O N D E N Ţ A  FA M II.IK I P O R U M B E S C U 2X1

Violoncelul a costat 35 fr., vinde-] însă cum vei putea.
îm i spune ch iar copila, ce nu ştiu până acuma, că Ciprian, bietul şi iubitul 

meu C iprian ! carele şi aceste lacrim i ce-mi curg acum. mi le stoarce prin  d ra 
gostea ce o avem  cătră dânsul — i-ar fi povestit. îndată  după venirea-i din 
Italia, câ — nu va tră i şi că m urind num ai pe Italia va bănui. In de-acolo m er
gând, s-a răcit, acolo mai in toată noaptea — asudând, se răcea, fiind nopţile 
şi in ăst an şi acolo reci. apoi voiagiu-i la Roma incă m ult i-a stricat, escitându-1 
acolo — toate, câtele văzu, in tr-un  grad strao rd inar. Mie, aceste toate, nu mi le 
spuse. Apoi. uscându-se bietul băiet tot de ce. de ce mai ta re  să-i fi a ră ta t Mă- 
rioarei odată m âinile sale cele num ai piele şi ciolane, zicând : „Iată ce s-a făcut 
din mine !“ M ârioara înduioşată să-i fi ră s p u n s : „Lasă. frăţioare. G laichenzakgul 
iarăşi te va face cum ai fost, ba incă şi mai plin, şi mai tare**. A tunci, cum  şedea 
b ietu l cu /lila  următoare nu există  — n. M. C.]

[f. 75—7(5]
IV

M ult onorate Dom nule Profesor !

Mi-a scris dom nul Nastasi, colegul Domniei Tale şi bunul nostru  amic, că 
istoria violinei iubitu lu i meu fiu C iprian o a r  fi predat-o Domniei Tale cu rugarea
— şi din parte-m i, să binevoeşti a o mai a ju sta  şi apoi publica in oareşicare foae.

C hiar inii scrie dom nul Chibici R âvneanul din Bucureşti, câ opereta „Crai- 
nou" a r  fi p rim ită de in tendenţa tea tru lu i naţiunal şi că num ai dl. Ştefănescu, 
d irig in tele orşestrului acelui teatru  e in restan ţă  cu darea-şi de opiniune asupra 
valoarei m uzicale a operetei, care opiniune insă in zilele aceste va urm a in mod 
favorabil. Zice apoi dl. Chibici. că socotinţă dom nului T itu Maioreseu, carele m ult 
sim patizează cu opereta lui C iprian şi a vorbit in tru  adm iterea ei la teatru l na- 
ţiunal, a r  fi acum  să se scrie unele şi altele prin  ju rn a le  despre C iprian şi despre 
efectu l operetei asupra publicului ce a auzit-o la Braşov, ba şi despre efectul altor 
com poziţiuni de ale, lui C iprian, care se’ esecută Sn num itul oraş.

Adecă : „ast-feliu e lum ea" şi-n a ta ri chestii şi incă nu num ai la noi rom ânii, 
cum aş zice, ne-nauguraţi bine incă in m usica noastră  teatrală , d ară  si-n tot 
locul.

Cred aşa dara, ca ar fi „apropos**, să se publice acum  şi. a ltm in terea ne-va
loroasa şi d irectam ente folositoarea „Violină lui C iprian Porum bescu". la tă  deci 
că de-aceea m i-perm it a Te ruga. M ult S tim ate Domnule Profesor, să aibi b ună
ta tea  de a publica respectiva com unicăciune, a dom nului Nastasi. fie câ in „Fa- 
m u ia“ ori ca foileton in „Gazeta Transilvaniei**.

Fiind insă ca o înm ulţire şi ard icare a interesului notiţei respective şi anum e : 
cugetând la scopul ei m om entalnientc „adhoc**, nu i-ar strica, apoi esistă o episodă 
cu v mii na bietului C iprian, carele, cel puţin , dupre păre rea  mea, n -a r fi ne-po- 
triv ita, şi o adaoge la finea acelei notiţe. Eu am descris acea episodă, dupre pro- 
p riele cuvinte ale lui Ciprian, ce ni le spuse zăcând bietul in pat după reintoar- 
cerea-1 din Ita lia ’, am  descris, zic acea episodă intr-o epistolă către  dl. Petrescu. 
De-ţi e Domniei Tale indâm unatec o ai căpăta de la  dum nealui, de nu, o mai 
schiţez aice, că, aflând Domnia Ta de po triv it şi având bunătatea, să adaugi 
istoriei violinei lui C iprian, poate aşa :

Ace,astă violină a iubit-o  C iprian în tru  atâta , încât nu num ai că luând-o 
in m ână vedeai cum i se înduioşează faţa  şi întreaga-i fiinţă, dară  şi dorm ind
o punea lângă sine pe m ăsuţa .i de lângă pat. în tim pul bolii sale do m ulte ori 
şi ch iar in pat lângă sine.

A vând C iprian  a pleca spre Italia, medicii îi opriră  a-.şi lua v iolină cu sine. 
spre a evita orişice em oţiunări şi escitări sim ţuale ca dăunătoare  atăcatei sale 
sănătă ţi peptuale. — Cu o je le  veziveră ascultă C iprian această oprire  din partea  
m edicilor ; dară  se supuse ei şi plecă fără „draga sa violină".

A juns la Nervi, locul recom andat lui C iprian spre a petrece iarna acolo, nu 
trecură m ulte zile şi-l păliră  un dor mai că ne-m vingiver. după iubita-şi violină. 
Scrise deci de acolo am icului său L. Nastasi la  Braşov şi-l rugă să-i trim eată’
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violină, prom iţându-i că nu  va cân ta pe la  lucru ri em oţionatoare, ci num ai să 
aibă p re  iubita sa la sine cu care să-şi vorbească când şi când „lim ba sa de-acasă“.

Zisul am ic i-trim ise deci violină şi după dorin ţa  lui C iprian şi com poziţiuni 
de ale sale deja tipărite.

Era seara spre am urg  in ziua de a ju n u l C răciunului — zice C iprian — cind 
i-veni violină de la poştă. — O săru tă  şi luând-o sub plaed, alergă cu ea la m alul 
m ării. Acolo se răzim ă de un pisc de stâncă ce străbă tea din m area  m editeraneă 
şi — uitându-se la ceriu, m ândru instela t şi apoi la alb ia m ării, lină  şi cu a lt 
ceriu  instelat sub dânsa, se. induioşă prea m ult in adâncul inim ei şi in tonă o doină, 
cum  zise C iprian ca să spună M editeranei şi ac vasta Oceanului, că accst cântec 
iubit dc inlrcaga-şi na ţiune c şi acordul cel mai in tim  şi mai sacru al inim ei sale.

în tunecase de tot când încetă C iprian a-şi cân ta doina sa cu variaţiunile. 
ce-i insp irară sentim entele actuale, deşteptate — de ceriu, de, m are şi de gândul 
„de-acasâ..." şi când, cu un profund şi sonor suspin se puse cu violina-şi lângă 
m are pe păm ânt. însă ce să audă şi ce să vadă : un ap laus in pâlm i şi o m u l
ţim e de domni şi de dam e la spatele-şi ! „Ah, M onsieur, vous ets un a r t i s te !“
i se strigă’ din mai m ulte guri ! — „Domnule. D ta eşti rom ân“ i-strigă un bătrân  
de pe mal în lim ba franceză : „aşa este" ! — „de unde" — „din Bucovina şi trăito riu  
în T ransilvania, la Braşov" — „O. am  auzit eu doine rom âne, dară nu pe vioară, 
ci din fluer, pe câm piile Bulgariei, le cân tau  ostaşii rom âni şi m ult m i-au plăcut, 
căci doina rom ânilor cuprinde in sine un în treg  tezaur de acoarde frum oase şi 
toate — elegice-'... b ătrânelu l era generalu l rus Totleben, care sta sus pe mal cu 
m inistru l Prusiei, Bottcher.

De. aici înainte nu încetează oaspeţii de cură din Nervi, dom ni şi doam ne, 
engleji, ruşi, germ ani şi italieni de a-1 ruga pe C iprian [să  cânte] in salonul de 
conversaţiune a pansionului „Victoria", să cân te  „Doina" şi alte arii rom âneşti, 
la  care esecutări îl acom paniarâ mai m ulte dam e. pe clavir, secerând acele ese- 
cu târi pu ru rea cele m ai vii şi m ai m ăgulitoare aplause. cât p en tru  ariile  rom âne, 
cât pen tru  Ciprian.

Aceasta-i episoada. Am scris-o şi acum  cu lacrim i în ochi, căci consolare 
după iubitu l meu C iprian  incă nu am  şi — nu voi mai avea-o in veci 1“

Aş socoti M ult S tim ate Domnule Profesor, că episodă aceasta, de'şi cum va 
a r  fi deja publicată „Violină lui C iprian Porum bescu" undeva, ci eu insă nu 
ştiu. a r  putea incă apărea şi separată , cum este. dându-i-se num ai în acest caz
o in troducţiune potrivită.

Te-am ru g a t şi Te mai r o g : publică ace.ste undeva : Poate in noua foae 
m uzicală din Bucureşti „Doina", doară pen tru  mai curând, ce se cere de îm 
p re ju rările  de care ţi-am  pom enit m ai sus, publicâ-le ca foileton în „Gazeta". 
De acolo putea-se-vor reproduce în a lte  foi.

Sperând cu siguritate, câ vei bine voi a regarda rugăm ântu l meu. am onoa
rea, de a m ă subscrie — pe lângă închinăciuni de. sănă ta te  de la copila mea şi 
m uiţum itoarea DTale şcoleriţă, cu toată stim a şi consideraţiunea 1

S tupea 5/18 F aur '884 Ir. Porum bescu

[f. 77, 78. 79] paroh
V

M ult S tim ate Dom nule P rofesor !

M ulţum escu-ţi din toată inim a, pen tru  prom isiunea că vei avea bunătatea 
a publica istoria violinei bietului meu C iprian ; şi te rog, de nu e încă prea 
târziu, intercalează incă şi a lă tu ra te le  două momente, care. se referă în mod

•esenţial şi la  violină sa !
I.ocul ală tu rate lo r şire a r  fi, pare-mi-se, după finea „istoriei" şi înain tea 

episodului de la Nervi.
C hiar citesc în „Doina" că G ebauer a mai scos la  public ita te  o com positiune 

de ale lui C iprian. şi anum e „Rapsodia rom ână" care încă pe patu l’ grelei şi
am arei sale sufefiri şi „cu lim bă de m oarte" o dedică el m adam ei Lengher.

D IN  C O R E S P O N D E N Ţ A  F A M IL IE I PO R U M B E S C U

U rm a-va apoi ceva din biografia lui C iprian cu unele com entarii lă tu raşe asupra 
unor opuri muzicale ale lui (după cum aflu  scrise aceste de Bărcânescu).

Bine po triv it deci ar fi, după părerea mea. şi acum  tim pul ca să apară  
istoria violinei. dacă ar da Dumnezeu să fii D-Ta acum a dispus şi disponiver, spre 
a  pu tea scrie această istorie !

M ulţum ind a tâ t eu cât şi copila pen tru  benevolele-ţi sa lu tări ce mi le tr i
m ise;! in stim ata-ţi epistolă, te  rog şi te  rugăm , prim eşte şi din partea noastră
cele m ai adevărate’ şi m ai sim patice închinăciuni de sănă ta te  cum şi asigurarea 
deplinei noastre stim e, cu care am onoarea de a mă subscrie.
S tupea 8/20 M arte '884 Ir. Porum bescu

P.C. M omentele de. care pomenesc in alăturare , sun t cuprinse, deşi mai pe 
scurt, şi in biografia lui C iprian.

Eu am num ai „Observ." şi „Gaz. Transilv.". De vei coloca istoria violinei
in a ltă  foae. rogu-te. spune-m i în care, ca să o prenum ăr.
[F . 81. 82]

[F. 83 cuprinde „episoadele“ şi a fost anexată scrisorii anterioare — n. M. C.].
P e această violină. fiind C iprian încă studinte la  universitate, a cân ta t dânsul 

unui am ic şi colegă al său. ce căzuse de p rea încordarea spiritu lu i la  pregătirile
d e  saram ine, in alienaţiune şi pătim ea de acea boala deja  m ai m ulte zile şi încă
aşa de greu. încât trebuia să fie păzit şi privegheat necontenit. C iprian luă vio- 
lina  şi m erse la uşa cam erei unde se afla bolnavul său am ic şi începu o arie 
adagioasă rom ână, întâi „pianissimo". urcându-se apoi mai la  „forte" când bol
navu l din cam eră auzind acordele intim e d ar pă trunzătoare  tăcu in tu rbu ra rea  
şi esagerările sale vu itoare şi ascultând in linişte câte-va m inute eschem ă de.o- 
d a tă  : „Ciprian 1“ — se repezi la uşă, o deschise cu tă rie  şi — căzu pe grum ajii 
am icului său C iprian, cuprinzându-1 cu duioşie şi cu un lung şi adânc suspin 
şi-n câteva zile după aceasta, m erse la colegii — sănătos’.

Tot pe această violină. fiind C iprian in anul 1878 închis în deten toriu l ţerii 
C ernăuţi din cauza ştiu telor denun ţări „politice" a societăţii academ ice rom âne 
„Arboroasa". al cărei P reşedinte pe atunci C iprian era. cântă dânsul în ne-fera-şi
sa celulă, în care se afla închis cu trei crim inali — ord inari (fiind el teolog ab-
soîvant academ ic, şi-apoi num ai suspiciunat politic, când unul din „consorţi" 
săi de celulă erupse în tr-un  p lâns şi bocet am ar. C iprian cântase, cum zise el 
singur, una analog in ternu lu i său m oral şi alta. în regarda — publicului său, una 
„de jele". C iprian văzând aceasta a ltera ţiune dureroasă şi m are a respectivului, 
curm ă cântarea, puse violină în scrinaş şi — „ce-i, bade !“ în trebă pe consorţii
— şi târăguitoriu l. „of. dom nule şi dom nişorule", respunse cela, „mi-ai răscolit 
in im a  cu cântecul dtale : aveam  num ai o copilă, fată mare. care tocm a când era 
sâ mă ieie-n coace la tem niţă m uri, şi dânsa cân ta cântecul ce l-ai cân ta t d ta  —
o. parcă auz pe însuşi copila, pe draga m ea G afiţâ”.
I Notă m arginală : „De aici înain te episodul de la Nervi" — n. M. C.].

.[F. 83]
VI

M ult S tim ate Domnule Profesor !

In nr. 10 al „Doinei" din Bucureşti, d in 25 a. 1. se află în p riv in ţa  operetei 
b ietu lu i C iprian aici a lă tu ra ta  notiţă şi to t în acest sens mi-a scris şi însuşi 
prea-ilustru l nostru  Vas. A lexandri cu d a ta  de 15 a. 1.

Nu ştiu de va fi „Gazeta T ransilvaniei" m otu p ropria  aşa de bună de a 
reproduce în tre  „diversele" sale această notiţă şi totuşi aş dori si a r  fi bine 
ca să fie. ea şi in părţile  noastre com unicată şi anum e prin  „Gaz. Trans." ca acel 
o rgan  publicistic care apare  in tr-un loc unde i-a fost prim a vedere a lu mi noi 
ş i leaeănut acelei operete !

îm i perm it deci a  Te ruga, M ult S tim ate Domnule Profesor, să fii Domnia 
T a aşa bun şi să m ijloceşti acea reproducere a notiţei respective şi a lă tu ra te  prin  
„Gazeta", aducându-i, de socoţi. şi ceva din parte-ţi. cum. adecă fu prim ită ope
re ta  Crai nou cu m usica lui C iprian de publicul braşovean, dându-se ea acolo 
d e  d iletanţi şi d ile tan te — pare-m i-se de trei ori.
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Ca o ;iltâ adăugare benevolă din partea-ţi S tim averă p re  lângă aceea că 
a r  servi cauzei operetei inse. a r  m ai m ulţum i şi pe adoratu l ei protector. Domnul 
A lexandri, e, cred, foarte probaver.

Eu. la rându l meu. ca ne-fericitul părin te  al b ietu lui C iprian , port. se-nţelege, 
in inim a mea, pre lângă am bile m orm inte de mai sus şi acel dc to t m are  şi sacru 
in teres p en tru  o pom enire sim patică de opereta fiului meu, p en tru  că — o, Dom
n ia Ta Mult S tim ate Dom nule Profesor, ştiu  câtă parte  la accelerarea m orţii 
b ietului C iprian va fi având com punerea acestei operete. Îmi scrise el bietul 
şi ce-mi scrise copila in acel timp, despre em oţiunea şi truda  sa până la  prim a 
prezen tare  a  operetei. — perm ite-m i M ult S tim ate D om nule a  Te, asigura că ş i 
astăzi incă mi-i p rea greu a  le ream inti ! Şi aceasta ce atinsei aici despre truda 
m orală şi fizică a Iui C iprian la lucrul operetei, sper că ţi-o fi fiind şi D-Tale 
ştiu t, căci şi D-Ta l-a i partic ipa t pe iubitul m eu C iprian de p reţu ita-ţi am iceaţă,
— apoi l-ai şi onorat cu m ult-valorosu-ţi’ concurs faptic la  reprezentările cu 
a tâ ta  succes ! al operetei.

Cugetând deci la  aceste fapti citate, sper in bunăta tea  D-Tale, că vei afirm a 
şi D-Ta cât de rău  a r  trebui să-mi pară dacă un a ta re  lucru  al fiului meu nu 
t-ar da um brei sale m ăcar a tâ ta  v ia ţă  şi după m oarte-i, câ tă  s-ar pu tia  prin 
a ju to ru l bărba ţilo r şi am icilor nobili ai răpăusatu lu i.

i .a  un a ta re  B ărbat şi Amic Sini perm it a mă ruga în p riv in ţa  notiţei din 
„Doina" şi oareşi-cărui adaos po triv it la ea şi-mi perm isei a  m ă ruga ş-in p r i
v in ţa „Violinei“ !

Fii bun, Mult S tim ate Domnule Profesor, şi află in situaţiunea inim ii mele 
scusare benevolă pen tru  aceste şi acele supărări ! — C ât m i-i indatori p rin  îm 
p lin irea  lor. adecă acestor rugări. sum sigur că nu trebuie să-ţi spun.

Al Domniei Tale M ult S tim ate Domnule Profesor cu toată stim a şi consi
deraţiunea !
S tupea 29 M artie V./884 Ir. Porum bescu

[F. 84, 85] P aroh
VII

M ult S tim ate Domnule Profesor !

Nu-i presiunare. ferească D-zeu ! ceea ce vreau  s& Vă scriu şi să Vă rog, 
ci num ai o modestă indicare că, având Dom nia V oastră bunăta tea  şi bunăvo in ţa 
a publica „Violină lui Porum bescu". apoi poate, ch iar acum  a r  fi tim pul „apropos", 
fiindcă Dl. Bârcănescu îm i scrie cu data  de 19 august v. că l-a r fi asigurat Dl. 
Ştefănescu, dirig in tele orşestrului de la tea tru l naţional, precum  că opereta b ie
tului C iprian  cu bună sam ă se va prezen ta  în anu l acesta. Eu foarte cred şi ştiu 
că Domnia Voastră aveţi m ulte şi serioase ocupaţiuni, care nu vă perm it lesne 
de a in tercala in tre acele ocupaţiuni şi cea cu scrierea „violinei”. Mai e apoi 
şi obiectul cam macru. Insă de şi D-Voastră. d upă  cum Vă cunosc respectabilele 
facu ltăţi de „scriere”, pu teţi cu bună seam ă adorna şi acest obiect m acru  câ t 
m ai frum os şi m ai cuprinzător : nu m i-i nicidecum  a Vă detrage prin  in teresul’ 
oareşi-cum  al meu de Ia lucrările D-Voastre, m ai superioare şi mai cum pănitoare.

Vă rog deci. să fiţi aşa de bun a-mi spune prin  o „cartă” că de ori ba şi 
cu  voi cerca in cazul negativ, singur sub a lt num e a  cârpăci cum va respectiva 
istorioară : doară nu  răm âne „îngropată" cu totul.

Repet apoi cu această ocăjune esprim aţiunea profundei mele m ulţum ite pen
tru  frumosul „cuvânt” ce avurâţi bunăta tea’ a-l rosti la  parastasu l iubitului meu 
fiu, onorând D-Voastră p rin  acel cuvânt m em oria lui, in tr-un  mod a tâ t de elocinte 
si de frumos.

Am onoarea de a mă subscrie al Domniei V oastre M ult S tim ate D om nule 
P rofesor cu toată stim a si consideraţiunea.

S tupea 23 August v. 884 Ir. Porum bescu

[F. 86, 87]

P I N  c o r e s p o n d e n ţ a  f a m i l i e i  p o r u m b e s c u 28r»

VIII

M ult şi P rea-S tim ate Domnule Profesor !

Epistola m ea aceasta va ajunge la  Domnia Ta poate ab ia după trei zile, 
insă aceea ce e ea m enită m ai în tâ i a-ţi spune le simţe,sc şi le esprim  astăzi, 
în  ziua P atronulu i D-Tale.

Dom nul să Te ţină la m ulţi an i şi buni îm preună cu stim ata-ţi D-tale Con
soartă  şi cu toţi ceilalţi, ce-i ai aproape de inimă.

Mi-a scris Dl. Nastasi şi m i-a spus precum  că ai fi avut bunătatea a îm plini 
intim a-m i dorin ţă de a scrie ş i  a  trim ite  la „Fam ilia” istorioara violinei bietului 
ş i iubitu lu i meu C iprian.

I-ţi m ulţum esc din toată inim a şi Te rog mai fii tot aşa de bun şi m ijlo
ceşte-m i trim iterea respectivului num ăr din zisa foae. fiindcă eu până acum a 
n u  o ţin  şi o voi p renum era-o  abie cu p rim a Ianuarie.

Văzând apoi DTa a lă tu rate le  file. Te rog nu bănui câ îmi perm isei a Ţi 
le trim ite  D'I'ale. Vreu căci să Te rog să li m ijloceşti publicarea in oareşicare 
foae, ori în „Fam ilia", ori în a lta  care-va. de-oară ce „C onvorbirile” vezi din 
ce cauză nu le  prim eşte.

Mai că aş crede că lim ba sau stilu l nu  le convine, nu  insă genul obieptului. 
carele, una, e original, rom ânesc şi a lta  nu  e ne-in teresan t in feliul său.

în tâm plarea  e adevărată  şi a  u rm at in locul m eu natal, fiind ta tă l m eu m ar
to r ocular, carele mi-a povestit-o şi e vorba de tăria c re d in ţe i; ce-ni pasă în ce 
şi în cine a fost ace,a credinţă, destul e că ea a  fost şi este încă o proprie ta te  
în  feliul ei — sacră la  poporul nostru  şi istoric genuină.

Te rog deci aibi bunătatea, cum zâsei, a-i mijloci prim irea în oareşicare foae !
In-cât priveşte lim baju l meu, fii bun şi ne-aflând nici DTa de cam comun. 

îndreaptâ-1 ! Am, căci de cuget, p arte  şi spre a-m i mai domoli focul ne fericit, 
ce-mi arde şi astăzi inim a după perderea iubitului meu fiu. a mă m ai ocupa 
de aici îna in te  cu a ta ri m ărunţişuri, unele şi „pă ţan ii” din p ropria  me.a v ia ţă ; 
şi-mi va fi priim irea, sau ne-priim irea a lă tu ra te i’ com unicaţiuni sem nul de da 
ori ba.

In  fine, Te rog. Dom nule Profesor, cu toată stim a să aibi bunăta tea  a-m i 
trim ite  întregul şi d istinsul DTalc cuvânt funebru, ţinu t Ia P arastasu l iubitului 
meu C iprian, ca să-l a lătu rez colecţiunei pioase şi dureroase ce o fac ch iar Sn 
sanctuaru l casei mele pen tru  dragul m eu copil.

Acel „cuvânt" al DTale, — crede-m â — va avea locul prim  în acea arh ivă 
nouă scum pă şi sacră.

Repetind apoi, a tâ t eu cât şi copila mea „U rările noastre  de bine" DTale 
de ziua-ţi patronulu i de astăzi, am  onoarea de a m ă subscrie cu toată stim a 
şi recunoştin ţa .
de acum  Porum bescu
în  F râ tău ţi 
poşta F râ tău ţi 
v ia  Rădăuţi

[M arginal: „t-mi spune Dl. Nastasi că ai ji posedând şi DTa epistole dc la 
bietul Ciprian d in  Italia. O, f i i  bun şi dă-mi-le, care m i le poţi d a ! — n. M. C.J 
//>’. 88, 89/

EX TR A ITS DE LA CORRESPONDA NCE 
DE LA FAM ILLE PORUM BESCU

Resum e

Dans l’article que voici l’au teu r publie quelques le ttres  adressâes â  A ndrei 
B ârsanu p ar des m em bres de la  fam ilie Porum bescu : C iprian, M ârioara e t le
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pere Iraclie, le ttres qui se trouven t dans le  fonds de m anuscrits de la  Biblioth&que 
C entrale U niversitaire de Cluj-Napoca.

La lettre de C iprian Porumbescu, sous une gaiet£ apparente, cache le cons- 
cience de l’irreversibilit6 de sa maladie et son dtpaysement, ă un moment ou
il se trouvait loin de sa Datrie bien-aim6e.

Le pere Iraclie et M ârioara Porum bescu sont prtoccupes, dans leurs le ttres, 
p ar l'in ten tion  de ren d re  mieux connues la  vie e t la  creation m usicale de C iprian 
Porum bescu, e t ceci en pub lian t des articles, des souvenirs, en pub lian t et in te r
p re ta m  sens compositions.

Nous publions ces le ttres tou t en 6 tan t convaincu qu ’elles peuven t ren d re  
p lus com plete l'im age posthum e de l’au teur de l ’op£rette „Crai Nou" (Croissant 
de Lune). ION N ISTO R  —  IN ED IT 

SCRISO RI CĂTRE LIVIU M ARIAN

AURA-DOINA CLOPOTAR/

Un foarte bogat şi nu  mai puţin  im portan t depozit de docum ente culturale, 
inedite, in cea mai m are parte, se află la  Fondul m em orial-docum entar „Simion 
Florea M arian" d in  Suceava, în reg istrate cu titlu l Corespondentă către L iviu Ma
rian. Un num ăr de l l l f i  scrisori şi adrese poartă  cele mai diverse (şi binecunos
cute) sem nături, de la A cadem ia Rom ână sau Societatea Scriitorilor Români, la 
Eugen Lovinescu. D im itrie Onciul, Sextil Puşcariu, G arabet Ibrăileanu. Nicolae 
Iorga, A rtu r Gorovei. M athias F riedw agner. Ovid D ensuşianu, George Topârceanu,
S. M ehedinţi, C. Rădulescu-M otru. Emil G ârleanu, G eorse Tofan, Mihail Drago- 
m irescu. G. Bogdan-Duică, C onstanţa Marino-Moscu, Ion Bianu etc. etc., d in care 
foarte puţine au văzut lum ina t ip a ru lu i!.

ConstitU indu-se in prim ul rând  ca o istorie trăită , aceste adevărate  docu
m ente literare  com unică ori punctează date  sem nificative în legătură cu o m ulti
tud ine de evenim ente. situaţii, problem e, reflectă rela ţii în tre  oam eni, persona
lităţi. in stitu ţii culturale. Uneori conţin inform aţii senzaţionale, alteori dezbateri 
de idei in teresan te ori opinii despre contem porani. Şi, nu  in ultim ul rând, din co
respondenţa parcursă se poate încropi şi portretu l m oral al au toru lu i ei, neândo- 
iclnic. ex trem  de im portan t in a lcătu irea unei biografii in terioare. P e bună d rep
tate. în acest sens, Al. Săndulescu scria : .... corespondenţa, ca şi jurnalele . îm bo
găţesc in chip considerabil banca noastră de inform aţii istorico-literare. Dacă am 
răm âne la acest nivel, cum s-a în tâm p la t m ultă vrem e, in tr-adevăr, tex tele epis
tolare, stoarse de datele pe care le conţin, a r  fi n işte aride si anoste petice de 
hârtie, bune de aruncat. Ele insă m erită a fi c itite şi din alte unghiuri, ap te să ne 
dezvăluie noi faţe te  ale personalită ţii scriitorului şi noi d rum uri de acces înspre 
inim a operei, să proiecteze lungi fascicole de lum ină asupra epocii"2.

Se im pun, în continuare, şi câteva precizări in legătură cu prim itorul acestei 
volum inoase corespondenţe, Liviu M arian (1883—1942), „doctor în lite re  şi filo
sofic, profesor şi director al liceului „B. P. Hasdeu" din Chişinău, m em bru activ 
al S .S .R ."3. Poet şi prozator, traducăto r şi istoric lite ra r  (peste al cărui num e 
aproape că s-a aşternu t, pe nedrept, uitarea), descendentul folcloristului şi etno-

1 Vezi : M. Iacobescu, E. D im itriu, M. Cărăuşu, Scrisori dc la Sex til Puş- 
cariu, in Suceava. A nuaru l .Muzeului Judeţean, V, 1973, p. 503 ; E. D im itriu, Cores
pondenţă inedită  — Eugen Lovinescu către L iviu  Marian, in  „Pagini bucovinene", 
februarie. 1982 ; A ura-D oina Clopotari, M ihail Dragomirescu  — inedit. Corespon
denţă  către L iviu  Marian, in „L iteratorul", nr. 42/1992. p. 10.

2 Al. Săndulescu, Editarea corespondenţei scriitorilor şi sem nificaţiile ei, în 
„Revista de istorie şi teorie literară", an  XXXVI, 3—4. iulie—decem brie, 1988, p. 318.

3 Liviu M arian, A ctivita tea  mea publicistică  — 1904— 1934, Chişinău, „Tip.
Moldovenesc", 1938, p. 1.
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grafului Simion Florea M arian s-a rem arca t in dom eniul lite ra tu rii cu volumele 
Su fle te  stinghere 1 (schiţe şi nuvele) şi Printre s tro p i5 (povestiri şi poeme în proză). 
A publicat relativ  puţin , aceasta poate şi pen tru  câ era extrem  de exigent cu 
sine în s u ş i: „am p refera t să public ra r  şi pu ţin  d in tr-un  sp irit de autocritică 
care-m i spunea că poetul trebuie să fie m ai exigent decât eseistul, care, ch iar 
dacă a r  greşi, poate fi rectificat, sau poate insusi reveni, lucru  im posibil în 
poezie" c.

După ce a absolvit Facultatea de L itere şi Filosofie de la C ernăuţi (unde a 
partic ipa t intens şi la v ia ţa  cu ltu rală  a urbei, fiind, o vrem e, preşedintele socie
tă ţii academ ice „Dacia"), a fost num it profesor la gim naziul preco-oricntal din Su
ceava. la catedra de lim ba rom ână şi lim bi clasice. îşi continuă cu şi mai m are 
febrilita te  ac tiv itatea culturală , fiind „unul din întem eietorii reuniunii de cân tare 
„C iprian Porum bescu". b a  chiar aceia care, in tr-u n  m om ent de fericită inspitaţie" 7, 
p ropune şi num ele ei. Tot el a fost cel care, cu câţiva tineri ta len taţi, a form at o 
trupă de teatru  la Suceava, jucând  el însuşi in piesa lui Caragiale, „O noapte 
furtunoasă", ori in piesa lui G. Ursachi, „O căsnicie"

A ctivitatea publicistică (debut în „Junim ea literară", 1904) îl face din ce 
în ce mai cunoscut. Eugen Lovinescu il sfătuieşte să-şi adune schiţele şi nuvelele 
in volum. Cunoaşte, colaborează şi se îm prieteneşte cu num eroşi scriitori, cu care 
participă la şezători literare, organizate la Suceava, R ădăuţi, Câm pulung-M oldo- 
venesc, C ernăuţi etc. : Sadoveanu, Şt. O. losif. Emil G ârleanu. Ion M inulescu. 
C incinal Paveiescu, A. de Hertz (Dinu Ram ură), Caton Teodorian, N atalia losif- 
N egru ş.a. „Tânărul publicist", de 27 de ani pe atunci, e ra  sufletul „comitetului 
aran jo r"  din Suceava, pen tru  că, m otiva el, „ca neam rom ânesc avem  nevoie şi 
dc o viaţă sufletească naţională, care trebu ie  să devină cu a tâ t mai intensă când... 
cu lturi s tră in e  caută zilnic să ne schimonosească, să ne fu re sufletu l nostru ro
m ânesc" fl.

Publică un întreg şir de studii l i te ra re : Sim ion Florea Marian. Schiţe bio
grafice, C ontribuţiuni la istoria literaturii române din veacul al X lX -lea  (tezn de 
doctorat, susţinut in 1927, la  U niversitatea d in  Cernăuţi). 13. P. Haşdeu şi Rusia,
li. P. Haşdeu şi Eminescu, l)e la Haşdeu cetire etc. Din cele 17 volum e tipărite.
7 sun t consacrate fam iliei Haşdeu, dovedind prin  aceasta că este unul d in tre  cei 
mai buni cunoscători ai ei. Tot el a d a t num ele „Haşdeu" liceului pe care l-a 
condus.

In 1937, slăbii de m unca peste m ăsură, bolnav fiind, s-a pensionat, cu o sum ă 
de prea puţină valoare. Mai apoi. din cauza evenim entelor istorice cum plite, a 
fugit peste gran iţă , trecând in Rom ânia şi stabilindu-se. „bolnav, pribeag şi sărac", 
după cum spune bunul prieten V ictor M orariu. la Craiova. Fire deosebit de sen
sibilă, a dorit neîncetat întoarcerea in Bucovina. D urerile nesfârşite cauzate de 
boală, im obilizarea la pat, îl fac să scrie : „...mi-a răm as sufletul şi oasele acoperite 
cu piele. Tragedia cea mai m are a mea : fiind singur în străin i şi fără cărţi" l0. 
A m urit Ia nici 60 de an i îm pliniţi şi, rcspectându-i-sc ultim a dorinţă, a fost în
m orm ântat la  Suceava, in crip ta familiei.

Cu prestigiosul istoric Ion I. N istor (1876—1962), in iţiato ru l şi conducătorul, 
in tre  altele, şi a  publicaţiei „Junim ea literară", Liviu M arian a avu t un foarte 
bogat schim b de scrisori. M ulte d in tre  acestea se vor fi p ierdut, din cauza con
diţiilor, mai totdeauna, neprielnice. Cele păstra te  in Fondul docum entar de la  Su
ceava acoperă o perioadă de tim p destul de m are, 1902— 1922. Profesor titu la r la 
gim naziul sucevean (între 1901—1907), Nistor editează in 190*1, îm preună cu George

•1 Liviu M arian, Suflete stinghere. Bucureşti, Ed. M inerva, 1910.
5 Idem. Printre stropi. Suceava. Ed. „Şcoalei Române". 1912.
(5 Victor M orariu, fr: am intirea lui L iviu Marian, în „Revista Bucovinei", 

an  II, nr. 1/1943, p. 1.
7 Idem, p. 2.
8 Victor M orariu, A m in tiri despre L iviu  Marian, în „Făt-Frum os", an XVIII, 

n r. 1, 1943, p. 5.
9 In „Patria", 30 ianuarie , 1910.

10 Lconida Bodnărescu, A m in tir i despre L iviu  Marian, „Făt-Frum os", Cer
nău ţi, an  XVIII, nr. 1. ian.-febr., 1943, p. 13.

Tofan, V ictor M orariu şi Liviu M arian, această revistă care va deveni organul de 
presă al Societăţii „Junim ea", publicaţie deosebit de im portan tă in stim ularea lup
tei rom ânilor din Bucovina îm potriva dom inaţiei habsburgice, precum  şi pentru  
păstra rea  fiinţei şi culturii naţionale, a lim bii, obiceiurilor, datin ilo r : „...ne anga
jasem  să deşteptăm  in publicul bucovinean gustul pen tru  lucrările  litera tu rii ro 
m âne de valoare şi să grijim  ca ideile în trupate  in ele să pătrundă in toate pă tu - 
r ite  sociale...", spunea N is to rll.

„Junim ea lite rară" 12 este principalu l subiect al scrisorilor adresate de istoric 
scriitorului Liviu M arain, cel care şi-a dat a tâ t de m ult silin ţa p en tru  bunul m ers 
a l revistei. Cele 33 de epistole ce poartă sem nătura lui Nistor şi pe care le oferim 
acum  tiparului sunt, în acest sens, cea mai bună dovadă.

V. în 2/IV. 902.
F rate  Liviu 1

Mă incerc de a-ţi da o mică schiţă despre activ itatea mea in V iena ! Cu m are 
greu am găsit un cabinet in d istric tu l 9. (indescifrabil). Ieri m -am  în tâ ln it cu 
Silviu şi cu Holca, care este foarte ocupat cu studiul pen tru  colocvii. Apoi am 
d at de naţia  în treagă intr-o cafenea, unde bâtea m ereu cărţile. Cu toate aceste 
însă foarte plăcut.

Te salu t cordial.

I. Nistor 12

*
* *

„Redacţia şi adm inistra ţia 
revistei 

Junim ea Literara

C ernăuţi, p ia ţa  principală 3. 4/4.01.
Stim ate domn !
Traducerea „La m orm ântul unei actriţe" am dat-o  dlui Ş tefanelli pen tru  

Deşteptarea. Oceanul ni-1 păstrăm  pentru  unul din num erii viitori ai revistei.

Cu salu tări redacţionale,
1. N is to r1-'

*
t  *

Suceava, 3 /X . 04.
. S tim a te  dom nule !

Auzind de la  dl Tofan, că dvoastră v-aţi afla în fericita posesie a unui exem 
plar de A lexandru L ep ăd atu : Istoria lui Ş te fan  cel Mare pentru popor, vâ rog să 
binevoiţi a mi-1 pune pen tru  puţine zile la dispoziţie.

A nticipând m ulţum ită mă subsenin cu sa lu t frăţesc.
1. Nistor" ' '

♦
* *

11 Mihai Iacobescu, Ion I. Nistor, in Suceava. Anuarul M uzeului Judeţean,
4. 1977, p. 2fi<5.

12 nr. inv. 943
13 nr. inv. 944
14 nr. inv. 945.
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Die colegă şi cam arad.

Regret m ult că nu ne-am  în tâ ln it in Bucureşti. Ce mai faci ? Şi ce este nou 
prin  S uceava? Prim eşti post de suplent sau b a ?  I.a bună vedere in  10 zile. Pe 
aice e căldură cum plită. De n -ar fi mare, aş despera.

Cu m ulte salutări.

J 8/8.06.
I. Nistor 15

*
* »

Iubite die colegă.

A lătu ra t urm ează articolii despre G ăină şi Vulcan. Fă bine şi Ie dă loc în 
num ăru l acesta al revistei. Azi am  vorb it cu Bucevschi p riv ito r la clişeu. El mi-a 
perm is clişeul lui G ăină si m-a luyat să i-I inapoiez im ediat după tipar, având 
lipsă de el pen tru  calindar. In p riv in ţa  clişeului m ult regreta tu lu i dom n tă tu ţă , 
aşteaptă un răspuns grabnic. Şi el crede câ a r  fi păcat ca in calendaru l poporului 
bucovinean să lipsească tocmai icoana vestitu lu i M arian. In fine. vei face cum vrei 
socoti mai bine. Căci eu am  reuşit să şterg [indescifrabil] in tre  am bele clişee. Am 
vorbit cu G ârgăuan în chestia articolului lui Bucevschi şi am  bună nădejde că 
vom reuşi. Pe la prim a sperez să capăt ceva parale. Lista pen tru  Suceava o să o 
capeţi cel târziu joi şi Nicolai a r  pu tea um bla Ia prim a cu ea. Am vorbit scurt 
tim p cu Puşcariu. Venirea lui Bârsan la Bucovina c deocam dată problem atică. Se 
tem e de un deficit.

Tofan te roagă să-i trim iţi b roşura de G. Bogdan Duieă şi să citeşti pasagiul 
din articolul său priv ito r la IXAlbim  poate vei avea de adaos <au de îndrep ta t 
ceva mai ales cu p riv ire la  naţionalita tea sa. fiindcă el a p ie rd u t scrisoarea ce 
i-ai adresat-o.

Noutăţi n-avem  pe aice. L. Bodnărescu e  a taşa t ..zur D ienstleistung". la Reală.
A nunţă in revistă adresa cea nouă a Redacţiei, str. Emilia 10, şi roagă plata 

abonam entelor.
Te salut frăţeşte.

!. Nistor»'1
*

* *
G ovora la  3.VI 11.1907

D ragă dom nule colegă.

Mă sim t p lăcut îndătorit să-t.i m ultă mese frum os pen tru  două suprinderi d ră 
guţe : epistola cea detailată şi num ărul 8 din Jun im ea L iterară.

Cu p riv ire  la epistolă nu ştiu  zău do voi reuşi să-ţi dau un tablou aşa de 
viu. care să zugrăvească v ia ţa  de aici. precum  mi l-ai desfăşurat pe cel din Suceava. 
A r fi şi pen tru  cel mai bun m ânuitor al condeiului greu să p rindă din haosul 
ce dom neşte aici părţile  cele in teresan te şi caracteristice.

E m ultă lume adunată  aice m ânată dc cele m âi d iferite porniri. Mulţi vin să-şi 
petreacă tim pul in d est ra re  fi şi desfrânări. alţii iară  pen tru  a-si corni sănăta tea 
zdruncinată. Ia r  cei din urm ă trebuie să num eri şi colonia bucovineană, care zilele 
ultim e a crescut cu 2 d a m e : dna G rigoroviţă d in  C ernăuţi si soţia consilierului 
Em ilian Isopeseul.

V iaţa a r  fi destul de plăcută, dacă medicii cu prescrîp tele lor nu te -a r încătuşa 
in acel fel. încât să nu-ţi poţi trăi după plac.

Eu sunt ceva m ai bine. dară laborez fără în tre rupere  cu stom achul. G reu o 
ducem  şi cu copiliţa care. ieşind din elem entul ei — viaţa  liberă si nesilită — se 
sim te foarte rău .

15 nr. inv. 946.
16 nr. inv. 214.
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Dlui Cosovici ii fac băile bine. se află insă in continuă irita re  d in cauza 
num irei ce se aşteaptă, mai ales pe urm a articolului aşa de tendenţios din „Vii
to ru l” . S un t şi eu foarte curios ce va  hotăra m inisteriul.

N um ărul din Jun im ea L iterară se prezintă foarte bine. Şi eu socot că e 
la înălţim e. G reu e numai cu acoperirea spezelor. Vezi acum a singur ce însufleţire 
dom neşte în cercurile cărtu rarilo r bucovineni.

Te rog deci să nu scoţi de Septem vre num ăr dublu. Poţi cel m ult să dai 8 
pagini pe deasupra. Belşugul de m aterial nu  durează mult.

De va veni la  rând şi m anuscriptul lui Olinescu. rog nu u ita de ediţia sepa
ra tă  in 150 exemplare.

D intre literaţi sau  artişti n-am  văzut pe nim ene pe aici. G rigoroviţă din Bucu
reşti a petrecut puţine zile în Govora, dară s-a purtat, aşa de im pertinent. încât
nici nu  l-am  regardat.

Neamul Românesc îl cetesc şi aici regulat. Despre alte foi n-am  idee. Te rog 
ţine-m ă in curent, dacă e ceva ex traord inar. Tot aşa te rog si cu priv ire  la  cele 
cc se petrec in ţară. „Voinţa poporului" o capăt regulat.

Pe lângă m ultele com plim ente de la colonia bucovineană, te rog să prim eşti şi 
încred in ţarea dragostei şi prieteniei mele.

!. N istor 17

*
* *

Cernăuţi. Ia 29.Sept.1907.
Iubite d ie colegă.

Vestea ce mi-ai com unicat o m-a a tin s foarte neplăcut. Nu m ă aşteptam  Ia 
aşa o conduită din partea conducătorului acelui institu t pentru  care cu abnegaţie 
am  lucrat ani întregi. Dacă ştii b ine că la o m ulţăm ită nici să te aştepţi ! M-am 
m irat m ult de Tovarniţchi. care doară nu poate trage la îndoială profitul cel 
m are, ce tipografia l-a tras d in tip ă rirea  revistei. D'apoi unde răm âne reclam a 
ce noi am făcut-o librăriei ? Toate aceste azi par lucruri mici. Vom vedea ce va 
fi când ne vom duce „dracului". Eu mă identific pe deplin cu cele dispuse de m ata 
şi in sensul acesta i-am şi scris lui Tovarniţchi. Totodată i-am pus condiţia ca 
să se împace cu m ata. dacă voieşte să tipărească mai departe. Te rog insă un 
lucru, şi anum e, căutând el împăcarea, nu-1 refuza. De câte ori trebuie să ne căl
căm pe inim ă când voim să îndeplinim  un lucru  bun.

T ipărirea în Cernăuţi e şi mai scumpă şi Bucevschi o efectuează num ai pe 
bani gata. De aceşti incă nu dispunem  deocam dată si de aceea chestia e foarte 
grea şi reclam ă inare precauţiune, că nu voim sâ prim ejduîm  revista. Cum voi pri
mi răspunsul de la Tovarniţchi iţi voi scrie imediat.

P rin  8 sau 10. Oct. vin Ia Suceava să-mi iau lucrurile si o sâ iau in sam ă 
şi Redacţia scăpându-te de o sarcină p lină de je rtfe  şi supărări.

Nu în trelas insă a-ţi m ulţăm i frumos pentru serviciile de până acuma. Mu
tarea la C ernăuţi va fi ceva mai grea dacă nu va apărea num ărul din Octom. care 
să vestească lumii despre m utare. De aceea aş fi foarte fericit sâ apară încă acolo 
m ăcar num ăru l 10.

Cu acestea finesc. prom iţându-ţi să revin cum prim esc răspuns de la Tovar
niţchi. N outăţi nu-s pe aice. Se pare că num irea la Suceava se va mai am âna pe 
un tim p şi că Voronca m erge Ia Câmpulung. H otărârea lipseşte încă.

Te salut cu dragoste
!.• N istor ,s

*, •, , ' r .
*

* *
_______________  i

17 nr. inv. 215.
18 nr. inv. 218.
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Iub ite  cile colegă,

în tâm plarea a  voit să nu ne întâlnim  ieri în Suceava. Eu sosisem încolo şi 
m ata plecaseşi la C ernăuţi. .îmi pare foarte rău  că n-am  p u tu t conveni ca să 
punem  la  calc unele şi altele cu p riv ire  la revistă.

Eu m -am  hotărâ t defin itiv  să aduc redacţia la C ernăuţi şi să funcţionez ca 
redactor păna ce tovarăşii mei de idei işi vor fi trecut exam enele şi se vor fi sta
bilizat undeva. A jungând acel tim p cu plăcere mă voi retrage pen tru  a lăsa sar
cina in sam a alto ra poate mai chem aţi decât m ine la acest lucru.

M utarea la  C ernăuţi nu  poate afla  loc până la l.oct.a.c. când in tru  în locuinţa 
me.i nouă de pe strada Emiliei No. 10. Dc aceea te rog să binevoieşti a mai direge 
treburile  redacţionale până la finea lunii. S tabilindu-m ă, eu voi face toate an u n 
ţu rile  cu priv ire  la m utare. N um ărul 11 insă trebu ie să apară  până atunci şi deci 
te r ‘»fi grijeşte ca m aterialu l să sc culeagă. C orectura voi îngriji-o  eu de aice cum 
voi putea.

P entru  num ăru l 11 s-a ad resat Tofan lui Bogdan Duică cu rugăm intea sâ 
ne trim ită  un articol despre repausatu l Haşdeu. Rog deci a lăsa loc liber pentru 
articolul de fond care-1 aşteptăm . Despre G aina vom îngriji noi aice un artico
laş ; răm âne num ai un articol com em orativ despre I. Vulcan, repausat in 8 sept., 
pe sam a m atale. In caz insă câ nu dispui de tim p rog a mă înştiinţa, ca sâ gri- 
jesc eu.

Eu am lăsat lui H erm ann o dare de samă despre llom er deci pana lui leşan 
si câteva cântece poporale culese de E. Popescul. S -ar putea da la cules articolul 
lui Olinescu ca să nu se p rea îmbulzească m aterialu l.

Eu la reală  o duc bine. Domneşte cea mai perfectă rănduialâ  şi după ce mi am 
ţinu t oarele, sunt om liber cu totul. Sper câ voi putea lucra ceva şi pen tru  mine.

Vineri este şedinţă in consiliu şcolar ; se aşteap tă mari lucruri de la  acea şe
d in ţa. Se svoneşte din izvor sigur că la Câm pulung m erge D. Voronca ca dirigent 
şi I.ogigan ca suplent. Vom vedea insă cum se vor descurca lucrurile. Rotică merge 
Ia un congres^ literar <?). la B istriţa, care să afle loc la finea lunei curente. Te 
rog. eliberează-i un certificat de îm puternicire, câ adecă să rep rezin te  revista 
noastră acolo. Aş face-o de aicc. dară inii lipseşte sigiliul. E in fine irelevant cino-j 
eliberează.

M-am îngrozit de desordinea ce dom neşte in gim naziul din S u c e a v a ! Lucră 
din răsputeri ca Doboş să devie d irector la In ternatu l din Suceava. Eu din par- 
te-m i voi lucra intr-acolo. El e unica persoană ap tă  pen tru  acel post.

A şteptând un răspuns de la m ata. te rog să prim eşti încred in ţarea dragostei 
m ele frăţeşti.

Cern. I0/IX.07.
1. Nistor 19

*
* *

C ernăuţi, la 13/1X.07.
Iubite die colegă.

L u cru  curios : deunăzi ni s-a încrucişat calea nouă, azi cea a epistolelor 
noastre. Sper însă câ şi aşa vom ajunge la vreo înţelegere. Reflexiunile mele ar 
fi cam  urm ătoarele : Da num ai la  cules ce este şi corectura voi îngriji-o  eu. S tarea 
m aterială a revistei e foarte rea. sanarea  ei se va putea face num ai cu aju torul 
ce-l aştept cu siguran ţă de la dietă şi de la Societate. Cum voi lua in sam ă redac
ţia voi trim ite  adm onieri la cei în restan ţă şi socot că voi scoate ceva cu binele : 
iară  pe cei rene ten ţi (?) o să-i dau pe m âna tribunalu lu i. A supra subvenţiilor din 
a lte  locuri nu mă pot esprim a, până la sosirea lui Paşcariu, pe care o aştept pe 
la finea lunei curente. In orice caz n-o sâ scap din vedere această indegetare (?), 
la  care mă cugetam  şi eu.

1!) nr. inv. 21(i.

IO N  n i s t o r  iN E D r r

P riv ito r la am abila inv itare a  onoratului corp didactic aş avea de observat 
câ nu-m i sun t conştin de oarecare m erit sau serviciu deosebit, care a r  justifica 
o a ten ţiune in acea m ăsură, in care o intenţionează foştii mei colegi. Mâne 
când din acest punct de privire, singurul corect după vederile şi convingerile 
m ele, reg ret din adâncă inim ă a nu putea urm a m ăgulitoarei şi onorificei invitări.

D ară orişice isp ită  de a-mi călca convingerea pare exclusă că tocmai dum i 
nică sun t re ţin u t aice de nişte chestii de n a tu ră  particu lară , incât chiar la cea mai 
m are bunăvoinţă n-aş putea pleca.

De aceea te  rog ca pe un probat prieten, să fii tă lm aciul m ulţăm itei m ele 
celei mai cordiale pen tru  m ăgulitoare» şi onorifica a ten ţiune a onoratu lu i corp pro
fesoral, faţă de m odesta mea persoană. In ten ţia  substituie fapta şi ea îmi va servi 
d rep t imbold pen tru  a păşi şi mai încu ra ja t pe calea îm plinirei dătorin ţei şi a 
m uncii cinstite.

M ulţăm indu-ţi din inim ă pen tru  dragostea m anifestată, te  rog să binevoieşti a 
Îm părtăşi corpului profesoral pe lângă expresia m ulţăm irii şi recunoştinţei şi în
cred in ţarea  stim ei şi iubirii, ce-i voi păstra-o  p en tru  totdeauna.

Al dtale,
I. N is to r20

*
* *

Iubite dom nule colcgă,

Ia rtă  c-am în târz ia t cu răspunsul, dară eram  angaja t în alte părţi. Aseară anv 
fost la dl Puşcariu  cu poeziile cc le-am  prim it la redacţie. Am afla t de bunişoare 
num ai două. Ţi le trim it im ediat spre publicare. Mai am 2 de Ia Leandru, dară 
trebuie să i le trim it în d ă ră t cu unele observări pen tru  a fi schim bate. El apoi o 
să ţi le trim ită  direct dum itale.

Cu lucrarea lui Taniac e lucru  foarte simplu. Dacă are  m anuscrisul gata să-l 
trim ită  la redacţie, şi aflându-1 dc bun nu  pot avea nim ic îm potriva publicării sale. 
în  caz con tra r i-1 voi înapoia. A lta n-am  ce să-i spun. A-mi d a  consim ţăm ântul 
la un  lucru  pe care nu-1 cunosc îmi pare ciudat. Dacă va fi bun articolul său va 
apare In num ăru l prim  din anul 1918. Fă b ine şi-i com unică aceasta.

Domnul Sorocean e abonat începând cu anul 1906. şi a  solvit la  1 . Oct. 1906 3 
cor. şi la 1/2. 0,7, 3 cor. şi la  începutul lun ii Noem vre pe lista ce ţi-am  trim is-o  
dum itale 3 cor. Aşa câ a solvit pe anul 1906 to ta l 6 cor, şi pe jum ăta te  1907 3 cor. 
răm ânând  în res tan ţă  pe anu l 1907 cu 3 cor. Despre a lte  solviri n-am  ştire  şi nici 
nu aflu Sn cărţile  redacţiei. In caz însă sâ poată dovedi că a p lă tit, sunt în orice 
m om ent gata a-i ach ita sum a respectivă. Ce a fost pe lis ta  de colectare nu-m i m ai 
aduc am inte.

Adresele şi cronica cu lis ta  cărţilo r incurse vor urm a in  decursul săptăm ânei 
acesteia.

După cât sun t inform at, cam aproape cu aceeaşi sum ă pot tipări revista şi 
aici. E deci m ai m ult decât sinur că num ăru l prim  d in  anul 1908 va apare deja  în 
C ernăuţi. Nu voi în tre lăsa  însă să avizez lib ră ria  la tim p. A ştept num ai să regulez
chestia plăţii. ................................. , _

Cu poeziile ce ţi le trim it vei avea n pagini. Fa bine şi le publica, respectiv  
tipăreşte-le, acele 8 pagini şi-mi com unică ori de ai cu ce um plea celelalte 8. Eu 
a lt mater'uil n-am  m om entan. De aceea lasă să culeagă mai m ult din lucrarea lui 
Olinescu şi a dum itale. Cronica va fi scu rtă  şi asem enea şi lis ta  cărţilor. Schiţa 
Iui Sadoveanu va trebui să fie cea d in tâi. I-a anu l v iito r trebuie să alegem mai 
bine ce publicăm  şi să reducem  dacă va fi de lipsă şi num ăru l paginilor. Va li
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insă de neapărată  trebu in ţa ca in fiecarc num ăr să apară  un articol cel puţin  din
viaţa cu ltu ra lă  din Bucovina. Te rog p repară  ceva pen tru  num ăru l prim.

Ce se mai drege prin  Suceava ? P e la  noi mai nem ică deosebit.

Te sa lu tă cu dragoste 
Al dum itale

I. N is to r21

*
* *■

D ragă die colegă,

Mă grăbesc să-ţi expediez cele cerute. Socot insă câ e p rea pu ţin  4 pagini din 
elaboratu l lui Olinescu. Şi anum e, din cauză câ scoatem doară num ăr dublu şi că 
nu  fine.şte un capitol ci în treruperea ar avea să se facă tocm ai la m ijlocul unui 
capitol. De aceea te rog publică mai m ulte pagini, C sau 8 şi lasă mai b ine d in
poezii şi din alte lucrări incluse pen tru  num ăru l proxim . Aşa vom economiza cu
m aterialu l şi vom m ântui m ai curând  lucrarea lu i Olinescu. A rticolul despre Has- 
deu n-a sosit incă. Despre Vulcan şi G ăină vor sosi cel târziu  luni dim ineaţa. în 
găduie deci până atunci, căci mai curând e peste putin ţă.

Totodată fă b ine şi te hotărăşte in chestia clişeului ca să fac cum capăt un 
Bucevschi.

Salu tându-te  cordial, te rog să prim eşti încredinţarea dragostei mele frăţeşti

I. N isto r22

* .
* *

C ernăuţi, 13/XI. 07.

Dragă,

A ştept cu m are nerăbdare ieşirea de sub tip a r a  revistei. Toţi m ă în treabă şi 
nici nu vor să plătească, crezând că a apus. Te rog com unică-m i cum stă treaba. 
Sadoveanu m i-a trim is o istorioară drăguţă care va apărea in num ăru l proxim . 
A ştep t răspuns grab.

Al d ta le  prieten .
I. N isto r23

*
* *

C ernăuţi, la  20. Noemvr. 07.
Dragă dom nule colegă.

Nu ţi-am  p u tu t răspunde mai curând, fiind peste m ăsură de ocupat cu diverse 
lucruri. M-am bucura t foarte m ult prim ind num ărul ultim  al revistei care se p re
z in tă  aşa de bine. Aş avea doară de observat că poezia O scriitoare de L eandru  e 
Sn unele versuri cam obscenă : „Cred că-n spasm ul fericirii şi in jarm ecu’ncleştârii". 
I ţi /su n t’/  foarte  m ulţăm itor pen tru  g rija  ce ai avu t /c u / corectura ce a succes de 
m inune.

De la Sadoveanu am  p rim it d rep t răspuns la  epistola concepută de dum neata
o noveletă „Scigal“ ce ţi-o  tr im it im ediat oen tru  a fi culeasă.
--------------------------- - ‘ - ' ' ■
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Cu aceasta am şi zis că num ăru l 12 va apărea încă in Suceava. Ce vom 
face de la 1 lan u ar 1918 inain te nu  ştiu  incă, fiindcă aştept răspuns de la  dl 
T ovarniţchi. Azi am  în ştiin ţa t postii, p refectura şi p rocuratu ra din Suceava cu 
p riv ire  la  m utarea Redacţiei la Cernăuţi.

Sper că îmi vor sosi toate corespondenţele încoace. In caz să fi sosit parale, 
rog a le plăti Sc. R. şi a-mi trim ite  incoace num ai lis ta p latnicilor.

Un  pachet cu num erele 10 şi II Îm preună cu corespondenţa şi revistele ce au 
incurs după sosirea dlui Tofan rog a mi le trim ite im ediat incoace căci am lipsă 
de ele. Celelalte 3 pachete insă mi le-ai putea trim ite ocazional prin vreun domn 
ce călătoreşte la C ernăuţi. G rijeşte insă ca pachetul să nu cântărească mai m ult 
ca 5 kg. ca să nu fie poşta prea mare.

Sadoveanu a rugat sâ i se trim ită  o copie /? /  din m anuscrisul său. Roi; să 
nu  u iti a-i trim ite  una la  Fălticeni.

Am prim it mai m ulte poezii. Voi întâi sâ mă consult cu Puşcariu şi apoi o să 
ţi le tr im it spre publicare.

Ce priveşte sum arul atunci te rog spune-m i ori de eşti dispus să-l faci. in 
caz că nu voi griji eu de a lcătu irea lui.

C orectura dacă n-ai tim p sâ o faci, sâ mi-o trim ită Nicu încoace.
La rânduirea num erelor din anii trecuţi am constatat câ din anul II Smi lip

sesc Nrul 1 şi 11. Fă bine şi caută de nu se află Ia lib ră rie  num erele din anul acesta 
şi in caz că da, trim ite-m i cu pachetul sus am in tit câte vreo 5—6 numere.

Salu tări de /la  Tofan care /e / foarte ocupat şi de la Brăilean.
M ulţăm indu-ţi incă o dată  pentru  osteneala ce ai cheltu it cu conducerea 

revistei, te rog să prim eşti încred in ţarea stimei şi dragostei mele.

Al dum itale,
I. N istor 24

P. S. A lătu ra t lista de colectare.

*
* *

Dragă dom nule colegă.

Epistolele noastre se în tâlnesc mai totdeauna. Aşa şi de astă dată. M aterialul 
ce-l am la dispoziţie ţi l-am  trim is. M-aş bucura m ult să ieşi cu el la capăt. A rti
colul lui T aniac nu l-am  prim it. Se vede că nu i-a p lăcu t propunerea mea. Dară 
pu ţin  îmi pasă. Toate lucrurile trebuie să treacă prin  redacţie şi vor fi cenzurate 
de comitet.

Cu poşta de azi am trim is lib rărie i 300 cor. bani gata şi ch itan ţa pe 300 cor. 
vo ta te  de dietă la un loc, dec. 600 ■ k t . Cum vor mai incurge parale  voi mai trim ite. 
Societatea pentru  cultu ră e în criză de bani, aşa că sum a votată n-o putem  căpăta. 
Sper însă că abonaţii vor avea obraz.

Tabloul lui Roşea aş dori sâ-1 văd mai întâi p en tru  a m ă putea hotărî la o 
comandă. Fă deci bine şi mi-1 trim ite  încoace. Şi la  proiectul lui Bucevschi m-am 
cugetat. D ară după încercările zadarnice de până acum a, nu cred să reuşim . Am 
vorbit cu mai m ulţi despre acest proiect chiar cu neam uri de ale lui Bucevschi. 
D ară toţi aprobă num ai fără să contribuie ceva la realizarea lui. Aşa_ că nici pozele 
nu le-am  putea prim i fără plată. D-apoi unde-s spezele pen tru  c lişee?  Eu unul 
nu pot lua garan ţia  pentru  sum e mai m ari, pen tru  că Ia urm a urm ei voi trebu i să 
plătesc din punga mea proprie  şi aceea e  deşartă. Eu mă voi interesa d ec i,ş i mai 
departe  de chestia aceasta, dară până nu voi avea banii asiguraţi, nu pot începe 
nimic. — D ară a lt proiect mai uşor realizabil e cel al dlui Maximovici. Ştii poate, 
că M axim, a lucra t un portre t marc, al lui Ştefan cel M are şi unul al lui A lexandru 
cel Bun, pen tru  sala sinodală. P ortretele  surit reuşite şi originale. Aceste ar. m erita 
încă cu unele de-ale sale să alcătuiască un num ăr festiv înch inat lu i M aximovici,. 
Lucrul e aice mai uşor, pen tru  că el ne dă pozele şi încă o sumă oarecare în bani. 
Asa deci e asigurată chestia m ateria lă  şi noi putem  purcede la realizare. Am vor- 
_______________________  , r : S  . '.a '. . ; r t  ' 1î
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bit şi cu Puşcariu  in p riv in ţa  aceasta şi cl este cu totul dc acord. Acest num ăr 
a r  avea să iasă la  1 F aur sau M art.

Tare te  rog grijeşte ca Sn acest num ăr să încapă şi sum arul. Căci fie la 1. 
la n u a r  voi tipări aici şi e lucru greu apoi cu sum arul. Dacă n-ai tim p să-l faci 
spune-m i să-l îngrijesc eu.

Eu la  poştă am an u n ţa t num ai că redacţia  e in  C ernăuţi pc când tiparul şi 
expediţia  sc va îngriji incă in Suceava. N u este deci nici o cauză ca să nu deie 
m ărci şi să nu  îngrijească acolo cenzura. Spune num ai lui Nicu sâ se revoace la 
anun ţu l meu în caz că i s-ar face greutăţi din partea  poştei şi a procuraturii.

Cu încasatul paralelor merge cam greu. Dară sperez câ pe încetul tot se va 
face ceva. M ulţăm esc pen tru  osteneala ce a-i avut-o  cu încasatul abonam entelor 
d in  Suceava.

N outăţi nu  m ai sun t pe la noi.

Te salu t cu dragoste
1. Nistor 25

*
* *

Iubite die coleg.

A lă tu ra t trim it două dări de sam ă. o scurtă cronică, 2 poezii de L eandru şi 
notiţele bibliografice.

Dacă ai cu ce um ple, rog să cruţi poezia Măm/aerca p en tru  num ărul de C ră
ciun.

Adresele le-am  dat la litografiat şi vor sosi cel târziu m iercuri. Rog să mă 
incunoştiinţezi ori de ai m aterial de a ju n s şi când va apare num ărul.

Te salu t cu dragoste
I. Nistor x

*
* *

Iub ite  die colegă,

Mă achitez num ai de o p rea p lăcută datorie, dacă m ăcar pe această cale îţi 
exprim  m ulţăm ita m ea cea mai călduroasă pen tru  m unca ce ai je rtfit-o  pen tru  în
g rijirea  revistei noastre. Eu socot câ această m uncă e prinosul cel mai frum os 
p en tru  propăşirea neam ului nostru. E o m uncă cinstită şi dezinteresată şi am  bună 
nădejde că dacă nu acum  apoi cel târz iu  după un deceniu va afla  aprecierea me
r ita tă . Dară în  fine nici nu aşteptăm  aceasta. E doară pen tru  noi cea mai frum oasă 
satisfacţie a contribui răd icarea  culturii rom âneşti.

Precum , desigur, te-ai convins singur, redactarea recere m uncă şi je rtfă  de 
tim p. Şi tocmai aceasta din urm ă e cea mai m are piedică, care-m i zădărniceşte pla
nurile  mele. Voiam deci să m ă scutur de această sarcină. D ară u itându-m ă îm 
p re ju r  cui să las sarcina, n-am  afla t pe nime. Şi aceasta m -a ho tărâ t să o m ai 
duc un  an . Poate pe urm ă se va afla a ltu l m ai destoinic ca să m ă înlocuiască. 
Şi m -am  h o tă râ t Ia aceasta având în vedere sprijinu l mai m ultor prieten i, in tre  care 
dum neata ocupi un loc de frunte. Te rog deci a ju tâ-m ă după cât iţi va perm ite 
tim pul şi-ţî voi fi pu ru rea  m ulţăm itor 1

Cu acest prilej te rog încă să binevoieşti a-mi trim ite  toate  m anuscriptele  ce 
au răm a s nepublicate şi cele cu urm ările  p en tru  a  pu tea  da câ t de curând la  cules. 
La lib ră rie  su n t o _m ulţim e de clişee de-ale noastre, apoi M obiliarul de Vesloschi 
şi lucrarea d lui Olinescu-, Fă deci b ine şi mi le  tr im ite  pe acestea pe toate pentru  
a  le  putea rându i şl aşeza la  locul lor. Nicu să facă din ele to t pachete câte de 5 kg
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şi să mi le trim ită. Poate nu va fi aşa de scump. In acele pachete vor încăpea si 
num erele din anu l acesta 10 i; şi 12. Din numâi ul ultim  eu  n-ani p rim it incă 
nici un exem plar. Acuma ai şi dum neata cea mai bună ocazie sâ trim iţi cărţile-
redacţiei ce se vor mai aflând la dum neata, dacă n-ai absolută lipsă de ele. L-am
rugat şi pe Tofan, dacă nu pot in tre lăsa a te ruga şi pe dum neata să-mi trim iţi
lucrarea  lui P ârvan  : Alexandrei. Poate se află lucrarea aceasta la M orariu. Rog
a-1 în treba şi pe el. Am neapărată  lipsă de această carte  şi la biblioteca un iver
sităţii n-o pot afla.

Revista va apare  la Bucevschi. P en tru  anu l curent dl M aximovici ne-a lucrat
o prea frum oasă coperta. Ea reprezin tă o fată  tânără  cu o carte  Sn m ână. Sus sub 
inscripţia J . L. se vede in zare C etatea Suceava. E deci uşor de înţeles câ icoana 
dlui Roşea nu poate încăpea cu coperta. Şi aceasta şi din cauză câ, ca copertă, nu 
se potriveşte nicidecum. Eu cred insă că poate redacţia o va cum păra pentru  a da 
ocazional acea icoană ca ilustra ţie  artistică în corpul revistei. M omentan însă e 
imposibil a com anda clişeul, din cauza lipsei de parale.

P en tru  num ărul prim  am pu ţină  proză. Rog deci îngrijeşte ceva dacă poţi. 
lndeamnă-1 pe Ieşan sâ prepare ceva. N um ărul 2 va fi închinat dlui M aximovici. 
El grijeşte din spesele sale clişeele, in tre  care şi Ş tefan cel M are şi A lexandru 
cel Bun, care apoi le vom re tipări şi vinde pe carton. P lanul cu Bucevschi e deo
cam dată irealizabil. De la M orariu din Viena n-ain răspuns. I-am  scris înain te do
6 săptăm âni. Dna G rigoroviţă incârneşte incoace şi încolo. Iară neam urile cu care 
am vorbit laudă proiectul, dară  de bani nu vor să ştie. De aceea nu putem  realiza 
proiectul cât n-avem  asigurate cel puţin  500 cor. Te rog aidă-i am inte şi dlui Tovar- 
niţchi să-mi trim ită  calculul despre restan ţa  plăţii.

Salu tându-te frăţeşte.
al dum itale

I. N is to r27

*
* *

C ernăuţi, la 15. F aur 1908.
Iub ite  die colegă,

Fă bine şi iartă-m i în târzierea aceasta, doară ştii bine că sun t îm pre ju rări in- 
eare nici cea m ai m are bunăvoinţă nu a ju tă  nimic.

Am avu t încurcături m ari cu num ăru l ce are  să apară. Maximovici a com an
dat d in  spese proprii peste 20 clişeuri pen tru  num ăru l II şi m -a rugat să aştept 
până la sosirea lor, în tâ rz ia tă  până azi. El a şi com andat hârtie  anum e : K unst- 
druckpapier. pen tru  num ărul acesta pen tru  ca să se prezin te artistic . Spesele sale 
se urcă peste 450 cor., ceea ce. după o sfătu ire  m ai lungă cu dl Puşcariu , m -a în 
dem nat să-i fac pe chef şi să-i rezerv num ăru l acesta p lă tit de dânsul. Ca a r ti
cole ap a r o schiţă biografică şi o apreciere a lucr. de Vlad M ironescu din Bucu
reşti, un articol despre Bucevschi de M aximovici cu portretu l, câteva şire  de P uş
cariu, lin articol de un pictor din /indescifrab il/, un studiu  priv itor la portretele 
lui Ş tefan cel M are de pe la m ănăstirile  din Bucovina de Maximovici şi având 
incă loc un articol mai lung de M ironescu, Catagrafia zidirilor lui Ş te fan  cel Mare. 
Astfel num ărul 2 va fi un num ăr cu ra t artistic , fără nici o nuanţă literară.

Cum va apărea  acest num ăr dau la  cules num ăru l 3 având m ateria l în p r i
sosinţă. Nu voi în tre lăsa a-ţi trim ite peria de la articolul dtale. Am poezii de 
Leandru . Rotică, Loichiţă, nuvela lui Brâilean. Bifseseu in Bucovina, de Tofan, 
tin articol istoric de tânăru l Balan, câteva dări de seam ă etc., etc. N um ărul 2 va 
apărea pe la  finea lunei F aur de bună sam â. In prim a jum ăta te  a lui M arte va. 
ieşi de sub tip a r şi num ăru l 3.

Calculul ce-l faci consună întocm ai. Ar fi la  d ta  31 cor- Te rog achitează dato
ria la Kezanowski pen tru  poza lui Roşea si restu l înmânează-1 lui Tovarinţchi 
aconto revistei. Poza tabloului lu i Roşea să răm âie la  redacţie. Ocazional aş face
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clişeul, dacă m ijloacele m ateriale vor perm ite. M omentan stăm  cam prost. Am 
p lă tit num ărul 1 din anu l curen t la Bucevschi şi 100 cor. am trim is lui Tovar
n iţch i aconto restanţei, aşa că in casă bate vânt. D ară poate va mai incurge ceva 
din restanţe.

Rubrica dărilo r de sam ă are lipsă de o mai m are atenţie. Am vorbit aice 
cu tânăru l M orariu şi Greciuc şi d ta  vorbeşte te rog cu Victor M orariu ca acum a 
după exam en să nu doarm ă ci să scrie ceva la această rubrică. M -ar bucura m ult 
dacă am Invioşa-o. Neglijarea acestei rubrici aduce cu sine că nu mai prim im  cărţi 
m ai nim ic la  redacţie.

Vom avea puţin  haz cu volum ul lui Dam ian. La noi ,/e/ m are indignare din 
p ricina incalificabilelor atacuri la adresa lui Puşcariu din partea Apăr. Naţ. E în 
adevăr un scandal a a ten ta  la onoarea unui b ărb a t de ta lia  lui Puşcariu. El şi-a 
dat im ediat dem isia din toate societăţile rom âneşti de aice şi nici nu  voieşte .să 
vie in atingere cu nişte şarla tan i politici, un pas pe care-1 aprob.

Aud câ Victor M orariu com peţeşte la Şcoala Reală, unde s-a publicat vacanţa 
unei catedre cu grupa sa. E adevărat aceasta ? Şi ce-i cu d irectoratu l ? Pe aice se 
vorbeşte despre o „rup tură" în tre  Cosovici şi Popovici. Să fie d rep t oare ? Cc 
buni prieteni erau  odinioară ! Şi ce prost cunoscător de oam eni este Cosovici.

M -am încurcat in tr-o  lucrare  istorică şi num ai rar pot p riv i în ju ru l meu.

Te salu t frăţeşte.
I. N istor 28

Iubite dom nule colegă.

Regret din inim ă că a  sosit p rea târziu m anuscriptul dum itale. Revista e deja 
sub  tip a r şi un adaos nu pot da cu p riv ire la sta rea  m izeră m aterială in care ne 
aflăm .

D ară pen tru  aceasta num ărul 2 care va apărea la  finea lunei la n u a r îl voi 
lăsa sâ apară  ca num ăr de rând şi in el vor avea loc urm ările, am ânând num ărul 
M aximovici pe mai târziu.

An Nou cu b ine !

Al dum itale.
1. N isto r23

Iubite die coleg,

Am în târzia t cu răspunsu l p en tru  că voiam  să mă interesez mai de am ă
nun tu l despre chestiunea asup ra  căreia ceri desluşiri. Am răm as to t aşa de în ţelept 
ca m ai-nainte. A supra Cetăţii Suceava după a m ea cunoştinţă nu  există un studiu 
m ai bun şi m ai com plet ca cel de Rom storfer. Icoane reprezentând cetatea nu 
cunosc afa ră  de cea falsă la  M uzeul din Suceava. Inform ându-m ă la Academie 
n-am  prim it nici o desluşire. P oate că d ta  adresându-te  d irect dlui B ianu să fii 
m ai norocos. Dl Iorga nu  cunoaşte nici o icoană. Ş tiri prin  docum ente asupra 
cetăţii, n-am  aflat, deşi am  parcurs in două rându ri aproape toate docum entele 
publicate până la 1600. Tocmai studiez la  Academ ie şi A rhivă docum entele ine
d ite  şi n-am  avu t încă fericirea să dau peste ceva referito r la  ceta tea Sucevei. 
Răm ân deci cronicile stră ine  şi cronicarii noştri care în to t cazul trebuie să-i frun
zăreşti şi. după cât îmi aduc am inte, vei afla  unele indicaţii. Cele mai m ulte le-a 
u tiliza t deja Rom storfer. Cu p riv ire  la afirm aţia  m ea din Junim ea Literară, ţin
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să declar franc câ, nu  o mai susţin Cărăm izile pot fi italiene, precum  de fapt au 
şi lucra t m ulţi zidari italieni in Moldova, nu insă rom ane. Eu socot că cetatea 
s-a rid icat în tim pul p rim ilor M uşatini pe ru in ilc  unui tu rn  de observaţie şi de 
strajă , rid icat poate de nem ţi din L em berg.sau d in  B istriţa pe dâm bul dom inant al 
cetăţii de mai târziu. A ceasta este num ai o socotinţă a mea. nu şi o afirm aţie , 
care nu  o fac şi nici nu o p o t (ace din pricină câ n-am făcut incă studii speciale 
asupra  acestui obiect. Eu socot insă câ u ltim ul cuvân t ţn  această chestie, azi incă 
nu poate fi spus. Dară aceasta nici nu poate fi scopul unei călăuze p rin tr-un  oraş. 
precum  se  ̂află in oraşele germ ane. Aşa unul d. ex. M iinchen sau Leipzig ai putea 
cu folos să ţi-1 iei ca model. Aceste, iubite die coleg, cu p riv ire la carta  dtale, ru- 
gându-te să prim eşti încredinţarea dragostei mele sincere.

Al dtale, i
I. Nistor ^

Bucureşti, la  11 Dec. 1909.

*
* +

A dm inistra ţia Revistei
C ernăuţi, la 19 Decemvrie 1913

Jun im ea L iterară i
S trada Reşedinţei 2 a. , ■■

P. T. Domnule,

I.a do rin ţa  mai m ultor colaboratori ai noştri, com itetul de redacţie convoacă 
pe toţi colaboratorii revistei Junim ea l.itorară  la o şedinţă, care se va ţine Du
m inică. in 24 Dec. 1911. la orele 11 a.m. in localităţile Societăţii pen tru  cultură 
şi litera tu ră  rom ână (strada Senkopicz). Se vor discuta chestiuni de-ale revistei. 

La această şedinţă vă rugăm  să participaţi şi dvoastră.

Cu tot respectul :
Pentru  com itetul de redacţie :

George Tofan
I. N istor

D-sale D-lui
Liviu M arian, prof. 31

*
* *

C ernăuţi la 5 iunie, 1912.
Stim ate dom nule coleg.

Am onoarea a vă m ulţăm i din inim ă pentru sincerele dvoastră u rări şi pen tru  
frum oasa broşură de nuvele şi schiţe, care m i-a p ricinu it o bucurie deosebită. Drept 
revanş vă rog să p rim iţi un exem plar din ultim a mea scriere : tfandel und W andel 
in der Moldau.

Cu dracoste frăţească 
Al dvoastre

I. N is to r32
*

* *

30 nr. inv. 949.
31 nr. inv. 434.
32 nr. inv. 226.
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O rn a n ţi .  5/X, 1912.
S tim ate D om nule Profesor,

Nu m -am  supărat defel de cuprinsul scrisorii dtale. fiindcă c in interesul 
cauzei să fim cât se poate de sinceri. T rebuie să adm it că cu revista ar putea 
m erse cu m ult mai bine. Eu pună acum a eram  aşa de angaja t cu a lte  lucruri incfit 
n-am  p u tu t prim i redactarea revistei. Socot insă câ aşezându-m ă defin itiv  la Cer
n ău ţi lucrurile se vor schim ba in bine. Sigur câ e o datorie  a redaoţiunii sâ 
grijeascâ ca lucrările  colaboratorilor să (ăsească in rev istă aprecierea cuvenită. 
Eu până acum  am publicat 5 lucrări, din care num ai una singură a fost am in tită  
în revistă.

A supra u ltim ei m ele publicaţii am  trebu it singur să a trag  a ten ţiunea in revista 
Şcoala, fiindcă-m i părea de m are interes pen tru  noi. Vezi deci că nu poate încăpea 
vorba despre oareşicare anim ozitate .şi îm pre ju ră rile  au adus cu sine ca lucrurile 
să se petreacă aşa cum s-au petrecut.

Din partea mea a tâ ta  vă pot com unica câ de la  anul nou voi lua  cu sigu
ran ţă  în  prim ire conducerea efectivă a revistei şi-m i voi da cea m ai m are silinţă 
sâ îm plinesc conştiincios program a Junim ei Literare. Te rog deci rămfti sub stan 
dardul rid icat de noi îm preună, d ta  prom it că de la anul nou în a in te  nu vei avea 
prilej sâ fii nem ulţâm it.

Cu stim ă şi dragoste frăţească 
Al dtale

I. N isto r33

C ernăuţi, la 27/X. 1912.
O norate Domniile Profesor,

Tn decursul cercetărilor m ele cu priv ire  la istoria rom ână n-am  d a t a ten 
ţiunea cuvenită obiectului ce te  interesează pe d ta . A tâta ştiu  că clopotele se 
tu rnau  in ţa ră  încă prin  veacul al XV-lea. urm ând să fie exporta te  chiar până 
la Caffa Genovezilor din Crim eea (compară ausw artipe H andelsbeziehungen, p. 185). 
M aterialul necesar, aram a, se aducea din A rdeal şi Polonia (Cf. H andel und W andel, 
pac. 165 scv.). Mai ştiu  încă câ Bogdan cel Chior adusese clopote din Polonia ca 
pradă d t război (Die mold. A ustriche au f Pokutien, p. 81). în  urm a dorin ţei d ta le  
am  să dau de acu îna in te  o a ten ţiune mai m are acestei chestiun i şi nu voi în 
târzia a te  aviza, când voi fi găsit ceva de interes.

Cu p riv ire  la  m onografia bisericii M irăuţilor nu pot da nici o păre re  până 
nu voi fi cetit-o. Te rog deci fă b ine şi mi-o trim ite  şi cetind-o îmi voi da părerea 
despre ea. M onografia aceasta a r  putea fi de m arc folos, fiindcă după cât îmi aduc 
am in te  cu p riv ire  la  acest im portan t obiect nu  s-a scris n im ic afa ră  de articolul 
dlui Isidor cav. de Onciul : Biserica Mirăuţilor, în Candela, 1892.

S un t deci pata a ceti cu m are plăcere m anuscrip tu l şi a-m i da părerea. în  
feriile crăciunului am  vrem e de a ju n s  pen tru  a-1 stud ia bine. T ipul sacagiului su
cevean e de bună sam ă foarte in te resan t şi m erită să fie p rins în tr-o  descriere fru 
m oasă. Clişeele s-ar pu tea face din pa rtea  Juri. U t. D ară asupra  acestei chestiuni
putem  vorbi ab ia m ai târziu.

Rugându-te să prim eşti încred in ţarea  dragostei şi stimei mele, te  săru t
cordial.

al dtale. I. N is to r34

33 nr. inv. 227.
34 nr. inv. 950.
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Mult S tim ate Domnule profesor.

Am prim it m anuscrip tu l trim is O parte  am şi cetit-o deja, dară e foarte 
greu dc urm ărit, fiindcă încontinuu trebuie sâ consultez izvoarele citate. Te rog 
deci să îngădui niţel, fiindcă lucrarea trebuie u rm ărită  cu seriozitatea şi conşti
inciozitatea vrednică de ea şi de m ult regretatu l ei autor.

Cu stim ă şi dragoste.
al dtale.

I. Nistor-0
*

* «
Cernăuţi. 1 Dec. 1912.

Iubite şi stim ate dom nule M arian,

Am cetit cu m are interes şi a ten ţiune m anuscriptul a lă tu ra t. I>-am com parat 
cu lucrarea dlui Isidor de Onciul şi cu alte lucrări care ating  această chestiune. 
E o lucrare solidă şi conştiincioasă care întregeşte foarte m ult scrierea dlui Onciul. 
Cu m are îngrijire sunt adunate ştirile  din cronici precum  şi observaţiile dlui Rom
storfer. I.ucrarea contribuie, ce e drept, la resolvirea chestiunii M irăuţilor. dară  nu 
e în stare să-i dea o rezolvare defin itivă şi m ulţăm itoare. Ar trebui sâ se dea o 
a ten ţiune deosebită inscrip ţiunilor m urale şi apoi de cău ta t ori de nu se am inteşte 
prin  urice ceva despre M irăuţi. Eu am  im presia câ lucrarea inain te de ce se va da 
ia tipar a r  trebui întregită în această direcţiune. Se vede că şi m ult regretatu l autor 
a avut această impresie, păstrând-o  încă în sa ltaru l său. Socot deci câ d ta  ai im plini 
num ai un act de pietate faţă de m arele nostru  folclorist, in tregind m anuscriptul în 
d irecţia  aceasta şi dându-ne o lucrare  com pletă, precum  a şi fost in ten ţia  autorului.

Aceasta din punct de vedere ştiinţific. Ca scriere de popularizare m anuscrip tu l 
s-ar putea publica im ediat şi socot că n -ar fi fără folos, fiindcă cuprinde şi po
vestiri foarte frum oase şi in teresante. N-aş fi însă de părerea ca lucrarea să se 
publice în urm ări, fiindcă atunci a r  p ierde foarte m ult din interes.

Cu aceste observaţii am onoarea să-ţi restituiesc m anuscriptul.
Cu p riv ire la subvenţia ceru tă de la Soc. p. c. aş avea de observat urm ătoarele: 

Casa societăţii e intr-o stare deplorabilă fiindcă Şcoaleie particu lare înghit peste
30 000 cor. pe an. va să zică o sum ă cu m ult mai m are decât su n t ven itu rile  socie
tăţii. C hiar nu de m ult s-a făcut un îm prum ut ca să se acopere spesele in ternatului.

Cu toate acestea, eu pentru persoana mea voi vota pen tru  sprijinu l cerut, şi 
anum e nu  din cauză că m -aş sim ţi v inovat câ nu se desfac exem plarele dtale, p re
cum pare sâ reiasă din scrisoarea dtale, ci din motivul câ Societatea pentru  cultură 
este datoare să sprijinească toate m anifestaţiile literare. Aşa fiind eu voi vota ce
rerea şi m-aş bucura num ai când părerea mea ar în trun i m ajo ritatea voturilor.

Cu stim ă şi dragoste,
al dtale.

*
* *

Iubite D om nule Profesor,

Am prim it scrisoarea d ta le  şi mă grăbesc .« vă răspunde câ su n t gata de a 
griji pen tru  inform aţiile cerute. Voi cău ta sâ m ă în tâlnesc cu dl Mikulicz şi Ilniţchi 
şi voi face cercetările trebuincioase in a rh iv a  Arm oniei şi la Biblioteca un iversi
tăţii. Ce se atinge de articol noi cu m are plâcere-1 publicăm  in Junim ea Literară. 
P riv ito r insă la clişee trebuie să observ câ noi n-avem  m ijloace ca să le facem. Stăm  
m aterial prost de tot şi 3 clişee a r  recere o cheltuială de cel puţin  120 cor. Aşa

T. N istor -*•

C ernăuţi, 11 Mai 1913.

35 nr. inv. 951. 
.36 nr. inv. 952.
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fiind, noi n u  putem  Iun asupra  noastră  cheltu iala aceasta. Vă rog deci a îndrum a 
lucru rile  astfel, ca facerea clişeelor să nu cadă in sarcina noastră.

Cu dragoste si stimă.
al d ta le  devotat. î. N isto r33

*
* *

C ernăuţi, 22 Mai 1914.
O norate Domnule Secretar.

Am prim it invitarea C lubului Român si am onoarea de a vă com unica că 
sunt ho tărâ t să plec la Ş ire t şi să tin  în vechiul şi istoricul dvoastră oraş o con
ferinţă istorică. Nu pot veni insâ la 1 Iunie fiind angaja t în a lte  părţi. As putea deci 
pleca num ai la 21 Iunie. Dacă vă convine term enul acesta vă ros; să-l acceptaţi. 
Totodată v-;iş ruga să aşezaţi o ra conferinţei astfel, ca să pot apuca incă trenul de 
seară la C ernăuţi. T itlu l conferinţei a r  (i : P in  istoria Ş ire tu lu i f i  a îm prejurim ii. 
Am de rân d  sâ insist mai ales asupra colonizărilor din acest d istrict.

P rim iţi vă roi;, die secretar. încred in ţarea stim ei si dragostei' mele.

al dvoastră,
I. N is to r38

i t
*

* *

, C ernăuţi, 10 Iun ie 1914.
O norate d ie  Profesor.

S âm bătă la 13 Iunie, orele 9 seara ne în tâ ln im  la Hotel C entral spre a  săr
bători alegerea dlui S. Puşcariu  de m em bru al Academiei Române. Am onoarea 
de a te  invita la această în tâ ln ire  ca pe un fost elev al d lui Puşcariu . Totodată 
te rog să binevoieşti a com unica inv itarea aceasta si celorlalţi foşti elevi ai dlui 
P uşcariu  de Ia pimnaziul din Ş iret. In caz că nu puteţi veni în persoană vă rog 
să bateţi o depeşă la  adresa m ea. pe care o voi ceti Ia în tâ ln ire

Cu stimă,
al dtale

T. N is to r»

•*
* *

' Domnule colegă.

Am cetit prin foi că ai trecut exam enul foarte bine. Din acest îm bucurător 
incident te  felicitez prieteneşte.

Al d ta le

i ' i
T : '

37 nr. inv. 953.
38 nr. inc. 228.
39 nr. inv. 229.
40 nr. inv. 955.

! 1. N is to r40
i

; ' *
* *
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Viena. IX Tendlerg, 9/18

Iubite şi stim ate dom nule M arian,

Am prim it scrisoarea d ta le  din 23. XII. şi mă grăbesc a-ţi răspunde, câ am 
stăru it foarte m ult pe lânpâ m inistru l de finanţe în partea pensiunii v iagere a 
dnei M arian. Cu regret insă trebu ie să-ţi com unic că dl V intilâ B râtianu  stă pe 
punctul de vedere principial, că nu se poate deschide ..robinetul" pensiunilor viagere, 
căci atunci nu şi-ar mai putea da rân d  cu sutele de cereri. Aşa fiind n-am speranţă 
câ vom putea reuşi, când m ajo rită ţile  cam erei îm părtăşesc punctu l de vedere al 
m inistrului de finanţe.

Chestia sporirii pensiunilor din partea fondului, cred că s-a rezolvat favorabil, 
cu toată scrisoarea pesim istă a d ta le  de mai deunăzi. Acolo s-ar putea face mai 
lesne oarecare concesiuni, ca la parlam ent. Fondul este al bisericii şi de acolo 
s-ar mai putea obţine ceva.

Cu urări sincere p en tru  sărbători, te sa lu t cu toată dragostea, 
al d ta le  prieten.

I. N is to r41Buc. 25. XII. 1921.

o
* *

C ernăuţi, 10. IX. 922.Iubite  Domnule Profesor,

Am prim it azi la în toarcerea m ea din Bucureşti scrisoarea d ta le  .şi am  sim ţit 
şi reproşul nem erita t pe care ir.i-1 faceţi. N-am prim it până azi d in  p a rte a  doam nei 
M arian nici o cerere pen tru  m ajorarea pensiei, pe care de bună seam ă că aş fi 
sprijin it-o  cu toată bunăvoinţa şi recunoştin ţa  ce o avem  cu toţii pen tru  fam ilia 
m ult regretatu lu i S. FI. Marian.

P rim ind o cerere form ală in acest sens voi stăru i la locurile in drep t pentru  satisfacerea ei.
Din prim ul parlam en t faceţi şi dvoastră p arte  si o p ropunere pen tru  obţinerea 

unei pensiuni viaf-ere a r  fi găsit de bună seamă sprijinu l nostru al tu turor, in p ar
lam entul trecut, fiind in opoziţie, n-aş fi p u tu t s trăb a te  cu  o propunere de acest fel.

La toam nă voi încerca sâ fac o propunere in acest s e n s  pen tru  d n a  M arian 
şi dna Sbiera.

Ia ră  atunci vă rog să credeţi că suntem  însufleţiţi de cele mai călduroase 
sentim ente p en tru  familia dvoastră si că vom face to t ce ne va sta in pu tin ţă  
pentru  alinarea nevoilor de care suferă.

R upându-vă să tă lm ăciţi dnei M arian com plim entele m ele cele mai respec
tuoase. răm ân al dvoastră vechiu bun prieten.

I. N isto r42

*
* *

Com itetul Societăţii pen tru  cult. şi liter. rom. d in  Bucovina 
Secţia literară.

O norate Domnule Profesor.

Precum  vă com unicasem  mai dâunăzi in treacăt Societatea pen tru  cultură 
editează pen tru  anul 1!H4 un Calendar in locul Calendarului lui Nesciuc care nu 
va mai apărea. Ca redactor general al acestui Calendar, am  onoarea a vă invita 
pe calea aceasta la colaborare. Poate s-ar potrivi pentru  C alendar studiul pe care-1 
pregătiţi despre m uzicantul G rigore din Suceava. In cazul acesta, noi am griji

41 nr. inv. 954.
42 nr. inv. 230.
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cie executarea clişeelor necesare. Sau poate că aveţi a lt articol po triv it pentru 
Calendar. Vă rog sa binevoiţi a-mi scrie, arătundu-m i totodată şi condiţiunile. 

Despre m uzicantul Grigore n-am  p u tu t găsi până astăzi nici o ştire  pozitivă. 
A şteptând răspunsul dvoastră, vă rog sâ p rim iţi încredinţarea stim ei şi con- 

s idera ţiun ii mele.

Al dvoastră devotat.

S tr. losif, II.
1. Nistor ' '

Iubite prietene,

A lătu ra t urm ează lista restan ţie rilo r din Suceava. Fă bine şi o înm ânează lui 
Nicolai ca sâ colecteze. Sum a colectată dâ-o lui Tovarniţchi. neon Ui revistei, şi 
lis ta  înapoiază-mi-o. Ce se aude cu revista ? C ând apare ? Tofan a pleent azi la 
Suceava. Voi conveni cu el.

Te salu t cordial.
I. Nistor 11

ION I. NISTO R — INEDIT. LETTRES A LIVIU M ARIAN

lîesum e

1 ,'article 
Ion l. Nistor

que voici presente 33 lettres inedites shinees par le presticieux historien 
r (1876— 1962) et adressees ă l'ecrivain  orig inaire de Suceava. Liviu 

M arian (1883—1912). avec qui il a  publid (Nistor. comme ed iteur et redacteur res- 
ponsnble. M arian comme „pilier") la revue de la Societe „Junim ea" — „Junim ea li
te rară" (La Jeunesse I itt^raire) ; cette publication a <Me extrem em ent im portante 
p a r le fait d ’avoir stim ul6 la lu tte  des Roum ains de Bucovine contre la dom ina
tion autrichienno et d ’avoir preserve l'etre e t !a cultu re nationaux. I es le ttres que 
voici ont comme sujet justem ent In vie de cette revue. et elles font pârtie  d 'un trfcs 
riche et tres im portant depot de docum ents culturels. indedits presqu en totalite, 
d a n s  le cadre du Fond m em orial-docum entaire ..S. FI. M arian" a Suceava.

43 nr. inv. 354.
44 nr. inv. 956.

DOCUM ENTE IN EDITE CU PR IV IR E LA VIAŢA ŞI ACTIVITA TEA  
LUI ION NISTOK

SCRISORI DE LA ALEXANDRU V1TF.NCU

DOINA HUZDUP

Un inestim abil izvor dc inform aţii in cercetarea vieţii şi ac tiv ită ţii unor 
personalităţi il reprezintă, fără  îndoială, corespondenţa prim ită  sau trim isă şi 
răm asă posterităţii. Acesta >■, din fericire, .şi cazul corespondenţei adresate lui Ion 
N istor (1876—1962). P ăstra tă  la A rhivele de S tat din C e rn ă u ţi ',  aceasta cuprinde 
aproape 600 de scrisori, prim ite de Ion N istor din prim ul deceniu al secolului al 
XX-lea - şi până in 1910. an in care. după cum singur m ărturiseşte, „durerea m ea 
de pc urm a pierderii Bucovinei de Nord" a fost dubla tă de „o m are p ierdere per
sonală. Locuinţa m ea din C ernăuţi cu o bibliotecă de mai m ulte mii de volum e 
p riv itoare la Istoria rom ânilor a  răm as în m âinile năvălitorilor"^.

Corespondenţa provine fie de la institu ţii rom âneşti sau din străinăta te , fie 
de la  persoane particu lare . D intre acestea din urm ă, m ulte sun t num e de rezonanţă 
ale sp iritua lităţii rom âneşti, ca de pildă : Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu. Rom ulus 
Cândea. Vasile Grecu. Leca M orariu. lorgu Toma, George Rotică, Alecu Proco- 
povici. G rigore N andriş ş.a. Corespondenţa constituie un valoros tezaur de inform aţii 
m enite să întregească profilul istericului, pedagogului. îndrum ătorului cultural, om u
lui politic, ctitorului României Mari care a fost Ion Nistor.

In cele ce urm ează, vom prezenta scrisorile p rim ite  de Ion Nistor de la  A lexan
d ru  V itencu 4.

A lexandru V itencu (1878—1962), a fost profesor la  Şcoala Reală Superioară 
din Cernăuţi, care in 1921 va deveni Liceul Real O rtodox nr. 1. ia r m ai apoi 
Liceul „M itropolitul S ilv es tru "r*. Din 1919 deţine funcţia de director al acestei 
instituţii, care datorită  activ ităţii sale va deveni una d in tre  cele mai m oderne de 
profil din ţară®.

In sfera activ ităţii lui A lexandru V itencu se înscriu şi preocupări istorice. 
D intre lucrările  sale am intim  : C ontribuţii la Istoricul şcolii reale ortodoxe d in

1. A rhivele de Stat. Regiunea C ernăuţi, Ucraina, Fondul personal Ion I. N istor, 
înv. 988. care este form at din 274 de dosare. Dosarele 58—273 cuprind corespon
denţă.

2. Cea mai veche scrisoare d ata tă  este din 1905.
3. St'elinn Nearoq, ton N istor — cel mai de seamă istoric şi om  politic al 

liucovinei, S tudiu bio-bibliografic. Ion Nistor. Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, 
p. XXIV.

4. Din această arhivă au mai publicat Dragoş Olaru, S ex til Puşcariu, Scri
sori către Ion Nistor, „M ioriţa", C ernăuţi, An II, nr. 2. iunie-iulie, 1902, De ase
m enea, m ulte a lte  scrisori se află  sub tipar.

5. M ircea Grigoroviţă, învă ţăm ântu l in Nordul B ucovinci (1775—1944), Bu
cureşti, 1993, p. 162.

C. lbidem .

T0 — A n u a ru l  B u c o v in c i
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Cernăuţi, C ernăuţi. 1!)35 : Documcnte M oldoveneşti din Bucovina (colecţia Ion Bu- 
loşescu din Comăreşti), C ernăuţi. 1929, Vechi Documente M oldoveneşti, C ernăuţi. 
1925. A fost unul d in tre  fruntaşii m işcării naţionale si cu lturuie d i n  B u c o v i n a ,  
m em bru  activ  al Societăţii pen tru  C ultură şi L ite ra tu ră şi ;;1 societăjii Ş c o a l a  
R o m ân ă7, teren de activ itate  pe care cu s i g u r a n ţ ă  s-a în tâ ln ii c u  I o n  N I . t o r .  A  
făcut parte, a lături de Sextil Puşcariu, D i o n i s i e  B e j a n .  Isidor Bodea. M axim ilian 
Hacm an, ş.a., din grupul de intelectuali de la  C ernăuţi care in toam na anului li)18 
au in iţia t acţiunea p en tru  realizarea unirii B u c o v i n s i  cu Rom ânia, având u n  r o l  
im portan t in în făp tu irea a rte lo r de la 27 octom brie • i 28 noiem brie 19ÎS*.

Ca u rm are  a intervenţiei lui Ion Nistor, s-a num ăra t p rin tre  delegaţii şi con
silierii. specialişti în problem e etnografice .şi geografice care au însoţit Delegaţia 
rom ână la C onferin ţa c!c Pace tie la Paris, ca reprezentant al Bucovinei®

In „Fondul personal W.n Nistor", se păstrează patru  scrisori adresate acestuia 
de că tre  A lexandru Vitencu din P aris  in perioada ’i m artie—25 m ai 11(19. în  această 
perioadă Ion Nistor era, din 18/31 decem brie 1918 m inistru  fără portofoliu, repre
zentând interes;-! Bucovinci, cu reşed in ţa  la Bucureşti, iar d in  apriiie  1919. 
m in istru  delegat al guvernului pen tru  adm in istra ţia  Bucovinei cu ;;ediul la  C er
n ău ţi111.

In scrisori. A lexandru  Vitencu il inform ează pe Ion N istor despre desfă
şu rarea  evenim entelor care priveau Rom ânia la  Conferinţa de Pace. câ t şi asupra 
activ ităţii nem ijlocite a unor m em brii ai delegaţiei, şi mai ales a reprezentanţilor 
Bucovinei. Că au fost apropiaţi şi anim aţi de aceleaşi convingeri politice, o de
m onstrează tonul am ical d in  corespondenţă, cât şi însuşi conţinutul ei.

Aceste scrisori, ca şi corespondenţi lui Ion Nistor cu Sextil P u şc a riu 11 pe 
m arginea aceloraşi evenim ente, reprezin tă încă o dovadă a preocupării luptăto
rului perpetuu pentru  făurirea şi consolidarea României M ari pen tru  acele des
făşurări care aveau să dea consfinţirea ju rid ică in ternaţională actului M arii Uniri. 
De asem enea, aflăm  despre un nou aspect al im plicării Iui Ion Nistor în am pla 
acţiune propagandistică m enită să susţină dezideratele naţionale rom âneşti la  Con
ferin ţa  de Pace. Se par. că „acea luptă de principii în tre  lum ea nouă şi lum ea 
v e c h e " l2, „diferenţele de metodă, principii şi concepţii**,! care s-au m anifesta t 
în tre  cei care aveau m enirea sâ guverneze procesul in teg rării Bucovinei în struc
tu rile  economice, politice şi cu ltu ra le  ale statu lu i naţional rom ân un ita r, s-a tran s
fera t şi desfăşurat şi in „culisele** Delegaţiei rom âne la C onferin ţa de Pace.

Paris, la  3 m artie 1919

D ragâ prietine,

Sosiţi la  Paris im ediat ne-am prezin tat D-lui M inistru P re şe d in te 1-4 la 1(> 
faur. Chestia Bucovinei stă bine, ne-a spus d-lui şi după o săp tăm ână ne-a com u
nicat că B asarabia trecând pe de-a în tre ru l la  p a tria  m am ă nu  sb pu tea să se 
ştirbească nici Bucovina, şi e de părere  câ chestiunea terito rială  e defin itiv  rezol
vată  şi nu crede că s-ar mai pu tea reveni asupra  ei, ceea ea e contestat incă până

7. A lexandru  Vitencu, Documente M oldoveneşti din Bucovina, C ernăuţi, 
1929, p. 4.

8. Sextil Puşcariu, M emorii, Bucurcştî. 1978. p. 318—321 şi V. Gh. M iron. Ioan 
V. Cocuz, Unirea Bucovinci cu România, Suceava, V, 1978, p. 65—72.

9. Sextil Puşcariu, Op. cit., p. 349.
10. S telian  Neagoe, op. cit., loc. cit. p. XX.
11. Sextil Puşcariu , Câteva scrisori, Omagiu lui Ion Nistor, C ernăuţi, p.

14—21. : 1
12. Ibidcm , p. 18. ! ■ ^
13. Alecu Procopovici, Cinsprezece ani' de la Unirea Bucovinei, C ernăuţi,

1934, p. 24. ' ' ' •  -•
14. Ion I. C. B rătianu, P reşedintele Delegaţiei rom âne la Conferinţa de pace

de la  Paris.
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azi şi se mai discută pe chestia B anatului sau a Torontaluiui, mai bine- zis. D ar 
să sperăm  câ şi aici ni se va face d rep ta te , deşi sârbii au aderen ţii lor în ceea 
ce priveşte  Torontalul.

Nu ţi-am  scris până acum a pentru  că nu* eram  sigur' dacă soseşte poşta la 
Bucureşti, dar astăzi pleacă trenul c u ' care a m 1 sosit noi aici, după ce i s au făcut 
operaţiile necesare, şi dealtcum  su n t si mir că capeţi scrisoarea prezentă.

Iţi a lăturez din ziare cele scoase priv ito r ia noi si te rito riile  noastre p en tru1 
..Glasul Bucovinei**15 şi de acum a te  ţin  la curent despre toate ce va fi cu pu tin ţă . 
S tau  in contact cu L ăpădatu , Drăghicescu şi biroul presei rom âne ,6. Broşura despre  
Bucovina şi Banat, partea  în tâ ia  tradusă după m anuscrisul tău, se p rezin tă foarte 
bine. Se află sub presă şi alte broşuri si Bucovina isi are partea  sa 17.

D. F .18 tot a răm as cu firea sa d e  in trigan t şi nu ştie  cum s-ar desbâra de 
cei ce-i p a r neplăcuţi. A in terven it pe lângă d-nul m in istru-preşed in te in tr’o chestie 
şi n-a fost satisfăcut. E vorba de paşaportul d-lui R. care a răm as In B.

D. Reşca 18 aici de zece zile. e ap licat in biroul m isiunii ca arh ivar. B asarabenii 
au sosit acum 5 zile aici.

Închei că pleacă curicrul.
Te salu t cordial al tău

A. Vitencu

Arhivele de S tat. Regiunea C ernăuţi, U craina, Fond personal Ion I. Nistor. 
Inv., 988. Dosar 112, f. 1—2.
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Paris, la 9 m artie  1919

D ragă prietine,

De când a sosit M. S. P erin a , aîc.i lum ea pariziană e în vie mişcare. P re tu 
tindeni i se aduc ovaţiuni. publicul aşteap tă ore în tregi in anum ite locuri pe unde 
ştie  că are să treacă regina. Toate ju rn a le le  scriu coloane în treg i despre regină 
si as ta  în fiecare zi.

Ieri la orele şase s-a ţin u t o m em orabilă şedinţă la  Colonia Română de aici - . 
P reşed in tele  Societăţii Rom âne din S erbia a ţin u t să inform eze colonia că in 
num ele Rom ânilor d in  Timoc s-a făcut un m em oriu care va fi în a in ta t Conferinţei 
de pace. Cer si dânşii ca principiile lui V. Wilson să se aplice şi la Rom ânii din 
Timoc. In teresan te le  expuneri care a ra tă  că conştiinţa Rom ânilor de acolo nu are 
nevoie să fie trezită, căci, ci luptă contra tendinţelor dc sârbizare pe terenul şcolar 

şi bisericesc au fost aplaudate. Au vorb it şi reprezentanţii Rom ânilor din Macedonia.
cerând şi ei scutul patriei mame. în  s fâ rş it s-a vo ta t o  rezo lu ţiune p en tru  în fiin ţa 

rea unei lini care să lucre p en tru  realizarea im ediată a idealului naţional. In orice 
caz. socot că vecinii şi aliaţii noştri .se vor răzgândi de a  insista asupra cedării 
terito riu lu i din B anat care vor să-l aibă. Se vorbeşte ch iar că o lasă  m ai domol,

15. Orpan de propagandă pentru  unirea ' politică a rom ânilor de p re tu tin 
deni. A nare la C ernăuţi la 22 octom brie 1918. ia r  de la  24 noiem brie devine co
tidian. D irector : Sextil Puşcariu.

16. ..Bureau de la  presse roumaine**. înfiin ţat de Legaţia Rom âniei la P a r i s .  
Vezi M ircea M uşat si Ion Ardeleanu, De la statul gsto-dac la statul român un itar„ 
Bucureşti. 1983, p. 597. !

17. în  această serie se înscrie şi lucrarea lui AI. V itencu. I.a situation e tn o -  
graphiaue en Bucovine';.. Paris. 1918.

18. Nicu sau Neagoe Flondor : a făcut parte  din D elegaţia rom ână la  Con
ferin ţa  de Pace. ca reprezen tan t al Bucovinei. ,

19. A rhip Roşea 0877—1926). p ic to r  bucovinean, a  însoţit Delegaţia rom ână 
la  C o n f e r i n ţ e  de pace de la  Paris.

20. „Colonia Română** cuprindea cca. 40 de .personalităţi refupiate In pe
rioada 1916—1918.
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num ai a r  v rea sâ aibă g aran ţia  că H. odată stăpâni până la  D unăre, nu  vor cău ta 
a trece dincolo.

Ieri de la 12 din zi s-a ho tărâ t în Biroul presei rom âne scoaterea unui Bule
tin  al in form aţiun ilo r ro m ân e21 care  să iasă odată pe săptăm ână, m iercuri sau joi. 
care să cuprindă cele mai nouă inforxnaţiuni p riv itoare  la chestiunile Rom ânilor 
de pretu tindeni. Acest buletin  are m enirea sâ inform eze oficialitatea şi presa de 
p retu tindeni. D irectorul Buletinului este profesorul Roques.

D ealtcum  e foarte m ult de lucru, mai ales in chestiunea despăgubirilor. Se 
fac rapoarte  peste rapoarte , odată după modelul francez, a ltă  dată după cel am e
rican.

Au sosit aici si delegaţi ai B asarabiei şi înain te de trei zile a  sosit din l.ondra  
d-nul Murgoci care lucrează cu ei îm preună.

Biroul nostru se află la P aris 8 l*Rue P ierre Charon.
Hotel Galia.

Zilele acestea soseşte şi preşedintele Wilson şi în decursul lunei vor veni 
în  dezbatere chestiunile prelim inariilo r păcii, după ce au trecu t şi au fost a ra n 
ja te  pe comisii.

Te salut cordial şi te roi; transm ite  sa lu tări tu tu ro r prieten ilo r şi voitorilor 
noştri de bine.

Al tău.

A. V itencu
Arhivele de Stat. Regiunea C ernăuţi. Ucraina. Fond personal Ion I. Nistor, 

înv. !W8. Dosar 112, f. :S—4.

Paris, Ia 31 M artie 1919
Dragă lancule.

Scrisoarea ta am prim it-o  la  2!) m artie, deci tocm ai o săp tăm ână după ex
pedierea ei. Mă m ir cum  de nu ţi-au ven it la  m ână până  acum cele 2 scrisori ce 
ţi-am  trim is p rin  oam eni de serviciu de la căile ferate. Ţi-am  trim is şi câteva pa
chete de gazete de aici ca să poată servi redacţiei „G lasului-1.

C urierii noştri nu p rea sun t de încredere după cum ne-am convins. Corespon
denţe trim ise îna in te  de (i—7 săptăm âni abia acum a se certifică că sun t sosite la  
adresele lor.

Aici m erg trebu rile  bine. Am dat un articol de câteva pagini despre re 
deştep tarea naţională din Bucovina D-lui profesor Roques care anum e mi le-a 
ceru t pen tru  o broşură despre Bucovina. Am pregătit ceva şi pen tru  „Buletinul 
in form aţiilor rom âne“ de D-nul D juvara, Roques, GuOrin.

O expunere am ănun ţită  despre chestiunile noastre la  C onferin ţa de pace 
il am in pregătire  pen tru  „Glasul" şi dacă n u  pleacă astăzi curierul ci abia mâne, 
a tunci l-aş putea trim ite cu trenu l de vineri.

P e noi ne-au pus pe gânduri ştirile  ce circulă despre prim ejdia ce am e
n in ţă  ţa ra  din partea  bo lşev ic ilo rn . îţi  trim it a lă tu ra t interviul d-lui Gu£rin

21. „Buletin d ’inform ationes Roumaines". ed ita t în m artie  1919 de către  „Bu- 
reau  d e  la presse roum aine".

22. în  m artie  1919 ca urm are  a unui schim b de te legram e in tre guvernul
Rusiei Sovietice şi al Republicii U ngare a sfaturilor, statu l m ajo r al ArmaKei
roşii ucrainene a p lanificat operaţiun i ofensive pe două direcţii. P rim a arm ată  
sovietică ucraineană trebu ia să  dea lov itu ra prin  Bucovina, pen tru  legarea d i
rectă cu A rm ata  roşie ungară, iar a  doua. trebu ia ca îm preună cu voluntarii 
in ternaţionalişti sâ pornească o ofensivă p en tru  ruperea poziţiilor forţelor arm ate  
rom âne in zona Basarabiei şi încercuirea lor lângă N istru. Astfel, erau  puse 
în  prim ejd ie actele plebiscitare, dem ocratice, în făp tu ite  dc poporul rom ân in 
cursul anului 1918.
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din „Le M atin”. Din pricina revoluţiei din U ngaria nici nu mai gândim  să poată 
pă trunde  vreo ştire  din ţară . Cele două scrisori le-am  expediat la  locul de des
tinaţie , iar p en tru  operele apăru te  ale D-lui Iorga aici i se vor trim ite  mai m ulte 
exem plare, săptăm âna aceasta. Pleacă peste câteva zile G uerin la Bucureşti şi 
va lua o ladă de cărţi cu sine. In decursul lunii acesteia, până la  Paşti poate 
vor fi iscălite cum se presupune prelim inariile păcii de către  nem ţi. La V ersail- 
les se fac adap tările  necesare la oteluri pen tru  a-i adăposti pe delegaţii lor.

Cu frăţească strângere de mână răm ân  al tău,
A. V itencu

A rhivele de S tat. Regiunea C ernăuţi, U craina. Fonti personal Ion, I. Nistor. Inv. 
988, Dos ir. 112, f. 4—.r>.
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Paris. 25 m ai 1919

Dragă prietine.

Te rog scuză câ nu ţi-am  scris de a tâ ta  tim p, d a r  nici n-am  ce-ţi raporta
deosebit. Te felicit şi pe calea aceasta pen tru  succesul ob ţinu t ■* su n t sigur că
trebu rile  în Bucovina vor lua o cale bună, deşi lup ta cu reacţionarism ele şi cei 
dornici de căpătu ială  nu va fi tocmai uşoară.

S ituaţia de aici s-a schim bat in tra tâ ta  câ ne apropiem  de sfârşitul lucrărilo r 
C hestiunile te rito ria le  controversate, după am ânări de pe o zi pe a lta  seam ănă 
defin itiv  tranşa te  in şedinţa celor 4 de v ineri 2."> mai. Nouă ni se recunoaşte în
treaga Bucovină după ce s-au făcut încercări do a se face rectificări în nordul 
Bucovinei p riv ito r la  Coţm ani şi Zastvna, respectiv  la d istrictu l V ijn iţa  sub pre
te x t de interese economice cu G aliţia orientală. B anatul răm âne trunch iat în 
folosul sârbilor. M âine avem în trun irea  săp tăm ânală la obicinuită la D-nul B râ- 
tianu  şi vom afla  mai mult. Când va fi tra ta tu l cu A ustria şi U ngaria defin itiv  
term inat te voi în ştiin ţa  pe cale telegrafică. Până atunci a r  i'i im prudent.

D-nul nostru nu s-a desbărat nici aici de evreofilia sa. ci din contra, face
in tervenţii pentru  evrei. O dată a cercat a  obţine licenţa pen tru  10 evrei, com er
cianţi la C ernăuţi de a veni la P aris pen tru  cum părarea m ărfurilor pentru  Buco
vina. Acum în urm ă a in tervenit pen tru  fostul ad ju tan t a Iui F isch er24 de a i se 
elibera licenţa de trecere în F ran ţa. Respectivul deşi n-a ob ţinu t în feb ruarie  
un paşaport p en tru  s tră in ă ta te  în Bucureşti se află de prezent in Elveţia, d a r  
fără perm isiunea legaţiunii noastre  nu capătă perm is de trecere.

Eu aflând  de dem ersul d-lui F .25 pe lângă legat iune am îna in ta t un pro
test ară tând  m otivele pen tru  care nu se cuvine de-a fi sp rijin it de au to rităţi un 
individ care a lucrat contra  intereselor rom âneşti.

Ceea ce mă m iră insă e faptul că D-nul prim  pare a avea o părere bună 
despre calităţile  acestui personaj, dealtcum  îmi p are  neexplicabil cum D-lui a r  
fi p u tu t prezenta D-lui B rătianu  un proiect pentru  reform area irodulu i de gu
v ern are  in Bucovina. După proiectul său, toate secretariate le  se desfiinţează, in 
frun tea adm inistraţiei răm âne un guvernator com isar regal încolo toate au to ri
tă ţile  austriece se restabilesc sub form a lor veche, pen tru  „o mai lesne contopire 
cu patria  m am ă", l-am  făcut obiecţiunile mele, i-am a ră ta t că n-are nici o com
peten ţă  pen tru  a îna in ta  asem enea proiecte fără ca ele să fi trecut p rin  sfatu l 
ţării. Dânsul însă afirm ă că a fost in v ita t să înainteze proiectul respectiv. Dacă 
s-a r întâm pla ca D. B. in necunoştin ţă de cauză l-ar recom anda pentru  postul 
de m in istru  delegat la  Bucureşti, ceea ce a r  fi în detrim entu l neam ului, a tunci 
nr trebui să dăm  în public ita te  faptele sa le naţionale. N -ar trebui să ajungă tre
burile  până atâta , d a r  nici nu se poale tolera ca un a ta re  om să fie înă lţa t la 
post a tâ t de însem nat. Acest om cu am biţii de m ărire  şi cu dorin ţa  de îm bo
găţire cu orişice p reţ şi cu orşice m ijloace il face a călca cele mai v iere îndato-

2.1. Este vorba de conflictul d in tre  cei doi m iniştri delegaţi ai Bucovinei, 
Ion Nistor şi Iancu Flondor. care în aprilie  1919 a dus ia dem isia celui din urm ă.
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riri de rom ân. Dealtcum, d-nii din .dpjegaţie prin  contactul zilnic au priceput 
cu c;ne au do-a fac?. In te rv e n ţia . sa in folosul a ju tă rii lui F ischer a  provocat un 
viu rcsentin-.cnt la  m em brii delegaţiei.

i ‘ r i .
i . Te sa lu t frăţesc,

, , A. Vitencu

A rhivele de S tat, Regiunea C ernăuţi, Ucraina, Fond pers(-nai Ion 1. Nistor, 
Inv. 988. Dosar, 112, f. 7—9.

DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT LA VIE ET L'ACTIVITE 
D ’ION NISTOR LETTRES RECL'ES D’ALEXANDRU VITENCU

R6suni(j

L’au teu r presente des le ttres adressees p a r A lexandru V itencu a Ion N istor 
datees du 3 M ars ju.squ'uu 25 Mai 1919, le . destina ta ire  e tan t a cette cpoque-lâ, 
l ’un des p lus grands historienş roum ains et meme un rem arquable hom m e politique 
e t professeur universitaire, egalem ent.

Les le ttres trouvees, ei joinles. donnenl au  lecteur la possibilit^ d 'apprendre  des 
nouvelles, m oins connues, concernant ies travaux  de In Conference de paix tenue 
a P aris oii la delegaţion roum aine a deploye une riohe activite el de constater que le 
professeur Ion Nistor a beaucoup trava ille  pour l'td ification  politique et territo ria le  
de la G rande Roumanie.

Ces le ttres conservees dans les Archives d 'l-tat de la region C ernăuţi (Repu- 
bliquo Ukraine) refle ten t a insi une pârtie  inconnue de l'activ itd  politique de ion 
Nistor ă cette epoijue lâ.

2-1. Fischer, JCduard — com andantul forţelo: poliţieneşti din Bucovina in 
perioada prim ului război mondial.

25. Nicu Flondpr , ivezi nota 18.

PRIETEN IA  LUI ARTUR GOROVEI CU LECA MORARIU

— SCRISORI CĂTRE CĂRTURARUL BUCOVINEAN

[P E T R U F R O lC U . EUGEN DIM ITRIU

Există in  istoria culturii rom âneşti num eroase exem ple de re la ţii rodnice, 
in tre  că rtu ra ri de aleasă ţinu tă. U’i asem enea model si constituie prietenia lui 
A rtu r Gorovei cu Leca M orariu. D istan ţa mică d in tre  Fălticeni — unde locuia 
folcloristul — şi Suceava sau C ernăuţi, unde a v ie ţu it profesorul un iversitar, a 
fac ilita t m enţinerea prieteniei, dai ceea ce i-a legat m ai m ult, a fost setea de 
cunoaştere, de in form are reciprocă. Îm părtăşirea sincera a bucuriilor şi am ără
ciunilor, încurajarea, sfatul, păre rile  ce le cereau  unul altuia. La toate acestea se 
adăugau vizitele, unde îi desfata muzica, ştiu t fiind că soţii M orariu erau  aşi ai 
p ianulu i şi violoncelului, iar soţia profesorului, înzestrată cu o voce frum oasă, 
l-a făcut deseori pe bă trîn  să în trebe in scrisori ce face „Diva".

Ne propunem  in cele ce urm ează, să u rm ărim  g indurile  creatoare ale m a
gului de la Fălticeni. îm părtăşite  corespondentului său. tim p de un sfert de veac 
(1925—1951). In tre  ei e ra  o m are d iferen ţă de v ârstă  (24 ani) care — curios 
i-a apropiat şi mai m ult. Gorovei nu se jenează sâ-i ceară păreri. P rim eşte cu 
regu larita te  revistele „Făt-!-rum os“ şi „Buletinul Mihai Eminescu". iar el trim ite  
din Fălticeni „Şezătoarea".

P erioada interbelică le-a îngăduit să se viziteze mai des. O elocventă dovadă 
a prieteniei ce-i lega. o constituie efortu l lui Leca M orariu de-a se conferi că rtu 
raru lu i fălticenean titlu l de dorlor honoris •ciţi.va ai U niversităţii din C ernăuţi.

Cu anu l 1940. incep g reu tă ţile  si lupta pen tru  supravieţu ire. Gorovei se 
zbate să afle ad resa  vechilor prieteni plecaţi in refuniu. Se bucură când aude 
veşti bune, se în tristează a lă tu ri de ei pen tru  orice nereuşită  şi în treabă îngri
jorat. de mai scoate revista „Făt-Frum os". Dacă folcloristul se lăuda cu originea 
bucovineană a înain taşilor săi. nu-i mai pu ţin  adevărat că şi Leca M orariu urm ărea 
v ia ţa  cu ltu rală  a Fălticenilor, oraş care a dat ţă rii m ari personalită ţi.

Anul 1941 i-a despărţit o bună perioadă, fiecare gâsindu si un ioc de refugiu : 
Gorovei la Blaj. iar Leca M orariu la Râinnicu-Vâîcea. Din corespondenţă aflăm  
că biblioteca M itropoliei greco-catolice i-a a linat am ărăciunea. Se în tâlnea apoi. 
cu doi vechi p rieten i : Aurel George Stino din Fălticeni şi folcloristul Alexiu Viciu, 
în to rs  pe p la iurile  n ata le  în 1945, A rtur Gorovei va avea de lup ta t cu sărăcia, cu 
singurătatea şi m ai ales cu boala do ochi. I a acestea se adăuga tristeţea pentru  
p ierderea de cărţi şi docum ente. Din dorin ţa de-a scrie câ t mai mult. începuse 
studii serioase asupra  lui Teodor Vftrnav. autorul cărţii Istoria melc. Scriito
rul basarabean a r  fi lăsat şi versuri, care din păcate nu s-au păşit.

Aflăm  — nu fără m irare —, câ bă trânu l -e avân tă  în călătorii mai înde
părta te . ca de pildă vizita ce i-a făcut-o la P ia tra  N eam ţ Iui G. T. K irileanu. in 
a  cărui bibliotecă se sim te bine. având totul Ia îndem ână. Cu vederea m ereu 
slăbită, folcloristul ignoră cataracta, ce se întinsese la  am bii ochi. încerca s-o ţină 
în loc. cu iod. Nu a părăsit cartea  lui V ârnav. nână ce n-a term inat-o  de co p ia t 
11 în trista  faptul că nu are  unde '-o  tipărească si tân jea  după Ion Bianu. omul 
a tâ t de înţelegător de la  Academia Rom ână. îl pom eneşte in misive , pe " ie  
Torouţiu. m ecenatul — asum  sărac şi bolnav, cu soţia sa l ’lvira —. ce i-ar fi tipărit
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ch iar şi in p ierdere  curtea cu pricina. O undă dc veselie se desprinde din m ărtu ria  
că in 1894. când a trim is o com unicare despre Obiceiuri de nuntă in  România, 
ia  Congresul in ternaţional de folclor de la  Chicago, al cărui vice-preşedinte a fost 
ales, doam na Bassett, secretara coi.preşului i-a făcut cunoscut câ traducătoarea 
tex tu lu i din franceză in engleză, o doam nă m ultim ilionară, văduvă tânără , vâzân- 
du-i fotografia, l-a  chem at in America, să se însoare cu ea. Dar folcloristul era 
căsătorit de un an... Textul com unicării sale, ap ăru t în voi. 1 din „International 
Folklore", nu i-a parvenit niciodată.

N eastâm părul creator Ia cei 85 de ani ai săi, il Îndeam nă pe G orovei sâ 
înceapă o Monografie Nicu G u n i . in care scop l-a trim is pe fiul său Sorin, să aducă 
dc la N. N. Gane. un geam andan cu docum entc.

U ltim a scrisoare, d a ta tă  23 februarie 1951. e trim isă din B ucureşti la Vâlcea. 
Folcloristul nu  bănuia că avea de tră it m ai puţin  de o lună. Aflăm câ pe lângă 
cataractă , I-a necăjit auzul, apoi o boală ne piept. Toate s-au ad u n a t pe un fond 
de slăbiciune fizică, conjugată — suntem  siguri — cu zbucium ul sufletesc că şi-a 
în tre ru p t m unca de-o viată. S-a ••tins la  19 m artie, in acelaşi an şi a fost înm or
m ân ta t în parcela scriitorilor de la C im itirul Belu.

P en tru  soţii M orariu, d ispariţia lui A rtu r Gorovei a fost un prile j de pro
fundă în tristare. I.e  răm ânea farmecul am intirilor, a l clipclor petrecute îm preună 
Ja Suceava. C ernăuţi sau Fălticeni. P en tru  I .era M orariu, o lacrim ă striv ită  in 
colţul ochilor, căci pierdea o cronică vie. un m artor al a tâ to r evenim ente, omul 
care i-a văzut pe Eminescu şi Creangă la Iaşi.

Din cele 48 de scrisori trim ise de folclorist, am  ales pe cele mai sem nificative. 
De asemeni, am ren u n ţa t la unele fragm ente cu caracter personal, legate de viaţa 
de familie. Misivele pe care le prezentăm  mai jos in extenso, întregesc ac tiv itatea 
sp iritua lă  a unei epoci ce nu  trebuie dată u ită rii, ci oferită generaţiilor tinere de 
critici şi istorici literari, dar şi m arelui public, ca exem plu de dăru ire  p en tru  pro
păşirea neam ului din care au  purces cei doi cărtu rari.

1

Folticeni. 10 m art 925

S tim ate Domnule M orariu,

Mu Iţă mese pentru  frum osul volum „Institu toru l C rea n g ă"1 şi-m i daţi voie 
să vă dau o lăm urire.

Liceul nou (p. 23) a fost o şcoală care a jucat un rol însem nat in învăţă
m ântu l p a rticu la r din Iaşi.

I.a 1806 s-a înfiin ţat, in Iaşi. Institu tu l Academ ic  de că tră  : M aioreseu. Malik, 
Culianu, Poni. Pavel Paicu. Dr. I. C iurea şi inginer D. Quinezu. P rim ul bacalaureat, 
ieşit din această şcoală, a fost A. D. Xenopol.

Pe la 1870. alţi profesori din laşi : Climescu, Tzoni etc., au fundat Liceul Nou, 
care, în 1879 s-a contopit cu In stitu tu l Academic, sub  num ele de Institntele-U nitc. 
ca re  au funcţionat pună la 1 sept. 1907. In Institu tele-U nite am trecut şi eu 
bacalaureatu l, în 1886.

pag. 58. — Nu-i greşală — Creangă a scris : „...mai pun rânduialâ  in cele în 
sem nări", şi aşa trebuia să scrie, p en tru  că aşa zic moldovenii d in  părţile  noastre : 
.p u n  rânduialâ  in treburile  mele".

pag. 72, 73. — Creangă nu zicc mine/ic, ci m in g e ; m inge se zice la noi.
Din cele ce vă trim it, veţi vedea câ fotografia B rand este un original : mie 

aşa îmi stă In m inte chipul lui.
Vă rog sâ nu rătăciţi aceste scum pe am in tiri ale mele.

Cu cea mai distinsă stimă.

A rtu r Gorovei

1 Leca M orariu, Institu torul Creangă, 1925 (volum prem ia t de Academia 
Română).
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2

C.P. (Fălticeni) 12 aug. 925

Scum pe D om nule M orariu,

M -am apucat şi am  desfăcut toată casa m ea-, p en tru  a face pâreţii de zid. 
şi toată biblioteca mea stă grăm ădită , ca vai de ea, şi nu pot pune m âna pe 
cărţile  ce aş vrea. De aceia nu pot să răspund  la  în trebările  din penu ltim a scrisoare.

Nu cunosc cărţile  cu p riv ire  la şcolile şi bisericile Broştenilor, şi nu ştiu dacă 
există aşa ceva. I.a 5 septem bre cred că vă voi găsi acasă, cu ocazia congresului 
avocaţilor.

I.a  revedere. A rtu r Gorovei

3

Folticeni, 7 aug. 1926

Scum pe Domnule M orariu,

Şi, cum  zici, ai trecu t pârâu l H ianiţeî, la Buneşti şi ai lăsat pe m âna stângă 
a şoselei, o căsuţă la m arginea unei livezi m ari, îm prejm uită  cu salcâm i înalţi 
şi carpeni deşi. şi căsuţa îm brăcată in viţă sălbatică, şi n-ai fost curios să ştii
ce-i acolo, şi dacă ai fi în trebat, ai fi afla t că acolo-i casa mea, şi livada mea.
şi p lan ta ţiile  mele. şi acolo petrec eu m ulte zile şi m ulte nopţi, în cursul verei : 
că de ştiai, te-ai fi op rit să în treb i 3.

Am nişte docum ente foarte in teresante, cu p riv ire  la pregătirile  sufleteşti 
ale Unirei principatelor. Poezii necunoscute, sa tire  la adresa unioniştilor. apoi 
scrisori de ale lui A. Cuza (fostul Domnitor) scrise din G alaţi şi de ale lui I. He- 
liade, scrise din Constantinopole. că tră  beizade Grigori S turza. candidat de domnie. 
M aterialul acesta e ra  destina t p en tru  Academie ; dacă. insă, il publici in „Junim ea
I.iterară". cu condiţia să-mi dai 100 de se p a ra te 4 — şi dacă nu uiţi ca la  docu
m entele tăutu leşti — atunci le trim et Dtale, rugându-te  sâ fac eu ultim a corec
tură. ca să nu se mai strecoare greşeli, ca in celelalte ce mi-ai publicat. De-mi 
răspunzi, aş fi in sta re sâ aduc eu m anuscrisul, ca sâ am plăcerea de a mai sta 
de vorbă cu Dta.

Prim eşte, te  rog. salu tările  mele prieteneşti.
A rtu r  Gorovei

4

Folticeni. 2 oct. 926

Iubite  Domnule M orariu.

Răspund repede : aş dori 100 de separate din articolul meu. şi — după 
cum  v-am  rugat — aş vrea să văd si eu u ltim a corectură, p en tru  a nu se strecura 
greşeli. Cred că tipograful de acolo va în tâm pina g reu tă ţi la cules textele fran ţu 
zeşti, care trebuesc redate cu m ultele lor greşeli de ortografie (acele ale lui Cuza). 
Acuma o rugăm inte :

Dna Olga Eugenia M orariu A ndreevici. din C ernăuţi, are  un docum ent pe 
pergam ent de 2 m etri luneim e. o schiţă a fam iliei Ciurea. Documentul acesta mă 
in teresează foarte m ult ; C iurea este unul din întem eietorii târgului Folticeni.

2 A flată în Fălticeni pe S trada M are nr. 241, casa a fost rid icată in 1843 
de postelnicul M atei Gane. ta tă l scriitorului Nicu Gane. care şi-a petrecut aici 
copilăria. Nuvelistul a vândut-o lui A rtu r Gorovei.

3 După cel de al doilea război m ondial, sfoara de moşie de la Buneşti a Iui
A. Gorovei. devine sediul C.A.P.-ului. Folcloristul stăpânise aici 50 de hectare,

4 Extrase.
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a căru i m onografie am început să o lucrez, şi sc poate  înţelege cât de m ult m i-ar 
servi acest docum ent. Apoi, docum entul a r  a ju ta  la dcscâlcirea unei chestiuni 
de. istorie : C iurestii, ide pe Davidcl, socrul lui Vasile C iurea de la Tâm peşti (sub
urb ie a Foltice'nilor) erau  în rudiţi cu Movileştii, d a r  m ulte am ănun te  genealogice 
sunt in acest docum ent, in f in e : Vasile C itirea ;>, de care vorbesc, este străbunu l 
meu de pe mamă.

Trebuie .să cunoşti pe D-na M orariu A ndree v ie if' ; te  r ng pune un cuvânt 
ca să-mi perm ită să copiez acest docum en t7, şi dacă izbuteşti, scrie--mi un cuvânt 
şi vin im ediat la  C ernăuţi, pen tru  asta.

Incă u n a : la  1*7 octom bre va fi nun ta  unui neam  al D tale prin  alianţă, 
d. l .u p u ; dacă vii fa nuntă . îm preună cu D na M orariu, m i-ali face plăcere .să 
p rim iţi sâ fiţi oaspeţii mei. N unta va fi la C ium uleşli. moşia D-rei Burglieîe. cu 
care su n t şi eu in oarecare în rud ire  : m am a ei era  vară cu mine. C ununia se va 
celebra sară, şi toată noaptea tineretul va danţa, iar noi bătrân ii vom face chcf. 
A doua zi. in zori, va trebui sâ ne im prăştiem . şi nu v-aş sfătui sâ plecaţi im e
d ia t spre C ernăuţi, când aţi pu tea să vă hodiniţi la  mine.

Şi to t n-am  is p ră v i t : d in păcate, sun t preşedintele A teneului din Folticeni. 
căru ia  vreu  să-i dau o scântee tle viaţă, şi din noeinbre vor începe conferinţele 
săptăm ânale, pe care le va inaugura d. profesor 1. Simionescu. de la U niversitatea 
d in  Iaşi. As dori sâ ni faci cinstea sâ ni ţii <> conferinţă. Ai putea sâ ni vorbeşti 
despre opera lui Creangă. Ce z ic i?  Să te  pun pe p ro g ram ? Când ţi-a r conveni, 
in care dum inecă după 7 noem bro ? Dacă nu vii la nuntă , şi dacă D na a r  v rea 
să te  însoţească, aveţi la  m ine o leacâ de confort. cu ocazia conferinţei. Ai pu lsa 
veni din ajunul conferinţei, de sâm băta, sat; ch iar de vineri, că poate am  f.;ce 
rost să dăm  o fugă la Mălini, îa  sim patica fam ilie şi bunii mei prieteni, soţii 
B o iu !;, unde se petrece aşa de adm irabil.

A ştept răspunsul la toate aceste chestiuni şi te salu t cu prietenie.

A rtu r Gnrove;

5
Folticeni. 2 m art It’33

Dragă Domnule M orariu,

„Fiţi gata. căci nu se ştie când Fiul Domnului va veni !“ — cam aşa mi sc pare 
câ glâsueşte un apostol. C reştin bun precum  sunt, vreau sâ urm ez preceptul. Nit 
ştiu când mă veţi chem a să mă s f i n ţ i ţ i ş i  eu trebu? să fiu gata. M i-aţi scris că 
trebue sâ spun şi eu câteva cuvinte, să ţin  un fel de conferin ţă, care câ n 'i tw .c ă  
de 30 de m inute. Si dacă a r  fi num ai de 20 m inute, aşi păcătui ! F iindcă va fi să 
vorbesc ceva în C ernăuţi, am p rubu lu it o cuvântare cu oarecare tâlc. pe care >ă-i 
înţeleagă fiecare cum ii va veni la îndâm ână.

Ţin sâ am părerea  Dv. : se uotriveşte cu Îm prejurarea cele cuprinse in 
a lă tu ra te le  foiţi ? Aceasta a r  fi conferinţa pe care-m i propun să o cuvintez

5 Un alt Vasile C iurea (1883—1973). profesor de ş tiin ţe  n a tu ra le  la I.iceul 
„Nicu Gnne“ si c titor a! „M uzeului Fălticenilor**, este de asem eni rudă cu familia 
căm inarului Tudorache C iurea de la Tâm peşti.

6 Probabil o descendentă din fam ilia m itropolitului Bucovinei, S ilvestru An- 
drievici-M orariu.

7 In 15)70. cu prilejul unei vizite de docum entare la casa folcloristului, fiul 
acestuia, prof. Sorin Gorovei. ne-a a ră ta t un pergam ent lung cam de 2 m. E posibil 
sâ fie tocmai cel pe care il căuta conu A rtur. Nu-i exclus să .l fi p rim it in dar 
de la doam na A ndreievici-M orariu.

8 Inginerul Boiu. silvicultor pe Domeniile Coroanei, de la M ălini. Intelectual 
rafinat, ca şi soţia sa, a făcut studii un iversitare în G erm ania.

9 Aluzie la acordarea titlu lu i de dorio r honqris causa al U niversităţii din 
C ernăuţi, lui A. Gorovei in 1933, la p ropunerea lui Leca M orariu.
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Vă rog să-m i răspundeţi curând, p şn tru  ca in caz când a r  trebui să renunţ 
la spusa aceasta, sâ am vrem e sâ înjgheb altceva. Vă rog sâ a ră ta ţi să ru tări de 
m âni D iv e ilu, şi sâ ,primiţi; din parte-m i cele mai prieteneşti salu tări.

i -.ii A rtu r Gorovei
G

C.P. _ Folticeni, 24 mai 935

Scum pul m eu iVpmolor,

Conferinţa mea despre Creangă â fost refuzată, la publicare. 'în  „RSvistfi
Fundaţiilo r Regale , unde se adăpostesc d in tre  cei cari ^tăgăduiesc b rice  m erit iu:
Maioreseu. \n i dat-o, apoi, ia „Convorbiri literare**, 'Dl. Tzigâra 11 m-a invitat s;i 
ţin conferinţa la F undaţia  Carol , văd. insă, câ nu s-a mai publicat. Am sâ-l rog 
să-mi spuie dacă n-o mai publică pen tru  ea să fiu liber să o dau aiurea, de se va 
prim i şi aiurea.

P en tru  cărţile  ce nu su n t la Biblioteca din Cernăuţi, inii voi încerca norocul 
la Bucureşti, unde sunt sigur că acea leşeasca nu se va găsi, şi m i-ar părea râu.
I.ucrez la „Ouăle de P asti“ despre care v-a ni vorbit cândva, şi aceste două 
volume îmi sunt necesare, pen tru  încheierea lucrării. Doar in „luna C ernăuţilor" 
să pol da o fugă, ă  văd bojdeuca... m orarilor. De l.i m ine şi S o r in 13 respecte 
Divei şi salutări prieteneşti dragului m eu Prom otor.

(P.S.) Cum văd, n-ai fost invitat la „Junim ea1*, deşi rev ista  pentru  Eminescu...
şi studiile despre Creangă...

! i * rtb  i . • :
7

Folticeni. 22 m artie  19 *'

Scum pe D om nule M orariu,

Cred ca ai p rim it n işte A m intiri ale mele. despre Ş tefanelli. Dacă articolul 
e publicabil, le rog sâ-i adaugi câteva inform aţii ce am descoperit, după ce am 
expediat scrisoarea. I.a începui chiar, unde spune câ R uxănda Beîici, soacra tui 
Ştefanelli M. a m ai avut trei surori, te rog să pui patrii. Apoi am scris : „a treia
sc.ră. P rofira, a  fost m ărita tă  eu Radu...", te  rog com pletează : ....m ărita tă  la
11 septem vrie lSfili. cu Gh. liadtt, fiu! lut Costache Itadu si a '/.(•iţii, născută 
Ifom ănesru  ; apoi. d u p ă : ..şi a tră it in Folticeni". trebue ad ă u g a t: „untle a muri! 
la 20 fevruarie 1930, in vârr.tă dc fiS de ani". 1

După asta, v ine adaosul : pa tra  fiică a lui P anaitc  Moldovanu a  fost Elena,
născută in 1852, căsătorită Ia 27 aprilie  187Ti cu Xicu lio jn iţâ . si m oartă Ia 30 august 
*378". Astfel se com plect-ază ceea ce ştiu. până acum a, despre bucovineanul 
P anajte  Moldovanu.

Ce m ai este nou p rin  lum ea Dv. ? Am avut deosebita p lăcere să ascult, la  
radio, pe Diva, căreia le rog să-i transm iţi respectuoasele m ele săru tări de mână.

Devotat prieten, A rtu r Gorovei

10 Doamnei Octâvia. soţi.i lui Leca MOrariu.
11 Al. Tzigarn-Samurraş (n. 1872 m. tfl52 in Bucureşti), Prof. de istoria

arte lo r la U niversităţile din C ernăuţi şi Bucureşti. M em bru coresp. îl Academiei 
Române (1938). director al M u zeu lu i'd e -A rtă  N aţională ' (IW)th. redactor responsabil 
al revistei „Convorbiri literare",

12 A. GorOvei. Ouăle dc 'P aşti, s tu d ilr  de f ilelor. Bucureşti, Academia Ro
m ână. „Studii si Cercetări". XXX. 1H37. 171* p. +  Jîi r

13 Fiul mai mic al folcloristului Profesor dc m atem atică la Liceul „Nicu 
Gane**.

14 Una din fiicele Ru.xandei Belici. Emilia, de pe Uliţa Rădăşenilor. din
Fălticeni, a fost soţia isUiricului bucovinean.
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8

C.P. Folticeni, 1’8 nţo iem jbre 940

Hibilc m aestre,

Tocmai când mă gândeam  vi vă scrin la  U niversitate ,s. pen tru  a afla veşti 
de la  Dv., am prim it scrisoarea care m i-a făcut m are plăcere.

M anuscrisul lui Teodor V ârnav iIstoria vieţii melc) este p roprie ta tea mea. şi 
se află la mine. Biograficeşte nu ştiu nim ic mai mult. Poate să daţi peste el in 
„M onografia oraşului Botoşani" pe care am  scris-o acum  câţiva ani.

Dnei Ootavia respectuoase să ru tă ri de m ână, deocam dată prin  scrisoare. 
Sper că nu va trece m ult tim p si voi veni 'ă  vă strâng la am ândoi m ana. şi să 
petreem  câteva ceasuri în lin işte — m ăcar aparen tă  — ca a ltă  dată.

Cu cele mai bune şi mai p rieteneşti sentim ente,
A rtu r Gorovei

Folticeni, 1 april 1941

Dragă Domnule M orariu,

M i-aţi cerul volum ul din „Şezătoarea" ; ani În târziat să vă trim et cele ce am  
găsit — nu num ai la mine. Vă rog *.ă mă scuzaţi ; nu sun t eu vinovat... Dacă voi 
mai pu tea găsi vreun volum, am  să vi-l ofer. cu toată plăcerea. Aveţi şi voi. I.
cu lipsa No. 1 si 2. E preţios şi aşa. p en tru  cine ştie sâ aprecieze.

Felicitările m ele pen tru  „Fat-Frum os" ; ştiu  — imi închipui — il scoateţi cu
m ulte sacrificii. Aşa am  făcut si eu cu „Şezătoarea". Nu regret. Dacă aş fi crescut
porci, cu banii ce am cheltuit, aşi fi făcut ceva stare.

Mă bucur câ a  sosit prim ăvara, şi-i cald şi frumos. Sâ dea Dum nezeu să 
ţie. Poate că in mai să vin in Bucureşti, să iau si eu  p a rte  la  Academie, pen tru  
ir.tăia oară de când sunt şi eu academ ician. Kespectuoase săru tări de m ână Doam
nei. Vă doresc pe am ândoi, şi vâ rog s.i p rim iţi salu tările  mele cele mai distinse 
şi prieteneşti.

A rtur Gorovei
(P.S.) Tot ce vă trim et este ca senin de omagiu.

10

C.P. Folticeni, 9 noemb. 942

Iubite  m aestre.

Am nevoie de m anuscrisul lui Teodor V ârnav. „Istoria vieţii mele", pe care 
vi l-am  îm prum utat acum  câtva timp, si vă rog să aveţi bunăta tea  a mi-I trim ete, 
cât veţi putea mai curând.

Eu. d in  m ila lui Dum nezeu, sunt bine. şi regret m ult câ nu am pu tu t să 
vin la C ernăuţi, până acum a, ca să am  plăcerea de a vă vedea, si să m ai stăm  
de vorbă.

Respectuoase săru tări de m ână Doamnei, şi vâ rog să prim iţi sincerele mele 
salutări.

Al Dv. devotat A rtur Gorovei

15 I.a Bucureşti, l.eca M orariu fiind in refugiu, din cauza războiului. 
1(5 A. Gorovei. Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, I.a.
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C.P. Blaj. 31 mai 1944
Iubite m aestre,

S un i in Blaj, str. M itropoliei. 3r'. Am afla t adresa de Ia A urel Stino'", 
şi-m i face plăcere să-ţi scriu câteva rânduri. Am pleca t de acasă num ai cu hairu»
şi rufărie, şi am lăsat totul in voia Domnului. Noroc num ai că am dăru it toata
biblioteca de folklor. U niversităţii din laşi, care .i in fiin ţa t un Muzeu dc Etno
grafie şi Folklor, ia r  docum entele (peste I liOO dc bucăţi) Arhivei S tatu lu i din Iaşi. 
Din cauza „prietenilor" cari in-ati înşelat, m i-au răm as toate m anuscrisele m ele şi 
toată corespondenţa d in  tim pul „Şezătorii", legată în 20 volume m ari, şi toate 
că rţile  de valoare, osebit gospodăria. Acum su n t sărac, lip it păm ântului.

Kespectuoase să ru tă ri de mâni Doamnei şi pen tru  Dv. cele mai sincere şi 
dragi salutări.

A rtur Gorovei

12
C.P. Blaj. 18 iulie 1944

Iubite M aestre.

Inii scrie fiul meu Sorin câ ai dori să ai inform aţii asup ra  conferinţei ce 
am ţinut, în septem brie 1943, despre V iaţa lui Teodor V ârnav. Dacă-mi scrii ce 
detalii vrei să mai ştii despre această conferinţă, Ţi-aş răspunde cu plăcere. 
M anuscrisul lui V ârnav  l-am salvat, num ai dacă nu va fi d istrus — Do;unne 
fereşte — de bom bardam ent.

Aici am  noroc de Biblioteca M itropoliei, in care-m i pierd câteva ceasuri 
p e  zi. Am văzut lucru rile  scum pe, linele unicc, pe care le arc. şi care acum a sunt 
transporta te  spre siguran ţă în a ltă  parte. C ărţile m oderne su n t la  locul lor, şi 
oricine poate să le cerceteze.

N -ur fi exclus să ne în tâln im  la Râm nic (...). Respectuoase săru tări de m âni 
D oam nei, şi prim eşte cele mai prieteneşti salu tări.

A rtur Gorovei

13
Blaj. lt> febr. 1945

Iubite M aestre M orariu,

C âteva cuvinte cu priv ire  la  C iprian Porum bescu, a căru ia  una din compoziţii 
aţi executat-o, în casa Dv.. îm preună cu fiii mei M ircea şi Sorin, ş i cu fraţii Dv., 
când U niversitatea m -a ales m em bru Honoris Causa, cred că ar m erita  să fie 
publicate în „Făt-Frum os".

Eu sun t bine, şi în scurt tim p. voi pleca spre Folticeni, după zece lun i de 
pribegie. Ce voi găsi acasă I... Respectuoase săru tări de m ână Doamnei Secrctară. 
ia r  p en tru  Dv. cele mai bune sentim ente şi m ultă prietenie.

A rtu r Gorovei

14
Folticeni, 3 aug. 945

Iubite m aestre,

Vâ m ulţăm esc la  am ândoi, că nu mă uita ţi ; eu nu ştiam  unde vă mai aflaţi. 
Am prim it c.p. expediată din Râm nic la 12 iulie, în ziua de 3 august I I I

17 Folcloristul ajunge pe p laiuri transilvane, din cauza refugiului.
18 Profesor de franceză la Liceul „Nicu Gane" din Fălticeni, scriitor. î n 

tâm plător. i s-a repartiza t to t B lajul, ca loc de refugiu.



' i 'K T t i t J ^ 'U o i c u , ; n u c ;  e n  j> i fo rm r i>

Din cele 16 volum e de corespondenţa am  găsit 12. unele p rin  bcciu, deterio- 
ratc , d ar b ine că su n t şi aşa. Cred câ aţi p rim it o scrisoare a  mea din Blaj, in 
care v-am  trim es o no tiţă cu priv ire  la m arele Porum bescu. Dar ce mai dsto cu 
„Făt-Frum os" ? Mai apare  ? (...). Ce b ine mi-'ar p ă re a  dacă v-nţi străm uta la  l a ş i : 
ani fi mai aproape (...). Respecieje mele Doamnei, şi respectuoase sa lu tări am ân
durora.

A rtu r Gorovei

C.P. Folticeni. 17 oct. 1947
• I  i  |  4 . T i .

Iubite 'maestre.

Nu ştiu  dacă aţi prim it o scrisoare de la  mine, pe care trebuia să v-o tr i
m ită Dl. Torouţiu, in  £asa căruia am  scris-o. pe la finele lui mai. inceputul lui 
iunie. Ce m ai faceţi ? Cc m ai lu c ra ţ i '! Eu nu p o t să stau  degeaba, şi scriu m ereu, 
d a r nu public, n-am  unde. Lucrez şi la Teodor V ârnav, d a r  cu preu, nu  am  bro
şu ra  pe care a editat-o  un lib ra r din Bucureşti (la „Minerva**), mi s-a furat, şi am 
acolo o anexă cu explicarea unor cuvinte străine.

Credeam  că pot veni, in v a ra  asta. la  Râmnic, ca să vă văd. d a r nu a fost cu 
pu tin ţă . Respectuoase să ru tă ri do m ână Doamnei, şi peq tru  Dv. cele m ai sin 
cere şi mai prieteneşti salu tări. ,

A rtu r Gorovei

16

Folticeni, 19 noem bre i. : r

Iub ite  M aestre,

Am p rim it cărţu lia  ce aţi avut bunăta tea  n-mi trim ite, si vă mul ţă mese 
foarte  mult. Am văzut, cu oca/.ia aceasta, un a  din afacerile  puţin ... corecte, a le  
societăţii „C artea Rom ânească1* : cartea cc m i-aţi trim es, mi se pare  că-i o ed iţie  
nouă. despre care nu am avut cunoştin ţă  câ s-a făcut, d ar cu siguran ţă că nu am  
p rim it nici un ban asupra ei. Am să controlez dacă este în tem eiată p resupune
rea  mea.

Lucrez, la  „Istoria vieţii mele" a  lu i Teodor V ârnav. E p lic tisito r ceia ce fac : 
să copiez boabă cartea, cele 127 pacini, întocmai aşa cum le-a scris el, şi mai 
târz iu  am descoperit că a în treb u in ţa t m ult pe <j .în Joc de o, şi trebuie • ă revăd 
to t ce am scris până acum a, 25 pagini ;.le mele, care  cuprind 34 de a le  lu i. şi 
as ta  iar este o m uncă obositoare.

Mă pândesc. însă. la  un lucru  : oare voi vedea tipă rită  cartea aceasta ? Cine 
s-o ed iteze?  Academia R om ână?  Nu p rea c re d ; dacă nr trăi Bianu. s-ar putea. 
Un editor din piaţă, nu  a r  apuca să vâre bani în tr-o  carte  care  nu s-ar vinde. Mă 
pândesc la Torouţiu, care e ob işnu it să  editeze cărţi cari nu-i scot nici cheltuielile1 
tiparu lu i. P en tru  aceasta a r  trebui să fie îm boldit de ceva.

Eu am să te rog, dacă ai vrea, ;â  faci o p refa ţă  p en tru  cartea aceasta. După
ce voi face eu  toată lucrarea  ce , am  conceput, am  să o  copiez la  o 
m aşină de scris, i n .două exem plare, şi am să-ţi trim it un exem plar, ca să ştii 
ce p refa ţă  ai să-i faci. Nu aş v rea să fii in s itua ţia  mea, care am făcu t o p re 
faţă  a unei cărţi care n u  s-a tip ă rit incă, şi nici m anuscrisul nu l-am văzut până 
în luna aceasta. Să vâ povestesc această aventură.

Un străbun  al meu, C ăm inaru l Tuciorache Ciurea. a av u t o soră, Ileana, m ă
rita tă  cu K iriac B orş ,. s trăbunu l m eu d e  pe m am ă, şi o fiică. Ecaterina — o fru 
m useţe ra ră , m ărita tă  cu Const. S tam ati. poetul Basarabiei, a cărui slrănepoată este 
D -na M aria Ecpnqm.u din CraiOva, al cărei socru a  fost un m are tak is ţ din Cra- 
iova. a fost prefect în  1905, când eram  şi eu p refec t l i Folticeni. N ăscută în Ba
sarab ia, D -na Econom u a  făcut liceul la  Odesa, apoi a p lecat la  Paris, a  u rm at
Sorbona, s-a m ărita t cu Economu, în  Rom ânia, la Craiova, şi a  început m ai p e
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urm ă să-şi scrie am in tirile  in lim ba franceză. Bezvieoni imi scrie despre .".cea-.! !. 
spune câ D-na se ştie  rudă cu mine. si mă roagă să-i fac o  prefaţă , p en tru  lucra
rea  pe care nu o cunoşteam , nu  fusese tipărită, şi era  num ai m anuscris. Pe te 
m eiul câ Bezviconi recom andă lucrarea, am  scris o p refaţă , care a p lăcut m ult 
;-udai mele. care-m i scrie, d in  Craiova. şi-m i m ulţăm eşte.

Pe la început..1 lunei acesteia. înainte (de) ora 12 bate cineva in uşă. O 
doam nă cu păru l alb  mă în treabă dacă eu su n t A rtu r Gorovei. şi se recom andă : 
M aria Econom u din Craiova. A v e m t's ă  m ă vadă — era  4 noem bre — să-mi a ra te  
m anuscrisul şi să mă în trebe dacă-m i m enţin cele ce am scris in p refaţă . Ani 
răm as su rp rin s de această vizită, i-am. a ră ta t casa iri care a  tră it C iurea, biserica 
ce-a zidit, a răm as încân ta tă  de frum useţea oraşului nostru, m i-a cetit tot m anus
crisul, frum os scris, şi peste 4 zile a  plecat acasă.

O asem enea fem eie să facă o călătorie asa de lungă, in  care a su fe rit m ulte  
neajusuri, şi a înghiţit m ult frig. mi s-a păru t un lucru  ex trao rd inar, şi n u  a
p lecat până ce nu i-am făgăduit că ia vară am  să mâ duc la  Craiova. şi de acolo
la  ţa ră  la  ei. unde m -a inv ita t să stau  3—4 lun i. cât voi vrea. M-am niic-rat şi
de asta. Ce ziceţi dc aşa o rudă ce m i-am  descoperit ?

Acum a avem  zile de adevărată  vară  : e cald, nu văd nici un fir de om ăt pe 
câmp, num ai vân tu l ne m ai îngrijeşte de ce poate să vie. S tau  sinpur în casa mea, 
m ănânc pe la crâşm ele zise bodegi, zise restauran te , d a r  to t crâşm e sunt. şi nu am 
nici un prieten . Se npronie Crăciunul. Vă doresc sănăta te  si viaţă liniştită. Al 
D voastră prieten  din vechime.

A rtu r  Gorovei

*
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Folticeni. 31 ianuar 1948

Iubite m aestre.

Am sta t mai bine de o lună in Bucureşti, cu gând ca să lucrez Sn linişte, 
la  „Teodor Vârnav". d a r  nici n-am  deschis m acar m anuscrisul, din îm pre ju ră ri 
pe care le poţi bănui, şi am fugit înapoi, Sn s ingurăta tea  mea.

Ca unui cunoscător adânc al acestor lucruri, te  rog să-m i dai un sfat. să-m i 
spui ce trebuie sâ fac, cum trebuie să scriu m anuscrisul. Am ajuns la  jum ăta tea  
lui, şi văd că pen tru  sunetul oo, V ârnav S! scrie cu o> (omega) şi cu a ; de pildă 
fw oarţe, aprtvape etc. Să-l scriu şi eu tot aşa ? Eu l-am  scris cu doi o : oOa, a l te 
ori am  pus, iva. n u  ş tiu  dacă e b ine una d in  aceste form ule (...). El m ai scrie două 
feluri de i : i şi u l!l (...).

Dacă fac o ed iţie  care să fie cetită astăzi de publicul care nu  se interesează 
de ch iţibuşurile  acestea, cartea n u  va fi cetită, şi nu ştiu  cine a r  edita-o. Ce zici ? 
Cum să scriu m anuscrisul ? P ărerea  D -tale m -ar scoate din bucluc. Eu aş crede 
să pun  toate aceste greutăţi în p refa ţa  la care mă gândesc, asta p en tru  savanţi, 
iar to t tex tu l să-l dau după cum se scrie astăzi, se înţelege după legile ortografice 
ale Academiei. Nu a r  fi mai b ine a s a ?  Ce m ai fac i?  Ce m ai sc rii?  Doamna cum 
îşi trece vrem ea ? Mi-i dor de Dv.

Eu am scris pot zice m ult, dor nu pot să public, n-am  unde. Am încercat la  
Craiova. în rev is ta  de acolo, d a r iaca se îm plineşte anul de când nu  mai ap.-re. 
Necazuri am şi eu m ulte şi aştep t sfârşitu l v ie ţ i i ; am doară. în curând, 84 de 
ani. şi. slavă lu i Dum nezeu, m ă sim t şi sun t bine.

Respectuoase săru tări de m ână Doamnei, si te  rog prim eşte frăţeşti sa lu tări de 
la  vechiul prieten.

A rtu r Gorovei ,

19 Cre.dem că V ârnav  a folosit i rusesc, ia r  Gorovei îl confundă cu u.
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Folticeni, 1 iulie 918

Iubite m aestre,

De m ultă  vrem e nu mai şti Vi nim ic despre m ine, nici eu despre Dv. Gri jele 
ce avem  fiecare, te fac să neglijezi pe bunii şi vechii p rieteni. Dacă n-aş avea 
patim a scrisului şi a cotitului, nu ştiu  cam  aş duce-o, u it câ trăcsc singur.

Am neglijat pe Teodor V ârnav. Am să-l văd publicat v reodată ? Nu cred. 
S criu  a lte  nim icuri, şi to t cu gândul — şi cu dorul — de-a mă duce să-mi vâd 
prietenii, poate pen tru  u ltim a dată  — am  84 de ani şi 4 luni, si intr-o  bună zi 
aveţi să afla ţi că am plecat in tr-un  lung şi nesfârşit voiaj, unde nu este nici d u 
rere. nici suspin. Cum n-aş vrea să vin la Râmnic, sâ mai stăm  de vorbă, d a r am 
num ai 2 călătorii de făcut cu 50-/». şi le  ţin  pen tru  când va trebui să mă duc Ia 
Bucureşti, să-mi vâd strănepoata (...).

Ce mai faceţi ? L ucraţi ceva ? Am descoperit ultim ii descendenţi, la Craiova 
şj la Zalău, în Ardeal, ai lui C onstantin  S tam ati, „lebăda B asarabiei". Una este 
D -na M aria Economu. soţia lui P etru  Economu, fiul lakistului Nicu Economu ; 
suntem  „rude", si a venit în Folticeni, astă iarnă, ca să mă vadă. si să-mi citească 
am in tirile  ei delicioase, scrise in franţuzeşte, pen tru  care i-am făcut o prefaţa, 
care i-ă plăcut foarte m ult. D-na. a făcut studii şi la Sorbona, in Paris. Al doilea 
este fratele ei. Toma Stam ati, scriitor şi el. fost prim  preşedinte la T ribunal si 
transfera t, in aceeaşi calitate , la tribuna lu l din Zalău. Am ândoi sun t urm aşii lui 
Mihail S tam ati-C iurea, nepotul I.ebedei care a  fost în su rat cu Catinca, fata lui 
Tudorachi Ciurea. care este unu din în tem eietorii oraşului Folticeni. şi a  cărui 
soră. Zoiţa Ciurea. este străbunica mea, după m am ă. De aici ne înrudim  cu per
soanele despre care vă scriu.

Nu ştiu dacă ştiţi că K irileanu a fost ales m em bru de onoare al Academiei 
Rom âne, cu unanim ita te  de voturi pen tru  şi un singur vot contra. A fost p ropus 
de vechiul lui prieten, popa Nae Popescu.

Doamna ce face ? Cred că m unceşte m ult, d a r cred că to t mai cântă, to t 
asa de frumos, ca a ltă  dată. A rătaţi-i m ulte sincere săru tări do m ână, din partea  
nica. Vâ doresc sănăta te  şi voie bună, şi vă doresc mult, pe am ândoi, şi m ă gân
desc m ult la Dv.

A rtu r Gorovei
*

19

Iubite  M aestre.

N u ; nu am  ren u n ţa t Ia V ârnav. dar abia acum  trei zile am  isp răv it de 
scris istoria fam iliei Borş dc Budafalva. fam ilia mam ei mele, şi mă hodinesc o 
leacâ. Am să continui şi luc ra rea  aceasta, fără  de speran ţa dc a  o vedea tipărită . 
A ven it in ţa ra  noastră un studen t pariz ian  de al lui Je an  Boutk-re, şi a fost la 
K irileanu, la  P ia tra  N„ care-m i scrie că fran ţuzu l vorbeşte b ine rom âneşte, l-am  
scris şi eu, cu câteva zile m ai în a in te , lui Boutiere, i-am pus adresa la Sorbona. 
p e n tru  câ nu  ştiu  unde şede. Te-i pom eni că nu-1 găseşte, şi dacă a r  fi venit 
frâncu l şi la  mine, aş fi a fla t şi adresa.

Respectuoase să ru tă ri dc m ână Doamnei. Şi de la  m ine m ulte „închinăciuni*1 
tu n u lu i m eu prieten, şi vă doresc, pe am ândoi, m ult de tot.

A rtu r Gorovei
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*
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Folticeni, 15 octom bre 1948

C. P.

Iubite şi dorite M aestre.

Zilele acestea am  isprăvit de transcris  cele 125 pagini din V ârnav a l nostru, 
a^a cum le-a scris el ; acum  răm âne să fie copiate la m aşină, sâ-i fac in trodu
cerea, dar... când oare tipărirea ?.. Asta-i partea  cea mai grea. P e m ine mă bate 
gândul să trim et luc ra rea  la A cad em ie ; de unde ştii, poale câ o tipăresc, deşi 
au toru l este un  fost m em bru de onoare al... Academiei R om âne20.

Mi-i dor de Dv. am ândoi, şi nu ş tiu  când vom putea să ne vedem. Ce mai 
lucrezi, m aestre ? Cunoşti lucrările  (5 broşuri) : „Publicaţiile Institu tu lui de Is- 
tc.rie N aţională „A. D. Xenopol", din Iaşi, tipărite  in 1948 ? S un t interesante. Res
pectuoase săru tări de m ână Doamnei, şi vă doresc sănăta te  şi voie bună.

A rtu r Gorovei
*
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Folticeni, 22 iunie 949
C. P.

Iub ite  M aestre,

la rtă -m ă că-ţi scriu aşa de târziu. Sorin iţi v a  fi scris în locul meu. când 
«ram  la Bucureşti. M-am fost dus acolo să mă operez la  ochi de cataractă , dar 
doctorul m -a am âna t peste un an, in care vrem e am  tot tim pul să nu mai văd. 
De aceia sun t trist, descurajat, in tr-o  sta re  care nu m i-a îngăduit să mai vin 
Ia Râmnic, osebit că nu am  m ai av u t nici bani. Îmi era, şi-m i este, dor să mă 
în tâlnesc cu D voastră, dar ce pot să fa c ?  Ce mai gândiţi, ce mai lu c ra ţi?  S ăru 
tări de m ână doam nei. Am afla t că aţi dat un concert. Ce aţi cân ta t ? Cu sănă
ta te  şi voie bună.

A rtu r Gorovei
*

22

Folticeni. 1 iulie 1949

Iubite m aestre şi dorit prieten,

O lăm urire . C ataractă ? Da. Şi încă la am ândoi ochii. Şi nu-i de acum a ; 
es te  dc mulţi ani. d a r am intârziat-o, pen tru  că m ă îndop cu iod. Cu ochiul stâng, 
unde cataracta  începe din centru , pot să mă laud că nu vâd. zăresc ceva. d a r 
n u  este chip să disting figurile persoanelor. C u cel drept, la care boala începe de 
pe la  m argine, nu p rea văd sâ citesc fără lupă, deşi sticla este de num ărul 5. Şi 
lucru c iu d a t : sa ra văd mai bine, scriu  fără  să în trebuin ţez lupa, d a r am  o lu 
m ină concentrată de 40 de volţi, ia r ca să citesc, fac uneori apel la  acea lupă.

20 Aluzie la  faptul câ folcloristului i s-a re tras titlu l academ ic, in anii pu 
terii to talitare, după 1944. Acelaşi lucru s-a în tâm pla t şi cu G. T. K irileanu. Doi 
că rtu ra ri de seam ă, despre care mai m arii ţării au  socotit că nu m erită această 
cinstire. C riteriile de prom ovare erau  acum  altele...

::: — A n u a ru l  B u co v in e i
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păşită cu greu la  Bucureşti. La c’.octorii din Cluj ? M-aş duce, dacă aş avea bani 
de c h e ltu i t ; in Capitală m -am  dus degeaba : specialistul m i-a spus câ am venit 
p rea  devrem e ; poate peste 1111 an, ori m ai puţin , o ri mai m ult, va fi coaptă ca
ta racta de Ia ochiul stâng, care progresează foarte încet — m i-a a ră ta t .şi fişa m ea 
din 1944, când l-am consultat pen tru  in tâia oară.

Mi se pare că am să mă duc la l a ş i ; sun t şi acolo doctori cari po t să facă 
operaţia de care am nevoie, şi care nu durează decât 3— 1 m inute. Sper că nu voi 
ajunge să nu vâd deloc, cu am ândoi ochii, până ce se va coace ca ta racta  fie ia 
cel din stânga. As fi p rea nenorocit.

Sorin nu ţi-a scris nim ic, îmi spui, despre cele ce m-ai în treba t cu priv ire  
la  Societatea corală „Nicu G ane“. Ba a început o scrisoare lăm uritoare, d ar nu 
a fost chip să o isprăvească : şcoala, conferinţele, şedinţele, nu-i m ai dau putin ţa 
să o isprăvească acuma. Apoi acasă nici n-ar pu tea să s c r ie ; nu-1 lasă cop ilu l21 
care la  28 iunie a îm plinit 11 luni, şi-l ţine m ereu în braţe, şi se, joacă cu el. 
Sorinei e foarte frum os şi extrem  de inteligent. Are să-ţi tr im eată  scrisoarea, când 
va scăpa tle exam ene.

De altfel, eu. deşi preşedinte al S ocie tă ţii22, nu  prea ştiu  peripeţiile, p r in  
care a trecut Societatea, pe care el le ţine  m inte cu m ulte am ănunţim i.

Am văzut ce frum oase concerte23 aţi e x e c u ta t: îmi pare  rău  că nu  am  p u tu t 
să le ascult şi eu. Când va fi să vin acolo, am  să ascult duetele soţilor M orariu.

In curând  am să m ă duc, cu cursa, la  P iatra-N ., la  K irileanu ; la el am  sâ 
găsesc m ulte colecţii de docum ente, pe care le urm ăresc ; iar eu nu le am, şi nu 
pot sâ le găsesc la alţii ; K irileanu are  o bibliotecă imensă. Am să mă duc şi la 
M ănăstirea S latina, şi am  să iau cu m ine, pe p rietenu l preot B a rd ie r24. ca să mă 
aju te, cu ochii lui cei buni, la căutat cărţile  din bibliotecă, pen tru  lucrarea ce 
am inceput : Istoria m ănăstirej.

Cu Teodor V ârnav stau  pe loc ; aştep t să pot căpăta o m aşină de scris. Am 
in tin s prea m ult vorba, şi te rog să ară ţi Doamnei Octavia săru tări de mână 
respectuoase, şi sâ prim eşti toată afecţiunea şi prieten ia devotatului

A rtu r Gorovei

*

23

C.P. Folticeni, 30 sept. 1949

Iub ite  M aestre,

Am fost la Suceava. In  faţa bustului m arelui Simion Florea M a ria n 25, m-am 
înch inat cu m ultă părere  de rău. că am  p ierdu t un om a tâ t de preţios. M-am 
dus in casa lui, la fiica lui şi la g in e re le26, care m i-a a ră ta t câteva din m anu
scrisele ce au  răm as nepublicate, şi m i-am  sim ţit sufletul cuprins de un sim 

21 Şte fan  Gorovei, v iitorul istoric.
22 Referire la Societatea corală „Nicu Gane" din Fălticeni, al cărei preşedinte 

de onoare era A rtu r Gorovei. iar Sorin — d irijo ru l corului.
23 După ce au în d u ra t o perioadă m ari lipsuri m ateriale, soţii M orariu au 

p red a t ore la o şcoală de muzică în fiin ţa tă  in Râmnicu-Vâlcea. M embri ai unei 
orchestre, au d a t concerte, ajungând, p rin  concurs, în finala pe ţa ră , la  Bucureşti.

24 A lexandru  Bardier, preot o vre/iie la  Boroaia, în jud. Suceava, apoi m utat 
la Dorohoi. P rie ten  cu A. Gorovei, A. G. S tino ş.a. Culegător de folclor, litera t, 
au to r de povestiri pentru  copii. B asarabean, în rud it - se pare — cu folcloristul 
D im itrie F urtună.

25 Operă realizată de sculptorul Gheorghe Bilan din Stupea, in 1935.
26 M aria şi Mihai Cărâuşu.
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ţăm ân t, pe care nu pot să-l descriu. în  faţa bustului C iprian P o rum bescu27, am 
av u t aceeaşi adm iraţie  şi dragoste respectuoasă pen tru  acest neân trecu t cân tăre ţ 
al neam ului românesc.

Respectuoase săru tări de m ână Doamnei, şi vă doresc m ultă sănă ta te  şi 
voie bună.

A rtur Gorovei

*

24
C.P. Folticeni, 19 febr. 950

Iubite M aestre,

M ulte m ulţăm iri Doamnei O ctavia şi bunului meu prieten Leca. pen tru  feli
citările  ce-mi trim et, cu p rile ju l începutului celui de al 87-lea an al v ieţii mele. 
Voi face serbătoarea aceasta tot singur, num ai cu Sorin. Cine ştie câte p rile ju ri 
voi m ai avea I?

Pe, Dl. P anaitescu ^  il cunosc din cetitul Răbojului. Când îţi scriu  aceste 
rându ri, stau  cu cartea D-sale în faţa mea, şi mai recitesc in ea, şi mă m ier 
că a pu tu t scrie o aşa de extrem  de in te resan tă  lucrare . Te rog să-i prezinţi, 
d in  p a rte a  mea, cele mai sincere închinăciuni, şi u rări de v ia ţă  încă îndelungată 
şi voie bună.

Prim esc de Ia Blaj, înştiin ţare , că la  6 feb ruar a  înceta t din v ia ţă  fo lk loristul 
aşa de pu ţin  cunoscut A lexiu  V iciu1®, care, m i-a fost bun prieten, şi am scris 
m onografia lui.

Cu toată dragostea şi cu omagii Doamnei,

A rtu r Gorovei
*

25

C-P- Folticeni, 1 m art 1950

Iubite M aestre,

Am p rim it c.p. de la  23, şi m -am  bucurat că m ai puteţi face câte un ceai
literar. In tr-o  vrem e erau  şi în  casa noastră asem enea petreceri, când se făcea
muzica frum oasă, q u arte t ales, cu nevasta mea la piano, şi acuma, când am ocazia 
sa ascult la radio  câte un q uarte t de Be.ethoven, răm ân pe gânduri, cu lacrim ile 
Sn ochi.

Am de gând să fac o m onografie am ănunţită  a lu i Nicu Gane. Am căpăta t
un geam andan intreg cu acte şi cu corespondenţa ce a prim it ; l-am căpătat
de la  N. N. G ane şi aştept să se ducă Sorin la Iaşi, să-m i aducă geam andanul.

S ăru tări tle m ână şi respectele m ele Dnei Octavia şi vă doresc pe amândoiţ...)

A rtu r Gorovei

27 A m plasat în parcul central al oraşului, lângă biserica catolică. O peră a 
sculptorului Ion Cârdei, inaugura tă în 1933, la  îm plin irea a 50 de ani de la m oar
tea com pozitorului.

28 P. N. Panaitescu, inginer, fost d irector al lice.ului industrial din Iaşi. P re 
ocupări etnografice, au torul unui volum — Răboj..., apreciat Sn epocă. în  ultim a 
parte  a vieţii s-a s tab ilit Ia Râmnicu-Vâlcea. Prieten cu Leca M orariu. Este tatăl 
istoricului P. P. Panaitescu.

29 A lexe Viciu, nâsc. la  14 dec 1855, Agriştsu, jud. M ureş — m. la (> februa
rie  1950, Blaj. Profesor, folclorist. Colaborator la diverse reviste. Publică, in tre  
altele, volumul Colinde din Ardeal.
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Folticeni, 28 april 1950

Iubite M aestre,

Ca să .ştiţi pricina p en tru  care vă scriu  aşa de, târziu  trebuie să vă spun 
ce am  pătim it eu, de la  Paşti incoace. Mai în tâi am  bolit vreo săp tăm ână şi nu 
am ieşit din casă. T răiesc singur intr-o cam eră din casa mea, iar Sorin a făcut 
sărbă to rile  la  M ărăşeşti. C ând am p u tu t să ies din casă, mi s-a p rezen ta t un lung 
chestionar de la  U niunea avocaţilor din Bucureşti — am şi de acolo o pensi
oară de trei mii lei pe lună. A treb u it să cau t actele ca să spun exact anu l când
am fost num it in fiecare slu jbă, cât am  s ta t etc. Şi am colindat ţa ra  asta in tim p 
de 18 ani. Am fost la M inisterul de F inanţe, în Bucureşti, c o p is t; Ia Spitalu l 
Sf. Spiridon, Sn Iaşi ; apoi m agistrat la Paşcani. Folticeni. B roşteni, Constanţa, 
B ârlad, şi iar la  Folticeni : apoi prefect, inspector agricol la  Tecuci, Botoşani.
Dorohoi si am fost p rim ar de Folticeni, în două rânduri.

Nu am  avu t vrem e să cau t revistele în care-m i spuneţi că aţi scris câte 
ceva despre Nicu Gane. La Râm nic aţi tipă rit câteva nume.re din „Făt-Frum os". 
Nu le  am.

Soţii Torouţiu stau  in casa lo r ? Frum oasa lu i bibliotecă o m ai are ? Mi-i 
dor de dânşii, ca şi de Dv. am ândoi, şi nu  ştiu  când voi m ai pu tea să vă mai 
văd. Sufăr de cataractă  la am ândoi ochii. Cu V ârnav stau pe loc. N u am  m aşină 
de scris, şi fă ră  ea, îmi este  cu nepu tin ţă  să mai copiez m anuscrisul. Am făcut
şi un glosar al cuvintelor ruseşti, în trebu in ţa te  în „Istoria vieţii" lui : am fost
a ju ta t de Bezviconi.

Acum citesc „Anii de Ucenicie", cartea lu i Sadoveanu. Mă interesează ; cu 
nosc aproape pe toţi despre care vorbeşte, şi-mi place începutul, d in care invăţ
m ulte lucruri. Nu am ajuns incă la  100 de pagini (...).

S ăru t m âna D-nei Octavia, şi-i m ulţăm esc p en tru  „Seninul Cerului".

Cu toată dragostea prietenească,
A rtu r Gorovei

*

27

vj.r. Folticeni, 13 m ai 1950

Iubite M aestre,

Mii de. m ulţăm iri pen tru  cele două num ere d in  rev ista  „Mihai Eminescu",
pe care le-aţi tip ă rit la Râmnic, şi m i-au făcut m are bucurie. Pe V indcreu l-am
auzit şi eu cântând, la Suceava. Este o figură bine cunoscută, p en tru  m ine. Dncă 
mai găsiţi şi ceva din „Făt-Frum os", tip ă rit to t acolo, m i-ar face plăcere. Cu 
m onografia „Nicu Gane", stau  pe loc. Nu am încă geam andanul cu docum ente, 
de la Iaşi. Când a fost Sorin după el. Gane nu era acasă ; a re  să se ducă iar.

Respectuoase săru tări de, m ână Doamnei Octavia. Vă doresc sănăta te  şi voie
bună.

A rtu r Gorovei*

28
Folticeni, 25 aug. 950

Iubite  M aestre,

Un p rie ten  d in  Bucureşti, îm i scrie u rm ă to a re le : „Iorga, in o conferinţă 
din 1921, tratează pe Teodor V ârnav de aventurier  şi chiar de escroc, fără sâ

I ’RIUTK.NM  , u m  A R T U R  GOHOVIU .CU l e c a  m o r a r i u

citeze num ele şi nici c a r te a : „Istoria vieţii mele". A tâta  imi scrie. C unoaşteţi 
această conferin ţă ? Eu nu o cunosc. Cred că aţi avut-o la  redacţia „Fătului 
frum os", şi dacă nu aţi vorbit despre ea, poate nu a ţi voit să a ră ta ţi mulţim ii 
aprecierea aşa de urăcioasă a , unui m are scriitor al nostru. Eu cred să am intesc 
aceasta, in studiul introductiv  c e .a m  sâ fac la  ca rtea  lui. Ce z ice ţi?  Nu pot 
să-i cer prietenulu i inform aţii, este plecat la  băi. M i-ar trebu i să cunosc broşura 
cu conferinţa, să cilesc, şi să reproduc pagina in care sun t aceste îm prejurări. 
N u-i asa ? (...).

Va rog să ară ta ţi Doamnei M orariu cele mai sincere sa lu tări şi toată adm i
ra ţia 'm ea . Cu cele m ai bune sen tim ente de aleasă prietenie,

, A rtu r Gorovei

*

Bucureşti, 23 febr. 951

Dragă M aestre,
*ţr«n ' '■*.« ’ ■■ *

Bolnav precum  sunt, m ă gândesc la  bun ii mei prieten i, şi ia tă  ce vreau să-ţi
spun in p riv in ţa  artico lu lu i meu, scris in franţuzeşte , şi tradus în  englezeşte, 
p en tru  Congresul in ternaţional de folklor, ţin u t la  Chicago în anul 1893;sl. ştiri 
despre obiceiurile noastre  la nun tă , lucrare care a fost tipărită  în revista „In ter
national Folklore", in anul 1898, pag. 408—416.

L ibrarul căruia am  scris eu la  Chicago, care a re  surori la Folticeni, cu
care sun t prieten, nu a pu tu t sâ găsească nici un exem plar ca să-l cum pere
p en tru  mine, (fusesem vice-preşedinte al Congresului) şi am  răm as fără opera 
mea. Cred că Dv. aţi pu tea să o aveţi m ai uşor. Mulţi bucovineni sunt în America, 
trebu ie sâ fie şi prin  Chicago, şi dacă aţi pu tea găsi pe cineva care să copieze 
două exem plare, unu l pen tru  Dv., şi unul p en tru  m ine, i-aş plăti eu pen tru  
această m uncă, am  fi satisfăcuţi am ândoi.

V-am spus că sun t bolnav. Nu pot să ies din casă, şi trebue să mă duc la 
Dr. A ntal, care m i-a redat auzul, şi un profesor universitar, T iberiu  Spârchez. 
sibian, m i-a d a t o re ţe tă  p en tru  boala dc p iep t de care sufăr, d a r  la  prim a lingură 
ce am înghiţit, a  inceput să-mi curgă urechea d reap tă, dar m i-a readus m irosul, 
de care eram  lipsit, şi acum a su n t în cura D -rului A ntal.

Vai de capul meu I De la  18 decem brie 1950 stau in Bucureşti, .şi nu ştiu 
când m ă voi în toarce acasă. Torouţiu e in  pat, bolnav grav, im i scrie el, şi n e
vasta lui e foarte bolnavă de inim ă.

Respectuoase săru tări de m ână Doam nei M orariu, şi Dv. cele mai sincere 
şi m ai prie.teneşti sa lu tări.

A rtu r G orovei;;l

L’AMITir- ENTRE ARTUR GOROVEI ET LECA MORARIU
— DANS LA CORRESPONDANCE ADRESSEE AU LETTRE D E BUCOVINE

Resum 6

Les au teurs p resen ten t un certain  nom bre de le ttres du folkloriste A rtu r 
Gorovei, envoyâes de, Fălticeni, Blaj e t Bucarest, â  Leca M orariu, publiciste.

30 De fapt, in 1894.
31 Pe pag. 1, stânga, nota lu i Leca M orariu, cu cerneală : „Ultima scrisoare 

prim ită  de la A rtur Gorovei, mort. 19/3 1951 la  Bucureşti !...“.
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linguiste. folkloriste, ed iteu r de revues, professeur â l'U niversite de Cernăuţi, 
re fu g ii plus ta rd  dans la capitale du pays, e t 6 tabli finalem ent dans la  viile de 
R âm nicu-Vâlcea, en Oltenie. Du total de 49 missives englobant la periode 1925— 
1951 e t mi sos a  notre disposition p ar l'epouse du professeur, madame Octavia l.upu- 
M orariu de Suceava, les auteurs ont choisi 29 — les p lus significatives, en inesure 
de souligner une a m ilii sinc6re. l'esprit de collaboration e t les efforts des deux 
le ttrds de laisser a la posteritd des oeuvres d’une valeur tou jours plus grande.

La periode en tre  les deux guerres m ondiales a  ete productive e t tranquille. 
D epuis 1940 com m encent les souffrances, les rcfuges, les pertes d e  liv res e t  docu
ments, le,s obstacles dans l’apparition  des travaux  que ces cherclieurs voulaient 
im prim er.

La d îfference d'Age (A. Gorovei naqu it en 1864, e l Leca M orariu en 1888) 
n ’a pas et£ un m otif de froideur. Tout au  contra ire  ! lls ont connu des m om ents 
d 'enchantem ent. en  fa isan t de la  m usique de cham bre (le professeur e t  son epouse 
eta ien t des melom anes connus dans le  pays) a C ernăuţi, ou dans la  m aison d*Artur 
Gorovei ă Fălticeni.

Les am is sont confrontes avec des grandes difficultes, m ais ils ne renoncent 
pas au trava il createur, qui leur apporta  ta n t de satisfactions spirituelles. lls  
gardent, dans la  m esure du  possible, les relations avec les anciens collaborateurs 
(G. T. K irileanu, D im itrie F urtună . A. G. Stino, I. E. Torouţiu, N. N. G ane etc.), 
p ayep t le  tr ib u t de l’âge e t a ffro n ten t les m aladies. P resque aveugle, le  folklo
ris te  A rtur Gorovei m eurt en 1951, en laissan t un sen tim ent de profonde tristesse 
dans la  fam ilie M orariu, â  Râm nicu-Vâlcea, II s’agit d 'une am iti6 sincere, de deux 
connus lettres, pour lesquels la  conduite m orale e ta ît une perm anen te  preoccupa- 
tion. Les m issives ci-dessus. offrent aux Icctc.urs des donnees inconnues su r leur 
vie. avec beaucoup de references â  l ’atmosphfere de l'dpoque dans laquelle ils 
on t vecu.

R ELA ŢIILE LUI ALEX ANDRU V A SILIU -TA TA RU ŞI 
CU LECA M ORARIU

— DIN CORESPONDENŢA CĂTRE PROFESORUL BUCOVINEAN —

EUGEN DIM ITRIU. jPETRU FROlCUj

Fenom enele de in terferen ţă sp irituală  in tre  două zone vecine, sunt de obicei 
benefice, contribuind la  progresul culturii. E cu a tâ t mai in te resan t să u rm ărim  
re la ţiile  de colaborare, când ştim  că partenerii fac parte  din aceeaşi etnie şi trăiesc 
în  ho tare le  unei singure ţări. Un exem plu fericit ni-1 oferă p rie ten ia  folcloristului 
A lexandru V asiiiu din fostul jude ţ Baia (azi in jud . laşi), cu profesorul Leca 
M orariu, de la U niversitatea din C ernăuţi.

F iu de ţă ran i. Al. Vasiiiu s-a  născut in  ianuarie  187(5. U rm ează şcoala p ri
m ară în satul nata l şi la Fălticeni, gim naziul in acelaşi oraş şi Şcoala Norm ală 
„Vasile L upu“ din Iaşi. S ilitor Ia învăţătură , rev ine ca dascăl in T âtăruşi. de 
unde n-a mai plecat. N ecăsătorit, um bla totdeauna in port naţional, iar în tra ista  
de la  şold ţinea fluierul, d in care cân ta cu m ult ta lent. Petrecea ore în tregi Sn 
biblioteca sa cuprinzând peste 2.000 de cărţi. E ra abonat la num eroase reviste 
din zonă şi din ţară, care-1 inform au asupra vieţii culturale.

Cea m ai serioasă preocupare a învăţătorului a  fost, cu începere din 1893. 
culegerea de folclor din satul lui, valorificat in volum e de răsunet. In Dicţionarul 
folcloriştilor (1979), Iordan Datcu il socoteşte „cel mai ta len ta t şi im portant cule
gător de folclor d in  cercul revistei „Şezătoarea". La solicitarea prietenulu i Neculai 
Stoleriu  din Baia, devine m em bru fondator al Cercului „D eşteptarea Sătenilor" 
şi a l revistei „Vestitorul satelor".

Pasionat v izitator al lib răriilo r d in  Iaşi, Paşcani sau Fălticeni, a  ţin u t cont 
de sfaturile  lui Al. Philippide şi G. T. K irileanu (cu care a p u rta t corespondenţă).
O m are  bucurie a  tră i t  când Sofia Teodoreanu (m am a lu i Ionel şi Păstorel Teodo- 
reanu) i-a pus pe note 43 arii din culegerea de Cântece, urâturi şi bocete de-ale po
porului (1909). Acest volum, d im preună cu Poveşti şi legende (1927). au fost ed itate 
de A cadem ia Rom ână. Dacă despre Cântece..,, Sim ion M ehedinţi sc ria  că su n t „de 
cea m ai sigură calitate", Vasile Bogrea afirm a despre Poveştile din 1927 : „M ulte 
din aceste bucăţi sun t deosebit de frum oase ; in teresan te ca docum ente ale m en
talită ţii poporului nostru  sun t însă toate".

O riunde a călătorit, in orice m ediu s-a aflat, ch iar în saloane aristocrate, 
învă ţă to ru l a  folosit graiul popular, care-i dădea un farm ec deosebit.

La rându -i Leca M orariu ştia să-şi aleagă prietenii. Lingvistul, editorul de 
reviste şi îndeosebi folcloristul, a in tu it ce comori deţinea dascălul de la Tătăruşi. 
a cărui faim ă o cunoştea. L -a abonat la publicaţiile din C ernăuţi. L-a inv ita t în 
casa din strada M unteniei, unde oaspetele şi-a ferm ecat am fitrionii cu fluierul 
său, ascu ltând  apoi p ianu l şi violoncelul soţilor M orariu, cu vocea de au r  a doam 
nei.

Cei 100 de kilom etri până in cap ita la  Bucovinei, Al. Vasiiiu i-a s trăb ă tu t cu 
trenul, cam de 4 ori. Acolo i-a cunoscut pe ceilalţi fra ţi — A urel şi V ictor Mo
rariu . Leca îi spunea „bădiţa A lexandru". U rm ăreau cu toţi pnoavele pline de 
haz, căci învă ţă to ru l era un povestaş ra r  întâlnit. F lu ierul din tra istă , aducea tril 
de păsărele, doiniri, m iros de fân cosit şi farm ecul şezătorilor. D iscuţiile du rau
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până târziu in  noapte şi, când Leca M orariu l-a program at să vorbească la  Insti
tu tu l de lite ra tu ră  „C ernăuţi", Al. V asiiiu nu s-a d a t in lă tu ri. Ş tia câ auditoriu l 
era form at din cărtu ra ri de rasă, dar când şi-a văd it înţelepciunea aduna tă  tim p 
de-o viaţă, când a  făcut fluierul să plângă, sala a răm as înm ărm urită  şi răsp la ta  
a  v en it la  urm ă, in ropote de aplauze.

în toarcerea lui Leca M orariu la C ernăuţi după prim ul refugiu, a însem nat 
p en tru  prietenul său, prilej de m are bucurie. O călătorie „in deal", i-a mai alungat 
u râ tu l şi singurătatea.

D ezastrul m ilitar din 1944 i-a pus din nou pe drum uri. în  m artie, folcloristul 
ajungea in com una Drăgliiciu, jude ţu l Câmpulung-M uscel, iar Leca la  Râm nicu- 
Vâlcea. A m urit in  25 m artie  1945, in refugiu, şi a  fost rein lium at m ai tâ rz iu  în 
satul nata l. Profesorul un iversitar s-a stins in i9G3. la Vâlcea, pe p la iuri oltene.

G ândurile de m ai sus sun t sugerate in m are m ăsură de cele 19 m isive ad re
sa te cărtu ra ru lu i bucovinean in perioada 1929—1944. Ne-au fost puse la  dispoziţie 
cu bunăvoinţă de soţia lui, doam na Octavia Lupu-M orariu, din Suceava. Le oferim 
cititorilor, in extenso. Sunt scrisori ce aduc noi d a te  din v ia ţa  unor că rtu ra ri care 
au ş tiu t să folosească in  mod creato r re la ţiile  de p rieten ie şi colaborare. Acestea 
răm ân  pilde dem ne de urm at, penttru generaţiile de azi şi de m âine.

*
*

î
(Tâtăruşi), 1929, septem brie în 25 

O norate D om nule Profesor,

Pe Snvălitoarea cu care mi s-a trim es Nr. 4 al revistei „Făt-Frum os", am  
văzut o m ică însem nare p rin  care eram  îndem nat stă ru ito r să-m i ach it abona
m entul pe 1929. M-am afla t a tunci cam la strâm ptoare, căci in vara aceasta, foarte 
anevoie ni s-a ach ita t sa lariu l. F ăr’ de pât, eram  vinovat, dato r ,'ă plătesc, căci 
doară „nu plăteşte bogatul, p lă teşte  vinovatul".

La 11 septem vrie am trim es pe num ele Dvs. sum a de 200 lei. abonam entul 
a. IV. Nu după m ultă vrem e — la  17 septem vrie — văd că poşta inii aduce un 
pachet cu două lucrări ale Dvs. : „Institu toru l Creangă" şi „Isopia braşoveană din 
1784". Luni la  23 septem vrie, mai prim esc iarăşi două broşurele alcătu ite  de Dvs. : 
„La Cetatea Albă" şi „La 10 M aiu 1927“.

Vă m ulţăm esc din to t sufletu l că m i-aţi trim es aceste sem ne de m ultă bună
voinţă si cu m ultă luare am in te din partea  Dvs. Pe „Institutorul C reanră" l-am 
mai p rim it tot în dar. d a r de Ia dl. Gh. T. K irileanu. un m are şi b inevoitor p rie
ten al meu. Voi p ăs tra  cu dragă in im ă ş i pe acest d ă ru it de Dvs., şi p en tru  a lu i 
însem nătate, şi p en tru  inim oasele şi înălţătoarele cuvinte ce le-aţi scris pe dânsul. 
Asem enea voi pastra  şi p e  celelalte cărticele, m ângâindu-m ă în singurătatea m ea', 
că sun t pe lum e oam eni cărora lî-i drag  să m ă num ere şi pe m ine în tre  cei care fac 
„jertfă  pen tru  cultură" î .

Acum, Domnule Profesor, v-aş m ai spune ceva. Am cules şi eu în anii tine- 
reţei. n işte poveşti, pe care Onor. A cadem ia Rom ână mi le-a tip ă rit in 1928 3. 
îndrăznesc a vă trim ete un exem plar din cartea m ea, rupându-vă respectuos să-l 
prim iţi cu inim ă bună, căci eu cu inim ă bună şi cu ra tă  l-am  alcătuit, şi cu inim ă 
bună şi cu ra tă  vi-1 dăruiesc. S unt strecurate  Sn el m ulte greşeli de tipar. Am mal 
scos din ele. d a r to t au răm as.

1 Al. V asiliu-Tătâruşi (187G—1945) n -a  fost căsătorit, ducând astfel o viaţă 
de om singuratic. Se spune că a r  fi devenit ursuz. P oate că, scu tit de grijile fam i
liale, s-a dedicat in tru  totul preocupărilor de folclorist.

2 A precierile laudative despre persoana sa. făcute in tre  alţii şi_ de Leca Mo
rariu , sun t m eritate de folclorist, care a fost de-o m odestie ra r  în tâ ln ită .

3 T itlu  exact : Poveşti şi legende. Culese de..., învăţător din Tătăruşi (Su
ceava), Bucureşti. C ultura N aţională, A cadem ia Rom ână, Colecţia Din v ia ţa  popo
rului rom ân, voi. XXXVI, 267 p.
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Acestea. O norate D om nule P ro fe so r; ia r  de la  m ilostivul Dumnezeu, paco 
şi bine şi m ulţi an i cu sănătate.

Al. V asiiiu
în v ă ţă to r la  Tătăruşi, jud. Folticeni

P. S. în  m om entul când să  gat scrisoarea, am  p rim it şi broşurică de Ş tefan  
Pascu. Vă m ulţăm esc şi de aceasta, D-le Profesor.

Chipul de la  inceputul cărţii este pus de Dl. prof. B ianu şi a ra tă  pe sub 
scrisul cum era in iun ie 1914. Scrisoarea de supt chipuri este a  Dlui Bianu.

* *

2
T ătăruşi, 25 decem vrie 1934 

O norate Domnule Profesor,

A sară, 24 decem vrie, am  p rim it de la  Dvs. cele două cărticele alcătu ite  de- 
tânăru l profesor, ucenicul Dvs., d. P e tru  Ironic Vâ m ulţăm esc respectuos, câ, 
deşi aflându-m ă prins cu m ulte treburi — ca Profesor şi D irector al Teatru lu i 
N aţional d in  C ernăuţi — aţi găsit vrem e să vă pândiţi si la mine, trim eţându-m i 
pe un vechi prieten  al meu din bibliotecă : A lexandru Odobescu şi culeperile fol
clorice ale tânăru lu i căruia şi Dvs. şi Doamna ii ziceaţi „Sfinte P e tre "5.

în tr-o  scrisoare d in  28 iulie ară tam  că poate să tra g  o fugă la C ernăuţi. Iacă 
s-au învârtit lucrurile  că n-am  p u tu t veni. Acum cu v-o câteva zile înain tea v a
canţei. am to t a ş tep ta t să fiu chem at a lua pensia pe decem vrie a.c. N-am prim it-o  
până acum, şi de aceea nici nu  mă pot u rn i de acasă, c-apoi mâ tem că s-a închide 
„acreditivul" şi să nu răm ân păgubaş de drep tu l meu.

Vă rog să prim iţi şi Dvs. şi D-na Octavia. respectuoase şi inim oase urări, ca 
să petreceţi Sf. S ărbători şi anul nou, cu sănăta te , bucurie şi m ultă voie bună.

Scrisoarea o înain tez pe adresa cea nouă — strad a  M u n t e n i e i — dacă nu  
veţi fi fiind veniţi la Suceava.

Al. Vasiiiu

*
* *

3
(Tătăruşi). 1935, luna decem vrie în 14

O norate Domnule Profesor,

Tot am gând it că unele valuri mă vor ingădui sâ mai urc la  deal la  Cer
năuţi. Asta-i p ric ina  că n u  v-am  scris, după cum  eram  d rep t d a to r să vă scriu.

La 4 august, anu l acesta, am  p rim it de la D-voastră a. V ■— 1934 — al bule
tinu lu i „M ihaiu Eminescu". La 28 septem vrie am prim it „Poveşti despre Vlad 
Vodă Ţepeş" de P . Ispirescu. La 7 octom vrie. am  p rim it Nr. 4 al revistei „Făt- 
Frum os" ; iar la  25 noem vrie am p rim it Nr. 5— 6 al acestei reviste.

4 Iroaie, Petru, scriitor bucovinean, licen ţiat in litere, doctor, fost student al 
lui 1 -oca M orariu la C ernăuţi. C adru un iversitar, stabilit o perioadă la  Roma, în 
Italia, unde se şi stinge. A utor a  diverse articole şi studii de specialitate etc.

5 Referire ia acelaşi P e tru  Iroaie, care, sărac fiind de acasă, a fost a ju ta t 
m ult de fam ilia M orariu.

6 Se pare că până la  rid icarea frum oasei şi spaţioasei locuinţe din strada 
M unteniei la  C ernăuţi, soţii M orariu au  locuit o perioadă în căsu ţa părin ţilo r,
când mai tră ia  C onstantin  M orariu.
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Vă m ulţăm esc pen tru  dăru irea  bu le tinu lu i Nr. 12 „M. Eminescu". Vă m ulţă- 
mesc de cuvintele frum oase ce a ţi scris pe cărticica „Poveşti despre Vlad-Vodă 
Ţepeş”. Vă m ulţăm esc respectuos că, după 3 ani trecuţi, tot mai păstra'/! vie 
am intirea. A ca d e m ic i1 d in sara de v ineri 16 decem vrie 1932, pom enind cu fru 
m oase cuvinte pe „folkloristul de rasă şi publicistul bădică şi dom n A lexnadru 
Vasiiiu, învăţător din com Tătăruşi, jud . Baia" (pag. 14(>) şi „am intitu l trubadu r 
popular A lexandru  Vasiiiu, m eşter zicător din fluier" (p. 147). (Nr. 4 al revistei). 
Asem enea vă m ulţăm esc că mă num ăra ţi şi pe m ine in tre  „ctitorii noştri" la 
pag. 196. Nr. 5—fi al revistei.

Dacă D-voastră nu m -aţi u itat, vă rog respectuos să credeţi că nici eu n-am 
u ita t bunătatea şi om enia cu care am fost prim it şi de D-voastră şi de Doam na 
Octavia. in zilele de v ineri şi sâm bătă, 16 şi 17 decem vrie 1932. Iar am in tirea  venirii 
inele la  C ernăuţi ‘aţi pecetîuit-o cu cele 5 fotografii, pe care le voi lăsa şi eu 
urm aşilor, ca să ştie cât de frum os am fost p re ţu it de d. profesor un iversitar l,eca 
M orariu şi de buna d-sale soţie D-na Octavia L upu M orariu.

Dacă va fi v-un bine în ţa ră  şi in lum e şi dacă nu  m ă vor bate vân turile , 
îmi zice gândul să mai urc odată la  deal la C ernăuţi, să vâ găsesc sănătoşi şi 
voioşi in noua locuinţă din strada M unteniei Nr. 14, că până la Crăciun, că în 
tim pul vacanţei Crăciunului.

S ăru t m âna Doamnei Octavia şi vă rog să prim iţi respectuoase urări de mulul 
săn ă ta te  şi voie bună.

Al. Vasiiiu 
înv. pensionar 

Com. Tătăruşi. jud. Baia

*
*

4

Tătăruşi, 27 august 1936
O norate D om nule Profesor.

Scrisoarea Dvs. inim oasă — însoţită de fotografie a sosit Ia Tătăruşi. în sara 
de 9 iunie. Se cuvinea să vâ răspund cât de degrabă, şi pen tru  înălţă toarele cu
vinte. şi p en tru  „am intirea fotografică". Dacă eram  acasă, răspunsu l n -ar fi 
venit după a tâ ta  întârziere.

C hiar in dim ineaţa de luni 8 iunie am plecat spre B âilc-H erculane. Pe sară 
şi pe noapte am sta t in Bucureşti. La 9 iunie pe inopt.ite am a ju n s unde-m i era 
gândul. Anul acesta am sta t acolo mai pu ţin  tim p. pen tru  că un doctor ml-a 
prescris 15 băi in loc de 20 ca în ceilalţi ani.

In d im ineaţa de 29 iunie am p lecat spre casă şi — după un popas în Bucu
reşti —, am a ju n s la T ătăruşi în sara de 1 iulie. Nu m -am  aşezat la hodină până 
ce n-am  răsfoit toate scrisorile ce m i-au venit în tim pul lipsei.

M-am pândit că trebu ie să fiţi duşi îm preună cu D-na Octavia. la m are — 
după cum spuneaţi —. şi aceasta-i pricina lungii m ele tăceri. Luni sara — 24 nu- 
pust — mi-a sosit Nr. 4 al revistei „Făt-Frum os" şi-mi făceam socoteală să vă scriu.

în  „Universul" de m iercuri 26 august, la fa ţa  10. am văzut câ si Dvs. si 
tâ n ă ru l m eu prieten d. P etru  Iroaie aţi ţinu t „ultim ele conferin ţe la  „U niversita
tea liberă" din C âm pu-Lung“. Pe as ta  am in ţăles că sunteţi ori acasă, ori pe 
aproape de casă.

Şi de la d. Petru Iroaie am prim it o c.p. ilustra tă , tocm ai d in  Roma, având 
d a ta  de 5 iunie. Inim os îmi scrie şi acest inim os ucenic al D-voastre. Nu-i ştiu  
adresa, că i-aş răspunde.

Anul acesta — la băi şi după ce am  venit de la băi — n-am  cam avu t curai, 
căci doctorul m i-a spus că inim a mi-i cam slabă. La 16 iulie m -am  dus la  Iaşi. 
unde am sta t două zile. Doctorul „specialist" m i-a prescris nişte m edicam ente si

7 Reuniune, serbare culturală , term en frecvent folosit in Bucovina.
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un „regim alim entar". Cam v-o trei săptăm âni am sta t peste m ăsură de îngân
du ra t. M -am dus nu de m ult. şi la  un medic află tor de câtva tim p în Tătăruşi. 
Acesta m i-a spus să fiu  lin iştit, să nu mă spăriiu  aşa de tare, că „dracul nu-i aşa 
de negru  precum  se zugrăveşte", făr* de cât, p u ţin ă  g rijă  to t trebuieşte.

Pe la sfârşitu l lui septem vrie, am  să mă duc din nou la  Iaşi. Acum. pare câ 
m ă sim t mai bine de cum eram  până aproape de jum ăta tea  lui august.

Vă m ulţăm esc de cuvintele frum oase şi înălţă toare din scrisoare, precum  
şi de cele din „Făt-Frum os" Nr. 4, de la fa ţa  171 şi 213. M ulţăm esc şi fratelui Dvs. 
d. Dr. Aurel M orariu. p en tru  fotografia prinsa aşa de bine. Vă rog sâ ară taşi res
pectuoase să ru tă ri de m ână D-nei Octavia, şi sâ prim iţi din partea mea inim oase 
şi respectuoase închinăciuni de sănăta te  şi voie bună.

Al. Vasiiiu

*
* *

5

T ătăruşi, 15 decem vrie 1940
O norate D om nule Profesor,

Tocmai vineri, la 29 noiem vrie, am p rim it cartea poştală a Dvoastre. Am scos 
copie de pe ea şi am trim es-o d-lui Gh. T. K irileanu. Vă rog să mă iertaţi că am 
zăbovit aşa de m ult cu trim iterea  răspunsului. P ricin i sun t multe, d a r nu  vi le 
mai înşir.

După ce s-a m utat ho taru l Bucovinei mai la vale. m ereu am  cercetat prin 
ziare, să aflu ştiri despre Dvs. şi fratele Dvs. d. A urel M orariu (...). Păcătoasa 
m ea de inim ă, care-i beteagă. se zbotocise şi mai ta re  in piept.

Cum s-au învârtit lucrurile, nu ştiu  ; (...) în „Neam ul Românesc" Nr. 165 din 
31 iulie 1940, la faţa 2, spre m area mea bucurie, am văzut în tre  conferenţiarii 
„U niversităţii N. Iorga" înşiraţi unul după altul cei trei feciori ai preotului Con
stan tin  M orariu : A urel Morariu, V ictor Morariu şi Lcca Morariu. Am auzit că 
aţi fost şi p rin  Folticeni, pe la d. Gorovei r'.

C artea poştală, in puţine d a r  m işcătoare cuvinte, a ra tă  su ferin ţe le Dvs.. până 
ce v-aţi văzut „Bucureşteni". Am cetit in ziare că sunteţi la catedră cu d. D. Ca- 
racostea. Am cetit mai de m ult un articol al d-lui Aurel Stino, despre Nr. 3/1940 
d in  „Făt-Frum os". Acest Nr. (3) eu n-am  apucat a-1 prim i. De-ar da Dumnezeu o 
lin işte si o aşezare, şi num erele celelalte cred că vor ieşi la Bucureşti.

La sfârşitu l lui septem vrie — 29 ., 30 — precum  şi la 1 şi 2 octom vrie am  fost 
la P ia tra  Neamţ, unde am dus o strănepoată la şcoala norm ală. Am fost găzduit 
de d. K irileanu. la care — in zilele pom enite — se afla şi ucenicul Dvs. d. P. Iroaie 
cu soţia. A venit vorba de bogata Dvs. bibliotecă, de casa Dvs. (...). Dacă s-ar aşeza 
luc ru rile  cât de cât. aş cata să vin la vale, să aud din gura Dvoastre povestind 
în tâm plările  pribegiei.

Caut să îndeplinesc b a tă r in mică m ăsură cererea Dvs. Vă trim et în d ar : un 
exem plar din C ântecele0 mele, un exem plar din Poveşti şi le.gcndew. Apoi un 
exem plar din Legende, tradiţii şi am in tiri istorice11 de C. Rădulescu-Codin ; un

8 Popasul la  A rtu r Gorovei in Fălticeni e legat de drum ul spre Bucureşti. 
M unteniei la C ernăuţi, soţii M orariu au locuit o perioadă în căsuţa părin ţilo r, când 
cu căruţa, in refugiul din 1940, după ocuparea C ernăuţilor de către  sovietici.

9 Cântece, u râ tu ri şi bocete de-ale poporului, adunate  de..., învă ţă to r in Tâtâ- 
rusi (jud. Suceava). însoţite de 43 arii notate de d-na Sofia Teodoreanu, prof. 
l a ' C onservatorul de muzică din Iaşi (Bucureşti, lnst. de arte  grafice Progresul. 
Academ ia Rom ână, Col. Din v ia ţa  poporului rom ân, Culegeri şi studii, voi. IV, 
1909, X lX  +  207-i XXXIV p.).

10 Vezi nota 3.
11 Legendet tradiţii şi am intiri istorice adunate din Oltenia şi Muscel, Bucu

reşti, Academ ia Rom ână, Col. Din v ia ţa  poporului rom ân. L ibrăria  Socec, 1910. 
X V +  136 p.
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exem plar din Comorilew  dc Tudor Pam file şi un exem plar N unta in  jude ţu l 
Vâlcea 13 de Gh. Fira.

în  sa ra  de sâm bătă 26 octom vrie 1896, m -am  n im erit in  casa unui b ă trân  prie
ten al meu, din Tătăruşi. Un fin al lu i, de botez — pe atunci om de vrâstă . căsă
torit — i-a adus colacii de botez. Un om i-a înch inat colacii, in tre  alte cuvinte ţin 
m inte pe acestea : „Colaci-s mici, d ar voia b ună  a fin ilor ii m are asupra Dvs. şi 
vă roagă să-i p rim iţi şi să nu  bănuiţi".

„Colaci" num esc şi eu aceste 5 (cinci) cărţi pe care vi le trim et. Colaci-s 
mici, d a r voia bună a m ea ii m ai m are asupra Dvs. şi mă rog să-i p rim iţi şi, 
să nu bănuiţi.

Kespectuoase săru tări de m ână, Doamnei Octavia, şi Dum nezeu să vă bucure' 
cu ceea ce gândiţi, şi Ia am ândoi să vă înm ulţească an ii vieţii.

Al. Vasiiiu
Învăţă to r pensionar în  Com una Tătăruşi

jud . Baia

P. S. Vă rog să-m i scrieţi de prim irea pachetului. Scrisoarea-i scrisă la  15 de
cemvrie. N-am dat-o la  poştă până azi, 18 decem vrie, câ nu s-a dus poştaşul din 
pricina viscolului şi a d rum urilo r troienite.

Al. V asiiiu

*
* *

0
Tătăruşi, 18 ianuarie  1941

O norate D om nule Profesor,

Ş tiu  că la 15 decem vrie 1940, alcătuisem  scrisoarea in care  a ră tam  ce cărţi 
vă trim et. A dat Dumnezeu viscol şi s-au  tro ien it d rum urile  şi ab ia  la 20 decem vrie 
a porn it pachetul la  vale. precum  dovedeşte ch itan ţa  oficiului poştal Lespezi. M -am 
m ira t câ l-aţi prim it aşa de târziu , tocm ai în  ajunu l Sfântulu i Vasile. P e semne, 
unde-s v rem urile  aşa  de tu lburi, nici lucru rile  nu m erg Sn chip regulat, cum  m er
geau mai Snainte.

Vâ m ulţăm esc de u rările  frum oase prim ite  la 28 decem vrie 1940/ precum  
şi de urările  inim oase d in  cele două cărţi poştale ale D vstre: una cu d a ta  de 30 
decem vrie 1940 şi a lta  cu data  de 31 decem vrie 1940, ora 11 noaptea. A m ândouă 
cărţile  poştale le-am  p rim it dum inecă la  5 ianuarie  1941. S âm bătă la  4 ianuarie  
anul acesta, am  p rim it o carte  poştală d in  Roma, de la  elevul D vstre d. P e tru  
Iroaie (...).

S ăru t m âna Doamnei Octavia şi să auzim  de b ine şS de voie bună.

Al. Vasiiiu
*

* *

7

T ătăruşi, 30 ianuarie  1941
O norate D om nule Profesor.

M iercuri sara. 22 ianuarie  a.c. am p rim it b roşura „G raiul viu — eorectiv 
stilistic" 14. Fără să .mă u it la adresa Dvs. •— noua Dvs. adresă — v-am  cunoscut

12 Comorile, Bucureşti. Academ ia Rom ână, Col. Din v ia ţa  poporului rom ân. 
Culegeri şi studii, voi. XXX. L ib răria  Socec şi Comp., C. Sfetea, P. Suru

13 N unta  in judeţu l Vâlcea, cu raport-p refa ţă  de C onstantin Brăiloiu, Bucu
reşti, C ultura Naţională, Col. Din v ia ţa  poporului rom ân. X X XV II, 1928, 53 p.

14 Leca M orariu. Graiul v iu  — corectiv stilistic, Focşani, 1940.
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•scrisoarea (...). Du, D om nule Profesor, m ă rog Iui Dum nezeu să trăiesc să mai 
prim esc cărţi şi scrisori, trim ese de Dvs. (...). din s trada M unteniei Nr. 14.

Vă m ulţăm esc cu adâncă recunoştinţă, câ şi din Bucureşti trim ite ţi „cu drag
lui băd iţa  Al. Vasiiiu" cărţi şi cuvinte bune. Luni sara. 27 ianuarie  a.c.. am  prim it
cartea poştală a Dvs., care a re  data  de 24 ianuarie. Mă în treb a ţi să vă lăm uresc 
dacă prin  satu l nostru  se zice ori de. Vă răspund  că, din câte am băgat dc sam ă. 
Sn T ătăruşi nu se aude rostirea ori de. La noi se zice daca, in loc de ori de. Se 
aude câte odată şi num ai de  singur. Am să mai bag de sam ă când voi auzi grăjnd 
oam eni de vrâsta m ea (eu fiind trecut de 65 ani la 15 ianuarie) ori şi m ai bătrân i, 
şi dacă voi prinde ceva de preţ, voi pune m âna pe condei şi vă voi Tace ştiut.

Tare aş fi bucuros să pot veni la Bucureşti şi pen tru  a îm plini do rin ţa  Doam
nei Octavia, şi pen tru  a auzi un cuvânt frum os d in  gura Dvoastre. Eu, de u ita t,
nu vă uit. O norate D om nule Profesor . dar num ai prilej să se iviascâ de a  scobori 

la  vale (...).
Mi-i inim a bună că în cercetările D vstre puneţi la  socotială şi slaba mea 

muncă. Aş mai scrie şi astăzi câte puţin , d a r  grijile şi frăm ân tările  care ne bân 
tuie, imi taie tot cu ra ju l (...).

S ărut m âna Doamnei O ctavia şi vă rog să prim iţi inimoase şi respectuoase 
închinăciuni de. sănăta te  şi voie bună.

Al. Vasiiiu

*

* *

8

Tătăruşi. 8 aprilie  1941
O norate Dom nule Profesor.

Vrem ea şi îm pre ju rările  nu  m i-au îngăduit să pot trage o fugă la vale. să vă 
văd in noua aşezare din Bucureşti.

La 20 m artie am scris m andatul de 200 lei, p la ta  abonam entului la „F ăt-F ru 
mos" pe a. XVI ; iar a doua zi, v ineri 21 m artie, l-am  d a t la  oficiul poştal Les
pezi. Aşteptam  ca pe viitorul Nr. al revistei să văd scris că mi-am plă tit datoria.

Sâm bătă sara 5 aprilie, m i-a venit o scrisoare de la Dl. Gh. K irileanu. care, 
p rin tre  altele, imi face ştiu t că m are necaz a d a t peste Dvoastră : Doam na Octavia
ii bolnavă şi „dusă la sanatoriu  p en tru  operaţie'*... Asta vâ m ai lipsia in aceste 
cum plite vrem i, când nu ştim  ce vom ajunge şi cum vom a junge ziua de m âne !...

Vă urez pu tere de a ţinea la p rubă cu acest cum plit val : iar bunei şi blajinei 
D oam ne Octavia. soţia Dvs. îi urez deplină şi i rabnică tăm ădu ire de boală. Şi 
•când va fi să se întoarcă vrem i mai bune, sâ vâ găsesc pe am ândoi, sănătoşi şi 
voioşi, aşa cum v-am  găsit (...) Sn decem vrie 1932 şi Sn mai 193615.

Al. Vasiiiu
*

* *

n
c. p.

Tătăruşi. 26 august 1941
Onorate Domnule Profesor.

Să nu fi fost v rem uri grele, aveam  să trag  o fugă la Bucureşti, să vă în treb  
de sănăta te  (...). La 21 august, poşta mi-a adus un pacheţel în care am găsit cartea 
Dvs. „Drumuri ciribire", 1 1G. Mai cetisem însem nări despre C irebiri în „Fât-Fru-

15 Aceste două date indică — fără îndoială — prile ju rile  când Al. Vasiliu- 
T ătăruşi a fost oaspete al fam iliei M orariu la C ernăuţi, participând  şi la vreo 
■academie, unde şi-a v ră jit auditoriul, cu  flu ieru l său.

16 Leca M orariu, D rumuri cirebire, I, P artea  I-a, Bucureşti. 1941.
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m os“, în conferin ţa  Dvs. „Istro-Rom ânii" şi in  „De-ale Cirebirilor", I. II. Acum 
m i-aţi dat p rile ju l să mai călătoresc cu gândul prin acel mic colţ. de păm ânt lo
cuit de „cel m ai mic şi m ai peric lita t fragm ent de neam  rom ânesc". Vă m ulţăm esc 
câ v -aţi gândit să dăru iţi acest volum aş de p re ţ „Za lu  gospodinu Al. V asiiiu cu 
bure inimc". C ercetat-am  biblioteca mea d in  a. 1932 şi am găsit cărţile  ce m i-aţi 
d ă ru it cu prileju l Academiei „Arm oniei" din 16 dccem vrie 1932. Aceleaşi inim oase 
cuvin te scrise pe ele, de Dvs. şi D oam na Octavia. C etindu-le am  bagat de sam ă 
câ mai sunt suflete bune pe lum ea asta. Văd că şi cu acest p rile j faceţi să se adi- 
verească un proverb indian tălm ăcit de G. Coşbuc : „Soarele, roşu răsare  şi to t 
roşu el apune. O m ul bun Sn zile rele e to t bun ca-n zile bune".

S ăru t 'm âna Doamnei Octavia şi Dumnezeu să vă înm ulţească anii vieţii cu 
pace şi bine şi m ultă sănăta te .

Al. V asiiiu
*

« *

10
C. P.

Tătăruşi, 12 feb ruarie  1942

O norate Dom nule Profesor,

Nr. de pe urm ă, 19, al B uletinului „M ihai Em inescu" a sosit la  T ătăruşi, toc
mai la 26 noem vrie 1941. A m estecându-se p rin tre  hârtiile  şi ziarele din cam era 
in care locuiesc, am  uita t de dânsul până mai zilele trecute, când l-am  găsit 
şi m i-am  adus am inte că trebu ia trim easă p la ta  lui. O trim it astăzi p rin  m andat 
poştal, rugându-vâ să mă ie rta ţi de lunga întârziere.

S ăru t m âna Doamnei Octavia şi vâ rog să p rim iţi respectuoase şi inim oase 
Închinăciuni de sănătate.

Al. V asiiiu

■*
* *

11
C. P.

T ătăruşi. 19 m ai 1942

Onorate Dom nule Profesor.

Odată cu această carte poştală vă înain tez un m andat poştal de 360 lei, din 
care, 300 lei p la ta  abonam entului la  „Făt-Frum os" pe anu l XVII — 1942; iar 
60 lei. p lata buletinului „M ihaiu Eminescu" a. X III (1P42) nr. 20. C h itan ţa poştei 
voi păstra-o  ca dovadă că după p u tin ţă  mi-am  ach ita t datoria  (...).

S ăru t m âna Doamnei O ctavia şi vă rog să prim iţi respectuoase u rări de mulţi 
ani cu sănătate.

Al. Vasiiiu

*
•Af #

12

Tătăruşi, 9 ianuarie  1943
O norate D om nule Profesor,

Mă făgăduisem  la plecare — in d im inea ţa de m arţi 15 decem vrie 1942 — că 
vă voi scrie cum voi ajunge acasă. N-a fost chip să mă pot ţinea de vorbă. V alu
rile, nevoile şi g rijile  m i-au ţin u t calea, m i-au s ta t  in cale. Vineri dim ineaţa. 18
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deccm vrie, am p lecat la  P iatra-N eam ţ sâ aduc acasă o nepoată elevă, a şcoalei 
norm ale. Apoi in zilele C răciunului am  fost nelin iştit că nu prim isem  nici o veste 
de la  doi nepoţi de pe front. Auzisem că unul ii răn it greu la  un picior, şi nu se 
ştie  dacă a fost răd ica t şi dus in cău ta re  la  v reun spital. De ce la lalt a m ers 
vestea că i s-au curm at zilele. In sara de m arţi 29 decem vrie am  auzit m ai de 
ales ; ia r  in d im ineaţa de joi 31 dccem vrie 1942, am auzit de>-a num e că si al 
doilea nepot a căzut pen tru  ţa ră  1... Vestea aceasta m-a tu lbu ra t peste m ăsură 
si m-a făcu t să um blu mai m ult buim ac şi zăpăcit o bună bucată de vrem e. 
Dacă n-aş fi cum mă cunoaşteţi, nu le-aş pune pe toate la  inim ă.

Văzând că vrem ea se p re  întârzie, am lăsat toate la  o parte  şi am  pus m âna
pe condei. Servitorul Dvs. a m ers cu m ine d rep t până la gară. Nu m ult am  sta t
şi apoi m i-am  vizat biletul şi după vreo ju m ă ta te  de cias m -am  su it in tren. I .a
11,30 am a ju n s la gara Heciu—L esp e z i; iar la 2 după am iază am ajuns acasă.

D espre chipul cum am  fost prim it şi om enit in cele trei zile. 12. 13 şi 14 de
cem vrie, de dvs. şi de buna Dvs. soţie. Doam na Octavia. in zădar aş scrie. Chipul 
cum  am g ră it cu Ovs. luni sara 14 decem vrie şi m arţi d im ineaţa 15 decem vrie, 
cred câ-i dovada ca am  cunoscut şi acum  — a treia  oară — câ am fost p rim it 
ca un fra te bun pe care nu l-aţi văzu t de m ultă  vreme.

Asem enea nu pot uita şi nu  ştiu  cum  sâ vă m ulţăm esc că m i-aţi da t prilej
să fiu fa ţă  şi să grăiesc la adunarea  Institu tu lu i de C ultură „Cernăuţi" in sara de 
luni 14 decem vrie 1942. De ne-ar noroci Dum nezeu cu o pace m ult dorită, aş câta 
sâ m ă urc la  deal la  C e rn ă u ţi17.

*
* J*C

Şi-apoi să vin la ceea ce v-am  făgăduit : Să vă scriu Sn ce num ere din „Uni
versul" se vorbeşte despre şezătorile „Armoniei".

I) In nr. 314 de luni i6 noiem vrie 1942, faţa  6, jos.
II) In nr. 317 de joi 19 noiem vrie 1942, faţa 5 (Expoziţia Facultăţii de Teo

logie şi a bibliotecii un iversitare din C ernăuţi (Aceasta nu-i Sn legătură cu „Ar
monia").

III) în  nr. 331 de joi 3 decem vrie, faţa  6.
IV) în  nr. 339, de v ineri 11 decem vrie 1942, am in tire  de colecţia m uzicală a 

„Armoniei", faţa 6.
V) In nr. 344, de m iercuri 16 decem vrie 1942, fa ţa  6.
VI) In nr. 351 de m iercuri 23 decem vrie 1942, faţa  6, despre „Şedinţa Insti

tu tu lu i de C ultură „Cernăuţi", din seara de luni 14 decem vrie 1942.
VII) In nr. 352 de joi 24 decem vrie 1942, fa ţa  6, se am inteşte de şezătoarea 

„Armoniei" de la 10 decem vrie 1942.

*
* *

Vâ mai spusesem  că in august 1935, cetind de-a m ărun tu l voi. II, ed iţia
11 — 1862 — din Letopiseţul Moldovei de M. K ogălniceanu am  păşit Ia cronica lui
Ioan Neculce o zicală pe care o aud în trebu in ţându-se şi astâz: Sn graiu l zilnic,
atunci când trebuie. Această zică ii „prea dc lesne", adică prea uşor, prea cu mare 
uşurinţă. Am sublin iat această zicere, atunci în 1935, d ar n-am pus zăloapă, n-am  
însem nat undeva şi nr. feţei. Pentru  aceea am fost nevoit să ieu Ia răsfoit întreg 
anul acesta şi să mă u it la sublinieri. în  ziua dc 7 ianuarie , anul acesta, am
găsit zicerea sublin iată, pe faţa 399, rîndul 6.

în  ed iţia  I-a din 1845 (tot voi. II al Letopiseţelor) această zicere se găseşte 
la faţa 439, rândul 14 de jos, sau rândul 25 de sus.

17 A şadar, o a  treia  p rezenţă a folcloristului Ia C ernăuţi, in sânul fam iliei 
M orariu.
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Cu prileju l căutării acestei zicale, am  mai d a t peste altele, şi dacă mi-a da 
Dumnezeu lin işte  şi curaj, le  voi scoate şi pe acelea şi vi le-oi trim ete  la  deal 
la  C ernăuţi.

Cu acest prilej de an nou, vă rog şi pe Dvs. şi pe buna şi b la jina  Dvs. soţie 
D-na O ctavia — sâ prim iţi din pa rtea  m ea cele m ai respectuoase şi inim oase urări 
de pace şi b ine şi mulţi ani cu sănătate. Asem enea vă rog să a ră ta ţi u rări de anu l 
nou, şi fra ţilo r Dvs., Dl. Profesor Victor M orariu  şi Di. Advocat A urel M orariu.

Al. Vasiiiu
*

* *

13
C. P.

T ătăruşi, 8 m artie  1943

O norate D om nule Profesor.

Vâ fac cunoscut că odată cu această scrisoare am  îna in ta t pe num ele Dvs. un 
m andat poştal dc 300 lei. p lata abonam entului la „Făt-Frum os" pe anul XVIII — 
1943 (...). Dacă s-ar îndrep ta vrem ea, b a tă r câ t de-o leacă. aş cău ta să mai vin la  
C ernăuţi unde poate a r  mai răsuna glasul flu ieraşului la vreo şezătoare a „Ar
moniei".

S ăru t m âna Doamnei Octavia şi vă rog să p rim iţi din partea m ea respectuoase 
şi inim oase închinăciuni de sănătate.

Al. Vasiiiu

❖
* *

14

T ătăruşi 15 iunie 1943
O norate Domnule Profesor.

In sara de luni 24 mai răm ăsese vorba să vă scriu cum am  făcut călătoria de 
la C ernăuţi, la  T ă tă ru ş i18. De la Dvs. până la  gară am  făcut vreo 40 de m inute. 
Am avu t când să-mi scot biletul. T renul a plecat Ia 5.14. La Heciu—Lespezi am 
ajuns la ciasurile 10 ; iar 'acasă, cam pe la 1 după am iază. Am m ers m inunat de 
b ine şi cu trenu l şi pe drum ul de la gară la Tătăruşi. Pe la  ciasurile 3 după 
am iază a început să picure de ploaie. M iercuri, 26 mai a  plouat toată ziua.

V-aş fi scris mai de m u l t ; d ar p rea am fost lua t de valu rile  vieţii şi de neca
zurile vrem ii de azi. Cât tim p am  prile ju l să stau la  D voastră ori la  d. K irileanu, 
u it de toate nevoile şi v ia ţa  îmi pare ra i şi trece ca o clipă. Cum vin acasă, lucrul 
se schim bă : insă gândul că mai su n t pe lum e oam eni buni. cari mă cunosc, 
imi dă pu tere şi îndem n să mai nădăjduiesc la  viaţă.

Am scos câteva ziceri din Tomul II ed iţia  a 11-a (a) Letopiseţelor lui M. K o
gălniceanu. care le m ai aud şi astăzi rostindu-se în sa t la m ine. unele mai rar, 
unele mai des. I.ista v-o tr im e t cu a ră ta rea  C ronicariului, feţei şi rându lu i în care 
se găsesc aceste ziceri. Cuvintele şi rostirile le-am  pus în tre  sem nele citării. Dacă 
le veţi putea folosi, m i-ar fi inim a bună.

S ăru t m âna D-nei O ctavia şi vă rog să prim iţi respectuoase şi inim oase închi
năciuni de pace. sănăta te  şi m ultă voie bună.

Al. Vasiiiu

18 in mai 1943. Al. Vasiiiu urcă p en tru  a p a tra  oară „in deal la  C ernăuţi", 
fiind oaspetele M orârenilor. K şi acesta un semn de p reţu ire  a  m arelui folclorist, 
cân tă re ţ din fluier, iscoditor de vechi izvoade, plăcut în discuţii, dar şi in m ăsură 
să facă faţă unor conferinţe solicitate de Leca M orariu pen tru  Institu tu l dc L ite
ra tu ră  pe care il conducea.

RELA ŢIILE L U I ALEXANDRU V A SlLlU —TATARUŞI CU LECA MORARIU 337

*
* *

15

T ătăruşi, 7 iulie 1943

O norate D om nule Profesor,

T reb u ia  să răspund  mai degrabă inim oasei Dvs. scrisori din 27 iunie (sosită la 
T ătăruşi m arţi sara, 29 iunie) ; d a r m -am  gândulu it să vă trim et şi câteva cuvinte 
şi rostiri p rinse mai de m ult de la sătenii mei. Le-aveam  scrise. Nu le-am găsit 
îndată. Astăzi le-am  găsit. Nu vi le pot trim ete tot acum. că socot să le însoţesc 
<le oarecare lăm uriri. Dar de acum, nu-i m ult până departe.

Am p rim it şi cele 5 fotografii. Mă în trebaţi dacă îmi plac. Cum să nu-m i 
placă, dacă mă a ra tă  aşa cum su n t — sau cum eram  la 24 mai a.c. — om trecu t 
de 67 de ani V Şi-m i plac cu a tâ t mai mult, că sun t făcute de Dvs. in p rim itoarea 
casă din strada M unteniei, şi incă in tr-o  fotografie a lă tu ria  de buna şi inim oasa 
Dvs. soţie. Doamna Octavia. Nu m -am  fotografiat de mult, şi când m-am uitat la 
ch ipurile scoase de Dvs., pare  că nu-m i venia să cred că-s aşa de bătrân  şi aşa 
de cărunt. Dar ceea ce a adăugat la m ulţim ea încre ţitu rilo r feţei şi a perilor 
cărun ţi sun t poate, şi cei peste 67 de ani, d a r  şi m ultele v a lu ri şi g riji care ne ba t 
şi ne am ârăsc in grelele zile de astăzi.

P ăstrez fotografiile scoase de Dvs. to t tn C ernăuţi, La 17 decem vrie 1932, când
şedeaţi lângă palatu l m itropolitan. P ăstrez şi o fotografie scoată de fratele Dvs.
Dl. A urel M orariu. în  g rădina D-sale, la  25 sau 26 mai 1936.

La 17 decem vrie 1932 eram  o leacă mai tân ăr şi mai dârzan ; la 24 m ai 1943
s-au mai adăugat aproape 11 ani !... Dacă n -ar fi ce este astăzi, mai că m i-ar veni 
să zic ca un bătrân  din vrem ea tinereţe i m ele : — toam na anului 1897 — „M ân- 
dră-i lumea de trăit, paca t c-am îm bă trân it !“(...).

Despre m unca Dvs. ştiu  — O norate D om nule Profesor — că nu şedeţi cum 
nu şede apa. Ş tiu că faceţi adevărată  m uncă rom ânească, şi din ceea ce văd la 
faţa 1—3 a scrisorii din 27 iunie, şi din ceea ce văd prin  ziare ; d a r  şi din ceea ce 
am  văzut de câte ori p rile ju l m -a adus (...) în prim itoarea şi fră ţeasca Dvs. casă.

S ăru t m âna d-nei O ctavia şi-i m ulţum esc pen tru  frum oasele cuvinte din scri
soare. Vâ m ulţăm esc şi Dvs. pen tru  grija  ce-mi p u rta ţi şi vă rog să p rim iţi din 
partea  mea cele m ai bune urări de pace şi b ine şi m ultă  sănătate.

Al. Vasiiiu

*
*  *

16

C.P. Tătăruşi, 23 august 1943

O norate D om nule Profesor,

Mă aflam  pe drum  aşteptând sosirea poştaşului, lun i după-am iază, 16 august
a.c. P rin tre  ziare m i-a adus şi cartea poştală a Dvs. scrisă la  P iatra , in casa b u n u 
lui nostru prieten, d. Gh. K irileanu (...).

B ine c-a da t Dumnezeu de-aţi scăpat te feri şi sunteţi cu m ultă voie bună. 
Vă m ulţăm esc şi Dvs. şi D-nei pentru  inim oasele cuvinte trim ese de la „Academia 
P ietrei-N “. şi câ la cias de voie bună puneţi la pom elnic şi pc Al. Vasiiiu de la 
Tătăruşi, unul din vechii ucenici sufleteşti ai D-lui Gh. K irileanu.

S ăru t m âna D-nei O ctavia şi să auzim  de pace şi de m ultă sănătate.

Al. Vasiiiu

22 — A n u a ru l  B u co v in e i
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Tătăruşi, joi 30 decem vrie 194Î 

Onorate Domnule Profesor,

Fiind lu a t de micile valuri locale, am u ita t să-m i fac şi eu cătră  Dvs. bă
trâneasca datorie  de sfin te le  seărbători .si anul nou. Plicuşorul Dvs. p rim it în sa ra  
de m arţi 28 decem vrie 194:!, m i-a adus am in te că incă-s v iu  şi m ă aflu  tră ito r 
in tre  oameni buni ai lui Dumnezeu. Vă m ulţăm esc respectuos de cuvinte bune 
şi de urare  (...) : ja r  Dvs., cu buna Dvs. soţie Doamna Octavia. să tră iţi să treceţi 
cu m ult peste v râsta care a ăvut-o părin tele  C. M orariu, când a părăsit lum ea 
aceasta.

Aşezând după rându ia lâ  ziarul „Universul am păşit în nr. 326, de dum inică
28 rtoem vrle 1943, faţa 8. înştiin ţa rea câ ed itu ra „M itropolitul S ilvestru" a tip ă rit 
şi a  da t la  lum ină ..Anuarul muzeului Bucovinei1', se ria  Il-a , anul I—II, 1943—1944. 
supt îngrijirea d-lui profesor N. G răm adă, d irectorul m uzeului. Să mă nim eresc 
in C ernăuţi, ca în dim ineaţa de dum inică 13 decem vrie 1942, poate l-aş căpăta de 
la d. G răm adă. I.a lib ră riile  din Folticeni. când am fost în zilele de 12 şi 13
decem vrie şi la lib răriile  din P iatra-N eam ţ, când am fost in zilele de 19 şi 20
decem vrie 1943. nu l-am văzut, că aveam  să-l cum păr. Din titlu l stud iilo r publi
cate se vede că a r  fi o  adevărată  „iscusită izbavâ" cetirea lui.

S ărut m âna Doamnei Octavia şi vă r o g  să prim iţi respectuoase închinăciuni
de m ultă sănăta te  şi voie bună.

>
Al. Va iliu

*
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Drăghiciu, luni 22 mai 1944

O norate Dom nule Profesor,

Mă frăm ântam  cu m intea, că unde vă veţi fi sălăşlu it de rândul acesta (...). 
Am cercetat ziarul „U niversul" şi in Nr. 132 din 15 mai a.c. la  faţa  5. am văzu t că 

Facultatea de Teologie (...) este evacuată la Râm nicul Vâlcea. G ândeam  să vă scriu 
pe adresa Facultăţii, când. m iercuri sa ra — 17 mai — poşta m i-a adus inimoasa 
Dvs. scrisoare. A flându-m ă la  prim ărie , am oftat num ai şi m i-am  ţin u t firea ; iară 
după ce am ajuns acasă, am cetit scrisoarea din nou. în treb ările  Dvs. m -au făcut 
ca şi mai ta re  să mă pândesc că azi nu  m ai sun t în T ătăruşi. Dacă eram  acasă 
şi era ţi acasă, nu vă dam  prile j să-m i puneţi a doua în treb are  despre bibliotecă 
şi, a  treia în trebare  „Cum a fost despărţirea de Tătăruşi ?“.

Tustrele in trebările-s dureroase. O norate D om nule Profesor, d a r  cele două de 
Ia urm ă sunt cum plit de dureroase, fiind in legătură cu ceea ce am avu t mai 
scum p p e  lu m e : biblioteca şi Tătăruşii, satu l meu de naştere, de copilărie, de 
tinereţe  şi de bătrâneţe...

Ce-am făcut cu biblioteca ? Am lăsat-o în  ş tirea  lui Dumnezeu. O p arte  din 
.ta la n t"  am  îngripat-o în păm ânt, ia r  a lta  p arte  a  răm as în sam a unui nepot al 
meu (...). Mi se rupe inim a, când mă gândesc ce că rţiv frum oase erau  în  cele 
aproape 2 000 de num ere ale bibliotecii m ele I...

Dacă imi era  u râ t şi eram  înăduşit de m ulte am ărăciuni — şi m ai m ult 
am ărâtă m i-a fo t viaţa, de aceea m ai la toată  nim ica îndată mi se umezesc ochii
— m ă duceam  în odaia cu biblioteca şi mă dam  la  sfat cu cei mai buni prieteni
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ai om ului lum inat, cu cărţile. Când am  p ără s it sa tu l T ătăruşi, Sn sa ra  dc dum i
nică 26 m artie  a.c. şi am pornit sp re  Paşcani, am lua t 19 volume tlin poveştile 
mele, pu ţine m anuscrise, şi am  lăsa t acasă ce m i-a fost mai drag pe lum e : Cărţile 
şi m ulte reviste de samă, in tre  care în treaga colecţie din „Făt-Frum os". Ara u ita t 
sâ iau două conferinţe : un a  „Despre cântecul popular" şi una „Despre I. Creangă". 
Mă m ângâi — puţin  — cu gândul câ mai su n t pătim aşi ca mine. In trenul care 
m -a dus la vale, m -am  în tâ ln it cu d. Gorovei. D-sa m ergea la Blaj. „Numai vreo 
5—6 rânduri de schim buri am luat cu m ine d-le V asiiiu ; încolo, toată biblioteca
m ea a răm as Ia Folticeni. Am lăsat 48V volume — legate în  piele — cuprinzând
corespondenţa in  legătură cu „Şezătoarea".

în ştiin ţa rea  cu plecarea in  pribegie a  venit p r ip it şi mai fă ră  veste. Cei din 
Tătăruşi, in m ăsură să ştie mai b ine m ersul treburilor, n -au  binevoit să-şi spuie 
că nu-i glumă. Cei care au  ş tiu t — şi eu n-am  fost „in g raţiile lo r“ — nu m i-au 
spus să m ă îngrijesc din vrem e. Ei şi-au  făcut rost de mijloacele de transport.
Unii şi-au  răd icat din casă toate lucruşoarele...

Eu am  aştep ta t in Paşcani, două zile. luni şi m arţi — 27 şi 28 m artie  — <i o 
în tâm plare  norocoasă a fost că m -am  p u tu t porni din Paşcani, m iercuri d im i
neaţa, 29 m artie  1944... Am ajuns la  Câm pulung, dum inică după am iază, 2 aprilie, 
unde am  dat peste un suflet a l lui Dum nezeu, d. p re to r Teodor Vasiiiu, refugiat 
d in  Satu-M are. Aici in Drăghiciu am ajuns luni după am iază 3 aprilie. Astăzi, luni
22 mai s-au îm plin it 7 săptăm âni de când fac um bră păm ântului, în com una 
Drăghiciu, jud. Muscel...

D espărţirea de Tătăruşi a fost peste m ăsură de dureroasă, căci nu ştiam  şi 
nu ştiu  cât de lungă va fi această despărţire...(...). Despre suferin ţele mele. până 
ce am  ajuns la  Câm pulung, in după am iaza de luni 3 aprilie, n u  vă pot povesti, 
că p rea se lungeşte scrisoarea. Vâ spun că după ce m -am  d a t jos din tren  in gara 
Goleşti, am in tra t în  biroul şefului de gară, să-l în treb  despre transportu l baga
jelor. A tâta  num ai, am apucat să-i spun. că-s învă ţă to r pensionar refugiat din 
judeţul Baia, apoi am  sta t câteva clipe neputând rosti nici un cuvânt, ci tot înghi- 
ţiam  noduri ca să-m i stăpânesc p lânsul ; d a r  lacrâm ile to t şi-au urm at drum ul 
lor... După ce m i-am  venit în fire, am spus şefului ce am  pe inim ă. Şeful s-a p u r
ta t cu m ine câ t se poate de frum os şi m i-a d a t lăm uririle  cerute.

L a Câm pulung, în  localul P refecturii, acelaş(i) lucru  s-a petrecu t ca şi la 
Goleşti. Firea bună şi b la jină  a A rdeleanului p re to r T. V asiiiu a fost doftoria 
lin iştitoare a durerii, câ azi nu mai sun t locuitor al satu lu i Tătăruşi. Judeţu l Baia...

După ce m -am  aşezat Sn Drăghiciu, am scris la  6 aprilie  la Bucureşti, adm i
n istra ţie i „U niversului", să-mi trim eată ziarul aici. Am scris d-lui A.P. Todor, de 
la  Academ ia Română, rugându-1 să mijlocească a mi se trim ete pen tru  „iscusită 
zăbavă" num erele din „A nuarul Arhivei de folklor" începând de Ia Nr. 4 înainte, 
şi se vam ai pu tea  căpăta to t p en tru  „iscusită zăbavă". P ână azi n-am  p rim it nici 
un răspuns. P oate D. Todor nu va mai fi fiind la  Academie, ori Doamne fereşte 
sâ nu se fi în tâm p la t alte nenorociri p ric in u ite  de cei cu „Societatea biblică, pen
tru  B ritan ia  şi străinăta te", care au tip ă rit B iblia în zeci de m ilioane de exem 
plare...

Am scris şi d-lui K irileanu la  P iatra-N eam ţ, d a r n-am  prim it nici un răs
puns. Astăzi a tâ ta  „iscusită zăbavă" fac, cetind ziarul „Universul" ; iar u râ tu l mă 
dă gata...

Mă gândesc, O norate D om nule Profesor, la  satul m eu şi la  căsuţa m ea bur- 
lăcească ; d a r mai m ult mă gândesc la nepotul A lexandru  cu soţia şi cei 5 copii, 
din cari. unul infirm , câ nu se poate pu rta , şi-i Sn vârstă  de 14 ani I... Două fete
— cele mai m ari — una de 22 de ani şi una de 17 ani le-am  lu a t cu mine.

„Unde să mă duc, moşule, cu fem eea şi cu cei 5 copii ?“

19 în tr-o  scrisoarea din Fălticeni către  I.eca M orariu, d ata tă  3 august 1945. 
A rtu r Gorovei ii îm părtăşeşte  durerea că din 16 volum e cu corespondenţă priv ind 
„Şezătoarea", lăsate  acasă Sn 1944, la plecarea în refugiu, a mai gă- it 12. Al. Vasi- 
liu pom eneşte de 48 volume, citând chiar cuvintele folcloristului fălticenean. Nu-i 
exclus ca A rtu r Gorovei, lu a t de gânduri şi, acum foarte bătrân , să fi u ita t cifra 
reală, mai ales că trecuse un an  de la m isiva către  p rietenu l de la  Tătăruşi...
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Ce va fi fiind de ei Se vor fi re tras  mai la vale de lin ia  focului ? Numai 
D um nezeu ştie..

Lungă spovedanie v-am  făcut. Dom nule Profesor, d a r  n-am  avut cum s-o 
fac mai scurtă . Vă m ulţăm esc cu m ultă recunoştin ţă şi respect, că „din Râm nicul 
pribegiei" Dvs. n-aţi da t u itării pe Vasiiiu de la  Tătăruşi. M ulţăm esc de asem enea 
D-lor profesori, preoţi fra ţi C icerone şi V aleriu Iordăchescu, V. Teşan, C. N. Tomescu.
O. Bucevschi, I. G răm adă, Ieşan, I. Zugravu (...), S. Reli şi N. G răm adă, toţi Mol
doveni de baştină cari cu prile ju l prim ei şedinţe a institu tu lu i „Cernăuţi*1 din Râm 
nicul Vâlcii, a u  trim es sa lu tări învăţătoru lu i Al. V asiiiu de la  T ătăruşi, care până 
la v râsta  de 68 de ani şi 3 lun i a tră it Sn vecinătatea Probotei lui P etru  Rareş.

Dacă se va îndura Dum nezeu de Ţ ara  Rom ânească şi neam ul rom ânesc (...) şi 
voi mai trăi, voi duce scrisoarea Dvs. ia Tătăruşi şi voi păstra-o  pună la  sfârşitu l 
vieţii, ca pe un preţios docum ent din vrem ea pribegiei noastre.

înda tă  ce voi prim i aici Sn Drăghiciu-M uscel, oficiul S tâlpeni, Nr. 2—3 al re
vistei „Făt-Frum os“ vă voi trim ete şi p la ta  abonam entului.

După venirea din în tâ ia  Dvs. pribegie, D-na Octavia m i-a povestit frum os şi 
duios, călătoria Dvs. cu Fulga şi cu moş Costache Belic (...) işi m ai departe  până Ia 
Bucureşti (...).

Vă rog să ară ta ţi respectuoase săru tări de m ână Doamnei Octavia şi să p ri
m iţi din partea  mea, a tâ t Dvs. câ t şi D-nii Profesori, care au  iscălit scrisoarea 
că tre  mine, cele mai inim oase şi respectuoase urări de pace dreap tă, m ultă şi de
p lină sănăta te  şi m ultă voie bună (...).

Al. V asiiiu
*

» •
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C.P. D răghiciu, m iercuri 21 iunie 1944

O norate Domnule Profesor,

Am prim it de curând Nr. 2—3 al revistei „Făt-Frum os“. M ăcar că-s peste 
m ăsură de am ărâ t şi cam strâm ptorat, vă înaintez p rin  m andat poştal abonam en
tul în treg  pe anul X IX  (1944), adică sum a de 800 (opt sute) lei. Am cetit îndem nul 
prietenesc din scrisoarea Dvs. cu data de 28 mai, de a mai face să scârţie peniţa 
pe hârtie, culegând ziceri m untene şi oltene, pen tru  Făt-Frumosul Dvs. A dânca 
şi dureroasa rană  sufletească pricinu ită  de faptul că nu  ştiu nim ica despre nepoţii 
mei răm aşi la  Tătăruşi, m i-a tăifct to t cu ra ju l de a mai pune ceva de sam ă pe
hârtie. „La acest fel de scrisoare, gând slobod şi fără  de valuri trebu  ieste"...... Ce
sosiră asupra noastră, cum plite vrem i (...), de nu  stăm  de scrisoare, ce de g rijă 
şi suspinuri !... Şed toată ziua dus şi u ita t, şi nu m ă pot p rinde d rep t de nimica.

S ăru t m âna doam nei O ctavia şi vă rog să prim iţi respectuoase şi inim oase 
u rări de sănăta te  şi voie bună.

Al. Vasiiiu

LES RELATIONS D ’ALEX A ND RU V A SILIU -TĂ T Â R U ŞI AVEC 
LECA M ORARIU

— L A  CORESPONDANCE ANDRESSEE AU PROFESSEUR Dlî BUCOVINE —

Râsum£

Le m ateriei ci-dessus presente les rela tions du folkloriste A lexandru  Vasiiiu, 
m aître  dY*cole â Tătăruşi, un village dans l’ancien departem ent de Baia (m ainte- 
n a n t le  departem ent de Iassy), avec Leca M orariu, professeur ă l’U niversite de
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C ernăuţi, bien connu com me linguiste, folkloriste e t publiciste, ed iteu r de revues
et au teu r de nom breux volumes.

On offre aux  lccteurs 19 m issives adressees au  ie ttre  de Bucovine. On detache 
de celles-ci la  m odestie de l’enseignant, fils de paysans, p rofondem ent lie  au village 
nata l. En relations d ’am itie âvec beaucoup d’intellectuels renom m 6s de tout le  
pays, A lexandru Vasiiiu reste  dans la  conscience de la  posterite comme un fam eux 
collectionneur de folklore, dont, l’Acadăm ie Roum aine a im prim e deux volumes. 
P as m ărie, il achete des m em ents d ’encliantem ent. Les gazettes ct les revues aux- 
nelle, oii il vivait des mom ents d ’enchantem ent. Les gazettes et les revues auxquel- 
quelles il e ta it abonne, le  ton te au  cou ran t avec la  vie sp irituelle  de la  patrie .

I.es le ttres em brassent la  periode 1929—1944 e t m etten t en lum iere l ’am itie 
et la  collaboration du  folkloriste dc T ătăruşi avec Leca M orariu. I .e  m aitre  d'ecole 
a  fait 4 visites â C ernăuţi, ou il a 6te bien accueili. De plus, il fit des conferenccs 
â l’In stitu t conduit par l’n iversîtaire  de Bucovine.

A ux souffrances provoquees â la fam ile M orariu p ar les deux refuges, cn 1940 
et 1944, A lexandru  Vasiiiu participe avec profonde tristesse. En 1944, il qu itte  lu i- 
meme le village natal. Ses neveux tu fe  dans la  guerre, la  perte  de la b ibliotheque 
et l'e rran ce  au sud du pays, on t u rgente la m ort de ce grand folkloriste, qui s’etein t 
en  1945. Leca M orariu a  surv£cu ju squ ’en 1963, ă Râm nicu-Vâlcea.

L a correspondance fait revivre une 6poque riche en realisations spirituelles 
e t apporte  des donnâes inconnues su r la  v ie  de ces deux amis.
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D IM ITRIE ONCIUL ŞI D ETERM IN ISM U L ISTORIC

RADU GRIGOROVICI

Mă în treb  cu ce d rep t îndrăznesc să m ă prezint in  faţa  D om niilor Voastre 
ca să vorbesc despre D im itrie Onciul, istoricul bucovinean, a lungat din Bucovina 
de sub stăpânirea austriacă de o n ed rep tă ţire  pe care nu  o pu tea  indu ra  cu se
n ină ta te  şi refug ia t in  inim a Rom âniei independente, la  Bucureşti, unde şi-a pu tu t 
desfăşura nestingherit şi stim at de toţi însuşirile sale înnăscute.

Nu sun t istoric, ci fizician. Am tră it insă din plin peste 80 de ani de istorie a 
Bucovinei şi Rom âniei, ani ce acoperă in te rvalu l de tim p d in tre  p răbuşirea im pe
riu lu i austriac scurt tim p după încheierea lungii dom nii a lui F ranz losef până 
la p răbuşirea  regim ului com unist de sub dom nia lu i Nicolae Ceauşescu. Am p ă
răsit Bucovina de două ori : prim a oară refugiîndu-m ă în 1914 cu fam ilia în Ro
m ânia la v irsta  de nici trei ani. a doua oară plecând in 1930 pen tru  totdeauna la 
Bucureşti. Am ajuns la b ă trân e le  v ice-preşedînte al Academiei Române. în al cărei 
scaun de preşedinte s-a stins din v ia ţă  în 1923 D im itrie Onciul.

Nu cred că aceste îm pre ju rări mă îndreptăţesc să vorbesc aici p rin tre  a tâ ţia  
istorici despre el. Am încercat de aceea să mă docum entez cât de cât mai degrabă 
cu priv ire  la personalita tea sa, decât asupra operei sale. pen tru  a desluşi de ce 
puţinele lucruri pe care le ştiam  despre D im itrie Onciul şi opera sa îmi inspirau  
o neobişnuită stim ă şi atracţie.

M-am bucu ra t să constat cu această ocazie că cel care mi-a fost profesor de 
istorie aproape in to ţi anii mei de în v ă ţă tu ră  la liceul „Aron Pum nul" din Cer
năuţi. profesorul Teodor Bălan, a scris o carte  dedicată in tegral celui despre care 
urm a să vorbesc. A fost publicată la 15 ani după m oartea lui D im itrie Onciul şi 
a fost p en tru  m ine mai m ult decât un  punct de plecare.

P rim a surpriză oferită de citirea ei a fost certificatul elevului D im itrie O n
ciul, ta tăl istoricului, m ai târz iu  preot la S tra ja , ob ţinu t la  exam enul de m atu
rita te  in 1851. Perform anţele la  d iferitele m aterii sunt descrise am ănun ţit : la  la 
tină şi greacă se lup tă cu lim ba germ ană, redă b ine conţinutul textu lu i tradus, 
d a r  cunoaşte mai pu ţin  bine faptele : la lim ba germ ană dă dovadă dc bune perfor
m anţe stilistice şi foarte bune cunoştinţe literar-istorice ; la  istorie şi geografie ex 
celează în iusta  concepere a faptelor. Si acum vine surpriza : obţine notele „exce
lent" la  aritm etică si „bine" Ia geometrie.

La rândul său fiul. istoricul D im itrie Onciul de mai târziu, excelează în 
clasa a  doua de liceu nu num ai la lim ba rom ână, la istorie şi geografie, d ar şi la 
m atem atică, iar la  bacalaureat notele bune la m atem atică şi fizică le în trec ch iar 
pe cele la  geagrafie şi istorie.

M-am lin iştit pu ţin  : se p a re  că in teresul pen tru  m atem atică şi fizică nu este 
incom patibil cu cel pen tru  istorie. Această constatare m -a făcut să cau t in p u ţi
nele m ele lecturi din şi despre D im itrie Onciul urm ele acestei duble înclinaţii şi 
mi se parc că ele suni in tr-adevăr evidente.

După ce audiase la  Viena cursuri tim p de trei sem estre în tre toam na 1879 
şi p rim ăvara  1881, Onciul revine acolo in sem estrul de iarnă 1889/1990. Aici va
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aduna m ateria le  pen tru  studiile sale la  K iegsarchiv, la Haus-, Hof- und S taa t- 
sarchiv precum  şi la d iferite Ibiblioteci şi urm ează un curs de m etodica cercetării la 
„Institu t fiir oesterreichisclie G eschichtsforschung" de sub conducerea profesorului 
O ttokar Lorenz. S -ar putea să-i fi aud ia t cursurile  şi în tim pul prim ei sale şederi 
la  Viena ; nu se ştie.

La inaugurarea cu rsu rilo r sale la  U niversitatea din B ucureşti, în 1896. Di
m itrie Onciul m enţionează şi foloseşte ca punct de yilecare aşa num ita  teorie se
culară a profesorului Lorenz, expusă de acesta cu 10 ani în urm ă Sntr-o lucrare 
Sn două volum e in titu la tă  „Die G esehichtsorschung in H auptrichtungen und Auf- 
gaben", apăru tă la Berlin in 1886.

I.orenz se inspirase d in  conceptele continuităţii şi determ inism ului istoric, 
fondate de m atem aticianul şi filosoful G ottfried W lhelm Leibniz la  finele secolu
lui XVII. După I.eibniz istoria este o ştiin ţă  exactă : cunoscând precis trecutul, 
putem  prevedea exact viitorul. Aceste concluzii rezultă din sistem ul „armonici p re 
stabilite" en u n ţa t de el însuşi, afirm ând că lum ea reală ar fi cea mai bună lume 
posibilă. Precum  se ştie, această afirm aţie  a fost com bătută cu ironie acerbă de 
Voi tai re in rom anul său in titu la t în evidentă bătaie  de joc „Candide".

In 1771) celebrul m atem atician  P ierre  I.aplace form ulează pen tru  toate feno
m enele m ecanice legea determ inism ului şi anum e in urm ătoru l fel : „Stadiul ac
tual al sistem ului natu rii este, evident, o consecinţă a ceea ce a fost Sn m om entul 
precedent, si dacă ne închipuim  o inteligenţă care la un m om ent da t ar cunoaşte 
toate rela ţiile  en tită ţilo r acestui univers, ea ar putea stabili poziţiile respective şi 
m işcările tu tu ro r acestor en tită ţi Sn orice m om ent in trecu t sau în viitor". Câ nu 
putem  realiza această perform anţă se datorează num ai „slăbiciunii m inţii noas
tre".

Ideile lui I,aplace s-au confirm at tim p îndelungat în fizica experim entală. 
Calculul p robabilită ţilo r şi m ecanica cuantică au mai ş tirb it d in  a to tpu tern ic ia  
determ inism ului laplacean chiar in fizică, d ar către  sfârşitu l secolului X IX  puţin i 
fizicieni a r  fi îndrăznit să conteste va lab ilita tea  sa.

D orinţa istoricilor de a da artei pa tronate  de Clio caracteru l şi prestigiu] 
unei ştiin ţe  exacte, cantitative, care foloseşte un form alism  m atem atic, ora uşor 
explicabilă.

Nu este deci de m irare câ Lorenz a Sncarcat să dea desfăşurării istoriei un 
caracter „armonic" în înţelesul lui I.eibniz, insp irându-se din fizica tim pului. F i
zicienii num esc „arm onică" cea mai sim plă m işcare care se repetă aidom a după 
in tervale egale dc tim p num ite perioadă. Ca exem ple de m işcare arm onică putem  
alege m işcarea unui pendul.

Şi atunci de ce sâ nu  fi p re lu a t şi istoricii term enul de perioadă pen tru  a 
structu ra  desfăşurarea Sn tim p a evenim entelor isto rice?  Dar lo re n z  voia să 
şi definească un ita tea de m ăsură în care să se exprim e perioadele istorice. Con
siderând că 3 generaţii — bunic, ta tă  şi fiu — form ează o „unitate sp iritua lă  
istorică", I.orenz alege secolul d rep t perioadă un itară.

D im itrie Onciul am plifică şi precizează teoria seculară. Mai m ulte perioade, 
în  general un m ultip lu  de 3, formează o epocă, iar „punctele fixe", care separă 
perioadele şi mai ales epocile, sunt evenim ente istorice de im portan ţă  m ajoră.

Cum scrie Teodor Bălan, istoricii rom âni „nu şi-au  însuşit teoria seculară" 
am plificată de D im itrie Onciul şi ap licată de el destul de anevoios istoiiei rom â
nilor.

Şi. iarăşi, lucrul nu  este de m irare.
In prim ul rind  şi fără supărare , nu am p u tu t constata că dragostea şi p r i

ceperea în ale m atem aticilor sau fizicii a r  fi foarte răspând ită  p rin tre  istorici — vi 
nici reciproca nu se întâlneşte prea des. tn  această p riv in ţă  Onciul era o excep
ţie : el, omul severităţii, rigurozităţii şi exactităţii, atunci când cău ta să-şi con
firm e teoria, era  silit să asim ileze in tervalul de 163 de ani d in tre  cucerirea Daciei 
(106) şi evacuarea ei de că tre  rom ani (271) cu unul sau două secole, ceea ce nu 
putea să-l satisfacă şi nu putea scăpa nici adversarilo r teoriei seculare în form a 
ei riguroasă. D ar astfel do concesii le găsim şi la fizicienii doritori să-şi confirm re 
cu orice p reţ potriv irea d in tre  propria  lor teorie şi experienţă.

In al doilea rând , D im itrie Onciul, ven it din Bucovina în Rom ânia, contrasta 
cu lum ea ce-l înconjura. O spune m ult mai frum os decât aş putea s-o spun eu
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Sextil Puşcariu  la m oartea lui Onciul, am in tind  de felul în care-1 respinsese pe 
Ş tefan losif la exam enul de licenţă, reproşându-i, ca unui student oarecare, câ 
a cutezat să se prezinte nepreparat. „Dar acest pedantism  a fost bun. A juns din 
şcoala serioasă a institu tu lu i „fiir oesterreichiche Geschictsforschung" Sn B ucureştii 
fascinaţi de rom antism ul istoric al lui Haşdeu, Onciul introduce şcoala riguros 
ştiin ţifică, făcând sem inar şi învăţând  pe elevi m etoda cercetării", constată Puş
cariu.

Genialul elev al iui Onciul care a fost Vasile F ârvan  dă, in stilul său in 
com parabil, în al treilea M emorial, tin în ţeles mai profund dragostei pentru  m a
tem atici a învăţătorului său  : „Cel acum  adorm it a fost om ul legilor, legăm intelor 
şi legăturilor. El a fost inlănţuito.-ul : s-a în lăn ţu it şi pe sine şi pe alţii Sn ceea 
ce e ra  o rându ire prealabilă, poruncă legală a oam enilor, desfăşurare m inuţioasă 
a logicei, determ inism  absolut a  metodei. O, de câte ori nu ne revoltam , noi cei 
iuţi şi neastâm păraţi, de opririle  lui in loc pen tru  perfecta clarificare in corecti
tud ine şi sistem ă a m ersului lucrărilo r noastre 1 Ci dacă gândurile cele nouă se 
nasc din exploziile de ordonate şi nebune ale deslănţuitorilor, ţă rile  şi naţiun ile  se 
păstrează prin  oprelişte in târzietoare ale Snlănţuitorilor".

Toate acestea nu erau  deloc exagerate. In tr-adevăr, în p rim a din lecţiile de 
deschidere ale lui D im itrie O nciul a cursului de Istoria Rom ânilor la U niversitatea 
clin Bucureşti in ianuarie  1919. el tratează lin subiect ex trem  de vast. cum il in
dică titlu l lecţiei : „Ideea la tin ită ţii şi a un ită ţii naţionale". Acest subiect a r  fi 
fost aborda t de oricare altu l în mod rom antic, cu efuziuni patrio tarde, mai ales in 
atm osfera em oţională a încheierii victorioase a războiului după atâ tea  suferin ţe  şi 
răs tu rn ă ri de situaţii. Textul de 20 de pagini al lui Onciul se desfăşoară aproape 
în întregim e după o logică şi intr-o  înşiru ire tem porală perfecte, punctată  de vreo
40 de trim iteri, cuprinzând adeseori citate mai lungi sau titlu ri com plete de opere 
Sn lim ba la tină  sau versuri din poeţi rom âni. C ursul a re  aproape structu ra  unei 
lucrări ştiinţifice de fizică. îm părţită  in introducere, docum entare, parte  experi
m entală, in te rp re tare, discuţii si concluzie.

Mă tem că până acum nu v-am p rea spus lucruri noi şi că nici nu v-am  
convins de corelaţia d in tre  talen tu l m atem atic  al lui D im itrie Onciul si tend in ţa 
sa de a periodiciza rigid desfăşurarea evenim entelor istorice.

Sper totuşi câ ceea ce vâ voi spune în continuare, vă va su rp rinde în oare
care m ăsură.

De când Onciul a părăsit Bucovina pen tru  Bucureşti, a  trecut m ai m ult de 
un secol. In acest răstim p determ inism ul laplacean a suferit lovituri grele chiar 
Sn fizică.

In microcosmosul atom ilor şi al particu le lo r elem entare se constată, de pildă, 
câ se poate prczice ce fracţiune d in tr-u n  m are num ăr de atom i ai unui elem ent 
radioactiv  se vor transform a Sn a lt soi de atom i în tr-un  interval de tim p dat. Dar 
nu  putem  prezice care a n im e  d in tre  atom ii in cauză vor fi cei care se vor tran s
form a. Deci, la nivelul m icrocosmosului, determ inism ul capătă doar un caracter 
statistic, pierzând caracteru l său absolut, valab il chiar la nivelul fiecărui proces 
elem entar in parte.

Mai mult, se dovedeşte că în aceeaşi lum e a in fin itu lu i mic, nu  se pot face 
sim ultan m ăsurători exacte ale poziţiilor şi m işcărilor en tită ţilo r unui sistem, de
oarece eu câ t vrem  să m ăsurăm  mai exact aceste m ărim i, cu a tâ t pertu rbăm  mai 
m ult sistem ul. Acesta este renum itu l p rincip iu  de incertitud ine al lui Heisenberg. 
care stă la  baza m ecanicii cuantice.

Fizicienii an ilo r interbelici, destul de zdruncinaţi de aceste lim itări impuse 
determ inism ului, an răsu fla t bucuroşi că. cel puţin , universul maeroscopic mai 
ascultă de determ inism ul laplacean.

Deceniile d in  urm ă au scos totuşi la iveală in toate dom eniile macrocosmo- 
sului, nu num ai în cel al fizicienilor, com portări ciudate ale unor sistem e reale, 
re la tiv  sim ple, a căror evoluţie în tim p a r  fi treb u it să fie perfect predictibilă. 
Sâ ilustrăm  această afirm aţie  p rin tr-u n  exem plu intuitiv .

Să începem cu o pereche de păsări de curte. Să presupunem  că ele se vor 
Snmulţi, în condiţii ideale, după o lege m atem atică exactă : populaţia unei gene
raţii date  va fi egală cu aceea a generaţiei precedente rid icată  la o putere pro
porţională cu hrana oferită, rapo rta tă  la num ărul anim alelor. Dacă, tle exem plu,



:il0 RADU GROGOROVICI

oferim  fiecărei păsări doar h rana necesară pen tru  suprav ie ţu ire  şi luăm  această 
porţie  d rep t un ita te  de h rană , a  doua generaţie  va fi egală ca num ăr cu cea in i
ţială, căci pu terea  la care vom ridica num ăru l in iţia l va fi egal cu 1.

Dacă vom dubla h rana  totală, fiecare pasăre  va prim i două porţii, pu te rea  la 
care vom ridica num ărul in iţial de 2 păsări va fi 2. deci generaţia  a doua va 
consta d in  4 păsări. Acum insă fiecăreia din păsări ii v a  reveni clin nou num ai 
o singură porţie de h rană  şi generaţia a treia  şi toate cele oare vor urm a vor 
consta d in  4 păsări.

Dacă creştem  din nou can tita tea  de h rană la S porţii, fiecărei păsări ii vor 
reveni iarăşi două porţii, deci g eneraţia  a p a tra  va cuprinde 4- 10 păsări. Apoi
însă se în tâm plă ceva c iu d a t : ficcărei păsări ii revine num ai o ju m ă ta te  de por
ţie ; deci generaţia a 5-a va consta din 16 1 /2 -4  păsări, ceea ce înseam nă că am 
revenit la  situaţia  de la  generaţia a  3-a şi. dacă vom  continua să hrăn im  păsările  
cu 8 porţii, generaţiile vor a lte rn a  in tre  una de 16 şi una de 4 păsări. T rebuie să 
sporim  h ran a  la 13 porţii pen tru  ca generaţiile să alterneze regulat, d a r  p red ic tib il 
in tre  117.5 . 1,69 ; 57,2 şi 2,5 păsări. Sporind mai departe  h ran a  in paşi din ce in 
ce mai mici. generaţiile vo r a lte rn a  progresiv în tre  8. 16, 32... valori, până ce la 20 
de porţii seria de valori devine haotică, nepredictibilă. Vă citesc prim ele 15 v a
lori ob ţinute pe calculator : 3 2 : 8.7; 143,4; 2.0; 1021.5); 1,1; 10.7; 84,4 2.; 1553: 
1.0 ; 5.6 ; 471,7 ; 1.3 : 55,7.

Un lucru sem nificativ  se petrece şi a tunci când hărn im  colo 16 păsări din 
generaţia a 4-a cu 16 porţii. F iind vorba de 1 porţie per pasăre, ele nu se vor 
înm ulţi. Dar dacă sporim  h ran a  la 16.C1 porţii, deci cu 0.6 la m ie, obţinem  urm ă
toarea serie surprinzătoare de num ere : 16,02 : 15,98 ; 16.07 : 15.91 ; 16,19 ; 15.70 ; 
16.57 : 15.97 : 17.86; 13.25; 22.6 ' :  0.05- 49,21 ; ".5!> ; 302,8; 1,35; 35,7 : 4.97: 175,13: 
3,60 : 111,57 1.97 ; 246,25 : 1.43 ; 54.97 ; 3,21 ; 335,7 ; etc.

Am exem plificat astfel cele două caracteristici im portante ale sistem elor ne- 
lin iare , guverna te de legi exacte, d a r  in care  in te rv in  variab ile  rid icate  la  puteri 
mai m ari decât unitalea : nepred ictib ilita tea desfăşurării în tim p  şi sensibilitatea
ex trem ă la p e rtu rb ări foarte slabe.

Fireşte, meteorologii au în tâm pinat cu bucurie concluzia câ, în ciuda cunoaş
terii exacte a datelor meteorologice la un m om ent dat. evoluţia vrem ii nu poate 
fi prezisă cu exactitate, justificând astfel nereuşitele lor frecvente. D im potrivă, fi
zicienii s-au îm păcat cu greu şi încet cu ren u n ţa rea  la posib ilita tea de a preve
dea exact evoluţia unor sistem e m icroscopice, ch iar când legile care guvernează 
această evoluţie sunt cunoscute, exacte şi perfect determ inate la nivel elem entar.

Astăzi dom eniul este la  m are m odă !
Ca şi meteorologilor, istoricilor nu  li se m ai poate p re tinde  să prevadă co

rect viitorul, ch iar dacă a r  cunoaşte exact trecutul, având in vedere com plexitatea 
legilor ce guvernează rela ţiile  d in tre  oam enii ce com pun societatea în care trăiesc, 
ch iar dacă aceste legi a r  fi perfect determ in iste  şi, cu a tâ t  m ai m ult, dacă a r  fi 
doar statistice.

Pe când tră ia  şi lucra D im itrie Onciul. punerea ia îndoială a determ inism u
lu i clasic a r  fi echivalat cu o blasfem ie. D ar sp irite le  cu ad ev ăra t m ari ale unei 
epoci date  sun t tocmai cele care-i pun la îndoială tabu-urile. in lă tu rându-le  p ân ă  
la urm ă, după ce au  constatat că respectarea lor ii pune in conflict cu realitatea.

D im itrie Onciul nu a p u tu t depăşi faza îndoielii cu p riv ire  la valab ilita tea
determ inism ulu i istoric. Ii stă teau  in cale ch iar concepţiile dom inante in acea 
vrem e in ştiin ţe le  exacte. Dar îndoielile generata  de contradicţiile cu realita tea
ap a r in tr-o  formă mai m ult sau mai puţin  voalată în mai toate exprim ările  isale.

Astfel, la  inaugurarea cursurilor la U niversitatea din Bucureşti, în 1896, On- 
ciul afirm ă că trecutul trebuie cunoscut pen tru  a înţelege  prezentul, .şi lăm urind 
prezentul, să se poată bănui v iitorul. Deci prim a etapă a r  corespunde descoperirii 
legilor care guvernează evoluţia istorică, ceea ce i se pare  realizabil, in tim p ce a 
doua etapă, asigurarea pred ic tib ilită ţii v iitorului pe baza cunoaşterii prezentului 
şi a acestor legi este p riv ită  cu oarecare scepticism .

Zece an i mai târziu, in d iscursul de recepţie la  A cadem ia Rom ână. Dimi
trie  Onciul acordă aceeaşi încredere posibilităţii in ţeu g erii prezentului, d a r vede 
rostul istoriei nu  in prezicerea, chiar num ai aproxim ativă, a  viitorulu i, ci in „în
d rep tarea  viitorului*. Rolul studiului trecu tu lu i se abate deci de la prevederea unui
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viitor imuabil, predeterm inat, că tre  d irija rea  viitorului înspre ţe luri determ inate 
de interesele naţiunii. Rolul cercetării istorice devine din pasiv activ, Onciul re
nun ţând  deci la  valab ilita tea determ inism ului istoric.

Cu încă 14 ani m ai târziu, in 1920, stim ula t de term inarea victorioasă a p ri
m ului război mondial şi realizarea României Mari, D im itrie Onciul re ia  in A nalele 
Academiei Române ideea periodicizării istoriei rom ânilor, îm părţind-o . precaut, 
doar în 3 epoci lungi de câte 6 secole, succedîndu-se cu o „regularita te deosebită" 
în „serii sim etrice, caracteristice de la epocă la epocă". In p lin  război, in aprilie  
1918, la  deschiderea cursurilor. Onciul reia şi ideea determ inism ului istoric pen
tru  a-şi încura ja  auditoriu l şi poate şi pe sine însuşi, vorbind despre o „lege sau 
o rd ine  suprem ă" care „cu necesitate istorică ne va conduce la  îndeplin irea m enirii 
noastre  in tre popoare". Peste doi ani şi jum ătate , in toam na 1920, va fi din nou 
mai lucid şi mai rezervat, spunând că regu laritatea cu care s-au succedat epocile 
caracteristice ale istoriei rom ânilor „pare a fi determ inată  de o lege sau ordini* 
ineren te fenomenelor istorice".

Aş v rea  să cred ea sp iritu l olim pian, d a r  nelin iştit al lui D im itrie Onciul.
pe care-1 evocăm aici cu adm iraţia  cuvenită, se găseşte p rin tre  noi. aude ce vo r
bim  şi află, dacă n-o şi ştie, despre în frângerea suferită de principiul determinis
m ului istoric, care i-a cauzat a tâ ta  frăm ântare. S u n t convins că ştirea i-ar face 
plăcere, căci ii va perm ite să vadă in ezitările sale încercări de evadare din că
tuşe le  unei constrângeri la care-1 obliga sp iritu l său  m atem atic, riguros, clar care 
erau  generate doar de „slăbiciunea m inţii om eneşti" — ca să folosim cuvintele 
lui Laplace — şi care s-au  dovedit nejustificate abia in zilele noastre.

Această descătuşare de determ inism ul istoric, m otivată recent şi prin  teoria 
haosului determ inist, perm ite istoricilor : ă s • a lă tu re  fără rezerve concepţiei lui 
D im itrie O nciul despre rostul istoriei, aşa cum a form ulat-o in 1906 : istoria a re  
m enirea să descopere adevărul despre trecut, clar nu „adevărul absolut", ci „ade
văru l pen tru  scop", căci „a îndrep ta v iitorul este problem a d in  u rm ă şi tot rostul 
istoriei".

DIM ITRIE ONC1U1. ET I.E D fiTERM W ISM E HISTORIQUE

Răsume

I.’auteur. descendent d’une fam ilie qui a joue un  certain  role dans le passe 
d e  la Bucovine, tem oin du deroulem ent des ev6nem ents le long de p r e q u ’un 
siecle, aborde ici. d 'une m aniere m oderne, interdiscip linaire . l’a ttitu d e  de l’histo- 
rien D im itrie Onciul p ar rapport au determ inism e historique. A vânt fait ses etudes 
â Vienne, ou il a participe aux cours donnees p ar le professeur O ttokar i.orenz. 
D im itrie Onciul a  rep ris  e t am plifie ia  theorie secutaire. qui s’in sp ira it de la phy- 
sique du temps. Celui qui alini t in troduire â l'U niversite de Bucarest une met ho
ţie rigoureusem ent scientifique d 'in te rp reta tion  du phenom ene h istorique sera scep- 
tique q u an t â la  possibilite de cette science de p red ire l’avenir. I,e fait qu 'un  es- 
p r it raccorde en âgale m esure aux  exigences de la  physiqtie e t  aux  lois qui go'u- 
vernont l’6volution h istorique a  cssave de p rendre st's distances par rapport aux 
cliches m entaux de son tem ps ne peut qu 'eveiller l’adm iration  de ceux qui e tu - 
d ient l'oeuvre de l'h istorien ne â S tra ja  en Bucovine.



D IM ITRIE ONCIUB, COLABORATOR AL REVISTEI 
„CONVORBIRI LITER A R E", ÎN  CORESPONDENŢA 

CU IACOB C. NEGRUZZI

OI.GA ŞTEFANOVfCI

In tre  num eroasele scrisori ad resate  de o serie de personalită ţi ale culturii şi 
istoriei rom âneşti (George Bnriţiu. I. L. Caragiale, Nicu Gane, DUiliu Zam firescu. 
Gh. Panu. Teodor V. Ş tefanelli. Ioan Bogdan ş.a.) lui Iaeob C. Negruzzi, se înscriu  
şi cele sem nate de istoricul D im itrie Onciul, în care se află im portan te date au to
biografice, referitoare la începuturile ac tiv ităţii sale ştiin ţifice şi c ire  s-au  dovedit 
a fi de un real interes p en tru  istoricul literar.

Aceste docum ente au  fost p rinse în slova tiparu lu i p rin  strădu in ţa  lui I. K. 
Torouţiu şi Gh. Cardas. autori ai lucrării „Studii şi Documente literare“, cu a ju 
torul acordat de Ion Bianu. lu liu  Tuducescu şi Gh. Nicolaiassa, care au adus con
tribu ţii în special în descifrarea unor pasaje  din scrisorile cercetate.

D im itrie Onciul se adresează lui Tacob C Negruzzi p rin  interm ediul episto
la r in perioada 188*1—1892, tim p în care istoricul devine unul d in tre  colaboratorii 
de nădejde ai revistei „Convorbiri literare", a lături de m ari scriitori ai neam ului, 
activ itatea sa pe tărâm ul ştiin ţei istorice — de caro s-a p reocupat — fiind accep
ta tă  şi încu ra ja tă  intens.

Din conţinutul unor scrisori rezultă existen ţa unei bogate corespondenţe in
tre  D im itrie Onciul şi lacob C. Negruzzi, din care s-a mai p ăs tra t din nefericire 
doar o parte, deoarece ceea ce avea să se în tâm ple cu arh iva  acestuia din urm ă.
o rela tează chiar el în su ş i: „casele m ele au fost ocupate tim p de 23 luni de o ş ti
r ile  duşm ane, care n-au  av u t g rije  să-m i cru ţe nici biblioteca, nici h â rtiile ..." '.

Cele mai m ulte scrisori au  fost trim ise din satul Vicov, locul copilăriei şi al 
vacanţelor de m ai târziu, pe când era profesor la C ernăuţi. în tr-u n  num ăr mai m ic 
su n t şi cele trim ise din C ernăuţi, in care istoricul il inform a de cele mai m ulte 
ori pe Negruzzi despre activ itatea sa şcolară şi despre felul in care decurgeau lu 
cru rile  în pregătirea  doctoratului.

Din epistola trim isă la 13 m artie 1884 din Vicov, se desprindea m ulţum irea 
lu: Onciul pen tru  aprecierea care i se făcuse p rim ulu i său  studiu  istoric publicat 
in „Convorbiri literare", luga-Vodu, dom n al M oldovei la 1374 şi 1400, socotind-o 
ca pe o în c u ra ja re 2, ceea ce-l va face să a f irm e : „ca începător pe calea publica- 
ţiunii... asem enea sen tin ţă  trebuie num aidecât să încurajeze a urm a cu zel n es tră 
m utat studiile în treprinse pe câm pul istoriei noastre, unde avem  incă p rea m ult a 
lucra'*3. Cu aceasta de fapt. după p rop ria  m ărtu ris ire  au  început publicaţiile sale

1. I. C. Negruzzi, Analele Academ iei Române. Secţ. lit. S. III. tom I. ni. 2, p. 1.
2. O notiţă  redacţională ară ta  că istoricul încercase din 1873 să colaboreze la 

această revistă, dar din cauza unor defecte form ale, articolele ii fuseseră re 
fuzate, „Convorbiri literare", 1873. VII, p. 284.

3. I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş, Studii şi Documenta literare. Bucureşti, 1931. 
voi. I, p. 208.
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istorice. In tre  cei c;ire-i apreciaseră studiul se află şi istoricul A. D. Xenopol. care,, 
deşi n u  adm itea concluziile lu i Onciul, rem arcase totuşi ferm ita tea analizei făcută 
izvoarelor şi coroborarea lor. Onciul anun ţa  in scrisoarea trim isă acum. că accepta 
ap ariţia  broşurii la 1 aprilie, dorin ţa  sa fiind dc a-1 a lă tu ra  prin  publicare, diser- 
ta ţiunii lui de doctor in istorie (Despre originile sta tu lu i român), care fusese su
pusă cenzurării.

Tot din Vicov. acesta trim itea  !a 30 august 188-1 spre publicare la  aceeaşi re
vistă, studiul „Dragoş fi  Bogdan", p rim ind  mai apoi cu m ulţum ire ş tirea  bunei p r i
m iri de care se bucurase noua sa iucrare  şi a încrederii acordate in întocm irea 
unei dări de seam ă asupra  cărţii lui A. D. Xenopol, „Studii asupra stăruinţei ro
m ânilor in Dacia Traiană” M aterialul intocm it s-a in titu la t „Dare dc scamă cri
tică'' şi a ap ă ru t in „Convorbiri literare“ în  anu l u rm ător, cu toate că au  ex ista t 
unele piedici, in u rgentarea finalizării lui. Cu aceeaşi ocazie, el trim itea  corectura 
unei era te  pen tru  partea  publicată a  studiului său „Dragoş f i  Bogdan", ca şi unele 
îndreptări p en tru  partea care urm a sâ o publice in  continuare.

In legătură cu acelaşi capitol im portan t al istoriei Moldovei, care l-a preocu
pat pe D im itrie Onciul, aflăm  inform aţii im portan te d in tr-o  a ltă  scrisoare, care 
datează din august 1887, în care işi exprim a îndoiala in ceea ce privea  posib ilita
tea scrierii unei notiţe asup ra  propriei lucrări, „Istoria Bucovinei". Cu această 
ocazie afirm a : „O notiţă bibliografică asupra  propriei scrieri nu pot să dau ; un 
ex tras din această scriere a r  pu tea  fi p riv it ca un fel de reclam ă ce m i-aş face 
însum i, iar traducerea com pletă nu  cred că a r  îi de trebu in ţă. Scopul scrierii mele 
e în prim a lin ie didactic, cu p riv ire  la trebu in ţele  noastre din ţa ră  şi a publica 
in tr-o  revistă din Rom ânia o p a ite  din istoria ei, ce priveşte mai ales terito riu l 
Bucovinei, nu  cred câ a r  fi o  lucrare nim erită. Deci reg re t că în punctul acesta, 
nu vâ pot împlini d o r in ţa "5. Ca urm are, se ho tăra  să trim ită  o scurtă  no tiţă  asu
p ra  m itului lui l.aslău, pe care il explica cu a ju to ru l unei legende ungureşti, mai 
b ine rlocal in studiul său  „Dragoş şi Bogdan". Jn aceeaşi scrisoare il asigura pe 
I.C. Negruzzi câ nu va întârzia să trim ită  la tim p pentru  A lm anahul Societăţii 
„Homânia Jună" d in V iena cercetările sale asupra A săneştilor si B asarabeştilor 
(lucrarea urm a să fie publicată m ai târz iu  şi Sn rev ista „Convorbiri literare").

Este binecunoscută cercetarea în trep rinsă  de D im itrie Onciul asupra originii 
T t'rii Rom âneşti (al cărei trecu t i se p ărea  m ai în tuneca t decât cel a l Moldovei) 
şi a figurii legendare a lui Negru Vodă, finalizată p rin  redactarea unui studiu in 
tr-o  perioadă de mai bine dc doi ani. Din afirm aţia  sa, în tr-o  scrisoare datând  
din 13 octom brie 1890 se înţelege in ten ţia  ca, in acel an aniversativ , să realizeze 
un studiu special consacrat descălecatului lu i Radu Negrul. Tot acum  îşi expunea- 
preocupările legate de stud ierea rela ţiilo r A ustriei cu principatele rom âne în se
colele al X V II-lea şi al X V III-lea. m otiv p en tru  care solicita secretaru lu i „Junimii" 
inform aţiile care-i lipseau, despre această problem ă. Astfel, el cerea date  şi copii 
de pe m anuscrisul Cronicii lu i Radu Greccanu, d in  Pom elnicul de la Câm pulung  
si din Cronica anonim ă . „num ai a tâ t câ t tratează despre începutul Ţării Româneşti 
şi de Radul Negru" fi, insistând asupra  realizării unor confruntări care îi trebuiau  
,.p a rte  pen tru  critica cronicelor, p a rte  p en tru  rectificarea, cronologiei".

P entru  a  avea certitud inea unor studii fără greşeli, Onciul le-a transcris în a 
in te de a le da spre tipărire , fap t care  a produs o în târziere în tr im iterea  lor. „Cu 
cea mai op in tită  silin ţă  n-am  p u tu t sfârşi m ai curând transcrierea  părţii tr im ise"7, 
îşi exprim a istoricul in continuarea scrisorii regretul. în tâ rzie rea se mai datorase 
şi fap tulu i că in  perioada aceea m ai avusese unele problem e legate de activ itatea 
şcolară, după cum va afirm a in scrisoarea trim isă d in  C ernăuţi la 31 octom brie

4. lbidem , p. 209 ; D. Onciul, Teoria lui Roeslcr. S tud ii asupra stăruinţei româ
nilor in  Dacia Traiană de A. D. Xenopol, „Convorbiri literare", X IX  (1883—  
1886), p. 131.

5. I. E. Torouţiu  şi Gh. Cardaş, op. c i t ,  p. 215.
G. D. Onciul, Scrieri istorice, voi. I, Bucureşti, 1963, p. 68
7. I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş. op. cit., p. 215.
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1890 (era perioada când, obţinuse câteva sem estre concediu de studii, pregătindu-se 
p en tru  a  m erge la  specializare academ ică la  un iversită ţile  din V iena şi Berlin).

Tot acum, făcea prom isiunea că va trim ite  in luna noiem brie o p;irte d5n 
lucrare , pen tru  a pu tea fi publicată p ân ă  la  sfârşitu l anului.

A flând câ în  anu l 1891 A cadem ia Rom ână a decis să serbeze aniversarea a 
600 de ani de la întem eierea principatu lu i Ţării Rom âneşti, Onciul îşi m anifesta 
speran ţa  că prin  studiul său asupra problem ei (cu o nouă explicaţie) va aduce o 
con tribu ţie  esenţială la  un a  d in tre  cele m ai in te resan te  m om ente ale istoriei, mai 
ales cu p riv ire  „la elem entul istoric al tradiţiunlS"8, p en tru  care încerca o expli
caţie nouă, în tem eiată pe o p ro fandâ docum entare. Istoricul era nedum erit de fap
tul că Tocilescu, căru ia  îi trim isese m anuscrisul despre Radul Negru, nu-i dăduse 
incă nici un răspuns declarând c ă :  „deci nu  pot scrie mai m ult despre acest m a
nuscrip t decât ceea ce spun in nota 3“. De asem enea, el solicita : „...să b inevoiţi 
a  vorbi cu d-1 Socec ca să-m i scoată separat (Sn vreo 30 de exem plare) coaiele din 
Convorbiri ce vor cuprinde studiul meu, cu pag inatu ră orig inală şi fără  a lt adaos 
decât indicaţiunea ..Din „Convorbiri literare" XXIV, 1890/1", pusă în rândul de 
sus, de pe pagina prim ă" B.

In scrisoarea sa din 22 m artie  1891, trim isă din C ernăuţi, D im itrie Onciul il 
anun ţa  pe Negruzzi că nu va putea participa la serbarea Academiei d in  Bucureşti, 
în  schimb, trim itea capitolul 11J d in  stud iu l său despre Radul Negru, capitolul iv  
urm ând sâ-1 expedieze pen tru  num ăru l din iunie, „fiind mai greu de tratat**n  
(in anu l 1891 nu a p u tu t merge la  Bucureşti, la  serbarea Academiei, ocazia ve
nind după pa tru  ani, când cu adresa nr. 8796 din 18 noiem brie 1895 a fost nu
m it profesor la U niversitatea din Bucureşti, la catedra de „Istoria Rom ânilor până 
Ia sfârşitu l veacului al X V lI-lea“) ;l.

în  legătură cu finalizarea redactării studiulu i despre Radul Negru, istoricul 
seria la 29 mai 1891 că : „Timpul fiind acum  prea în a in ta t va trebui să in treru- 
pem  publicaţia pen tru  iunie şi să lăsăm  sfârşitu l pen tru  iulie, când SI va tr i
m ite " 1-. Dorea sâ facă o ediţie separată  a acestui studiu, solicitând to todată tr i
m iterea num erelor din „Convorbiri literare" in care a apăru t m aterialul, p en tru  a
face corectarea pentru  tipar, fiind m ulte erate. Onciul işi propusese ca odată cu
studiul despre R adu Negru, să retipărească şi lucrarea  „Drcgoş şi Bogdan** ca şi 
teoria lui Roesler, pe care  urm a să o prelucreze, iar apoi cu toate cele trei studii să 
form eze un volum de 2C0 de pagini asupra originii rom ânilor.

In tr-o  scrisoare din februarie  1892, trim isă din C ernăuţi, D im itrie Onciul işi 
preciza v iitoarea colaborare pen tru  num ăru l jubiliar. După propriile  sale m ărtu 
risiri, işi făcuse două proiecte şi anum e : un studiu  m etodic despre periodizarea 
istoriei rom ânilor, cu titlu l ..ICpocele istoriei Rom âniei şi împărţirea ci" şi care a  
fost rostit ca discurs de recepţie la A cadem ia Rom ână în anu l 1906 şi al doilea 
despre în râu rirea  um anism ului asupra istoriografiei rom âne, care insă nu a fost 
publicat. Autorul declara cu m ultă  sincerita te  că : „întârziind  cu R adul Negru imi 
este acum peste pu tin ţă  de a sfârşi la tim p unul d in tre  aceste studii, lipsindu-m i 
tim pul necesar. Astfel, spre m area m ea păre re  de râu , n-aş pu tea contribui pen
tru  num ărul jub ilia r decât ce am  sâ public din Radul N egru dacă credeţi, că 
sfârşitu l acestei scrieri a r  putea să afle loc în el" ’3. D orinţa sa e ra  de a fi 'în
ş tiin ţa t despre ho tărârile  pe care Negruzzi urm a sâ le  ia, a tâ t  in  legătură cu 
publicarea sfârşitu lu i lucrării, câ t şi cu p riv ire  la  viitorul revistei „Convorbiri li
terare", problem e asup ra  cărora era încă nedum erit. Sugestia lui era ca rev ista 
să-şi angajeze doi redactori tineri, unul p en tru  realizarea p ărţii ştiin ţifice şi li
terare , a ltu l pen tru  p artea  b e le tr is tică11. Concluzia sa era că „dacă sacrificiile m a-

8. Ibidcm , p. 215.
9. lb idem , p. 216.

10. D. Onciul, op. cit., p. 69.
11. I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş, op. cit., p. 225.
12. lb idem , p. 220.
13. lb idem , p. 221.
14. lbidem .
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te ria le  nu s-ar pu tea purta , a tunci a r  fi de datoria  sta tu lu i să subvenţioneze o 
revistă lite ra ră  de o asem enea im portan ţă p en tru  cu ltu ra naţională, până ce p u b li
cul va fi m ult mai educat pen tru  un lucru  ca acesta” 1S. Onciul işi exprim a re 
gretu l că, aşa cum auzise, cu num ărul ju b ilia r  a l »Convorbirilor literare", revista 
u rm a  să-şi înceteze activ itatea, .ceea ce dacă s-ar adeveri, in m are pagubă a li
te ra tu rii noastre a r  fi fost'*,li. Această veste se a lă tu ră  celei referitoare  la faptul 
că Negruzzi hotărâse, după jub ileu l de 25 de ani (1892), să se re tragă  de la  con
ducerea revistei. El va ren u n ţa  însă la  această calitate  in 1895, după ce işi asociase 
d in  1893 „un num ăr de autori din g eneraţia  tâ n ă ră “, pe care îi in iţiase in proble
m ele conducerii revistei şi in coniinuarea operei incepute de generaţia prece
dentă ,7.

Tot din corespondenţa istoricului aflăm  despre preocupările sale in sconui 
realizării schiţelor biografice ale lui M ihail K ogălniceanu şi Lascăr Catargiu. Dar 
pen tru  câ în lite ra tu ra  de specialita te ce o avea la dispoziţie nu a afla t toate d a 
te le  necesare, Onciul solicita lui Negruzzi, în tr-o  scrisoare d in  20 iulie 1887 c* 
m ai m ulte inform aţii p riv ind  această problem ă (în anul 1918, când se îm plineau 
100 de ani de la naşterea iui M ihail Kogălniceanu. istoricul mai scria un m ate
rial in titu la t „Mihail Kogălniceanu. M emoriu la centenarul naşterii lu i", publicat 
şi în „Analele Academ iei Române", in care, analizându-i activ itatea, aprecia „viaţa 
prodigioasă şi bogat roditoare, care a fost una din gloriile României în epoca dc- 
renaştere  naţională şi p o lit ic ă " l3. Un interes deosebit va m anifesta şi în prezen
ta rea  cu m ultă sobrietate totuşi, a  personalităţii lui B. P. Haşdeu, A. D. Xenopol. 
Ion C aragiani, Duiliu Zam firescu. Eusebie Popovici ş.a.

Cunoscându-l bine pe poetul basarabean  Nicolai S tam ati, fiul scriitorului 
C onstantin  S tam ati, D im itrie Onciul îl ruga pe Negruzzi într-o  scrisoare din iulie 
1887 să aibă bunăvoinţă de a-i citi câteva d in  versuri şi chiar a i le publica i'â - 
rerea sa fiind că : „la câteva dintr-inse.le veţi afla a tâ ta  bun, pen tru  a le pute- 
faco p arte  de incura jatoarea ospitalita te  a „Convorbirilor literare" w. Nu se st -- 
cum au fost p rim ite  poeziile lui N. S tam ati la această revistă, ceri c că din scri
erile  sale nu  s-a publicat nimic.

Analizând conţinutul scrisorilor lui D im itrie Onciul că tre  Iacob C. Negruzzi. 
sc desprinde activ itatea sa bogată la revista „Convorbiri literare", unde şi-a publi
cat o parte  din studiile sale istorice. D in această colaborare va izvorî şi legătura 
personală cu m entorul junim iştilor, T itu  Maioreseu, faţă de care a n u tr it o .admi
ra ţie  deosebită .şi în legătură cu care  afirm a : ....învă ţa t care in nobila luptă
p e n tru  adevăr, pen tru  bine şi frum os şi-a cucerit un loc de onoare în Panteonul 
Rom âniei şi în istoria neam ului rom ânesc" ai.

DIM ITRIE ONCIUL. COLLABORATEUR DE LA REVUE 
„CONVORBIRI LITERARE". EN CORRESPONDENCE AVEC 

IACOB C. NEGRUZZI

R6sume

A force de com m enter Ies le ttres envoyees par l’historien D im itrie Onciul â 
Iacob C. Negruzzi pendant la periode 1884— 1892. l’au leur presen te des aspects de 
Ia vie. e t surtou t de l’activ ite scientifique de celui-ci.

D ans les le ttres  envoyees de C ernăuţi e t de Vicov. D im itrie Onciul parladt au  
sccreta ire  de la  societe „Junim ea" de son activile didactique, l'e tape ou se trou-

15 D. Onciul, op. cit., p. 73.
J.t>. I. E. T orouţiu  şi Gh. Cardaş, op. cil., p. 221.
17. lbidem .
18. D. Onciul, op. cit., p. 32—83.
19. 1. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş. op. cit., p. 210.
20. D. Onciul, op. cit., p. 26.
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vait sa th6se de doctorat, tout en insistan t sur ia possibilite de publier d an s Ia 
revue „Convorbiri literare" quelques etudes historiques, qu’il avait d'crites. De
cette mani&re, il est evident que ses principalcs crGations dans le dom aine de
rh isto ire  on t trouve un espace de publication dans les colonnes de cette revue.

Un au tre  fait qui r£sultc des pages de ces le ttres est le s u iv a n t: D im itrie 
Onciul a en tre tenu  des rela tions avec une serie de personnalites de la  cu ltu re de 
Roum anie et de Bessarabie, relations qui influonceront sur son activite.

A 70 ans depuis la  m ort de rh isio rien , cot a rtic le  est un hommage â la  me~ 
m oire de D im itrie Onciul. p ar lequcl l’au teu r essaie de donner sn contribution â 
la  conaissanca des aspects m oins connus de la vie de D im itrie Onciul.

3.1 — A nuaru l Bm-ovlnot



VLADIM IR DUM ITRESCU —  CERCETĂTOR AL NEO-ENEOLITICULUI 
DE PE TER ITO R IU L ROM ÂNIEI

I. CONTRIBUŢIA LUI VLADIMIR DUMITRESCU LA CUNOAŞTEREA 
DIVERSELOR CULTURI NEO-ENEOLITICE DIN ROMÂNIA

GEORGETA SAFTIAN

In evoluţia istorică a neoliticului rom ânesc o problem ă im portan tă este aceea 
a m odului cum s-a desfăşurat procesul neolitizării in ţin u tu rile  noastre. Ea poate 
fi analizată din două puncte d eo seb ite :

— ca un proces al evoluţiei locale a unor colectivităţi care. cu încetul, au 
trecu t de la un mo<l de trai nom ad, specific epocii mezolitiee, la modul de trai 
sedentar, cu toate elem entele neoliticului, sub o pu tern ică in fluen ţă m eridională :

— ca un proces declanşat şi apoi desăvârşit da to rită  răspândirii treptate , a 
unei „roiri" d inspre ţinu tu rile  sudice ale Peninsulei Balcanice, a unor grupuri de 
com unităţi neolitice dezvoltate, până in nordul T ransilvaniei şi ia n -  au asim ilat 
restu rile  populaţiei locale mai vechi.

„Cât priveşte etriogeneza populaţiei neolitice din spaţiu) carpato-danubian.
dacă neoliticul a fost in trodus aici p rin tr-o  m igraţie len tă  a  tribu rilo r anatoliene- 
est-m editeraneene. nu e mai pu ţin  adevăra t eă acestea nu au  p u tu t nimici, ci au 
asim ilat trep ta t tribu rile  locale epipaleolitice. Acest fap t m i se pare câ reprezin tă 
nu  num ai o explicaţie valabilă din punct de vedere dialectic, d a r el rezultă in 
chip clar din toate exam enele antropologice făcute până acum , care au indicat 
până  in neoliticul târziu p rezen ţa unor elem ente protoeuropeid£ alături de acelea 
m editeraneene şi an a to lien e"’.

D e-a lungul an ilo r s-au p u r ta t discuţii cu priv ire  la  eventuala existenţă, in 
ţin u tu rile  noastre, a unui neolitic p receram ie l. Cel p resupus era pus in legătură 
cu orizontul cardial, orig inar din regiunea csi-m eciiteranecană asiatică, păre re  com
bătu tă cu d iferite argum ente de V ladim ir D um itrescu '. C ercetătorul a ra tă  că, ţ i 
nând  seam a de descoperirile din Tesalia ale lui V ladim ir Milnjcic. nu trebuie 
exclusă aprioric posib ilita tea găsirii in v iito r a unui neolitic aceram ic .şi pe te ri
toriul României.

In tr-adevăr, descoperirile a trib u ite  neoliticului aceram ic din Asia A nteri
oară, C ipru şi Tesalia duc la concluzia că m ajoritatea acestor descoperiri în tru 
nesc cele mai m ulte d in tre  elem entele care au în d rep tă ţit pe cercetătorii respectivi 
să le încadreze in această prim ă etapă a epocii neolitice. A tunci când V ladim ir 
M ilojcif a  a tribu it descoperirile sale din Tesalia neoliticului p receram ie - - ară ta  
V ladim ir D um itrescu4 — aceste descoperiri în truneau  m ajoritatea elem entelor spe
cifice neoliticului : la Argissa, fusese in tr-adevăr un sat cu colibe arse si cu vetre
__________ >___________________________  . 1  ; i

1 V ladim ir Dum itrescu, Cu privire la c m  rnoi veche cultură neolitică d in
România, SCIV, 21, 1970. 2. p. 199; Emil Condurachi. V ladim ir D um itrescu. M ircea
D Matei. Ilarta arheologică a României, Bucureşti, 1972, p. 12.

2 D um itru Berciu, Cultura Haman'gia. No: contribuţii, I, Bucureşti. 1966. p. 2ti—
31 ; idem. Zorile istoriei in  Carpaţi şi la Dunăre. Bucureşti, 1966. o. 55.

3 V ladim ir Dum itrescu, In legătură cu rcch im c i cu lturii' Hamangia, Peuce,
II, 1971, p. 3—8.

•1 Idem , Cu privire Ia rea m ai veche cultură neolitică (fin România, SCIV r
21. 1970, 2, p. 187—199.



G E O K C I-T A  S A IT .'A N

cu num eroase wi.se de ovi-caprine şi ch iar un fragm ent d in tr-o  unealtă de p ia tră  
şlefu ită . Ia r  precizarea că aşezarea a fost de lungă d u ra tă  indica tocmai şi o an u 
m ită stabili Uite a  unor crescători de anim ale domestice şi a unor cultivatori p r i
m itiv i de plante.

S tim ulat do descoperirile clin Tesalia şi po rn ind  de la  prem isa că şi mai Ia 
nord, in partea  cen trală  şi de nord a Peninsulei Balcanice şi ch iar Sn stânga Du
nării au p u tu t ex ista  com unităţi neolitice care  nu  cunosc ceram ica, D um itru Ber
ciu. deşi a a ră ta t la inceput că „protoneoliticul preceram ie răm âne  încă o p ro 
blem ă'' a  încercat curând după aceea să încadreze in această e tapă a „protoneoli- 
ticului" un num ăr destui dc- im portan t de descoperiri şi anum e : s tra tu l IV de la 
C rvena S tijena — in M untenegru — atrib u it de Benafi mezoliticului. precum  şi 
unele descoperiri d in  ţa ra  noastră , lăcu te la  Băile H erculane in Banat, la  Malul 
Roşu (lângă Giurgiu) şi în Dobrogea®. A rgum entul său principal îl constituie p re
zenţei m icrolitelor geom etrice la Crvena S tijena si Băile H erculane (unde s-au des
coperit şi oase de oaie presupus domestică), tehnica şi form a unor unelte de la 
M alul Roşu. precum  şi p re tin sa  ex isten ţă a unui s tra t neolitic accram ic în peş
tera „I,a Adam" din Dobrogea. Aceste descoperiri nu po t fi aduse însă Sn sprijinu l 
existenţei unui neolitic preceram ie, deoarece lipsa oricăror dovezi de cu ltivare a 
p lan te lo r ca şi lipsa unor unelte specifice neoliticului sun t argum ente ce vorbesc 
de la sine in ace,st sens. I)eci. nici o descoperire de până acum  p e  te rito riu l Ro
mâniei nu în truneşte  acel m inim um  de condiţii necesare pen tru  a nu pu tea vorbi 
de un neolitic aceram ic0.

Deci si1 poate adm ite  că procesul de neolitizare a fost declanşat şi desă
vârşit de com unităţi evoluate, pătrunse  d in  a fa ra  regiunilor noastre, „din sudul
Peninsulei Balcanice (unde, mai înainte, veniseră Sn p a rte  din A sia Mică şi Modi- 
te rana  orientală), aducând şi în spaţiul carpato-danubiano-pontic cuceririle ca 
pitale de ordin economic, cu adevărat revoluţionare (de aceea se şi vorbeşte de 
„revoluţia neolitică"), ob ţinu te începând incă d in  m ileniul IX î.e.n. de unele
populaţii din Asia A nterioară şi apoi din Egipt" r.

In procesul de neolitizare lin rol im portan t l-ati avui com unităţile Starcevo- 
C'riş. De fapt. g rupurile Criş-StarCevo de origina balcanică, sud-dunăreanâ, tre 
când la nord de D unăre in sud-vestul ţării, au pă truns to t mai adânc, ocupând, 
după cum se ştie, cea m ai m are  p a r te  a  te rito riu lu i n^rd-dunărean  al României, 
cu excepţia poate a zonei ex trem e de nord -no rd -vest8. Totodată, se  pare  că p u r tă 
torii. desigur num eroşi, ai acestei cu lturi nu au ocupat nici sud-estul M unteniei 
şi nici Dobrogea 9 (unde, de altfel, nu au fixst descoperite incă nici un fel de 
dovezi de locuire om enească din neoliticul tim puriu). In iţia l acest lucru a fost 
atribu it insuficienţei cercetărilor. Explicaţia este însă cea dată  de geografii e ;av  
au stud iat în ultim ul tim p p la tform a continentală subm arină a ţărm ului răsă ri
tean  al M ării Negre. Ei au dovedit că, îna in te  de începutul epocii neolitice, a 
avu t loc o creştere a nivelu lui apelor m ării, inundând te renurile  joase din stânga 
D unării până spre confluenţa cu râul Argeş şi din Dobrogea.

Priv ind polem ica cu p riv ire  la cea mai veche cultură neolitică din Ro
m ânia. V ladim ir D um itrescu a susţinut, până la proba contrarie , că aceasta 
este tot cultu ra Criş-Starcevo, cliiar dacă până acum  ea nu a fost identificată şi 
în  Dobrogea.

La sfârşitu l neoliticului tim puriu  se constată o m işcare de populaţie şi în 
cuprinsul Peninsulei Balcanice. O serie de com unităţi ale culturii Vineri, carac
terizate  p rin  vase do dim ensiuni medii, do culoare cenuşie şi neagră, o rnam en
ta te  cu caneluri au a ju n s p ân ă  in nordul Iugoslaviei şi în  B anat înlocuind tre p 
ta t pe cele de tip Starcevo-Criş. C om unităţile de tip  Vinca s-au răspândit încă 
din prim a fază spre est şi sud-est în O ltenia, a jungând  trep ta t până la  vărsarea

5 D um itru Berciu, Neoliticul preccramic in  JBalcani, SCIV, 9, 1908, 1, p. î» 1—93. 
ti V ladim ir Dum itrescu, op. cil., p. 187—199.
7 V ladim ir D um itrescu, A lexandru Vulpe, Paria inainte de Dromihete, Bucu

reşti, 1988, p. 24.
8 V ladim ir Dumiti-escu, op. cil., p. 194.
9 V ladim ir Dum itrescu, A lexandru  Vulpe. op. cit., p. 30.
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Jiu lu i Sn D u n ă re 10. Pe terito riu l din vestul O lteniei au vcn :t i.i contact cu 
purtă to rii culturii Dudeşti. G rupurile  de com unităţi Vini-a au „roit" înspre, nord 
şi mai ales nord-est.

V ladim ir D um itrescu este de p ăre re  că în treaga regiune a sud-estului Eu
ropei in vrem ea neo-eneolitică a s ta t Sn strâns şi perm anent contact cultura! 
ru  lum ea egeică şi cu aceea a Asiei Mici, p in tenul cel mai în a in ta t al Asiei 
A nterioare, aşa încât nu se poate vorbi num ai despre clem ente izolate Sn cadru! 
unei singure culturi, cum este aceea do tip VinOa, ci de o legătu ră  de ordin 
mai ftener.nl ■*.

P roblem a da tării acestei culturi a s tâ rn it num eroase controverse. Descope
rirea  tâb life lc r de la  T ărtă ria  de că tre  Nicolae Vlassa a dat p rile ju l atât, desen 
p e r ito ru lu i12 cât şi a lto r cercetători, partizan i ai cronologiei scurte, să folosească 
aceste piese în favoarea concepţiei lor şi să Ie considere d rep t o dovadă grăitoare 
câ începutul culturii neolitice V in?a-Turdaş nu poate fi situat decât după începutul 
m ileniulu i I ii i.Ch. D espre argum entele invocate şi despre piesele de !a Tăr- 
tă ria  vom mai reveni, cort este că V ladim ir D um itrescu a  considerat că în nici 
un caz cu ltu ra  V inca-Turdaş n-a p u tu t fi contem porană eu cu ltu ra  bronzului 
anato lian  de tip  T rm a I—II, fiind m ult an terioară  acesteia şi că fazele A şi B 
ale cu ltu rii V in ia-T urdaş sunt an terioare  sfârşitu lu i m ileniului IV S.Ch. De ase
m enea, cercetătorul a m enţionat că şi paralelizarea în tim p a fazei a treia (C'i 
de la Vinca eu cu ltu ra  Boian A d in  M untenia şi d in  B ulgaria, propusă de 
H o lste i:t. i se p a re  to ta l inacceptabilă.

S tra tig rafie  şi tipologic de altfel, este astăzi cunoscut că Sn M untenia cui - 
tu ra  Boian este precedată cie cu ltu ra  Dudeşti, care a  avu t un rol im portan t Sn 
naşterea ci. Totodată, cercetătorii sun t de acord că această cultură. Dudeşti, 
este, in lini: rener.de. sincronă eu faza Vinca A. chiar dacă, eventual, după cum  
rem arca V ladim ir D um itrescu, începutul acesteia din u rm ă s-ar situa puţin  înain tea 
începutului culturii Dudeşti.

Evoluţia cu ltu rii VinCa a fost îm părţită  în  Iugoslavia Sn câteva faze. după 
periodizarea propusă de V ladim ir Milojcii- în fazele A, B l ,  B 2, C şi D '■*, ia r  
după M iliutin G arasan in  in fazele V inca-Turdas 1. VinCa-Turdaş II, V in ia -P lo in ik  1. 
V inC a-P loănikT Iaşi VinSa-PloCnik 11 b  P en tru  terito riu l pa trie i noastre s-a cău ta t 
să se definească d iferite le  faze pe baza descoperirilor de la noi. Aşezările cele 
m ai cunoscute sun t P a r ţa  din B anat. Rast, ch iar lângă D unăre, în O ltenia, T urdaş 
d in  T ransilvania , pe Mureş. îm p ărţită  în  general Sn p a tru  faze principale — A,
B, C, D — (recent au fost propuse mai m u lte )1B, acestea se înscriu  in două m ari 
e t a p e : V infa-T urdaş (fazele A şi B) şi V inca-PIocnik (fazele C şi D), dar, în  
Rom ânia ultima nu a fost identificată , constatându-so num ai în O ltenia un aspect 
în tâ rz ia t num it B2/C I7. !.a sfârşitul fazei Vini-a B2, aspectul Turdaş din T ransilvania 
are o evoluţie proprie , continuată Sntr-o etapă ce corespunde cronologic cil faza C. 
când in tră in contact cu d iferite  cu lturi cum  ar  fi Biikk, S zakalhât şi Tisa.

Aproape Sn acelaşi tim p eu populaţia care a adus la  D unăre şi dincolo ele 
C arpaţi cu ltu ra  Vinca, a lt g rup de populaţie m erid ională aduce Sn sud-estul 
O lteniei şi Sn sudul M unteniei cultura Dudeşti.

10 Săpăturile  lui V ladim ir Dumitrescu.
11 V ladim ir D um itrescu, Sem nificaţia  şi originea unu i tip  dc figurină fem i

nină descoperită la Rast, SCIV, 7, 1956, 1—2, p. 111.
12 Nicolae Vlassa, Cronolagx) o f the Neolilhic in  Transilvania in  the L ight 

o f th e  Tartc.ria S e ttlem en t’s Stratigraphy, Dacia, N.S., V II, 1963, p. 485—494.
13 F. Holste, Z ur c.hror.ologischen S te llung  der VinCa-Keram ik, W PZ, XXXVI,

1939 (apud VI. D um itrescu, op. cit., p. 112).
14 V ladim ir Milocjuc, Chronoloqie der jăngeren  S te in ze it M ittelund Siidost- 

europas, B erlin , 1949, p. 69 (apud E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României, B ucu
reşti, 1987, p. 33).

15 M iliutin G arasanin , Preisiorija na tiu  Srbije, I, Belgrad, 1973, p. 96 (apud.
E. Comşa, op. cit., p. 33).

16 Gheorghe Lazarovioî. Neoliticul Banatului, Cluj, 1979.
17 V ladim ir Dum itrescu, A lexandru  Vulpe, op. cit., p. 31.
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Unii d in tre  cercetătorii rom ani, a tunci fii tui a fost descoperită şi defi
n ită  cu ltura Dudeşti, au considerat, date fiind asem ănările categoriei de vase 
negre cu decor canelat, că de fapt este vorba de un com plex cu ltu ral legat 
do cu ltu ra  V in c a 18. C ercetările arheologice din câteva aşezări au  perm is deli
m itarea cu lturii D u d e ş t i c â t  şi dem onstrarea faptului că este o cu ltu ră deo
sebită de cu ltu ra Vinca, d a r având unele elem ente asem ănătoare. Asim ilând şi 
unele elem ente ale culturii StarCcevo-Criş, de la care pare să fi p re lu a t şi p re 
d ilecţia  pen tru  unelte m icrolitice din silex şi obsidiană. purtă to rii cu ltu rii Du- 
deşti au  folosit la început decorul incizat al ceram icii, ca apoi Sn u ltim a fază să 
folosească excizia puţin  adâncă. „Această tehnică va contribui efectiv la valoarea 
om am enticii produse de cu ltu ra  Dudeşti, stând totodată la baza unora d in tre  
realizările  cele mai preţioase ale culturii V ădastra" 2a.

Tn funcţie de o descoperire de la Dudeşti — unde la periferia  aşezării, in 
tr-un  com plex închis d in  faza m ijlocie a  cu ltu rii Dudeşti, s-au  găsit o serie de 
fragm ente ceram ice specifice p rin  formă şi decor, fazei mijlocii a  culturii c e ra 
micii lin ia re 21 şi a cronologici cu ltu rilo r neo-eneolitice d in  Rom ânia în lu 
m ina datelor C 14, s<> poate susţine că favx*le evolutive ale culturii Dudeşti au 
fost paralele Sn tim p cu fazele târzii ale culturii ceram icii lin iare  din Moldova, 
şi că perioada de inceput a cu ltu rii Dudeşti a  fost contem porană cu o fază 
tim purie a culturii V inCa22.

Cam în acelaşi tim p când în sudul Rom âniei au sosit pu rtă to rii cu ltu rilo r 
V infa şi Dudeşti. in nord-estul ţă rii au p ă tru n s grupuri im portan te de purtători 
ai culturii ceramicii liniare cu note muzicale. P lecate din Cehia şi Slovacia, după 
ce au  parcurs o cale ocolită pe la  nord d e  C aroaţi p rin  sudul Poloniei şi prin 
vestul Ucrainei, aceste grupuri de populaţie au ocupat în treaga Moldovă (cu 
excepţia părţii sud-estice); Din Moldova un grup a p ă tru n s  In T ransilvania şi 
de acolo, trep tat, a a ju n s p ină la  M ureşul m ijlo c iu Zi. D escoperirile făcute la 
Rupea, în m arginea de sud a oraşului, la poalele dealului Cohâlm elul. potrivit 
fragm entelor ceram ice găsite, câteva aparţin  cu ltu rii Criş. ia r unul este tipic 
pen tru  cultu ra ceram icii lin ia re  cu note muzicale, ceea ce l-a determ inat pe V la
d im ir D um itrescu să arate- că fragm entul lin iar de la Rupea rep rez in tă  a treia 
descoperire de acest fel din întreg cuprinsul T ransilvaniei. C elelalte descoperiri 
sim ilare au  fost făcute la  est de Cluj, la C ipău şi Rupea. în tre b area  firească 
pe care şi-a pus-o V ladim ir D um itrescu a  fost aceea dacă tr ib u rile  care au adus 
cu ltu ra ceram icii lin iare cu note m uzicale în Moldova au a ju n s  acolo exclusiv 
pe la  nord de arc,ul C arpaţilor, aşa  cum s-a susţinu t pe baza descoperirilor 
cunoscute până atunci, sau dacă nu  cum va ele au  p u tu t trece  in M oldova ve
nind şi prin  T ransilvania, deci peste Carpaţii răsăriten i. B ineînţeles că ţinând  
cont de descoperirile din Polonia, din U craina şi din nordul Moldovei, prim ul 
d rum  de p ă tru n d ere  p are  înşă cel m ai norm al după părerea  cercetaătorului

O altă problem ă sem nalată este aceea câ de m ulte ori, ca şi la Rupea, în 
atâ tea  locuri din Moldova, ceram ica lin iară  cu capete de note m uzicale apare

18 D um itru Berciu, C ontributii ia problema neoliticului in România  in lum ina  
noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 42—43.

19 Eugen Comşa, Donnees sur la - civilisation da Dudeşti, PZ, 4(5, 1971, 2, 
p. 194—249.

20 V ladim ir D um itrescu, Arta neolitică in România, Bucureşti, 1968, p. 17.
21 Eugen Comşa, Date nor cu privire la relaţiile dintre, culturile Dudeşti şi 

cultura ceramicii liniare, SC IV , 20, 1969, 4, p. 567—573.
22 V ladim ir Dum itrescu, Cronologia absolută a cneoliticului românesc in lu 

m ina dalelor C 14, Apulum , X II, 1974, p. 23—39.
23 Eugen Comşa, Quelques nouvelles donnees sur la culture â ceram ique ruba- 

n6es en  territoire roumain, A lba  Regia, 12, 1972. p. 173—178; Idem, Consideraţii cu 
priv ire la cultura  cu ceramică liniară dc pe teritoriul Rom âniei si d in  regiunile  
vecine, SCIV, 11, 1960, 2, p. 217—242.

24 V ladim ir Dum itrescu. O descoperire r.n ceramica Criş şi cu ceramică liniT 
a ui in Transilvania de sud -est/ in Omagiu' lu i C onstantin  Daicoviciu, Bucureşti, 
1960, p. 161—165.
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îm preună cu ceram ica tle tip Criş--’. Dacă acest lucru trebu ie să însem ne şi un 
oarecare  sincronism  in tre  cele două culturi pe terito riu l patriei noastre sau se 
explică p rin  faptul câ ceram ica lin iară  a u rm at în Moldova im ediat după cu l
tu ra  Criş, fă ră  ca in tre  ele să se in tercaleze şi a lte  culturi, răm ânea să se lă 
m urească 26 prin  cercetările şi descoperirile ulterioare, Şi in unele aşezări cu 
ceram ică lin iară din Cehia şi Slovacia se găsesc destule fragm ente — descope- 
rite  izolat — care  a r  pu tea fi atribu ite , din pricina decorului, culturii Criş, 
ia r pe de altă p arte  unii cercetători cehi şi slovaci consideră cu ltu ra  ceram icii 
lin iare născută ch iar din cu ltu ra C riş27.

Deşi toa te  descoperirile cu ceram ică lin iară  din ţa r  i noastră conţin aproape 
in exclusiv itate ceram ică cu capele de note muzicale. V ladim ir Dum itrescu a 
a ră ta t că nu  poate fi nici o îndoială  în făptui că lipsa ceram icii lin iare  fără acest 
tle m e n t caracteristic  al decorului in unele aşezări nu  este întâm plătoare. El a 
su sţinu t că aceste două categorii ceram ice a r  rep rezen ta  două faze d iferite  de 
dezvoltare şi nu două specii stric t contem porane. Ar fi nefiresc sâ adm item  câ 
pu rtă to rii acestei cu ltu ri au  folosit num ai una d in tre  m anierele decorative pro
prii. De aceea se pledează îm potriva sincronism ului celor două categorii ceram ice 
şi in acelaşi tim p sun t aduse precizări preţioase în legătură cu epoca în care 
aceste terito rii răsă riten e  au fost ocupate de noii veniţi in cău ta re  de te renuri 
agricole, fenomen petrecu t — ccl pu ţin  pe te rito riu l rom ânesc — în a  doua fază 
tle dezvoltare a  ceramicii lin ia re 28. B ineînţeles câ. dacă în v iito r se vor descoperi 
în Rom ânia şi restu ri aparţinând  prim ei faze a  ceram icii lin iare, această ultim ă 
concluzie — sublinia V ladim ir D um itrescu — va fi părăsită .

De acum  înainte, zona carpato-danubiană încetează de a mai fi o sim plă 
„prelungire Sn spaţiu11 a „Semilunci roditoare" (Orientul Apropiat), devenind un 
cen tru  creator de civilizaţie originală în sud-estul şi centru l Europei

P e terito riu l d in tre  D unăre şl M are cea m ai veche cu ltu ră neolitică este 
Hamangia, adusă de o populaţie venită din Anatolia. probabil de-a lungul coastei 
apusene a M ării N egre sau poate ch iar pe m are. P rim ul studiu am ăn u n ţit al 
acestei culturi a fost făcut după anul 1950 dc D um itru B erc iu :i). V ladim ir D um i
trescu nu a contestat m eritele Im D um itru Berciu in p riv in ţa  descoperirii şi 
cunoaşterii culturii Ham angia, fiind de acord cu m ulte din punctele  sale de 
vedere in această problem ă, insă in tervine alunei când se vorbeşte despre ve
chim ea ei.

Pornind de la  constatarea făcută de D um itru Berciu că pe de o parte  cu l
turii H am angia îşi avea rădăcin ile  în neoliticul preceram ie din Dobrogea (deşi 
ex istenţa acestuia nu a _ fost clar dovedită), ia r  pe de a ltă  parte  că a doua com
ponentă a  ei a  fost constitu ită  pe fondul cardial, V ladim ir D um itrescu a  a ră ta t 
că această cultu ră. Ham angia. mt poate fi socotită mai veche decât cu ltu ra S tar- 
Cevo-Criş3I. Totodată cu ltu ra H am angia n t| poate face p a rte  nici din m area fam i
lie a ceram icii cardiale cireum m editerâneene. deoarece o rnam entarea ei nu a fost 
execu tată  cu scoica Cardium . ci cu im pungătoaie foarte f in e :f-’.

25 lb idem , p. 161—165.
26 M ircea Petreseu-Dâ'm boviţa. Sondajul stratigrafie de. la Perieri, Materiale,

III, 1957. p. 65—79.
27 B. Soudskv, A la chronoiogic de la ceram ique spiralie., în  volum ul Chronn- 

logie prehistorique de In Tchccoxlovaquie, P raga. 1936, p. 32—76 (apud VI. D um i
trescu. op. cit., p. 161—165).

28 V ladim ir Dum itrescu. cp. cil., p. 161—165.
29 Nicolae Ursulescu, Dacia in cadrul lum ii antice. Iaşi, 1992, p. 15; idem', 

C ontribuţii privind evoluţia ciu turii ceram icii liniare Pe teritoriul M oldovei, 
ArhM old., X III, 19&J.

30 D um itru Berciu, t 'n e  civilisation neolithique recemrr.cnt decouverte en  
Roum anie, la civilisation dc Hamangia, N .K .lh, f, 1965. p. 29— 10.

31 V ladim ir Dum itrescu, Cu privire ia cm  mai veche cultură neolitică d in
Homânia, SCIV, 2,1. 1970. 2. p. 187— Hi9. ■ , ' j; •••;

32 V ladim ir Dum itreşcu, A lexandru Vulpe, /?/), cit., p. 34.:; . * . , r,J /  •.:%
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D um itru Berciu n încercat să stabilească şt un sincronism  a l culturii Ham an- 
g ia  cu faza Pre-Sesklo din Grecia, mai m ult chiar şi cu perioada precedentă din 
Tesalia (Proto-Sesklo), c ă r tia  i-ar corespunde în Dobropea, faza H anangia 11. 
docum entată p rin  bogata aşezare, de pe lacul Goloviţa xt. In felul acesta se postula un 
paralelism  in dezvoltarea fazelor i, a II-a şi a  I lI-a  ale cu ltu rii H am angia şi 
neoliticul din Grecia de n o rd 34. V ladim ir D um itrescu a s tab ilit însă sincronism ul 
d in tre  cu ltu ra Ham angia şi cu ltu ra Boian din M untenia şi de aceea nu a adm is 
sincronism ul propus de D um itru Berciu, rleo’arece astfel a r  fi trebu it im plicit să 
ad m ită  şi sincronism ul prim elor trei faze ale cu lturii Boian cu fazele am in tite  ale 
neoliticului vechi din G recia şi evident că o asem enea sincronizare a r  fi nli 
num ai Sn contrazicere cu toate sincronism ele general adm ise pen tru  culturile 
neolitice din sud-estul Europei, ci si in contrazicere cu rea lită ţile  stratigrafice. 
A tunci a r  trebui „să credem  câ laza Boian III a fost contem porană cel pu ţin  cu 
cu ltu ra  S tarievo-C riş , când se ştie că in tre Boian III şi S tarfevo-C riş trebuie 
in tercala te  a tâ t prim ele două faze ale cu ltu rii Boian cât şi cu ltu ra  Dudeşti. sigur 
posterioară culturii S tarcevo-C riş31.

Despre com unităţile culturii Boian şi despre orig inea acestei culturi. V ladim ir 
D um itrescu stabileşte că o fază târzie a cu ltu rii Dudeşti despre care se ştie că 
este oarecum  sincronă cu faza veche Vinca (A), in trând  in contact la  nord de 
B ucureşti cu cu ltu ra ceram icii lin iare cu note muzicale, a dat naştere culturii 
Boian. Originea locală a aceste* cu ltu ri este susţinu tă  de Eugen Comşa -1’. dar 
su n t discuţii însă cu priv ire  la  locul de form are a fazei B o lin tineanu37. Unii cer
cetători susţin că s-a form at Sn estu l M unteniei de undo s-a ex tins şi înspre s u d 1*, 
c ri că s-a form at in zona de centru-sud a M unteniei :t‘ şi că, mai târz iu , din 
această regiune, com unităţile acestei faze s-au  ex tins pe un te ritoriu  destul de vast. 
a jungând la nord-est, până la cursul inferior al Ş iretului (la Coroteni). în plină 
regiune de dealuri (la Aldeni) iar înspre vest până la  O l t41.

In cursul celei de a  doua faze a evoluţiei sale (Giulestj), cu ltu ra Boian n 
cUprins şi sud-estul T ran silv an ie i: Sn faza a III-a  a traversa t D unărea şi a pă
tru n s  în Dobrogea. coborând to todată Sn sudul D unării până spre versan tu l nordic 
al m unţilo r B a lcan i42. C om unităţile Boian p ă trunsa  in T ransilvan ia de sud-est 
şi-au  m en ţinu t m ulte d in tre  caracteristicile culturii m ateria le  cu caro au a juns în 
reg iune şi acolo s-au dezvoltat para le l cu com unităţile Boian din Câm pia Ro
m ână 43 care au  avu t o evoluţie mai dinam ică.

In cursul celor patru  faze (Bolintineanu, G iuleşti, V idra şi S pan ţov )44, de
corul ceram icii evoluează de la  benzile lin iare  cu im presiuni tr iungh iu lare  pe 
m argini (influenţă probabilă a notelr.r m uzicale a le  ceram icii lin ia re )45, precum  
şi de la caneluri fine. la  decorul excizat şi în c ru sta t cu alb, care atinge aproape

33 D um itru  Berciu. Cultura Hamangia. Noi contribuţii, I, Bucureşti, 1960, p. 37.
34 Ibidcm.
35 V lad im ir Dum itrescu. op. rit., p. 199.
36 Eugen Comşa, Istoria com unităţilor vulturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 223—
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37 Idem, Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a 

culturii Boian, SCIV, ti, 1955. 1—2. p. 33—43.
38 Gheorghe Cantacuzino, Sebastian Morintz, Die Jungstcinzcitliche Funde in  

Certiica (Bukarcst), Dacia, N.S., VII, 1-363. p. 27.
39 Eugen Comşa, Neoliticul pe teritoriul României, Bucureşti, 1987, p. 40.
40 Gheorghe Ştefan, Eugc-n Cbmsa, Săpăturile arheologice dc la A ldeni, M a

teriale, III, 1957, p. 97—101.
41 D um itru Berciu, M ihai Butoiu, Cercetări arheologice în oraşul S latina ţi  

în  îm prejurim i, Materiale, VII, 1961, p. 139—142.
42 V ladim ir Dum itrescu, A lexandru  Vulpe, op. cit., p. 35.
43 Eugen Comşa, Cultura Boian în  Transilvania, SCIV, 16, 1965. 4, p. 644.
44 V ladim ir Dum itrescu, A rta  neolitică in  România, Bucureşti, 1968, p. 18 : 

Em il Condurachi, V ladim ir D um itrescu, M ircea D. M atei, op. cit., p. 15.
45 V ladim ir Dum itrescu, A lexandru  Vulpe, op. cit., p. 35.
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perfecţiunea in faza a II l-a. F ără  să stăru im  aici am intim  num ai in treacă t despre 
sanctuaru l de la Căscioarele, da tând  d in  faza S p an ţo v 40.

V ladim ir D um itrescu a considerat câ se poate adm ite câ eneoliticul începe 
in M untenia cu u ltim ele două faze ale cu ltu rii B o ian 47 si se continuă cu cu ltu ra  
G um elniţa. sfârşind cu cu ltu ra  Cernavodă I. în tim p ce cu ltu rile  Cernavodă III 
şi II aparţin  perioadei de tranziţi?  spre epoca b ro n zu lu i48.

O problem ă destu l de com plexă se pune in legătură cu faza de tranz iţie  de la 
cultura Boian la cu ltu ra  G um elniţa. D um itru Berciu. prin  descoperirea com ple
xului de In P etru  Hareş a dem onstrat caracterul de tranz-.ţie al aspectului cu ltu ral 
resp ec tiv -w. Eugen Comşa, prin  săpătu rile  de la Izvoarele, a îm părţit evoluţia 
fazoi de tranziţie  în etapele Spanţov şi Fântânole 5U, ca apoi să ajungă la  concluzia 
că in tre  cu ltu rile  Boian şi G um elniţa nu a fost nici o cezură. C ercetătorul V la
dim ir D um itrescu a considerat şi el câ trecerea de la  cultura Boian la cu ltu ra 
G um elniţa s-a făcut trep ta t şi că nu este firesc ca în tre  ele să se tragă o g ran iţă -1-.

In tre  .Jiu şi OU. in sud-estul O lteniei, dar şi de-a lungul unei fâşii de teren 
din vestul M unteniei, ca si pc m alul d rep t al Dunării, s-a desfăşura t evoluţia 
vulturii Vădastra. Şi ea  face p a rte  din g rupa cu ltu rilo r cu ceram ică neagră .il cărei 
decor realizat la început prin caneluri fine, este executat apoi in tehnica excizici 
adânci şi a incrustaţiei m asive cu m aterie albă calcaroasă. Creatorii ceram icii 
acestei cu ltu ri au d a t dovadă do o desăvârşită execuţie tehnică, p rin  efecteio de 
um bre şi lum ini, la un nivel artis tic  rareori egala t in cu ltu rile  societăţii prim itive. 
Unele vase antropom orfe sunt adevăra te  unicate p rin  form a pu ţin  com ună şi 
p rin  decorul lor. P e  a lte  vase a  fost m odelată pe gât o figură de om, în relief, dat
ele nu  pot fi puse in legătură cu aşa-num itelo  „G esichtsurnen1* de la Troia, fiind 
cu m ult mai vechi decât aces tea53.

i,A CONTRIBUTION DE VLADIMIR DUMITRESCU A I.A CONNAISSANCE 
!>!: D1VERSES CULTURI.S NfO-P.NfiOLlTIIIQUES DE ROUMANIE

R6sum6

D ans revolu tion  h istorique du ntfolithique roum ain, un im portant problem e 
es t celui du developperr.ent de ce processus sur nos territoires.

V ladim ir D um itrescu a soulent la  th6.se que si le neolithique y a <H£ in tro- 
d u it g râce â une m igration len te des tn b u s  anatoliennes est-m editerraneennes. il 
est v rai aussi que celles-ci n ’on t pas eu  le  pouvoir d ’an6an tir les tribus locales 
epipalâolithiqiies, m ais de les assim iler graduellem ent. Cette explication decoule 
d ’exam ens antliropologiques faits ju squ ’â  presant, qui ont indique la prdsence de 
quelques elenients prothoeuropeides, ju sq u ’au neolithique ta rd if  â cote d - 61e m c n t s  
m editerraneens e t  anatoliens.

L e long des ann£ps ont eu lieu des discussions concernant l’eventuelle exis- 
tence, su r nos territo ires, d ’un neolith ique pr6c£ram ique, idee com battue par V la
d im ir Dum itrescu.

46 Idem. Căscioarele, Un sanctuairc (>neolithique, Archeologia, fasc. 32. ian.- 
febr., 1970, p. 74; idem. Descoperiri arheologice excepţionale Ia Dunăre. Artă f i  
magic. Sanctuarul dc la Căscioarele, M agazin Istoric, VI, 19’ 2, 5. p. 68—70.

47 Emil Condurachi, V ladim ir Dum itrescu, M ircea D. Matei, op. cit., p. 16.
48 V ladim ir D um itrescu, A lexandru  Vulpe. op. c i t , p. 41.
49 D um itru Berciu, Săpăturile arheologica de la Tangâru (193-1). Raport preli

m inar, BM JV, I, 1935, p. 23.
50 Eugen Comşa, Sondajele de la Izvoarele, Materiale, IX, 1970, p. 87—90.
51 Idem, Neoliticul pe teritoriul Rom âniei, Bucureşti, 1987, p. 44.
52 V ladim ir D um itrescu, A lexandru  Vulpe, op. cit., p. 37.
53 lb idem , p. 34.
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L'opinion dc V ladim ir D um itrescu etait que toute la  region sud-est euro- 
peenne, pendan t la p6riode neo-eneolithique a etc dans un etro it e t perm anent 
contact culturel avec le monde eg& que et avec celui de l'eperon le plus avance 
de l’Asie A n tirieu re .

D ortnavan t, la zone carpato-d;.nubienne cesse d 'etre un sim ple „prolongem ent 
en espaee" du  Proche O rient, devenant un centre createur d 'une  civilisation 
orig inale au sud-est et au centre de l’Europe

MUZEOLOGIE

REA LIZA REA UNUI D ISPO ZITIV  PENTRU ANA LIZA  M ICROCHIM ICA 
NEDISTRU CTIV A  A PIESELO R MICI DE M ETAL

VIORICA J,AVRIC

1. Metode de investigaţie utilizate in laboratoarele de restaurare.

în  laboratoarele zonale se realizează investigaţii pen tru  determ inarea s tru c 
turii. com poziţiei chim ice calitative şi cantitative, a natu rii degradărilor.
Aceste investigaţii sun t folosite cu ren t în scopul conservării !ji restau rării bunu 
rilo r culturale, d a r pot fi folosite şi de cercetătorii de specialitate, de m uzeografi, 
p en tru  precizarea a num eroase aspecte am bientale sau s tructu ra le  ale obiectelor.

în  cadrul investigaţiei distingem  :
— investigaţia fizică (inventigaţii de s truc tu ră  cum s u n t : radiografiile, ra -  

dioscopiile, analizele metalografice) ;
— investigaţii cu p riv ire  la com poziţia chimică p rin  m ijloace f iz ic e : spec- 

trografie, spectom etrie, microscopie, sondă electronică ;
— investigaţia chim ică care urm ăreşte  sâ stabilească com poziţia chimică 

ca lita tivă  şi can titativă a  obiectelor ;
— investigaţia biologică care urm ăreşte  stab ilirea degradărilo r obiectelor 

provocate de cele trei tipuri de agenţi : m icrobi, ciuperci, insecte.

2. Chimia în sprijinul cunoaşterii compoziţiei Imnurilor culturale.

P en tru  efectuarea analizelor chimice se im pune prelevarea unor can tităţi 
de probă care sun t consum ate apoi in procesul de analizare sub acţiunea reac
tiv ilo r chimici. Cu cât procedeele de prelevare a probelor sun t m ai pu ţin  d is
tructive, cu a tâ t ele su n t mai avantajoase pen tru  stud iu l obiectelor de muzeu. 
In acest caz se are in vedere şi respectarea principiilor de restaurare, respectiv 
p rinc ip iu l p ăstrării in tegrităţii obiectului

Chim ia, prin  m etodele de analiză folosite la stab ilirea compoziţiei chimice, 
este disciplina ce vine în aju to ru l restaurării şi conservării.

Analiza chim ică poate fi :
— calitativă (constă In afla rea  elem entelor com ponente) ;
— can titativă (constă in determ inarea  can tităţilo r d in  fiecare elem ent p re

zent. exprim ate  procentual).
Metodele de analiză se clasifică şi în funcţie de can tităţile  de m ateria l d is

ponibil pen tru  a n a liz a t:
— m acroanaliză :
— sem im icroannliză ;
— m icroanaliză ;
— ultram icroanaliză.
în  laboratorul nostru  se recurge frecvent la m etoda m icroanalizei, care, pe 

lângă precizie, m ai a re  av a n ta ju l oâ foloseşte can tită ţi mici de probă, fiind  şi 
econom ică datorită  consum ului redus- de reactiv i chimici.
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P en tru  efectuarea unor analize mai com plicau- cu can tită ţi foarte mici de 
substan ţă se foloseşte m etoda de analiză in picătură, in două v arian te  :

— analiza in  p icătură pe hârtia  de filtru ,
— analiza Sn picătură pe lam a de microscop.
M etoda analizei Sn picătură perm ite identificarea unor can tită ţi de 10—s—

10-6 ionigrani/m l, şi uneori chiar mai puţin. A naliza Sn p icături a fost aplicată 
p en tru  prim a dată  la m a rc a rta  calitativă a m etalelor şi aliajelor, d a r  s-a ex tins 
trep ta t, fiind folosită p en tru  prelevarea probelor de la suprafaţa  oricărui obiect 
care poate reacţiona cu un dizolvant. Folosirea m etodei de analiză in p icătura 
pen tru  investigarea bunurilo r dc patrim oniu  cu ltu ral perm ite lucrul cu can tităţi 
mici de probă fă ră  a afecta vizibil obiectul respectiv.

A vantaje  deosebite p rezin tă executarea reacţiilo r in p icături pe hârtie  dc
filtru . H ârtia  de filtru  constă d in  fibre vegetale p resate (bumbac), cu un num ăr 
m are de canale Înguste (capilare) in tre  fibre. I.a um ectarea hârtiei cu soluţie de
cercetat sau cu reactiv, acesta difuzează uniform  prin  capilare, Sn ju ru l aşezării
picăturii form ându-se un spot umed circular. In acelaşi timp, precip itatele care 
se form ează su n t reţinu te p rin  absorb ţie pe pereţii capilarelor, fixându-se pe loc. 
Astfel, p recip ita tu l se separă de soluţie realizându-se un fel de filtra re  Sn plan 
pe scară micro. P recip itatu l apare  ca un spo t colorat (foarte uşor de observat 
pe fondul alb  al hârtiei) înconjurat de un inel incolor umed care conţine ionii 
nefixaţi in precip itat. Aceşti ioni pot fi identificaţi Sn această zonă cu aju to ru l 
alto r reacţii.

Pe h ârtia  de filtru  pot avea loc şj a lte  fenomene cum  a r  fi : adsorbţia, com- 
p lexarea sau  difuziunea inegală a ionilor. Viteza de difuziune a ionilor p rin  ca
p ilarele hârtiei fiind d iferită , aceasta duce la  separări, respectiv  Ia concentrarea 
unor ioni. m ărindu-se astfel specificitatea si sensib ilitatea reacţiilo r de recunoaştere. 
Pe h ârtia  de filtru  se poate realiza identificarea m ai m ultor ioni d in tr-o  p icătură 
In condiţii în care, Sn eprubete sau pe lam a de reacţie, aceasta este imposibilă. 
S arcina negativă a hârtiei de filtru  determ ină coagularea (şi f ixarea  pe loc). U 
coloizilor cu sarc ină pozitivă (de exem plu hidroxizii m etalici) perm iţând  difuzarea 
coloizilor de sarcină negativă (de exentplu. su lfu rile  m etalice). De aceea a re  o 
im portanţă deosebită succesiunea aducerii soluţiilor pc hârtie.

în  imele cazuri p rezin tă avan ta je  utilizarea unei hârtii im pregnate cu reac*- 
tiv. De exem plu, identificarea ionilor de A13F (alum iniu) se poate realiza folosind

o h ârtie  de filtru  Sn prealabil um preunată cu o soluţie alcoolică de alizarină.
Dacă Sn cursul reacţiilor pe ! â rtia  de filtru  a p a r  mai m ulte precipitate, aces

tea vor form a ineie concentrice în funcţie de solubiliţa tea lor, p recip itatele mai 
solubile aşezându-se m ai înspre exterior.

M etoda analizei in  p ică tu ră  a fost perfecţionată de D jatcikovski p rm  com
b inarea cu electroforeză. O fâşie de hârtie  de filtru , îm bibată cu un electro lit 
neu tru  se fixează in tre  doi electrozi dc alum iniu. Electrozii se leasă  la o sursă 
de curen t continuu, apoi proba se aşează la mijloc. Ea stab ilirea curentulu i elec
tric, cationii vor m igra cu viteze d iferite spre catod, iar anionii vor m igra spre 
anod. Aşezând pe h ârtie  cristale de reactiv, ionii pot fi iden tificaţi Sn succesiunea 
vitezei lor de m igrare.

Probe din m etale sau aliaje  se pot lua şi prin  dizolvarea pe caleal electroli
zei d irect pe hârtie  de filtru  unde ionii m etalici se pot identifica prin  reacţii 
Sn picături (analiza electrografcă). In  acest scop. m etalul de analizat se alege 
drep t anod. folosind un circuit de analiză cu schem a din fig. 1.

Obiectul m etalic stud iat este p resa t de celălalt electrod confecţionat din alu
m iniu  sau din oţel inox. H ârtia  de filtru  se im bibă cu un electro lit şi este aşe
zată în tre  electrozi. Se închide circuitul electric pen tru  câteva secunde (curent 
de câţiva m icroam peri) tim p în care o can tita te  m ică din proba anod trece Sn so
luţie, pe h â rtia  de filtru . H ârtia  se usucă şi se tra tează cu reactiv  adecvat.

Dacă este necesar şi condiţiile perm it acest lucru , h ârtia  de filtru  se îm bibă 
îna in tea  electrolizei cu reactivul corespunzător. Astfel, ionii m etalu lu i solvit se 
localizează, obţinându-se un  desen corespunzător tex tu rii m etalului, sim ilar celui 
ob ţinu t la exam inări m etalografice. Analiza electrografică se aplică la  analiza 
ca lita tivă chim ică şi s tructu ra lă  a  m etalelor, aliajelor şi acoperirilor ralvanice. 
Având în  vedere că piesa de analizat se „avariază“ num ai în  foarte m ică m ăsură.
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analiza electrografică in picături se poate u tiliza şi la  exam inarea operelor de 
artă , a monedelor, a unor descoperiri arheologice metalice.

3. Dispozitivul de prelevare a probei— schemă de principul şi
mod de lucru.

Folosind toate aceste consideraţii teoretice, am procedat la realizarea dispo
zitivului de prelevare a probelor la piesele m etalice mici (monezi, piese m etalice din 
săpături arheologice etc).

Schem a electrică a dispozitivului realizat este cea din fii;. 2.
Dispozitivul este confecţionat din două plăci : una d in  alum iniu  şi cealaltă 

din plum b (cu rol de catod prim a, cu rol de anod i doua). Peste placa de a lu 
m iniu se aşează hârtia de filtru  îm bibată in tr-o  soluţie de electrolit, in cazul 
nostru soluţie de sulfat de potasiu (K?SO,) 5%. Piesa se aşează peste hârtia  de 
filtru  şi se apasă cu celălalt electrod (respectiv placa de plumb). P o larita tea celor 
două plăci poate fi schim bată in funcţie de n a tu ra  obiectelor supuse prelevării. 
Sa foloseşte un cu ren t cu tensiunea de :i—6 V, tim p de câteva secunde. La tre 
cerea curentulu i electric o can tita te  infim ă de probă din obiectul luat în an a
liză trece în soluţia de pe h â rtia  de filtru . H ârtia  se usucă şi se trece apoi la 
determ inarea com poziţiei calitative a piesei p rin  m etoda analizei in p icături pc 
h ârtia  de filtru.

A. Aplicaţii.

în mod practic s-a procedat la identificarea urm ătorilo r ioni :
a) Ioni fie cupru şi zinc au fost puşi in evidenţă in paiete m etalice, com

ponente ale decorului Cămăşii femeieşti din colecţiile „H anului Domnesc" cu nr. 
inv. li'fSf). I,a determ inarea în paiete a ionilor de cupru  şi zinc s-a procedat in 
paralel (in acelaşi tim p şi în aceleaşi condiţii) la identificarea cuprului şi zin
cului d in tr-o  probă cunoscută, respectiv o alam ă. Rezultatele ob ţinu te  pe hârtia 
de filtru  (probele de culoare) au  fost identic?.

Reacţii dc identificare a c u p ru lu i:

Peste h îr tia  de filtru  se adaugă o p icătură de am oniac (NH,OH) soluţie, iar 
in pata a lbastrâ-azurie  se identifică cuprul cu ferneianură de potasiu : K ,[Fo 
(CN) ]. A pare în  tim p o coloraţie roşie-brună. Au Ioc urm ătoarele reacţii :

— Amoniacul soluţie cu ionul cCu'-’ t- form ează o s ire bazică v e rd e :

ZiCu'-h +  S O ,--) -|- 2(NH, I +  OH—) =  CuSO, . Cu(OH), -j- (2NH,t- -j- SO,2~)

Această sare bazică se dizolvă foarte uşor iu exces de reactiv , form ând cationul 
eupriam oniacal. a lbastru -azuriu  :

C u S O ,. Cu(OH)j +  (2NH,H +  SO .1- )  -ţ- 6(NH, J -ţ- OU—) =̂ .
2((Cu (NHj)tJ-f i- SO,*-) -1- nil,O

Amoniacul în exces poate separa, în prealabil, şi ionii de F e’ l (sub formă de a l
bastru de Prusia) care a r  putea îm piedica punerea in evidenţă cu certitudine a 

cuprului. A dăupând apoi câteva picături d? ferocianurâ de potasiu, ionul cupru  
este fixat sub form ă de ferocianurâ de cupru, precip ita t roşu-brun.

2CuJ i +  ( F e ( C i \ y -  =  C u, Fe (CN);

l'cacţii dc identificare a z in c u lu i:

— Reacţia cu fericianură de potasiu, când se formează precip ita t de feri- 
c ianură  de zinc, gal ben-por tocai iu până la b run  :
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3Zn? ' +  2 |F e (C N )jH  -  Zn3 |Fe(CN)s]?

— R eacţia cu ditizonâ (C6\b,—NH—CS—N = N —C6H5) l°/o 5n su lfu ră dc car
bon sau  le traclo ru râ de carbon in p rezen ta ionilor de zinc (m ediu acetic) dă pe 
hârtia  de probă o coloraţie care (rece de ia verde până la roşu-purpuriu . Se for
m ează d itizonatul de zinc, un com plex in tern  :

Z n

r N - H H - C i H e

2 - / V -  C4

b) Identificarea ionului argint. Ar h
Cu aju toru l dispozitivului descris. .s-au prelevat probe de pe un fragm ent de 

nastu re  m etalic (descoperit în săpătu ră arheologică la F ântâna Mare) in  care s-a 
determ inat ca litativ  argin tu l. Paralel s-a procedat la determ inarea argintului în 
probe p relevate d in tr-o  m onedă de argin t. S-au folosit urm ătoarele  reacţii de re
cunoaştere a argin tu lu i :

— Reacţia cu iodură de potasiu :

Ag+ —J— KI ~  Agi - f  K

P e h ârtia  de probă apare o pată de culoare alb-gălbui (culoarea precip itatu lu i de 
iodură de argint) care nu  d ispare la acţiunea am oniacului. Această reacţie perm ite 
recunoaşterea directă a ionilor de arg in t in p rezen ţa altor m etale care se mas
chează cu Com plexon 111.

Succesiunea operaţiilor este u rm ătoarea : hârtie i de filtru  conţinând proba 
de analizat i se adaugă Com plexon UI. o p icătură de am oniac, apoi o p icătură 
de iodură de potasiu. Form area unui precip ita t alb-gălbui indică prezenţa ionu
lui de argint.

— Reacţia cu bicrom at dc potasiu :
2Ag + - f  Cr:0 , - -  =  Ag;Ci jO,

H ârtia  de filtru  cu proba de an a liza t se tra tează cu o p icătură de reactiv . 
Pe, m arginea petei um ede apare  un inel roşu  de b icrom at de argin t. Reacţia este 
specifică pen tru  arg in t in grupa aliajelor de arg in t obişnuite (in particular, cazul 
monedelor).

cj Identificarea fierului şi cromului :
P unerea  in ev iden ţă a fierului şi crom ului folosind dispozitivul dc prelevare 

a probelor s-a realizat la cercurile de m etal ale unor piese de lemn restau rate  
in anul 1983. P en tru  com paraţie s-a utilizat un a liaj de Fe—C—Cr. (oţel).

— Identificarea fierului :
Reacţia cu ferocianură de potasiu :

4Fe*î- - f  3Fe<CKV- =*!Fe4<n [Fc>J(CN)4],

a ionului Fe a f la t pe h ârtia  de filtru  duce la apariţia  unei pete. de culoare a lbastră , 
a lbastru  de Prusia.

— Reacţia cu sulfocianura dc potasiu duce la apariţia  pe h â rtia  de filtru  
a coloraţiei roşu-sânge. reacţie specifică ionilor ferici :

Fe3*  +  3 Ş C N - =  Fe(SCN)3

Identificarea crom ului :
P e h ârtia  de filtru  care conţine ionul ( 'r "  pune o p ică tu ră  de h idroxid

de sodiu, când se formează hidroxidul de1 crom verde :

A N A L E : A M IC R O C JlIM tC A  N E D IS T H U C T IV A  A P IE S E L O R  M ICI D E M E T  A l. 3 0 7

Cr3 »- +  3 O H - =  Cr (OH),

Se continuă adăugarea de am oniac până la dizolvarea precip ita tu lu i verde de 
hidroxid de crom când se formează crom it :

'C £ = = = J
* , o / -  i-prot>€
cteJS//rc/; t -  ele ofred de fVV. 2 - electrod d» oJun*tfj
a/ofnfnfc/) 4 -bloc. 2  y  //W re ole -filjro

o  6  ■
/  j**

I
Cr(OH)3 +  3 0 H -  =  lCr(OH)6p -

l .a  adăugarea apei oxigenate se obţine o coloraţie galbenă :

2[Cr(OH)«]3-  +  3 H20 2 =  2 C rO /--  +  2011 +  8 H20

A vând în vedere d iversitatea bunurilo r cultu rale  pen tru  care se pune p ro
blem a determ inării compoziţiei chimice, m enţionăm  posib ilita tea identificării şi 
altor cationi, cum  a r  fi : alum iniul, p lum bul, nichelul, m ercurul, etc., folosind 
m etoda analizei în p icătu ră  pe h â rtia  de filtru , prelevând probe cu dispozitivul 
descris.

1. C. D. Neniţescu, C him ie generală, E d itu ra didactică si pedagogică, Bucureşti,
1972 ;

2. S. Savencu ş.a., Chimic analitică calitativă, E d itu ra didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1963 :

3. 1,. Kokedy, Chimic analitică calitativă. E ditu ra Scrisul Românesc, Craiova, 1982 ;
4 Iu. Iu. hurie . îndreptar dc chim ie analitică, E ditura tehnică. Bucureşti. 1970

(traducere din lim ba rusă) ;
5. M. M ihalcu. Conservarea obiectelor de artă f i  a m onum entelor istorice, E d itu ra  

ştiinţifică, Bucureşti, 1970 : 
ti * * * Curs de conservare a bunurilor de patrimoniu.

LA REALISATION D'UN D 1SPO SITIF POU R L’ANALYSE 
M ICROCHIM IQ UE NON— DESTRU CTIV E DES PIECES DE M ETAL

ResumG

l.’ouvrage porte  sur les m ethodes d 'investigation utilisees dans le laborato ire  
de restauration . On specific le  role de la  chim ie dans la  connaissance de la  com - 
position des biens du patrim oine m ettan t l’accent sur les m ethodes d 'analyse qui 
perm ettent de trava ille r avec une qu an tite  m inim ale comme 6chantillon.

On fait une attention  p a r tic u la re  â l ’analyse 616ctrographique. T out en pre- 
n a n t comme appui les considerations th6oriques de cette analyse, on a realise 
Ie dispositij potir l ’analyse m icrochim iquc non-dcstruclive des petites pieces en  
m etal.

I.es exem ples p ratiques presontes confirm ent 1’iitiIite de ce dispositif.
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A * amparmeftxj 

V * vottmeîpu 
P = presiune 
B -probQ 
F -hîrîie de filtru 
C = electrod de oluminiO 
D=bloc izclant

A ■ eiscfrod  do afuminiu 

8  "e lec tro d  do pju.ri) 

F «hîrtie de fiiiru 
P = probă

IN TERV EN ŢII DE RESTAURARE EFECTUATE LA ICOANA 
DE SECOL XVI DE LA SILIŞTEA -N EA M Ţ 

„M AICA DOM NULUI CU PRUNCUL*

CORNEl.I A UNGUREAN

Ico;ina „Maica Domnului cu P runcul" aparţine  Depozitului cen tralizat de 
a r ta  vecile a Episcopiei Rom anului şi Huşilor. Ea provine de la Siliştea, judeţul 
Neamţ, unde a fost identificată in anul 1981 in capela «le lemn de dată recentă 
din localitate.1

Icoana, de m ari dim ensiuni — 103/80 cm — înfăţişând pe Maica Domnului 
cu Pruncul, flancată de doisprezece profeţi m esianici se încadrează unui «rup 
restrâns de icoane m oldoveneşti din secolul a l X V I-lea d in  tipul iconografic J lo d i-  
Hhitrra", d in tre  care cele m ai cunoscute sun t : icoana îm părătească de la fasta 
M ănăstire a H um orului, icoana de la M ănăstirea V ăratec, a tribu ită  şcolii de la 
Văleni, icoana de la M ănăstirea P ângâraţi şi cea de la M ănăstirea Secii.'-

Icoana prezintă un interes deosebit pen tru  studiul stilistic al evoluţiei şco
lii de p ic tură m edievală m oldovenească, datorită faptului câ păstrează intactă 
inscrip ţia de danie dispusă la  bază intr-o caligrafie perfect lizibilă. Redăm tra 
ducerea inscripţiei : „Ruga robului lui Dumnezeu pan Dan m are vistiern ic şi a 
soţiei sale Sofica anul 7057 luna  aprilie  15". Este vorba de v istiern icul lui P etru  
Rareş. cel au to in titu la t al doilea c tito r al M ănăstirii H u m o r u lu i . ia r  anu l 1549, 
d a ta re  fără dubii, este un am ănun t pc cât do- ra r  pe a tâ t de preţios pen tru  o 
analiză stilistică com parată a icoanelor de acelaşi tip

Din punctul de vedere al conservării, icoana p rezin tă num eroase degradări 
survenite în tim p datorită unei m ultitudini de factori care au acţionat asupra 
accsteia. Tn funcţie de natu ra  factorilor : fizici, chimici, biologici etc. putem  en u 
m era urm ătoarele categorii de d e g ra d ă r i:

La suportu l de lemn de tei a lcă tu it din două scânduri îmbinat© şi înc le
iate longitudinal. în tă r it cu două traverse  sem iîngropate, se rem arcă o rezisten- 
ţă  m ecanică dato ra tă  a tâ t unui a tac  al insectelor xilofa«e cât şi prezenţei unui 
s tra t de m urdărie  aderentă la  p rep a ra ţia  originală dc protecţie necorespunză

toare.
D atorită desh idratării (uscării) în tim p a suportului de lemn, acesta pre

z in tă  o d iferen ţă de lăţim e de circa 2.5 cm faţă de lungim ea totală a traversei 
originale, care a produs d istan ţa rea  („aruncarca") baghetelor m ontate lateral în 
vederea fixării icoanei Sn ansam blul original — iconostasul.

In urm a celor m enţionate mal sus, putem  identifica num eroasele degradări 
ale stratu lu i p ictural rezultate ale fenom enului de contracţie a suportului de 
lemn concretizate prin  : fisuri profunde, crachcluri, desprinderi parţiale.^ sau  to
ta le  ale p icturii la nivelul tu tu ro r stra tu rilo r com ponente ("rund, peliculă de

1 M aria Ileana Sabados, O nouă contribuţie  fa cunoaşterea p icturii de şevalet 
din Moldova secolului c.l XVI-lea , SCI A,-AP, 31. 1984, p. 89—91.

2 lbidem , p. 90.
3 lbidem . p. 89.
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culoare, verni), fenomen dc degradare care s-a accentuat şi mai m ult în urm a 
îm bătrân irii norm ale precum  şi reacţiei la diferenţele m ari de tem peratu ră şi 
um id itate  survenite in timp. Pe toată suprafaţa  picturii se identifică uşor feno
menul de crachelare cu aspect de mozaic, fisuri longitudinale in s tra tu l pictural 
pe urm a fibrei lem nului, lacune de profunzim i diferite, desprinderi oarbe ale 
stratu lu i p ictural original.

P e lângă acestea se evidenţiază la suprafa p icturii num eroase rosâturi. co- 
jitu ri, zgârieturi, com pletări şi repictări ulterioare necorespunzătoare, datorate  
fie unor m anipulări incorecte, fie unor in tervenţii an terioare restaurării. Toată 
pic tura a fost acoperită de un s tra t de m urdărie  aderentă la vern iu l original,
care, la rândul său era opacizat, g ranulat şi ars pe anum ite porţiun i în  urm a
expunerii icoanei la o sursă excesivă de căldură : flacăra lum ânărilor.

Toate aceste forme de degradare au im pus o serie de in tervenţii de res
tau ra re  pen tru  a stopa evoluţia fenom enului de degradare sub toate aspectele
sale, pen tru  a crea o nouă rezistenţă Sn tim p a icoanei, cât şi pen tru  a realiza 
o Im agine un ita ră  a ansam blului p ic tural cât mai apropiată de cea originală.

In urm a investigaţiilor fizico-chimice şi a observaţiilor efectuate s-au s ta 
bilit urm ătoarele in tervenţii de restau rare  :

— consolidarea suportu lu i prin  com pletarea lipsurilo r şi fisurilor cu m a
terial lem nos nou şi încheierea sub presare a  acestora ;

— asigurarea unei noi rezistenţe m ecanice a lem nului suport realizată prin 
im pregnarea cu un am estec cald de ceară şi colofoniu a cărui p en e trare  s-a asi
gurat cu lam pa dc IR ;

— depunerile de m urdărie  cât şi grundul original necorespunzător, de pe 
verso-ul icoanei au fost în lă tu ra te  parţia l prin  em olierc chim ică cu soluţii pe 
bază de esenţă de terebentină, toluen, alcool etilic absolut, cât şi prin  în lă tu 
rarea mecanică a acestora cu a ju to ru l b isturiu lu i ;

— la suprafaţa  suportului a fost lăsat un stra t de protecţie sub form a unei 
pelicule foarte fine, rezu ltată  d in  m ateria lu l de im pregnare după în lă tu rarea  
excesului acestuia :

— stra tu l p ic tu ra l a fost consolidat pen tru  a  crea o nouă aderen ţă a aces
tu ia  la suportu l original cu soluţie de clei de peşte 12Vo caldă aplicată p rin  pen- 
su lare şi presare a lternativă  reee-cald cu p ietre de m arm ură şi fier de călcat 
special. P resarea s-a efectuat sub foiţă de hârtie  japoneză, ia r excesul a fost 
în lă tu ra t cu foiţă pelur. In soluţia de consolidare s-a folosit ca  antiseptic pen- 
taclorfenolat de natriu  şi ca em olient m ierea de alb ine in proporţie de 5%. Ope
ra ţia  de consolidare s-a efectuat trep ta t p e  zone m ici controlabile şi s-a repe ta t 
până ce toată suprafaţa  p ic tată  a ob ţinu t o aderen ţă  nouă com pletă la  suportul 
original, cât şi o aderen ţă  în tre  com ponentele stratu lu i p ic tural (grund, peliculă 
de culoare, verni). Pe zonele de relief consolidarea s-a făcut eu aceeaşi soluţie, 
prin presare cu spatu la flexibilă, a  stratu lu i p ictural desprins. După uscare, 
m aterialu l de consolidare răm as în exces cât şi foiţele de hârtie  folosite au fost 
în lă tu ra te  prin  alunecare folosind tam poane de vată  um ede ;

— lacunele d in  s tra tu l p ic tural au fost pregătite Sn vederea com pletării lor 
p rin  degresare cu alcool şi îndepărtarea  m ecanică cu aju to ru l bisturiu lu i a de
punerilo r de m urdărie , având g rijă să nu deteriorăm  m arginile neregulate ale 
picturii originale ;

— com pletările (chituirile) şi rep ic tări le anterioare cu rol de m ascare a d e 
gradărilor, au fost la rândul lor în lă tu ra te  parţia l p rin  em oliere cu soluţii pe 
bază de etilenglicol 50 g, acetonă 20 g, toluen 70 g, alcool etilic absolut 10 g şi 
prin  îndepărtarea  m ecanică a  resturilo r cu aju toru l bisturiu lu i. O peraţia s-a efec
tua t s tra t cu s tra t pen tru  a proteja p ic tu ra  originală acolo unde com pletările 
depăşeau m arginile ac e s te ia ;

— zonele lipsă din s tra tu l pictural s-au com pletat prin  ch itu ire cu un chit 
pe bază de p raf de cre tă  şi soluţie de clei de peşte 12%. Chitul a fost ap lica t in 
concentraţii d iferite  şi faze succesive pen tru  a crea o bună aderen ţă a  acestuia 
a tâ t la  suport cât şi la m arginile neregulate ale p icturii originale. C hitu l s-a 
ap licat iniţial p rin  pensulare şi u lterio r în  faze succesive cu aju to ru l spatu lei 
llexibile, până la nivelul picturii originale ;

IN T E R V E N Ţ II I>E R E S T A U R A R E

— după în tă rire  zonele com pletate au  fost finisate la uscat prin şlefuire 
cu h ârtie  abrazivă de granulaţie  fină (<>00) şi la  umed cu dop de plută şi solu
ţie  de clei de gălbenuş de ou 5/1, pregătind astfel suprafeţele ch itu ite în vede
rea rein tegrării crom atice :

— îndepărtarea  s tra tu lu i aderen t de m urdărie  ce acoperea suprafaţa  p ic tu 
rii s-a făcut in etape succesive in urm a coroborării rezu ltatelor analizelor chim ice 
ale pigm enţilor şi m aterialelor originale cu rezu ltatele  m icrotestelor pentru  so l
venţii folosiţi in u rm a probelor de cu ră ţire  prealabile. Soluţiile folosite au  fost 
pe bază de alcool etilic absolut, esenţă de terebentină, ulei de in, am oniac şi 
dioxolan, în concentraţii d iferite, in funcţie de aderenta stratu lu i de m urdă
rie. C urăţirea s-a făcut pe suprafeţe mici, repartizând  soluţiile prin  tam ponare 
cu vată, p en tru  a em olia superficial s tra tu l de m urdărie, care a fost apoi în lă 
tu ra t m ecanic prin  alunecare cu  aju toru l bisturiu lu i, operaţia efectuată stra t cu 
s tra t până la  nivelul peliculei originale de verni protector. Acolo unde verniul 
original era degradat (granulat, ars, opacizat), acesta a fost regenerat chim ic cu 
a ju to ru l aceloraşi soluţii folosite la cu ră ţire  şi în lă tu ra t parţial, păstrând  o peli
culă originală uniform ă pe toată suprafaţa  picturii. P en tru  a evita apariţia  unor 
efecte secundare ale solvenţilor folosiţi, toată  suprafaţa  p ic turii a  fost n eu tra li
zată cu d ib u ti lf ta la t:

— p en tru  a  crea un aspect crom atic un ita r ansam blului im aginii p ic tu rale  
s-a efectuat pe zonele de intervenţie, com pletarea crom atică prin  retuş după m e
toda „trattcgglo", folosind culori de acuarelă şi lian t de soluţie de gălbenuş do 
ou. Acest retuş s-a realizat prin  trasa rea  cu o pensulă fină a unor lin iu ţe  v e r
ticale paralele , d ivers colorate, al căror efect optic să se încadreze în tonul 
local al p ic turii originale, elim inând contrastele s triden te  de culoare care a r  fi 
îng reunat perceperea u n ita ră  a imaginii originale în ansam blul ei ;

— suprafeţei pictate i s-a creat un nou s tra t de protecţie p rin  pelicu li- 
zare cu verni „D ammar" 28% şi ceară de alb ine 5%.

Toate m ateria lele folosite în tim pul restaurării au fost alese în sensul res
pectului com patib ilităţii acestora cu tehnica originală de realizare a picturii icoa
nei, a neu tra lită ţii din punct de vedere chimic, a reversib ilită ţii in tim p a tu tu ro r 
substanţelor utilizate.

Des in te rv en tio n s dc re s ta u ra tio n  effectu£es su r u n e  icone du X V I-e 
siecle „La V ierge avec l’E n fan t Je su s“.

R (5stm i6

D ans cette etude l’au teur prGsente les procedi^s utilissfes pour la  restauration  
c t la  conservation d ’une prdcieuse icone m oldave d a tan t de 1549.
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RESTA U RA REA  UNEI CAM AŞI FEM EIEŞTI DIN PATRIM ONIUL 
M UZEULUI BUCOVINEI, SUCEAVA

J.1DTA ROMAŞCU

Bucovina a  fost .şi osie un imens a telier ile creaţie, un veritabil tezaur al 
arte i populare rom âneşti.

Muzeele de etnografie din judeţul Suceava, pe lângă num eroase şi varia te  
obiecte create de m eşteri populari, deţin  valoroase piese de port, in tre care se 
detaşează cămăşile, cele care au  fost din to tdeauna obiectele asupra cărora fe
meile şi-au revărsa t dragostea, im aginaţia, sim ţul pentru  frumos.

In tervenţia  noastră este legată de restau rarea  cămăşii femeieşti cu num ă
rul de inventar 4308. din colecţiile M uzeului Bucovinei, secţia de artă  populară 
„Hanul Domnesc".

Cămaşa, din zona Rădăuţilor, datând  de la începutul secolului XX. face 
p a rte  clin tipul cu stanul confecţionat din două foi de pânză, iar m ânecile din 
câte o foaie, cu încrel !a cât. Este unul din c;*!e mai sim ple tipuri de căm ăşi, 
din pânză de bum bac brodată cu bum hăcel negru, înv io ra t cu s trăm âtu ră  roşie, 
galbenă, portocalie, albastră , verde şi fir metalic auriu  şi argintiu . M otivele deco
rative. geometrici- .şi vegetale stilizate sun t aşezate pe slanii din faţa  şi spatele 
cămăşii, cât şi pe mâneci.

Căm aşa prezin tă u rm ătoarele deteriorări:
— Pete de natu ră  necunoscută pe În treaga suprafaţă  ;
— D epuneri de p raf şi m urdărie  :
— D eteriorarea firului m etalic de pe mâneci In urm a tratam entu lu i inadec

vat efectuat cu substan ţa chimică „DKL.1CIA" ;
— R upturi ale pânzei, pierderi din b ă tă tu ră  şi urzeală ;
— Defecţiuni de tehnică, broderie neterm inată la b ră ţa ra  m ânecii stângi ;
- -  B rezărău im propriu.
In vederea restaurării, propunem  urm ătoarele in tervenţii :
— Consolidarea cu a ţă  obişnuită sau cu pânză tifon a zonelor cu rup turi 

ş i,sau  destrăm ări, folosind punctul de prindere „înain tea acului". Această con
solidare s e  efectuează înaintea spălării :

— C urăţirea mecanică do suprafaţă, p rin tr-o  desprăfu ire uşoară :
— în lă tu ra rea  sau desfacerea părţilo r deteriorate.

T estarea culorilor se va efectua cu soluţia de spălare, com pusă din Ho
rn opal 3% şi apă, tam ponând local fiecare culoare în tre  hârtie  de filtru, pen tru
a nu difuza culoarea sau m urdăria . Se lasă circa 15 m inute, tn cazul in care 
una din culori cedează, se va face fixarea coloranţilor p rin  im ersia piesei în 
soluţie de acid acetic 3Vo şi apă la 25°C. tim p de 30 de m inute ;

— Stabilirea natu rii petelor ;
—  C urăţirea uscată a zonelor pătate  cu acel solvent care a d a t cele mai 

bune rezultate. Nu se va insista pentru  a nu se deteriora piesa ;
Pentru  uşurarea spălării se va proceda la înm uierea piesei. înm uierea 

se face in soluţie de Romopal 3»/» şi apă d istila tă. D r asem enea se tace .şi o 
Înm uiere a firului metalic, care este înegrit, cu o soluţie de li părţi apă d is ti
la tă , 1 parte  glicerină şi 3 părţi alcool etilic :
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— ţn vederea spălării um ede se p repară  o nouă soluţie de Romopal 3%» şi
apă d istila tă, in care se im ersează căm aşa şi se periază uşor cu o perie moale,
fie se tam ponează cu un burete  moale, insistându-se in zonele m urdare. Firul 
m etalic se curăţă  cu o soluţie de „Complexon" 5.7%. Se efectuează clătiri repe
tate, ultim a baie a firului m etalic se face cu 1% glicerină în apă distila tă, pen
tru  pro tejarea firului textil s u p o r t ;

— C lătirea se va face cu apă curen tă la circa 2o°C1 până la elim inarea Ro-
m opalului. P en tru  ultim a clătire  se va utiliza apă d istila tă  cu adaos de 1 gli
cerină, pen tru  redarea elasticităţii fibrei ;

— Uscarea se va face prin  presare in tre  sugative sau bucăţi de pânză de 
bum bac curată, albă. Pen tru  o mai m are siguranţă in even tua lita tea m igrării 
culorilor, se poate face o uscare rapidă, cu a ju to ru l unei suflante. sau a uscăto- 
rului cu ae r rece. Piesa va fi susţinută in acest caz. pe un um eraş din nlastic 
invelit cu sugativă.

In vederea consolidării ne propunem  :
— Croirea m aterialului suport. Suportul de consolidare va fi o pânză de 

casă confecţionată din fire de bum bac fin. cât mai apropiat de orig inal ;
— Desfacerea m ânecilor ;
— M ontarea m ânecilor pe pânza s u p o r t :

M ontarea m ânecilor îm preună cu pânza suport şi fixarea acefitora în 
gherghef sau  ram ă ;

— Se în tăreşte zona deterio ra tă  cu Cir m ulino alb in zig zag, cu pas mare, 
păstrând o d istan ţă  ech ilib ra tă a pasului, trasarea apoi a unei reţele de fire  p a
ralele. de um plu tură cu a ţă  tip bum bac la culoare şi consolidare in zig-zag cu 
m ătase tip filo flo s;

— Brodarea cu fir m etalic a zonelor deteriorate, cu o cusătură tip lăn ţişo r ;
— Scoaterea din g h e rg h e f ;
— D efinitivarea piesei prin  asam blarea m ânecilor :le stan ;
— F inisarea ;
— Călcarea.
In final, căm aşa va fi predată conservatorului depozitului secţiei de artă  

populară a Muzeului Bucovinei, «Hanul Domnesc", in vederea păstră rii ei.

La re s ta u ra tio n  d ’une  blousc p o u r fem m e a p p a r te n a n t au  patrim o in e  
du  M usee de la B ucovine, a S uccava

Resume

On donne une presen tation  des etape.s parcourues dans la restauration  et 
la conservation d ’une blouse pour femme, pi&ce caracteristique du  costume de 
la region Rădăuţi, da tan t du debut du XX'-a sifccle.

NOTE ŞI COMENTARII

NOI DESCOPERIRI DE PIESE DE BRONZ 
IN ZONA SUCEVEI

MIRCEA IGNAT

Publicarea descoperirilor de piese de bronz, ch iar in situaţia  când acestea 
au  fost găsite fortuit, fără să se cunoască contextul arheologic Sn care au a p ă 
rut. constituie o necesitate ce nu mai trebuie subliniaţii. în  cele ce urm ează, con
tinuând  publicarea unor astfel de obiecte.l prezentăm  alte câteva piese iden ti
ficate in ultim a vrem e şi care com pletează harta descoperirilor din epora b ro n 
zului şi prim a epocă a fierului din zona Sucevei.

1. Horoaia (rom. Boroaia, jud. Suceava). In locul num it „M ălăişte” cu mulţi 
ani in urmă s-a găsit in ru p tu ra  unui şan ţ o seceră de bronz care  a fost donată 
unei instituţii din laşi, fără a putea face a lte  precizări. După descrierea dată  de 
descoperitor piesa a r  aparţine  probabil tipului de seceră cu cârlig. în  zona unde 
a fost găsită secera nu s-au identificat vestigii care ar pu tea  Ci contem porane cu 
respectiva descoperire (cercetări de suprafaţă  ale autorului).

2. Ilişeşti (com. Ilişeşti. jud. Suceava). Pe înălţim ea „Cotăţuin” s-a găsit in 
perioada d in tre  cele două războaie m ondiale un topor celt care a ap a rţin u t colecţiei 
învăţătorului Dressler din sat. colecţie ;■ cărei soartă nu o cunoaştem . Deşi piesa 

este publicată in m onografia com unei.- ea este încă necunoscută in literatu ra 
de specialitate. Toporul celt a fost găsit pe suprafaţa  unei aşezări halista ttiene 
tim purii! şi după trăsă tu rile  sale tipologice (fig. l/fi) poate aparţine  Hallstatt-ului 
tim puriu , foarte probabil H B.

3. Mitocaş (com. M itocul D ra^om irnci, jud. Suceava). In locul num it „Să- 
lişte“ sau „I.a S tra tu la t" s-a găsit în tâm plător un v ârf de lance cu lam a um flată 
la bază şi cu nervuri in relief pe vârful tubului le inm anuşare :fig. 1/1). D im en
siuni ; lungim ea — 128 mm, lăţim ea m axim ă — Ut! mm. Piesa se păstrează in  co-

1. M. Ignat. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi ti H allstatt-ului t im 
puriu in  jude ţu l SuccavQ, Thraco-Dacica, II, 1981, p. 186-—1-12 — unde sunt 
m enţionate şi d iscutate toate descoperirile ca şi bibliografia lor. După a p a ri
ţia acestui articol s au mai publicat u rm ătoarele descoperiri : un topor cu 
disc la ceafă de la C ajvana (M. Ignat. Gh. Pâţu, Un n,ou topor de bronz 
descoperit la Cajvana, Succava. IX. 1982. p. 493—495) şi alte doua piese — 
un fragm ent de cuţit şi un tipa r găsite la Ş ire t (N. Ursulescu, M. Andronic, 
FI. Hău. C ontribuţii la cunoaşterea aşezărilor de pe teritoriul Şiretu lu i inainte
dc constituirea oraşului m edieval. Suceava, X III—X lv . 1986— 1987, p. 91).

2. .1. Ch. Dressler. C hronlk der bukotoiner Landgem elnde lllichestie  Freilas- 
sing in Bayern, 1900. p. 18. Desenul nostru  reproduce fotografia publicată, 
fără sâ avem  dim ensiunile piesei.

3. Periegheză efectuată in anul 1961 de N. G ostar cu sem natarul acestor râ n 
duri.



M IR C E A  ICINAT

lecţia muzează a lui A lexandru Tânase din Mitocaş. In zona unde s-a găsit a- 
cest vârf de lance cercetările arheologice de suprafaţă  au relevat existen ţa  unor 
m ateria le  aparţinând  culturii Noua/'

•1. Petin (com. Buneşti, jud. Suceava). Tntr-un loc neidentificat de pe teritoriul 
satu lu i a fost găsit de către  locuitorul Gavril A xinte un vârf de lance.5 Piesa 
se încadrează tipului de vârfuri de lance cu lam a um flată la bază şi nervuri pe 
vârfiul tubului de inm ănuşare (fig. 1/2), nervuri care nu reprezin tă un decor cum 
le califică unii cercetători, ci mai degrabă elem ente ce le dădeau acestor arm e 
o mai m are eficacitate. Dimensiuni : lungim ea — 189 mm, lăţim ea m axim ă — 
UD mm.

5. Sim inicea  (com. Sim inicea. jud. Suceava). In anul 1980 in vatra  satului 
s a găsit în tâm plă to r un topor celt. v a rian ta  răsăriteană a ccltului de tip  tran 
silvanean. putând fi încadrat in v a rian ta  C„ după schema întocm ită de M. Rusu.» 
Bionz cu patină  nobilă, la gura coltului câteva găuri dc coroziune, dcvorul un 
ghiular pu ţin  vizibil (fig. 1/3). D im ensiuni : lungim ea — 100 mm. lăţim ea ma- 
x m./i — 50 mm. Piesa se păstrează în colecţia m uzeistică a Şcolii <?eneraie din 
Siminicea.*

6. Şiret (jud. Suceava). La poalele Dealului Ruina s-a găsit în tâm plător un 
topor celt cu decor unghiu lar şi cu bordura găurii de inm ănuşare îngroşată in 
forma de manşon.» P atină nobilă, la  gaura dc; inm ănuşare ca şi la  m arginile tă i
şului sunt mici rup turi proaspete. D im ensiuni: lungim e — 87 mm. lăţim ea m a
xim ă -Hi mm (fig. 1/5). Astfel d e  topoare sunt tipice pen tru  H allstatt-ul tim 
puriu. De m enţionat că piesa a apăru t in apropierea unei întinse aşezări halls- 
ta ttiene. unde s au mai descoperit şi a lte piese de bronz sau legate de m eta
lurgia bronzului.''

7. I «r«t<>c (com. Salcea, jud. Suceava). In condiţii necunoscute in anul 1981, 
in g rădina lui Uişoi P etru  s-a găsit un topor celt care a putut fi desenat d a r a 
fost p ierdu t u lterior de descopei i to r ln. Patină nobilă, cusătura de la  tu rn a t evi
dentă. Dimensiuni : lungim ea — 109 mm. lăţim ea m axim ă — 48 mm. Piesa a p a r
ţine tipului de topor celt cu plisc şi secţiunea rectangulară (fig. 1,4). Astfel de 
topoare aparţin  B D  şi H A , deşi, mai rar. varian tele  acestui tip se găsesc şi 
ln H B.

S em nalând aceste piese nu putem  om ite câteva observaţii. I.a Siminicea, 
pe lângă celtul prezenta t mai sus, cu ani in urm ă a mai fost găsit incă unul. a- 
ceastâ localitate fiind in apropierea com unei D um brăveni de unde provin alte 
trei descoperiri în tâm plătoare de colturi. H Nu a r  fi exclus. în situaţia  de faţă. 
să avem  de-a face cu piesele dispersate ale unui depozit risipit, posibilitate care. 
din păcate, nu mai poate fi verificată.

în  ceea ce priveşte vârfu rile  de lance s-ar im pune discutarea datării lor, 
mai ales că astfel de piese au mai ap ă ru t ln zona Sucevei. >2 M ajoritatea aces-

4. M. A ndronic, P. V. B atariuc. Contribuiţi la cunoaşterea evoluţiei habitatului 
um an in zona limitrofei a oraşului Suceava, Suceava. X V II—X IX  1990 — 199’ 
p. 10—11.

5. Inform aţii p rim ite  de la elevul Gh. Moroşan din Suceava cari* păstrează 
piesa.

6 Depozitul de bronzuri de la lialşa, San/ctiii, IV. 1966. p. 2!>—,10.
7. Inform aţii de la prof. V irginia Fârtăiş căreia ii exprim ăm  şi aici sincere 

m ulţum iri.
8. Piesa se păstrează la Muzeul Bucovinei. Aducem şi pe această cale m ulţum iri 

colegilor ce mi-au îngăduit publicarea ei.
9. N. Ursulescu. M. Andronic.' FI. Hău. op. cit., p. 1)1.

10. Descoperirea a fost am in tită  prim a dată Ia Simpozionul de trncolopie de la 
Baia M are. din 1982, în com unicarea : „A'oi descoperiri din epoca bronzului 
şi prima  epocă a fierului in zona Sucevei.

11. M. Ignat, op. cit., p. 140 141. fig. (i/l şi 5 I—li. ■
12. Jbidcm, p. 141, fig. 5/6 şi 7/6.
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tora sunt rup te insă de contextul lor arheologic, iar trăsă tu rile  tipologice nu sun t 
to tdeauna hotărâtoare, fapt care implică o datare  mai largă Având in vedere 
frecvenţa rid icată  a vârfu rilo r de lance cu lam a um flată la bază şi cu nervuri 
pe vârfu l tubului de inm ănuşare in compoziţia depozitelor de bronzuri din T ra n 
silvania din H A !;* am  putea presupune că cele două piese prezentate ar a p a r
ţine fazei am intite, deşi obiecte sim ilare ap a r mai ra r  şi in H B sau ch iar B D.

D escoperirile de bronzuri din Podişul Sucevei, deşi acestea nu includ depo
zite spectaculoase, se impun faţă de cele din tot staţiu l est-carpatie a tâ t prin 
num ărul lor, cât. mai ales. p rin  varie ta tea  lor tipologică ca şi p rin  eşalonarea lor 
cronologică din B Al până în IIB . Dacă pen tru  o serie  de descoperiri din B M  
am presupus o origine transilvăneană, piesele respective pătrunzând  aici pe o 
cale nord-carpatică.14 nu excludem  pentru  bronzurile clin H allstatt-ul tim puriu
o origine locală, având Sn vedere existen ţa in zona m ontană a judeţulu i Suceava 
a unor zăcăm inte de aram ă. Exploatarea acestora in preistorie, din lipsa cer
cetărilor, nu ne este cunoscută incă, dar ea este foarte plauzibila. Descoperirea 
unui tipar cie tu rn a t piese de bronz la Ş iret I» docum entează cert producerea pe 
loc a bronzurilor, dar fără a avea inform aţii asupra originii m ateriei prim e fo
losite. ln  această ordine de idei avem în vedere câ tiparu l mai sus am intit a fost 
găsit intr-o  aşezare hallsta ttian  tim purie de m ari d im e n s iu n i . in  apropierea câ- 
leia a anăru t şi toporul celt m enţionat. Relaţia d in tre  aşezările hallstaU iene tim 
purii ţP reu teşti.lî Ş ire t şi llişeşti) sunt de cel mai m are interes, dar, din păcate, 
cercetarea aşezărilor nu este incă in m ăsură sâ ne aducă precizări cronologice.

C oncentrarea descoperirilor de acest fel in Podişul Sucevei ca şi posibilitatea 
prelucrării pe loc a bronzurilor a r  putea fi asociate cu evoluţia dinam ică a 
grupului G răniceşti din H allstatt-u l tim puriu. 18 ilu stra t prin  vesticii consistente 
tocmai in zona m enţionată, unde arm ele deţin  un procent apreciabil din totalul 
descoperirilor.

N ouvelles decouvertes de pieces en  b ronze dans Ia zone de Suceava

Resu me

On presente sept pidces en bronze decouvertes par hasard. d e  m aniere iso- 
)£e. et ci ui appartiennen t a B D ou au ancicn H allstatt. Com pte tenu de toutes 
les decouvertes de ce gene dans la  zone de Suceava, on ne saurait exclure l’idee 
c|ue pendan t le  p rem ier H allstatt certaincs pifeces en bronze ont o te forg6es sur 
place, et ceci en ayant en vue l’evolution dynam ique du groupe de Grăniceşti. 
les pieces d 'Ilişeşti et de Ş iret ayant <H6 decouvertes dans les hab itats de ce 
groupe cultureL

13. M. Pelrescu-D âm boviţa, Depozitele de bronzuri din Homânia, Bucureşti, 
1977. passiin.

14. M. Ignat, Gh. Pâţu , op. cit., p. 494.
15. N. Ursulescu. M. Andronic. FI. Hău. op. cit., p. 91. T iparul mai degrabă a

f o s t  destinat pen tru  tu rnarea  unor dălţi şi nu a  unor topoare de tip celt.
16.. lbidem , p. 90—91. Tot in această aşezare s-a mai găsit încă o piesă frag

m entară dc- bronz, foarte probabil un  cu ţit (lbidem , pl. 1V/6). ln  anul 1992,
aici s a efectuat un sondaj arheologic care a relevat o in tensă locuire halls- 
ta ltianâ. Im re  m aterialele găsite fiind şi o verigă dc- bronz, ceea ce ; erată o 
frecvenţă apreciabilă a pieselor de bronz in această aşezare. S ăpături efec
tuate de M. Ignat şi 1. Mareş.

17. M. Ignat. op. cit., p. 137. n. 30. . .
18. J.aszlo A ttila, Un grup hallstattian tim puriu  în Podişul Sucevei, Cer a n i n  

istorice, XIV—XV, 1983—1984, p. 65—83.
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Fig. I. Piese de bronz descoperite în zona Sucevei : 1. Mitocan • •> Pot ia • 3 S i
ni micea ; -I. Vâra tec : 5. Ş ire t;  li. II iţeşti, l - o  (12  din m ărim ea n a tu ra lă );
6 (dim ensiunea necunoscută).

Fig. 1. Pieces en bronze decouverts dans la zone de Suceava : 1 Mitocaş 2 
P e tia ; 3. S im in icea ; 4. V âritec  ; 5, Ş ire t ,  <>. Ilişesti ; 1—r, (1/2 <*r. riât) •'

6 (dimension inconue).

SO N D A JU L ARHEOLOGIC EN AŞEZAREA DE SECOL IV D.C. 
DE LA ZAMOSTEA (JUD. SUCEAVA)

MUGUR ANDRONIC

In cursul lunii august a anului l!)f)0 s-au desfăşurat săpătu ri arheologice, cu 
caracter de sondaj, pe cuprinsul unei aşezări aparţinând  culturii Sân tana de Mureş, 
ale cărei urm e constând în bucăţi de chirpic şi ceram ică fragm entară fuseseră 
iden tificate de că tre  autorul acestor rându ri in cursul unor cercetări perieghetice 
in an u l 1985.

Secţiunile trasa te  pe ta rlaua  „I.uchian". în d reptul gospodăriei lui Petru Clini 
şi orien tate  spre m alul drep t a! pârâu lu i Baranca, care posedă aici o terasă mai 
înă lţa tă  (cf. fig. 1), au dus la  cercetarea vestigiilor care au aparţinu t la  două lo 
cuinţe de suprafaţă  (fig. 2/A ).1

Locuinţa nr. I .- Din cauza faptulu i că a  fost realizată fără o adâncire câtuşi 
de pu ţin  considerabilă in sol, care de altfel la  —35/40 cm posedă aici o uniform ă 
n uan ţă  închisă, nu s-au pu tu t face observaţii de delim itare exactă a ei. Locuinţa 
se pare că a avu t o formă p ă tra tă  cu la turi de circa 2 m, fără să fi posedat vreun 
tip  anum e de instala ţie  de foc (fig. 2/B). A lături de o can tita te  considerabilă de 
bucăţi de chirpic. de un num ăr de fragm ente ceram ice, câteva oase şi pietre, a 
mai fost descoperită o bucată de sticlă verde-pal. care  deşi nu  are irizaţii şi mici 
bule de ae r in com ponenţă, poartă  urm ele unei pu ternice incinerări. Adăugăm la 
toate acestea şi doi bulgări de m aterile  feroasă rezultată in urm a procesului red u 
cerii m inereului de fier, care au fost descoperiţi la  n ivelu l de călcare de epocă 
(circa —35 cm) în im ediata apropiere a com plexului.

Locuinţa nr. 2 : Fiind to t o am enajare de suprafaţă , nici acesteia nu i s-au 
p u tu t stabili cu precizie uncie caracteristici constructive. Din repartizarea şi den
sitatea m aterialelor conservate (chirpic, cărbune, ceram ică şi oase) s-au  pu tu t 
doar deduce la tu rile  aces te ia : 3/2,5 m (fig. 2 / 0 .  Nici în acest caz nu s-au identificat 
urm e ale unei foste instalaţii de foc. situaţie destul de frecventă in cazul aşezări
lo r de tip S ân tana  de Mureş. Ca inven tar m erită m enţionat un vas întregibil, din 
pastă  zgrunţuroasâ (fig. 3/2), descoperit în tr-o  poziţie centrală , un fragm ent d intr-o 
g reu ta te  de lu t de form a unui trunchi de p iram idă şi o lam ă de fier ru p tă  la vârf 
d in vechime, cu pedunculul pen tru  inm ănuşare, care a avu t probabil funcţionalita
tea de daltă  (fig. 3/3).

Analizând întregul m aterial ceram ic rezu ltat din săpături, se im pun câteva 
consideraţii cu valoare statistică, deşi trebuie, ca în toate aceşti* situaţii de gen.

1 A lături de aceste, vestigii, in tim pul săpăturilo r au mai fost descoperite 
două fragm ente neolitice cu urm e de pleavă in structu ra  in te rnă, unul hallsta ttian  
cu suprafaţa  ex terioară lustru ită  şi un fragm ent de lam ă de silex de Prut, re- 
bu tată.



380 M UG U K  A N D K O N IC

sâ acceptăm  di- la început un anum it factor de eroare datorat modului în tâm p lă
tor de spargere şi răspândire a ceram icii sub formă fragm entară.

Ceea ce <e observă in prim ul rând este faptul câ, exceptând un singur frag- 
m ent de vas de mici dim ensiuni care este lucra t exclusiv cu m âna d in tr-o  pastă 
tipică conţinând cioburi pisate, toate fragm entele ceram ice din stra t sau din cele 
două com plexe sunt m odelate la roată.

ln  al doilea rând. este notabilă ra rita tea  excesivă a fragm entelor care au fost 
arse ox idan t la  cărăm iziu, indiferent de pastă constitutivă nisipoasă, zgrunţuroasâ 
sau fină.

Pe de a ltă  parte, m erită a fi sublin iată şi ponderea m ajoritară a pastei zgrun- 
ţuroase din totalul general al m aterialu lu i ceram ic de a.ci. Astfel, pen tru  descope
ririle  din strat, ceram ica zgrunţuroasâ totalizează 79Vo (21% cea fină), pentru  
cea aparţinând  locuinţei nr. 1 84 %  (II °/o cea fină), iar pen tru  cea a celei de a 
doua 75 %  (22%  cea fină). Din totalul ceram icii descopei ite. ceram ica de aspect 
zgrunţuros înregistrează un procent m ediu de 7!) %.

Faţă de datele cunoscute in general2, existen ţa doar a unui sineur fragm ent 
ceram ic lu c ra t exclusiv cu m âna, de regulă această categorie deţinând  m ăcar câteva 
procente ca pondere generală, cât şi procentajul m ult m ajorat al ceram icii zgrun- 
ţuroase in raport cu cea fină. vin să confere o notă specifică întregului m aterial 
ceram ic de la /«m ostea . Tot pe linia acestoi constatări definitorii, e  : 1 ro.it făcute 
în urm a unui sondaj modest ca am ploare, este şi faptul câ lipseşte total m aterialul 
ceram ic de import.

Din punctul de vedere al repertoriu lu i de form e ceramice, s-au putut identi
fica fragm ente de oale-borcan (fig. 3/2. 10— 12). castroane (fig. 3/9), străchini 
fig. 3/7—fi), câni şi vase de provizii de tip  „Krausenţ/efisse" (fig. 3/1).

In  lipsa unor elem ente mai sigure de datare, consideră"! că v ieţu irea tn aş»- 
zare, de altfel de relativă scurtă  durată , s-a încheiat spre sfârşitu l veacului al IV 
d. C.. sau eventual la începutul celui u rm ător. Dc altfel, luând tn consideraţie su
p rafaţa  destul de restrânsă (circa 100 m lungime) care prezintă în a ră tu ră  urm e 
constând în bucăţi de lut ars şi ceram ică fragm entară, ne exprim ăm  părerea că 
hab itatu l a fost rezu ltatu l unei roi: i dem ografice târzii din cadrul unui altu ia nai 
n iare şi mai vechi, sau  a unei străm utări târzii de vatră cauzată din motive 
obiective.

Im portanţa, de altfel redusă a acestui sondaj arheologic, rezidă in obţinerea 
de noi date cu caracter de eşantion în scopul cunoaşterii mai hune la scara întregii 
zone de nord a Moldovei a culturii S ân tana de Mureş, aspectele statistice procen
tuale exprim ate mai sus com pletând seria datelor legate de evoluţia târzie a cera
micii secolului al IV-lea d. C.

THE ARCHAEOLOGICAL TEST IN TH E  SETTLEM ENTS 
FROM  THE IV -th  CENTURY A. D. IN ZAM OSTEA 

(SUCEAVA COUNTY)
S  11 771 771 (1 r  !/

The archaeologica! dipging in the Zam ostea village (1990) identified the tracks 
■ of tw o dw ellings belonging to the S intana de M ureş culture. The sta tistica l analysis 
showed inform ation (to be uscd as a sample) for the North of M oldavia area. 
Excepting one piece of ceram ics w hich has bee,n traditionally  m ade by hand, 
tfie rest of it is burn t to p revalen t grey and it is made by po tter's  wheel. Out 
of it there is 79% w hich is of clay mixed w ith  little  stones or big sand granules. 
The end of the archeological com plexes (dwellings) is dated (by the ceramics) 
by the end of the t-th century.

2 1. loniţă. C ontribuţii cu privire la cultura Sântana de M ureş-Cerneahov 
pe teritoriul Republicii Socialiste România, in ArhM old , l \ r. I9(>(>, p. 200 : idem. 
Aşezarea de tip  Sântana de M ureş-Ccrnealiov de la laşi — Fabrica de cărămizi. 
in ArhM old. VII, p. 303 ; M. Andronic, Cercetări arheologice in aşezarea de secol 
IV d.C. de ln Podeni tcom. Buneşti, jud. Succava J, raport fina l, in prezentul volum.

S O N D A JU L  ARJIKOLOC.IC JN NŞEZAUEA !>!•: SI-.COI. IV D.C. DK U  ZAM OSTKA Wl

excavations.
Fig. 1 
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Fig- 2 — P lanu rile  săpăturilo r arheplogice şi a  locuinţelor cercetate.
Fifî- 2 — The projects of the archaeological excavations and the researched 

dw ellings (1-adobe/stones, 2-potslK-rds/charcoal).
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Lam ă de daltă  de fier (5) şi ceram ică descoperită Sn locuinţe (1—2, 4— 12J. 

Chisel iron blade and ceram ics discovered in dw ellings (1—2, 4—12).
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