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R E P E R T O R IU L A R H E O L O G IC A L C O M U N E I Z A M O S T E A
(J U D E Ţ U L S U C E A V A )

A B B R E V IA T IO N S

M U G U R A N D R O N IC

Teritoriul comunei Zamostea, situat la extremitatea estică a podişului
Sucevei, într-o zonă deluroasă a cărei altitudine medie variază in jur de 300
metri, se învecinează, pornind de la nord şi ajungând la apa Şiretului spre răsărit,
cu teritoriile comunelor Grămeşti, Calafindeşti şi Zvorâştea. Cadrul natural fiind
propice vieţuirii, a oferit omului din cele mai vechi timpuri condiţii bune de trai,
ceea ce ne-a dat posibilitatea ca în decursul anilor 1983 - 1985 să descoperim
numeroase vestigii arheologice, atestând o bogată existenţă de aşezări databile
în diverse epoci istorice.
Şi în lucrarea de faţă, pe care o considerăm o prim ă etapă în această
muncă de investigare, departe de a fi exhaustivă, folosim sistemul de
numerotare al localităţilor, care va sta în viitor la baza întocmirii "Repertoriului
arheologic al judeţului Suceava".
XCIII. ZAMOSTEA
XC III.1.

Zam ostea

XC III.1.A.
în c e n tru l satului, în faţa sediului primăriei, peste şosea ( D.J.
291 A ), la circa 150 m N de malul stâng al pârâului P risos, au fost descoperite
bucăţi de chirpic cu urme de nuiele împletite, câteva fragmente ceramice puţin
edificatoare ( Hallstatt sau La Tene ) şi un altul caracteristic sec. II - IV d.Ch.
XCIII. 1.B
La circa 500 m V de primul punct, pe malul stâng al unui mic
afluent de stânga ( fără nume ) al pârâului Prisos, în zona terenurilor agricole ale
sătenilor Bălan Gheorghe şi Moscaliuc Maria, s-au identificat materiale ceramice
fragmentare databile după cum urmează:
- ceramică din Hallstatt sau La Tene, arsă mai mult oxidant, cu cioburi pisate
în compoziţie;
- câteva fragmente tipice culturii Noua ( brâu în relief simplu sub buză, cât şi
împunsături succesive, silex pisat şi microprundişuri în compoziţie );
- ceramică lucrată la roată aparţinând culturii Sântana de Mureş, cenuşie, fină
şi zgrunţuroasă ( aici s-ar putea încadra ipotetic cel puţin şi o parte din
materialii! fragmentar de la prima enumerare, modelat numai cu mâna ).
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XCIII. 1.C.
in cătunul Istrăteni, pe terenul dintre casele lui Cojocaru Petre
şi Buhnilă Alexandru, la peste 150 m N de malul stâng al pârâului P risos, au fost
descoperite câteva fragmente ceramice tipice culturii Noua.
XCIII.1.D.
in apropierea malului stâng al canalului de drenaj, numit ae
localnici "J o lo g h in ă ", la circa 200 m V de gospodăria lui Creţu Dumitru, a fost
identificat material ceramic intr-o cantitate totuşi insuficientă pentru o datare
sigură precum şi urme de chirpic. Ceramica, având ca degresant cioburi pisate,
arsă oxidant incomplet dar şi reducător, pare să dateze din Hallstatt
XCIII.1.E.
La circa 500 m E-NE de confluenţa pârâului P riso s cu Putreda,
pe malul drept al primului pârâu, pe un teren în uşoară pantă ( tarlaua din spatele
casei lui Vasile Luchian ), s-au păstrat până astăzi urme materiale ale unei
aşezări destul de întinse de tip Sântana de M ureş'. Alături de ceramica tipică
fină şi zgrunţuroasă lucrată la roată, apar şi fragmente modelate exclusiv cu
mâna, care pot fi din aceeaşi perioadă sau mai vechi. Notabil este şi un fragment
dintr-o piatră de râşmţă, ulterior pierdut
XCIII. 1 F.
in cătunul C o tul D ealului, în grădina sătencei Natalia Filote, pe
o margine mai înaltă de terasă, s-au depistat urmele din chirpic a două locuinţe
cucuteniene Ceramica descoperită aici este numai din categoria celei grosiere,
având în compoziţie numeroase cioburi pisate. Nu au apărut urme de pictură pe
ea
XCIII. 1 G.
Pe marginea terasei înalte de pe partea dreaptă a pârâului
P utreda, la circa 250 m S-V de ultimele case ale satului, s-au identificat urmele
unei locuinţe cucuteniene, puţină ceramică fragmentară, numai din categoria
pastei fine şi câteva aşchii din silex albicios. Suplimentar - şi tot in cantitate mică
- au apărut fragmente arse reducător, cu cioburi pisate in compoziţie şi care se
pot data mai târziu ( Hallstatt ? ).
XCIII. 1.H.
La aproximativ 300 m V-SV de acest ultim punct, pe aceeaşi
pane a cursului de apă menţionat şi pe aceeaşi terasă, s-a descoperit un
material ceramic la fel de redus cantitativ. Cele câteva fragmente arse re d u c ă to r.

şi având în compoziţie pleavă ne sugerează apartenenţa ia specia grosieră a
ceramicii liniare La acestea se mai adaugă o aşchie dintr-un topor din marnă
calcaroasă, realizat prin şlefuire, aşchii atipice din silex, un fragment ceramic din
pastă fină, ars la cărămiziu ( Cucuteni ? ) şi câteva exemplare atipice ( ardere
reducătoare şi cioburi pisate- înpastă ) imposibil de atribuit cronologic în mod
sigur în stadiul actual de cercetare.
XC III.1.1.
O aşezare de tip Cucuteni de mari dimensiuni s-a descoperit pe
partea terminală a platoului de a lu lu i G herm ăneşti2. Astfel, in urma arăturilor sau putut observa frecvente urme de lut ars de la locuinţe, cât şi faptul că
ceramica - fără să fi păstrat urme sau să posede pictură - se încadrează numai
în categoria celei bine arse şi fără cioburi pisate ca ingredient. La inventarul
arheologic menţionat se adaugă o greutate fragmentară din lut ars pentru
războaiele de ţesut şi o gamă variată de unelte şi arm e’din silex ( lame, gratoare,
vârfuri de săgeată triunghiulare cu baza concavă şi retuşe bifaciale... ) şi din
piatră şlefuită ( toporaşe trapezoidale ). Autorul acestor descoperiri le încadrează
în faza Cucuteni B.
XCIII.2.

B adragi

XCIII.2.A.
Pe culmea La
Odaie, o prelungire a dealului
Coada
P u tu ro su lu i, se află o întinsă aşezare cucuteniană, unde s-au putut localiza cu
ochiul liber urmele de lut ars a cel puţin zece locuinţe. Ceramica aparţine
ambelor specii, fină şi cea de "bucătărie" şi nu prezintă urme de pictare. Din silex
albunu-cenuşiu deschis şi cenuşiu închis spre negru s-au realizat gratoare, lame
diverse, un vârf de săgeată de formă triunghiulară cu baza concavă, aşchii
a tip ic e ...
XCIII.2.B.
Trecând pe malul stâng al pârâului Badragi, la circa 150 m vest
de casa lui Nâmuleac Dumitru, pe terenul in uşoară pantă La Nuci, s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice aparţinând culturii Noua ( profile
tipice de buze, brâu ornamental simplu sub buze, silex şi microprundişuri in
compoziţia p a s te i). Unele cioburi au un decor de tradiţie Costişa.
XCIII.2.C.
in aceeaşi parte sudică a satului şi pe acelaşi mal al firului de
apă menţionat, in grădina săteanului Nâmuleac Dumitru, s-au păstrat in cantităţi
modeste la suprafaţa solului materiale ceramice după cum urmează:

: in toamna anului. 1990 atei s-a executai un sondaj arheologic de caracter restrâns, care a dus la
descoperirea vestigiilor a două locuinţe de suprafaţă Alături de obişnuitul material ceramic databil in
cea oe-a doua jumătate a veacului al IV - lea d Ch şi de un fragment de lupă metaliferă, s-au
oescoperit două fragmente ceramice neolitice cu pleavă în compoziţie, un altul hallstaltian lustruit la

Informaţiile le datorăm colegului Ion Mareş. autorul descoperirilor şi de la punctul 4.A, căruia li

xterior şi o lamă de silex de Prut in stare fragmentară ( cf M Andronic S ondajul arh eo log ic in

adresăm şi acum mulţumirile noastre, inclusiv pentru participarea la două recunoaşteri arheologice
din anul 1985.

y .-.iro a ae secol IV d.C. de la Zamostea ( jud. Suceava ) in Suceava XX. 1993. pp 379 - 383.
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C orpaci
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- ceramică cucuteniană ( provine cu certitudine din aşezarea de La Odaie, din
imediata apropie re );
- ceramică Noua ( provine din aşezarea anterioară de La N u c i);
- ceramică arsă reducător, cu cioburi pisate în compoziţie, modelată exclusiv
cu mâna. databilă incert în Hallstatt, din care se pare că există în mod cu totul

XCIII.5.A.
Pe partea stângă a pârâului satului C orpaci, afluent de stânga a
pârâului P risos, în spatele caselor lui Huţanu Mihai şi Coţofrei llie, s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice:
- din Hallstatt, cu urme de lustruire;

sporadic şi în punctul 2.B.
La acestea mai adăugăm o aşchie masivă din şist negru de Audia şi
câţiva bulgăraşi de zgură metaliferă.
XCIII.3.

- din veacurile III - I a.Ch., unde alături de ceramica tradiţională getică se
remarcă şi material tipic bastarnic cu buze faţetate şi barbotinare
(
menţionabile sunt şi două cioburi cu grafit, ornamentate cu striuri orizontale şi
dese ( fig. 2 / 1 , 3 ). După cum se ştie ele sunt de natură celtică şi provin în
cadrul culturii Poieneşti-Lukaşovka prin filieră b a s ta rn ic ă ');
- din secolele II - III d.Ch., între care un fragment de amforetă.

C iom ârtan

X L III.3.A
Pe terenul aflat în extremitatea de N-V a dealului La Lutărie, în
apropierea confluenţei pârâului Verehia cu pârâul B adragi, s-au identificat
urmele unei locuinţe de tip Cucuteni, câteva fragmente ceramice realizate din
pastă fină şi numeroase aşchii atipice şi nuclee din silex.

XCIII.5.B.
Tarlaua numită "L iv e z i" ( dealul Prisos, pe partea dreaptă a
pârâului cu acelaşi nume ) păstrează numeroase urme materiale de vieţuire,
între acestea, s-au putut determina:

XCIII.3.6.
Pe malul drept al pârâului Verehia, în dreptul cotului pe care îl
tace spre nord, în zona unei case părăsite, s-au găsit bulgăraşi de chirpic şi

- câteva fragmente cu pleavă în compoziţie, arse oxidant, aparţinând probabil
culturii Criş;

ceramică fragmentară, după cum urmează:
- câteva fragmente tipice culturii Noua, din care unul prezintă un decor de

- ceramică tipică culturii Noua ( buze tipice, silex pisat ca ingredient ) şi un
zdrobitor din rocă dură;

tradiţie Costişa ( fig. 2 / 4 );
- fragmente ceramice din Hallstatt ( suprafeţe exterioare negre şi relativ
lustruite, un fragment cu un buton ornam ental);
- sporadic ceramică neagră bastarnică;
- câteva fragmente din veacurile II - III d.Ch. ( angobare, buză tipică carpică
trasă la o rizon tală );
- material caracteristic pentru cultura Sântana de Mureş ( provine în mod cert
de la o extindere marginală de locuire din punctul 6.B; tot in aceeaşi atribuire
cronologică includem, un fragment de fund de oală, modelată la roată din
pastă nisipoasă, arsă oxidant incomplet, unde s-a imprimat urma unei ţesături
in două iţe - in ? );
- un fund de vas, fragmentar, făţuit vertical ( sec. VI - VII ? );
- câteva fragmente medievale ( sec. XIV - X V ).
XCIII 4.

C ojo căren i

XCIII.4.A.
Dealul H ărăgeni, cu o largă deschidere spre lunca Şiretului, a
oferit în capătul său nordic loc pentru o aşezare de tip Cucuteni A. Aici s-au putut
număra urmele din lut ars a şapte locuinţe. Ceramica aparţine categoriei fine,
iar şi celei grosiere, cu cioburi pisate în compoziţie, fără să prezinte însă urme
de pictură. Utilajul litic se rezumă la cteva lame şi gratoare din silex.

c

- ceramică databilă în Hallstatt ( suprafeţe exterioare negre şi uşor lustruite,
buton plat, buze drepte sau uşor trase în afară ).
XCIII.6.

Lunca

XCIII.6.A.
in cadrul săpăturilor de salvare prilejuite de lucrările complexe
ale amenajării hidroenergetice de la Virfu Câmpului, în vara anului 1990, s-a
executat un sondaj arheologic pe tarlaua numită "M ăzăreanu", la o depărtare de
aproximativ 10 m sud de malul râului Şiret. Cu acest prilej s-au descoperit
urmele unei locuinţe medievale care poate fi datată pe baza ceramicii rezultate
spre sfârşitul veacului al'XIV - lea sau începutul celui următor*.
XCIII.6 B.
Pe terasa de pe partea dreaptă a pârâului Verehia. începând cu
circa 200 m înainte de vărsarea sa in Şiret şi continuând până spre vărsare, se
găsesc vestigii aparţinând unei întinse aşezări a culturii Sântana de Mureş (
chirpic şi ceramică fină şi zgrunţurcasă cenuşie... ).

Cf S Teodor, Elemente celtice pe te rito riu l est-carpatic al României în ArhM old. XII. 1988
•l(i unde auioarea a menţionat deja această descoperire, cu permisiunea autorului
‘ M Andronic. O locuinţă medievală şi un habitat medieval dispă rut de pe cu p rin su l com unei
/am ostea. lucrare in manuscris

MUGUR ANDRONIC
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in

cantitate

mai

redusă

putem

semnala

şi

prezenţa

ceramicii

fragmentare medievale, databilă în veacurile XV - XVI.
XCIII.7.

R ăuţeni

XCIII 7.A.
Pe malul stâng al pârâului Baranca. la circa 300 m nord de locul
unde se varsă în acesta pârâu.l ( fără nume ) al satului Răuţeni, a fost identificat
un destul de bogat material ceramic medieval din secolele XIV - XV. Pentru
exemplarele cele mai vechi se remarcă cele din pastă cu mult nisip cu bobul
mare şi chiar microprundiş şi unele profile de buze de vase trase oblic în afară.
La acestea mai adăugăm un fund de vas ornamentat la baza sa cu un brâu liniar
tras cu rotiţa şi prezenţa a câteva mici bucăţi de zgură provenită de la reducerea
minereului de fier.
XCIII.7.B.
in locul numit "T o loa ca G he rm ăneşti", pe partea stângă a
pârâului Baranca, în spatele caselor lui Pânzaru Olimpia şi Ştefancu Gheorghe,
se găsesc urmele materiale ale unei aşezări din La Tene. Aici s-au descoperit,
alături de obişnuitele bucăţi de chirpic. zgură metaliferă şi numeroase fragmente
ceramice lucrate numai cu mâna. in cadrul materialului ceramic, atribuit în
principal culturii Poieneşti-Lukaşovka, se disting fragmente tipice bastarmce (
ceramică neagră bine lustruită, barbotinare ), dar şi altele de factură getică
tradiţională ( brâu alveolat, butom, fragment de tipsie fără margine fig. 2 / 5
şi 2 ) Ca datare, optăm pentru intervalul veacurilor III - 1 a.Ch
in plus remarcăm şi un fragment lucrat la roată, din pastă fină şi cenuşie

r e p e r t o r iu l a r h e o l o g ic a l c o m u n e i z a m o s t e a
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XCIII.8.A.
in stânga drumului judeţean nr. 291, venind de la Tăuteşti în
sensul deplasării spre Zamostea, la numai câţiva zeci de metri depărtare de
calea rutieră, se mai pot observa în terenul agricol profilele a doi tumuli Din
informaţiile culese la nivel local de domnul Ion Mareş, profesor la şcoala
Zamostea la data efectuării cercetărilor, rezultă că unul dintre aceştia a fost
sondat central cu mult timp în urmă de către un localnic, în urma săpăturii
aescoperinau-se un vas ceramic şi un topor perforat, dintr-o rocă dură, databil în
epoca bronzului5, care se mai păstrează în colecţia şcolii amintite
incheind aici, ţinem să mai subliniem un ultim aspect al acestui tip de
investigaţie arheologică: caracterul - de altfel inerent - de relativitate în ceea ce
priveşte posibilităţile de surprindere a tuturor orizonturilor culturale de habitat cât
şi de fixare cronologică mai exactă a lor

T H E ARCH A F.OLOC 1C A L REPERTORY ( IN VEN TAR Y ) OF TH E
ZAM OSTEA SITE
- summary This paper attempts to give a first synthesis of the arcnaeological attestation ot
human inhabitation of the territory of the present day Zamostea village. Most of the
Information, fruit of the field research in the years 1983 - 1985 have never been
published, as the paper endeavours to be a contribution to the project of the future
"Archaeological Repertory of the Suceava district".

(s e c . I I - I I I sau IV d.C h. )

EXPLANATION FOR THE IMAGES

XCIII.7.C. Pe tarlaua Toloacă, pe malul stâng al pârâului satului, înainte de
vărsarea sa în Baranca s-a descoperit alături de bucăţi de chirpic un bogat

No. 1

Map of the Zamostea village ( the codified notations coincide with the ones in
the te x t).

material ceramic:
- câteva fragmente Noua, asociate eventual cu unele aşchii atipice de silex

No. 2

Celtic pottery with graphite ( 1 . 3 ) , pottery fragment Noua ( 4 ) and fragmentary
pottery La Tene ( 2, 5. 6 ).

cenuşiu-maroniu;
- ceramică arsă reducător sau oxidant atribuită în principal culturii PoieneştiLukaşovka ( buze faţetate, barbotină... ), incluzând aici şi un fragment getic
poate mai timpuriu decorat in relief cu brâuri alveolate dispuâe "în ghirlandă" (
fig. 2 / 6 ) ;
- ceramică de secol IV d.Ch., numai pastă zgrunţuroasă,
- material ceramic medieval databil in veacurile XIV ( ? ) - XVII ( cele mai
timpurii aparţinând probabil aceleiaşi aşezări identificate la punctul 7.A ).
XCIII.8

T ăuteşti
«iriouirea cronologică aparţine colegului I Mareş

m u g u r a n d r o n ic
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____—

B g . , .

Fig. 2. -1.3. ceramică celtică cu grafit; 2. 5 şl 6. ceramică fragmemară La Tene. 4, fragment
ceramic Noua

O B IE C T E M IN IA T U R A L E D E L U T ARS
D IN P E R IO A D A E N E O L IT IC U L U I
A F L A T E ÎN C O L E C Ţ IIL E
M U Z E U L U I N A Ţ IO N A L A L B U C O V IN E I, S U C E A V A
ION MAREŞ, PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

in domeniul plasticii eneolitice sunt incluse şi obiectele miniaturale
confecţionate din lut ars, reprezentări la scară redusă ale originalelor, folosite în
practicile de cult, magico - religioase.
Câteva piese de acest fel se păstrează în colecţiile Muzeului Naţional al
Bucovinei, Suceava şi provin din vechile fonduri, donaţii, descoperiri fortuite sau
din săpături arheologice efectuate cu ani în urmă.
Considerăm că prezentarea acestor piese va conduce la îmbogăţirea
repertoriului, atât de complex al acestei categorii de obiecte.
I.

Picior în stare fragmentară ( fig. 1 / 1 ), rupt probabil de la o măsuţă de
cult ( altar ? ), descoperit în timpul săpăturilor arheologice de salvare
efectuate în anul 1971, în punctul "La Pod la Rediu", amplasat între
comunele Bosanci şi Ipoteşti1. A fost găsit în nivelul Precucuteni, faza a III a2.
Dimensiuni: lungimea actuală = 9,5 cm; diametrul ( la capătul de sus ) =
7 cm; grosime = 3,5 cm.
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr inv. B / 235.

II.

Măsuţă miniaturală ( fig. 2 1 2 ) descoperită prin sondajul arheologic
efectuat în anul 1989 în punctul "Ţărnuică", satul Dolheştii Mari, comuna

1 Paraschiva-Victoria Batariuc, Aşezarea precucuteniană de la Bosanci ( jud. Suceava ), in
Suceava, VI - VII, pp. 33, 37, fig. 6 /1 .
2 Ibidem.

ION MAREŞ, PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC
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Dolheşti3. A fost găsită in secţiunea II. la adâncimea de 0,35 m. împreună cu
fragmente ceramice aparţinând culturii Cucuteni, fază neprecizată4.
Piesa a fost confecţionată din pastă amestecată cu cioburi fin pisate,
arderea este oxidantă, are culoarea cărămizie şi nu păstrează urme de
pictură. Tăblia este de formă aproximativ pătrată cu partea de sus uşor
arcuită iar marginile sunt scobite.Iniţial măsuţa a avut patru picioruşe
masive, triunghiulare in secţiune, deschiderea între ele fiind arcuită ( se mai
păstrează două picioruşe fragmentare iar celelalte două au fost rupte de la
b a z ă ).
Obiecte asemănătoare se întâlnesc frecvent în aşezările unor culturi

Tronuri asemănătoare întâlnim la Hăbăşeşti7 ( faza Cucuteni A3 ),
Drăguşeni8 ( faza Cucuteni A4 ), Ghelăieşti9 ( faza Cucuteni B1 ), şi în alte
aşezări eneolitice de pe teritoriul României10, dar nici unul dintre acestea nu
prezintă baza picioruşelor lăţită.
Dimensiuni: înălţimea actuală = 5,6 cm; diametrul scaunului = 1 1 ,3 cm;
înălţime picioruşe = 3,7 cm.
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr. inv. B / 849.
IV

eneolitice5 de pe teritoriul României
După forma sa simplă şi prin faptul că tăblia este arcuită, noi considerăm
că această piesă este copia unui obiect de mobilier, dar, in acelaşi timp, ea a
putut fi folosită şi în practicile de cult
Dimensiuni: diametrul tăbliei = 5,5 cm, înălţimea actuală = 3.5 cm
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr. inv. B /6 8 7
III.

Tronul descoperit cu mulţi ani în urmă în aşezarea de la Lipcani (
Basarabia ) a fost publicat de către Ceslav Ambrojievici11. Câteva elemente
noi12 au fost observate prin' studierea acestei piese şi ele vin să completeze
datele deja cunoscute. Astfel, tronul păstrează, parţial, în zona tăbliei, un
motiv pictat cu culoare brun - roşieticâ, picioruşele ^sunt reprezentări
antropomorfe, iar cele două proeminenţe plate de la partea de sus a braţului
de legătură care uneşte cele două statuete antropomorfe reprezintă "coarne
de consecraţie".
După opinia noastră, piesa reprezintă un model de altar în relaţie cu
practicile cultului fertilităţii şi fecundităţii şi poate fi datat în faza Cucuteni B1 Tripolie C 113.

Tron miniatural ( f i g 2 1 3 ) , al cărui loc de provenienţă rămâne
necunoscut6, il încadrăm în perioada eneoliticului, fără a avea o certitudine
absolută, pe baza texturii pastei şi a analogiilor oferite de piese similare din
acest timp.
A fost confecţionat din pastă fină, omogenă, arsă oxidant, de culoare
galben deschis spre crem. Tăblia tronului este uşor albiată ( concavă ).
colţurile din faţă sunt rotunjite, şi se sprijină pe patru picioruşe de formă
cilindrică cu baza uşor lăţită ( unu1din picioruşele din spate este rupt pe trei
sferturi iar cel din partea stângă - faţă este plasat puţin spre in te rio r).
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Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr inv B / 99.
V.

Vas miniatural, păstrat în stare fragmentară ( fig. 2 / 1 ), descoperit în
locuinţa nr. 8 din nivelul Cucuteni, faza B, de la Mihovem, punctul "Cahla
Morii", în timpul săpăturilor arheologice din anul 198114

Vladimir Dumitrescu şi colab . Hăbăşeşti. M onografie arheologica, Bucureşti. 1954. p. 468, pl
CX / 9, 10; Eugen Comşa, op. cit., p 48, fig 15 / 2. 4
3 Mugur Andronic, Sondajul arheologic in aşezarea prefeudalâ de la D olheştii Mari ( com.
D olheşti, ju d . Suceava ). comunicare prezentată la cea de-a XXIII - a sesiune anuală de rapoarte
arheologice. Sibiu, 1989 Mulţumim şi pe această cale colegului Mugur Andronic pentru permisiunea
de a publica această piesă cât şi pentru informaţiile date
'1 Menţionăm faptul că in apropierea acestui punct se găseşte o aşezare cucutenianâ, dintr-o fază
neprecizată, amplasată pe "Dealul Vântului" şi o alta pe dealul "Văratecul” . cu două niveluri de
locuire, din fazele A şi B ale culturii Cucuteni, cf Dan Monah, Ştefan Cucoş. Aşezările c u ltu rii
Cucuteni d in România, laşi, 1985, p 89. nr. 350 şi 351 Nu este exclus ca in punctul “Ţărnuică" să
se afle o aşezare cucuteniană, cu toate că nici un complex de locuire aparţinând acestei culturi nu a
fost surprins ae sondajul arheologic efectuat aici ( Informaţie Mugur Andronic )
’ ^ Eugen Comşa, Despre obiecte de m o b ilie r din epoca neolitică de pe te rito riu l României, in
Pontica. XIII, 1980, fig. 11 / 2. 5. 8. 9. 12; 13/1. 2
6 Piesa provine din vechile colecţii ale Muzeului oraşului Fălticeni, locul de descoperire este
necuncscui. deoarece registrul inventar al acestui muzeu nu o menţionează

" Aristotel Crâşmaru, Drăguşeni. C o ntrib uţii la o m onografie arheologică, Botoşani. 1977, p 63.
fig 43 / 3; Eugen Comşa, op. cit., fig 1 5 /8
5 Anton Niţu, Ştefan Cucoş. Dan Monah, G helăieşti ( Piatra Neamţ ). I. Săpăturile d in 1969 in
aşezarea cucuteniană "N edeia", in M em Antiq III, 1971, p. 57, fig 25 / 2. 2; Eugen Comşa, op.
cit., p. 48. fig 1 5 /5 .
^ Ibidem. pp 42 - 43. fig 9/ 1 - 2, 4; ( cu bibliografia problemei ); luliu Paul, Cultura Petreşti,
Bucureşti, 1992, p 109.pl LII / 7.
1 ' Ceslav Ambrojievici. L'epoque neolithiquo de la Bessarabie do Nord-Ouest. în Dacia. III - IV
1927 - 1932 ( 1933 ). pp 39. 42 - 43. fig 8
Ion Mareş. Quelques considerations concernant "le trone " de Lipcani ( Bessarabie )
mms..
' Ibidem
"* Nicolae Ursulescu, Paraschiva-Victoria Batariuc. Cercetările arheologice de la M ihover.i Cahla M orii ( 1981 ), comunicare prezentată la cea de-a XVI - a sesiune anuală de rapcvrto
iriieoiogice. Vaslui. 25 - 27 marlie 1982 Menţionăm faptul că in locuinţa cucutenianâ nr
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Porţiunea de vas conservată are formă semisferică şi este dificil de
reconstituit înfăţişarea iniţială, care putea fi un crater sau o cupă. Vasul se
sprijină pe patru picioruşe scurte ( unul este rupt din vechime ), conice,
dispuse oblic şi cu o deschidere arcuită intre ele. A fost confecţionat din
pastă amestecată cu scoici pisate, arderea este de slabă calitate, miezul
fiind de culoare neagră-cenuşie Un înveliş subţire, de culoare gălbui maronie, a fost aplicat la exterior şi interior. Piesa este ornamentată cu un
decor pectinat, format din striuri verticale trasate până în zona picioruşelor
După compoziţia pastei şi după decor acest vas face parte din categoria de

încadrarea cronologică o facem, cu rezervele cuvenite, numai pe baza
analogiilor cu obiecte similare din eneolitic. Piesa reprezintă o moaeiare
realistă a "piciorului uman desculţ", plin, cu talpa dreaptă (\p e o mică
suprafaţă este tăiată din vechime ), degetele sunt redate prin cinc^crestături,
glezna este groasă şi uşor arcuită spre interior iar maleola este reprezentată
de o mică proeminenţă de formă conică "trasă" din pastă. Este modelat din
pastă fină, omogenă, arsă reducător relativ omogen, de culoare gri-cenuşie.
Se încadrează în grupa tipologică a "m odelului de p icior d csctill"22 fiind sau
o reprezentare ca obiect singular sau, prin faptul că este rupt la panea
superioară, poate să fi aparţinut probabil unui obiect de cult ( ? ).
Analogii pentru această piese întâlnim la Ghigoeşti-Trudeşti ( faza
Precucutem II )23, Târpeşti ( faza Precucuteni III )24, Mândrişca ( cultura
Precucuteni )25, Hăbăşeşti26.

"tip C" a ceramicii culturii Cucuteni.
O piesă asemănătoare întâlnim la Frumuşica15, un crater miniatural cu
patru picioruşe, decorat cu striuri pectinate vertical în zona gurii, impresiuni
de şnur dispuse pe umăr şi cu o formă schematizată a protomei în forma
coarnelor îndoite în U. Vase miniaturale cu picioruşe, dar aparţinând
ceramicii cucuteniene, au fost descoperite la Frum uşica16, G helăieşti17.

Dimensiuni: înălţimea = 5 cm; grosimea gambei = 2,3 cm; lungime talpă
= 2,7 cm.
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr. inv. B /1 3 4 .

Drăguşeni-Fălticeni18.
Piesa de la Mihoveni poate fi inclusă în grupa altarelor simple sau "vase
propriu-zise"19 folosite în practici de cult pentru depunerea ofrandelor

VII

picioruşului = 1,4 cm.
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr. inv. B / 850.

Picior antropomorf ( fig. 1 / 3 ), confecţionat din lut ars, descoperit prin
săpăturile arheologice efectuate în anul 1964 în satul Secuieni, comuna
Drăguşeni27, judeţul Suceava. A fost găsit în secţiunea I, între carourile 8 12, la adâncimea de -0,40 - 0,50 m, împreună cu fragmente ceramice28 care
pot fi datate în cultura Cucuteni, faza A.

Model, confecţionat din lut ars, care reproduce un picior antropomorf (
fig. 1 / 2 ). Pentru piesa respectivă nu se cunoaşte locul descoperirii21, iar

Piesa este realizată din pastă amestecată cu cioburi pisate folosite ca
degresant, arderea este oxidantă, are culoarea cărămizie şi nu păstrează
urme de pictură. Modelul redă piciorul stâng şi face parte din grupa

lichide20.
Dimensiuni: diametrul actual = 6 cm; înălţimea actuală = 2 cm; înălţimea

VI
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Mihoveni - "Cahla Morii" apar numeroase fragmente ceramice de tip "C". Material inedit in colecţiile

Anton Niţu. Despre reprezentarea p icio ru lu i d ivin în plastica neo-eneolitica carpato-

Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava
15 Constantin Matasâ. Frum uşica. ViIJage pre histo riqu e a ceram ique peinte dans la M oldavie

(lunâreană. in Apulum . III, 1947 - 1949, pp, 110 şi urm , fig. 1, 3. 6. 8; Ştefan Cucoş. Reprezentări

du Nord. Roumanie, Bucureşti.

1946, pp

68, 135 - 136. nr. 341. fig. 26. Anton Niţu.

Reprezentările zoom orfe plastice pe ceram ica neo-eneolitica carpato-dunâreană. in ArhM old..
VII,
1972. p 47. fig. 3 0 / 6
Constantin Matasă, op. cit..' pp. 59. 136, nr 36. pl. VIII / 36.

do încălţăm inte în plastica cucutenianâ de la G helăieşti ( ju d . N e a m ţ). in M em Antiq., III, 1971.
pp 7 0 -7 1 .
•i;5 Silvia Marinescu-Bâlcu, C ultura Precucuteni pe te rito riu l României. Bucureşti. 1974, pp. 99 100, fig 8 1 /1 0 .
■4 Ibidem. fig 81 / 9.

17 Anton Niţu, Ştefan Cucoş. Dan Monah. op. cit., p 57. fig 2 5 /6 . 8.
18 Vai.ile Clurea, Preistoria. Viaţa om ului p rim itiv in vech iu l ţin u t al Sucevei ( Baia de azi ).

Gheorghe Bichir, Săpăturile de la M ândrişca ( ju d . Bacău ), in Materiale. IX. 1970, p. 115, fig
1(j Este vorba probabil de un picior plin ( cf. şi Aristotel Crâşmaru. op. cit., p 59 ).

oxtrar. din Natura, nr. 6-7-8. 193.1, p 24. fig 14 / 6. idem. Apregu dos antiquites prehistoriques

•

do dopartomont do Baia. in Dacia. III - IV, 1927 - 1932 ( 1933 ), p 55.pl
V / 3.
u Anton Niţu, Dospre reprezentarea p icio ru lu i d ivin in plastica neo-eneoliticâ carpato-

• ' Dorin Popescu. S ăpăturile arheologice d in Republica S ocialistă România in anul 1964. în
3CIV, 16. 1965, 3, p. 603, nr. 113.

dunaroan.i in Apulum . III, 1947 - 1949, p 108
20 Idem R oprozcntările zoom orfe pe ceramica

icicopente in acelaşi loc. Ceramica este corodată şi nu mai păstrează pictura, de aceea nu putem

ArhMold.. VII, 1972. p 51.

Vladimir Dumitrescu şi colab.. op. cit., p. 413, fig. 35 / 5; Ştefan Cucoş, op. cit., p 71.

'A

Datele au fost preluate dupâ marcajul existent pe această piesă şi pe unele fragmente ceramice
neo-eneoliticâ

0
-*1 • Piesa provine ain vecnile colecţii ale Muzeului Bucovinei din Cernăuţi

carpato-dunâreanâ.

in

piociza cărei etape din faza A ii aparţin aceste piese Material inedit în colecţiile Muzeului Naţion.ii
■»i Bucovinei, Suceava.
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"intermediară" intre reprezentarea "piciorului desculţ" şi a celei puse în relaţie

diferite obiecte de mobilier, dar nu poate fi generalizată numai funcţionalitatea lor
domestică.

cu redarea încălţămintei29.
Obiecte similare se întâlnesc în aşezările

Este posibil, şi redăm aici o ipoteză mai veche36, ca unele dintre aceste
obiecte să fi fost atribuite divinităţii drept "ex-voto".

26

de

la

Hăbăşeşti30 şi

Frumuşica31.
Dimensiuni: înălţimea = 7,01 cm: lungimea tălpii = 3 cm; grosimea

OBJETS M IN IA T U K A U X EN TERRE C lIIT E DE L 'E N E O L IT IIIQ U E
QUI SE TRO UVENT DANS LES CO LLECTIO NS
DU MUSEF. N A T IO N A L DE BUCOVINE, SUCEAVA

gambei = 2,8 cm.
Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava, nr. inv. B / 851.

- resume -

*
*

*

Piesele prezentate mai sus fac parte din categorii tipologice diferite dar,
in ansamblu, în ceea ce priveşte funcţionalitatea lor, ele pot fi puse în legătură
cu practicile de cult, fiind, unele dintre ele, remarcabile realizări ale plasticii
eneolitice.
in ceea ce priveşte "tronul" de la Lipcani, cât şi a celui cu loc de
provenienţă necunoscut, din vechile colecţii ale Muzeului din Fălticeni ( vezi nr. III
), nu excludem nici ipoteza folosirii lor pentru aşezarea statuetelor antropomorfe
în poziţie şezândă32, edificatoare în acest sens fiind descoperirile făcute în
aşezările Precucuteni de la Târpeşti33 şi Poduri34, dar după opinia noastră
aceste piese au fost altare folosite în locuri de cult special amenajate sau în
sanctuare, unde se desfăşurau ceremonialuri însoţite de practici magico - rituale.
Diversele tipuri de obiecte miniaturale confecţionate din lut ars şi
reprezentând scăunele, măsuţe, divane, tronuri descoperite în multe aşezări
care aparţin unor culturi eneolitice, sunt, aşa cum a fost sublimat35, copii la scară
redusă a exemplarelor confecţionate din lemn şi ele redau, în anumite cazuri,

Dans les collections du Musee National de Bucovine, Suceava, on trouve
quelques pieces miniaturales en terre cuite, datees: eneolithique. Parmi celles-ci, nous
rappelons un trone fragmentaire en terre cuite. dont l'endroit de la decouverte n'est pas
connu ( fig. 2 / 3 ), le "trone" de Lipcani ( Bessarabie ), des pieds anthropomorphes ( fig.
1 / 2 , 3 ) , une table miniaturale ( fig. 2 / 2 ), un recipient avec petits pieds ( fig. 2 /1 ). A
notre avis, le "trone" de Lipcani, aussi bien que celui dont on ne sait pas ou il a ete
decouvert sont des representations d’autels mises en relation avec les practiques du
culte de la fertilite et de la fecondite.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.

Fig.

1 1, pied fragmentaire d'autel decouvert a Bosanci, d'apres Paraschiva Batariuc;
2. modele de pied anthropomorphe, dont on ne sait pas ou il a ete decouvert; 3,
modele de pied anthropomorphe. decouvert a Secuieni-Drăguşeni.
2 1, recipient miniaturel avec petits pieds decouverts a Mihoveni, phase Cucuteni
B; 2, table miniaturele decouverte a Dolheştii Mari, culture Cucuteni; 3, trone,
dont on ne connait pas l'endroit de la decouverte.

29 Ştefan Cucoş, op. cit., p. 72, cu bibliografia problemei
30 Vladimir Dumitrescu şi colab . op. cit., p 413, fig 35 / 3.
31 Constantin Matasă, op. cit., pp 82. 83, 161, fig. 30 / 425, pl. LVIII / 437; Anton Niţu, op. cit., p.
113. fig 22 -23 .
32 Silvia Marinescu-Ba:cu, op. cit., p. 106.
53 Ibidem. p 107 in această aşezare s-au găsit peste douăzeci de figurine întregi şi fragmentare,
scăunele şi un divan, fragmente de vase. fiind probabil vorba de un loc de cult special amenajat.
î '< Un interesam sanctuar a fost dezvelit tn nivelul Precucuteni datat către sfârşitul fazei a II - a de la
’ oduri

D<m IuI Ghindaru - in interiorul căruia au fost descoperite şi două grupe de statuete

antropomorfe şi tronuri din pământ ars. Vezi Dan Monah, La datation par C 14 du com plexe
cultu rel C ucutonl-T fipolie. in volumul La civilisa tio n de C ucuteni en contexte europeen, laşi,
1987, p. 70
35 Eugen Comşa, op. cit., pp 32 - 35.

f ineorghe Ştefan. Les fou ille s de Căscioarele. în Dacia. II. 1925. p 186
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ION MAREŞ. PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

FIţj. 1 1. picior fragmentar de altar descoperit la Bosanci. după Paraschiva Batariuc; 2. model de
picior antropomorf cu loc de descope'ire necunoscut; 3, model de picior antropomorf descoperit la
Secuieni - Drăguşeni.

OBIECTE MINIATURALE DIN LUT ARS ENEOLITICE

Fig. 2 . - 1 , vas miniatural cu picioruşe descoperit la Mihoveni, faza Cucuteni; 2. măsuţă miniaturală
descoperită la Dolheştii Mari. cultura Cucuteni; 3. tron cu loc de descoperire necunoscut

29

31

C O M P L E X E M E D IV A L E T IM P U R II D E P R O D U C E R E A F IE R U L U I
ÎN IN T E R F L U V IU L P R U T - N IS T R U
N IC O L A E T E L ’ N O V

Mărturii sigure ale producerii fierului nu au fost atestate aproape în toate
aşezările medievale timpurii din interfluviul Prut - Nistru, cât de cât supuse
cercetării. In unele dintre ele au fost descoperite complexe de producere a
fierului, păstrate integral sau parţial, în altele doar fragmente de tuburi ceramice
pentru pomparea aerului şi zgură cu.fier.
Pentru aşezările din perioada timpurie, secolele VI - VII d.Ch., nu avem
documentate complexe certe, legate de activitatea metalurgică, dar mărturii
sigure ale acestei îndeletniciri - bucăţi de zgură - au fost atestate destul de
frecvent. De altfel, pentru aşezările din această perioadă obiectele din fier sunt
destul de rar întâlnite.
Situaţia este diferită însă în aşezările mai târzii. Sursele arheologice
mărturisesc adesea că în perioada secolelor VIII - X, la populaţia din regiunea
pruto - nistriană, ca şi la cea din alte regiuni, au loc schimbări însemnate în
dezvoltarea economiei şi a meşteşugurilor, creşte vădit nivelul producţiei.
Schimbări esenţiale au loc de asemenea şi în domeniul obţinerii şi prelucrării
fierului, care în această perioadă era la nivel de meşteşug aparte, in multe
aşezări din această perioadă creşte simţitor volumul producţiei fierului, diversele
obiecte de fier fiind descoperite într-un număr sporit.
Este cunoscut faptul că metalurgia constituia acea ocupaţie ce influenţa
hotărâtor asupra economiei societăţii. în dependenţă directă de nivelul de
dezvoltare al metalurgiei fierului, de desăvârşirea proceselor tehnologice şi de
volumul de producţie, se aflau dezvoltarea agriculturii, meşteşugurilor în general,
armurăriei şi însuşi modui de viaţă. Anume aceşti factori condiţionau rolul
determinant al metalurgiei fierului ca ramură de bază în economia societăţii
medievale. Având în consideraţie cele expuse, devine clară importanţa studierii
problemelor legate de producerea fierului.
Pentru interfluviul Prut - Nistru procesul de cercetare a metalurgiei
fierului cuprinde un vast cerc de probleme, care, practic, încă nu au atras atenţia
specialiştilor, in cel mai bun caz erau publicate complexele legate ae activitatea
metalurgică, comentate doar în cadrul general al prezentării săpăturilor, deseori
însă fiind aproape trecute cu vederea.
Printre puţinele publicaţii vizând tema în cauză poate fi evidenţiat doar
articolul lui Gh. B. Fiodorov, L u cră rile e xpediţie i p ru to - n istrie n e în a n ii 19G0 -
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19611. în care autorul abordează şi problemele reconstituirii procesului
metalurgic, dezvoltării tehnicii de topire a fierului, condiţiile istorice şi social economice ale meşteşugului de prelucrare a fierului. Pe de altă parte, lipsa unei
baze factologice sigure, n-a permis, timp îndelungat, elucidarea, în măsura
cuvenită, a acestora cât şi a altor probleme nu mai puţin importante.
Chiar şi în puţinele lucrări, care doar tangenţial vizau producţia
metalurgică, construcţia complexelor de prelucrare a fierului este redată doar în
linii generale ori expunerea materialului este limitată la domeniul presupunerilor,
lipsind date şi materiale cât de cât sigure După părerea noastră, fără nici un
temei au fost considerate drept furnale îngrămădirile de pietre din aşezările
Lopatna şi Brâneşti I2, deşi nu se poate contesta prezenţa unei activităţi
metalurgice în aceste aşezări. Lipsesc şi unele date concrete privind
reconstituirea construcţiei complexelor metalurgice din aşezarea Calfa3. Nu este
clară nici descrierea complexelor din aşezarea din vecinătatea cetăţii Rudi4.
Noile investigaţii din ultimii ani, efectuate în aşezări medievale timpurii,
au permis acumularea unui volum considerabil de noi materiale, inclusiv au fost
cercetate şi complexe de obţinere a fierului, păstrate destul de satisfăcător, fapt
ce va permite elucidarea cât mai deplină a problemelor deja puse în discuţie şi
abordarea unora noi - în primul rând a celor ce ţin de tipologia acestor complexe,
capacitatea de producere a furnalelor, principiile de funcţionare a diverselor
complexe de producere a fierului etc..
Lucrarea noastră are drept scop cercetarea complexelor metalurgice
medievale timpurii, cunoscute în regiune, în scopul elaborării tipologiei lor şi
precizării destinaţiei funcţionale. După opinia noastră, acestea sunt problemele
primordiale, din şirul celor legate de producerea fierului. Drept criterii pentru
elaborarea tipologiei complexelor metalurgice au servit particularităţile lor
constructive şi funcţionale.
Printre vestigiile medievale timpurii supuse cercetării, în care au fost
surprinse mărturii concrete care atestă prezenţa producţiei fierului, putem
evidenţia în jur de zece aşezări cu resturi de complexe metalurgice, păstrate
satisfăcător, ce permit sesizarea trăsăturilor generale ori chiar sistemul
constructiv complet al diverselor complexe legate de producerea fierului, inclusiv
a furnalelor cât şi amplasarea lor în teren.

Astfel de construcţii au fost dezvelite în anii 1950 - 1963 de către Gh. D.
Fiodorov în aşezarea de la Alcedar5. După cum menţionează autorul, în
intervalul de timp menţionat, acolo au fost cercetate 16 furnale păstrate integral
şi altele câteva zeci distruse aproape complet, la care se mai adaugă opt
cuptoare pentru reducerea minereului. ■*
in aşezarea de la Echimăuţi acelaşi autor a dezvelit un cuptor de fierar şi
rămăşiţele unor -furnale, dintre care două păstrate destul de bine6. Tot Gh.
Fiodorov a cercetat în aşezarea de lângă cetatea Rudi un cuptor asemănător în
multe privinţe celor de la Alcedar7. în anii 1961 - 1963 Gh Hâncu a cercetat
două furnale şi un cuptor cu boltă în aşezarea Petruha, ultimul fiind legat de
obţinerea fierului8. La Hansca, aceleaşi cercetător pe parcursul anilor 1964 1977 a descoperit şase furnale9, in anul 1978 in aşezarea din secolele VIII - X
de la Hlinjem, N. V Golţeva a dezvelit de asemenea un furnal10 fn anul 1980. in
aşezarea contemporană Rudi - XX, au fost descoperite rămăşiţele a cinci furnale
şi a unui cuptor, folosit la producerea fierului11, in 1983 in extremitatea de vest a
cetăţii de la Orheiul Vechi au fost descoperite şi resturile a două furnale şi a unui
cuptor12, în vecinătatea cărora în 1987 a mai fosţ^găsit un cuptor, asemănător
din punct de vedere constructiv cu cel din 1983, de asemenea pus în legătură cu
obţinerea fierului13

r> Gh B Fiodorov. Gh F. Cebotarenco. Pam iatniki drevnih slavian ( VI - XIII vv ), in
A rheologhiceskaia karta M oldavskoi SSR. voi VI, Chişinău, 1974, p 84
6 Gh B Fiodorov, Posad Ekim auţkogo poselenia. K ul'tu ra drevnei Ruşi, Moscova. 1966. pp
295 - 296
M G. Roşali. Gh B Fiodorov, J iliic i proizvodstvennie soorujenia drevnerusskogo poselenia
Rudi. in AIM v 1970 -1971 gg, Chişinău. 1973. pp 165 • 166.
1 Gh Hâncu. Poselenia XI - XII vekov v O rgheevskih kodrah Moldavii, Chişinău, 1969, pp 40 43.
' Idem, R ezul'tatî arheologhiceschih rascopok selişcea X - XIV vv. u.s. Hanska v 1970 - 1971
gg. in AIM v 1970 - 1971 gg, Chişinău, 1973, pp 192 - 193, idem, O tciot o polevih issledovaniah
na poselenii Hanska v 1974 g, in A rhiva MAE AS RM
,0 N. V. Gol'ţeva, O tcio t o polevih issledovaniah V ostocinoslavianskoi arh eo log hiceskoi

Gh. B. Fiodorov, Raboti P rutsko - D nestrovskoi exp e d iţii v 1960 - 1961 gg, in KSIA. voi 95,
1964
2 Idem, Naselenie P rutsko - D nestrovskogo m ejdurecija v I tîsiace letii n.e., in MIA, nr. 89,
1960, pp 2 0 5 -2 0 7
3 G. F Cebotarenco. Kalfa - gorodişce VIII - X vv na Dnestre, Chişinău, 1973, pp. 78 - 80.
4 V. Ş. Beilckci. R askopki sla vian skog o poselenia Rudi v 1981 - 1982 gg, in AIM v 1982 g.
Chişmâu. 1986. pp. 108 - 111
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expediţii Otdela etnografii i iskusstvovedenia, AN MSSR v 1978 g, in A rhiva MAE AS RM
’ ' V S. Beilekci, N tel'nov, I G Vlasenco, O tcio t o raskopkah poselenia Rudi XX v 1980 g, in
Arhiva MAE AS RM

1O

Gh. Postică, Raskopki srednevekogo poselenia u.s. Butuceni, in AO 1983 g. 1985, pp. 458 459,
' 3 P. Bârnea, T. Reaboi, O tcio t o raskopkah v Starom Orhea v 1987 godu. in A rhiva MAE AS
RM
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Pe parcursul lucrărilor în aşezarea de la Scoc, din 1982 şi pănă în 1987,
au fost cercetate de autorul acestui studiu 17 furnale, trei cuptoare cu boltă şi

pe Nistru ( regiunea Viniţa )15 şi în aşezarea din secolele VII - VIII de lângă satul
Gaivoron de pe Bugul de Sud16.

două gropi, legate nemijlocit de metalurgia fierului1"1.
Astfel, pe baza surselor arheologice de care dispunem la ora actuală,
putem delimita două categorii de complexe metalurgice deosebite atât
constructiv, cât şi funcţional şi care, la rândul lor, după particularităţi morfologice,

Al doilea tip de furnal se deosebeşte de primul doar prin realizarea
vetrei, fiind construit, de asemenea, în gropi special amenajate, deasupra solului
supraînălţându-se doar partea superioară Partea interioară a pereţilor, lutuită
destul de minuţios, avea aplicate câteva straturi de argilă refractară, in secţiune
verticală furnalele aveau formă tronconică, în plan, ovală înălţimea medie era în
jur de 60 cm, dimensiunile aproximative ale vetrelor de 40x30 cm, lăţimea găurii
arcuite de la baza peretelui din faţă era de circa 1 5 - 2 2 cm. Vatra acestui tip de
furnal era de o construcţie specială Spre centrul ei, la o distanţă de 8 cm de
pereţi, avea amenajată o platformă orizontală, lucrată din argilă refractară,
supraînălţată cu 5 - 8 cm. în faţa furnalelor, de regulă, erau amenajate gropile de
acces de dimensiuni nu prea mari

pot fi divizate în câte două tipuri.
Prima categorie însumează fu rn a le le sta ţio n a re de u tilizare m u ltip lă .
Conform particularităţilor constructive ale vetrei evidenţiem două tipuri de
asemenea complexe.
Primul tip de furnal îl constituie cel construit în gropi special amenajate,
ai căror pereţi erau lutuiţi cu argilă refractară. Deasupra nivelului solului se înălţa
aoar partea superioară - gura. De regulă, acest tip de furnal era de formă ovală
în plan, cu dimensiunile vetrei de circa 37x30 cm, în secţiunea verticală fiind
tronconic, cu diametrul maxim la bază. înălţimea medie era în ju r de 60 - 70 cm,
iar diametrul minim la gură de 10 - 12 cm. Partea din faţă a furnalelor avea la
bază găuri arcuite, destinate tuburilor din ceramică pentru introducerea aerului şi
scoaterea lupelor metalice. Dimensiunile medii ale acestor deschideri erau de
25x17 cm. Pereţii interiori ai furnalelor, în majoritatea absolută a cazurilor, aveau
câteva straturi de lipitură - dovada sigură a folosirii lor multiple. Pe de altă parte
insă, fiecare nou strat aplicat ducea la micşorarea volumului util al furnalului.
Vetrele plate ale acestor complexe erau amenajate in pantă, determinând
scurgerea spre peretele opus găurii arcuite în faţa acestor găuri deseori erau
amenajate şi mici platforme lutuite şi arse, constituind o prelungire a vetrei. De.
regulă in faţa furnalelor erau amenajate şi gropile de acces. Uneori furnalele
erau dispuse in perechi, fapt ce ar sugera o utilizare concomitentă a lor.
Este de menţionat faptul că acest tip de furnal era predominant în zonă.
în teritoriul cuprins între Prut şi Nistru asemenea complexe au fost descoperite
in aşezările de la Alcedar, Echimăuţi, Petruha, Hansca, Hlinjeni - V, Orheiul
Vechi, Scoc, în total 46 de complexe de acest tip. Arealul de răspândire al
acestui tip de furnal este însă mult mai vast. Cele mai apropiate analogii le găsim
în aşezarea medieval - timpurie din secolele VIII - IX d.Ch. de la Grigorovka de

1,1 N Tel'nov. Issledovanie jelezodelatel'nih soo rujenii poselenia Skok, în AIM v 1982 g.
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Cinci complexe de acest tip au fost cercetate în aşezarea medievală
Rudi XX. insă analogii pentru ele găsim în aşezarea deja menţionată de lângă
Grigorovka, unde au fost descoperite rămăşiţele a 30 de furnale metalurgice, ale
căror vetre au fost amenajate în două moduri; unele fiind plate, înclinate sub un
unghi oarecare, determinând scurgerea spre peretele opus găurii arcuite; altele
erau convexe17. Conform opiniei lui I I Liapuşkin această deosebire
constructivă a vetrelor poate fi explicată prin destinaţia lor tehnologică diferită
Furnalele cu vatra convexă serveau pentru topirea fierului, iar cele cu vatra plată
doar pentru prelucrarea lupelor de fier18. V. V. Sedov, susţinând acelaşi punct de
vedere, presupune că în furnalele cu vatră plată probabil avea loc doar
reducerea minereului ori prelucrarea lupelor19.
După părerea noastră ambele tipuri de furnale erau destinate pentru
topirea fierului, mărturie servind zgura rămasă lipită de vatră Cât priveşte
construcţia vetrei, ea influenţa aoar asupra eficienţei procesului de topire şi
asupra formei lupei
Este posibil ca furnalele cu vatra convexă să fi fost mai timpurii ca cele
cu vatră plată Pentru complexele din interfluviul Prut - Nistru această
presupunere îşi găseşte, intr-o oarecare măsură, unele argumentări în materialul

1^ M. I

Artamonov, A rheologhiceskie issledovania v lu jn o i Podolii

KSIIMK,
Dnestre.

voi 59. 1955. pp 100 - 117; idem. Slavianskie je lezo plavil'n îe peci na srednem
in SGE, VII. 1955, pp 25 şi urm

v 1952 - 1953 gg,in

ClnţinAu. 1986, pp 84 - 96; idem. O tciot o raskopkah poselenia Skok v 1983 g. în A rhiva MAE

V. I
Bîdzilia. Z a lizop lavil'ni g o rni seredîni I tîsia cio littia n. e. Pivdennom u Buzi.
Arheologîia, XV, 1963

AS RM idem, O tciot o raskopkah poselenia Skok v 1984 g, in A rhiva MAE AS RM; idem, O tciot

1' Artamonon, op. cit.

o raskopkah poselenia Skok v 1985 g, in Arhiva MAE AS RM; idem, O tciot o raskopkah

18 I I Liapuşkin, Slaviane V osto cino i E vrop i nakanune obrazovania
gosudarstva. in MIA. nr. 152, 1968. p 143

poselenia Skok v 1986 g, în Arhiva MAE AS RM. idem, O tciot o raskopkah poselenia S kok v
1987 g. in A rhiva MAE AS RM

9 V. v. Seoov. V ostocinîie slaviane v VI - XIII vv.. Moscova. 1982. p 240
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ceramic, insă datele de care dispunem la ora actuală nu ne permit să o afirmăm
cu siguranţă.
A doua categorie de complexe metalurgice o constituie cuptoarele , care
constructiv şi funcţional diferă de furnale. Cuptoarele, la rândul lor, din punct de
vedere al amenajării şi, posibil, al destinaţiei, pot fi grupate în două tipuri.
Primul tip îl constituie cuptoarele cotlonite, amenajate rudimentar în sol.
Focarul cuptoarelor era de formă rotundă ori ovală, cu diametrul de circa 100 160 cm, înălţimea bolţii arcuite atingea 45 - 50 cm, iar lăţimea 35 - 45 cm.
Vetrele erau îngrijit lutuite cu argilă refractară şi adesea se supraînălţau uşor
spre gură. De regulă în faţa cuptoarelor erau amenajate gropi de formă ovală, cu
dimensiunile medii de 200x160 cm, adâncite in solul steril până la 10 - 15 cm
sub nivelul vetrei. Unele cuptoare, la baza vetrei lutuite, aveau aşternut un pat de
pietre, altele aveau puse două straturi de lut. in zona interfluviului Prut - Nistru
astfel de cuptoare au fost descoperite în aşezările de la Alcedar, Echimăuţi, Rudi
- XX, Petruha, Orheiul Vechi, Scoc, in total un număr de 17 complexe, in afara
teritoriului pus în discuţie, astfel de cuptoare au fost cercetate în incinta cetăţii
Dobrinivsk20, în aşezarea Raşcov21, cetatea Monastîrek22, aşezarea
Gaivoron23. Prezenţa unor astfel de complexe a fost pusă în legătură cu
activitatea meşteşugărească a populaţiei. Datele de care dispunem ne permit să
presupunem că aceste cuptoare puteau fi utilizate in scopuri diverse. Unele
puteau funcţiona ca simple cuptoare de ars ceramică - cu o singură cameră
altele erau folosite la obţinerea fierului. Este posibil ca ele să fi avut şi alte
utilizări, care rămân a fi clarificate. Subliniem însă faptul că in lucrarea de faţă au
fost luate în evidenţă doar acele cuptoare, pe vatra cărora au rămas lipite bucăţi
de zgură ori chiar de fier, uneori în cantităţi considerabile, ceea ce vădeşte cu
certitudine utilizarea lor drept cuptoare metalurgice. Pe de altă parte, complexe
aproape identice au fost descoperite în multe aşezări medievale timpurii, însă
fără urme evidente de folosire pentru obţinerea fierului, cu toate acestea, prin
comparaţii analogice ele pot fi considerate ca îndeplinind aceste funcţii. Deci, în
lipsa unor date sigure, am analizat doar acele complexe cu resturi de activităţi
metalurgice.
in literatura de specialitate există părerea, că astfel de cuptoare, puse în
legătură cu producerea fierului, erau folosite pentru reducerea minereului, înainte
de topirea lui în furnale, insă, după cum am menţionat deja, zgura metaliferă, ce
s-a lipit de vatră, vorbeşte de o temperatură destul de înaltă, creată în aceste
2® B O Timoşciuk, Slov'iane pivn icin o i B ukovini V - IX ct, Kiev, 1976.
2 ' V D Baran. Raskopki slavianskogo poselenia u selo Raşcov na Dnestre, in AO v 1970,
1971. pp 291 -292.
22 V. A Petraşenko, G orodişce M onastîrek VIII - X vv. v svete novîh issledovanii. in Zem li
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( uptoare, fapt ce permite să presupunem că astfel de cuptoare, posibil, puteau fi
complexe aparte, în care se efectua reducerea completă a fierului, după o
schemă tehnologică diferită de cea folosită în furnale.
Al doilea tip însumează acele complexe, numite convenţional, cup to a re
in g ro p i De obicei ele au forma circulară cu diametrul de 80 - 100 cm. Vatra
uste orizontală, din sol cruţat. Pereţii, uşor lărgiţi spre bază şi vatra nu poartă
urme de lutuire suplimentară, solul cruţat fiind ars pe o grosime de 7 - 8 cm.
focarele şi gropile de acces lipsesc, fapt ce ne permite să le calificăm drept
<uptoare in gropi. Bucăţile de minereu ars şi cărbune, găsite în ele, le pun în
legătură cu producerea fierului şi le încadrează in grupa cuptoarelor reducătoare.
in spaţiul pus în discuţie sunt documentate doar două cuptoare de acest tip in
aşez^.ea de la Scoc. Este posibii ca acest tip de cuptoare să aibă ceva in comun
cu aşa numitele fu rn a le în g ropi, cunoscute în literatură şi numite popuiar gropi
de lup24.
Astfel. în aşezările de la sfârşitul mileniului I d.Ch. din interfluviul Prut Nistru sunt cunoscute două categorii ae complexe metalurgice, deosebite atât
constructiv, cât şi funcţional.
■ Prima categorie însumează furnalele staţionare, de utilizare multiplă,
care după particularităţile constructive ale vetrei se grupează în două tipuri:
lurnale cu vatra plată şi furnale cu vatra convexă. Ambele tipuri erau utilizate
nemijlocit pentru topirea fierului din minereu
A doua categorie cuprinde cuptoarele staţionare, care, constructiv şi.
posibil, funcţional, pot fi de asemenea împărţite în două tipuri cotlonite şi în
groapă. Cuptoarele cotlonite puteau fi utilizate pentru reducerea minereului, dar,
posibil, şi pentru topirea fierului. Cuptoarele in gropi, după opinia noastră erau
folosite pentru reducerea minereului înainte de topire
Lărgirea bazei informaţionale şi cercetarea in continuare a complexelor
pentru producerea fierului, cât şi prelucrarea propriu-zisă a fierului, vor permite
rezolvarea unui şir de probleme legate de producţia metalurgică şi care. la rândul
său va duce la elucidarea unor noi aspecte privind dezvoltarea social economică a societăţii medievale timpurii.

C O M P L E X E S M E D IE V A U X DU BAS M O Y E N Â G E DE P R O D U C T IO N DU
FER
DANS L 'IN T E R F L E U V E P R U T -D N IS T E R
- resume Cette etude se propose de presenter les complexes metallurgiques datant ae
Bas Moyen Âge ( VIII - e - X - e siecles ) decouverts dans l'interfleuve Prut - Dnister lors

lu jn o i Rusi v IX • XIV vv.. Kiev. 1985. p. 82
V i. Biozilia. op. cit.
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des fouliles archeologiques, de merne que d'etablir une typologie, sur la base de
particularites constructives et fonctionelles.
Dans les sites de la fin de I - er millenaire apres J.Ch. dans l'interfleuve Prut Dnister on connait deux categories des complexes metallurgiques.
La premiere categorie compte le fourneaux stationaires, a utilisation multiple,
que l’on peut regrouper en deux variantes, selon les particularites de l'âtre: fourneaux a
l'âtre plat et fourneaux a l'âtre convexe. Les deux types etaient utilises directement a
fondre le fer du minerai et ils ont ete decouverts a Alcedar. Echimăuţi, Petruha, Hlinjeni V, Orheiul Vechi, Scoc. Rudi XX.
La seconde categorie des fourneaux stationaires qui, au point de vue de la
construction et fonctionnel peuvent etre repartis en deux lypes: a "niche" et "dans la
fosse". Les premiers pouvaient etre utilise pour la reduction du minerai mais, il est
possible, pour la fonte du fer egalement. Les fourneaux "dans la fosse" etaient, de l'avis
de l'auteur, utilise pour la reduction du minerai avant la fonte. Les fourneaux ont ete
trouves a Alcedar, Echimăuţi, Rudi XX, Petruha, Orheiul Vechi. Scoc.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1

Fig. 2

Scoc, fourneau metallurgique. A. vue den face; B, vue d'en haut; C. D.
sections.
1, deuxieme couche de terre; 2, premiere couche de terre; 3. terre vive cuite; 4,
plancher; 5, terre vive.
Scoc. fourneaux metallurgique ( foto ).
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S T U D IU L M A T E R IA L U L U I A R H E O Z O O L O G IC
A P A R Ţ IN Â N D S F Â R Ş IT U L U I S E C O L U L U I X IV
ŞI ÎN C E P U T U L U I C E L U I D E -A L X V - L E A ,
P R O V E N IT D IN O R A Ş U L M E D IE V A L Ş IR E T
SERGIU HAIMOVICI, LUMINIŢA BEJENARU

Studiul prezent are intenţia de a contribui la caracterizarea faunei,
economiei şi chiar a vieţii spirituale din oraşul medieval Şiret. Acest oraş, situat
pe malul drept al cursului superior al râului omonim, este atestat pentru prima
oară documentar în calitatea de a doua capitală a statului medieval moldovenesc
in anul 1370, în vremea domniei lui Laţcu, el fiind aşezat pe traseul unui
important ax comercial transcontinental, ce unea Marea Baltică cu Marea
Neagră'.
Materialul faumstic analizat provine din săpăturile arheologice efectuate
in toamna anului 1992 şi vara lui 1993 - săpături din sectorul B, situat nord-vestic
faţă de Biserica Sfânta Treime, pe terasa inferioară a pârâului Cacaina ( la circa
40 - 90 m de biserică ). Conducătorul lucrărilor arheologice - Victor Spinei - a
avut amabilitatea de a ne încredinţa aceste resturi osoase, datate pentru sfârşitul
secolului XIV şi începutul secolului XV, fapt pentru care îi mulţumim.
Materialul arheozoologic cuprinde un număr suficient de resturi osoase,
aproximativ 1.100, dintre care s-au determinat 910, adică 82,72% Toate
fragmentele nedeterminabile specific aparţin mamiferelor Oasele prezintă un
grad mare de fragmentare, provenienţa lor fiind evident menajeră; excepţie fac
două piese osoase, care se pare că ar aparţine altei categorii de folosinţă o
falangă distală de talie mare ( vultur sau acvilă ) folosită ca pandantiv şi un
astragal de Bos primigenius păstrat şi el probabil ca un obiect rar, poate cu o
anumită semnificaţie. Majoritatea oaselor lungi sunt roase la nivelul epifizelor,
credem de către câini, fapt pentru care posibilitatea măsurării lor a fost mult
diminuată. Prezenţa câinilor care se hrăneau cu aceste resturi de "bucătărie" ar
explica poate în parte şi existenţa in materialul nostru a unui număr foarte mic de
oase provenind de la păsări precum şi absenţa celor de peşte, dată fiind
fragilitatea acestora. Lipsesc de altfel şi resturile de moluşte. Efectuând diagnoza
materialului pe specii putem ilustra următorul tabel 1 cu grupele identificate
‘ S

Haimovici, Carmen Tarcan, Gabriela Amaximoaie, S tudiul arheozoologic cu p rivire la

m aterialul pro ven it din oraşul medieval Şiret ( sec. XIV - XV ). in ArhM old. XVI; dalele is to ric
ne-au fost furnizate de arheolog
Fig. 2. - Scoc. furnal metalurgic
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T abelul 1
Repartiţia materialului identificat pe grupe şi specii
Aves:
- Ordinul Falconiformes
M a m m a lia :

- Gallus domest.
-specie neprecis determinată
- Bos taurus
- Sus scrofa domest.
- Ovis aries
- Capra hircus
- Equus caballus
- Caniş familiaris
- Felis domest.
- Sus scrofa ferrus
- Bos primigenius

A. domestice:

B sălbatice:

Materialul faunistic a fost colectat din cinci locuinţe, două gropi şi cinci
şanţuri - în întregime aparţinând aceleeaşi perioade. Distribuţia resturilor pe
complexe este cuprinsă în tabelul 2, dar datorită numărului mic de fragmente,
insuficiente, credem noi, calculelor statistice separate, analizele somatoscopice,
biometrice şi ale frecvenţelor s-au efectuat pe totalul materialului.
P ă s ă rile
în materialul analizat s-au găsit 5 resturi de Gallus domest. şi unul de
falconiform Dimensiunile celor 5 oase de găină domestică, prezentate în tabelul
3, indică prezenţa unor indivizi de talie mică. chiar mijlocie, aşa cum sunt
menţionaţi în alte staţiuni medievale2. Cealaltă piesă osoasă de pasăre, găsită in
locuinţa 9 este o falangă distală de membru posterior, provenită de la un
falconiform mare ( vultur sau acvilă ). Falanga în porţiunea ei proximală, pe
suprafaţa de articulaţie, poartă o gaură făcută pentru folosirea ei ca pandantiv.
Acest obiect de podoabă era purtat probabil de un bărbat, simbolizându-i
puterea

i

2 S. Haimovici, Fauna din aşezările feudale tim p u rii ( secolele VIII - X ) de la B ucov - Ploieşti,
in SCWA 30, 2. 1979, pp 163 - 213.

Mamiferele
Resturile de mamifere reprezintă 99.34% din tot materialul determinat
r le, în marea lor majoritate, aparţin speciilor domestice; doar 5 din cele 904
fragmente sunt de mistreţ ( Sus scrofa ferrus ).

T abelul 2
Repartiţia resturilor osoase pe complexe
Lo cu in ţe
L9

L10

L12

G ropi

L13.

L14

G5

Ş anţuri

y U lllU I I

G6

S1

S2

S3

S4

S5

To
tal

Bos taurus:
Sus scrota
aomest.:
Ovicaprinae:
Equus
caballus:
Caniş
familiaris:
Felis
domest.:
Sus scrofa
terrus:
Bos
primigenius
Gallus
domest.:
Aves - Fal
coniformes:
TOTAL

107

29

47

14

10

1

46
13

10

167

43

60

8

33

1

5

1

45

9

9

36

29

23

33

576

27

2

4

8

12

4

7

206

13

1

-

3

S

4

5

97

1

2

*

7

2

-

-

9

-

-

-

3

-

-

S

-

1

1
-

-

-

-

1

-

1
*-

1

1

1
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T abelul 3
Gallus domest. Măsurători ( m m )
S egm ent osos
Femur

Tibiotars

Tarsometatars

D im ensiuni
1 Lung. maximă
2. Lărg epif. sup.
3. Lărg. epif. inf
1. Lung. maximă
2. Lărg. epif sup.
3. Lărg epif. inf.
1. Lung maximă
2. Lărg. epif. sup.
3. Lărg. epif. inf.

Nr.

Var.

2
3
2
1
1
1
1
1
A
1

70-82
15-20
14-19
92
17
11
58
12
12,5

M

17
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lovituri puternice la nivelul diafizei ( marginile fragmentelor sunt ascuţite,
neregulate ) uneori cu tăieturi chiar în zonele epifizare, iar cele mai mici şi
provenite de la animale mai tinere au epifizele roase. Urmărind stadiile de
osificare ale discurilor de creştere de pe oase am surprins o frecvenţă scăzută a
viţeilor şi a tineretului. S-au găsit numai două metapodale mici. cu epifizele
distale căzute, aparţinând probabil la doi indivizi de 6 - 12 luni Ceilalţi indivizi
sacrificaţi aveau peste doi ani deoarece toate cele 36 falange I găsite au discul
de creştere distal osificat ( osificarea lui se realizează în jurul vârstei de 1 1/2 ani
) Dintre aceştia aproximăm 5 de 2 - 3 ani ( 4 metapodale cu epifizele inferioare
desprinse, 1 epifiză distală de tibie căzută ), 8 de 3 - 4 ani ( 3 radiusuri cu
epifizele inferioare căzute, 2 femure cu epifizele superioare desprinse, 1 femur
cu epifiza inferioară căzută şi 2 calcanee cu tuberul desprins ), iar restul peste 4
am. Raportând numărul indivizilor tineri la numărul total de taurine prezumate:
30, obţinem 6,66% viţei, 16,67% tineret de 2 - 3 ani, 26,67% adulţi de 3 - 4 ani şi
50% maturi, neexistând insă exemplare cu totul senile. Dintre cele 78
metapodale 14 s-au păstrat întregi, oferindu-ne posibilitatea efectuării unor
aprecieri referitoare la talia şi sexul indivizilor sacrificaţi.

A M am iferele dom e stice
Tabelul 4
Bos taurus ( taurineie )
Acestea au frecvenţa cea mai înaltă din materialul determinat, 63,44%,
cu 576 resturi osoase, majoritatea fragmentate. Din cadrul scheletului axial
menţionăm în primul rând 32 de vertebre şi 27 coaste Aceste oase au suferit o
fragmentare deosebită îngreunând însuşi procesul de diagnosticare a speciei de
provenienţă. Coastele apar sfărâmate, iar vertebrele în general au apofizele
iransverse şi spinoase rupte, uneori chiar corpul vertebral tăiat transversal.
Craniului îi aparţin 60 de resturi, dintre care le vom menţiona doar pe cele
importante în stabilirea tipologiei vitelor, a sexelor şi vârstelor de sacrificare.
Coarnele, 14 măsurabile şi 10 foarte fragmentate, sunt mici indicând taurine de
tipul "brachyceros" Două coarne de femele poartă fiecare chiar şi câte o porţiune
din craniu pe care se poate observa linia intercornuală uşor convexă tipică
pentru "brachyceros". Alte trei resturi, adică un corn întreg şi două fragmente (
fiecare de la alt corn ) prezintă pe suprafaţa lor rugozităţi accentuate indicând o
fostă vascularizaţie puternică legată de procesul creşterii; deci ele provin de la
trei indivizi tineri în ceea ce priveşte apartenenţa de sex, toate coarnele indică
existenţa femelelor cu excepţia a două piese rămase credem de la doi masculi.
Fragmentele de maxilare apar în număr de 39, la care se mai adaugă încă 29 de
dinţi izolaţi Majoritatea resturilor de dinţi, cu sau fără suportul maxilar, arată
indivizi maturi, chiar bătrâni ( în două cazuri uzura dinţilor indică vârsta de 7 - 10
ani ) şi doar pentru 1 - 2 indivizi putem aprecia vârsta tânără de 1 - 2 ani.
Scheletul apendicular este bine reprezentat atât de fragmente ale centurilor: 57,
dar mai ales de resturi distale: 355. Oasele lungi au fost în general sparte prin

Bos Taurus. Metapodalele. lungimea, sexul şi înălţimea la greabăn
(mm)
A Seria metacaroelor

Lung. maximă
Sex ( f = femelă )
Inălţ. greabăn

Nr.

Var.

M

164190

178

9801136

1064

190

182

176

164

178

5

f
1136

f
1088

f
1052

f
980

f
1064

5
5

B Seria metatarselor

Lung.

206

202

195

209

192

220

215

212

210

Nr.

Var

M

9

192-

206.

220

77

10251175

110-1

max.
Sex

inălţ.
greaoan

f

f

f

f

f

f

f

f

f

9

1100

1079

1041

1116

1025

1175

ii<ia

1132

1122

9
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Conform datelor tabelului 4 toate metapodalele provin de la femele.
Potrivit calculelor taliilor după metacarpe şi metatarse se poate constata că
vitele, in cea mai mare parte femele, erau de înălţime mică aşa cum apar şi in
alte aşezări medievale3. Ele aparţin unui tip primitiv neameliorat cu o largă
variabilitate dimensională surprinsă de noi şi ilustrată
în tabelul 5. Trebuie
menţionată existenta a două falange I, din şanţul 3 şi locuinţa 9, care poartă
urmele unei prelucrări pentru o anumită utilizare a lor. Astfel fiecare falangă
apare găurită pe faţa posterioară aproximativ in centrul diafizei sale.

Corn

Maxilar inf.

Omoplat

Humerus
Radius
Cubitus
Coxal
Tibia
Calcaneu
Astragal
Metacarp

Metatars

Falanga I
Falanga II
Falanga III

T abelul 5
Bos taurus. Măsurători ( mm )
S egm ent
oso s
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,*

D im e nsiu ni

Nr.

Var.

M

1 Lung. pe marea curbură
2. Diam. mare al bazei
3 Diam mic al bazei
4. Circumf. la bază
5. Indice de aplatizare
1. Lung. dinţi jugali
2 Lung molari
3 Lung. M3
1. Lung, max a cap. artic.
2. Lung. cavit artic.
3. Lărg. cavit. artic
4 Lărg min. a gâtului
1. Lărg, epif inf.
2. Lărg supraf. artic. inf.
1. Lărg. epif. sup.
2 Lărg. epif inf
1. Lărg. supraf artic.
1. Diam. acetabular
1 Lărg. epif inf
2 Lărg supraf artic. inf
1 Lung. maximă
2 Lărg. maximă
1 Lung, maximă
2. Lărg. trocleei inf.
1 Lărg. epif. sup.

7
14
14
13
14
1
1
4
3
5
5
3

90-153
37-54
28-42
104-161
73.07-92,5
127
81
31-35
55-64
44-55
38-35
43-50
70-82
64-72
65-81
72
37-42
50-62
51-64
42-53
119
39-52
55-67
33-45
46-60

115,57
44,14
36,17
133,73
81,62

0

2
5
1
6
5
5
5
1
9
14
11
18

**
“

33,25
60
51,20
42,40
46,66
“
71.40
“

39,58
55
56
47,20
“
47,11
60,78
39,54
52,55

12
5
19
15
9
35
36
14
14
5
5
6

50-62
26-32
36-50
41-61
23-28
51-65
23-35
33-44
24-31
53-64
21-26
19-21

56,25
29,70
42,68
50,13
24,83
56,68
28,61
37,92
27,07
60,8
22,9
21

Sus scrofa domest. ( porcinele )
S-au determinat pentru porcul domestic 206 resturi cu o fragmentare
puternică. Din scheletul axial s-au identificat 15 fragmente vertebrale, 31 costale,
14 de neurocramu, 39 resturi de maxilare şi 12 dinţi izolaţi. Urme evidente de
tăieturi se observă pe unele vertebre, în sens transversal, coastele au fost rupte,
iar oasele craniului sparte După caracteristicile dentiţiei s-a stabilit că peste
jumătate din indivizii sacrificaţi erau maturi. Astfel din 15 animale aproximate pe
baza dentiţiei 4 aveau până în 2 ani ( 2 indivizi de 6 - 12 luni, 2 de 1 - 2 a n i), iar
11 peste 2 ani ( 3 indivizi de 2 - 3 ani, 5 de 3 - 4 am, 2 de 4 - 5 am şi 1 de 5 - 6
am ). Luând in considerare fragmentele de maxilare ce poartă canini ( cu
dimorfism sexual evident la porcine ) s-a putut constata prezenta a 4 femele şi a
unui mascul. Resturile provenite din scheletul apendicular aparţin atât centurilor
25, cât şi segmentelor distale: 71. Se remarcă prezenţa unui număr relativ mare
de porţiuni humerale: 28. Oasele lungi au epifizele puternic roase şi diafiza
uneori spartă. Variţia dimensională, relativ mare, apare şi la această specie, deşi
numărul măsurătorilor a fost destul de mic ( tabelul 6 ).
Tabelul 6
Sus scrofa domest. Măsurători ( mm )
Segm ent
oso s
Maxilar sup.
Maxilar inf.

•5 Idem in Anexe ia Oraşul m edieval Baia in secolele XIV • XVII, laşi, Ed Junimea. 1980. p 272

2. Lărg. epif. inf.
3 Lărg min a diafizei
1. Lărg epif super
2 Lărg. epif. inf.
3. Lărg. min. a diafizei
1. Lung maximă
2. Lărg, epif. sup
1 Lung maximă
2. Lărg. epif sup.
1 Lung. maximă
2. Lărg. feţei plantare
3. Lărg. feţei artic.

47

D im ensiuni

1. Lung. molarilor
2. Lung. M3
1. Lung dinţi jugali
2. Lung. molari

Nr.

Var.

M

3
5
2
6

60-65
27-32
92-96
59-67

62.33
29,40
62,83
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Omoplat

Humerus

Cubitus
Radius
Tibia
Calcaneu
Astragal

3. Lung. M3
1. Lung. max. a cap.
artic.
2. Lung. cavit. artic.
3. Lărg. min. a gâtului
1. Lărg. epif. sup.
2. Lărg. supraf. artic.
sup.
3. Lărg. epif. inf.
4. Lărg. supraf. artic
inf.
1. Lărg. supraf. artic.
1. Lărg. epif. inf.
1 Lărg. epif inf.
2. Lărg. supraf. art. inf.
1. Lung. maximă
2. Lărg. maximă
1. Lung maximă
2. Lărg. trocleei inf.

8
3

30-33
32,5-38

31,31
34,33

3
5
1
1

28-30
22-28
62
32

28,66
24,80
“
•

5
6

33-40
26-32

36,80
29,55

12
1
4
4
2
3
1
1

19-24
33
30-31
22-24
75
22-27
44
25

21,29
"
30,25
22,62
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T abelul 7
Ovicaprinae. Măsurători ( mm )

Segm.
osos
Omoplat

Humerus
Radius

O vis
Nr. Var.

Tibia

IVI

Capra
Nr. Var.

1 Lung cap art

1

38

2. Lung cav art

t

30

-

.
_

3 Lărg cav art

1

24

-

.

4. Lărg min gât.

1

23

-

1. Lărg. surp

2

37-

*

1. Lărg. epif
1 Lărg. epif. inf

o vica p rin a e
IVI
Nr. Var.

_
_

..

.

1

29

-

1

31

-

2

34-

3

28-

31,3

-

-

-

-

2

26-

-

37

36

-

-

*

-

-

-

stabilită pentru alte aşezări medievale.
Ovicapnnele
Acest grup de mamifere domestice este reprezentat doar de 97
fragmente osoase: 11 porţiuni de craniu, 12 resturi vertebrale, 10 costale, 7
resturi de omoplat, un rest de coxal, 56 din scheletul distal al membrelor.
Diferenţierea pe genuri s-a efectuat doar pe 19 oase. 11 aparţinând genului Ovis
şi 8 genului Capra Putem aprecia că numeric ovinele depăşeau uşor caprinele.
Nu s-au găsit dinţi după a căror grad de eroziune să se aprecieze vârsta de
sacrificare, dar oasele păstrate în materialul nostru par să fi aparţinut
preponderent sau chiar totalmente unor animale mature De asemenea nu am
putut stabili talia indivizilor şi nici -sexul lor, decât in cazul a două fragmente de
radius mari, provenite probabil de la doi masculi de Ovis masivi Am efectuat şi
câteva măsurători, cuprinse în tabelul 7, după care se pare că atât ovinele cât şi

M

32

sup

29

Calcaneu

1 Lărg. maxima

1

30

-

1

26

.

Mela-

t Lărg. epif

3

23,5-

26.1

1

26

-

1

carp

27

sup.

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

Cifrele tabelului 6 indică un porc de talie relativ mică, comparabilă cu cea

caprinele erau relativ mărunte

D im e n siu n i

art. mf

_
24

49

Metatars

28

2 Lărg. epif mt

-

.

_

1

27

1. Lărg epif

1

22,5

-

-

-

-

2 Lărg epif inf

-

-

-

1

23,5

_

1 Lung. maximă

1

41

-

_

_

2. Lărg epif

1

16

-

-

-

t

13

sup
Falanga '

-

sup.
3. Lărg min
riiar.
'

Equus caballus ( c a lu l)
Resturi osoase de cal, in număr foarte mic - doar şapte, au rămas de la
doi. poate chiar trei indivizi. S-au găsit două falange I, una a membrului anterior
stâng, cealaltă a membrului posterior drept, un incisiv superior din perechea
cleştilor ( I 1 ). doi dinţi jugali, unul superior, altul inferior, un fragment de
mandibulă şi un rest de cubitus. Falanga I posterioară poartă uşoare exostoze
laterale indicând o folosire a animalului la muncă. Incisivul prezintă suprafaţa de
ocluziune triunghiulară, pe ea putându-se distinge fundul de mişună micşorat,
rotunjit şi apropiat de marginea posterioară a tablei de frecare, iar steaua
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dentara rotundă; deci calul avea 1 3 - 1 4 ani. Dintele jugal superior are un
protocon mic. iar marginile insulelor sunt foarte slab plisate. La celălalt dinte jugaj
inferior se văd pe margine, sub suprafaţa ocluzală două ingroşări de forma unor
brăie. Aceste particularităţi ar apropia caii prezenţi in materialul nostru de tipul
oriental Cu privire la talia calului, materialul nu poate oferi date certe
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pentru perioada luată in studiu. Piesa are o patină deosebită şi prezintă pe
aproape toată suprafaţa incizii lungi de aproximativ un cm, grupate câte 3 - 4, iar
grupările orientate în toate direcţiile. Probabil piesa era păstrată şi folosită de
locuitorii respectivei locuinţe ca răboj, deci ar putea fi mai veche decât materialul
din secolul XV.
C oncluzii

T abelul 8
Equus caballus Măsurători ( mm )
Falanga 1
D im en siun i
1.
2.
3
4.

Lung
Lărg.
Lărg.
Lărg.

maximă
epif. sup.
epif inf
min a diaf

anterioară

posterioară

86
56
45
35

35
61
49
36

Cams familiaris ( câinele )
in materialul studiat apa: nouă oase de câine provenite de la doi indivizi.
Cei doi câini par a fi diferiţi ca mărime: unul mai mare reprezentat de un
fragment de omoplat, un rest de radius şi două metapodale. celălalt de talie
mijlocie de la care au rămas: un fragment de humerus, unul de tibie şi trei
metapodale. Toate oasele sunt fragmentate, neavând posibilitatea efectuăm
ui or măsurători.

O

Felis domes ( pisica domestică )
Ea este reprezentată de un rest de cubitus şi două metapodale După
gracilitatea oaselor putem constata 6u precizie că ele aparţin unei pisici

Sintetizând informaţiile obţinute pentru fiecare specie prezentă în
materialul analizat, putem constata existenţa aproape în exclusivitate a
animalelor domestice ( tabelele 9 şi 10 ). Din calculele noastre pentru stabilirea
proporţiilor speciilor domestice şi a celor sălbatice am exclus cele două piese
singulare, falanga de falconiform şi astragalul de bour care nu aparţin probabil
materialului menajer. Ca animale domestice erau preferate vitele mari, ele fiind
crescute nu numai ca furnizoare de carne, ci mai intâi în alte scopuri utilitare.
Fiind animale mari furnizau o cantitate mare de carne, dar până la sacrificare,
care de regulă se făcea după atingerea maturităţii, ofereau produsele lactate
Această afirmaţie este sustmută de prezenţa predominantă a resturilor osoase
de femele Folosirea taurinelor la munci nu pare să fi fost frecventă, cel puţin aşa
reiese din ilustrarea materialului nostru, în care nu s-a determinat nici un rest de ,
castrat. Oasele poartă urme ale tranşării prin tăieturi situate de regulă în zonele
de articulaţie, respectiv la nivelul epifizelor. Craniul era sfărmat pentru scoaterea
creierului, iar din oasele lungi şi ele râmase foarte segmentate prin spargere, se
extrăgea probabil măduva. Fragmentarea oaselor lungi poate fi legată şi de
modul de preparare a hranei pe grup familial, deci de necesitatea obţinerii unor
bucăţi mai scurte de carne cu os. Acestea din urmă sunt mai puţin roase la
nivelul epifizelor, dată fiind duritatea lor. în general, aşa cum am mai menţionat,
ele aparţinând vitelor mature.
T abelul 9
Frecvenţa in fragmente şi indivizi prezumaţi a speciilor analizate

domestice.
B M am iferele sălb atice
Specia
St/s scrofa ferrus ( m is tre ţu l)
Mislretul reprezintă doar cinci fragmente, dintre care trei de humerus,
unul (le ( ubitus şi un metapodal, toate insă nemăsurabile Aceste cinci resturi
provin de la doi indivizi

Bos primigenius ( b o u ru l)
' ) Mugura piesă osoasă, un astragal stâng ( lungimea maximă de 85 mm
>, găsi! im i;H umţa 1‘. atestă prezenţa bourului, specie probabil extrem de rară

Bos taurus
Sus scrofa domest.
Ovicaprinae
Equus caballus
Caniş familiaris
Felis domest.
Gallus domest.

Fragm ente
Nr. abs.
576
206
97
7
9
3
5
-

%
63,44
22.69
10,68
0,77
0,99
0,33
0,55

In d ivizi prezuma'ţi
Nr. abs.
%
30
15
11
2
2
A
1
3

45,45
22,73
16,67
3,03
3,03
1.51
4.55
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Sus scrofa ferrus
TOTAL

5
908

0.55
100

2
66

3.0o
100

Porcul domestic era crescut doar pentru carne şi in materialul nostru se
situează pe locul secund ca frecvenţă şi evident ca pondere în obţinerea de
proteine animale, întrucât el este concomitent de talie specifică mai mică decât
taurinele Sacrificarea se realiza în general după vârsta de doi ani, atunci când
preoabil indivizii atingeau talia şi greutatea maximă Ca şi pentru specia
precedentă sunt evidente urmele aceluiaşi mod de valorificare a animalului
sacrificat, doar că oasele lungi îşi păstrează în general diafizele întregi, iar
epifizele apar puternic roase
Tabelul 10
Cota parte a animalelor domestice şi a celor sălbatice
_____________________________________ t _________________________ 2 _____
Fragm ente
Indivizi prezum aţi
-*»0/
Nr. abs.
%
Nr. abs.
%
O
Animale domestice
903
99.45
64
96.97
Animale sălbatice
5
0,55
2
3,03
TOTAL
908
100
66
100
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iipsesc în totalitate din material, considerând că pescuitul sau numai consumul
de peşte adus din alte zone era cel puţin sporadic.
Animalele sălbatice prezintă în cadrul materialului o frecvenţă foarte
joasă - 0.55%, şi considerăm deci vânătoarea doar o sursă aproape fără
importanţă pentru hrana locuitorilor, mai degrabă o ocupaţie de divertisment
Existenta mistreţului ar proba mai degrabă prezenţa în jurul oraşului a unor
întinse păduri.
Analizând şi separat ' fiecare complex, din punct de vedere
arheozoologic. am presupus că locuinţa 9 aparţinea unei anumite personalităţi
din cadrul comunităţii şi nu unui membru de rând. ne putem argumenta afirmaţia
prin existenţa pandantivului făcut din falanga de falconiform, a a s t r a lu lu i de
bour. dar şi a numărului mare de resturi menajere -168.

L ’ ETU D E 1)U M A T E R IE L A R C H E O Z O O L O G IQ U E A P I’A R T E N A N T
A L A F IN DU X IV - E S IE C L E ET AU C O M M E N C E M F .N T DIJ X V -F.ME,
PR O VF.N AN Ţ DE L A V IL L E M E D IE V A L E DE Ş IR E T
- resume
La vile de Şiret est situe dans le NE du departement de Suceava sur le bord
droit de cours superieur de la riviere homonyme On a determine 910 restes osseux en
provenance de huit especes domestiques a savoir: la poule, les taurines. les porcines.
les ovicaprins ( le mouton et la chevre ), le cheval, le chien et le chat et trois sauvages:
un falconiform de grande taille ( un vautour ou un aigle ), le sanglier et l'aurochs.

Ovicaprinele aveau o importanţă economică mult mai restrânsă decât
taurinele şi porcinele Scopul creşterii lor era în primul rând utilitar, pentru lână,
lapte, iar sacrificările cornutelor mici erau practicate probabil după atingerea
maturităţii, carnea lor furnizând deci o cotă foarte mică de proteine animale
Calul era crescut de locuitorii Şiretului medieval pentru tractiune şi
călărie Deoarece nu s-au găsit decât două oase fragmentate şi nici alte
segmente imbricate pe viu cu carne, credem că respectivii locuitori nu-l

Pour chaque espece on a effeclue des analyses somatoscopiques,
biometriques ( tableaux 2 -8 ) et de leurs frequenee ( tableaux 9 - 10 ). On a constate
que l'occupation de base des habitants etait l'elevage. particulierement de gros betail st
que la chasse se faisait tout a fait sporadiquement

includeau pe acesta în alimentaţie
Câinele era folosit pentru pază, îndeosebi cei de talie mare şi mijlocie, ca

Planche I

indivizii prezumaţi din materialul analizat.
Pisica, ca peste tot, de când a ajuns în regiunile noastre, avea rol de
divertisment şi poate pentru prinderea rozătoarelor mici "domestice"
Creşterea păsărilor se poate să fi avut doar o frecvenţă relativ mai
(imI iis A si datorită lotului restrâns de piese analizate să fi surprins in mod
nlivilonu ,it.it de puţine resturi. Dar trebuie luat in calcul şi un alt fapt existenţa
câinilor arc consumau o parte din oase, dovadă fiind fragmentele roase
menţion;i!i' .interior Oasele de pasăre fiind subţiri puteau fi mâncate cu uşurinţă
in totalitate in aceeaşi situatie s-ar putea afla şi resturile de peşte, care chiar

Planche II

EXPLICATION DES FIGURES

Bos taurus: 1 - corne de type "brachyceros". 2 • mandibule fragmentaire; 3
-

metacarpe et metatarse

1 - Sus scrofa domest.. fragment de humerus; 2 - Ovis aries: fragment de
radius; 3 - Equus caballus: phalange I; 4 - Gallus domest.: femur; 5 - Bos
primigenius. astragal, 6 - Bos taurus phalange I; 7 - falconiform; phalange
terminale
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Pt.1 n 9.1 l

11 . l.iiuur. 1 - corn de tip 'brachyceros". 2 - mandibulă fragmentară. 3 - metacarp şl
metatars
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Planşa 2. -1 - S</s scrofa domest fragment de humerus: 2 • Ovis arics fragment de radius 3
Equus caballus falangă I 4 • Gallus domest femur, 5 - Bos primigenius astragal, 6 - Bos la u ttr
falangă I. 7 falconiform falanga terminală

55

R A P O R T U R I ŞI IN F L U E N Ţ E P O L IT IC E ŞI S P IR IT U A L E
ÎN M O L D O V A S F Â R Ş IT U L U I D E V E A C X IV ÎN C E P U T U L U I V E A C U L U I A L X V - L E A
I
VASILE M. DEMCIUC

i. In cu rsiu n e is to rio q ra fic ă
Izvoarele scrise referitoare la istoria Moldovei în a doua jumătate a
secolului al XIV - lea şi primele decenii ale secolului următor sunt relativ puţin
numeroase şi nu o dată aparent divergente, fapt ce a permis ca in decursul
timpului despre personalitatea lui Petru I şi a urmaşilor săi la tronul ţării, ca şi
despre evenimentele politice şi spirituale ale vremii, istoricii să afirme şi să
susţină o gamă largă de ipoteze, al căror caracter de cele mai multe ori
contradictoriu, a creat convingerea că este aproape imposibil de reconstituit
istoria acelor ani într-o manieră deplin coerentă.
Recunoaştem că, deşi istoriografia propriu-zisă a acestei perioade a
cunoscut preocupări de istorie literară, politică, artistică sau a vieţii ecleziastice,
unele aspecte au fost ocolite cu prudenţă sau traversate în grabă în mai toate
sintezele asupra evului mediu românesc.
Având în vedere această perspectivă, dar deplin convinşi de contrariul
ei, găsim necesar ca, pentru început, să trecem succint în revistă istoriografia
legată de personalitatea marelui voievod român Petru I urmând să ne oprim şi
asupra istoriografiei legate de capitolul cultural de însemnătate fundamentală
pentru secolul al XIV - lea, şi anume organizarea ecleziastică, respectiv
întemeierea Mitropoliei Moldovei.
Cele dintâi ştiri pe care posteritatea imediată a voievodului Petru I le
consemnează se află conţinute in hrisoavele emise de voievozii ce i-au urmat la
conducerea ţării. Este vorba de Juga voievod ( 1399 - 1400 ) şi de Alexandru cel
Bun ( 1400- 1432 ).
Dmtr-un uric al celui dintâi, datat 28 noiembrie 1399, aflăm că Petru I ii
era lui Juga tată - "părintelui nostru, lui Petru vo ie vo d "1. Deoarece în document,
care este o copie târzie, de sfârşit de secol XVIII, Juga arată pe "fra ţii dom niei
mele. dum nealor Alexandru .şi Bogdan", despre care se ştie cu certitudine că
erau fiii "tatălui nostru Roman voievod" - cum precizează in 1403 însuşi
DRH A M oldova, voi. I 1384 -1448, Bucureşti. 1975, p. 12
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Alexandru cel Bun - ştirea despre filiaţia lui Juga din Petru I a fost pusă de istorici
in rândul celor false.
La 7 ianuarie 1403, din Suceava, capitala ţării, Alexandru cel Bun
pomenea şirul voievozilor de până la el: Bogdan voievod, Laţcu voievod, Petru
voievod, Roman voievod "tatăl nostru", Ştefan voievod2.
P om e ln icu l de la B istriţa , începând din 1407, consemna in ordine
cronologică, mai bine de două secole, pe "binecrcdincioşii dom ni ai Ţ â rii
M old ova lah ie i"3, fiind un izvor istoric deosebit de important. Aici pomenirea
începe cu Bogdan I, Laţcu, Costea, despre care s-a scris atât de mult, dar
despre care acum nu ştim cu certitudine decât că a domnit, graţie tocmai acestei
menţiuni şi a unei confirmări recent publicate4.
Tot din anul 1407 s-a păstrat documentul dat la 7 ianuarie de mitropolitul
Josif, în legătură cu averea şi modul de organizare al ctitoriei lui Alexandru cel
Bun, Bistriţa, în care se vorbeşte despre daniile făcute mănăstirii de
"slantrăposatul domn Io Petrii voievod"5 fapt deosebit de important, dacă avem
în vedere că n-a ajuns până la noi de la Petru I decât un singur document intern:
cel din 1 mai 13845.
Epoca Iui Alexandru cel Bun, prin care înţelegem întreaga perioadă până
la Ştefan cel Mare, a însemnat printre altele şi momentul de naştere ai
istoriografiei din Moldova7. Cu L e to pise ţu l de când s-a în ce p u t Ţara M old o ve i
- ceea ce in termeni de istorie a istoriografiei a fost denumit prototipul, simplu şi
dezvoltat, al listei de domni6 - Petru I capătă consacrarea de personalitate
istorică, fiind de acum inclus în toate sintezele de istorie, de la letopiseţe la
cronici şi până la tratate şi manuale.
Părintele istoriografiei naţionale9, Grigore Ureche10, bun cunoscător al
istoriografiei polone şi ungare, şi apoi asemenea lui, Dosoftei11, Nicolae Costin12

2 Ibidem, p 24.
3 Damian P Bogdan. Pom elnicul M ănăstirii Bistriţa. Bucureşti, 1941, p 86.
4 Şerban Papacostea, La înce puturile statului feudal m oldovenesc. C onsideraţii pe m arginea
unui izvo r istoric, in SMIM. 1973. pp 43 - 59.
5 DRH A Moldova, voi I, p. 30.
6 Ibidem, pp. 1 - 2
' I con Simanschi, Istoriografia rom âno - slavonă din Moldova. I. Lista d o m n ito rilo r din a doua
jum .ttJto a secolului al XIV - lea, în AMA., laşi. 1984, pp. 119 - 133
!■
Lista d o m n ilo r d in prim a jum ătate a secolului al XV - lea, in AMA, laşi. 2 / 1985,pp 567

• S78
OrmiQp Iviiţeu, Istoria lite ra tu rii române, voi I. Bucureşti, 1969, p 147
C.wjout Ureche. Letopiseţul Ţării M oldovei, ed. P P. Panaitescu, Bucureşti. 1958
11 C ronoloţiM d o m n ilo r M oldovei, in C ro nici şi po vestiri rom âneşti versificate ( sec.XVII X V III), Bucureşti. 1967
2 Nicoiae Costin, Letopiseţul Ţării M oldovei de la zidirea lum ii până la 1601, Bucureşti, 1942.
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nu pot adăuga mai mult analelor tradiţionale. Cel din urn ă caută să găsească o
i;xplicaţie cât de cât plauzibilă despre sărăcia izvoarelor referitoare la "feciorul
lui M uşatin", cum spune el urmându-l - în acest sens - pe Grigore Ureche, cei
care face din Muşata, Muşat13: "De m irat este intr-atâtea ani să nu se
pomenească mai m ultu de domnia lu i; şi nu altă pricină, fără cât toţi aceştia (
domnii după Dragoş - n .n .) poate fl, n-au cutezai mai la cămpu a se lăţi. de g rija
de tătar, ce mai prc supt munte. Pentru aceia, nice in ştiinţa m egiiaşilor nu era
ineă de lo t daţi. să se scrie mai pe largu de d â nşii."14.
Dimitrie Cantemir, la rânau-i departe ae a putea spori informaţia
referitoare la domnul moldovean încurcă în mod artificial - fără o bază
documentară - şi aşa destul de puţinele lucruri cunoscute până atunci aespre
Petru I indicând succesiunea domnilor Moldovei şi înrudirea lo r15.
Ştiri preţioase privind perioada ultimilor decenii ale secolului al XIV - lea
le întâlnim şi în ceea ce a fost numită Istoria paralelă a Ţ ării R om âneşti şi a
M oldovei, atribuită lui Axinte Uricariu şi datată în cel de-al treilea deceniu ai
secolului al XVIII - lea16
Un adevărat salt cantitativ are loc şi în ceea ce priveşte buna cunoaştere
a domniei lui Petru I o dată cu sfârşitul secolului al XVIII - lea şi începutul celui
următor, când istoriografia română păşeşte ferm in etapa sa modernă, in speciai
prin opera reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Gheorghe Şincai este cel dintâi care
il numeşte pe voievod efectiv Petru Muşat, circumscrnndu-l intr-o înlănţuire
cronologică cât de cât conformă cu cea reală17; el introduce, prin traducerea
regestului făcut de Bogiel, in circuitul istoriografiei române tratatul dintre Petru I
şi W ladislaw Jagello din 26 sept. 1387 Cu totul remarcabilă este la Şincai
atitudinea sa de refuz faţă de tendinţele de minimalizare a trecutului românesc
manifestate, şi în vremea sa, în istoriografia străină, motiv pentru care pune ia
îndoială probitatea ştiinţifică a lui Bogiel, faţă de modul cum a regestat tratatul
din 1387. "M ie m i-ar plăcea a vedea hrisoavele, ale căror regesturi le aduce
Bogiel. in original, pentru că nu cred eu să se II supus Petru II ( sic! ) Muşat pre
sine p o lonilo r, precum nici urm ătorii lui s-au supus vreodată. Iară numai cât au
lacul mai adeseori aicanţă eu polonii... Iar aleanţa nu e o supunere: aşadarâ se
dovedeşte că p olonii numai din fală deşartă amestecă aicania eu supunerea,
precum dintru aceeaşi fală amestecă si titu iii d o m nilor româneşti eu p alatinii lor.

13 Gr. Ureche, op. cit., p. 72.
14 N Costin. op. cit., p 176
15 Dimitrie Cantemir. D escriptio Moldaviae. Bucureşti. 1973, pp 125 şi urm
N. Grigoraş. Ţara Româneasca a M oldovei de la întem eierea sta tu lu i până la Ştefan cel
Mare ( 1359 - 1457 ). laşi. 1978
• ' Gh Şincai, H ronica ro m â n ilo r şi a mai m u lto r neamuri, in Opere, voi I. Bucureşti, 1967, pp
495 - 499.
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pentru că de vo i întreba eu, avut-au vre-un palatin leşcsc atâta putere, câtă au
avut măcar care vodă din M oldova sau din Valahia, ce-m i vo r răspunde ? "18.
B.
P. Hasdeu este cel dintâi care publică "chitanţele" din 1388 referitoare
la imprumutul de 3.000 de "ruble frânccşti" pe care voievodul român l-a acordat
regelui polon W ladislaw Jagello, care-i amanetează Pocuţia19. Interesantă este
teza lui B. P Hasdeu din înnoitoarea sa Isto rie c ritic ă a ro m â n ilo r apărută in
187220 - aceea a originii muntene a Muşatinilor - prin care se vedea
demonstrată, o dată mai mult, unitatea indiscutabilă a lumii româneşti dincolo de
vremelnicele hotare care in evul mediu au fiinţat între fraţii moldoveni, munteni şi
transilvăneni. Chiar dacă nu în totalitate, ideile lui B. P. Hasdeu rămân încă piste
deschise pentru noi revelaţii documentare.
La începutul secolului XX este introdus în circuitul istoriografie românesc
singurul document intern emis de cancelaria lui Petru I pe care il cunoaştem in
stadiul actual: hrisovul din 1 mai 1384 prin care voievodul dăruieşte vama
oraşului Şiret călugărilor predicatori din localitate, cărora mama sa Margareta le
construise aici un lăcaş. Mai întâi regestat de N. lorga21, actul este publicat in
întregime de Radu Rosetti22. Pe lângă acesta mai amintim scrisoarea papei
Grigorie al II - lea din 30 ianuarie 1378 în care se vorbeşte despre ultimele
aorinţe înainte de moarte ale principesei "Margareta de Şiret, doamna Valahiei
M ic i" 23, ştirea extrasă de P. P. Panaitescu din letopiseţele ruseşti despre Vasilie
Dmitrievici, fiul marelui cneaz al Moscovei, Dmitrie Donskoi, refugiat din
captivitatea tătară în 138624: ştirea consemnată în registrul Massariei din Caffa
sub data de 14 august 1386, unde sunt pomeniţi ambasadorii trimişi la
"Constantina el Pciru V oyvoda"25.
Componentă esenţială a ansamblului realităţiilor medievale româneşti,
sfera vieţii eclesiastice a reclamat şi reclamă o atenţie deosebită din partea
specialiştilor, cu atât mai mult cu cât vreme de câteva decenii ea a fost parţial
îndepărtată din circuitul intereselor majore ale istoriografiei noastre, în pofida
faptului că depistarea unor izvoare diplomatice şi arheologice inedite impunea
coroborarea lor cu materialul preexistent. De altfel, realizarea unei imagini
' " Ibidem. pp 536 - 537
1A rhiva istorica a României, voi. 1 /1 . Bucureşti. 1865, p 177
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globale asupra evoluţiei societăţii medievale locale moldoveneşti este de
neconceput fără cuprinderea organizării ecleziastice.
De mai bine de o sută de ani, in istoria începuturilor ecleziastice la
români se observă o absenţă a unor documente noi menite să aducă schimbări
notabile in ceea ce se cunoaşte, fapt explicabil printr-o similitudine de situaţii în
sfera documentelor bizantine legate de viaţa patriarhatului constantinopolitan
înainte de 1400.
Această lipsă de date, de documente, în legătură cu începuturile
organizării bisericeşti a Moldovei, în legătură cu originile Mitropoliei Moldovei, i-a
determinat pe unii cercetători să afirme fără ocoliş, cu aproape două decenii în
urmă, că aceste "o rig in i nu suni încă foarte lim p e zi"26
Istorici români, precum N Dobrescu27, C Marinescu28, N. lorga29,
continuând cu M. Păcurariu30. Şt. S. Gorovei31, Ciprian Zaharia32, Şerban
Papacostea33, Răzvan Theodorescu34 cât şi istorici străini precum eruditul
învăţat şi membru al Academiei Române, Vitalien Laurent35 ori deja amintitul
bizantinolog Jean Darrouzes, au prezentat începutul Mitropoliei Moldovei intr-un
cadru istoric cât mai ferm, începând cu legitimitatea ideologică dată de cele mai
înalte autorităţi ale vremii precum şi implicaţiile centrale şi est - europene ale

2® J Darrouzes, Le registre sinodal du Patriarcat byzantin au XIV - e siecle. Paris. 1971, p. 384
27 N. Dobrescu. întemeierea m itro p o liilo r şi a celor dintâi m ănăstiri din ţara, Bucureşti, 1906:
idem, C o n trib u ţiu n i la isto ria B isericii Române în sec. al XV - lea, Bucureşti, 1907.
28 C. Marinescu, înfiinţarea m itro p o liilo r din Ţara Românească şi din M oldova, in AARMSI.
1924. pp. 247 -26 8
29 N lorga. Istoria b ise ricii rom âneşti şi a vie ţii religioase a rom ânilor, voi I Vălenii de Munte,
1908; idem. C o n d iţiile de po litică generală în care s-au întem eiat bise ricile rom âneşti in
veacurile XIV - XV, in AARMSI, 1913, pp 387-4 11.
30 Mircea Păcurariu, Istoria B ise ricii O rtodoxe Române, voi I. Bucureşti, 1980. pp 239 - 268
31 Ştefan S. Gorovei. Aux debuts des rapports m oldo - bizantins, in RRH, 1985 pp. 183 - 207.
32 Ciprian Zaharia, lo s if I Muşat întâiul mare ierarh român, Roman, 1987
° 3 Şerban Papacostea. întemeierea M itrop oliei M oldovei - im p lica ţii central şi est europene, in
R om ânii în Istoria universală, laşi, 1988, voi III, pp. 525 - 541.
3‘’ Răzvan Theodorescu. Bizanţ, Balcani, O ccident la înce puturile c u ltu rii m edievale rom âneşti
( sec. X - XIV ). Bucureşti, 1974, idem, Un m ileniu de artă la Dunărea de Jos. Bucureşti. 1976;

■" B P Hasdeu. Istoria critică a rom ânilor, Bucureşti. 1984
• '1 N lorga, Studii şi docum ente cu privire la istoria rom ânilor, voi I - II, Bucureşti, 1901, p

idem,
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M itropoliei M oldovei. O ipoteză., în Rom ânii în Istoria universală, voi III, laşi. 1988. pp. 543 565.

• • R.k Iu Rosetti, Despre unguri şi ep isco piile cato lice din M oldova, in AARMSI. 1904 - 1905
pp 203 • 295.
■ M .ufi'U etlt.i do Sereth. dom ina Valachia m inoris; C Auner. Episcopia de Şiret { 1371 - 1388
) in Rovlnln catolica 2 /1 9 1 3 .

P P l ii nicscu. Mircea cel Bătrân Bucureşti, 1944 , pp 229 - 230
Şoroan I'.ipncosten. op. cit., p 45

Itin e ra rii medievale. Bucureşti,

1979, idem.

Im plicaţii balcanice ale în ce puturilor

"i '1 Vitalien Laurent. C o ntrib ution s a l'h isto ire des relations de l'E glis
roum aine au debut du XV - e siecle, in ARDSH 1945, pp. 165 - 1?
I'Egiise ac M oldavie. Le m etropolite Jerernie et l'eveque Joseph in
:em. Le trisep isco pat du patriarche M athicu I - er ( 1397 - 1410 ). Un
âyzance au debut du XV - e siecle i REB 1972 PP r> - ''

i.yzantine avec l'eglise
Aux o rig in e s de
'47 pp 15 8 -1 7 0 :
<>ces can on »’ if
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acestei întemeieri, implicaţii nu numai in pian politic ci şi in pian spiritual lămurind
- în limita putinţelor - circumstanţele care au condus la întemeierea Mitropoliei
Moldovei.
Nu putem să nu amintim studiile lui C. C. Giurescu36 ori studiile care au
urmărit legăturile de ' început ale Mitropoliei Moldovei, ale mănăstirilor şi
voievozilor români cu Athosul - şi aici din nou amintim N lorga37, T. Bodogae38,
P. Lemerle39, P. S. Năsturel40, studii care alături de celelalte deja menţionate
erau menite să elucideze sau măcar să propună unele ipoteze in legătură cu
aspecte mai puţin sau deloc cercetate în legătură cu locul bisericii noastre, de la
originile ei, cu monahismul românesc din secolul al XIV - lea, in contextul sud est European.
Când in 1945, V. Laurent afirma că "cea mai frumoasă cucerire pe care a
facut-o Biserica bizantină in secolul al X IV - lea esie inir-adcvăr cea a
principatulu i muntean .şi a celui moldovean"41 la capătul unor demersuri pe cât
de anevoioase, pe atât de necesare, remarca era făcută cu menirea de a integra
evenimentele în discuţie şi de a (re)trasa conturul general evolutiv în atenţia
specialiştilor interesaţi să cunoască dezvoltarea în timp a instituţiei bisericeşti, in
acelaşi sens amintim şi studiile lui C. Auner42 care au netezit, în anii imediat
premergători primului război mondial, calea unor precizări ulterioare făcute in
ceea ce priveşte activitatea bisericii occidentale in Moldova de către I. Ferenţ43,
C. Andreescu44.
Ceea ce trebuie remarcat din capul locului este realitatea definitorie
pentru toată istoria bisericească a Moldovei şi anume împletirea din primui
moment, a factorului bisericesc religios cu factorul politico - naţional prin
ridicarea în scaun a lui Josif I ( M u ş a t) ca exponent pe de o parte al aspiraţiilor şi
intereselor poporului român şi pe de altă parte al intereselor ierarhiei bizantine şi
ale politicii bazileului de pe malurile Bosforului

36 C C Giurescu. întemeierea M itrop oliei Ungrovlahiei. in BOR. 7 - 10 / 1959. pp 673 - 697.
,7 N, lorga, Muntele A th o s in legătură cu ţările noastre, in AARMSI, 1914, pp <147 - 517.
,fi T Bodogae, A jutoarele rom âneşti la M ănăstirile din Sf. Munte Athos. Sibiu. 1941.

!<l P. Lemerle Actes de K utlum us, Paris. 1946
511 l ’olre 5 Năsturel. Legăturile Ţ â rilor Române cu Muntele Athos până la m ijlo cu l veacului ai
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Viaţa şi lucrarea marelui ierarh al Moldovei Josif I45 pe cât a putut fi
reconstituită din izvoarele şi mărturiile vremii şi din tradiţia ce i-a păstrat
amintirea secole în şir, a ridicat în faţa cercetătorilor semne de întrebare, dar şi
răspunsuri pe care le putem socoti trainice din punctul de vedere al ştiinţei
istorice, răspunsuri prin care se arată că la începutul domniei lui Alexandru cel
Bun, imperiul bizantin şi Patriarhia ecumenică acceptă condiţiile puse de
moldoveni pentru ca, la rândul lor, aceştia să accepte a intra în "Com m om vealth
- ni bizantin"46.
Legat de recunoaşterea lui Josif I ca mitropolit al Moldovei, nu puţine
pagini s-au scris şi în legătură cu activitatea lui Grigorie Ţamblac, trimisul special
al Patriarhiei ecumenice din vara anului 140147.
Importante contribuţii pentru istoriografia artei ecleziastice a sfârşitului
secolului al XIV - lea şi începutul secolului al XV - lea au fost publicate în ultimii
ani: ne referim desigur la cele în care au fost avansate ipoteze de largă
rezonanţă, ipoteze menite să explice nu un moment izolat, ci un întreg complex
cultural artistic, o direcţie de influenţă, rolul unei regiuni culturale în vehicularea
unor forme şi structuri.
G. Balş48 a întrevăzut cel dintâi, in mod limpede, raportul dintre unele
forme şi structuri din peninsulă şi cele de la nordul Dunării, sugerând drumul
unor tipuri de monumente religioase, de la Muntele Athos în Serbia şi de aici in
Ţara Românească şi în Moldova - insistând asupra apariţiei nord dunărene a
unui tip arhitectonic ca triconcul simplu49.
De la apariţia lucrării Isto ria artei feudale în ţă rile rom âne50 - prima
contribuţie importantă ce a cuprins în paginile sale o minuţioasă analiză a datelor
privind arta feudalismului timpuriu românesc - datele privitoare la arta ţinuturilor
extracarpatice în secolul al XIV - lea s-au îmbogăţit fie prin publicarea
descoperirilor unor monumente bisericeşti - este cazul celor de la Suceava

45 A vedea şi loan A Grigoriu. Notiţe isto rice asupra lu i J o s if I Muşat, m itro p o litu l M oldovei (
1373 - 1410 ). Bucureşti. 1898: Scarlat Porceanu. Josif, cel dintâi m itro p o lit cu n o scu t al
Moldovei, in MMS. 3 - 4 / 1984, pp. 216 - 239.
45 D. Obolenski, The Byzantine Com m onw ealth. Eastern Europe 500 - 1453, Londra, 1973
' ' 7 Despre viaţa şi activitatea lui Grigorie Ţamblac a se vedea bibliografia din D icţionarul lite ra tu rii
rom âne de la o rig in i până la 1900. Bucureşti. 1979, p 865

XV • Io.» In MO. 11 - 12 / 1958. pp. 735 - 758

48 G. Balş. O vizită la câteva biserici d in Serbia. Bucureşti, 1911; idem, N otiţe despre

! 1 . I i u ' i i .i . C ontribution.... p 165
4 ’ (. Aiinm Episcopia M ilcoviei. in Revista catolica. 1912. pp. 533 - 551

arhitectura Sf. Munte, in BCMI, 1913. pp 1 - 49; idem, începuturile a rh itecturii biserice şti in

43 I Frrenţ, C um anii şi Episcopia lor. Blaj. 1931
44 C Andr.... .cu. Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră in sec. XIII - XIV, in C.l. 2 /
1932. pp. 151 • 163

63

Moldova, Bucureşti. 1925; idem. Influence du plan serbe s u r le plan des eglises roum aines. in
Rccueil Uspenskij, I / 2, pp. 277 - 294.
49 Răzvan Theodorescu, Itinerarii medievale. Bucureşti, 1979, pp 114 - 133.
c x/irgii Vâtâşianu, Istoria artei feudale in ţările române. I. Bucureşti. 1959.
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investigate şi publicate sub conducerea lui Mircea D. Matei51 ori de la Suceava şi
Rădăuţi, cercetate de Lia şi Adrian Bătrâna52 - fie prin reinterpretarea unor mai
vechi descoperiri de către H. Teodoru53.
Lucrarea de faţă încearcă să reia discutarea istoriei ecleziastice şi
artistice a sfârşitului de secol XIV şi începutul secolului al XV - lea, a înrâuririlor
unor curente, cu dorinţa de a aduce o accentuare asupra unui punct de vedere
afirmat, şi care ni se pare a fi verosimil, in chestiunea abordată.
II. M oldova în

c o n te x tu l

p o litic

european

din

a doua

jum ătate a s e c o lu lu i al XIV - lea
Harta politică est - central europeană a celei de-a doua jumtăţi a
secolului al XIV - lea este marcată de afirmarea tot mai accentuată pe arena
istoriei a două popoare a căror vitalitate deosebită, manifestată insă în direcţii
opuse, le va duce, inevitabil, la un conflict multisecular acut: poporul român şi
turcii otomani. Căci pentru cel dintâi, întreaga sa energie va fi pusă în slujba
unităţii politice la scara întregului spaţiu românesc şi păstrării libertăţii,
independenţei şi entităţii statale, iar cei din urmă se vor manifesta ca un factor
cuceritor a cărui forţă expansionistă a acţionat cu atâta violenţă, încât o mare
parte a continentului i-a căzut victimă pentru mai multe veacuri şi, e de presupus
că, fără lupta românilor, întreaga Europă, veşnic dezbinată, ar fi avut aceeaşi
soartă. Dar dacă în aproape patru decenii otomanilor le-a fost suficient pentru aşi muta hotarul tânărului lor imperiu în accelerat proces de alcătuire şi
consolidare din Asia Mică la Dunăre. în acelaşi interval de timp poporul român şia edificat solide entităţi statale a căror alcătuire s-a dovedit » fi atât de trainică,
încât nici una din multele şi nu odată concentricele tentative de înstăpânire
dezintegratoare asupra vetrei sale de străveche locuire nu şi-a putut atinge
scopul final. Şi aceasta în condiţiile în care regalitatea ungară, aflată acum sub
conducerea lui Ludovic cel Mare, îşi concentrează întreaga forţă expansionistă
asupra laturii vestice a hotarului românesc - tinzând insă mult mai departe, spre
inima Balcanilor şi Constantinopol - urmând să împiedice alcătuirea, iar mai apoi
existenţa liberă a Moldovei şi, nu in ultimul rând, eliminarea definitivă a românilor
transilvăneni de la viaţa politică a voievodatului românesc intracarpatic şi
înstăpânirea definitivă asupra sa Concomitent se desfăşoară "reconquista"

: M i

Matei Al Rădulescu. Al. Artimon B ise ricilc de piatră de la Sf. D um itru Suceava. în

■.CIV . ' 1909
pp. 541 - 565
l.i.i ii.1ti.wa. Adrian Bătrâna. Reşedinţa feudala de la Rădăuţi d in sec. XIII - XIV, in

Docurncnlo locont descoperite şi in fo rm a ţii arheologice, Bucureşti. 1984, pp. 69 - 77; idem.
A nsam blul revodlnţoi feudale de la G iuleşti ju d . Suceava, in CA. VI, 1983, pp. 79 - 93.
53 Horia Teo'l -,ru C o n trib u ţii la s tu d iu l o rig in ii şi evoluţiei planului tricon c in Moldova, in BMI.
1 / 197C. pp \ ] - 36

RAPORTURI Şl INFLUENŢE ÎN MOLDOVA ( SEC. XIV - XV )

65

românilor împotriva dominaţiei tătarilor - acum în declin dar destul de puternici
pentru a mai continua să joace în zonă un rol de mare putere - urmărindu-se
definitiva lor izgonire din interiorul pământului românesc şi restabilirea hotarului
estic şi sud-estic al "României m edievale" pe coordonatele sale etnice şi
istoriceşte fireşti alcătuite din Nistru şi ţărmul Mării Negre.
Dinspre nord regatul polon se străduia, reuşind în cele din urmă, să
obţină ieşirea la Marea Neagră, dacă s-ar fi putut, o dată cu cucerirea întregii
Moldove.
Ungaria şi Polonia, regate catolice, erau considerate vasaie papalităţii
având de îndeplinit o "misiune apostolică", de aducere la "dreapta credinţă" a
"schismaticilor" - popoarele de confesiune ortodoxă din răsăritul Europei - şi
"necredincioşilor" - adică musulmanilor - misiune sub acoperirea căreia cele
două puteri s-au manifestat - şi justificat totodată - în voie. Acolo unde însă
puterea alcătuirilor statale făcea inoperantă convertirea prin forţă - cum a fost
cazul cu cnezatele de Halici şi Wolhinia - expansionismul ungaro - polon acţiona
prin mijloace comode, de înrudire cu suveranii ţărilor râvnite, urmând ca pe baza
acestor legături să se considere la un moment dat, drept moştenitorii de drept ai
tronurilor acestora. Desigur, politica respectivă a întâmpinat în realizarea ei mari
obstacole, rezultate ca urmare a împotrivirii popoarelor din ţările respective şi, nu
o dată, datorită numeroaselor contradicţii care sfâşiau societatea feudală ungară,
cât şi cea polonă.
Domnia ultimului Piast, regele Cazimir al III - lea ( 1333 - 1370 ) a fost o
perioadă fructuoasă pentru istoria Poloniei, când autoritatea centrală s-a impus
"panilor" locali oferind regatului un răstimp relativ întins de stabilitate internă,
propice întreprinderii unor acţiuni de anvergură pe plan extern. Una dintre
acestea a avut ca rezultat anexarea la regatul polon a Haliciului sau Rusiei Roşii.
Dacă in partea de nord a statului feudal polon orice tentativă de extindere era
barată cu fermitate de călugării ostaşi ai Ordinului teuton foarte bine organizaţi
din punct de vedere militar, in sud şi est situaţia se prezenta in mod cu totul
diferit. Astfel, profitând de faptul că în anul 1343 principele liovean Boleslav Jurie
al II - lea este învins de tătari, Cazimir cel Mare, invocând dreptul dinastic de
moştenire prin înrudire, intervine in luptele de succesiune, dobândind in cele din
urmă întreg Haliciul ( 1349 - 1366 ) şi, în acest fel, ajungând să aibă hotar
nemijlocit cu Moldova, in lupta pentru Halici, regatul polon şi-a disputat
întâietatea cu alte două puternice state feudale, Ungaria şi Lituania. "Diferendul"
cu Ungaria a fost rezolvat printr-o înţelegere conform căreia Cazimir păstra
Haliciul la cucerirea căruia au "ajutat" şi trupele ungare - în schimb, la moartea
sa, regele ungar Ludovic de Anjou devenea regele de drept al Poloniei. Cu
Lituania, Polonia a purtat *un îndelungat război - nu numai pentru Halici sau
Wolhinia - care s-a soldat în cele din urmă tot printr-o uniune dinastică - marele
cneaz al Lituaniei W ladislaw Jagello căsătorindu-se cu Hedviga, regina Poloniei -
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uniune în urma căreia cele două state s-au unit sub un singur sceptru ( 1385 )
Polonia devenind cel mai întins stat al Europei acelui timp.
Exploatând la maxim împrejurările favorabile provocate de criza de vârf
a Hoardei de Aur survenită după moartea hanului Berdibeg ( în jurul anului 1361
), lituanienii conduşi de marele duce Olgierd au obţinut la Sînie Vodî ( Apele
Albastre, un afluent al B u g u lu i) o mare victorie împotriva tătarilor. Drept urmare.
Lituania ia în stăpânire Ucraina apuseană împreună cu Kievul. învecinarea
Lituaniei cu Moldova - pe o mare parte a hotarului său nord-estic a devenit, în
felul acesta, o realitate, la Cameniţa fiind aşezaţi ca duci ai Podoliei fraţii
Koriatovici, nepoţii lui Olgierd.
Deoarece la 5 noiembrie 1370 moare regele Poloniei, Cazimir cel Mare.
Ludovic de Anjou al Ungariei, a cărui mamă, Elisabeta, era sora lui Cazimir, i-a
urmat la tron, devenind astfel şi rege al Poloniei, pe care urma s-o conducă prin
regenţa mamei sale. Dacă în mai vechile provincii ale regatului polon bătrâna
regină-mamă a guvernat, fireşte cu sprijinul consilierilor săi poloni, fără a avea
probleme deosebite, în Halici situaţia a fost mai complicată. Aici regele Ungariei
se prezenta ca vechiul stăpân, deposedat de uzurpatori, dintre care cel din urmă
a fost şi cel mai puternic, Cazimir cel Mare54. Din acest motiv, în 1372 Ludovic
încredinţează conducerea Haliciului fostului său palatin W ladislaw de Opolia,
care l-a guvernat cu titlu de duce al Rusiei Mici până în 1378, când întreaga
provincie este alipită regatului ungar, la care va rămâne până in 1382; moartea
lui Ludovic cel Mare anulând şi efemera legătură ungaro - polonă.
Moartea lui Ludovic cel Mare lăsa ambele tronuri fără moştenitori în linie
bărbătească. în această situaţie, fiica cea mai mică, Hedviga - 8 ani
împiedicată de nobilii regatului de a lua în căsătorie pe un prinţ de Austria, se
căsătoreşte la 18 februarie 1386 cu Jagello, care, botezat în ritul catolic trei zile
mai înainte, deveni Wladislaw. rege al Poloniei. Era deocamdată o unire de
teritorii prin căsătoria celor doi, fiecare dintre soţi având drepturile sale în
pământul de moştenire, cu alte cuvinte Wladislaw era moştenitorul Lituaniei, al
Rusiei şi al Haliciului. Cu timpul, însă, el va deveni un credincios apărător al
intereselor coroanei polone, chiar când acestea vor deveni în contradicţie cu cele
ale marelui ducat lituanian.
Cealaltă fiică, Maria - 11 ani

se va căsători cu Sigismund de

Luxem burg, viitorul îm părat, care m ulţum indu-se cu greu num ai cu coroana

Ungariei va urmări, prin intrigi diplomatice sau expediţii militare, să dobândească
şi cealaltă parte a moştenirii lui Ludovic, coroana polonă.
in felul acesta, după o perioadă de relativă stabilitate politică oferită de
domniile lui Cazimir cel Mare şi Ludovic cel Mare, asistăm după dispariţia
ck c'.Uiia dm urmă, la o accentuare pronunţată a contradicţiilor politice dintre cele
douA puteri ale Europei Centrale şi răsăritene pe fundalul deja existent al

54 1. Nistor. Dlo m oldauischen auspruche auf Pokutien. Wien. 1910.
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dezagregării rapide a sistemului politic balcanic măcinat de nesfârşite lupte
interne.
Tânărul şi vigurosul stat al otomanilor găsea un teren propice pentru a
prolifera în voie, înghiţind rând pe rând teritoriile Peninsulei Balcanice în care
Imperiul bizantin ajunsese a nu mai fi decât oraşul Constantinopol, unde trăia un
împărat devenit vasal otoman, aşa cum se întâmplă cu loan al V - lea
Paleologul.
Conjunctura internaţională se caracteriza nu numai printr-o substituire de
hegemonii politice ci şi prin tendinţe noi de politică ecleziastică şi confesională;
dacă regatul ungar sub angevini, îndeosebi sub Ludovic de Anjou, principalul
adversar al confesiunii răsăritene în această parte a Europei, urmărea implacabil
asimilarea aderenţilor ei la credinţa şi ritualul bisericii apusene, regalitatea
polonă se arăta mai dispusă la compromis cu "schismaticii".
Faptul că în 1386 la curtea lui Petru I se afla şi Vasile Dmitrievici, fiul lui
Dimitrie-Donskoi, marele cneaz al Moscovei, refugiat aici în urma evadării din
captivitatea tătară, constituie un argument în plus care reliefează prezenţa
Moldovei în contextul relaţiilor internaţionale de la sfârşitul secolului al XIV - lea.
Moldova, beneficiind de dezagregarea puterii Hoardei de Aur, era direct
interesată în coalizarea forţelor ce se opuneau "restaurării dom inaţiei tătare
asupra te rito riilo r care scăpaseră de sub controlul său"55.
Revenirea Rusiei Roşii în stăpânirea regatului polon a oferit lui Petru I
elementul esenţial necesar asigurării viitorului politic al ţării sale, pus sub semnul
întrebării de tendinţele expansioniste ale feudalităţii maghiare.
în acelaşi timp, sacrificându-şi "m ândria personală pentru binele de
obşte"56, cel dintâi muşatin se hotărăşte în 1387 să răspundă repetatelor, mai
mult ca sigur, insistenţe venite de la curtea cracoviană de a depune omagiu de
vasalitate. Decizia nu este deloc întâmplătoare, ea revine la scurtă vreme după
ce, în vara lui 1387, oştile polone realipiseră Haliciul la regat, în felul acesta
vecinătatea cu Moldova fiind considerabil întărită.
Deşi refuzau din principiu omagiul vasalic, domnii români l-au prestat în
repetate rânduri deoarece pentru lumea feudală a Europei - şi nu numai - acest
mijloc era singurul mod de a stabili relaţii internaţionale. Dar conţinutul pe care
domnii români l-au dat tratatelor încheiate cu regatele vecine a fost cel al unor
acorduri bilaterale încheiate între parteneri egali în drepturi şi obligaţii reciproce.
Niciodată domnii români n-au înţeles relaţiile feudale - vasalice ca pe o formă de
subordonare, ci ca pe o alianţă încheiată pe bază de obligaţii şi avantaj reciproc
şi în temeiul unei depline egalităţi.

55 Şeroan Papacostea, A ux debuts de l'E tat Moldave. C onsiderations en marge d'une rtouvelle
source. în RRH, 1 I 1973, pp. 156 - 1157: V. Ciobanu, Ţările române şi Polonia. Secolele XIV XVI, Bucureşti, 1985, pp. 15 - 59: Vasile Demciuc, Petru I Muşat. Bucureşti, 1988, pp. 32 - 44
N. lorga. Istoria bisericii..., voi. I. p. 47.
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Motivarea actului omagial depus de Petru I coroanei polone a dat
naştere unei întregi literaturi istoriografice. Unii l-au crezut pe voievod aflat în
pericol otoman57, alţii au văzut aici o continuare a relaţiilor dintre Moldova şi
Rusia Roşie, care ca principat de Halici ar fi fost pe vremuri suzerană a
Moldovei58. Unii au considerat că este vorba doar de acţiunea mecanică a
Hedvigăi de a lua în posesiune toată moştenirea ce-i rămânea după tatăl ei, deci
între altele şi, fireşte fictiv, dreptul asupra Moldovei59. Stanislas Sarnicki
consideră suzeranitatea polonă asupra Moldovei ca derivând din supunerea
goţilor ( sic ! ) de către sarmaţi60; Oscar Halecki arată că Moldova acceptase
suzeranitatea polonă dintr-un motiv de apărare în faţa pericolului reprezentat de
Ungaria, de tătari şi otomani61. N. lorga vedea în stăpânirea Pocuţiei de către
domnul Moldovei originea suzeranităţii polone, conchizând că actul din 1387
izvorâse din acel drept asupra Ungariei, pe care până târziu şi l-a arogat
W ladislaw Jagello, admiţând că "putea fi vorba, ca interes, de garantarea
posesiunilor din nordul M oldovei, acea ţară a Şepeniţului"62. La rândul său, P.
P. Panaitescu explică suzeranitatea polonă asupra Moldovei pe temeiuri
economice: în 1387 Polonia a redobândit în chip definitiv Haliciul, ceea ce
deschidea drumul spre Marea Neagră, şi din dorinţa de a proteja acest drum, ea
a adus Moldova sub suzeranitatea ei63. Trebuie să precizăm că şi în lipsa
drumului prin Moldova legătura comercială cu Marea Neagră se putea face de-a
lungul malului stâng al Nistrului, pe ruta vechiului drum tătărăsc, regiune
controlată de lituanieni. Interesele Poloniei şi ale Moldovei, de acelaşi ordin
economic, s-au întâlnit pe un teren comun. Pentru Moldova, vama realizată în
comerţul de tranzit era una dintre principalele surse de venituri.
Suzeranitatea polonă - se preciza într-un studiu recent - reprezenta o
acoperire eficientă împotriva pretenţiilor ungare de suzeranitate, acestea din

57 loan Ursu, R elaţiile M oldovei cu Polonia, până la moartea lui Ştefan cel Mare. P Neamţ.
1898, pp 25 şi urm..
r,ft J Niemerowski, Unterschung des polonischen O berhoheitsrechts iib e r die M oldau, Leipzig,
1872. p 42
',f) O Gorka. Zagradnienie czarnom orskie w polytice polskie go s/ednow ie. pp. 32 - 33.
' ''

' .îrnicki. Annales sive de origin e et rebus gestis Polonarum et Lituanorum , în J Dlugosz,

H laton.io Poloniae. Lipsiae, 1712, col. 911.
,J' Onc.if Hntecki, Les relations p o lo no - roum aines. in Revue h isto riq ue du sud-ouest
o u rop oon ov 1936, pp 2 3 3-2 38.
62 N lorga K to rin rom ânilor. Bucureşti, 1938. voi. III, p 260
63 P

P

P.m.iitcscu

Legăturile m oldo - polone in secolul XV şi problem a C hiliei, in

Rom anosiavica. 1958, pp 9 5 - 118
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urmă legate de un program de expansiune teritorială spre gurile Dunării şi de
dominaţie efectivă64.
W ladislaw Jagello terminând acţiunea sa în Lituania, la întoarcerea spre
Cracovia trece în revistă noile regiuni cucerite şi se opreşte la Liov în
septembrie. Aici vine Petru I să-i depună omagiul. Că Wladislaw era prezent ne
arată clar expresia "cum serenissimo principe, dom ino W ladislaw fiii mus
constituti" din documentul lui Petru I.
Depunerea jurământului a avut loc la 14 septembrie 1387, iar
consemnarea sa scrisă a fost redactată la 26 septembrie65.
Deosebit de importantă este precizarea conţinută în document
referitoare la faptul că jurământul religios a fost depus de Petru I. pe o cruce
ţinută în mâini, fapt semnificativ de un înalt ierarh al bisericii răsăritene, Ciprian
"m itro p o lit al K ie vu lu i şi al întregii R usii"66.
Dar putem vorbi de o îmbinare dintre omagiul vasalic de tip occidental
înfăptuit de Petru I cu prilejul întâlnirii sale cu regele W ladislaw Jagello şi
jurământul cu cruce al domnitorului, potrivit ritualului bisericii răsăritene. Aceasta
exprima dubla orientare a ţării peste care domnea: spre Polonia, ca reazem
împotriva expansiunii maghiare, spre Bizanţ pentru legitimitatea spirituală a
puterii domneşti şi a statului de sine stătător67.
Problema mult discutată şi chiar disputată de specialişti este de ce
tocmai Ciprian a fost chemat la Liov pentru a fi martor la acest eveniment şi
pentru a da o consfinţire spirituală a actului laic al închinării vasalice ?
Din capul locului trebuie să remarcăm că mitropolitul Ciprian "m itro p o lit
al K ie vu lu i şi al lituanien ilo r", numit de patriarhul Filotei Kokkinos "una din cele
mai strălucite personalităţi ale O rtodoxiei răsăritene In secolul X IV " 65 avea
misiunea de a asigura în Estul Europei controlul Patriarhiei de Constantinopol
asupra lumii ruse şi de a îngrădi progresele catolicismului în această zonă.
Ca urmare a prăbuşirii dominaţiei angevine şi a constituirii uniunii polono
- lituanianiene, în zonă au loc mari transformări politice în spaţiul rus, ceea ce îl
determină pe bazileul loan al V - lea Paleologul să-l investească pe Ciprian cu o
misiune specială în teritoriile ruse apusene65.
Cu adevărat, evenimentul din septembrie 1387, respectiv jurăm ântul lui
Petru I pe crucea ţinută în mâini de Ciprian, mitropolit al Kievului, este considerat
64 Ş. Papacostea. De la Colomeea la C odrii C osm inului. Poziţia internaţională a M oldovei la
sfâ rşitu l sec. XV, în Rom anosiavica. 1970, pp 525 - 553.
65 C. Rezachevici. Mircea cel Bătrân şi M oldova, in Rl. 8 / 1986. pp 746 - 758.
56 M. Costăchescu, Docum ente m oldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, laşi, 1932, p. 599
Ştefan S. Gorovei. A u x debuts..., pp. 207 şi urm..
68J. Mejendorff. Byzantium and the Rise o f Russia. A study o f byzantino - russian relations in
the fourteenth century, Cambridge, 1981. p 197.
69 Şerban Papacostea, întemeierea M itropoliei..., p 529.
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a fi "p rim u l contact ollci.nl cunoscut intre M oldova şi B izanţ"70 care ulterior va
avea repercusiuni, ori mai bine zis influenţe asupra organizării ecleziastice a
Moldovei.
III. întem eierea M itro p o lie i M o ld ovei
Având în vedere rolul aparte jucat de instituţia bisericii71 mai ales la
începuturile culturii feudale româneşti, atunci când, prin intermediul legăturilor
ecleziastice s-au stabilit cel mai adesea anume raporturi şi influenţe, se impune
de la început cercetarea situaţiei ecleziastice a Moldovei, a conjuncturii
începuturilor organizării ecleziastice ortodoxe într-o lume aparţinând geografic,
politic şi cultural Răsăritului european.
Până la instituirea unui ierarh canonic şi legal legitimat în Moldova, toate
cele convenite stepenei arhiereşti în mijlocul credincioşilor, se săvârşeau de
către unii episcopi "itineranţi" ( misionari ) a căror existenţă în Moldova este
atestată încă din prima jumătate a secolului al XIII - lea. Astfel ne gândim la
Scrisoarea din 14 noiembrie 1234 a papei Grigorie al IX - lea ( 1227 - 1241 )
adresată Prinţului de Coroană al Ungariei, Bela, prin care se plângea că nişte
"pseudoepiscopi" - trebuie să înţelegem că este vorba de episcopi ortodocşi acţionează în cuprinsul episcopiei cumanilor din Vrancea72.
Dacă înainte şi după 1200 pătrunderea monahilor catolici era curentă
dincoace de Carpaţi prin cistercieni, şi apoi, în secolul al XIV - lea, dominicanii şi
franciscanii au înscris un capitol aparte al istoriei ecleziastice pe pământul
românesc stând uneori aici şi la originea unor vremelnice episcopate catolice,
epoca secolului al XIV - lea a însemnat şi afirmarea triumfătoare a Ortodoxiei în
viaţa spirituală, în civilizaţia românilor.
Dificultăţile prin care trecuse în a doua jumătate a veacului al XIV - lea
papalitatea în vremea aşa zisei "captivităţi" de la Avignon ( sfârşită la 1377 ) şi o
dată cu "marea schismă a Occidentului", şi mai târziu cu "perioada conciliară", pe
e altă parte purtarea intereselor preponderente ale Ungariei lui Sigismund de
Luxemburg spre problemele politicii .central-europene, sunt toate acestea
hotărâtoare în problema ce ne interesează, şi anume întărirea considerabilă în
cursul celei de-a doua jumătăţi a veacului al XIV - lea a rolului şi locului bisericii
ortodoxe, a ierarhiei mitropolitane în Moldova ce avea deja capitala la Suceava.
Datorită progreselor multiple ale societăţii medievale timpurii româneşti,
nevoile de organizare ierarhică şi în domeniul vieţii bisericeşti au dus la apariţia
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unor scaune episcopale, a căror începuturi se leagă nemijlocit de istoria
bisericească balcanică, a unor centre ce cuprindeau principalele focare, din acea
vreme, de viaţă spirituală.
Rezultatele cercetărilor efectuate în ultimele decenii dovedesc din plin
existenţa unei vieţi bisericeşti la răsărit de Carpaţi într-o formă aparte, dar în nici
un caz nu avea acel aspect primitiv de care vorbea Paul Henry73 cel care
considera că abia călugării lui Nicodim74 au adus în Moldova prima organizare a
vieţii religioase; fireşte admitem existenţa unei rodnice colaborări în organizarea
vieţii bisericeşti, la întemeierea unor ctitorii75, dar în nici un caz primordial.
în Moldova sfârşitului de veac al XIV - lea tendinţele isihaste76 nu vor fi
lipsit în comportarea şi în modul de viaţă al monahilor autohtoni din schituri şi
mănăstiri, monahi care vor fi intrat în contact direct cu gândirea palamită prin
intermediul unor opere teologice ale unor lucrări ce aparţineau literaturii
hagiografice din Sfântul Munte ori din centrele monahale de la Paroreea,
Chalcidia ori Kilifarevo.
Asemenea înjghebări, trădând o viaţă retrasă, departe de tumultul
evenimentelor, a unor anahoreţi ce preferau traiul solitar, idioritmic în condiţiile
pe care le puteau oferi bisericuţele şi chiliile săpate in stâncă, ori sculptate în
lemn, în păduri şi locuri retrase, căutate cu predilecţie de călugării orientali in
prima vârstă a evului mediu, nu mai puteau corespunde noii etape a traiului
călugăresc pe care o inaugura la începutul deceniului al VIII - lea al secolului al
XIV - lea cunoscutul reorganizator al vieţii monahale, Nicodim, originar din
eclectica lume a Macedoniei.
Biserica Ortodoxă de la Răsărit de Carpaţi, în a doua jum ătate a
secolului al XIV - lea era indirect sub egida confesională a înaltului for spiritual de

73 Paul Henry, Les eglises de la M oldavie du Nord des
A rch ite ctu re et peinture, Paris, 1930, pp. 28 - 30.

origin es ala fin du XVI - e siecle.

74 E. Turdeanu, Les prem ieres ecrivaines religieux en Valaqhie: l'6gum ene Nicodem e de
Tism ana et le m oin Philotes, in Revue des âtudes roum aines, 1954, pp. 114 - 144; E.
Lăzăreanu, N icodim de la Tismana şi cultura românească, in Rom anosiavica, 1965, pp. 237 284; V. Brătulescu, Sfântul Nicodim de la Tismana. in MO. 11 - 12/1975.
75 V. Micle, Despre m onahism ul rom ânesc ortodox an terio r seco lu lui al XIV - lea. in GB, 3 - 4 /
1978, pp. 3 0 0 -3 1 7 .
76 întemeietorul mişcării isihaste a fost Grigorie Sianitul. un călugăr născut în Asia Mică, stabilit

70 Ibidem
■ 1 Vulontin Al Georgescu. In stitu ţiile statelor rom âneşti de sine stătătoare, in C onstituirea

după 1325 la Paroreea. Mişcarea isihastă este închegată ca sistem, ca alcătuire ateologiei

statolor feudale rom âneşti. Bucureşti. 1980, pp. 209 - 250; idem. Bizanţul şi in s titu ţiile

Louvaine, 1959; B. Tatakis, La P hilosophie Byzantine. Paris, 1959; A. E. Tachias. Le m ouvem ent

rom âneşti pAnA la m ijlo cu l seco lu lui XVIII, Bucureşti. 1980.

hesychaste pendant les dernieres decenies du XIV - e siecle, în Kleronom ia. Thesalonic. 1 /
1974, pp 113- 132.

72 DRH D Roloţll intro Ţările Române I. ( 1222 - 1456 ). Bucureşti. 1977, pp. 2 0 -2 1 .

bizantine din sec. XIV. J. Meyendorff, G regoire Palamas. Defense des saintes hesychastes,
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la Constantinopol77, autoritatea patriarhului ecumenic fiind exercitată prin
instanţele ierarhice inferioare cu sediul in vecinătatea Moldovei. Pentru nordui
Moldovei, organizarea cultului şi a instituţiilor corespunzătoare depindea de
Episcopia de Halici78. Subordonarea bisericii din Moldova faţă de Episcopia de
Halici79 s-a accentuat după 1387, după prestarea jurământului de credinţă a lui
Petru I.

Deşi Moldova nu avea o ierarhie bisericească recunoscută de Patriarhia
de Constantinopol, şi poate tocmai de aceea, după cum şi pentru a ieşi dmtr-o
situaţie politică neclară, care trebuia să ducă la recunoaşterea sa ca domn şi de
către ceilalţi conducători de state suverane, predecesorul lui Petru I, Laţcu vodă (
1365 - 1374 )80 a mers pe calea deschisă de împăratul bizantin loan al V - lea
Paleologul ( 1341 - 1376; 1379 - 1391 ) cel care, în 1369, călătorind la Avignon,
accepta condiţiile cerute de suveranul pontif: anume anularea schismei dintre
Biserica Ortodoxă şi cea Catolică.
Urmărind probabil recunoaşterea sa ca suveran de către papă şi prin
aceasta implicit de către Polonia şi Ungaria catolice, Laţcu începe înainte de
1370 tratativele de convertire la catolicism81. Astfel Laţcu trimite la papa Urban
al V - lea doi fraţi minoriţi, pe Nicolae de Mehlsack şi Pavel de Schweidnitz,
spunând că "deşi el şi cu poporul lui sunt creştini, sunt însă schism atici şi
doresc să se întoarcă la credinţa adevărată" cerând să se scoată Moldova de sub
jurisdicţia episcopului de Halici şi să se înfiinţeze un episcopat catolic la Şiret82.
în această situaţie, papa Urban al V - lea i-a înştiinţat pe arhiepiscopii
din Praga, Breslau şi Cracovia că "ducele Moldovei" mai doreşte in afară de
trecerea sa la "credinţa adevărată” , ridicarea oraşului Şiret, capitala Moldovei la
acea dată, la rangul de c iv ita s . La 9 martie 1371 papa rânduieşte în oraşul Şiret
ca episcop pe minoritul Andrei Jastrzebiec de Cracovia, fost confesor al mamei

77 Scaunul patriarhal de la Constantinopol ocupa primul loc intre patriarhiile apostolice ale
Răsăritului, urmat de Alexandria. Antiohia. Jerusalim
78 M. Şesan, O rganizarea bisericească veche carpatică, in MA. 5 - 6 /1959. pp. 367 - 378.
79 Episcopia de Halici a fost atestată pentru prima dată in 1157; în 1371 Patriarhia ecumenică
reprezentată prin Filotei patriarhul, acceptă înfiinţarea mitropoliei Haliciului. H. Baumgarten,
C hronotogie eccleziastique des Terres Russes du X - e au XII - e siecle, in O rientalia.
1,0 f
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lui Ludovic cel Mare83; jurisdicţia episcopatului catoljc de Şiret s-a întins asupra
întregii Moldove, cu toate că în Moldova mai funcţiona încă, se pare, mai mult
formal, Episcopia Milcoviei, ce se afla sub jurisdicţia ierarhiei catolice din regatul
maghiar84.
în răspunsul din 25 ianuarie 1372, papa însuşi scria domnitorului
Moldovei "n o b ilis vir Laczko dux M oldovaiensis patrium seu nationis
W lachie"85, felicitându-l pentru întoarcerea la religia catolică, altfel "ne pare rău
de femeia ta, care stăruieşte în rătăcirile vechi".
Faptul că Doamna Ana şi fiica Anastasia au rămas în continuare 'în
credinţa bisericii ortodoxe, şi că Laţcu Vodă este îngropat în biserica Sfântul
Nicolae - Rădăuţi şi nu în cea catolică de la Şiret, ar putea fi o dovadă că
trecerea lui Laţcu la catolicism a fost mai mult un gest politic decât un gest pornit
dintr-o convingere, ar fi o dovadă, dar nu cea mai concludentă.
Neatârnarea ecleziastică a Moldovei de Halici, recunoscută de papalitate
pe la 1370, însemna şi emanciparea Moldovei de pretenţiile de dominaţie ale
stăpânitorilor politici ai Haliciului.
Succesul lui Laţcu, dacă a fost un succes, a fost însă de scurtă durată:
după instituirea uniunii personale ungaro - polone, şi progresiva instaurare a
dominaţiei ungare la Halici, s-a înfiinţat arhiepiscopia catolică de Halici la 137586.
Ca urmare, anularea autonomiei episcopiei de Şiret, ceea ce înseamnă
hotărârea regelui de a readuce Moldova in situaţia de voievodat dependent de
coroana ungară87.
în împrejurări internaţionale considerabil modificate, ca urmare a
constituirii uniunii polono - lituaniene în 1385, devenită în acest timp principala
putere în Europa centrală - răsăriteană, şi ca urmare a dezagregării
concomitente a puterii angevine după moartea lui Ludovic de Anjou ( 1382 ),
Moldova blocată în direcţia Romei, a încercat să obţină independenţa
ecleziastică de data aceasta de la Bizanţ. Orientarea către Bizanţ se făcea luând
în vedere unele calcule fireşti intereselor româneşti: a accepta catolicismul
însemna să adopţi un masiv element de apropiere cu regatele catolice vecine şi,
în felul acesta să rişti ca în timp să fii mult mai uşor înghiţit de către ele; totodată
catolicismul însemna posibilitatea de amestec necontrolat în treburile interne ale
statului, ca urmare a caracterului său supranaţional şi, deci, recunoaşterea de
către autoritatea papală numai a entităţii statale, dar nu şi a independenţei,
situaţie pe care românii nu au admis-o niciodată de-a lungul istoriei; patriarhia de

Grigoraş, Ţara Românească a M oldovei de la întemeierea sta tu lu i până la Ştefan cel

Mm<> ( 1359 - 1457 ). laşi, 1978, pp. 35 - 42: Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, M ărturii heraldice cu

83 G. Auner, E piscopia de Ş iret { 1371 - 1388 ). in Revista catolică, 1913, pp. 226 - 245; I.

p riv im l.i in ccp u tu rile sta tu lu i feudal independent Moldova. în C onstituirea statelor..., pp. 195

Sabâu. O nouă listă a e p isco p ilo r c a to lici din Moldova, in Revista istorică. 1943, pp. 230 - 236.
84 Gh. Moisescu. C a to licism ul în Moldova.... p. 48.

- 208, «Imn, Laţcu vodă. in Magazin istoric. 2 / 1986.
81 Gh. Momescu. C atolicism ul in M oldova până la sfâ rşitu l veacului al XVI - lea. Bucureşti.
1942. pp. 48 şi urm
82 Hurmusaki. Docum ente, 112. p. 161.
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85 Hurmuzaki, Docum ente, XIV / 2, p. 160.
86 W. Abraham, Pow stanie organizacyi kosciola lacinskiego na Rusi, I, Lwow, 1904.
37 Şerban Papacostea, întemeierea M itrop oliei Moldovei..., p. 526.
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Constantinopol, deşi cu pretenţii de hegemonie "transnaţională" oarecum
identice cu cele ale papalităţii, a admis, când autoritatea politică locală a fost in
măsură să-şi impună punctul de vedere, ceea ce s-a numit "autocefalie", adică
conducerea de sine stătătoare a unei biserici ortodoxe naţionale.
Se poate afirma cu certitudine că Mitropolia Moldovei a luat fiinţă cu
statut canonic recunoscut ca urmare a unei iniţiative a Patriarhiei de
Constantinopol în cadrul contrapropagandei ortodoxe faţă de catolicismul polon,
înainte de septembrie 1386, când este atestată prima oară documentar într-un
"Manual de cancelarie" bizantin, intitulat Expunere nouă. Cum scrie acum
patriarh u l Constantinopolului către Papă şi către ceilalţi p atriarh i şi
arhiepiscopi, precum şi către m itropoliţi şi către îm păraţi şi către
stăpânitorii lumeşti. C are este acum rânduiala scaunelor ce depind de
patriarh u l Constantinopolului şi care arhiepiscopii şi episcopii au fost
înălţate m itropolii. Cum scriu m itropoliţii către acest patriarh şi către
ceilalţi p a tria rh i şi către îm p ăraţi şi către alţi câţiva. S-a scris expunerea de
faţă la 1 septembrie anul 6895 ( 1386 ) indictionul X .88.
In acelaşi spirit trebuie înţeleasă şi transformarea mănăstirii
maramureşene Sf. Arhangheli din Perii Maramureşului în stavropighie a
Patriarhiei de Constantinopol în august 139189 - aşadar statut de lăcaş
mănăstiresc în dependenţă directă de scaunul patriarhal, conferind în acelaşi
timp egumenului calitatea de "exarh al ţin u tu rilo r supuse m ănăstirii"90.
Paralel cu aceste acţiuni ale Patriarhiei de Constantinopol, domnitorul
Petru I Muşat s-a adresat mitropolitului Antonie al Haliciului, cu rugămintea de a-i
hirotonisi doi episcopi ortodocşi aleşi de el: Josif pentru Cetatea Albă şi Meletie
pentru Rădăuţi. Nu era un caz aparte. Cazimir cel Mare ( 1333 - 1370 ) apoi
Olgierd, ducele Lituaniei, ( 1354 - 1377 ), înainte de 1375 solicită patriarhului
ecumenic Filothei de Constantinopol în a doua arhfpăstorire ( 1364 - 1377 ) să se
aprobe crearea unor centre mitropolitane ortodoxe în teritoriul stăpânit de ei.
a
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Aşadar Petru I cere ca Josif să fie hirotonisit ca episcop de Cetatea
Albă, unde era deja o episcopie91. Este vorba deci de cererea de hirotonie a lui
Josif pentru scaunul de la Cetatea Albă, şi nu de o "recunoaştere" a instituţiei
ierarhice bisericeşti.
Moldova, ca şi Serbia, a ţinut de la început să-şi aibă păstor autohton şi
s-a opus ideii ierarhului trimis de la Bizanţ, cu toate că se ştia că încă din 1355
se hotărâse într-un sinod că "In v iito r patriarhia va socoti ca lucru necuviincios
şi chiar prim ejdios ca să se numească în vrednicia dc m itro p o liţi candidaţi din
locurile ( unde să păstorească ) poporul, rezervând această cinste exclusiv
pentru clerul ridicat şi binecuvântat de Dumnezeu din slăvită cetate a
C onstantinopolului"92. Patriarhia de Constantinopol hotărâse ca în scaunul
episcopal al Cetăţii Albe să fie Teodosie, grec de neam.
în această situaţie, Petru I intervine din nou la Antonie al Haliciuiui,
nevrând ca ierarh în Cetatea Albă, care era un mozaic de neamuri şi proaspăt
inclus în graniţele Moldovei, un străin, ci un autohton93.
Patriarhul Nil ( 1380 - 1388 ) a refuzat categoric să recunoască pe cei
doi vlădici hirotonisiţi de Antonie al Haliciului. Printre cauzele refuzului categoric
al patriarhului credem că a fost atât originea română a celor doi ierarhi94, dar mai
ales teama ca noua mitropolie să nu urmărească autocefalia faţă de Patriarhie.
A stârnit oarecum nedumerire izvorul al cărui text grecesc95 cuprinde
aparent ciudata afirmaţie potrivit căreia Josif fusese pe vremuri "episcop
sârbesc" ce a "co tro p it" biserica Moldovei.
Cu mai bine de şaizeci de ani în urmă llie Minea, oprindu-se asupra
acestui subiect, arăta că Fr. Miklosich şi J. Muller au transcris greşit epitetul
pseudoepiscopos - serboepiscopos95; alţi cercetători arătau că nu e vorba decât

91 în timpul domniei lui Andronic Paleologul ( 1282 - 1328 ), intre cele şapte eparhii din Rusia Mică
se afla şi Asprocastron, alături de Halici, Vladimir, Premisl, Luţk, Yurov, Holm Unul dintre ierarhii
Cetăţii Albe, episcopul Chirii, participa in 1345 la alegerea episcopului de Smolensk. A se vedea V.
Spinei, M oldova în secolele XI - XIV, Bucureşti, 1982, pp 233 - 257.
88 Jean Darouses. E kthesis nea, m anuel des pittakia du XIV - e siecle. în REB, 27 / 1969; idem,

92 Istoria B ise ricii Române, I, Bucureşti, 1957, p. 178

Los rogestes des actes du Patriarcat de C onstantinopol, voi. I, Les actes des patriarches,

93 Ş. Papacostea, înce puturile p o litic ii com erciale a Ţării Româneşti şi M oldovei ( sec. XIV X V II). Drum şi stat, in SMIM, 1983, pp. 35 - 49.

fnsc VI, Les regestes de 1377 - 1410. Paris, 1979; idem, Notitiae episcopatum Ecclesiae
C ocr.t.intinopolitani, Paris, 1981; Ciprian Zaharia. J o s if I Muşat..., pp. 23 şi urm.

94 N. Creţulescu, Istoria S finte i M ănăstiri Râşca. Fălticeni, 1903, pp 13 - 18; Scarlat Porcescu,

*' 1 Mitropolitului Dosoftei ii datorăm o copie a gramatei patriarhale prin care se acorda calitatea de

Josif, cel dintâi m itro p o lit cu n o scu t al M oldovei, în MMS, 3 - 4 / 1964, pp. 126 şi urm .

%trtv/0 |iighi(j mănăstirii maramureşene.
90 i M >>aly. Diplom e m aram ureşene din sec. XIV - XV, Sighet, 1900; I. Moga. V oievodatul
T ransilvanlui. Fapto şi întâm plări istorice, Cluj, 1944; R. Popa, Z u r kirch lich e n O rganization
der R um ilnon In N ordsiobenburgen im Lichte des patriarchalischen P rivilegium von 1391, în
O stkirch lich o n Studieri. 4 1 1975.

95 Fr. Miklosich, J. Muller, Acta Patriarchatus C onstantinopolitani. A cta e t diplom ata graeca
m edii sacra et profana. II, Viena, 1862, p. 562; Izvoarele României. Fontes H istorica DacoRomaniae. IV, Bucureşti, 1982, nr. 66, pp. 269; 2733.
98 llie Minea, A rgu m en t nou în contra au tenticită ţii u ricu lu i a trib u it lu i Jurg K oriatovici, în
Revista A rhivelo r, 2 / 1926.
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de uri pretext al bisericii ecumenice întru respingerea pretenţiilor muşatine şi ale
lui Josif97.
Acest pretext - al legăturii şi apartenenţei de Ohrida - din punct de
vedere al dreptului bisericesc, al Canoanelor Bisericii Ortodoxe stabilite de
Sinoadele ecumenice - respectiv Canoanele 4 şi 6 ale Sinodului I ecumenic de la
Niceea şi a Canoanelor 25 şi 28 ale Sihodului IV de la Chalcedon - e foarte grav,
întrucât aduce cu sine culpa de apostazie, dş trecere de la o biserică la alta.
După apariţia studiului lui Michel Lascaris privind atârnarea canonică a
scaunului mitropolitan din Moldova de Arhiepiscopia de Ohrida98 s-a crezut că
legenda atârnării de Ohrida "cade - după cuvântul lui N. lorga - în rândul acelor
greşeli tradiţionale care nu se mai discută şi n-ar fi trebuit, poate, să fie discutate
niciodată"99. N. lorga înţelege prin syngenes cum apare în documente referitor
la Josif, sensul de apartenenţă la acelaşi etnos, respingând "învinuirea că el şi
tovarăşul său ar f i fost... de ierarhie sârbească"100.

V. Laurent înţelege prin serboepiscopos - episcop de hirotonie şi
obedienţă sârbească, ori el nu crede nici un moment în vreo încercare de
amestec "al unei biserici abia tolerate" ( cum era biserica sârbească din punct
de vedere constantinopolitan ), într-un "pământ de ju ris d ic ţie grecească"101.
Relativ recentul volum de izvoare privind istoria românilor pentru
serboepiscopos aduce sublinierea "A d ică uns de către m itro p o litu l de lim bă
slavă al H a lic iu lu i" 102.

I, Nistor într-o comunicare la Academia Română respinge părerea că
mitropoliile româneşti ar fi fost supuse cândva canoniceşte Arhiepiscopiei de
Ohrida103.
Apariţia în 1967 a studiului semnat de Tit Simedrea a adus o serie de
lămuriri, şi anume în primul rând că această tradiţie a atârnării canonice a
Mitropoliei Moldovei de Ohrida "obârşeşte din două tâ lcuiri geografice vechi
sârbeşti: din cartea lui Ptolemeu despre eparhia O hrida una alcătuită de
egumenul H ilandarului Macarie... despre ţările dacice şi despre hotarele lor, şi
alia de D im itrie Cantacuzcn Despre ţările dacice interpolate în textul sintagmei
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lui M atei Vlastarcs, versiune sârbă în anul I534 - 1535"104 şi aşa se explică şi
informaţiile ce ne oferă lectura Cronicii lui Ureche şi a interpolatorilor săi, între
care Mihail Călugărul, apoi lectura Cronicilor celor doi Costini şi ştirile furnizate
de Dimitrie Cantemir.
Al. Elian consideră că "în ceea ce priveşte M oldova, existenţa unor
legături canonice cu Arhiepiscopia de Ohrida în secolul X V nu poate fi
tăgăduită, dar nu trebuie să i se exagereze im portanţa"105.
Interesantă este concluzia la care se ajunge citind documentul din 7
ianuarie 1407 prin care Josif I aşeza - aproape voievodal - ca egumen la Neamţ
şi la Bistriţa, pe popa D om eţian, întocmai precum in Serbia - singura arie
balcanică a veacului al XIV - lea în care se observa colaborarea între suveran ierarhi şi egumeni106. Că mai poate fi vorba şi de oarece influenţe în plan
arhitectonic ca urmare a relaţiilor Ohrida - Moldova vom vedea ceva mai târziu.
Moartea mitropolitului Antonie al Haliciului in 1391 a lăsat teren liber de
manifestare contradicţiilor de interese. Patriarhia de Constantinopol s-a grăbit săşi-afirm e dreptul de a decide în problema succesiunii la scaunul mitropolitan,
numindu-l pe "ierom onahul Simon din Rusia M ică" drept administrator al
diocezei Haliciului107.
Actul de autoritate al patriarhului ecumenic a dat însă greş. Wladislaw
Jagello a impus pe scaunul de Halici pe propriul său candidat, episcopul de Luţk,
pe care l-a trimis în 1393 la Constantinopol spre confirmare108.
Când în 1391 Teodosie s-a prezentat în Moldova pentru a ocupa
scaunul chiriarhal, Petru I l-a întâmpinat justificându-i că ţara are m itropolit109.
Patriarhia nu s-a resemnat în faţa refuzului domnitorului moldovean şi a numit un
nou mitropolit în persoana lui Jerem ia110 dar şi acesta trebui să renunţe, nu
înainte se a arunca anatema asupra tuturor locuitorilor ţării. Printr-o scrisoare
patriarhală se instituia la Suceava aprobarea anatemizării aruncate de Marea
Biserică asupra domnitorului şi locuitorilor, pentru că îi susţinea pe cei doi
ierarhi111. Aceste drastice măsuri s-au luat ca urmare a faptului că, după opinia
104 Tit Simedrea, Unde şi când a luat fiin ţă legenda despre atârnarea canonică a scau ne lor
m itro p o lita n e din Ţara Românească şi M oldova de A rhiep iscop ia de Ohrida, in BOR, 9 - 10 /
1967, pp. 9 7 5 - 1003.

^ 7 C Marinescu. înfiinţarea m itro p o liilo r.... p. 266
lf> M Lascaris. Joachim , m itro p o lite de Moldavie et les relations de l’ăglise m oldave avec le
patriarchat de Pec et l'archeveque d'A chris, au XV - e siecle. în B ulletin de la Section
hintorlquo do l'Academ ie Roumaine, 1927.
N lorgn Istoria bisericii, voi I, p. 46.
100 Idem. C o n d iţii do politică..., p. 410.
101 V. Lauronl. Aux origines.... p 161.
102 FHDR. IV. p 271. nr 106
103 I. Nistor. Legăturile cu O hrida şi exarhatul P laiurilor, în AARM. I. 1945.
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105 Al. Elian, Legăturile Ungrovlahiei cu Patriarhia de C onstantinopol şi cu celelalte B iserici
O rtodoxe, in BOR. 1959; idem, M oldova şi Bizanţul în seco lu l XV. in Cultura m oldovenească în
tim p u l lu i Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 119, nota 1, p 146. nr. 2.
106 Răzvan Theodorescu, Im plicaţii balcanice.... pp. 543 - 566.
107 N. lorga, C o n d iţiile de politică..., pp. 410 - 411
108 M. Stasyw, M itropolia Haliciensis. Roma. 1960
109 Fr. Miklosich, J. Muller, op. cit., p. 531.
110 J. Darrouzes, Les regestes... passim; Ştefan S. Gorovei, A ux d6buts..., p. 186.
111 Ştefan S. Gorovei, Aux d6buts..., pp. 186 - 187.
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Patriarhiei ecumenice, în viaţa bisericească a Moldovei era vorba de o
"apostazie" iar Josif I şi Meletie erau consideraţi "adulteri". Aceasta se întâmpla
înainte de 1393, când Jeremia participa la lucrările unui sinod la Constantinopol
semnând ca "sm eritul m itro p o lit al M a vro vla h ie i"112. Deci în legătură cu Josif I
şi Meletie nu era vorba de o depunere de scaun ( kathairesis ) care i-ar fi privat
de prerogativele episcopale, ci numai de o suspendare113.
După 1393, în urma căderii ţaratului bulgar de la Târnovo sub turci,
Patriarhia de acolo a fost desfiinţată, iar patriarhul Eftimie trimis in exil. Biserica
bulgară ajunge sub jurisdicţia Patriarhiei de Constantinopol, care trimitea la
Târnovo - ca locotenent de mitropolit - tocmai pe Jeremia. Cu această numire
putem socoti misiunea lui Jeremia terminată în Moldova, deşi el continua să se
intituleze mitropolit al Moldovei, refuzând să facă paretisis şi din exilul său a cerut
să fie repus în scaunul său1u .
După urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan I ( 1394 - 1399 ) s-au făcut
încercări de ambele părţi pentru stingerea neînţelegerilor dintre Moldova şi
Patriarhia ecumenică.
în primăvara anului 1395, Ştefan I a trimis la Constantinopol o solie în
frunte cu protopopul Petru din Suceava, cu daruri şi scrisori către patriarh,
rugându-l să ridice anatema aruncată cu câţiva ani înainte şi să recunoască pe
Josif şi pe Meletie ca pe ierarhi canonici în Moldova. Patriarhul refuză categoric
recunoaşterea celor doi ierarhi moldoveni, pe care îi cheamă la Constantinopol
spre a fi judecaţi de sinodul patriarhal115.
în urma întrevederii, patriarhul numea pe protopopul Petru ca "dichiu",
adică împuternicit sau mai bine zis reprezentant al său la conducerea treburilor
bisericeşti. Astfel, în mai 1395, la Patriarhia ecumenică a avut loc crearea unei
funcţii noi: aceea de Exarh patriarhal pentru Moldova. în această funcţie este,
numit protopopul Petru şi trimis ca locţiitor de mitropolit al Moldovei în numele
patriarhului.'Patriarhul sugera chiar în scrisoarea trimisă lui Ştefan I posibilitatea
numirii unui mitropolit, cu asentimentul domnitorului, în cazul alungării celor doi
episcopi, "atunci ne vom gândi să facem m itro p o lit cu voia ta "116.
în toamna anului 1395, patriarhul ecumenic în înţelegere cu bazileul
bizantin Manuel al II - lea Paleologul ( 1391 - 1405 ) a trimis pe mitropolitul Josif
de Mythilene în părţile Mavrovlahiei unde poporul se afla sub anatemă. Patriarhul
poruncea mitropolitului de Mythilene ca, ajuns la Suceava, să nu facă nimic în
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privinţa ierarhilor dar cu privire la credincioşi, îi dădea dezlegare "să facă cum va
socoti mai p o trivit, păzind însă şi rânduiala canonică".
J. Darrouzes leagă această misiune de victoria de la Rovine117. Putem
spune că misiunea mitropolitului de Mythilene a coincis cu momentul in care
regele Sigismund începe propaganda pentru organizarea unei mari cruciade
anti-otomane. Scopul cu care solul imperial şi patriarhal pleca "p rin părţile
V alahiei" nu putea fi altul decât să ia legătura cu regele Sigismund şi cu Mircea
cel Bătrân. în susţinerea acestei afirmaţii pornim şi de la faptul că Mythilene era
capitala insulei Lesbos, iar flota din Lesbos se angajase să participe la cruciada
ce se pregătea, alături de flota din Chios, urmând a păzi coastele Mării Negre şi
malurile Dunării118.
în ianuarie 1397 patriarhul ecumenic trimite ca dichiu şi exarh în părţile
Haliciului pe mitropolitul Mihail de Bethleem, având şi misiunea de a încerca o
rezolvare a situaţiei bisericii Moldovei, a-i îndepărta pe cei doi episcopi locali,
consideraţi "pierzători de suflete" şi "îm prăştietori ai turm ei sufleteşti"119.
Dar şi misiunea mitropolitului Mihail de Bethleem nu a atins scopul
scontat de Patriarhia de Constantinopol care ridica anatema asupra preoţilor şi
credincioşilor, menţinând-o asupra boierilor "p ric in u ito ri ai nesupunerii"120.
Concomitent intervine şi mitropolitul Ciprian al Kievului în vederea
stingerii neînţelegerii între Patriarhie şi-M itropolia Moldovei, in ianuarie 1397,
patriarhul ecumenic răspunde mitropolitului Ciprian arătându-i că şi el este
mâhnit de situaţia bisericească din Moldova, asigurându-l că "nu va neglija să
îndrepte lucrurile", dar în acelaşi timp arată că Jeremia nu putea să fie
"îndepărtat căci s-ar încălca sfintele canoane"121.
in vara anului 1401, o delegaţie de boieri trimisă de Alexandru cel Bun
se afla la Constantinopol, cu scopul mărturisit să informeze clar Patriarhia că
Josif era localnic, că fusese consacrat de mitropolitul Haliciului, cerând cu alte
cuvinte recunoaşterea canonicităţii hirotonisirii. Este posibil ca în această
delegaţie să fi fost şi preotul Isidor care se afla deja la Constantinopol122.
închinându-se faţă de logica situaţiei. Patriarhia recunoaşte mai întâi
calitatea preoţească a lui.Josif, apoi canonicitatea calităţii sale episcopale,
obţinută legitim de la Halici. pentru a-l confirma în cele din urmă în funcţia de
m itro p o lit le g iu it al ţării.

117 J. Darrouzes. Les regestes..., p 277
118 Ciprian Zaharia. J o s if I Muşat..., pp. 66 - 89.
119 Hurmuzaki, Documente. XIV /1 , pp. 25 - 27

112 FHDR. IV. pp 234-2 35.

120 Ibidem, pp. 27 - 28.

113 J D a tro u /o v Los regestes..., p. 230.

121 FHDR, IV, pp. 2 5 6 -2 5 7 .

114 V. Laurent, Aux originos de l'dglise de Moldavie.... pp. 164 - 165.
115 Hurmuzaki Docum onto XIV /1 . p. 22.
116 FHDR, IV. pp 2 4 6 -2 4 7 .

122 N Popescu, Preotul Isidor Moldoveanu la C onstantinopol în mai 1401, in BOR, an LXI, pp.
3 -1 2 .
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in acelaşi an s-a reglementat situaţia mitropoliei de Halici care a fost
ulterior cunoscută sub numele de "mitropolie a Kievului, Haliciului şi a întregii

stilui şcolii oratorice bizantine, jucând un roi aparte in viaţa spirituală a Moldovei
începutului de veac al XV - lea.
Dintr-un panegiric scris de Grigorie Ţamblac pentru mitropolitul Ciprian
al Kievului, aflăm că s-a născut la Târnovo, în Bulgaria, şi că tatăl său era frate
cu mitropolitul Ciprian. În acelaşi panegiric Grigorie Ţamblac scrie că în 1379,
când avea 10 ani, îl văzuse prima oară pe unchiul său Ciprian, când se întorcea
de la Constantinopol, unde primise confirmarea pentru Mitropolia Moscovei,
primit în Târnovo cu mare fast de către Euthimie, Patriarhul Bulgariei.
Aşadar Grigorie Ţamblac s-a născut în jurul anului 1369126. Asupra
originii sale s-au exprimat câteva păreri: Grigorie Ţamblac este de origine
bulgar127; arom ân128; român din Târnovul Bulgariei129; român aşa "cum
probează etim ologia cuvântului Sam şi V la h u "130. Filaret al Cernigovului scrie
despre G re g o riu s S a m ivla h u 131 iar Djordje S. Radojicic scrie despre Grigorie
Ţamblac: " il etait de nationalite valaque de M acedonie"132.

Rusii".

Pentru a obţine informaţii suplimentare, patriarhul Matei trimite o
delegaţie in Moldova, compusă din "cin stitu l între ieromonahi şi părinte
duhovnicesc k ir G rigorie, călugărul c h ilic i mele şi pe ccl aflat în mare cinste
dascălul Sfintei Evanghelii de la Prea Sfânta mare Biserică a lui Dumnezeu de la
noi, dascălul k ir M a n o il"123 delegaţie care purta şi gramata de confirmare a
instalării lui Josif ca Mitropolit al Moldovei cu reşedinţa la Suceava să "slujească
şi să sfinţească şi să facă toate ca un adevărat m itro p o lit" 124.

Trebuie să recunoaştem însă că cercetarea patriarhală era mai mult
formală, căutând să salveze prestigiul Patriarhiei care în final trebuie să cedeze,
încheindu-se astfel dezbinarea care dăinuia între Biserica Moldovei şi Patriarhia
ecumenică, in acest fel, după cercetarea făcută de cei doi apocrisiari patriarhali
lămuriţi asupra situaţiei bisericii din Moldova, Mitropolia Moldovei primea
binecuvântarea de funcţionare din partea Patriarhiei ecumenice, ce reprezenta
supremul izvor de legitimitate în ordine ecleziastică, pentru întreaga creştinătate
răsăriteană.
întemeierea Mitropoliei Moldovei putem afirma că a fost rezultat al
îmbinării dintre voinţa ţării, a domniei ei şi efortul Patriarhiei ecumenice de a
recupera poziţiile pierdute în Europa răsăriteană, în favoarea catolicismului.

Să fie oare acesta motivul pentru care Grigorie Ţamblac este trimis
special de către Patriarhia Ecumenică în Moldova spre a finaliza situaţia
existentă în relaţiile cu Moldova, iată o întrebare la care, în stadiul actual al
cercetărilor încă nu s-a dat un răspuns unanim acceptat.
logice:
-

IV. Activitatea lui Grigorie Ţamblac în Moldova
Nume celebru în istoria culturii sud-est europene, Grigorie Ţam blac a
rămas în multe privinţe, în ciuda marii sale popularităţi, un necunoscut. A reţinut
atenţia şi a beneficiat de aprecierile multor istorici şi filologi, atât străini cât şi
români, dar momente importante din biografia sa, cât şi părţi întinse din opera sa
au continuat să fie insuficient cunoscute sau de-a dreptul ignorate.
Grigorie Ţamblac a intrat pe scena istoriei într-un moment destul de
dificil din lumea bizantino - balcanică; într-un moment în care se năşteau o serie
de conflicte laice ori ecleziastice, unele declanşate din cauza unor idei ori acţiuni
precipitate; şi poate tocmai prin aceasta Grigorie Ţamblac, acest "autentic
cosm opolit al c u ltu rii slave ortodoxe curopccnc"125, care călătorind din Bulgaria
şi Serbia in Moldova şi Rusia Kieveană, din Lituania şi Athos în Constantinopol şi
Konstanz, a lăsat în urmă scrieri hagiografice, predici de un retorism căutat, în

-

-

Pentru moment cred că ar trebui luate în atenţie unele consideraţii

sintagma "Prea cin stitu l între ieromonahi şi părinte duhovnic K ir G rigorie,
călugărul ch ilie i inele", arată că el era un călugr din cercurile patriarhale şi
nu din alte părţi; deci un om de încredere al patriarhului;
dacă moldovenii n-au primit arhiepiscopi greci ( Teodosie şi Jeremia ) ar fi
acceptat ei in pragul secolului al XV - lea un grec, un bulgar sau un sârb ca
să vadă care este situaţia bisericească din ţara lor ? Categoric nu.
ştiindu-se în cercurile patriarhale că Josif era "serboepiscopos" ( hirotonit la
Peci ori Ohrida, centre bisericeşti care nu se bucurau de cinste la
Constantinopol ) credem că Grigorie Ţamblac, care trecuse prin Serbia şi
ştia situaţia bisericii de acolo ar fi ştiut care este locul de unde a primit Josif I
şi Meletie hirotonia;
Patriarhul Antonie trimisese la noi şi în Halici spre a cunoaşte realităţile
bisericeşti pe Arhiepiscopul Mihail al Bethleem ului. care înţelegea limba

126 Djordje S. Radojicic este de părere câ Grigorie Ţamblac s-a născut la 1365; a se vedea
N icodim de Tism ana e tG re g o ire Camblak. in Rom anosiavica. 1964, p. 79.
127 C. Teodorovici. in D icţionarul lite ra tu rii române.... p. 865.
128 Djordje S. Radojicic, op. cit., pp. 77 - 79.

123 R Constantinoscu, Notiţe p rivind istoria bisericii rom âne din secolul XIV, in SMIM, 1973,

129 Episcopul Melchisedec, G rigorie Ţamblac. in AARMSI, 1895.

pp. 1 8 6 -1 9 0
124 Hurmuzaki. Documente. XIV /1 . p. 35.

131 Filaret al Cernigovului, Istoria bisericească, Frankfurt am Main, 1872, p. 246

128 Răzvan Theodorescu. Bizanţ, Balcani, Occident..., p. 264.
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130 Apolon Andrieş, G rigorie Ţamblac. Bucureşti, 1902. p. 5.
Ojoraje S. Raoojicic. op. cit., p. 79; A. I. latimirski. G regorij Camblac. St. Petersburg, 1904
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locului; ca şi înaintaşul său la scaun, Patriarhul Matei a trimis în 1401, după
opinia noastră, tot un cunoscător al oamenilor, al limbii şi al locurilor spre a
se încredinţa că Josif era un localnic şi hirotonit canonic la Halici.
Numele Ţamblac este întâlnit încă din prima jumătate a secolului al XIV lea la Constantinopol. Ne gândim desigur la acel Arsenie Ţamblac de pe la 1330
- 1350; iar numele Tamblacon este întâlnit şi în câteva scrieri bizantine din
veacul al XV - lea.
Astfel Georgius Sphrantes în M em oriile sale relatează: "ia r în anul 46 (,
6946 ) la 26 ale lu nii ianuarie, eu m-am cununat cu Elena, fata secretarului
împărătesc A lexei Palcologul Tam blacon"133, pentru ca în continuare acelaşi
Georgius Sphrantes să afirme că "despotul k ir Toma năvălea şi împresura
oraşele fratelui său, Calamata şi Mantirieea, şi a găsit ajutor strălucit în
strălucitul protosiator, protostatorul Sevastopol Nicolae, prim sfetnic şi cumnat
al fratelui său şi pre prea înaltul unchi al nevestei mai m ult un Chidonide decât
un Tam blacon"134.
Un fapt iarăşi demn de reţinut este acela că tutorele lui Andronic
Paleologul era Tamblacon, de loc din Christopolis de lângă Constantinopol135.
De asemenea nu putem să uităm şi faptul că la 1477 Ştefan cel Mare
trimitea o solie către dogele Veneţiei, Andrea Vendramin, condusă de loan
Ţamblac Paleologul care îşi începea astfel expunerea: "Prea înălţate principe şi
domn. Acestea sunt lucrurile pe caic le spun cu gura mea, Eu loan Ţam blac sol
şi unchi al D om nului Ştefan V oievod din partea lu i" 136. Rudă desigur cu Maria
de Mangop137, acest loan Ţamblac îşi cunoştea misiunea de a fi apărător al
cauzei bizantine încă de la Sinodul florentin.
in atmosfera de vrednică creştere creştină, de studii în ale teologiei
nimbată de epoca Sfântului Grigorie Palama, Grigorie Ţamblac avea să-şi
înceapă pregătirea teologică pe lângă vestitul patriarh cărturar Eftimie de
Târnovo135. De aici din Târnovo, Grigorie Ţamblac a plecat la Constantinopol
unde şi-a îmbogăţit cultura teologică, desăvârşindu-şi învăţătura la Athos de
unde va aduce mai târziu în Moldova tradiţiile de muncă ale monahismului
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in Suceava, capitala Moldovei, "kir Grigorie" a sosit in vara anului 1401
împreună cu Manuel Arhonul, ca trimis al Patriarhiei de Constantinopol purtând
şi gramata de confirmare a instalării lui Josif l ca mitropolit al Moldovei139.
Opinia lui Sokolov şi Radcenco, potrivit căreia Grigorie Ţamblac a venit
la curtea domnească din Suceava de la Mănăstirea Pantocrator din Serbia, a
fost combătută relativ recent cu argumente demne de luat în consideraţie de
către N. T. Kocev140.
Deşi misiunea solilor patriarhali s-a terminat în vara anului 1401, Grigorie
Ţamblac nu se întoarce la Constantinopol. el rămâne în continuare în Moldova.
în 1402, puţină vreme după depunerea lui Matei I, are loc evenimentul
cu uriaşe consecinţe al bătăliei de la Angora ( Ancyra ), în care Baiazid I este
înfrânt şi luat prizonier de Timur Lenk, hanul mongol, dând Bizanţului
posibilitatea să-şi recapete un şir de teritorii cucerite de turci.
Grigorie Ţamblac era mai bucuros să rămână în Moldova decât să se
întoarcă în apăsătoarea şi nesigura atmosferă din Constantinopol; în Moldova va
primi şi titlul de "presvitcr al m arii biserici m oldovlahe". Analizând titlul de
monah şi presviter al lui Grigorie Ţamblac trebuie să precizăm că în textele slave
vechiul cuvânt presviter înseamnă predicator. O astfel de denumire aveau să
poarte şi alţi scriitori şi predicatori: Cosma presviter, Arsenie monah şi presviter,
Pandolei monah şi presviter141.
Grigorie Ţamblac a fost într-adevăr monah şi învăţător, predicator al
bisericii moldovene începând din 1401 - 1402. Este probabil ca să-şi fi
desfăşurat întreaga sa activitate în cadrul cunoscutei A ca d e m ii D om neşti de la
S uceava142, care desigur era o şcoală unde se "tâlcuia învăţătura bisericii
pravoslavnice"143 şi nu o "academie" după modelul celor de la Praga sau
Cracovia, Paris sau Bologna.
Grigorie Ţamblac rămâne în Suceava până în 1407 în interesul politicii
moldoveneşti şi al diplomaţiei bulgare144 când pleacă în Rusia chemat de
unchiul său, mitropolitul Ciprian145, căruia îi va lua şi locul după moartea
acestuia.
Predicile, cuvintele de învăţătură pe care Grigorie Ţamblac le rostea în
Suceava erau înţelese de poporul căruia i se adresa numai în româneşte; iar în

athonit
139 P. Rusev, A. Davidov. G rigorie Ţamblac. Sofia, 1966.
, ' i G Sphrantes, Memorii, Bucureşti. 1966, p 63.
' 34 Ibldom. p 113.
'
N lorga. Tot Ţamblac. in Rl. 1925, p. 13.
! 1,1 i Mofldan Docum entele lui Ştefan cel Mare. II, Bucureşti. 1913, pp. 342 - 351; N. lorga.
U nchiul lu i Ştofan col Mare, in Rl. 1919, p. 367.
137 Avorkiov l .ipadopoulos consideră pe Maria de Mangop in afara familiei Paleologilor.

14® N. T. Kocev, Kam văprosa za propovedniceskata dejnost na G rig o rij Camblak v M oldavia i
Vlasko. in D uhovna kultura, Sofia. XI, 1981, nr. 9.
141P. Rusev, A. Davidov, op. c it , p. 23.
142 A se vedea bibliografia din I. D. Lăudat, Academia Domnească de la A lexandru cel Bun. in
MMS. 5 - 6 / 1969, pp. 321 -324.
143 C urierul rom ân. 1839, pp. 10 -11.

135 I. D l i1ud.il, E ftim ie de Târnovo şi literatura slavo - română, în MB, 7 - 8 / 1973; E. Norocel,

144 P. Rusev, A. Davidov. op. cit., pp. 14 - 15.

Patriarhia bulgara do Târnovo între 1235 -1293. în ST. 3 - 4 / 1966.

145 Ibidem
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ceea ce priveşte conţinutul lor, predicile serveau la apărarea Ortodoxismului faţă
de alte tendinţe care nu erau în concordanţă cu Biserica Ortodoxă şi cu
conţinutul creştinismului.
Printre ascultătorii lui Grigorie Ţamblac în biserică se poate să fi fost şi
mulţi de origine bulgară, fiind primiţi de moldoveni când s-au refugiat de groaza
turcilor când au ocupat Târnovul în 1393 şi după bătălia de la Nicopole146
Vorbind despre activitatea lui Grigorie Ţamblac în Moldova multă vreme
a circulat teza potrivit căreiâ Grigorie Ţamblac a fost şi stareţ al Mănăstirii
Neamţ147. De unde totuşi a pornit această teză ?
' Afirmaţia despre Grigorie Ţamblac ca stareţ al Mănăstirii Neamţ aparţine
arhimandritului Andronic. cronicar şi istoric al acestei mănăstiri. Apoi această
părere a fost îmbrăţişată de episcopul Melchisedec al Romanului, iar mai târziu
dezvoltată şi argumentată de A. I. laţimirski.
Lucrarea episcopului Melchisedec148 a reprezentat pentru acel timp o
contribuţie însemnată la studierea culturii noastre vechi149.
După cum se ştie, în septembrie 1883, episcopul Melchisedec se afla la
mănăstirea Neamţ, cercetând amănunţit biblioteca mănăstirii, întocmind
C atalo gu l c ă rţilo r sâ rb e şti şi ru seşti, m a nu scrise ve ch i ( 106 titluri ). Din
Isto ria m ă n ă s tirii Neamţ, scrisă de Andronic Duhovnicul ( n. 1820 - în satul
Brăieşti, ţinutul Cârligăturii ) 150 episcopul Melchisedec aflase şi despre L itu rg h ia
slavă scrisă şi semnată ae Grigorie Ţamblac pe când era mitropolit al Kievului.
Liturghia care se afla in Biblioteca Mănăstirii Neamţ purta cea mai veche
insemnare slavă a lui Grigorie Ţamblac ca mitropolit al Kievului, al Haliciului şi a
toată Rusia.
Apoi episcopul Melchisedec află că manuscrisul original al Liturghierului
fusese pierdut şi că Andronic scrisese şi o viaţă a lui Grigorie Ţamblac, Viaţa
Prea c u v io s u lu i p ă rin te lu i n o s tru G rig orie Ţ am blac, ig u m e n u l S fin te i
M ănăstiri N eam ţului în M oldova ş i a m itro p o litu lu i K ie vu lu i, G a liţie i ş i a
toată Rusia, manuscris ce cuprinde 49 de pagini, aflat la laşi, scris cu litere
începătoare ornamentate în negru, 25 de rânduri pe pagină.
Această teză că Grigorie Ţamblac a fost stareţ al Mănăstirii Neamţ a fost
preluată şi de I. A. laţim irski151, care se baza pe trei scrisori din secolul XVI
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publicate de el însuşi, scrisori care s-au dovedit a fi însă false152; de altfel P.
Rusev şi P. A. Davidov afirmă clar că "astăzi nu s-ar mai putea susţine teza că
Ţamblac a trăit şi a activat la N eam ţ"153. De altfel, laţimirski îl confundă pe
Grigorie Ţamblac cu Gavriil Uric154.
Din perioada cât Grigorie Ţamblac a activat în Suceava s-au păstrat 17
predici, cuvinte de învăţătură155, unele cu caracter panegiric, în cinstea sfinţilor:
C uvânt de laudă S fâ n tu lu i G heorghe; C uvânt de laudă S fin ţilo r A p o s to li
Petru ş i Pavel; C uvânt de laudă p ro fe tu lu i llie; altele la comemorarea marilor
evenimente din viaţa Mântuitorului; la Duminica Floriilor; la Joia Mare; sau, în
sfârşit, alte câteva tratând probleme de dogmatică, de asceză, de morală
creştină: D espre viaţa că lugărilor; Despre m ilo ste n ie
Tema acestor predici era apărarea credinţei creştine. în P a n e g iricu l
în c h in a t S fâ n tu lu i M arelui M ucenic G heorghe, Grigorie Ţamblac se ridica
împotriva convertirilor la islam petrecute în sudul Dunării ( deci in ţinutul său de
naştere ). în Predica la D um inica F lo riilo r răspundea atacurilor musulmane
îndreptate asupra creştinismului, stigmatizând violenţa folosită de mahomedani
ca mijloc de convertire la religia lor.
în predica Despre m ilostenie, Grigorie Ţamblac sugera domnitorului şi
marii boierimi să fie generoşi cu refugiaţii bulgari veniţi în Moldova, fiindcă
aceştia îşi lăsaseră tot avutul pradă turcilor spre a-şi salva viaţa şi tradiţiile.
Aceste predici, alcătuite în spiritul vremii, pătrunse de un sincer
misionarism, în care era inclusă dragostea pentru tradiţie, au făcut o puternică
impresie asupra ascultătorilor. Printre ei, mulţi erau refugiaţii din sud, după
căderea unor teritorii sub turci.
Aşadar predicile lui Grigorie Ţamblac ţinute la Suceava, exprimau o idee
curentă în vremea respectivă: groaza de islamism şi dragostea pentru tradiţiile
care erau ameninţate cu pierirea din partea duşmanilor, a căror apropiere o
simţeau. Prin aceste predici, Ţamblac s-a manifestat ca "un marc orator al
vrem ii, şi ca un s c riito r sincer şi im portant"156.
Toate aceste predici sunt semnate de "G rigorie sm eritul monah şi
presviter al bisericii din M oldovlahia".
Tot în aceşti ani, Grigorie Ţamblac redactează lucrarea ce-l va face
recunoscut pentru întreaga Ortodoxie sud-est europeană Pătim irea S fâ n tu lu i
şi s lă v itu lu i m ucenic loan cel Nou carele s-au m a rtiriza t în Cetatea Albă, un

' 4® Ibldom
147 Ibldom
148 l;ţ> Mi lchisodec. op. cit., pp 1 -64.
.i i . Mih.i
Geneza stu d iu lu i întocm it de E piscopul M elchisedec despre G rigorie

152 E Turdeanu, G regoire Camblac, faux argum ents d’une biographie, in RES. 2 / 1946
153 P Rusev, A Davidov, op. cit., pp 37 - 38

Ţamblac. in MMS 7 • 8 / 1969, pp. 505 - 509
*50 g a i? ,irp 11 manuscrise aie sale: 1238 - 1241 şi 1264 - 1270. Biblioteca Patriarhiei 1

! 54 Damian P. Bogdan infirmă categoric opinia că Grigorie Ţamblac este una şi aceeaşi persoană
cu Gavriil Uric.

manuscris 18666
•51 A I. laţimirski. op. cit.
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155 Mircea Păcurariu, Istoria B isericii..., p. 84
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panegiric obişnuit de epocă, redactat la aproximativ şapte decenii de la martiriul
negustorului din Trapezunt157, panegiricul cuprinzând o serie de date referitoare
la conjunctura în care a avut loc martiriul negustorului158.
Lucrarea aceasta a lui Grigorie Ţamblac a servit în cadrul acelui
universalism medieval, continuat în alt spirit în Europa umaniştilor şi artiştilor
Renaşterii.
Se ştie că M ucenicia S fâ n tu lu i loan cel Nou ni s-a păstrat în copia lui
Gavriil Uric din 1438, iar în 1534 arhimandritul Teodosie inspirându-se din opera
înaintaşului său a scris în limba slavă un C u vâ n t p a n e g iric al S fâ n tu lu i şi
c in s titu lu i m are m u ce n ic loan cel N o u 159.
Mucenicia Sfântului loan cel Nou de la Suceava, scrisă de Grigorie
Ţamblac, este povestea strădaniei unui negustor grec care a suferit moarte de
martir în jurul anului 1330. Descrierea este plină de amănunte realiste, păstrând
totuşi cadrul tipic al unei "vieţi de sfânt", adică pătimirea şi moartea pentru
credinţă, figura asupritorului, "ighem onul cetăţii", minunile. Sunt descrise
scaunul de judecată, care se ţinu în faţa poporului; diferite cartiere ale oraşului;
modul în care au fost aduse şi primite în Suceava de Alexandru cel Bun
moaştele martirului.
Scrierea păstrează liniile generale ale hagiografiei şi modelul
retorismului bizantin în genul lui Manases, dar aceste descrieri sunt însufleţite de
o participare intens afectivă, aproape o retrăire. Dialogurile sunt însă de un
patetism convenţional, înţepenite de hieratism.
Finalul panegiricului, plin de elemente realiste, prezintă un deosebit
interes istoric, deoarece cuprinde însemnări de martor ocular al întâmplărilor din
Moldova începutului domniei lui Alexandru cel Bun.
într-un sbornic din Biblioteca sinodală a Moscovei K niga G rig o ria
Ţ am blac ( ms. 235 / 384 ) găsim M ucenicia lu i loan cel Nou, semnată de
"G rig o rie monahul, egumenul m ănăstirii Pantocrator, presviter al M a rii Biserici
a M o ld o v la h ie i"160.
Grigorie Ţamblac care văzuse căderea sub turci a Târnovo - ului şi a
Vidinului, scrisese in Serbia înainte de a veni în Moldova o relatare despre
aducerea moaştelor Sfintei Parascheva Epivatesca din Târnovo în Serbia,
completare la hagiografia patriarhului Eftimie.
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Vasil Kiselkov într-un studiu publicat in 1956161 contestă categoric
paternitatea lui Ţamblac asupra M uceniciei, argumentele folosite fiind apoi
preluate de Dan Zam firescu162 şi mai recent de Ciprian Zaharia163.
Argumentele lui V. Kiselkov sunt:
a.

stilul povestirii nu se aseamănă cu stilul celorlalte cuvântări ale lui Grigorie
Ţamblac;

b.

în descrierea vieţii Sfântului loan cel Nou nu se află nici un indiciu despre
participarea personală a lui Grigorie Ţamblac la transportarea moaştelor
acestuia; or dacă Ţamblac ar fi autorul povestirii, el ar fi trebuit să participe şi
ia solemnitatea aceasta ( ? );

c.

povestirea despre Sfântul loan cel Nou a fost introdusă în C etie M inei doar
în 1631 şi acolo Ţamblac este numit egumen al Mănăstirii Pantocrator;
aceasta poate fi o interpretare a unui copist de mai târziu, care putea să fi
avut în vedere egumenatul său în Serbia;

d.

folosirea în textul povestirii a expresiei "în vremea aceea" arată că relatarea
privea evenimente din trecut, ceea ce întăreşte opinia că povestirea a fost
creată după moartea lui Alexandru cel Bun. Prin urmare n-ar putea fi
atribuită lui Grigorie Ţamblac.

Ipoteza lui K. Radcenko, preluată de Kiselkov, că Ţamblac ar fi venit în
Moldova direct din Serbia, pune la îndoială legătura politico - bisericească dintre
Constantinopol şi Suceava. Această ipoteză lasă neexplicat şi faptul de ce
Grigorie, egumenul Mănăstirii Pantocrator, ar fi părăsit Serbia. S-ar putea,
fireşte, admite că Grigorie şi-a îndreptat atenţia spre Kiev, spre unchiul său
Ciprian care era acolo mitropolit şi că, deci, perioada petrecută în Moldova ar fi
fost doar o etapă în ascensiunea sa. Dar în acest caz nu se explică de ce ar fi
rămas Ţamblac un timp atât de îndelungat în Moldova.
în afară de Vasil Kiselkov, toţi cercetătorii bulgari recunosc pe Grigorie
Ţamblac drept autor al M uceniciei S fâ n tu lu i loan cel Nou, singura lui operă
care interesează literatura română veche.
în lucrarea apărută la Sofia în 1966, închinată vieţii şt activităţii iui
Grigorie Ţamblac, se arată că "La M a riy r de St. Jean le Nouveau des Suceava,
les sermons ecrit en M oldavie, ainsi que la vie et l'activite a Suceava reservent a
Camblak une lieu partiquliere dans l'histoire de la litterature et de la culture

157 C C Giurescu, Les relations des Pays roum aines avec Trepizonde aux XIV - e sie cle - XV

• o sieclo. In RRH
158 S. FI Marian, Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Bucureşti, 1895.
159 N. Cartojnn. Istoria lite ra tu rii române. Bucureşti, 1980, p. 47.
16® E. Turdeanu, op. cit..
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roumain... ic prem ier ecrivain autcur d'ocuvre originalcs vraim ent littcraircs et
d'art - dans la litterature roumain en general c'esl bien Gregoire C am blak"164.
in nota lui P. Naumov apărută la mai puţin de un an după lucrarea lui P.
Rusev şi A. Davidov165 se arată că textul Muceniciei seamănă ca redactare şi
stil cu Viaţa lu i Ş tefan D ecianski şi faptul că slujba Sfântului loan cel Nou nu
este altceva decât o prelucrare a slujbei lui Ştefan Decianski atribuită sigur lui
Grigorie Ţamblac, cel care a vieţuit la Mănăstirea Deciani înainte de a veni în
M oldova166.
Textul şi muzica cratimei Sfântului loan cel Nou de la Suceava din
Irm o lo g h io n u l lui Eustatie de la Putna167 aparţine tot lui Grigorie Ţamblac.
Printre argumentele ce vin în ajutorul atribuirii lui Grigorie Ţamblac a textului şi
muzicii cratimei Sfântului loan cel Nou, iată unul care, luat izolat, nu ar fi
concludent, in imn, Moldova este numită Ţara de la Miazănoapte, epitet ce nu
putea fi folosit decât de o persoană care venea de la miazăzi168.
in 1414, la Konstanz, în landul Baden, se deschideau lucrările Sinodului
conciliarist convocat de papa loan al XXII - lea, recunoscut în apus ca al 18 - lea
ecumenic, sinod la care "M untenia şi M oldova figurează pentru prim a oară la o
conferinţă internaţională"169. La acest sinod Moldova a fost reprezentată de
Grigorie Ţam blac170 care în 15 noiembrie 1416 era deja ales mitropolit al
Kievului171 de către Sinodul de la Novgorod172.
Motivele lui Grigorie Ţamblac de a participa la Sinod au fost puternice,
inaeplinea o îndatorire testamentară a unchiului său, mitropolitul Ciprian, în
timpul căruia întreaga Peninsulă Balcanică fusese cucerită de turci şi care
căutase el însuşi să ajungă, prin Conciliu, la unirea politică şi bisericească.
Mitropolitul Ciprian propusese un astfel de Conciliu grecilor ( prin ianuarie 1397 )
adică trei ani după căderea Patriarhiei de Târnovo sub jugul turcesc.
La Conciliu, Grigorie s-a prezentat împuternicit de regele Jagello şi de
ducele Witold, precum şi de patriarhul de la Constantinopol şi de împărat, care
erau angajaţi moral şi material de Ciprian, binefăcătorul lor în lupta cu turcii.
164T Voinescu, Cea mai veche operă de argintărie m edievală din M oldova, in SCIA. 2 / 1964.
p 287, P. Rusev, A. Davidov. op. cit., p. 197.
165 P. Naumov. Kocenke tvorcestva Gr. Camblak. în Sovietskoie slavjanovedeni, 6 / 1967, p.
65
166 I D l.âudat. G rigorie Ţam blac in tradiţia românească, in MMS, 4 - 6 /1981, pp 354 - 358
,,J/ R Pava. Cartea de cântări a lui Eustatie de la Putna. in SMIM. 1961. p. 335
168 Ibldom
;tj(* LoriMantin I Karadja. Delegaţii din ţara noastră la C o nciliu l de la Konstanz. Bucureşti,

• «’O v 8 s ,i0 m Demciuc. op. cit., p. 144.
172 Ibidem. p 145.

Mitropolitul Ciprian trimisese 20.000 de ruble în ajutor celor ce apărau
Constantinopolul, în timpul blocadei de mai mulţi ani.
Grigorie Ţamblac a sosit la Konstanz în acelaşi timp cu grecii care, după
afirmaţiile lui Huncio de Zwola, purtau acte împuternicite pentru unire.
Din discursul lui Grigorie Ţamblac la Conciliu, publicat de dr. Hilda
Frey173, se evidenţiază lupta sa pentru unitatea popoarelor ca să nu se mai
accepte ca "atâtea popoare să fie despărţite unul de a ltu l" şi să se înfăptuiască
unirea "după cuvenita cinste şi începutul tradiţional".
Chemarea de la Konstanz, lansată de Sigismund de Luxemburg, devenit
din 1410 şi împărat al Sfântului Imperiu roman de naţiune germană a adunat în
jurul lui loan al XXII - lea ( 1410 - 1415 ), antipapă la Pisa, parte din lumea
creştină. Acesta cânta la 1 noiembrie mesa inaugurală a Conciliului. Cu excepţia
Spaniei, încă fidelă lui Benedict al XIII - lea, antipapă la Avignon, toate naţiile
erau prezente.
Nici Grigorie al XII - lea, papă la Roma, n-a pregetat a trimite doi
reprezentanţi, in cele 45 de şedinţe, Sinodul, pe lângă dorinţa de a interzice
scrierile lui Wycliff, a condamnat pe Jan Hus şi Jeronim de Praga, arătând
superioritatea sinodului ecumenic asupra papei şi a pus capăt schismei papale
prin alegerea lui Martin al V - lea ca unic suveran pontif.
Conciliul de la Konstanz a trebuit să se încheie în primăvara anului 1418,
datorită răspândirii ciumei care venea de la Răsărit, şi care bântuia încă din
1417, făcând multe jertfe. Unii cronicari afirmă că şi Grigorie ţamblac s-a infectat
de ciumă la Conciliu, stingându-se din viaţă în jurul anului 1419 - 1420.
Activitatea ecumenică a lui Ţamblac adaugă noi dimensiuni personalităţii
acestuia, in lupta pentru apărarea dreptei credinţe contra mahomedanilor, el a
văzut în unirea tuturor forţelor creştine singura cale de a rezista expansiunii
otomane.
Reprezentant al unei culturi ecleziastice, Grigorie Ţamblac, "pentru care
O rtodoxia era o patrie şi cultura ortodoxă o singură cu ltu ră "174, aparţine
peisajului internaţional dominat de spiritualitatea monahicească isihastă ce
triumfase deopotrivă de la Athos la Constantinopol
Un Pahomie Sârbul sau Maxim Grecul. în literatura rusă, Constantin
Costenichi în literatura sârbă, Vladislav Grămăticul în literatura bulgară, Nicodim
de la Tismana în cultura sârbă şi română, Grigorie Ţamblac. care şi-a desfăşurat
activitatea în Bulgaria, Serbia, Constantinopol, Moldova şi Rusia kieveanâ, toţi
aceştia sunt exponenţii unei adevărate internaţionale monahiceşti, datorită căreia
17"}

1927
171 Ibidem
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cultura religioasă a lumii ortodoxe circula de la un popor la altul, imbogăţindu-se
cu ceea ce crea fiecare.

KAPPORTS KT INFLUENCES PO LITIQ UES ET SPIRITUELLES
EN M O LD A V IE
( FIN X IV -E SIECLE - DEBUT XV-E SIECLE )
I
- resume L'histoire du XIV - e siecle roumain est l'histoire de notre affirmation dans le
contexte europeen en tant que peuple ayant une profonde conscience de soi, une ample
vocation pour la liberte, la culture et la civilisation.
Les sources ecrites concernant l'histoire de la Moldavie pendant la seconde
moitie du XIV - e siecle et les premieres decennies du siecie suivant sont reiativement
peu nombreuses et, maintes fois, apparement divergentes, fait qui a permis le long du
temps, aux historiens d'affirmer et de soutenir a propos des evenements politiques et
spirituels du temps, toute une gamme d'hypotheses, dont le caractere, le plus souvent
contradictoire, a cree la conviction qu'il etait presque impossible de reconstituer l'histoire
de ces annees-la. d'une maniere coherente.
Bien que l'historiographie proprement-dite de cette periode ait connu des
preoccupations d'histoire litteraire, politique ou artistique ou de la vie ecclesiastique,
certains aspects ont ete contournes avec prudence.
Componente essentielle de l'ensemble des realites medievales roumaines, la
sphere de la vie ecclesiastique a reclame et reclame encore une attention toute
particuliere de la part des specişjistes, d'autant plus que pendant plusieurs decennies
elle a ete partiellement eloignee du circuit des interets majeurs de notre historiographie,
malgre le fait que le depistage de sources diplomatiques et archeologiques inedites
imposait leur corroboration avec le materiei pre-existant.
Des historiens roumains comme N. Dobrescu, C. Marinescu, N. lorga, a
conlinuer par M. Păcurariu, Şt. S. Gorovei, Şerban Papacostea, Răzvan Theodorescu,
aussi bien que des historiens etrangers comme l'erudit V. Laurent, membre de
I'Academie Roumaine ou Jean Darrousez ont presente les debuts de la Metropolie de la
Moldavie dans un contexte historique aussi ferme que possible, a partir de la legitimite
idcoloţjique. accordee par les plus hautes auiorites du temps, tout comme les
implic .ition:. centrales et est-europeenes de cette fondations, les circonstances qui ont
mont- .1 l.i fondation de la Metropolie de la Moldavie.
Ce qu'il faut remarquer des le debuts, c'est une realite definitoire pour toute
l'histoire im i Icsiaslique religieuse avec le facteur politique, par la mise en chaise
metropolitanii' de la Moldavie de Josif I. comme exponent, d'un cote, des aspirations et
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des interets des Roumains, et de l'autre cote, des interets de la hierarchie byzantine et
de la politique du basileus des rives du Bosphore.
La conjuncture internaţionale de l'epoque se caracterisait non seulement par
une substitution des hegemonies politiques, mais aussi par des tendances nouvelles de
politique ecclesiastique et confessionelle et si le royaume hongrois sous les Angevins,
surtout sous Louis d'Anjou, principal adversaire de la confession orientale dans cette
pârtie de l'Europe, poursuivait implaccablement l'assimilation de ses adherents aux
croyances et au rituel de l'eglise occidentale, la royaute polonaise se montrait plus
disposee a consentir aux compromis avec les schismatiques.
La motivation de l'acte hommagial que Petru I - er a fait envers la couronne
polonaise a donne naissance a toute une litterature de specialite. D'aucuns ont cru que
Petru I - er se trouvait alors confronte au danger oltoman, d'autres y ont vu une
continuation des relations entre la Moldavie et la Russie Rouge, qui aurait ete dans le
temps suzeraine de la Moldavie, en tant que principaute de Halici Certains ont
considere qu'il s'agissait de l'action d'Hedwige, de prendre en possesion tout l'heritage
qui lui restait apres son pere, donc, entre autres, son droit - fictif, naturellement - sur la
Moldavie.
Le fait qu'a la deposition du sermon le metrapolite de Kiev, Ciprian, ait ete
present, a une signification particuliere. II s'agit d'une combinaison de l'hommage de
vassaute du type occidental, fait par Petru I - er a l'occasion de sa rencontre avec le roi
Wladislaw Jagellon et le sermon de la croix du prince, en fonction du rituel de l'eglise
orientale. Ceci exprimait la double orientation du pays sur lequel il regnait: vers la
Pologne, comme renfort contre l'expansion hongroise, vers le Byzance, pour la
legitimation spirituelle du pouvoir princier et de l'etat autonome.
Compte tenu du role a part joue par l'institution ecclesiastique, surtout aux
debuts de la culture feodale roumaine, la recherche de la situation ecclesiastique de la
Moldavie s'impose des le debut, l'etude de la conjoncture des debuts dans l'organisation
ecclesiastique orthodoxe, dans un monde qui appartenait, geographiquement,
politiquement et culturellement a l'Orient europeen.
Bien que la Moldavie ne possedait pas d'hierarchie ecclesiastique reconnue par
la Patriarchie de Constantinople, et afin de sortir d’une situation politique incertaine, qui
devait mener a sa reconnaissance comme prince par les autres dirigeants d'Etats
souverains, le predecesseur de Petru I - er, Laţcu a suivf la voie ouverte par l'empereur
byzantin Jean V - e Paleologue ( 1341 - 1376; 1379 - 1391 ). celui qui en 1369, lors d'un
voyage a Avignon, acceptait les conditions imposees par le souverain pontife. Ayant
probablement en vue sa reconnaissance comme souverain par le pape, et,
implicitement, par la Pologne et la Hongrie catholiques, Laţcu commence avant 1370
aes tratatives ae "conversion au catholicisme".
Dans un contexte internaţional considerablement modifie, a ia suite ae la
constitution de l'union polono - lituamenne de 1385, devenue penaant ce temps le<^
principal pouvoir en Europe central-orientale, et comme consequence
la
desagregation en meme temps du pouvoir angevin apres la mort de Louis d'Anjou ( 1382
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), ia Moldavie, bloquee dans sa direction vers Rome, a essaye d'obtenir l'independance
ecciesiastique, cette fois-ci du Byzance. L'orientation vers le Byzance se faisait tout en
prenant en consideration certains calculs tout a fait naturels pour les interets roumains:
accepter le catholicisme, c'etait accepter un massif element de rapprochement avec les
royaumes catholiques voisins et, de cette maniere, risquer a etre englouti le long du
temps, par eux; en meme temps, le catholicisme voulait dire la possibilite d'immixtion
incontrolee dans les affaires internes de l'Etat, suite a son caractere surnational, et donc
la reconnaissance par l'autorite papale de l’entete statale seulement et non pas de
l'independance, situation que les Roumains n'ont jamais admise le long de l'histoire; la
Patriarchie de Constantinople, bien qu'ayant des pretentions de hegemonie
"transnaţionale" a peu pres identiques avec celles de la papaute, a admis, lorsque
l'autorite politique locale fut en mesure d'imposer son point de vue, ce qu'on a appele
autocefale, c'est-a-dire la direction autonome d’une eglise orthodoxe naţionale.
La Metropolie de la Moldavie fut fondee, avec le statut canonique reconnu a la
suite d'une initiative de la Patriarchie de Constantinople, dans le cadre de la contrepropagande orthodoxe face au catholicisme polonais, en paradele avec cette action,
Petru I - er s'est adresse au metropolite de Halici pour ordonner deux eveques
orthodoxes choisis par lui meme, Josif pour Cetatea Albă et Meletie pour Rădăuţi.
La Moldavie, tout comme la Serbie, a tenu des le debut a avoir un pâtre
autochtone et elle s'est opposee a l'idee d'un hierarche envoye par le Byzance.
"Le conflit" commence entre la Metropolie de la Moldavie et la Patriarchie de
Constantinople allait prendre fin en 1401, lorsqu’une delegation envoyee de Moldavie par
Alexandru cel Bun ( Alexandre le Bon ) faisait savoir a la Patriarchie que Josif etait
autochtone, qu’il n'etait pas un "serboeveque", qu'il avait ete ordonne par le metropolite
de Halici, tout eu demandant, a mots convents, le reconnaissance de la canonicite de
cette ordination.
Afin d'obtenir des renseignements supplementaires, le patriarche oecumenique
Matei envoie une delegation en Moldavie, delegation composee de Grigorie Ţdîhblac et
du diacre Manoil, et qui apportait aussi la gramata de confirmation de l'instalation de
Josif comme metropolite de la Moldavie, ayant la residence a Suceava.
Nom celebre dans l'histoire de la culture sud-est europeenne, Grigorie Ţamblac
est reste a bien des egards, malgre sa grande popularite, un inconnu. II a retenu
l'attention et il a beneficie des appreciations de beaucoup d'historiens et de philologues,
tant Roumains qu'etrangeres, mais des moments importants de sa biographie et des
pnrties de son oeuvre ont continue a etre insuffisamment connues ou tout a fait ignores.
Arrive a Suceava, Grigorie Ţamblac allait y rester jusqu'en 1407, apres quoi il
v.i en Russie. appele par son oncle, le metropolite Ciprian, auquel il succedera sur la
<haise meiropolilaine, apres la mort de celui-ci.
I
.i pârtie la plus represesentative de l'oeuvre de Grigorie Ţamblac pour notre
culture est Lo m artyre du grand Saint Jean le Nouveau de Suceava, un panegirique
nabituel pour l'6poque, renfermant une serie de donnees sur les circonstances dans
lesquelles a eu lieu le martyre du marchand grec.

Representant d'une culture ecclesiastique, Grigorie Ţamblac, pour lequei
l'Orthodoxie etait une patrie et la culture orthodoxe une seule culture, appartient au
paysage internatinal domine par la spiritualite monacale isihaste qui avait triomphe
depuis Athos jusqu'a Constantinople.Un Pahomie le Serbe ou un Maxim le Grec, dans la
litterature russe, Constantin Costenichi dans la litterature serbe, Vladislav Grămăticul
dans la litterature bulgare, Nicodim de Tismana dans les cultures serbe et roumaine,
Grigorie Ţamblac qui a deroule son activite en Bulgarie, Serbie, a Constantinople et a
Kiew, ce sont tous les exponents d’une veritable internaţionale monacale, grâce a
laquelle la culture religieuse du monde orthodoxe circulait d'un peuple a l’autre, et
s'enrichissait de ce que chacun creait.
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un detaliu important pentru noi: "Ia r hotarul acestei mănăstiri să fie începând din
jos unde cade M ulovateţul în Vâşnevăţ. apoi în sus pe Vâşnevăţ, până la obârşie
şi toate poicnele de deasupra Vâşnevăţului până la hotarul cneaghinei; şi de la
mănăstire, de-a curm ezişul, la Târnauca, apoi peste Târnauca. de-a curm ezişul la
Cârlani, înapoi la hotarul cneaghinei"4.

M Ă N Ă S T IR E A C Ă P R IA N A ŞI R O L U L E I
ÎN S P IR IT U A L IT A T E A R O M Â N E A S C Ă
VLAD GhIMPU

Prima menţiune documentară cu implicaţii pentru viitoarea mănăstire
Căpriana o avem prezentă în actul de danie al lui Alexandru cel Bun din 25
aprilie 1420 Prin acest act voievodul dăruieşte vornicului Oană satele Corneşti,
Micleuşeni, Lozova, Săcărem, Vorniceni, Dumeşti, Ţigăneşti, Lavreşti, Sadova şi
Homiceşti, de pe Bâcovăţ. Aici se pomeneşte despre o "poiană a lui C hiprian".
Dar iată ce scrie în fragmentul care ne interesează: "Ia r hotarul acestor sate ce
sunt pe Bâcovăţ, începând de la mănăstirea lui Vărzar, pe deasupra prisăcii lui
A cibcu. pe deasupra G orodiştei, la vârful Lozovei. la podul lui G ârlanici, de la
fântâna mică la fântâna marc, pe deasupra la poiana Târnauca, din poiana Ini
Chiprian ( subl n. ), M olovatele lui la Bâcovăţ. din lunca cea m ică şi către
Porosăci... ", şi în continuare toate hotarele "pe unde au umblat din veac"' Cu
toate că din această informaţie nu aflăm prea multe, Semnificaţia primară constă
în faptul că îl găsim pomenit pe Chiprian înainte de menţionarea vreunei
mănăstiri. Iniţial, când a fost publicat documentul de mai sus, nu se făcea nici o
legătură cu mănăstirea de la Căpriana. Numai după publicarea altui document sa putut face o legătură de continuitate2.
Peste nouă ani, într-un alt act de danie emis de asemenea de cancelaria
lui Alexandru cel Bun, evidenţiem o altă donaţie: "D in m ila lui Dumnezeu, noi.
A lexandru voievod, domn Ţ ă rii M oldovei. Facem cunoscut, cu ace; stă carte a
noastră, celor ce o v o r vedea sau o v o r auzi citindu-sc, că am cugetat cu gândul
nostru bun şi cu bunâvoia noastră cea bună şi am dat soţiei noastre, cneaghinei
Marcua, mănăstirea de la Vâşnevăţ, unde este egumen Chiprian, ca să-i fie ei
uric, cu tot venitul şi cu toate folosinţele care ascultă de această mănăstire, ci şi
c o p iilo r ei. iu b itu l nostru Petru şi altor lîi şi fiice a noastre, care v o r II din
cneaghinea Marcna, şi c o p iilo r lor, neclintit şi nemişcat niciodată, în ve ci"3. Şi

’ M 'im i1 (V.t.lchcscu. Documente m oldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. voi. I. laşi, 1931, pp.

Dacă în primul document, cum am văzut, se atestă "poiana lui
C hiprian", al doilea, din februarie 1429, menţionează clar "mănăstirea de la
Vâşnevăţ, unde este egumen C hiprian". Evident, avem la aceste date situaţia de
început a mănăstirii Căpriana, după numele sub care a rămas ea cunoscută
ulterior Multe sate enumerate în prima danie există şi astăzi în vecinătatea mai
apropiată sau mai îndepărtată a Căprianei. iar râuşorul Vâşnevăţ, acum Işnovăţ,
îşi continuă cursul său de veacuri. La 1420 când se menţionează "poiana lui
C hiprian" mănăstirea nu exista, in primul rând, din al doilea act reiese clar faptul
că "mănăstirea de la Vâşnevăţ, unde este egumen C hiprian" era proprietate
domnească. Dacă mănăstirea ar fi existat la 1420, "poiana" ar fi trebuit să
aparţină mănăstirii sau să fie arătată ca proprietate domnească Ultima variantă
ar fi fost menţionată ca atare, dacă era vorba de o proprietate de valoare, dar
probabil nu era cazul
Sintagma "poiana lui C hiprian" ne indică pe întemeietorul unui schit de
călugări cu unele construcţii, posibil din lemn. Astfel au luat fiinţă mai multe
mănăstiri in Moldova5 Ulterior, după anul 1420, schitul devine mănăstire prin
ctitorie domnească. Noul statut este adoptat anterior anului 1429 Putem urmări
această constatare analizând proprietăţile mănăstirii mai in detaliu. Acestea sunt
menţionate în actul din 1429, legat sigur de existenţa mănăstirii, in a doua parte
a documentului, sunt arătate posesiunile mănăstirii, păduri în speţă, după cum
reiese din hotarele de la confluenţa râuşoarelor Vâşnevăţ, Mulovateţ, Târnauca.
Aceasta pe timpul lui Alexandru cel Bun.
De la Ştefan cel Mare avem de asemenea mărturii, in anul 1470
domnitorul dăruieşte "m ănăstirii noastre de la Neamţ ... prisaca lui Chiprian. la
Botne, şi cu mănăstirea care este la obârşia V işnivăţului şi cu toate poicnele şi
cu prisăcioarele câtc sunt in acest hotar, pe care le-a stăpânit popa Chiprian.
începând de la vărsarea M olovatcţului în apa V işnivăţului şi pe unde ţine poiana
mai sus de mănăstire, dincolo de şanţ. la mal, şi de acolo de-a curm ezişul la
Târnauca. până unde ţine poiana şi apa Târnaucăi. Acesta ii este tot hotarul"6
Dania are data de 1 aprilie 1470 Peste aproximativ o lună ( 7 mai 1470 ) Ştefan
cel Mare confirmă altă danie: "de la mătuşa noastră. Chiajna, care a dat din ocina

138- 1*7.
O
iMoiioţlMfm •' cercetării mănăstirii Căpriana. cf Vlad Ghimpu, O ctito rie dom nească in

4 Ibidem

Basarat)l,i m .m .n tlroa Căpriana, in A nuarul Muzeului Naţional de Istorie a M oldovei. Chişinău.

& loanichie Bălan, M onastirea Bistriţa, laşi, 1986, p
O rtodoxe Române, Bucureşti, 1991, pp 318 - 324

li. 1994
3 DRH. A. Moldova, voi I. nr 84. pp 124 - 126

5 DRH. A. Moldova, voi II. nr 163. pp 241 - 243

6: Mircea Păcurariu, Istoria B isericii
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sa dreaptă, pentru sufletul părintelui ei. Alexandru voievod, şi pentru sufletul
mamei ei, Marena, şi pentru sufletul şi sănătatea ei, m ănăstirii noastre de la
Neamţ ... prisaca lui Chiprian la Botne"7. După menţionarea repetată. în cele
două acte, apare întrebarea, cui aparţine totuşi "prisaca lui C hiprian la Botne" ?
De ce a fost nevoie de două acte consecutive, unul în numele voievodului, al
doilea în numele Chiajnei pentru a dărui acelaşi lucru mănăstirii Neamţ ?
Răspunsul la aceste întrebări, în ultimă instanţă trebuie să ne limpezească
asupra faptului cui aparţinea "mănăstirea care este la obârşia V işn ivă ţu lu i".
Dacă voievodul este nevoit să repete dania sa peste circa o lună, iar numele
celei care dăruieşte "prisaca lui Chiprian la Botne" e al Chiajnei, faptul dat o
confirmă pe aceasta drept stăpâna ei deplină.
Din cele de mai sus am aflat că în anul 1470 egumenul Chiprian nu mai
era la mănăstirea înfiinţată de el. Putem presupune că între timp se stinsese din
viaţă, la o vârstă de acum înaintată, dacă facem diferenţa cu anul 1420 când se
afla la "poiana" cu numele său, arătată mai sus. După toate posibilităţile
"mănăstirea de la obârşia V iş n iv ă ţu lu i" nu avea alt egumen, altfel el ar fi fost
arătat în actele de la Ştefan cel Mare drept "stăpân" al ei, asemenea lui Chiprian.
Să specificăm şi sensul afirmaţiei că "hotarul pe care l-a stăpânit popa
C hiprian", din primul act de la Ştefan cel Mare, releva autoritatea lui ca egumen
al mănăstirii, nu ca proprietar de iure. Astfel înţelegem şi semnificaţia de început
a cuvintelor "poiana lui C hiprian". E cunoscut faptul că domnul era stăpânul
suprem al pământurilor ţării, reprezentând autoritatea statului. După ce Chiprian
a înfiinţat schitul în pădure, proprietarul lui era voievodul. Anterior anului 1429
domnul revendică dreptul său. dându-i apoi statutul de mănăstire ce aparţinea
statului, ca apoi s-o dăruiască soţiei sale în proprietate privată
Problema ridicată de cele două acte de la Ştefan cel Mare ţine de faptul
că acesta nu ştia despre "mănăstirea de la Vâşnevăţ" ca proprietate a mătuşii
sale Din cauza aceasta el o dăruieşte mai întâi în numele său mănăstirii Neamţ.
Ulterior, la replica mătuşii sale Chiajna. el reconfirmă dania făcută aceleiaşi
mănăstiri Neamţ, danie făcută acum din numele fiicei lui Alexandru cel Bun.
Rămâne, totuşi, dubiul neconcordanţei între obiectivele enumerate în dania de la
Ştefan cel Mare "a prisăcii lui Chiprian la Botne, şi cu mănăstirea care este la
obârşia V işn iv ă ţu lu i", şi donaţia de la Chiajna "a prisăcii lui Chiprian la Botne"
numai Mănăstirea rămâne în suspensie..., nici hotarele descrise în cele două
documente, de la 1 aprilie şi 7 mai 1470 nu prea coincid.
Totul se limpezeşte la recitirea paralelă a hotarelor funciare ale
"m ănăstirii de la Vâşnevăţ". donate cneaghinei Marena la 1429 de către
Alexandru cel Bun, şi hotarele "prisăcii lui C hiprian la Botne", dăruite de
Chiajna la 7 mai 1470. Le prezentăm şi pe cele din urmă: "Ia r hotarul acestei

' Ibidem, nr 165. pp 2«15 - 247.

prisăci să fie începând din jos, tic unde cade M olovateţul în V işnivăţ. apoi sus
pe V işn ivă ţ, până la obârşie, şi poicnele de la obârşia V işn ivă ţu lu i. toate până la
hotarul cneaghinei. iar de la mănăstire drept la Târnauca. apoi peste Târnauca,
drept la C ârlani, apoi la hotarul cneaghinei. Acesta ii este lot hotarul"8. Limitele
hotarelor pomenite în anul 1429 şi 1470 coincid cuvânt cu cuvânt, cu deosebirea
că în dania Chiajnei se spune "prisacă", iar in a tatălui ei - "m ănăstire"9.
E posibil ca in daniile repetate de la Ştefan cel Mare şi de la Chiajna să
rezide un conflict între voievod şi mătuşa sa. Ştefan cel Mare nu a ştiut că
"mănăstirea de la Vâşnevăţ" aparţinea Chiajnei. Numai la insistenţele acesteia
voievodul rescrie dama sa proprie. Acuzând-o pe mătuşa sa că nu a păstrat
identitatea mănăstirii, voievodul o convinge s-o dăruiască, după cum hotărâse
dânsul iniţial. Chiajna, la rândul ei, din pricină că mănăstirea se găsea in
delăsare gravă, numeşte in act numai "prisaca lui Chiprian la Botne". Hotarul
"p risă cii" însă este recopiat după actul emis in 1429, deţinut de Chiajna, pentru
că Ştefan cel Mare - ca şi boierii din anturajul său - iniţial nu ştia cu exactitate
hotarele "m ănăstirii de la obârşia V işn ivă ţu lu i". Oricum, se impune constatarea
faptului că "mănăstirea de la Vâşnevăţ" îşi pierde statutul autonom de mănăstire
la 1470, intrând in subordinea celei de la Neamţ Mănăstirea care a fost fondată
de Alexandru cel Bun se întoarce, putem presupune, la starea de schit
Pomenirea la 7 mai 1470 numai a "prisăcii lui C hiprian" ne întăreşte această
constatare.
Problemă în sine, trecerea din proprietatea domnească în proprietate
privată prin actul de la 10 februarie 1429 a "m ănăstirii de la Vâşnevăţ" a produs
unele confuzii, legate ori de natura proprietăţii in cauză sau privitoare la unele
date din istoria ei. Astfel, cercetătorul Gheorghe Cront analizând "D re p tu l de
c tito rie în Ţara Rom ânească ş i M o ld o v a "10 îi desemnează corespondenţele in
legislaţia bizantină, unde bisericile şi mănăstirile constituiau subiecte colective de
drept, devenite persoane juridice prin dreptul special de ctitorie. Acest drept se
deosebea de dreptul de proprietate privată Cu toate acestea, istoricul menţionat
recunoaşte trecerea "m ănăstirii de la Vâşnevăţ" în proprietate particulară după
actul de la 10 februarie 1429, drept o excepţie alături de altele de acelaşi fe l11.
’ Ibidem
I Pentru comparaţie reluăm din actul de la Alexandru cel Bun evidenţiat la nota 4 "l;ir hotarui
acestei mănăstiri să lle incepiind din jos. unde eaile M ulova lctiil in Vâşnevăţ. apoi in sus pe
Vaşnevăt. ( până ) la obârşie si toate poienile de deasupra Va^nes fitului până la hola iul cnea.diinci.
i de la mănăstire, de-a curm e/i$ul. la lămauca. apoi peste l ămauca. de-a c iu m iv iş til la Cârlani,
mapoi la hotarul cneaghinei".
0 Gheorghe Cronţ, Dreptul de c tito rie in Ţara Românească şi Moldova. C onstituirea şi natura
iuridică a fu n d a ţiilo r din evul mediu, in SMIM, IV. 1960. pp. 77 - 117
I I Ibidem. p. 108
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Nestor Vornicescu apreciază oarecum altfel situaţia "m ănăstirii de In
Vâşnevăţ", susţinând cu referire la actele din 1470 că "stăpânirea m ănăstirii
Căpriana nu era confundată cu stăpânirea moşiei doamnei Marena, a cărei
moştenitoare de drept era C hiajna"12, deşi consideră, totuşi, că in anul 1470 ea
redevine mănăstire domnească
in ceea ce ne priveşte susţinem părerea conform căreia, dăruită fiind
drept "u ric " Marenei de către Alexandru cel Bun, sau dată in grija mănăstirii
Neamţ din "ocina" Chiajnei - mai ales datorită identităţii hotarelor din cele două
acte pomenite mai sus - "mănăstirea dc la Vâşnevăţ" s-a aflat intre anii 1429 şi
1470 in proprietate privată
încercarea de a-l identifica pe Chiprian de la "mănăstirea de la
Vâşnevăţ" cu acea personalitate marcantă din cultura noastră, poet şi scriitor de
limbă slavonă din Moldova este greu de adm is13. Faptul că s-au păstrat prea
puţine mărturii de la dânsul, ca întemeietor al schitului şi prim egumen al
"m ănăstirii dc la Vâşnevăţ", poate constitui un argument în defavoarea
identificării egumenului Chiprian cu poetul şi cărturarul cu acelaşi nume. La
aceasta se adaugă şi situaţia precară a "m ănăstirii dc la Vâşnevăţ" până în anul
1470. Chiar dacă mănăstirea putea să se fi numit Chipriana după moartea
întemeietorului, totuşi a fost dat uitării prea repede numele lui, iar mai apoi
mănăstirea s-a numit Căpriana. Pentru explicarea acestui nume s-a compus şi o
legendă despre vânătoarea lui Ştefan cel Mare în codrii unde se va ridica j
viitoarea mănăstire, de unde ar proveni argumentul că denumirea vine de la o I
căprioară Legenda populară îl şi desemnează pe Ştefan cel Mare drept ctitor al
mănăstirii. Nu fără temei, cum o să vedem mai departe, deoarece şi în pisania
bisericii Sfântul Gheorghe a mănăstirii Zografu de la Muntele Athos, Ştefan cel
Mare este numit "c tito r al Dobrovăţului şi C ăprianci"14 Dată fiind penuria
izvoarelor în această privinţă, să încercăm să aflăm adevărul indirect, cum au j
făcut-o şi alţi cercetători, din izvoarele rămase de la altă viţă de Muşatin - Petru
Rareş.

Grigore Ureche în "L e to p is e ţu l Ţ ă rii M o ld o ve i" scria: "Iară dacă se i"
întoarse Patru vodă din Ţara Ungurească. într-aceea landă au sfârşit mănăstirea
l ’obrata, carea era zidită de dânsul şi au sfin ţit. Aşijderca şi mănăstirea Râşca au
început. D in D obrovăţul încă au săvârşit. Dc la Căpriana mănăstire au lucrat.
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incă şi alte lucruri bune se află (acute de dânsul... " 15. in ce constă contribuţia lui
Petru Rareş, care a domnit în două rânduri ( 1527 - 1538, 1541 - 1546 ). la
mănăstirea Căpriana. citim într-o Evanghelie de excepţie, scrisă pe pergament,
legată în scoarţe de lemn îmbrăcate în argint aurit, o informaţie tot atât de
preţioasă Pe prima copertă se putea citi următoarea inscripţie - dedicaţie
"C ucernicul şi dc llris to s iubitorul Io Petru voievod, din m ila lui Dumnezeu,
dom n al întregului pământ m oldo-valah şi doamna lui Elena, şi liii lo r lliaş
voievod. Ştefan şi Constantin, au lacul şi au înfrumuseţat această
tetraevanghelie şi au dat-o întru ruga lor. în mănăstirea din nou ridicată ( subl. n
) a A d o rm irii Preacuratei Născătoare dc Dumnezeu, ce se numeşte Căpriana. in
anul 7()5.i ( 1545 ), luna n cto m b ric"16.
Din acest dar preţios, în acelaşi timp şi document ieşit din mâna lui Petru
Rareş, aflăm că domnitorul a rezidit biserica mănăstirii Căpriana Reiese, deci
că prima biserică de piatră a fost construită de Ştefan cel Mare. In sprijinul
acestei afirmaţii, alături de cele ce s-au spus mai sus, mai avem şi menţiunea
din pomelnicul mănăstirii Căpriana, unde între ctitori primul dintre domnitori este
trecut Ştefan voievod17. De remarcat aici că Ştefan cel Mare a putut construi
mănăstirea numai după anul 1470, când aceasta reintră în posesiune
domnească intr-o lucrare enciclopedică18 se reiterează ideea "reconstituirii" de
către Ştefan cel Mare a bisericii de piatră înainte de anul 1470. Presupunem că
această greşeală se face de asemenea din eroarea încadrării proprietăţii asupra
mănăstirii, ori faptul că voievodul dăruieşte la 1 aprilie 1470 "m ănăstirii noastre
de la Neam ţ ... prisaca lui Chiprian. la Botne, şi cu mănăstirea care este la
obârşia V iş n iv ă ţu lu i"19, exclude orice relaţie a domnitorului cu a doua mănăstire
înainte de această menţiune. Ştefan cel Mare a putut construi numai după 7 mai
1470, când mănăstirea revine in stăpânire domnească
O
datare mai exactă a construcţiei primei biserici de piatră de la
Căpriana ne-o sugerează pisania de la biserica Sfântul Gheorghe a mănăstirii
Zografu, unde Ştefan cel Mare este arătat drept ctitor al mănăstirilor Dobrovăţ şi
Căpriana Ştnndu-se data construirii Dobrovăţului, aprilie 1503 - mai 1504. putem
presupune şi pentru Căpriana aceeaşi dată in cazul când inscripţia dată ar fi
greşită - a fost rescrisă la 1817 cu ocazia repictării bisericii menţionate - avem alt
element de datare, construcţia bisericii Mănăstirii Neamţ, terminată la 14
noiembrie 1497, din componenţa căreia făcea parte Căpriana Grija lui Ştefan cel
Mare pentru reconstrucţia mănăstirii Neamţ şi menţionarea în textul pisaniei de

’ • NcMor Vornicescu, Vechi centru de spiritua litate românească ( S chiţe isto rice despre
M A n is tlri'.i Căpriana ). in Literatura şi Arta, 12 decembrie 1991.
11 A n lo lo g i.) poeziei vechi m oldoveneşti, alcătuită de Nicolae Dabija. Chişinău. 1987, p. 52,
Neslor Vornicescu. op. cit.
14 G f ilip-LupU, Mănăstirea Căpriana -. ctitorie a vo ievo dului A lexandru cel Bun, Ir»
Patrim oniu. Chişinău. 1991, nr. 4, p 20.
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15Grigore Ureche. Letopiseţul Ţârii M oldovei. Chişinău, 1990, p 84
' b Ştefan Berechet Mănăstirea Căpriana. in ACMI, secţia Basarabia. 1928. pp. 89 • 90
11'Q Visarion Puiu, Mănăstirea Capriana. Chişinău. 1919. p 21
° D icţiona rul en ciclo pe dic m oldovenesc. Chişinău, 1989, p. 319
- Vezi conlinutui actului din 1 aprilie 1470: DRH, A. Moldova, voi II. nr 163. pp 241 - 243.
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la Zografu împreună cu mănăstirea Dobrovăţ ne-ar fixa limitele cronologice ale
construirii bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Căpriana intre
aceste date. Eventual, activitatea constructivă s-ar sfârşi aici cu moartea Marelui
Ştefan voievod Aici se încheie şi prima etapă In viaţa mănăstirii.
Pentru confirmarea celor spuse mai sus reluăm firul evenimentelor.
"M ănăstirea de la Vâşnevăţ" a fost fondată de Alexandru cel Bun între anii 1420
şi 1429 Acest voievod construieşte aici probabil unele edificii de lemn. La 10
februarie 1429 domnul dăruieşte mănăstirea în cauza soţiei sale Marena, drept
uric ei şi copiilor ei, după care se reîntoarce in proprietate domnească la 1470,
când fiica lui Alexandru cel Bun şi a doamnei Marena, Chiajna, o dă în grija
mănăstirii Neamţ, in această primă etapă mănăstirea avea unele constructii de
lemn şi proprietăti nu prea multe, cu un venit modest, ce reieşea din "toate
folosinţele caic ascultă de această mănăstire"20 Dacă erau mai mult decât
poiene şi prisăci ( prisăcioare ), cum am văzut mai sus. ele trebuiau inevitabil să
fie trecute in actele mentionate Repetarea aceloraşi proprietăti în actele de ia
Ştefan cel Mare vine să ne convingă despre inexistenta altora.
Astfel, din perioada anilor 1420 -1 4 2 9 şi până după 1470 "mănăstirea de
la Vâşnevăţ" evoluează in prima sa etapă, de constituire - deoarece nu putem
spune că a avut vre-o pondere oarecare in viaţa religioasă a ţării, fapt confirmat
şi de pierderea statutului autonom în anul 1470 Numai odată construite biserica
de piatră şi alte edificii de către Ştefan cel Mare, între anii 1497 - 1504 - în
izvoarele documentare fiind denumită de acum Mănăstirea Adormirea Maicii
Domnului de la Căpriana - se constată o viată religioasă intensă, aşezată
temeinic, proprie unei etape mature in istoria mănăstirii

20 DRH. A, Moldova, voi I, nr 34, p. 125.
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LE M O N A ST ERE l)F. C Ă P R IA N A ET SON R O L E
DANS LA SPIRIT U A LIT E R O U M A IN E
- resume La premiere mention documentaire pour le futur monastere de Căpriana
remonte a un document de 25 avril 1420 emanant d’Alexandre le Bon, qui rappelle "le
pre de Chiprian”.
En 1429 est mentionne "le monastere de Vâşnevăţ. ou Chiprian est egumene",
a une epoque ou le prince Alexandre le Bon en fail don a son epouse Maria et a ses
enfants, entre autre biens. De 1429 a' 1470 le monastere est propriete pnvee el a partir
du 7 mai 1470 il entre a nouveau dans la propriete de la couronne.
Pendant la premiere pârtie de son existence. avant 1470, le monastere a ete,
probablement băti en bois.
A force d'analyser diverses sources litteraires, l'auteur emet l'hypothese que
Etienne le Grand a fait batir un nouveau monastere. ayant une eglise en pierre, entre
1497 et 1504. monastere qui sera refait en 1545 par Petru Rareş.
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In memoriam RADU POPA

D E S C O P E R IR I IN E D I TE DE C E R A M IC Ă M O N U M E N T A L Ă
LA SUCEAVA
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC

Este cunoscut că, încă la sfârşitul secolului al XIV - lea, o parte a
bisericilor din Moldova au avut faţadele împodobite cu un brâu alcătuit din
discuri, flori crucifere şi cărămizi simple şi / sau smălţuite, dispus sub cornişă, in
jurul ocniţelor şi a ferestrelor şi la mijlocul zidului, şi care, in funcţie de orele zilei,
devine o podoabă policromă a construcţiei, la originalitatea monumentelor din
această zonă o contribuţie semnificativă având-o şi decoraţia ceramică.
Singurul monument decorat cu ceramică, care a ajuns până la noi. este
biserica Sfânta Treime din Şiret, ctitoria voievodului Petru I M uşat’ , dar
descoperiri de ceramică monumentală, datând de la sfârşitul secolului al XIV lea şi începutul celui următor, au fost făcute la Tulova-Vornicenu Mari2.
Suceava3, Cetatea Albă4 vechile mănăstiri de la Humor5 şi Moldoviţa11 la şi’ .
Cotnari8. Orheiul VechilJ mănăstirile Bistnta10 şi Neamţ11
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Folosirea ornamentaţiei ceramice va cunoaşte maxima sa dezvoltare m
timpul domniei lui Ştefan cel Mare. când mai toate bisericile ctitorite de ilustrul
voievod - şi nu numai ele - vor fi împodobite cu un adevărat ansamblu de
ceramică: discuri, butoni. cărămizi smăltuite Probota I12, Putna13. Pătrăuţi,
Bădeuţi14, Sfântu llie, Voroneţ. Vaslui15, Sfântul Nicolae - la ş i16. Sfântul
Gheorghe - Hârlău, Bălineşti. Dorohoi, Popăuţi, Probota II17, Cetatea de Scaun
de la Suceava18, Borzeşti, Războiem, Sfântul loan - Piatra Neamţ, mănăstirile
Tazlău şi Neamţ, toate acestea au avut un decor ceramic, mai mult sau mai
puţin bogat.
Au fost folosite cărămizi smălţuite, discuri cu decor geometric şi / sau
figurativ, butoni pătrati şi triunghiulari, plăci pavimentare
în secolul al XVI - lea faţadele bisericilor vor fi tencuite, pentru a fi
acoperite cu frescă, astfel că decorul ceramic va fi mai puţin utilizat. Ultimul
monument ajuns până la noi, datând din secolul al XVI - lea, decorat cu discuri şi
butoni, va fi biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, ctitoria voievozilor Bogdan
al III - lea şi Ştefan cel Tânăr ( 1514 - 1522 ) 19. ornamentaţia ceramică a
paramentelor fiind reluată la sfârşitul secolului al XVI - lea şi in prima jumătate a
secolului al XVII - lea20
Despre decorul ceramic al monumentelor din Moldova s-a scris relativ
mult, numeroşi cercetători vorbind despre acest procedeu decorativ atunci când

12 Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna. O prim ă ctitorie şi necropolă voievodală datorată lui Ştefan
cel Mare: Mănăstirea Probota. in SCIA-AP, tom 24. 1977. p. 213
1 Corma Nicolescu, înce puturile ceram icii m onum entale in Moldova. în O m agiu lui George
O prescu. Bucureşti. 1961. pp 373 -394. fig 1
2 Mircea D Matei. Emil I Emandi O ctito rie din secolul al XIV - lea a vorn icu lu i Oana de la
Tu Iova, in SCIA-AP, tom 32, 1985, pp 7 -3 . fig 4 / 4 . 5.
3 Paraschiva-Victoria Batariuc. Mugur Andronic. Descoperiri arheologice la Suceava - c o n trib u ţii
la cunoaşterea top ogra fiei oraşului m edieval, in Suceava. XVII - XVIII

XIX, 1990 - 1992, p 44.

fig 9 / 5
4 B.irbu Slâtmeanu. Ceramica rom ânească Bucureşti. 1938, p 52. nota 2
^ Virgti Vâtăşianu. Istoria artei feudale in ţările române, Bucureşti. 1959. p. 399. Conna
Nicolescu, op. cit., p. 386 şi nota 1: Mircea D, Matei, Emil I Emandi. op. cit., p 8 şi nota 14
“ Corina Nicolescu. op. cit., p 386. nola 3. Gheorghe I Cantacuzino, Vechea m ănăstire a
M oldoviţoi in lum ina cerce tă rilo r arheologice, in BMI. 3. 1971 p 82. fig 7
I I j i n'.nî N Puşcaşu. Voica Maria Puşcaşu, M ărturii de civiliza ţie şi urbanizare medievală
<li'Ti< op urile in vatra istorică a laşilor, in RMM-MIA. 2. 1983. p. 23. fig 10
‘ U.iiim ‘ .lAliricanu. Ceramica de la Cotnari, in RFR, an 6, nr 6, 1939, pp 576 - 577. fig 18
o 'im irnov A rhoologiceskie issledovanii Starogo O rheia. in KS 1954. nr. 56, pp 27. 29.
10 l.i.i lU lM n .i

m

Adnan Bătrâna. O locuinţă domnească de la Alexandru cel Bun. in RMM-MIA.

2. 1975. pp 75 - /II fig 3 / a şi 3 / b. câl şi nota 47
I I Radu Hoiiol, Cercel.m arheologice efectuate la mănăstirea Neamţ, in MMS. 1962. nr 5 - 6.
pp. 331 - 332, fig 4. 5

’ 3 Ion Nestor şi colab . Şantierul arheologic Suceava. în Materiale. V. p. 613. Conna Nicolescu.
op. cit., p. 387. fig 9 / d. 11 / c. d.
14 Karl A. Romstorfer, in JBLM, 1898. pp 112 - 113. fig. 1, Paraschiva-Victoria Balanuc, Decorul
ceram ic al b is e ric ilo r ctito rite de Ştefan cel Mare. comunicare prezentată la Sesiunea Muzeului
Bucovinei. Suceava, 11-12 aprilie 1992
15 Alexandru Andronic. Ion loniţă şi Florentina Banu, Şantierul arheologic Vaslui, in Materiale.
VIII, pp. 799 - 800, fig. 4 / 4 Biserica actuală este o refacere din anul 1820 ctitorită de Maria
Canlacuzino. cu paramentul restaurat intre 1922 - 1925
16 C. I. Istrati, Biserica şi podul din Borzesci, precum şi o ochire relativă la b isericile lui
Ştefan cel Mare, in AARMSI, seria II, tom XXVI, 1904, pp 48, 53 - 54. pl XXVII-şi fig 11 Biserica
actuală, inclusiv decorul ceramic, sunt refăcute de Lecomte de Nouy
11 Corina Nicolescu şi Florentin Jipescu, Din trecutul m ăn ăstirii Probota. in SCIA, 1 - 2. 1956. p

297, fig 3 - 9: Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna, op. cit., p. 225. fig. 12
18 Karl A. Romstorfer, Cetatea Sucevii descrisă pe tem eiul p ro p riilo r cercetări făcute intre

1895 şi 1904, Bucureşti, 1913, pp. 79 - 80. fig 78
19 loan Caproşu, Vechea catedrală m itropolitană din Suceava - biserica Sfântul loan cel Nou,
laşi. 1980, p. 47.
20 Paraschiva-Victoria Batariuc, Decorul ceram ic al m onum entelor din M oldova m edievală {
secolele XIV - X V II), în SCIA-AP, lom 41, 1994. sub tipar.
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au descris, din punct de vedere arhitectural, monumentele respective21. Excepţie
fac Barbu Slătineanu şi Corina Nicolescu, primul alcătuind un repertoriu al
monumentelor decorate cu ceramică22, iar Corina Nicolescu încercând o
clasificare şi o periodizare a acestui procedeu de ornamentare, întâlnit mai cu
seamă la monumente de la răsărit de Carpaţi in evul mediu23.
Dacă până acum a fost publicat decorul ceramic al monumentelor care
au supravieţuit până în zilele noastre ori al celor cercetate prin săpături
arheologice, in schimb au rămas inedite câteva descoperiri făcute de-a lungul
timpului la Suceava şi în împrejurimi, descoperiri fortuite sau rezultate în urma
cercetărilor sistematice Ne propunem, în ceea ce urmează, să prezentăm
aceste descoperiri, care se păstrează în colecţiile Muzeului Naţional al
Bucovinei, Suceava.
Săpături arheologice întreprinse în anii 1954 şi 1956 in punctul Şipot24
din oraşul Suceava au dus la descoperirea vestigiilor unei biserici din piatră, de
plan triconc, de dimensiuni apropiate de cele ale bisericii din Bădeuţi25, datând
din timpul domniei lui Ştefan cel Mare. şi care avea hramul Sfânta Paraschiva26
Aici, la Şipot, au fost descoperite un fragment de disc smălţuit în verde ocru şi
decorat cu o roată solară cu braţele curbate, tip "vârtej", încadrată de o torsadă (
fig. 1 / 6 ) şi un al doilea fragment de disc, smălţuit în verde smarald, decorat cu
un cerb păşind spre dreapta ( fig. 1 / 8 ). Se pare că în altar a existat un pavaj
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alcătuit din cărămizi romboidale, smălţuite în verde, dispuse en losange, căci aici
au fost găsite asemenea piese27.
In anul 1975, când întreaga zonă de la Şipot a fost distrusă pentru a se
construi un teren de tenis, in perimetrul unde se aflau ruinele bisericii Sfânta
Paraschiva, au apărut fragmente de cărămizi smălţuite in albastru de peruzea,
de formă prismatică, având la bază un trapez28
Discuri decorate cu roată solară - vârtej şi cu cerb au mai fost
descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei29, la biserica din Bădeuti30 şi la
curtea boierească de la Spătăreşti "La Hate"31, in timp ce cărămizi prismatice
smăltuite albastru de peruzea se întâlnesc la ctitoria de la Tulova-Vornicenn Mari
a vornicului Oană32, la biserica de la Orheiul Vechi33, vechile mănăstiri de la
Humor34 şi Moidoviţa35, la Cetatea de Scaun Suceava35, fiind folosite in secolele
XIV - XV. Prezenţa acestor obiecte la Şipot - discuri şi cărămizi smălţuite de
faţadă - probează că biserica Sfânta Paraschiva a fost construită în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare, în perioada 1487 - 1496, căci după această dată se
va renunţa la discurile cu decor figurativ37
Cercetări arheologice efectuate in anul 1954 la mănăstirea Zamca38 au
dus la descoperirea a două fragmente de discuri smăltuite Pe un fragment
smăltuit în galben crom este figurat un cerb. cu coarne rămuroase şi cu funie
legată de gât, păşind spre dreapta ( fig 1 / 7 ), iar cel de-al doilea fragment,
verde smarald, este ornamentat cu o roată solară de tip "vârtej" mărginită de o
27 Bucur Mitrea şi colab . op. cit., p 778

21 Ibidem , cu bibliografia problemei
''-2 Barbu Slătineanu, Ceramica feudală românească şi o rig in ile ei. Bucureşti. 1958, pp. 84 - 90.

28 Observaţii personale ale autorului, martor al acestei nelegiuiri

23 Corina Nicolescu. Decorul m ănăstirii Neamţ în legătură cu ceram ica m onum entală din

29 Karl A Romstorfer op. cit., pp. 79 - 80. fig 78 la
13

Paraschiva-Victoria Batariuc. op. cit., fig 2 /

M oldova in secolul al XV - lea. in SCIA. 1 - 2, 1955, p. 112: eadem. înce puturile ceram icii
m onum entale în M oldova, in O m agiu lu i George Oprescu. Bucureşti, 1961. p 390; Corina
Nicolescu şi Florentina Jipescu. op. cit., p 297
24 Bucur Mitrea şi colab , Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neam ţului, in SCIV. 6, 1955, 3

4 . pp 777 - 779, Trifu Martinovici şi Ştefan Olteanu. Şantierul Suceava. în Materiale, VI, p 687.
ficj f> R epertoriul m onum entelor ş i o b ie cte lo r de artă d in tim pu l lui Ştefan cel Mare. Bucureşti.
1958. p 213 loan A Solcanu confundând capela de lemn de pe Câmpul Şanţurilor de lângă
Ootatoa de Scaun Suceava cu biserica de zid din vremea lui Ştefan cel Mare de la Şipot. consideră

3^ Informaţie Lia Bătrâna, căreia ii mulţumim şi pe această cale
31 Informaţie Lia Bătrana Vezi şi Lia Bătrâna. Octav Monoranu. Adrian Bătrâna. Cercetările
arheologice d in zona Fântâna Mare - Spătăreşti, corn. Vadu Moldovei, jud. Suceava, in CA.

VIII, 1986, p 92
32 Mircea D Matei, Emil I. Emandi. op. cit.
33 G D Smirnov. op. cit.
34 Virgil Vâtăşianu, op. cit., p 399; Corina Nicolescu. op. cit., p 386, nota 1

r.\ .Ki-.istn din urmă a avut hramul Sfântul Dumitru, fiind cea menţionată de Grigore Ureche ca

Ibidem , p 386. nota 3: Gheorghe I. Cantacuzino, op. cit., p. 82. fig 7

nrti'-.iU do Ştefan cel Mare şi o plasează lângă Cetate, cf. loan I. Solcanu. M otivaţii etice şi

35 Barbu Slătineanu, op. cit., pl V. p 196: Corina Nicolescu. op. cit., p 385
37 P V. Batariuc. op. cit.

Ido olo fllco .ilo actu lui ctito rice sc la Ştefan cel Mare, în AIIAI, XXIV / 1, 1987, p. 138 şi nota 2
undit i".!•• - it.itA toată bibliografia referitoare la biserica de la Ş ip o t!
(.iHir<)<• H i .. B inoricilo lu i Ştefan cel Mare. in BCMI, XVIII. 1925, pp 23 - 27; R epertoriul

38 Bucur Mitrea şi colab., op. cit., pp 793 - 797. Nicolae Constantiriescu, Precizări in legătura cu
data c o n s tru irii m ăn ăstirii arm eneşti Zamca - Suceava, in SCIA. 2. 1961, pp 364 şi 366, fig 2

m onum ontolor ţ l o b lo ctclo r de arta din tim p u l lu i Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958, pp. 57 - 60

Despre descoperirile din secolul al XV - lea se specifică "cu oca/ia sondajului din 1951 a fost

26 loan Zugr.iv Un totraovnnghol. m anuscris slavon, de la biserica astăzi dispărută. Cuvioasa

yfisită şi o ceramica datând din a doua jumătate a veacului al X V - lea. fapt care plcilea/ă pentru o

Paraschiva din Suceava in MMS, 1964, 9 - 10. pp. 475 - 483

con lin uiialc de viată in cursul accsiui veac şi in cele următoare", cf Nicolae Constantinescu. op.
cit., p 366,
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lorsadă ( fig. 1 / 6 ). Găsirea celor două fragmente de discuri la mănăstirea
Zamca trebuie coroborată cu o altă descoperire, făcută aproximativ în aceeaşi
perioadă, la circa 200 m vest de actuala mănăstire, pe marginea platoului
dinspre râpa care coboară spre pârâul Şcheianca Aici au fost găsite mai multe
cărămizi hexagonale smălţuite in verde închis, fixate într-un pat de mortar39
Descoperirea acestor fragmente de discuri smăltuite cât şi cărămizile
pavimentare, vin să sugereze existenţa în zonă a unui monument, probabil o
biserică, construită la sfârşitul secolului al XV - lea, mai precis intre 1487 149640

Ştiut fiind că armenii au primit. încă din anul 1401. de la voievodul
Alexandru cel Bun, dreptul de a avea o episcopie proprie, la Suceava, "in cetatea
noastră"41 şi că zona de vest a oraşului era locuită mai cu seamă de această
populaţie42 - şi astăzi mai există aici o "stradă Armenească” - nu este exclus ca,
pe locul unde la începutul secolului XVII a fost construită biserica Sfântul
Auxentie şi mai apoi complexul mănăstiresc, să fi existat o biserică mai veche,
posibil din lemn. cu decoraţie ceramică Cercetări arheologice efectuate la curtea
vornicului Oană la Tulova43 sau la reşedinţa boierească de la Spătăreşti44, au
arătat că decorul ceramic nu era un atribut exclusiv al arhitecturii de zid. că şi
construcţiile de lemn beneficiau de acest sistem de ornamentare.
De fapt, descoperirea cărămizilor pavflnentare i-a permis lui Grigore Foit
să emită ipoteza că amintita pardoseală trebuie pusă în legătură cu vechea
biserică a episcopiei armeneşti din secolul al XV - lea, care. după părerea
istoricului citat, a fost fie dărâmată datorită poziţiei, deasupra unei râpe, fie a fost
distrusă in anul 1551 din ordinul voievodului Ştefan Rareş45 Se considera, de
asemenea, reluându-se o ipoteză formulată anterior de G Balş46, că şi
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cărămizile smăltuite care împodobesc faţada paraclisului din corpul de clădiri de
pe latura de vest a incintei de la mănăstirea Zamca, construit la începutul
secolului al XVII - lea, sunt mai vechi decât amintita clădire, că au aparţinut unei
biserici dărâmate şi că au fost refolosite aici47.
in anul 1953, pe Câmpul Şanţurilor de lângă Cetatea de Scaun de la
Suceava, în zona A, a fost găsit un picior de montare cilindric, gol in interior ( fig
1 / 1 ), asemănător cu un picior de montare al unui buton ornamental din fosta
colecţie a Comisiunii Monumentelor Istorice48 in anul 1956, tot în zona A, in
interiorul "casei domniei”, în acelaşi nivel în care au fost descoperite cele mai
multe cahle şi fragmente de cahle, a fost găsit şi un fragment de disc smălţuit în
verde smarald, decorat cu doi balauri cu capetele şi cozile încleştate în luptă (
fig. 1 / 9 ), iar în partea superioară a molozului încă trei fragmente de discuri
smălţuite49. Nivelul la care a fost găsit fragmentul de disc decorat cu balauri,
exclude posibilitatea ca acesta să fi fost adus acolo la o dată ulterioară, după
dezafectarea construcţiei în 149750, cu ocazia nivelării terenului, şi ne face să
avansăm ipoteza că şi "casa domniei" - la fel ca alte clădiri laice din aceeaşi
epocă - fusese împodobită cu discuri cu decor figurativ şi butoni smălţuiţi, căci
presupunem că şi piciorul de montare a butonului ca şi cele trei fragmente de
discuri smălţuite găsite in moloz se leagă tot de decorul ceramic al acestui
edificiu, sublimindu-i caracterul aulic.
Se pare că şi clădirile care alcătuiau ansamblul de la Curtea Domnească
din Suceava au avut paramentul împodobit cu ceramică ornamentală, judecând
Ştefan cel Mare. Karl A Romstorfer ( op. cit., pp 14 - 15 ) scrie că Zamca a fost zidită sau in
secolul al XV - lea ori de un domnitor anterior lui lancu vodă Sasul, după cum nu exclude
posibilitatea ca biserica să fi fost ctitorită in timpul lui loan vodă cel Cumplit, zis şi Armeanul
47 Grigore Foit, op. cit., pp. 73 - 74.

39 Grigore Foit, M onumente de cultură armeană ale Sucevei, in Suceava XI - XII. 1984 - 1985.
p 74. nota 22
4<J Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit.
41 P P Panaitescu H risovul lui Alexandru cel Bun pentru E piscopia armeana d in Suceava (

48 Corina Nicolescu. Ceramica, in R epertoriul m onum entelor şi obie cte lor de arta din tim pu l
lu i Ştefan cel Mare. Bucureşti. 1958. fig. 14
49 Radu Popa. Momea Mărgineanu-Cărstoiu. M ărturii de civiliza ţie m edievală românească. O
casă a dom niei şi o sobă m onum entală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare.
Bucureşti. 1979, p. 22. nota 23 Se consideră că cele "trei fragmente ile discuri sm ăliuitc pro\em m !

30 iu lie 1401 ). in RIR. IV. 1934, p. 50
<!‘>re Foit. Consem nări cu privire la unele descoperiri arheologice din ora şul Suceava, in

ile la decorul unei clădiri de / iii ... au lost eu siguranţă aduse aici din altă pane. oilală eu m o lo /u l

Suceava, XIII • XIV. 1986- 1987, pp 4 4 -4 6

ilcslim u um plerii g ro p ii"

"

cercetărilor de la curtea vornicului Oană de la Tulova-Vornicenii Mari şi nu fuseseră efectuate

V ii

i C Matei, Emil I Emandi. op. cit., p. 7 şi nota 11; idem, Habitatul m edieval rural din

ValiM M oldovei şi din bazinul Şom uzului Mare ( secolele XI - X V II), Bucureşti. 1982. p 113

La data publicării ‘ casei domniei" nu erau cunoscute rezultatele

săpăturile de la Spătăreşti "La Hate" care au arătat că şi construcţii de lemn erau decorate cu

''' : i l iî* i' .i r 'ctav Monoranu. Adrian Bătrâna, op. cit., p 92
1i
i ' M onumente de cultură armeana ale Sucevei, in Suceava XI - XII, 1984 - 1985

Sucevei a fost construită din bârne, acoperite cu un strat gros de lipitură din lut. amestecat cu paie

p 74 nota 22.
1 iro rrir K i 'ţ lliM in c ilo şi m ănăstirile m oldoveneşti din veacurile al XVII - lea şi al XVIII -

situaţie care l-a determinat pe Radu Popa să nu ia in seamă fragmentele de discuri descoperite aici.
considerându-le ca fiind aduse de aiurea.

lea, Bucureşti

50 Pentru data şi condiţiile dezafectării "casei domniei", cf Radu Popa. Momea Mărgineanu
Cârstoiu, op. cit., pp. 28 - 29

I '<' 1 i

Astfel, Johann Polci'

!!i S-au emis mai multe ipoteze referitoare la vechimea mănăstirii Zamca
Das arm enische K loster Zamka bei Suczawa in Bukowina. in JBLM

'.901, pp 54 - 5 5 ; presupune că in zonă a existat o mică mănăstire ortodoxă, clădită sub domnia lui

ceramică monumentală “Casa domniei" de pe Câmpul Şanţurilor de lângă Cetatea de Scaun a
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după un fragment de disc smălţuit in verde, descoperit in anul 1955 pe latura de
nord. Fragmentul respectiv prezintă o suprafaţă uşor albiată care are in centru o
proeminenţă tronconică, concavă în vârf şi perforată ( fig. 1 / 2 ). De remarcat că
acest disc - care ar putea fi foarte bine şi un buton de un format neobişnuit - are
piciorul de montare străbătut de un orificiu circular.
Este deosebit de dificil de încadrat cronologic această piesă de ceramică
ornamentală, ea fiind deocamdată singulară între piesele publicate ca
descoperite in Moldova51, un exemplar asemănător, dar nu identic, vom vedea
că a fost descoperit la Şcheia Oricum, considerăm că acest disc poate fi
încadrat, după culoarea de smalţ - verde deschis cu pete mai închise - in a doua
jumătate a secolului al XV - lea, când această nuanţă a fost frecvent folosită atât
la olăria de uz comun, cât şi la ceramica monumentală
De-a lungul timpului, in curtea clădirii nr 5 de pe strada 6 Noiembrie (
actuala stradă Ciprian Porumbescu ), clădire cunoscută sub denumirea de
"Hanul Domnesc" au fost descoperite, atât cu prilejul unor lucrări edilitare, cât şi
a unor cercetări arheologice, numeroase obiecte, rămase din păcate, în marea
lor majoritate inedite52' ceramică de uz comun, nesmăltuită cât şi smăltuită,
simplă şi sgraffitată, ceramică anatoliană pictată cu cobalt pe fond alb, cahle cu
un repertoriu ornamental variat, remarcându-se cele două exemplare decorate
cu cavaleri in turnir53, precum şi câteva fragmente de discuri şi butoni smălţuiţi
Butonul smăltuit în verde ocru se încadrează în grupa celor cu trei laturi
drepte, cu marginile uşor răsfrânte in sus54 ( fig. 1 / 4 ) Un disc are suprafaţa
uşor concavă şi in mijloc un buton conic plin ( fig 1 / 3 ). Piciorul discului,
cilindric, este gol în interior. Din aceeaşi zonă provine şi un fragment de disc, de
mici dimensiuni, probabil cu decor în relief şi picior de montare cilindric, gol. Cele
două fragmente sunt smălţuite în verde smarald.
Cantitatea mare de material arheologic, diversitatea sa, cât şi prezenţa
unor piese de ceramică monumentală precum cahle, discuri, butoni ornamentali,
ne permit să presupunem existenţa în zonă a unei bogate locuinţe boiereşti, cu
paramentul împodobit cu ceramică smăltuită şi dispunând de cel puţin o sobă din
cahle decorate cu subiecte inspirate de eposul cavaleresc şi viaţa de curte.
Tocmai prezenţa cahlelor cu cavaleri în turnir, care după părerea noastră au avut
drept prototip cele similare din locuinţa episcopului de Pecs. Ernnizst Zsigmond
do Cs.iktornya, din ordinul căruia, intre 1498 - 1500, se ridică în palatul episcopal
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o sobă55, ne face ca să datăm întreg complexul in acest timp, la sfârşitul
secolului al XV - lea şi începutul celui următor.
In anul 1959, cu ocazia lucrărilor pentru construirea liniei ferate Suceava
- Păltinoasa, la circa 600 m vest de marginea satului Şcheia, pe malul pârâului
Şcheianca. in punctul numit "Silişte", au fost descoperite importante urme de
locuire datând din perioade distincte: epoca bronzului, secolele II - III d Ch., evul
mediu. Dacă piesele arheologice din epoca bronzului56 şi cele carpice57 au fost
publicate, materialul medieval, cu mici excepţii58, a rămas din păcate inedit, mai
mult chiar, a dispărut şi toată documentaţia ştiinţifică de şantier
Printre numeroasele fragmente ceramice şi vase de uz comun, atât din
pastă cenuşie cât şi roşie, datând de la sfârşitul secolului al XIV - lea şi primele
decenii ale celui următor şi din tot secolul al XV - lea59, ceramică identică din
punct de vedere al tehnicii de lucru cu cea descoperită la Suceava, se detaşează
câteva vase şi fragmente de vase smălţuite şi / sau smălţuite şi decorate atât în
tehnica sgraffito cât şi cu pastile aplicate pe suprafaţa vasului, aşa numita
zmeură. Tot aici au fost găsite un fragment de cahlă de coronament, traforată.
tratată sub formă de zid de cetate cu creneluri şi merloane60, smăltuită in galben
crom ( fig. 1 /1 0 ), precum şi un fragment de disc smălţuit verde ocru.
Discul este de o formă mai puţin uzitată - vezi şi fragmentul de la Curtea
Domnească - aproape toată faţa uşor albiată fiind ocupată de un buton cilindric,
cu o proeminenţă în mijloc şi terminat cu un vârf ascuţit, concav. Piciorul de
montare, cilindric, plin, uşor evazat în partea inferioară, este disproporţionat de
mic ( 2,5 cm ) faţă de butonul tronconic din mijloc, de circa 6 cm ( fig. 1 / 5 ) De
remarcat că pe piciorul de montare al acestui disc de observă urme de mortar.

S5 Imre Holl, Kozepkori kălyhacsem pek M agyarorszagon, I, în BR, XVIII, 1958, pp 296 - 297, fig
96. 97
Mircea Petrescu-Dâmboviţa. Date noi relativ la descoperiri de obiecte de bro nz dc la
sfâ rşitu l epocii bronzului şi începuturile Hallstatt - ului in Moldova, in ArhM old. II - III, p 260
fig 6 /1 2 , Mircea Ignat. C o n trib u ţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt - ului tim p u riu
in ju d e ţu l Suceava, in Thraco-dacica, II, 1981. p 136, fig 2 / 2. 4. 6, 7 /1 - 3
5( Grigore Foit, Aşezarea dacica de la Siliştea Şcheii ( sec. II - III e.n. ), în Suceava, I, 1969. pp
23 - 36.

j8 Elena Busuioc. Ceramica de uz com un nesm ălţuită din M oldova ( secolul al XIV - lea până
■

B ise ricile lu i Ştefan cel Mare. in BCMI. XVIII. 1925, pp. 224 - 237. fig 358 - 371.
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începuturile ceram icii m onum entale in M oldova, in Omagiu lui George

O pftiM .ii i i

• ii l'if il . fig, 9 - 12, 14 - 16. 18, Paraschiva-Victoria Batariuc. op. cit., fig 1 -3.

roato ncojtn piosu se păstrează in colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava.
’’ ’■ I m m m

i
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viaţa cavalere.isc.i

i Batariuc Cahle din secolul al XV - lea decorate cu scene in spira te din
Suceava XIII - XIV. 1986 - 1987. pp 147 - 148. fig. 1 / 1 ,3 .

54 George Balş, op. cit fig 372

la m ijlo cu l seco lu lui al XVI - lea ), Bucureşti, 1975, pp. 41, 72 - 73, fig 34 / 1
5<J Material inedit, în colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei. Suceava. Pentru satul medieval din
punctul Siliştea Şcheii vezi Grigore Foii şi Mircea Ignat. O rizon tu ri noi de cercetare la Siliştea
Şcheii, in Zori Noi, din 15 februarie 1970. p 2

Cahle asemănătoare, dar nu identice, au fost descoperite la Vaslui, cf Rica Popescu. Catalogul
cahlelor din se co lu l al XV - lea de la "c u rţile d o m ne şti" - Vaslui ( I ), in AMM III - IV. 1981
1982. pp 114 - 115, fig 15 /1 - 2. 16 / 1 - 3. 1 7 / 1 - 3
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ceea ce dovedeşte că a fost pus în operă, montat în pararnent. şi nu că în zona
respectivă s-ar fi aflat un atelier de olărie care producea ceramică monumentală.
Diversitatea materialului ceramic, calitatea lui, diferită de ceea ce se
producea în epocă în ateliere rurale, cât şi prezenţa celor două specii de
ceramică monumentală - discul şi cahla de coronament - vin să probeze
existenta în zonă a unei curţi boiereşti datând de la sfârşitul secolului al XV - lea,
curte care avea paramentul împodobit cu ceramică monumentală, cât şi o sobă
de tipul celor gotice târzii sub formă de turn de cetate in stadiul actual al
informaţiei ne este imposibil să precizăm cui a apartmut acea curte boierească,
cea mai veche menţiune documentară a satului datând din anul 162261. oricum,
curtea a existat în zona Siliştea Şcheii, în imediata apropiere a oraşului Suceava,
iar toponimul S iliş te indică faptul că aici a existat o vatră de sat62
lată, deci, că o cercetare amănunţită a vastei colecţii de arheologie
medievală a Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava, ne-a prilejuit
redescoperirea unor obiecte care au aşteptat, uitate, aproape patru decenii, spre
a fi din nou cercetate şi făcute cunoscute
Fără a fi ele insele deosebit de spectaculoase, in unele cazuri este
vorba de fragmente de câţiva centimetri, piesele prezentate permit formularea
unor ipoteze, care incită la noi cercetări şi reconsiderări privind istoria şi aspectul
unor monumente existente ori dispărute din Suceava, precum: o încadrare
cronologică mai exactă a bisericii Sfânta Paraschiva de la Şipot, construită in
vremea domniei lui Ştefan cel Mare şi, de ce nu, poate chiar o ctitorie a ilustrului
voievod: existenţa unei construcţii - posibil o biserică cu decor ceramic - la
Zamca, în ultimele două decenii ale secolului al XV - lea, ştiri despre paramentul
exterior al controversatei "case a domniei" de pe Câmpul Şanţurilor de lângă
Cetatea de Scaun a Sucevei, cea care a adăpostit o adevărată capodoperă a
artei lutului - soba gotică târzie in varianta sa moldovenească, prezenţa unei
locuinţe boiereşti în Suceava, în zona unde astăzi se află “Hanul Domnesc" şi
unde s-a presupus recent că se aflau, în secolul al XVII - lea, casa "cu pivniţă şi
zid" a lui Miron Barnovschi63; prezenţa decorului ceramic al paramentelor de la
Curtea Domnească din Suceava, existenţa unei curţi boiereşti la Siliştea Şcheii,
la sfârşitul secolului al XV - lea, cu o rafinată ornamentaţie ceramică a zidurilor
exterioare şi cu un element de confort, soba din cahle, în formă de turn de
cetate

*'* Voit'vorltil Ştolan Tomşa întăreşte mănăstirii Sfăntu llie o bucată de loc din satul Şchei "cu palm
i i

i i >luu .iin dc pământ din hotarul acestui s;it. care sat Şchei şi acest hotar este drept domnesc,

.1 . uli.iioi .1....... ilu l i cetatea noastră Suceava", cf. DIR, A, veac XVII. voi V. pp 172 - 173, nr 237

^ lonju luni,in T oponim ic românească. Bucureşti, 1963, pp 258; 445.
Emil i * rnandi Mihai Ştefan Ceauşu, C o n trib u ţii de m o rfolog ie urbană la cunoaştere»
isto rie i o ra şu lu i Sucoava, 1388 - 1988. în Suceava, XV, 1988, p 151
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Ne-am permis să formulăm, pe baza acestor materiale arheologice,
ipoteze ca cele de mai sus, cu gândul că, in urma unor investigaţii adecvate,
concluziile la care s-a ajuns prin cercetările anterioare pot fi îmbogăţite, nuanţate
sau precizate mai convingător, fie şi numai la nivel de detaliu

DECO IJV EU TES INEDITES DE C E R A M IQ U E M O N U M EN T A LE A SUCEAVA
- resume Une caractenstique des monuments de la Moldavie medievale esf conslituee
par la presence de la decoration en ceramique, qui se deploie sur les fagades des
immeubles - laiques et religieux - en y foţmant une somptueuse parure polychrome
Le plus ancien monument de -Moldavie, aux fagades decorees de ceramique
polychrome el qui ait ete preserve jusqu'a present est l'eglise Sfânta Treime ( La Sainte
Trinite ) de Şiret, batie a la fin du XIV - e siecle par le prince Petru I Muşat Pendant le
regne d'Etienne le Grand, ce procede decoratif a connu son developpement maximal,
car a cette epoque on utilise aussi bien les disques simples que ceux ayant une
decoration figurative, des boutons ornementaux, des briques emailees
Les decouvertes fortuites, tout comme les fouilles archeologtques faites a
Suceava le long des annees ont mene a l'enrichissement de nos connaissances pour ce
qui est d'autres monuments aussi maintenant disparus, dont les fagades etaient ornees
de decoration en ceramique.
A Suceava on a decouvert quelques fragments qui peuvent etre encadres dans
la categorie de la ceramique monumentale les briques emaillees, les disques simples
ou a decoration figurative, les boulons emailles
A Şipot, dans la zone ou se trouve l’eglise Sainte Paraschiva. fondee a l'epoque
d'Etienne le Grand, on a trouve des fragments de disques decores avec la rosette et le
cert, tout comme des briques emailles bleu turquoise Dans le perimetre de l’eglise
armenienne Saint Auxence ( le monastere de Zamca ), bati au XVII - e siecle. on a
decouvert des briques pour le paviment, des briques emaillees et des fragments de
disques avec la rosette et le cerf Sur Câmpul Şanţurilor ( le Champ des Fosses ). tout
pies de la Citadelle Princiere, dans "la maison du prince” . qui date de la periode 1480 1497 on a trouve des fragments de disques ayant une decoration figurative et nes
boutons ornementaux A la Cour Princiere, dans 13 zone situe au no 5 de la rue Ciprian
Porumbescu ( “L’Auberge Princiere") et a Siliştea Şcheii on a decouvert des fragments
de boutons emailles
Sur la foi de ces objets inedits, qui ont attendu plus de quatre decennies dans
es riches collections d’archeologie medievale du Musee de la Bucovine, l’auteur avance
plusieurs hypotheses, qui incitent a de nouvelles recherches et reconsiderations au sujel
de l’histoire et de l’aspect de certains monuments existanls ou disparus de la Suceava
medievale: la construction de l’eglise Sainte Paraschiva de Şipot entre 1487 - 1496,
lorsqu’on utilisait des disques a decoration figurative; l'existence. dans la zone de l'actuel
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monastere de Zamca. d'un bâtiment - une eglise, probablement - dresse pendant le
meme intervalle. 1487 - 1496; "la maison du prince" du Champ de Fosses et la Cour
Princiere avaient des fagades decorees de ceramique polychrome: l'existence, dans la
zone de l'Auberge Princiere. et a Siliştea Şcheii de demeures, appartenant probablement
a de grands boyards. a la fin du XV - e siecle, richement decorees de ceramique
monumentale.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1

1. fragment de disque decouver* dans la zone A du Champ des Fosses, a cote
de la Citadelle Princiere. 2. fraoment de disque decouvert a la Cour Princiere: 3.
fragment de disque decouvert a l'Auberge Princiere; 4. fragment de bouton
triangulaire decouvert a l'Auberge Princiere: 5. fragment de disque decouvert a
Siliştea Şcheii: 6. fragment de disque ornee d'une rosette du type "vriile"
decouvert a Şipot. l'eglise Sainte Paraschiva; 7. fragment de disque decore d'un
cerf ayant une corde autour du cou, decouvert a Zamca; 8. fragment de disque
decore d'un cerf, decouvert a Şipot, l'eglise Sainte Paraschiva: 9, fragment de
disque decore de dragons enlaces dans un combat acharne decouvert a "la
maison du prince" sur le Champ de Fosses. 10, fragment de carreau de poele
de couronnement decouvert a Siliştea Şcheii

Fig. 1 . - 1 , fragment de picior de montare descoperit in zona A de pe Câmpul Şanţurilor, lângă
Cetatea de Scaun. 2. fragment de disc descoperit la Curtea Domnească; 3. fragment de disc
descoperit la Hanul Domnesc. 4. fragment de buton descoperit la Hanul Domnesc. 5, fragment de
disc descoperit la Siliştea Şcheii 6. fragment de disc decorat cu rozetâ tip "vârte)" descoperit la
Şipot. biserica Sfânta Paraschiva; 7, fragment de disc decorat cu cerb descoperit la Zamca; 8.
fragment de disc decorat cu cerb descoperit la Şipot, biserica Sfânta Paraschiva, 9. fragment de
disc decorat cu balauri încleştaţi in luptă descoperit la 'casa domniei" de pe Câmpul Şanţurilor, 10.
fragment de cahlă de coronament descoperită la Siliştea Şcheii
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RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ŢĂRILOR ROMÂNE
iN EVUL MEDIU
CERCETATE ÎN ISTORIOGRAFIA STRĂINĂ INTERBELICĂ
VENIAMIN CIOBANII

Sfârşitul primului război mondial şi desăvârşirea sau reconstituirea
statelor naţionale din centrul, estul şi sud-estul Europei au avut urmări pozitive şi
in domeniul istoriografiei. Este vorba, înainte de toate, de faptul că ştiinţa istorică
din aceste ţări a început să beneficieze nu numai de un nou cadru organizatoric,
mult mai adecvat specificului său şi cerinţelor naţionale, ci, mai ales, de noi
surse de informare. Reorganizarea sau înfiinţarea noilor arhive şi biblioteci
centrale sau zonale a permis istoricilor să pună în circuitul ştiinţific noi date şi
fapte istorice, pe baza cărora s-au putut aborda cele mai diverse aspecte ale
istoriei interne sau ale celei a istoriei relaţiilor internaţionale in acest context şi
raporturile interstatale, bilaterale sau multilaterale, din sud-estul Europei evului
mediu au început a fi abordate dintr-o perspectivă istorică mai largă Concludent
din acest punct de vedere este saltul, îndeosebi cantitativ, înregistrat de
producţia istoriografică polonă1
Un loc nu lipsit de importanţă în cercetările istoricilor polonezi din
perioada interbelică l-a ocupat şi istoria raporturilor politice româno - polone.
Problema Mării Negre h cea a Mării Baltice au constituit cele "două probleme
fundamentale" asupra cărora şi-au concentrat atenţia unii dintre cei mai
cunoscuţi istorici polonezi, aparţinând atât vechii generaţii, dar, mai ales. celei
tinere. încâ din primii am ai perioadei interbelice Cea dintâi a fost abordată,
îndeosebi sub raportul importanţei sale pentru istoria relaţiilor dintre ţările
române, Imperiul otoman, tătari şi polonezi2.
Explicaţia acestui interes poate fi sesizată din precizările făcute de
marele istoric polonez Olgierd Gorka. Potrivit opiniei sale, "în problemele
româneşti a curs mai m ult sânge polonez, decât in luptele eu cei mai puternici
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duşmani, in orice caz mai m ult decât în toate luptele polono - germane"3. Cu
alte cuvinte, "problem a sud-estică a istoriei vcchii Republici N obiliare Polone se
rezumă la trei denum iri .... adică Ungaria, te rito riile valaehe sau. mai precis,
româneşti şi Ucraina, subordonate toate raporturilor eu statul turcesc, cu anexa
sa tălărască"4. Eruditul istoric polonez a mai ţinut să precizeze, tot cu acelaşi
prilej, că "problem a M ă rii Negre a apărut mai devreme în istoria I ituaniei, decât
in istoria Poloniei şi in trecutul nostru a intrat ca o problemă politică
lituaniană"5. Aducând acest amendament, Olgierd Gorka nu putea avea in
vedere, desigur, decât caracterul şi structura politico - instituţională a uniuni:
personale polono - lituaniene, in toată perioada cât a functionat ca atare.
Trebuie de remarcat, însă, că sporirea considerabilă a surselor de
informare a pus în faţa istoricilor polonezi, îndeosebi a celor din tânăra generaţie
interbelică, necesitatea unei interpretări a lor, cu mai mult discernământ şi
probitate ştiinţifică. Ea a fost limpede formulată de acelaşi Olgierd Gorka in
cadrul lucrărilor celui de al IV -lea Congres al istoricilor polonezi, care s-au
desfăşurat la Poznan. în luna decembrie 1925 Examinând stadiul şi rezultatele
cercetărilor efectuate până atunci in Polonia. în domeniul istoriei relaţiilor polono
- române, amintitul istoric polonez făcea o serie de constatări deosebit de
pertinente După convingerea sa, evenimentele referitoare la acele relaţii
fuseseră tratate în istoriografia poloneză antebelică in mod tangenţial şi fals. fără
a fi corelate între ele şi, mai mult chiar, nici nu fuseseră luate in considerare în
explicarea evoluţiei istorice a Poloniei
Pentru remedierea situaţiei, el postula atunci crearea mijloacelor
auxiliare cercetăm istorice fundamentale, prin "publicarea unei b ib lio g ra fii .1
re la ţiilo r polono - române, care ar include toate p u b licaţiile p ri\ inel relaţiile
politice, culturale şi economice dintre Polonia şi România; publicarea de
cataloage a surselor istoriei re la ţiilo r polono - române, care să meargă până la
sfârşitul secolului al X V II - lea: publicarea unei sinteze a re la ţiilo r polono române care ar permite revizuirea o p in iilo r greşite in acest domeniu, o p in ii care
persistă atât in istoriografia poloneză cât şi în cea românească"6.
Dezideratele formulate atunci au rămas, totuşi, in perioada interbelică, in
cea mai mare parte, in această fază Căci, deşi au fost date la iveală noi
informaţii din sursele interne şi externe, istoriografia polonă a continuat să fie
tributară unei interpretări neanalitice a datelor şi faptelor istorice. Şi nu numai a

i <’*>! ',<jns Jozef Feldman, Udzial Polski w badaniach nad h isto ria now ozytna (
i’ îi iMit .i I ’ otofnoi la cercetările in domeniul istoriei moderne ), in K w artalnik Historyczny,
KoMnik i i .'■■\/yî Ml. Lwow. 1937. p 458-459.
• Brom-,ia,', i nm!>in >.i Oskar Halecki, Marceli Handelsman. L'h isto rio g ra p h ie po lo naise du

Olgierd Gorka. Dziejowa rzeczyw istosc a racja stanu p o lski na po lu dniow ym w sch od zie (
Realitatea istorică şi raţiunea de stat poloneză în sud-est), Warszawa, 1934, p 9
' Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 18

X IX "10 cit du XXn " ‘ siecle In VII0 C ongres International des Sciences H istoriques. Varsovm
Cf J
1933, p 3

A

Gierowski. Recherches su r l'h isto ire des relations polono-roum aine dans la

Hcpublique Populaire de Pologne in Revue Roumaine d'H istoire nr 4, 1973. p 673
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celor ce priveau relaţiile bilaterale polono - române, ci şi a celor pe baza cărora
trebuia explicată poziţia internaţională a ţărilor române, aşa cum a fost ea in
diferitele faze ale evoluţiei lor istorice in decursul evului mediu, şi reliefate rolul şi
aportul lor la dezvoltarea acestora. Consecinţa firesccă a acestei stări de lucruri
au constituit-o concluziile eronate sau, uneori, de-a dreptul tendenţioase,
strecurate în multe dintre lucrările aparţinând unor istorici de marcă care au
aDordat problemele enunţate

Agravarea pericolului otoman, datorită supunerii, rând pe rând, a statelor
balcanice, la sfârşitul secolului al XIV -lea, a sporit în mod implicit şi importanţa
ţărilor române în raporturile internaţionale din sud-estul Europei Ea a fost, însă.
înţeleasă de factorii politici din Europa vremii nu în sensul antrenării lor la
cruciada antiotomană, în calitate de parteneri cu interese individuale şi generale,
ci, doar ca un mijloc de consolidare a poziţiilor detinute sau avute în vedere de
principalii competitori de atunci la supremaţia politică şi economică în zona
Dunării de Jos: Imperiul otoman şi Regatul feudal maghiar Constatarea, e drept,
doar implicită, a fost făcută şi de istoricul polonez Boleslav Stachoii, în
cunoscuta sa monografie consacrată raporturilor Poloniei cu Imperiul otoman,
până la ocuparea de către cel din urmă a cetăţilor maritime moldoveneşti Chilia
şi Cetatea Albă'"
Astfel, organizarea de către Sigismund de Luxemburg a cruciadei
antiotomane, ce-a eşuat lamentabil la Nicopole ( 29 septembrie 1396 ), s-a
datorat, după autor, faptului că atacarea, în anul 1394 a Ţării Româneşti de către
turci, ocazie cu care au fost atinse şi graniţele Transilvaniei, a constituit "violarea
flagrantă a intereselor ungare In Ţara Românească"8 Căci, preciza el, "Ungaria
s-;i considerat întotdeauna drept suzerană a acestei ţări şi. adesea, zdrobind
rezistenţa d om nilor, şi-a atins scopurile sale"9
Obiectivul esenţial urmărit de autor in paginile monografiei citate l-a
constituit explicarea poziţiei Poloniei faţă de problema orientală. în perioada pe
care a luat-o în discuţie. Odată cu instalarea la conducerea Poloniei a dinastiei
jagellone, orientarea politicii externe poloneze a suferit modificări evidente, in
comparaţie cu epoca Piaştilor, datorită întinselor teritorii răsăritene controlate de
Lituania De aceea. Polonia nu putea să rămână indiferentă fată de profundele
mutaţii politice care aveau loc in Balcani, la sfârşitul secolului XIV.
Ca urmare, problema otomană începea să capete contururi nu numai
pentru faptul că instalarea otomanilor în Balcani intercepta calea de legătură
directa ;i Poloniei cu Constantinopolul, capitala lumii creştine ortodoxe. On.
H

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ŢĂRILOR ROMÂNE ÎN EVUL MEDIU

tendinţa bisericii lituano - ruse, de a se sustrage autorităţii Moscovei, impunea un
strâns contact cu cercurile ecleziastice greceşti in plus, apropierea otomanilor
de Ţara Românească şi Ungaria a trezit oarecare nelinişte şi cercurilor
conducătoare poloneze, întrucât cele două state constituiau coridorul ce separa
posesiunile otomane de cele sud-estice poloneze, deoarece ele constituiau
"singurul teren pe care politica poloneză putea veni în contact direct cu
tu rc ii" 10. Dar, deşi la această situaţie nu s-a ajuns decât mult mai târziu, autorul
a fost de părere că evenimentele care s-au derulat la sfârşitul secolului XIV şi
începutul secolului XV in spaţiul carpato-danubian au constituit premisele
raporturilor polono - otomane şi, îndeosebi ale colaborării polono - otomane in
problemele rom âneşti11. Cu alte cuvinte, Boleslaw Stachoh a încercat să fixeze
iocul ţărilor române în raporturile politice dintre Polonia şi Imperiul otoman
Cel mai important dintre acestea l-a constituit, potrivit aprecierii sale.
depunerea de către Petru I a omagiului de vasalitate faţă de Coroana polonă Ca
urmare, Coroana polonă a dobândit baza legală pe care şi-a fundamentat, în
permanenţă, pretenţiile de suzeranitate asupra Moldovei. Astfel, ea intra în
concurenţă cu pretenţiile similare avansate de Ungaria şi Poarta otom ană12.
in ceea ce priveşte geneza amintitului omagiu de vasalitate, istoricul
polonez remarca, cu deplin temei, că nu putea fi vorba de o ameninţare
turcească, pentru contracararea căreia Moldova ar fi avut nevoie de sprijinul
Poloniei, deoarece, la acea dată, otomanii nu trecuseră încă Dunărea Din
contra, întreaga explicaţie trebuie căutată pe de o parte, în natura raporturilor
moldo - maghiare, iar pe de alta. in cea a relaţiilor polono - maghiare. "Petru I a
acceptat noua suzeranitate - pretindea autorul - desigur din teama ca
protectoratul maghiar să devină permanent. Deci se pare că acest considerent a
prevalat, in tim p cc acceptarea dc bună voie a proiecţiei Poloniei avea s;î
contribuie la dobândirea unor co n d iţii mai favorabile de dependenţă, in pofida
faptului că îşi lega soarta de cel mai puternic dintre riv a li" ( aluzie la rivalitatea
cu Ungaria ) ( s. ns. )13.
Aşadar, Boleslaw Stachoh a adus o contribuţie de natură interpretativă,
de mare valoare, la cunoaşterea genezei raporturilor de vasalitate - suzeranitate
dintre Moldova şi Polonia. Ea constă în faptul că a precizat nu numai
împrejurările stabilirii lor, ci şi natura acestora, în sensul că a sesizat că ele au
fost întemeiate pe consimţământul liber exprimat al domnului moldav şi al
celorlalţi factori de conducere ai statului care au înţeles şi au acceptat
suzeranitatea Coroanei polone, ca pe o protecţie faţă de tendintele anexioniste

11 ,v .ţ.ichon. P olityka P olski wobec T urcji i akcyi an tytu reckie j w w ieku XV utraty K ilil I

B la lo g o ro d u ( 14H4 ) ( Politica Poloniei faţă de Turcia şi acţiunile antiturceşti in secolul XV până I#
pierdere.! < tulim ţ i Cetăţii Albe ( 148<t) ) . Lwow, 1930
8 Ibidem |> 1‘>
>J Ibidem
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11 Ibidem
12 Ibidem. p 20.
' 3 Ibidem, p. 21
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menifestate de Coroana maghiară, şi nicidecum ca pe o subordonare efectivă
sau aderare necondiţionată la obiectivele şi interesele politicii externe poloneze
in această zonă. O protecţie la care Moldova era îndreptăţită să aspire cu atât
mai mult, cu cât, prin ocuparea de către Polonia a Rusiei Roşii, un teritoriu a
cărui populaţie era de aceeaşi religie cu cea moldoveană, cu care se afla, deja,
în raporturi politice, ecleziastice şi economice, statul polono - lituanian devenea o
putere cu o mare pondere în raporturile internaţionale din estul şi sud-estul
Europei. în general, în cele ale spaţiului carpato-danubian, în special14
Autorul a analizat geneza şi caracterul omagiului de vasalitate nu numai
din punctul de vedere al intereselor şi avantajelor moldoveneşti, ci şi a celor
poloneze. Astfel, el aprecia, in mod judicios, faptul că avantajele politice au fost
evidente şi pentru statul polono - lituanian. Ele s-au concretizat în aceea că şi-a
asigurat stăpânirea asupra Rusiei Roşii - "m ărul discordiei" dintre Polonia şi
Ungaria - a încercuit Ungaria şi dinspre sud-est şi, ceea ce este foarte important,
"şi-a deschis calea eătre Valachia dunăreană"15, adică către Ţara Românească.
Cu alte cuvinte, Boleslaw Stachoh a adus în discuţie obiectivele politicii
răsăritene a dinastiei jagellone care vizau înlăturarea influenţei maghiare de la
Dunărea de Jos şi înlocuirea ei cu cea polonă, in felul acesta, autorul a abordat,
in mod implicit, problema locului ţărilor române şi în cadrul raporturilor politice
polono - ungare.
Instaurarea suzeranităţii asupra Moldovei a contribuit la agravarea
tensiunii existente, deja, în raporturile dintre cele două regate, ca urmare a
ocupării de către Polonia a Rusiei Roşii. Cum împrejurările de natură generală şi
particulară nu erau propice lichidării conflictului pe calea armelor. în aşteptarea
momentului prielnic, fiecare dintre cele două părţi a desfăşurat o susţinută
acţiune politico - diplomatică, în vederea creării unor corespunzătoare sisteme
de alianţă in acest context a plasat, deci, autorul şi alianţa defensivă încheiată
de Polonia cu Mircea cel Bătrân, in anii 1389 - 1390, ceea ce constituie o
interpretare in deplin acord cu realitatea istorică16:
Cu acel prilej, autorul a avansat şi ipoteza potrivit căreia, prin alianţa cu
Polonia, Mircea cel Bătrân nu viza numai asigurarea ţării sale fată de
ameninţarea maghiară, ci şi fată de cea otomană. Ca argument, el a evocat
includerea in tratatul amintit a clauzei referitoare la o eventuală acordare de
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ajutor şi împotriva altui duşman decât Ungaria17. Mai mult chiar, pentru a-şi
susţine ipoteza, istoricul polon a forţat interpretarea clauzei restrictive, introdusă
de Mircea în tratatul amintit, prin actul de la 20 martie 1390 Este vorba de
angajamentul asumat de regele polon de a nu declanşa războiul cu Ungaria, fără
a-l informa, în prealabil, pe domnul român, caz în care cel din urmă nu ar mai fi
fost obligat să-i dea concursul, precum şi cel de a aproba pacea sau alte tratate > •
pe care Mircea le-ar fi încheiat cu Ungaria şi in care ar fi fost inclusă şi Polonia,
bineînţeles cu respectrarea intereselor ei in raporturile cu regatul maghiar
Istoricul polonez, deşi aprecia clauza amintită, in mod just, ca o portiţă deschisă
către concilierea munteano - maghiară, în schimb, a fost convins că ea era
introdusă fără ştirea domnului Ţării Româneşti de către delegaţii săi la tratative,
"sub influenţa partidei boiereşti partizană a s p rijin irii pe Ungaria, de vreme ce.
in eele din urmă, M ircea ( actul a lost dat la l.w ow la 7 iu lie I3 9 I ) nu a
confirm at această redactare, ci. încă mai înainte a avertizat in mod expres
îm potriva tuturor tendinţelor contrare ale supuşilor s ă i"18
in realitate, clauza amintită a fost inclusă la cererea expresă a domnului
ea fiind determinată de încercările evidente făcute de Sigismund de Luxemburg
pentru a se concilia cu Mircea cel Bătrân. Această conciliere era dictată de
necesitatea imperioasă a coordonăm eforturilor celor două ţări împotriva
expansiunii otomanilor care, după bătălia de la Cossovo, au atacat Banatul
Timişoarei, iar în anul 1391 şi Ţara Românească. Cu alte cuvinte, Boleslaw
Stachoh a considerat că Mircea cel Bătrân putea să-şi realizeze obiectivele sale
de politică externă, doar cu ajutorul Poloniei Ceea ce nu corespondea realităţii,
de vreme ce nu Polonia, ci Ungaria era direct interesată în stăvilirea expansiunii
otomane, la fel de periculoasă şi pentru interesele ei, ca şi pentru cele ale Ţării
Româneşti.
Dar, dacă din acest punct de vedere exista o convergenţă intre politica
Ţării Româneşti şi cea a Ungariei in spaţiul Dunării de Jos, fapt remarcat şi de
autorul monografiei in discuţie19, in schimb, el nu a sesizat, cu toată claritatea
necesară, rolul pe care această convergenţă l-a avut în acceptarea de către
regele polon a omagiului de vasalitate depus de Vlad I. domnul pus de turci şi
partida boierească turcofilă pe tronul muntean, in locul lui Mircea. El s-a limitat,
doar, la a menţiona posibila iniţiativă a Poloniei in acest domeniu, ca urmare a
naturii raporturilor sale cu Ungaria, motiv pentru care. de altfel, şi Vlad I o
considera ca pe aliatul său natural, împotriva lui Mircea cel Bătrân, sprijinit de
Sigismund de Luxemburg De asemenea, nu a dezvoltat ideea potrivit căreia

“ IliiM flo r,ip<muri cu vecinii din l ’odoha - afirma autorul in acest sens - cran favorabile şi. ileei.
.Iunie i!. M oldova mai ales datorită şi poziţiei pe care o avea lată de lumea tătară, deoarece,
aţinu

i * .ni l
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m m ilK.i polono - lituaniană s-a ajuns Ia unirea intr-o singurii mână a tuturor
m.itr l i nord cu Iciito rtu l M oldovei, dom nul moldovean s-a grăbit să iasă in

întâm pinau.i .. . Im l.i v lln penliu a intra sub su/.cranilatca sa" ( cf ibidem , p 22-23 )
15 Ibidem p . ' .M
Ibidem . p 23-25

17 "M enţiunea din tratai despre un eventual ajutor îm potriva alto r duşmani ar dovedi ca Mircea
spera că va putea găsi in puternicul stat polono - lituanian ajutor şi îm potriva turcilor" ( cf ibidem,
P 25 ).
18 Ibidem
19 Ibidem . p 19
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speranţele puse de cercurile conducătoare poloneze în alianţa cu Mircea s-au
dovedit a fi fost neîntemeiate20.
Neîntemeiate, precizăm noi, de vreme ce amintitele cercuri sperau să-şi
adjudece supremaţia in spaţiul carpato - danubian, nu pe calea unei confruntări
armate decisive - pentru care, cum just aprecia şi autorul, nici Polonia şi nici
Ungaria nu dispuneau de resursele necesare, fiecare din ele fiind nevoită să facă
fată şi altor probleme stringente21 - ci pe calea politico - diplomatică, prin
intermediul domnului Ţării Româneşti. Ori, acesta din urmă s-a dovedit fidel
propriilor sale interese care nu erau şi cele ale aliatului său polon. Prin urmare.
era de presupus, şi nu fără temei, că, odată pericolul otoman înlăturat, ca
urmare a colaborării munteano - ungare, nu ar fi fost pusă la încercare şi în
domeniul raporturilor ungaro - polone. De aceea, înlăturarea lui Mircea nu putea
fi decât un eveniment salutar pentru obiectivele promovate de diriguitorii politicii
externe poloneze, de vreme ce Vlad I s-a grăbit să recunoască suzeranitatea
Coroanei polone, ceea ce Mircea nu făcuse in felul acesta, Coroana polonă
înlătura suzeranitatea maghiară de la Dunărea de Jos şi, încă, fără a fi fost
nevoită să se confrunte cu vechiul său adversar pe câmpul de luptă. Evitând
aprofundarea acestei probleme, Boleslaw Stachoh a evitat şi abordarea
chestiunii locului pe care l-a avut Ţara Românească, in răstimpul scurt al
domniei lui Vlad I, in raporturile politice polono - otomane
Mai puţin explicită, din motive, de altfel, obiective, este schiţată poziţia
ţărilor române in raporturile internaţionale din această zonă. de la sfârşitul
secolului XIV, in monografia dedicată dinastiei jagellone de către un alt mare
istoric polonez, Ludwik Kolankowski22. Motive obiective, de vreme ce specificul
lucrării nu-i permitea autorului să se angajeze, cel puţin pentru această perioadă,
într-o analiză detaliată, cum ar fi meritat, de altfel, a contradicţiilor de interese
dintre regatul maghiar şi statul polono - lituanian în spaţiul carpato - danubian.
Cele câteva menţiuni ale importanţei acestui spaţiu pentru configuraţia politică
din această parte a Europei denotă faptul că autorul monografiei nu a ignorat-o
Reţinem, in această ordine de idei. aprecierea potrivit căreia una dintre cauzele
care au contribuit la eşuarea, în fond, a înţelegerii polono - 'ungare, din luna
februarie 1395, s-a datorat "antagonism ului cu Ungaria din cauza Rusiei ( Roşii n ns ) şi a declarării pentru Polonia a vech ilor vasali ai Coroanei Sfântului
Şld'au. dom nii moldovean, muntean şi chiar basarabean"23.
Valoarea acestei afirmaţii este. însă, diminuată de echivocul formulării.
C/ici termenii "declarării pentru Polonia a vechilor vasali ai Coroanei Sfântului

2i- Lud.', k i

' ■

Lwow. 1933
2^ Ibidem. p .'•!

■ Polska Jagiellnow. Dzie polityczno ( Polonia Jagellonilor Istoria politică ).
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Ştefan . . . " lasă câmp liber oricărei interpretări. în plus, autorul a mai inventat un
nou stat, şi anume cel "basarabean", ceea ce este un rion sens, de vreme ce era
deja cunoscută, de multă vreme, cel puţin în istoriografia românească, geneza
etimologiei de "Basarabia" şi aria geografică pe care o îngloba. Să reţinem, în
schimb, faptul că autorul a sesizat direcţiile politicii orientale a dinastiei jagellone,
dominată de "ideea strângerii în graniţele statului polono - lituanian a întregii
Europe răsăritene"24, din care făceau parte, bineînţeles, şi ţările române.
Locul ţărilor române, îndeosebi cel al Ţării Româneşti, în raporturile
polono - ungaro - otomane, de la sfârşitul secolului XIV, a fost abordat şi de un
alt istoric polonez, cunoscător al izvoarelor turceşti25. Potrivit opiniei sale, alianţa
dintre Mircea cel Bătrân şi Vladislav Jagello, din anii 1390 - 1391, s-a datorat nu
ameninţării otomane, ci celei maghiare care era mult mai reală pentru Ţara
Românească, decât cea dintâi. Ca urmare, autorul a lăsat să se înţeleagă că
atacul otoman asupra Ţării Româneşti, din anul 1394, s-a datorat tocmai acelei
alianţe26. Ambiguitatea formulării nu permite să se sesizeze clar opinia autorului.
De aceea, nu o putem aprecia decât presupunând că a avut în vedere - repetăm,
este doar o simplă presupunere - faptul că deteriorarea raporturilor dintre Ţara
Românească şi Ungaria nu putea fi decât avantajoasă, din punctul de vedere al
obiectivelor politicii otomane în Balcani, de vreme ce era limpede că Polonia nu
putea, din motive ce nu mai trebuie repetate, pune, efectiv, sub semnul întrebării
proiectele Porţii din această zonă. De altfel, autorul era convins că otomanii
ignorau totalmente obiectivele Poloniei în legătură cu Ţara Românească, in
schimb, statul polono - lituanian căpăta - prin angrenarea sa în conflictele de
interese ungaro - otomane din spaţiul carpato - danubian - un motiv în plus
pentru a se interesa, îndeaproape, de evoluţia raporturilor munteano otomane27.
in acest fel, autorul a trebuit să urmărească, mai îndeaproape, locul Ţării
Româneşti în raporturile otomano - ungare. Consolidarea poziţiei otomanilor în
Ţara Românească constituia, potrivit opiniei sale, o ameninţare reală pentru
securitatea graniţelor sud-estice ale Ungariei28. Ca urmare, tratatul lui Sigismund
de Luxemburg cu Mircea cel Bătrân, de la Braşov, din 7 martie 1395, a fost
calificat de către Eugeniusz Zawalinski, drept o încercare a regelui maghiar de a
contrabalansa influenţa polonă şi otomană din Ţara Românească29.

24 Ibidem, p 28.
25 Cf. Eugeniusz Zawalinski. Polska w kronikach tureckich XV i XVI w ( Polonia in cronicile
turceşti din secolele XV şi X V I), in Collectanea O rientalia, nr. 14, Stryi, 1938.
26 Cf Ibidem . p. 21

Ibldom . p 26.

21 Ibldom
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27 Ibidem. p. 22
28 Ibidem
29 Ibidem
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Dar, ca şi în cazul lui Boleslaw Stachon, autorul monografiei în discuţie
nu a întreprins o analiză mai aprofundată a raporturilor polono - otomane, cu
efectele lor asupra poziţiei internaţionale a Ţării Româneşti, aşa cum se
prefigura ea în timpul domniei lui Vlad I. Astfel, Eugeniusz Zawalinski ar fi putut
explica şi cauzele atât de ordin intern, cât şi de ordin extern care au concurat la
rapida înlăturare a domnului impus de turci, cu tacitul consimţământ al statului
polono - lituanian
Angajarea tot mai accentuată a Poloniei în conflictele cu Moscova şi
teutonii, generate de interesele lituaniene, înainte de toate30, a contribuit la
diminuarea sensibilă a interesului statului polono - lituanian fată de Ţara
Românească. Această modificare de optică în politica orientală a dinastiei
jagellone - operate la începutul secolului XV - a fost sesizată de istoricul polonez
Boleslaw Stachon, ca urmare a analizării tratatelor încheiate de Vladislav Jagello
cu Mircea cel Bătrân, din anii 1403 - 1410 şi 1411. Potrivit opiniei sale, acestea
au fost "superficiale şi temporare" şi nu numai că nu au avut nici o pondere, dar
nici măcar nu au mfluentat. într-un fel oarecare, raporturile polono - otomane31
Căci, adăuga el, "Polonia, interesată in menţinerea influenţei asupra Valachiei
iransdanuhiene ( adică a Moldovei - n ns ) nici nu se preocupa de ea" ( adică de
Ţara Românească - n ns. )32. De altfel, nici nu ar fi avut vre-o şansă, de vreme
ce "această ţară ( adică Ţara Românească - n ns ) a rămas terenul
co n fru n tă rilo r de interese exclusi\ maghiare şi turceşti, cu prevalarea celor din
urmă. inccpând cu am il I4 0 7 "33 Limitându-şi interesele in spaţiul carpato danubian, exclusiv asupra Moldovei, asupra căreia nu a mai admis nici o altă
influenţă, Polonia a câştigat bunăvoinţa Porţii otomane care s-a abţinut de la acte
ostile statului polono - lituanian, până în a doua jumătate a secolului XV34.
Prin urmare, fără a mărturisi explicit, autorul sugera geneza
compromisului polono - otoman în problema statutului politico - juridic al statului
românesc, din a doua jumătate a secolului XV şi întreg secolul XVI. Formularea
este. totuşi, intrutotul eliptică, deoarece nu a explicat cauzele care au determinat
statul polono - lituanian să-şi restrângă aria intereselor doar asupra Moldovei A
făcut-o constrâns de situaţia internaţională in care se afla în perioada amintită,
schitatâ cum am mentionat, de Ludwik Kolankowski Pentru rezolvarea
conflictului cu teutonii, alimentat, cu stăruinţă, de regele Ungariei Sigismund de
Luxemburg, şi a celui cu Moscova, statul polono - lituanian avea nevoie de linişte
la graniţa sud-estică Ori, aceasta putea fi asigurată numai prin concesii in
l.ivo.ir.M Porţii, adică prin renunţarea la influenţa şi asupra Ţării Româneşti in
1 ; '■

i

-13 Ibidem
34 Ibidorti, p 31
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acest fel, lăsa câmp liber de manifestare contradicţiilor de interese otomano maghiare şi. prin urmare, se limitau şi posibilităţile Ungariei de a întreprinde
acţiuni directe ostile Poloniei. Cu alte cuvinte. încă din această perioadă s-a
prefigurat similitudinea de interese dintre statul polono - lituanian şi cel otoman in
spaţiul carpato - danubian care a stat la baza compromisului la care am făcut
referire, înlesnit de împărţirea, pe cale paşnică, a influenţei în această zonă cu
Imperiul otoman.
Dar, dacă Imperiul otoman nu constituia o ameninţare reală pentru
interesele poloneze, cu totul alta era natura raporturilor statului polono - lituanian
cu Ungaria in Pofida armistiţiului pe timp de 16 ani. încheiat in anul 1396, şi
atitudinii binevoitoare manifestate de Vladislav Jagello faţă de Sigismund de
Luxemburg, în timpul răscoalei maghiarilor împotriva domniei sale, din anul
1401, cel din urmă nu a renunţat la incitarea teutonilor împotriva Poloniei Ca
urmare. Polonia a desfăşurat o politică de încercuire a Ungariei atât dinspre sud
- compromisul amintit cu Poarta otomană vizând şi acest obiectiv - cât şi dinspre
nord şi est "Această politică - aprecia Boleslaw Stachoh - ;i dat rezultatele
scontate, regele m aghiar fiind constrâns să renunţe la sprijinul acordat până
atunci teutonilor şi să inchcic pacea şi alianţa cu Polonia, clin 15 martie I4 I2 , de
la l.u b la u "35 Cu acel prilej. Polonia a trebuit, însă. să facă o concesie esenţială
Ungariei, în sensul că a recunoscut, de fado, pretenţiile de suzeranitate ale
Coroanei maghiare asupra Moldovei Totuşi, aprecia autorul, "înţelegerea eu
Sigismund a fost pentru Polonia un eveniment favorabil"36
in pofida încercărilor lui Sigismund de Luxemburg de a antrena Polonia
în anii următori în cruciada antiotomană, aceasta a evitat, cu consecventă,
deteriorarea raporturilor sale cu Poarta Din contra, relaţiile polono - otomane au
cunoscut o perioadă de înviorare, autorul explicând-o, c i justificat temei, prin
aceea că "interesele am belor state nu erau câtuşi dc puţin contradictorii, atât
tim p cât tu rc ii se ţineau departe de M oldova ...” 37 Prin urmare, statutul politico
- juridic al acestui stat românesc continua să fie definit prin înţelegerea polono otomană, înţelegere care. deşi nu există indicii că ar fi fost consacrată printr-un
act juridic internaţional, a fost destul de solidă pentru a permite otomanilor să-şi
impună suzeranitatea asupra Ţării Româneşti Credincios politicii sale de bune
relaţii cu otomanii, evitând, însă, angajarea într-o alianţă efectivă, cu obligaţii ce
contraveneau spiritului de unitate creştină a epocii, statul polono - lituanian nu a
reactionat, cu promptitudinea şi vigoarea reclamate de calitatea sa de suzeran,
la atacarea Moldovei de către flota otomană, cu prilejul expediţiei împotriva Ţării
Româneşti, din anul 1420. Prin urmare, raporturile polono - otomane nu s-au

•■asia. cf. Ludwik Kolankowski, op. cit., p. 32 şi urm

31 CI Bnlnnl.iw Mnr.hort. Op. cit., p 30
32 Ibldom
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37 Ibidem. p 46.

124

VENIAMIN CIOBANU

deteriorat, autorul explicând faptul prin aceea că cercurile conducătoare
poloneze erau convinse că amintita acţiune constituia doar o expediţie
particulară, organizată de beii de la graniţă şi nu expresia unei politici dirijate de
puterea centrală38.
Această tactică a politicii orientale poloneze şi-a validat, încă o dată,
necesitatea în anii următori Deoarece, deşi se ajunsese la o nouă reglementare
a raporturilor polono - maghiare, în anul 1423, Sigismund de Luxemburg care. ‘în
fond, nu era altceva decât exponentul intereselor feudalităţii maghiare, a
încercat, din nou, să modifice statutul politico - juridic al Moldovei. în defavoarea
Poloniei. Tentativa a fost înregistrată în domeniul diplomaţiei, cu prilejul
congresului de la Luck, din luna ianua^e 1429. Refuzul lui Vladislav Jagello de a
subscrie la planul lui Sigismund de Luxemburg, privind punerea ig. aplicare a
prevederilor tratatului de la Lublau, în pofida faptului că Vitold, marele duce al
Lituaniei, era favorabil demersului regelui maghiar, sublinia, încă o dată. că
cercurile poloneze conducătoare apreciau, cum se cuvine, importanţa pe care o
avea Moldova pentru menţinerea sistemului politic polono - lituanian. El ar mai
sugera, totodată şi o altă idee, de asemenea neformulată de autor, şi anume
aceea a imposibilităţii în care se afla atunci Polonia de a încerca readucerea în
sfera ei de influenţă şi a Ţării Româneşti, care fusese scoasă de sub
suzeranitatea otomană şi integrată celei maghiare, in schimb, cercetătorul atent
poate remarca faptul că autorul a abordat aceste chestiuni în contextul
raporturilor internaţionale din centrul, estul şi sud-estul Europei, dominat de
contradicţiile dintre regatul maghiar şi Imperiul otoman pe de o parte, dintre
regatul maghiar şi cel polon şi dintre cel din urmă şi teutoni şi, nu în ultimă
instanţă ca importanţă, cele dintre Coroana polonă şi ducatul lituanian39.
Ori, sub aspectul problemei cale ne interesează, înainte de toate, şi
anume cea a modalităţii în care au fost abordate evoluţia statutului politico juridic al ţărilor române şi locul lor in raporturile interstatale, enunţurile la care am
făcut referire pot servi pentru elucidarea ei. in cel din urmă caz, este vorba şi de
faptul că ţările române trebuiau, alături de Boemia husită, teutoni sau Lituania să
stingă conflictele de interese fie dintre Polonia şi Ungaria, înainte de toate, fie
dintre cea din urmă cu Imperiul otoman. Alexandru cel Bun a înţeles foarte bine
■icel pericol, motiv pentru care nu a ezitat să adere la coaliţia antipolonă, pusă la
cale de Sigismund de Luxemburg, in schimb, Boleslaw Stachoh nu a sesizat
sensul şi cauzele profund obiective ale reorientării politice a domnului
moldovean, dându-i o explicaţie trunchiată40.

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ŢĂRILOR ROMÂNE iN EVUL MEDIU

Mai explicit a fost, însă, istoricul polonez citat în ceea ce priveşte locul
ţărilor române în raporturile polono - otomane, de la sfârşitul deceniului trei şi
începutul celui următor ale secolului XV. Tulburările interne, provocate de
răscoala marelui duce lituanian Swidrygiello, sprijinit de Alexandru cel Bun, au
determinat Polonia să nu intervină împotriva turcilor care au atacat Ţara
Românească şi Moldova, în anul 1431. Aceasta, atât pentru că amintitul atac nu
a fost de loc periculos pentru Moldova, iar în ceea ce o privea pe cealaltă, ea a
reintrat sub suzeranitatea otomană, situaţie atât de convenabilă intereselor
Coroanei polone41 Prin urmare, similitudinea de interese polono - otomane in
spaţiul carpato - danubian şi-a spus din nou cuvântul, căci, la umbra ei, Coroana
polonă şi-a reinstaurat suzeranitatea asupra Moldovei iar Poarta, asupra Ţării
Româneşti, în timp ce cea maghiară a fost înlăturată, situaţie care a durat, cu
unele excepţii, până la mijlocul primului deceniu al celei de-a doua jumătăţi a
secolului XV. Concludentă din acest punct de vedere este, fără îndoială,
abţinerea Poloniei, ca-stat. de la participarea la coaliţia antiotomană din anii 1443
- 1444, deşi Vladislav III Jagello era. în acelaşi timp, şi regele Ungariei42.
Locul ţărilor române. îndeosebi al Moldovei, în cadrul raporturilor polono
- ungare, din deceniul doi al secolului XV, a fost abordat şi de Ludwik
Kolankowski43. El a făcut-o, însă, din perspectiva raporturilor polono - lituaniano
- teutone, marcate pregnant de lupta dintre cele două'părţi pentru stăpânirea
ţinutului Zmudz in schimbul unor importante sume de bani şi a obligaţiei de a
ataca Polonia din sud, Ordinul Teuton recunoştea dreptul Ungariei, prin acordul
din luna octombrie 1409, de a achiziţiona, "după înfrângerea Poloniei, acele din
ţin u tu rile ei faţă de care a avut cândva pretenţii, şi anume Rusia Roşie, Podolia
şi M o ld o va "44.
Autorul a comis, deci, eroarea de a considera Moldova drept o provincie
poloneză, ceea ce nu corespundea adevărului istoric Apoi, nu a aprofundat
importanta pe care o prezenta pentru configuraţia raporturilor interstatale din
estul şi sud-estul Europei aranjamentul ungaro - teuton, la care am făcut referire.
Căci, în caz de realizare a acelor proiecte, ar fi fost ameninţată nu numai capitala
statului polono - lituanian, Cracovia, cum lasă să se înţeleagă Ludwik
Kolankowski45, ci existenţa însăşi a acestui stat, cel puţin ca mare putere în
această zonă geografică. Astfel ar trebui, credem, analizate compromisurile
făcute de Vladislav Jagello la Lublau, în luna martie 1412 Pentru că, atâta
ilccât simpatia ( domnului - n ns. ) fală dc schismatici ( ortodocşii din Rusia Roşie - n ns. ) şi ura
fa|ă dc catolicism ..." ( cf ibidem . p 78).
4 ' Ibidem, p 69 şi urm

3<J Ibldom. (i 72. ţ i urm
40 Atacarea <lt> c.Mro Alexandru cel Bun a Podoliei şi a Rusiei Roşii a fost determinată "tic dorinţa (

Pentru date care ilustrează această stare de lucruri, vezi şi ibidem . p 82 şi urm
43 Ludwik Kolankowski, op. cit., p. 35-38.
44 Ibidem, p. 38

aomnului moldovean - n ns. ) tic ;i lichida c on flictul ( cu Polonia - n ns ) pentru IVicuţia mai m ult

4:> Ibidem , p 39

38 Ibldom p 50-54
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vreme cât dura alianţa dintre Sigismund de Luxemburg, devenit din anul 1410 şi
împărat roman, şi teutoni, securitatea statului polono - lituanian era pusă sub
semnul întrebării Numai dizlocarea acelei alianţe putea - aşa cum aprecia şi
autorul monografiei in discuţie'16 - asigura Poloniei şansele menţinerii sale, ca
parte preponderentă şi activă în raporturile politice din centrul, estul şi sud-estul
Europei.

Pentru aceasta trebuia, insă, să facă şi sacrificii. Ori, apreciem noi,
meritul deosebit al diplomaţiei poloneze a constat în faptul că a ştiut să facă
sacrificiul cel mai puţin costisitor pentru interesele de atunci şi de viitor apropiat
ale statului polono - lituanian adică să recunoască, de facto, pretentiile de
suzeranitate ale Ungariei asupra Moldovei. O recunoaştere care avantaja,
evident, judecând în perspectiva istorică. Coroana, polonă şi pentru faptul că
atârna deasupra Moldovei o adevărată "sabie a lui Damocles", ce putea să cadă
oricând, despicând-o in două, în cazul în care această tară românească nu s-ar
fi dovedit suficient de obedientă, potrivit împrejurărilor, faţă de Coroana polonă.
Pe de altă parte, modul în care a fost formulată clauza din tratatul de la Lublau
referitoare la Moldova denotă faptul că Polonia era dispusă, atunci, să se
limiteze la rolul de suzerană protectoare a statului moldovenesc, tocmai pentru a
nu da posibilitate regatului maghiar să-i afecteze, indiferent sub ce formă,
interesele sale în spaţiul carpato - danubian; o postură care corespundea şi
intereselor generale şi particulare ale statului moldovenesc
in schimb, istoricul polonez în discuţie a fost de părere că tratatul de la
Lublau, din 15 martie 1412 a fost. în ansamblu, nefavorabili pentru Polonia,
deoarece constituia "o nona acceptare şi subliniere a pretenţiilor Coroanei
maghiare ia Rusia şi l’ olonia, reînnoirea influenţelor maghiare in Ţara
Românească şi M o ldo va"47. Căci aceste concesii nu au fost echivalate de
alianţa cu Sigismund împotriva teutonilor, care, de altfel, a fost lipsită de orice
importantă practică, de vreme ce conflictele cu teutonii au continuat încă. sub
diverse forme, culminând cu marea ciocnire militară de la Marienburg ( Malbork
). din anul 1422 Mai mult chiar, Sigismund de Luxemburg, constrâns de situaţia
critică pe care o avea în Europa centrală, a înclinat, el însuşi, balanţa in favoarea
teutonilor, in detrimentul intereselor Poloniei48
împrejurările modificării statutului politico - juridic al Ţării Româneşti, la
lum.^iatea deceniului doi al secolului XV, au fost abordate şi de istoricul polonez
: ligem tjsz Zawalinski, in monografia deja citată. Potrivit opiniei sale, sprijinul
.îcordat de Mircea cel Bătrân pretendenţilor la tronul sultanilor a constituit un
motiv esenţial pentru sultanul Mehmed I să ia in considerare necesitatea
■.uhonioti.'ini lă n i Româneşti in acest scop, .a pregătit temeinic expediţia
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încheiată cu acceptarea de către Mircea a suzeranităţii otomane In disperare de
cauză, domnul Ţării Româneşti a făcut apel la Sigismund de Luxemburg, aliatul
său, sau, în termeni juridici ai timpului, suzeranul său, care. în loc să-şi
îndeplinească obligaţiile, s-a grăbit să cumpere, pentru el însuşi, pacea de la
turci49.
Autorul, care a denumit natura noilor raporturi munteano - otomane prin
termenul de "protectorat"50, ceea ce era exact, a încercat să surprindă şi
implicaţiile pentru Polonia ale noii modificări a raportului de forte de la Dunărea
de Jos. Prin intrarea Ţării Româneşti sub protectoratul otoman, "te rito riile de
obedienţă poloneză ( M oldova ) şi cele de obedienţă turcă ( Ţara Românească )
au devenit vecine nem ijlocite, m otiv pentru care neînţelegerile m oldo - valahe
puteau lesne să declanşeze co n flictu l polono - otoman. Astfel. Turcia putea
ameninţa Polonia şi Ungaria din partea Ţ a rii Româneşti"51. Cu alte cuvinte.
Eugeniusz Zawalinski a considerat că ţările române puteau constitui atât direct,
cât şi indirect, un focar de conflicte între Polonia şi Imperiul otoman Nu a făcut,
totuşi, nici o referire la partea de contribuţie a Poloniei la crearea acelei stări de
lucruri. S-a limitat doar să constate că "menţinerea influenţei turce în Ţara
Românească putea mai m ult să neliniştească Polonia, decât vecinătatea poloneză
Turcia, de vreme ce in Ţara Românească staţionau permanent detaşamente
m ilitare turceşti in tim p ce in M oldova nu existau forţe m ilitare polone"52.
Merită a fi retinute şi precizările sale privind locul Tării Româneşti in
raporturile otomano - ungare. Abia după supunerea acesteia, Poarta a putut
avea posibilitatea să se angajeze, cu toate forţele, pentru lichidarea, in favoarea
sa, a conflictului cu regatul maghiar pentru dominaţie la Dunărea de Jos Polonia
nu s-a amestecat în acest conflict, nici măcar în timpul cât a durat uniunea
personală polono - maghiară, sub domnia lui Vladislav III Jagello, ceea ce a
contribuit la conservarea bunelor raporturi polono - otomane53 Este o confirmare
in plus a similitudinii de interese dintre cele două state in spaţiul carpato danubian care a contribuit, în mod efectiv, la configurarea peisajului politic din
această zonă
Căderea Constantinopolului a produs un adevărat şoc in intrega lume
creştină de atunci Problema otomană a început să devină o realitate palpabilă
nu numai pentru statele aflate în imediata vecinătate a colosului otoman, ci şi
pentru cele din apusul Europei încercările disperate ale papalităţii de a organiza
o amplă şi puternică coaliţie antiotomană s-au risipit. însă, in diferendele

49 Eugeniusz Zawalinski. op. cit., p. 24-25
' Ibidem. p 26
51 Ibidem

4() Ibidem |i 44
4 ' Ibidem

ii

:>2 Ibidem

4(>

48 Ibidem. p 46

5~' Ibidem, p 27 şi urm
umi
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ireconciliabile care dominau raporturile interstatale din acea vreme. Pentru ţările
române, o astfel de tensiune nu putea decât grăbi procesul înglobării lor in sfera
de influenţă otomană. Ţara Românească o resimţea, deja, la acea dată, de
câteva decenii. Moldova. în schimb, se afla sub suzeranitatea Poloniei. Era, deci,
de aşteptat ca suzeranul, regele Cazimir IV şi cercurile conducătoare, să ia toate
măsurile necesare, pentru a-şi apăra vasalul şi, prin el, poziţia preponderentă pe
care o dobândise aici statul polono - lituanian.
Cum s-au petrecut insă lucrurile în realitate ? Ce atitudine a adoptat
Polonia şi cum a fost ea justificată ?
•
Istoricul polonez Boleslaw Stachon a fost de părere că, "cu siguranţă şi
în Polonia s-a făcut sim ţită neliniştea pentru soarta M oldovei ..."54. Măsurile
preconizate in Consiliul regal s-au limitat doar la intenţia de a se trimite domnului
"in stru cţiu n i", potrivit cărora trebuia să oprească pe turci la Dunăre, în
aşteptarea sprijinului militar sau sfaturilor regale. De ce numai atât, când
gravitatea situaţiei create în vecinătatea graniţei sud-.estice a statului polono lituanian reclama măsuri mult mai eficiente ? lată răspunsul dat de istoricul citat:
dacă în Polonia se înţelegea că, întărindu-şi stăpânirea in Peninsula Balcanică,
Imperiul otoman "îşi va îndrepta de acum puternic expansiunea sa la nord şi deci
în M oldova sau Polonia, totuşi această perspectivă nu era considerată ca
im inentă, ci dc v iito r, aşa că avansul în plină desfăşurare al puterii turceşti nu a
influenţat cu nim ic asupra d ire c ţiilo r jio litic ii poloneze"55. Este vorba de
lichidarea secularului conflict cu teutonii. Şi, cum ostilităţile reizbucniseră cu un
an înainte şi aveau să dureze 13 ani - e drept, la acea dată nimeni nu ştia cât
aveau să dureze - nimeni, în cercurile conducătoare poloneze "nu avea tim p să
se ocupe de. tu rc i"56. De aceea, Polonia a evitat să se angajeze în cruciada
plănuită de Scaunul Apostolic57.
Această conjunctură internaţională în care se afla, la acea dată statul
polono - lituanian a avut o pondere decisivă în modificarea statutului politico juridic al Moldovei.
Maniera în care Boleslaw Stachoh a interpretat faptele relatate în
rândurile anterioare nu a fost, însă, împărtăşită de toţi istoricii care s-au ocupat
cu această perioadă. Eugeniusz Zawalinski, de exemplu, constata că Moldova
se afla. la data acceptării suzeranităţii otomane, într-o dependenţă de Polonia.
Faptul că s-a putut sustrage, aproape cinci decenii, suzeranităţii otomane s-a
datorat, după convingerea sa, nu dorinţei Porţii de a evita conflictul cu Polonia -
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cum afirma Boleslaw Stachoh - "ia r M oldova constituia o miză prea mică, de
vreme ce Turcia nu se sila să atace vecini m ult mai puternici ( Veneţia. Ungaria
). chiar dacă adesea era vorba de chestiuni relativ m ult mai neînsemnate"58. Prin
urmare, "M o ld o va nu s-a bucurat atât de m ult tim p dc linişte din partea T urciei
de asemenea pentru că Turcia nu poseda un lillu de drept la pretenţiile asupra
te rito riu lu i moldovean: Mehmed II nu căuta titlu ri ju rid ic e speciale când, de
exemplu, se pregătea să invadeze Roma de la care doar decesul său I-a
re ţin u t"59. Aşadar, conchidea el, sultanul "nu a atacat M oldova, deoarece pentru
a ajunge la ea. Iară a supune in prealabil Ungaria şi Ţara Românească, era foarte
d ific il, iar pentru o invazie pe mare Turcia nu a fost nici atunci şi nici mai târziu
pregătită"60.
O
primă remarcă ce se impune este a interpretării, deosebit de
judicioasă, a raporturilor de suzeranitate - vasalitate dintre Polonia şi Moldova,
precum şi a raportului real de forţe dintre statul polono - lituanian şi Imperiul
otoman, in sfârşit, o alta - care este deosebit de importantă - se referă la faptul
că autorul citat a pus în discuţie, deşi doar tangenţial, importanţa pe care o
aveau ţările române, luate în bloc, pentru stabilirea configuraţiei politice din sudestul Europei61. Poarta otomană se pare că a înţeles, de timpuriu, această
importanţă, dacă se au în vedere eforturile ei de a împiedica, pe de o parte,
colaborarea lor, indiferent sub ce formă, iar pe de alta, de a exploata unitatea lor
etnică şi geopolitică. în vederea realizării propriilor sale obiective în Europa
estică şi sud-estică. Această dualitate a politicii otomane în spaţiul carpato danubian a fost mult mai evidentă în cea de-a doua jumătate a secolului XVI
Istoricul în discuţie nu a încercat, probabil că nici nu şi-a propus, să
stabilească şi caracterul şi natura noului statut politico - juridic al Moldovei,
stabilit în anul 1456. Acceptând şi suzeranitatea otomană, ea căpăta o dublă
subordonare pe plan internaţional. Era o soluţie care corespundea. în primul
rând, intereselor statului polono - lituanian, dar şi celui otoman Şi unul şi altul
voiau să ţină la o distanţă cât mai mare de gurile Dunării Ungaria, motiv pentru
care s-au erijat in protectoare ale Moldovei faţă de tendinţele expansioniste ale

58 C f Eugeniusz Zawalinski. op. cit., p 39-40
Ibidem . p. 40
60 Ibidem
“ 1 Cu toate că Petru Aron a făcut aci de supunere, demonstra in continuare autorul, "puterea
sultanului

CI HoV '. i .iw Stachoh. op. cit., p. 112
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putea înstăpâni in Moldova, atâl tim p cât in (ara Româncască existau puternice

Icm lintc u n iilu rccţti. Căci. Ţara Românească era poarta de in va/ic in Unearia şi M oldova. Şi

55 Ibldom , p 113

tocmai in această ! arii Românească. Iară stăpânirea căreia, stăpânirea

56 Ibldom . p 117
57 Ibidom, p 118 Pentru refuzul constant al Poloniei de a da curs solicitărilor in acest sens şi in

li fost iluzorie, tu rcii emu ameninţaţi să-şi piardă inllucm a încă din anul I I I V . Tocmai pentru a
evita pericolul. Poarta l-a sprijinit pe Vlad Ţepeş să ia domnia, căci el prezenta garanţia că avea să
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regatului maghiar. Din acest punct de vedere, atât timp cât suzeranitatea
otomană şi-a menţinut caracterul amintit, ea a servit şi interesele Moldovei. Că
aşa a fost înţeleasă şi acceptată de contemporanii evenimentelor, o dovedeşte şi
faptul că Ştefan cel Mare nu a pus-o in discuţie, decât atunci când împrejurările
internaţionale tindeau sâ-i modifice caracterul.
După cum se ştie, un moment crucial in istoria raporturilor politice ale
ţărilor române, în perioada de care ne ocupăm, l-a constituit domnia lui Ştefan
cel Mare. Cei aproape cincizeci de am de domnie ai marelui domn şi-au pus, în
mod pregnant, amprenta nu numai asupra evoluţiei interne a statului
moldovenesc, ci şi asupra raporturilor internaţionale din centrul, răsăritul şi sudestul continentului Descifrarea mobilurilor, a direcţiilor şi a sensurilor acţiunilor
de politică externă a lui Ştefan a preocupat, tocmai din acest motiv, încă de
timpuriu, şi istoriografia polonă. Rezultatele la care s-a ajuns au depins, insă.
atât de baza documentară de la care au pornit istoricii, cât, mai ales, de modul în
care au fost interpretate evenimentele istorice in centrul cărora s-a aflat
puternica personalitate a lui Ştefan cel Mare
Unul dintre acestea a fost şi expediţia otomană împotriva Moldovei, din
anul 1484, soldată cu cucerirea Chiliei şi a Cetătii Albe, care a produs, după unii
autori polonezi, o vie nelinişte în Polonia. Cazimir IV s-a îndreptat, in fruntea unei
armate de 20 000 de oameni spre Moldova, pentru a-i da ajutor lui Ştefan. Deşi
bine pregătită, expediţia poloneză s-a soldat, doar. cu trimiterea unui detaşament
care a participat la lupta de la Cătlăbuga. Aceasta a contribuit, după părerea
cunoscutului istoric polonez citat deja, Ludwik Kolankowski, din lucrarea căruia
am extras aceste considerente, la menţinerea rolului activ al Poloniei in Moldova
In schimb, lipsa de acţiune a polonezilor a dus la pierderea teritoriului dintre
vărsarea Nistrului şi a Niprului, fapt care a fost interpretat ca o înfrângere
personală a regelui Cazimir62.
Analizând împrejurările în care au avut loc acele evenimente, alt mare
istoric polonez, Olgierd Gorka63, a fost. insă, de altă părere.
După el, date fiind rapiditatea cu care a acţionat Baiazid II şi posibilităţile
militare de atunci ale Poloniei, " iu i putea lî vorba do o concentrare a Poloniei, in
scopul îm piedicării luării C etăţii A lb e "64 Autorul a reproşat literaturii istorice
poloneze de până atunci faptul că nu a luat in considerare disproporţia flagrantă
dintro forţele militare şi umane de care dispuneau Polonia şi Imperiul otoman şi
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că a ignorat că, din punct de vedere teoretic, o luptă în câmp deschis cu armata
sultanului era sortită eşecului65.
Interesantă este şi concluzia lui O. Gorka, potrivit căreia expediţia
proiectată de Cazimir IV nu a fost îndreptată numai împotriva otomanilor.
Conform constatărilor sale, regele a hotărât să profite de situaţia dificilă în care
se afla domnul Moldovei, pentru a-l constrânge să depună, personal, omagiul,
fapt pentru care acţiunea în discuţie era îndreptată, în aceeaşi măsură, şi
împotriva lui Ştefan. Cel din urmă a cedat, sperând in ajutorul regelui care. încă
de la sfârşitul anului 1484, ducea, însă, tratative cu sultanul, pentru încheierea
păcii. Aşa se explică de ce i s-au trimis lui Ştefan numai 3 000 de oşteni care au
participat la amintita luptă de la Cătlăbuga, din luna noiembrie 148566.
in ceea ce priveşte judecarea atitudinii pe care Ştefan cel Mare a
adoptat-o faţă de Polonia, după anul 1485, nu există, cu unele mici excepţii, prea
mari diferenţe între concluziile istoricilor polonezi, luaţi în discuţie. Astfel, L.
Kolankowski
s-a străduit, în monografia citată, să evidenţieze atitudinea
"duşmănoasă" a domnului moldovean faţă de Polonia. Drept argument, a evocat
faptul că, după retragerea din Moldova, la sfârşitul anului 1485, a detaşamentului
polonez, Ştefan, în ciuda faptului că abia depusese jurământul de vasalitate, a
desfăşurat o susţinută activitate în vederea încheierii alianţei dintre Ungaria.
Moscova, Moldova şi Crimeea, îndreptată împotriva Poloniei. Domnul nu a reuşit,
insă, să încheie alianţa ofensivă şi defensivă cu Mengli Ghirai, hanul Crimeei,
decât în primăvara anului 1492, după moartea regelui Ungariei, Matei Corvin67.
Mai mult chiar, a susţinut autorul, stimulat de Ivan III şi Matei Corvin, Ştefan,
"clie n t mereu nesigur şi viclean" a adoptat, încă din anul 1489, o atitudine
"decis" duşmănoasă faţă de Polonia, incheierea acordului din 22 aprilie 1491 de
la Niirenberg, dintre Maximilian şi Ivan III l-a decis pe Cazimir IV să instaleze pe
tronul Ungariei pe unul din fiii săi. Această decizie a fost dictată - după părerea
lui Kolankowski - de faptul că, "tară Ungaria şi, in nici un caz îm potriva voinţei
sale, iui se putea rezolva o problemă atât de importantă pentru dom eniile
jagel Ioni lor, şi anume aceea a M ă rii Negre’'68.
Prin urmare, trebuie precizat, deoarece autorul nu a făcut-o, că politica
dinastică a lui Cazimir IV a constituit unul din elementele esenţiale ce au
concurat la revizuirea radicală a orientării politice a Moldovei. Căci, dacă regele
şi partizanii săi ar fi reuşit să-şi pună in aplicare planul care, aşa cum mărturisea
autorul monografiei în discuţie, viza stăpânirea de către Polonia a gurilor Dunării,
cu Chilia şi Cetatea Albă, a gurilor Nistrului, a ţărmului nordic al Mării Negre şi,

**•’ i.f Lmlwil' Kolankowski, op. cit., p. 186.
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1484 ). odtf.r

- ,i O i.ilogrod i K ilija a wyprawa r. 1484 ( Cetatea Albă şi Chilia şi expediţia din anul
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poate, şi a Caffei69, Coroana polonă ar fi încetat de a mai fi suzerana
protectoare, calitate acceptată de Ştefan cel Mare intr-un atare context,
pericolul cel mai mare pentru Moldova venea dinspre nord-est şi. cum punea sub
semnul întrebării şi interesele maghiare şi cele otomane din zonă, nu i-a fost
dificil lui Ştefan cel Mare să se pună sub protecţia Ungariei şi Porţii otomane. O
altă suzeranitate colectivă cu acelaşi rol de protecţie. însuşită fără dificultate de
cele din urmă, tocmai pentru faptul că, până la un punct - până la care distanţa
era, încă, suficient de mare, pentru a putea da naştere la contradicţii imediate interesele lor corespundeau cu cele ale Moldovei. Ea a functionat impecabil,
îndeosebi cu prilejul expediţiei organizate de loan Albert. fiul şi urmaşul nu numai
la tron. ci şi continuatorul politicii dinastice a tatălui său. Cazimir IV, împotriva
Moldovei, din anul 1497
in această ordine de idei, se înscrie şi contribuţia, de natură
interpretativă, a unuia dintre cercetătorii polonezi competenti ai problemei Antoni
Borzemski, în monografia sa consacrată forţelor militare poloneze care au
participat la amintita expediţie împotriva Moldovei70, demonstra, cu argumente
convingătoare, că scopul ei principal a fost înlocuirea lui Ştefan cel Mare cu cel
mai mic fiu al lui Cazimir IV, Sigismund. singurul dintre fraţii săi rămaşi fără nici o
feudă.
incă de la începutul domniei, constata autorul, loan Albert a urmărit
realizarea unor vaste planuri politice, între care asigurarea intereselor dinastiei
jagellonilor se afla pe primul loc. O influentă deosebită a exercitat asupra lui
cunoscutul umanist şi consilier al său. Callimachus Acesta l-a convins, potrivit
părerii autorului, că "T urcia nu este atât de puternică cum se crede in l-.uropa.
Şlelan ... şi-a cucerit slava datorită v ic to riilo r îm potriva tu rc ilo r şi el ( regele
polon - n ns. ) poate câştiga o slavă şi mai mare. când va porni îm potriva
tu rc ilo r in fruntea întregii puteri a jag e llon ilo r. Şlelan ... poale in acest lei să Ile
uşor îndepărtat din principatul său. in folosul lui Sigism und"71. Aşadar,
constata A. Borzemski, "problema înzestrării lui Sigismund sc leagă de
problema valahă şi este una din cauzele cele mai importante ale expediţiei
Planul ei a fost definitivat la congresul de-la Parczew, din luna noiembrie 1496. la
care nu a participat, însă, şi Vladislaw, regele Ungariei'’2
De ce nu a participat şi regele Ungariei, autorul nu a mai explicat
Avându-se in vedere considerentele amintite, nu este, totuşi, greu să se

69 Ibldom , p M1-143
•
i
. ! Sily zbrojene w w o loskiej w oinie Jana O lbrachta ( Forţe militare in războiul
valah .il im iii.in Alix'rt ) in A rchiw um Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dzial II. Tom V.
Zeszyt. 1. Lwaw tî)28

' 1 Ibidem, P ’
72 Ibidem. p -1
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înţeleagă că absenţa sa, deşi era un membru marcant al dinastiei, s-a datorat
coroanei pe care o purta şi care nu-i permitea să facă jocul politic al dinastiei
căreia îi aparţinea doar prin naştere, dar de care se detaşase net, prin interesele
pe care le reprezenta. Cu alte cuvinte, dualitatea de interese ungaro - polonă în
spaţiul carpato - danubian căpăta contururi tot mai ascuţite.
In schimb, Antoni Borzemski a făcut alte precizări care constituie tot
atâtea contribuţii la înţelegerea genezei şi obiectivelor expediţiei în discuţie.
Astfel, a demonstrat că regele şi consilierii săi erau convinşi că Moldova nu
putea fi stăpânită, fără cucerirea Chiliei şi a Cetăţii Albe. Cum loan Albert nu
avea suficiente resurse financiare pentru aceasta, a hotărât să profite, in
interesul dinastiei, de "sentimentele religioase" ale populaţiei, cu scopul de a
crea din ele "o puternică Ibrţă morală care să sprijine forţele sale m ilitare".
Pentru rege, "ca om al veacului Renaşterii şi elev al um anistului Callim achus",
interesul creştinătăţii nu avea nici o valoare. Trebuia să se folosească, insă, de
acel argument, pentru a ascunde adevăratele sale intenţii, in felul acesta se
explică - după părerea autorului - întregul joc diplomatic făcut de loan Alberi. Că
aşa au stat lucrurile, o dovedeşte, printre altele, faptul că Vladislav al Ungariei şi
Ştefan al Moldovei au fost informaţi despre expediţia proiectată, abia în ultimul
moment, cel din urmă pentru a fi luat prin surprindere şi a nu avea răgazul să se
pregătească de apărare73 loan Albert, conchidea autorul, "se foloseşte, din
păcalc, de ipocrizie şi falsitate. Şi aceasta a trebuit să-i slăbească şi apoi să-i
distrugă acele forţe morale care trebuiau să-i facă forţele sale m ilitare
in v in c ib ile "74
La o concluzie total diferită a ajuns istoricul polonez Fryderyk Papee. in
monografia dedicată lui loan Albert75. Autorul nu a negat faptul că la congresul
de la Lewocza. din lunile aprilie - mai 1494, loan Albert i-a propus lui Vladislaw,
regele Ungariei, înlocuirea lui Ştefan în domnia Moldovei cu Sigismund După
opinia autorului, ocuparea tronului Moldovei de către Sigismund "se prezenta,
pentru moment, ca un bun aranjament, care nu ar II avut urm ări in v iilo r, in
schimb ar li asigurai iuierescle ambelor regate. Doar Ştefan provocase multe
neplăceri, mai întâi Ungariei şi apoi P oloniei"75 loan Albert a renunţat, totuşi, la
această idee, datorită opoziţiei feudalilor maghiari care nu vedeau cu ochi buni
întărirea influenţei Poloniei în Moldova şi s-a obligat să nu înceapă acţiunea
împotriva Chiliei şi a Cetăţii Albe, decât in înţelegere cu Ştefan77

' 3 Ibidem, p. 6-8
'

Ibidem. p 6

' J Fryderyk Papee, lan O lbracht. Z trzema rycinam e i mapa ( loan Albrecht Cu trei gravuri şt o
hartă ). Krakow. 1936. Nakladem Polskiej Akademn Umieietnosci.
75 Ibidem, p 68
Ibidem
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Totuşi, deşi nu a existat, după părerea autorului, nici o indicaţie precisă
că regele ar fi revenit asupra subiectului, o mare parte a insuccesului expediţiei
s-a datorat acelei propuneri, calificate de Fryderyk Papee drept "im prudentă şi
n epolitică "78. Ştefan cel Mare, informat despre acea propunere de viitorul
voievod al Transilvaniei, Bartolomeo Dragfi, participant la congres, a adoptat,
fără temei, după opinia autorului, o atitudine duşmănoasă faţă de Polonia,
zădărnicindu-i, astfel, planurile sale antiotomane. Ignorând, în totalitate,
argumentele aduse de A Borzemski în lucrarea citată, a cărei valoare constă,
după părerea sa, "nu în sinteza generală, ci, mai ales, în folosirea m inuţioasă a
m ate ria lu lu i"79, Fryderyk Papee a ajuns să conchidă că intenţiile duşmănoase
aie domnului moldav faţă de Polonia din anul 1497 sunt confirmate chiar de
prevederile tratatului moldo - polon, din anul 149980.
Aceeaşi opinie a împărtăşit-o şi L Kolankowski, in lucrarea analizată.
După el, nu poate fi vorba de nici o expediţie împotriva Moldovei, deşi, cum se
exprima marele duce al Lituaniei, ar fi existat suficiente motive pentru aceasta.
Cu toate acţiunile duşmănoase ale domnului împotriva Poloniei, printre care
autorul enumera alianţa cu Moscova, Ungaria şi Crimeea şi incursiunile
moldovenilor în Podolia. din anii 1493 şi 1494, regele a urmărit, mai degrabă,
după convingerea autorului citat, colaborarea lui Ştefan în lupta antiotomană.
Totuşi, L. Kolankowski a opinat că ocuparea Chiliei şi a Cetăţii Albe ar fi asigurat
Poloniei şi Lituaniei întărirea suzeranităţii asupra Moldovei şi câştigarea
preponderenţei faţă de cneazul Moscovei, în disputele teritoriale dintre Lituania şi
statul moscovit8 '.
O
constatare a cărei valoare este evidentă, dar nu in sensul dorit de
autor, ci în cel ce duce spre decelarea adevărului istoric. Căci, se poate constata
că nu colaborarea lui Ştefan cel Mare, în calitate de partener egal, era dorinţa
care îl îmboldea pe rege să ia în copitele cailor pământul Moldovei, ci o alta,
cunoscută bine de marele voievod, şi anume tocmai cea recunoscută, involuntar,
şi de renumitul istoric analizat Deci, dacă în planurile regale Moldova urma să
participe, efectiv, la războiul antiotoman al Poloniei, atunci ar fi făcut-o nu ca un
stat de sine stătător, ci, doar ca un palatinat al Coroanei polone, având în frunte
pe cel mai tânăr reprezentant al dinastiei jagellone.
Importanţa problemei pentru cunoaşterea naturii şi sensurilor nu numai
ale raporturilor polono - române, ci şi a întregului complex de relaţii interstatale
din centrul, estul şi sud-estul Europei era, însă, prea mare pentru a nu atrage în
discutarea ei şi alte personalităţi ale istoriografiei poloneze interbelice.
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Concluziile celor ce s-au angajat în limpezirea ei diferă în funcţie nu
numai de valoarea surselor utilizate, ci, în egală măsură, dacă nu chiar într-una
mai mare, de metodologia aplicată. Astfel, W aclaw Sobieski, în cunoscuta sa
sinteză de istorie a Poloniei82, a pornit de la analiza raporturilor polono habsburgice, dominate de profundele contradicţii de interese ce se ciocneau în
Europa centrală, mai precis in Boemia şi Ungaria Nemulţumiţi de faptul că
jagellomi le smulseseră coroanele Boemiei şi Ungariei, unde domnea Vladislav
Jagello, Habsburgii căutau mijloacele eficace pentru a sparge unitatea teritorială
jagellonă, intre care alianţa cu Moscova împotriva Lituaniei se plasa pe primul
loc ca importanţă. Autorul a constatat că ei se înşelaseră crezând că moartea lui
Cazimir IV avea să declanşeze criza dinastiei jagellone. Căci, în realitate, " Iii lui
C azim ir, care nu încetau să se certe în tim pul v ie ţii sale pentru diverse coroane (
mai ales pentru cea a Ungariei - aluzie la războiul dintre Vladislav Jagello şi loan
Albert, din anul 1490 - n ns. ) se străduiau acum să găsească drum ul înţelegerii
in reuniunea lo r fa m ilia lă "83.
Pornind de la această constatare, autorul a ajuns la concluzia justă,
potrivit căreia expediţia lui loan Albert, din anul 1497, urmărea înlocuirea lui
Ştefan cel Mare cu Sigismund Jagello, singurul dintre fiii lui Cazimir care nu
poseda, la acea dată. nici un fief garnisit cu o coroană, operaţiune ce urma să se
desfăşoare concomitent cu îndepărtarea turcilor şi tătarilor de la gurile Dunării şi
cele aie Nistruiui8'\
Dar, constata W aclaw Sobieski, dacă Habsburgii se înşelaseră în ceea
ce priveşte posibilitatea dislocării totale a unităţii jagellone, loan Albert s-a inşelat
în ceea ce priveşte indestructibilitatea unităţii acestora, in realitate, lituanienii,
guvernaţi de Alexandru Jagello, nu erau interesaţi în sporirea putem şi
prestigiului Coroanei polone, căci aceasta i-ar fi asigurat o preponderenţă
stânjenitoare în cadrul statului polono - lituanian, motiv pentru care nu s-au grăbit
să-şi unească forţele cu cele polone, pornite împotriva Moldovei. La rândul lor.
ungurii, peste care domnea celălalt Jagello, Vladislav, "înţelegeau foarte bine că
această campanie nu era în interesul lor", motiv pentru care "s-au eschivat pur şi
sim plu" de la ea85 Cum la dureroasa înfrângere a armatei polone în Codru
Cosminului contribuiseră nu numai moldovenii şi turcii, ci şt transilvănenii,
cunoscutul istoric polonez ajungea la fireasca concluzie că "această înfrângere a
demonstrat că solidaritatea ja g e llo n ilo r nu rezista la orice "86.

82 Waclaw Sobieski, H istoire de Pologne. Des origines a nos jo u rs. Traduit du polonais par le
general Alexis de Pamache, Payot. Paris. 1934
’’8 Ibldom , i» 09
Ibidem. i» I5<l
80 Ibidem. |> 171
81 Ibidem . p 158.

83 Ibidem, p 119.
84 Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Şi Olgierd Gorka a încercat, în lucrarea menţionată, să clarifice, mai
întâi, obiectivele expediţiei. Astfel, cât priveşte Chilia, autorul a fost de părere că
ea nu a prezentat niciodată interes direct pentru Polonia Putea, totuşi, să fie
luată în considerare, "num ai ca un m ijlo c dc a închide mai uşor tu rc ilo r trecerea
in M oldova sau ca un m ijlo c dc a încercui U ngaria"87, in schimb, Cetatea Albă
constituia o problemă esenţială atât pentru Polonia, cât şi pentru Lituania, dar
pentru prima mai degrabă din punct de vedere comercial, în timp ce pentru cea
de-a doua din punct de vedere politic88
in ceea ce priveşte atitudinea lui Ştefan faţă de Polonia, in perioada
1494 - 1497, autorul a constatat că ea a fost "prietenească", întrucât cunoştea
angajamentul luat de loan Albert la Lewocza de a nu ataca Moldova89 Reţinerea
domnului de a da curs cererii regelui polon să participe, de la început, la
expediţie s-a datorat, după O. Gorka, f aptului că "experim entatul bălrân ( Ştefan
cel Mare - n. ns. ) nu credea ... şi pe bună dreptate, în posibilitatea polonezilor
de a ajunge la Cetatea A lbă şi chiar la C h ilia ..."90. Istoricul a fost de părere că
la modificarea planurilor iniţiale ale lui loan Albert a contribuit atât arhiepiscopul
de Lwow, Boryszewski, cel mai influent om politic din Polonia din a doua parte a
domniei lui loan Albert, feudalii din ţinuturile ruseşti sau "clementele care aveau
socoteli neîncheiate cu Ştefan cel M arc, datorită distrugerii dom eniilor lor în
anii 14JW - I492", precum şi emigraţii moldoveni de la Lwow "care i-au promis
trecerea b o ie rilo r m oldoveni de partea sa"9' Ca urmare, încă de pe când se afla
la Przemysl. regele a pretins lui Ştefan să-i presteze, personal, omagiul de
vasalitate Atitudinea declarat duşmănoasă a lui loan Albert fată de Moldova s-a
manifestat, încă de la 1 februarie 1497. când i-a arestat pe solii lui Ştefan Pentru
războiul cu Moldova, pretindea autorul, s-a hotărât, insă, abia la 8 septembrie,
după care s-a îndreptat direct către Suceava.
Prin urmare, însuşi acest strălucit reprezentant al istoriografiei poloneze
interbelice a căutat o soluţie de compromis între realitatea istorică şi curentul
care domina acea istoriografie, a cărui caracteristică definitorie o constituia
tendinţa de a glorifica, cu orice preţ, trecutul istoric al Poloniei. O tendinţă ce-şi
avea sursa şi justificarea în răstimpul de mai bine de un secol în care poporul
polonez a fost lipsit nu numai de patrie, ci şi de posibilitatea de a-şi valorifica
istoria sa
După cum se ştie, relaţiile politice internaţionale ale ţărilor române din
secolul XVI s-au derulat în condiţiile in care in Europa se produceau sensibile

87 CI O igiwd Gdrka, op. c it . p 4
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mutaţii politice. Cele mai importante constau în sporirea continuă a puterii Casei
de Austria, în detrimentul echilibrului politic de pe continent, şi a ofensivei
expansioniste a Imperiului otoman către centrul Europei, ofensivă care avea să-l
aducă în conflict nemijlocit cu Imperiul habsburgic.
in acel conflict au fost antrenate, direct sau indirect, şi ţările române. Ele
aveau interese atât generale, configurate de apartenenţa lor la lumea creştină,
aflată în permanent război ideologic sau armat cu lumea musulmană, cât şi
speciale, concretizate în necesitatea imperioasă a conservării fiinţei lor statale
Din acest punct de vedere, ele erau în contradicţie nu numai cu adversarul lumii
creştine, ci, chiar, cu vecinii ei imediaţi, Imperiul habsburgic şi Polonia, care, sub
diverse forme, conturate în funcţie de împrejurările politice generale, vizau
subordonarea lor. intr-o atare situaţie, conducătorii politici ai ţărilor române au
trebuit să caute şi să găsească acele alianţe care să fie cât mai puţin
stânjenitoare, atunci şi în viitor, pentru evoluţia lor istorică. Cel mai potrivit pentru
o astfel de colaborare ar fi trebuit să fie statul polono - lituanian. Convergenţa
intereselor sale estice şi sud-estice europene cu cele ale Porţii în această zonă îl
făceau, insă, în mod implicit, aliatul natural al Imperiului otoman, împotriva celui
habsburgic care. începând din anul 1526, avea să ia asupră-şi şi tendinţele
politice răsăritene ale fostului Regat maghiar ce constituise, în ultimele decenii
ale existenţei sale ca stat, cel mai important element care asigurase echilibrul de
forţe politice, atât de necesar conservării fiinţei statale a românilor Polonia nu a
putut, din motivele amintite, să-şi asume şi acest rol. Ca urmare, ea a obligat
ţările române să caute alianţa habsburgică. O alianţă ce ascundea, totuşi,
pericolul unei viitoare aserviri care ar fi putut să fie mai strictă decât cea
otomană, pe care unii dintre conducătorii politici ai românilor, din acea epocă, au
căutat să o înlăture. Pe de altă parte, o astfel de alianţă nu putea fi acceptată nu
numai de Poartă, dar nici măcar de Polonia, din aceleaşi cauze generale şi
speciale care au determinat-o să i se opună şi in perioada anterioară.
in ce măsură şi în ce manieră a fost surprinsă această complexitate a
raporturilor internaţionale ale ţărilor române în istoriografia străină interbelică ?
Pentru primul sfert al secolului XVI, cunoscutul istoric polonez Janusz
Pajewski le-a abordat, în cadrul unei monografii consacrată raporturilor polono ungaro - otomane92. Conflictul cu Moscova, permanenta ameninţare tătară şi
ireconciliabilele contradicţii dintre statele europene, mari şi mici, au fost tot
atâtea cauze care, aşa cum constata şi autorul citat, au determinat cercurile
conducătoare poloneze să nu adere la proiectele de cruciadă antiotomană,
făurite la Roma, începând cu anul 1516 Sigismund I, regele Poloniei, era
convins că interesele statului său puteau fi asigurate numai în condiţiile unor
raporturi paşnice cu Imperiul otoman. într-un astfel de cadru, se considera la

88 Ibldom, p 7
8 9 lb id o m .p 11
90 Ibidem p 12-13
91 Ibidem. p 13
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Curtea regală de la Cracovia, că nici diferendele cu Moscova nu ar mai fi fost
chiar atât de periculoase, de vreme ce ea nu ar mai fi fost incitată şi nici sprijinită
de sultan Pentru asigurarea lor, regele polon a trimis la Istanbul o solie, în luna
iulie 1525. Ea viza, totodată, şi medierea păcii ungaro - polone şi dezvinovăţirea
regelui de acuzaţiile ce i le adusese la Istanbul domnul Moldovei, Ştefan cel
Tânăr, potrivit căruia Polonia intenţiona să atace şi să cucerească Chilia şi
Cetatea Albă93. Autorul nu a explicat cauzele tensiunii din raporturile moldo polone, reliefate şi prin faptul că solul regal a fost sfătuit să nu treacă prin
Moldova, ci prin Transilvania94.
in ceea ce ne priveşte considerăm că. în afara domeniului raporturilor
bilaterale, ele trebuie căutate şi în cel al raporturilor polono - otomane. Se pare
că Ştefăniţă sesizase implicaţiile apropierii de Poartă, preconizată de Sigismund
I. asupra poziţiei internaţionale a Moldovei, în condiţiile în care expansiunea
otomană către centru Europei se declanşase cu o putere nemaiîntâlnită până
atunci. Mai mult decât atât. slăbiciunea regatului maghiar şi lipsa de coeziune
politică a celorlalte state europene interesate, direct sau indirect în stăvilirea
înaintării otomane, nu lăsau nici o speranţă reală în posibilitatea evitării, cu
sprijinul lor. a unei posibile subordonări totale a Moldovei de către Poartă. De
aceea, este de presupus că Ştefan cel Tânăr a fost consiliat de către unii din
sfetnicii săi să împiedice, prin toate mijloacele, apropierea polono - otomană. Nu
a reuşit. însă. aşa că. la sfârşitul lunii noiembrie 1525, solul polon se întorcea la
Cracovia cu un armistiţiu pentru trei am
Asigurat din partea Poloniei şi convins, desigur, că Ungaria nu putea
conta pe sprijinul nimănui în Europa, nici măcar pe cel al Habsburgilor,
confruntaţi cu pericolul reprezentat de Liga de la Cognac ( 28 mai 1526 ),
sultanul a decis să declanşeze atacul hotărâtor asupra Ungariei. Prilejul era
nimerit şi pentru a răstrânge drastic şi autonomia internă şi posibilităţile de
acţiune pe plan extern ale Moldovei, in acest sens trebuie interpretată porunca
dată de sultan lui Ştefan cel Tânăr, în luna iunie 1526, de a ataca Ungaria,
împreună cu armatele sale, dar şi încercarea domnului moldav de a crea, în cea
mai mare grabă, o alianţă antiotomană între Moldova, Transilvania, Ţara
Românească şi Ungaria95 O astfel de interpretare i-ar fi permis autorului în
discuţie să costate, şi nu fără temei, că Ştefan cel Tânăr a avut, la un moment
dat ideea creăm frontului comun antiotoman al ţărilor române care se putea
sprijini insă, in împrejurările internaţionale de atunci, numai pe Ungaria. Era,
totuşi prea puţin pentru asigurarea unui succes de durată, de vrem e ce nici
mâcar Polonia, pentru care, aşa cum constata autorul, problemele cele mai
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importante constau în lichidarea conflictului cu Ordinul Teuton şi c^ M oscova96
nu numai că nu putea contribui cu nimic la aceasta, dar nici rv,gcar nu era
interesată în slăbirea sensibilă a presiunii otomane, în vecinătatea imecjiată a
graniţelor Imperiului habsburgic.
Consecinţa firească nu putea fi alta decât stabilirea puterjj 0t0m ane în
centrul Europei. Acest eveniment avea să modifice substanţial peisgju| p0 |jţjc nu
numai din centrul continentului, prin înfiinţarea beilerbeilâcului de Buda
divizarea Ungariei între otomani şi Habsburgi, ci şi al spaţiu|Uj carpat0 l
danubian, prin desprinderea Transilvaniei din regatul maghiar şi inc|ucj erea ei jn
sistemul politic otoman, sub forma principatului autonom, aflat sub Suzeranitatea
Porţii. După părerea istoricului maghiar Maja Depner, "regati|| c c |or ,|n j
Zâpolya". adică a lui loan Zâpolya, fostul voievod al Transilvaniei, a|es rege ai
Ungariei în toamna anului 1526 şi a fiului său, loan Sigismund Zâp0|ya aj c^ ru|
nucleu îl forma Transilvania, se afla, doar aparent. în stare de incjepenc|er,ta
căci, în realitate, era în totală dependenţă faţă de Poarta otomanâ 97 " Accnstn
era - opina autorul - rezultatul luptei pentru alegere ( ca rege
ungariei
împotriva lui Ferdinand de Habsburg - n. ns. ) pe care loan Z â p o ly a p l(rţa*i_0 cu
a ju to r turcesc"98. Căci, preciza el. "loan Zâpolya şi fiu l său n,, crau ^ p rin c ip ii unei Transilvanii independente ci « regi ai Ungariei » Cl, p ,ctcnţjj
asupra întregului. Dar, în tim p ce ei erau scoşi pas cu pas clin r<j,ial(|| un<I.sr
propriu-zis, în parte de către habsburgi, in parte dc către turci, pu(Crca |o r s
lim ita t treptat asupra ţin u tu lu i din caic avea să iasă stalul dc o d ii,^ .,^ ,x |(1j
Zâpolya, adică asupra Transilvaniei"99.
In ceea ce priveşte caracterul acestui stat transilvănean, autoru| se
considera îndreptăţit să afirme că formarea lui nu constituia, in nici lin
.
.
.
Ull Ude, O
intenţie politică precisă, ceva în genul unei lim ită ri a puterii po|jt jce
|n|
Zâpolya sau măcar o dorinţă particulară a naţiunii transilvănene pcillru ,,
de stat aparte; ea a fost o necesitate izvorâtă din evenimentele deC|anviIe (jc
ofensiva otomană. Căci, după cum Zâpolya nu a renunţat niciodată l;, prc'tc n Ijj|c
sale asupra întregii U ngarii, tot aşa nici transilvănenii, adică cele trCj n.,|jllMj
ungurii, secuii şi saşii - care, p o triv it constituţiei ţă rii, erau singurjj cc avc.u,
drepturi politice, nu au pierdut niciodată conştiinţa apartenenţei lor |a re,n l u |
U n g a rie i"100. Drept argument, el a invocat faptul că în toate tratate|6 jncheiate
de Zâpolya şi urmaşii săi cu Habsburgii, până la cele dintre prjnCipeie
Ibidem , p. 58
97 Maja Depner. Das Furstenlum Siebenburgen im Kam pf gegen Habsburg. UntorsiJC,llJny 0n

93 ibldom i> 46
94 Ibldom. (> 40
95 Informaţia la ibldom , p 49

iib e r die P o litik S iebenbiirgens wăhrend des D reitzigjăhrigen Krieges. Stuttgari, ig ,Q
QO Ibidem
’ ^o, p M*
99 Ibidem. p 15.
100 Ibidem
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Curtea regală de la Cracovia, că nici diferendele cu Moscova nu ar mai fi fost
chiar atât de periculoase, de vreme ce ea nu ar mai fi fost incitată şi nici sprijinită
de sultan. Pentru asigurarea lor, regele polon a trimis la Istanbul o solie, în luna
iulie 1525. Ea viza, totodată, şi medierea păcii ungaro - polone şi dezvinovăţirea
regelui de acuzaţiile ce i le adusese la Istanbul domnul Moldovei, Ştefan cel
Tânăr, potrivit căruia Polonia intenţiona să atace şi să cucerească Chilia şi
Cetatea Albă93. Autorul nu a explicat cauzele tensiunii din raporturile moldo polone, reliefate şi prin faptul că solul regal a fost sfătuit să nu treacă prin
Moldova, ci prin Transilvania94.
in ceea ce ne priveşte considerăm că. în afara domeniului raporturilor
bilaterale, ele trebuie căutate şi în cel al raporturilor polono - otomane. Se pare
că Ştefăniţă sesizase implicaţiile apropierii de Poartă, preconizată de Sigismund
I, asupra poziţiei internaţionale a Moldovei, în condiţiile în care expansiunea
otomană către centru Europei se declanşase cu o putere nemaiîntâlnită până
atunci. Mai mult decât atât, slăbiciunea regatului maghiar şi lipsa de coeziune
politică a celorlalte state europene interesate, direct sau indirect în stăvilirea
înaintării otomane, nu lăsau nici o speranţă reală în posibilitatea evitării, cu
sprijinul lor, a unei posibile subordonări totale a Moldovei de către Poartă. De
aceea, este de presupus că Ştefan cel Tânăr a fost consiliat de către unii din
sfetnicii săi să împiedice, prin toate mijloacele, apropierea polono - otomană. Nu
a reuşit, însă, aşa că, la sfârşitul lunii noiembrie 1525, solul polon se întorcea la
Cracovia cu un armistiţiu pentru trei am.
Asigurat din partea Poloniei şi convins, desigur, că Ungaria nu putea
conta pe sprijinul nimănui în Europa, nici măcar pe cel al Habsburgilor,
confruntaţi cu pericolul reprezentat de Liga de la Cognac ( 28 mai 1526 ),
sultanul a decis să declanşeze atacul hotărâtor asupra Ungariei. Prilejul era
nimerit şi pentru a răstrânge drastic şi autonomia internă şi posibilităţile de
acţiune pe plan extern ale Moldovei, in acest sens trebuie interpretată porunca
dată de sultan lui Ştefan cel Tânăr, în luna iunie 1526, de a ataca Ungaria,
împreună cu armatele sale, dar şi încercarea domnului moldav de a crea, în cea
mai mare grabă, o alianţă antiotomană între Moldova, Transilvania, Ţara
Românească şi Ungaria95. O astfel de interpretare i-ar fi permis autorului în
discuţie să costate, şi nu fără temei, că Ştefan cel Tânăr a avut, la un moment
dai, ideea creării frontului comun antiotoman al ţărilor române care se putea
sprijini insă. in împrejurările internaţionale de atunci, numai pe Ungaria. Era,
totuşi prea puţin pentru asigurarea unui succes de durată, de vreme ce nici
m.i' .ir Polonia, pentru care, aşa cum constata autorul, problemele cele mai
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importante constau în lichidarea conflictului cu Ordinul Teuton şi cu Moscova96,
nu numai că nu putea contribui cu nimic la aceasta, dar nici măcar nu era
interesată în slăbirea sensibilă a presiunii otomane, în vecinătatea imediată a
graniţelor Imperiului habsburgic.
Consecinţa firească nu putea fi alta decât stabilirea puterii otomane în
centrul Europei. Acest eveniment avea să modifice substantial peisajul politic nu
numai din centrul continentului, prin înfiinţarea beilerbeilâcului de Buda şi
divizarea Ungariei între otomani şi Habsburgi, ci şi al spaţiului carpato danubian, prin desprinderea Transilvaniei din regatul maghiar şi includerea ei in
sistemul politic otoman, sub forma principatului autonom, aflat sub suzeranitatea
Porţii. După părerea istoricului maghiar Maja Depner, "regatul celor doi
Zâpolya", adică a lui loan Zâpolya. fostul voievod al Transilvaniei, ales rege al
Ungariei în toamna anului 1526 şi a fiului său, loan Sigismund Zâpolya, al cărui
nucleu îl forma Transilvania, se afla, doar aparent, în stare de independenţă,
căci. în realitate, era în totală dependenţă faţă de Poarta otomană97. "Aceasta
era - opina autorul - rezultatul luptei pentru alegere ( ca rege al Ungariei,
împotriva lui Ferdinand de Habsburg - n. n s .) pe care loan Zâpolya a purtat-o eu
ajutor turcesc"98. Căci, preciza el, "loan Zâpolya şi fiu l său nu erau încă
p rin c ip ii unei T ransilvanii independente ci « regi ai Ungariei » eu pretenţii
asupra întregului. Dar, în tim p ce ci erau scoşi pas eu pas clin regatul ungar
propriti-zis, în parte de către habsburgi, în parte de către turei, puterea lo r s-a
lim ita t treptat asupra ţinutului clin care avea să iasă statul de odinioară a lui
Zâpolya, adică asupra T ransilvaniei"99.
In ceea ce priveşte caracterul acestui stat transilvănean, autorul se
considera îndreptăţit să afirme că formarea lui nu constituia, în nici un caz, "o
intenţie p o litică precisă, ceva în genul unei lim ită ri a puterii politice a lui
Zâpolya sau măcar o dorinţă particulară a naţiunii transilvănene pentru o viaţă
de stat aparte; ea a fost o necesitate izvorâtă clin evenimentele declanşate de
ofensiva otomană. Căci, după cum Zâpolya nu a renunţai niciodată la pretenţiile
sale asupra întregii U ngarii, tot aşa nici transilvănenii, adică cele trei naţiuni ungurii, secuii şi saşii - care, p o triv it constituţiei ţă rii, erau singurii ce aveau
drepturi politice, nu au pierdut niciodată conştiinţa apartenenţei lor la regatul
U n g a rie i"100. Drept argument, el a invocat faptul că în toate tratatele incheiate
de Zâpolya şi urmaşii săi cu Habsburgii, până la cele dintre principele
9o Ibidem, p. 58
97 Maja Depner. Das Furstenlum Siebenburgcn im Kam pf gegen Habsburg. Untersuchungen

93 Ibldom |i <1‘>
94 Ibidem i> -n»
95 Informatul. In ibldom, p 49

iib e rd ie P o litik S iebenbiirgens wăhrend des D reitzigjăhrigen Krieges, Stuttgart. 1938. p 14
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100 Ibidem
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Transilvaniei Gabriel Bethlen şi împăratul Mathias, din anii 1615 - 1616, "se
admitea Ile eventualitatea includerii Transilvaniei în Ungaria, fie, cel puţin,
superioritatea statală a lla b s b u rg ilo r asupra T ransilvaniei, ca regi ai
U n g a rie i"101.
Aşadar, în aprecierea caracterului noului stat apărut în spaţiul carpato danubian istoricul maghiar a pornit doar de la elementele oferite de împrejurările
istorice concrete în care el a fost constituit Nu a luat, însă, în considerare locul
Transilvaniei în cadrul regatului maghiar, autonomia de care a beneficiat în toată
perioada de existenţă ca voievodat. Dacă ar fi făcut-o, ar fi reuşit să observe că
formarea principatului nu a fost doar o simplă coincidenţă de factori externi, ci şi
rezultatul unei anume stări de spirit interne. Este adevărat că loan Zâpolya şi
urmaşii săi au urmărit refacerea regatului ungar, dar nu pornind de la Buda, ci de
la Alba lulia, Transilvania urmând-a constitui nu o anexă a acestuia, ci nucleul
său. Tot aşa de adevărat este că în tratatele amintite s-au făcut simţite te m niţele
reîncorporării Transilvaniei la Ungaria, dar ele nu constituie expresia conştiinţei
apartenenţei acestui principat la fostul regat maghiar, prezent la cele trei naţiuni
privilegiate, cum pretindea autorul, ci a politicii anexioniste a Habsburgilor care
voiau să refacă fostul regat al Sfântului Ştefan, dar nu ca stat independent, ci ca
parte integrantă a imperiului lor Ori, includerea Transilvaniei în fostul regat
maghiar, era condiţia sine-qua-non a stăpânirii Ungariei şi a asigurării ei in faţa
tendinţelor asemănătoare ale Porţii.
Scopul demersului lui Maja Depner l-a constituit, însă, demonstrarea
faptului că principatul autonom al Transilvaniei nu a avut nici o justificare istorică
obiectivă, de vreme ce nu a fost decât rezultatul politicii de mare putere a Porţii
otomane. De aici şi evidenţierea insistentă a importanţei sale exclusiv pentru
realizarea politicii expansioniste otomane în Europa centrală. De aceea, după
părerea sa, "toate războaiele turceşti din secolul X V I şi-au avut punctul de
plecare în lupta pentru Transilvania dintre otom ani şi H absburgi"102. Ca
urmare, "T ransilvania îi datorează puterii otomane nu numai formarea, ci şi
existenţa. N ic i o necesitate naţională, nici o idee, indiferent dacă ar 11 fost
politică sau de altă natură, nu au constituit prin cip iu l său dc viaţă ( ca stat - n.
ns ), ci doar capriciul unei legi străine. Pe această bază nu poate exista nici un
stat Dc aceea, ar 11 d ific il să se vorbească în secolul X V I de un « stat »
transilvănean în adevăratul sens al cuvântului... Transilvania a fost în întreg
o. o lul X V I n im ic altceva decât o dependinţă a Im periului turcesc... N iciodată (
in cursul acelui secol - n. ns. ) Transilvania iu i a putut juca vreun rol în rândul
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statelor europene, dc vreme ce nu a reuşit să se sustragă acestei situaţii
nedemne" ( de dependenţă faţă de Imperiul otoman - n ns. ) 103.
Erorile intentionate de apreciere ale autorului sunt atât de evidente, încât
combaterea lor este de prisos. Pentru exemplificare, vom reaminti, doar,
excepţionalul rol pe care l-a jucat Transilvania in raporturile interstatale din
centrul, estul şi sud-estul Europei, în ultimul deceniu al secolului XVI, dar, mai
al^s, in stabilirea configuraţiei politice a spaţiului românesc din acea vreme. Ori,
este tocmai ceea ce istoricul maghiar a dorit să evite cu orice preţ, inclusiv cu cel
al denaturării celor mai clare date, fapte şi fenomene istorice, ca, de pildă, natura
raporturilor de vasalitate - suzeranitate dintre Transilvania şi Poarta otomană.
Locul Transilvaniei în raporturile politice polono - otomano - habsburgice,
din primele trei decenii ale existenţei sale ca principat autonom, au fost abordate
şi de Janusz Pajewski104
După aprecierea autorului, Transilvania se putea menţine ca stat
autonom, numai in măsura în care. habsburgii nu ar fi încercat să înlăture
suzeranitatea otomană, pentru a o înlocui cu cea a lor, dacă nu ar fi putut s-o
anexeze, pur şi simplu.'Gheorghe Martinuzzi, tutorele minorului loan Sigismund,
principele Transilvaniei, şi guvernator al ţării în numele acestuia, a sesizat acest
lucru şi, pentru a evita consecinţele nefaste pentru Transilvania ce puteau
decurge din riposta otomanilor, s-a străduit să găsească sprijin extern împotriva
habsburgilor, înainte de toate la regele Franţei şi la cel al Poloniei. Nici unul, nici
altul nu au corespuns însă aşteptărilor abilului diplomat şi.intrigantului om politic.
Francisc I nu dorea să se amestece direct în problema ungară, iar Sigismund cel
Bătrân nu era "capabil" - cum aprecia autorul - să-şi asume sarcina protejării
nepotului său loan Sigismund Zâpolya105. Cel din urmă s-a limitat să facă
intervenţii diplomatice la Istanbul şi pe lângă împăratul Carol V şi Ferdinand I.
Modul în care au avut loc acele acţiuni i-a convins pe Habsburgi că Polonia nu
dorea să intervină activ în problema ungară. Ca urmare, sugera autorul, aceştia
au fost încurajaţi în eforturile lor de a-şi impune drepturile asupra Ungariei întregi
şi a Transilvaniei106
In schimb, Poarta otomană nu înţelegea să facă Habsburgilor nici o
concesie in acest domeniu vital pentru poziţia lor in Europa centrală, pe care
tocmai o câştigase. De aceea, a ripostat cu energia necesară împrejurărilor,
reinstalându-l pe loan Sigismund în domnia Principatului, în urma victoriei
repurtată de Soliman Magnificul asupra armatei Habsburgilor la Buda, în luna
august 1541. Cu aceeaşi vigoare a fost anihilată de către el şi tentativa de
103 Ibidem, p. 17
10/1 Janusz Pajewski. W egierska polityka Polski w po lo w ie XVI w ieku ( 1540 - 1571 ) ( Politica
ungară a Poloniei la lumătatea secolului XVI ( 1540 - 1571 ). Krakow, 1932
1 Ibidem. p 8 şi urm.

101 ibidem
102 Ibidem, p 16
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cruciadă antiotomană, strivind sub zidurile Pestei. în luna septembrie 1542,
armata comandată de Joachim de Brandemburg. Această înfrângere anula şi
prevederile tratatului încheiat de Ferdinand cu Isabella, mama şi coregenta lui
loan Sigismund, la Gilău, la 29 decembrie 1541, în virtutea cărora cea din urmă
renunţa, în numele ei şi al fiului său, la Ungaria şi Transilvania, în schimbul unor
despăgubiri din partea Habsburgilor107.
La decizia Isabellei de a nu mai părăsi Transilvania a contribuit, totodată,
după părerea autorului, şi politica poloneză. O politică duplicitară, de vreme ce
Sigismund I tindea, mai curând, să favorizeze interesele Habsburgilor, în timp ce
alte cercuri conducătoare, în frunte cu regina Bona, se plasau pe o poziţie
contrară. Această din urmă tendinţă şi-a găsit confirmarea în deciziile seimului
general din primăvara anului 1542 care a condamnat politica regală în problema
transilvăneană108.
Decesul lui Sigismund I, survenit în anul 1548, a fost urmat de o
modificare radicală a politicii poloneze faţă de Transilvania. Fiul şi urmaşul său.
Sigismund August, confruntat cu o puternică opoziţie a unei părţi a marilor
magnaţi, avea nevoie de sprijinul Habsburgilor. Pe de altă parte, Gheorghe
Martinuzzi, considerând că cererea Porţii de cedare a unor cetăţi transilvănene
viza stricta subordonare a Principatului, a început demersurile pentru a părăsi
tabăra otomană, în favoarea celei imperiale. In acel context. în anul 1549 a fost
încheiat tratatul polono - habsburgic. în care Sigismund August se obliga să nu
acorde nici un sprijin sorei şi nepotului său. Astfel, armatele imperiale comandate
de Castaldo au putut intra în Transilvania în anul 1551, pe care nu au putut-o
însă păstra, datorită atât opoziţiei interne faţă de Habsburgi, cât şi reacţie
Porţii109. Polonia nu a făcut, totuşi, nici un gest concludent pentru a împiedica
revenirea Transilvaniei sub suzeranitatea protectoare a Porţii. Din contra,
restabilirea ei ii oferea garanţia securităţii faţă de expansiunea habsburgică,.
Transilvania fiind considerată, ca, de altfel, şi Moldova, de cercurile
conducătoare poloneze ca un "stat tampon", menit să amortizeze şocul ciocnirilor
de interese dintre cele trei mari puteri ale vremii în zona carpato - danubiană.
Ultimele mari evenimente produse pe arena internaţională care au
afectat şi poziţia internaţională a ţărilor române şi care au fost abordate de
reprezentanţi de marcă ai istoriografiei poloneze interbelice sunt cele două
interregnuri din Polonia. Primul a fost cauzat de stingerea dinastiei jagellone, prin
decesul ultimului reprezentant al ei, regele Sigismund August, în anul 1572, iar al
doilea, de fuga din Polonia a lui Henric de Valois, ales rege în locul lui Sigismund
August, In anul 1574 Ambele evenimente au constituit obiectul cercetării
aceluiaşi istoric, Janusz Pajewski.

Şi în primul, ca şi în cel de-al doilea caz, poziţia adoptată de Poarta
otomană faţă de criza dinastică din Polonia a avut o pondere decisivă în
menţinerea statu-quo - ului politic din estul şi sud-estul continentului.
Prevăzând eventualitatea decesului, fără urmaşi, a lui Sigismund
August, Poarta otomană a încercat, încă din anul 1569, să evite posibilitatea
preluării Coroanei polone de către Habsburgi in acest scop, marele vizir de
atunci, Sokollu Mehmed Paşa a avansat ideea căsătoriei lui Henric de Valois,
fratele regelui Franţei, cu Ana Jagellona, sora lui Sigismund August, iar a lui loan
Sigismund Zâpolya cu prinţesa franceză Margareta. Prin această urzeală
diplomatică, Poarta otomană voia să evite reizbucnirea războiului în Apus,
deoarece era angajată în "marca expediţie de la Astrahan", împotriva Moscovei.
Ca urmare, conchidea Janusz Pajewski, "este clar că tu rcii iu i aveau în vedere
câtuşi de puţin întinderea influenţei Casei de Valois şi nici v iito ru l lui Henric.
Scopul acestei in trig i a lui Sokollu era numai slăbirea îm păratului, prin întărirea
opozanţilor unguri şi a capului lor, principele transilvănean"110. In realitate,
constata istoricul. Poarta dorea ca tronul să fie preluat fie de un membru al
dinastiei Jagello, în speţă Ana, fie de un magnat autohton care să continue
politica de prietenie cu Imperiul otoman, promovată de ultimii doi Jagellom Pe de
altă parte, Poarta se temea de posibilitatea unei apropieri franco - spaniole şi,
deci, a atragerii Franţei în coaliţia antiotomană. De aceea, urmărea încordarea
raporturilor franco - habsburgice, cu cele două ramuri, austriacă şi spaniolă,
ceea ce se putea realiza prin sprijinirea lui Henric de Valois.
Dar, pentru a-i determina pe polonezi să facă acel pas, Poarta s-a
folosit, cu precădere, de metoda intimidării. Ea s-a concretizat şi prin intervenţia
domnului de atunci al Moldovei, loan Vodă, care, potrivit aprecierii lui Janusz
Pajewski, "a p rim it recomandarea ( de la Poartă - n. ns. ) să se amestece în mod
delicat in problema polonă"111. Domnul moldav a procedat, insă, întocmai nu
numai din imboldul sultanului şi al marelui său vizir, ci şi din propriul său interes.
Autorul s-a limitat totuşi să constate că hotărârea, în cele din urmă, a Porţii în
favoarea lui Henric s-a datorat şi informaţiei pe care a transmis-o loan Vodă la
Istanbul despre posibila alegere a ţarului112.
Cu toate acestea, Janusz Pajewski a ajuns la concluzia că "influenţa
T urciei asupra alegerii din anul 1573 ( a Iui Henric de Valois ca rege al Poloniei n. ns. ) a fost total pasivă"113. Ca argument, el evoca oscilaţiile Porţii între un
candidat străin şi unul autohton. Opţiunea pentru unul din ultima categorie s-ar fi

110 Cf idem, Turcja wobec elckcji Walezego ( Turcia faţă de alegerea lui Henric de Valois ), in
Przeglad Powoszechny, R. 50. t 197, 1933. p 60
11 1 Ibidem. p 192

107 Ibidom p «in v urm

' 12 Ibidem. p 203.

108 Ibidem p 49 şi urm

113 Ibidem , p 206-207
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datorat faptului, pe deplin plauzibil, de altfel, că "marele v iz ir conta pe aceea că
nici unul dintre magnaţii poloni, ridicaţi la demnitatea regală, nu va avea
suficientă autoritate nici faţă de p ro priii săi supuşi şi nici faţă de curţile străine,
pentru a putea desfăşura o politică externă activă şi să se opună T u rc ie i"114.
Firesc ar fi fost, Insă, ca autorul să fi aprofundat această afirmaţie, precizând in
ce domeniu se temea Poarta mai mult de opoziţia Poloniei. Este vorba, desigur,
de eforturile sale de a-şi consolida poziţia nu numai în spaţiul carpato - danubian,
ci şi în centrul Europei. Având-o asigurată, ea îşi putea concentra eforturile
pentru lichidarea cronicelor conflicte cu Iranul şi pe cele devenite tot mai
periculoase cu Moscova. De aceea, a preferat un candidat francez şi nu unul
habsburgic sau moscovit.
Aceleaşi raţiuni au decis Poarta otomană să intervină şi mai energic
pentru stingerea noului focar de tensiune provocat de părăsirea, pe neaşteptate,
a tronului polon de către Henric de Valois.
Plecarea lui Henric de Valois în Franţa a determinat Poarta - aprecia
acelaşi istoric polonez, într-un studiu consacrat analizării poziţiei Porţii faţă de
noul interregn - să creadă că polonezii, "nem ulţum iţi de regele străin, vor chema
la tron pe un Piast ( adică pe un autohton - n. ns. ): o ri, aceasta era cel mai
avantajos pentru Poartă"115.
Noul interregn se produsese, însă, în condiţiile in care poziţia Porţii in
Moldova fusese pusă sub un grav semn de întrebare, datorită răscoalei
antiotomane, declanşată de loan Vodă. Cum ea
fusese sprijinită de
detaşamente căzăceşti, aflate sub obedienţa polonă, sultanul şi marele vizir
Sokollu Mehmed Paşa au considerat prilejul nimerit pentru a intimida pe magnaţii
poloni, atât spre a-i face mai maleabili, în ceea ce priveşte alegerea noului rege
conform dorinţelor lor, cât şi pentru a-i determina să se abţină, pe viitor, de la
orice amestec în Moldova. Ca urmare, acest element a avut o pondere
însemnată în conturarea ideii în cercurile diriguitoare otomane, potrivit căreia în
cazul în care ar fi trebuit să accepte alegerea unui candidat străin, atunci acela
să fie regele Suediei, loan III. Căci, sesiza autorul, "uniunea personală a Poloniei
eu Suedia şi, deci, neîndoielnica sporire a puterii statului polon, nu ameninţa
I urcia cu nici un pericol, deoarece deplasa centrul dc greutate al p o litic ii sale la
nord. adică la Baltica; nu era. deci. de presupus ca suedezii să II putut şi să II
vrut să sprijin e o po litică activă a R epublicii ( Nobiliare Polone - n. ns. ) in sudc s t"11Q Sprijinind această candidatură, Poarta mai urmărea, totodată, şi alt
obiectiv, sesizat, de asemenea, cu claritate, de autorul articolului în discuţie. Era

’ 14 Ibldom . p 20fi
1 Cf ulm i Tuff j.» w o lu 'C clckcjl Balorego ( Turcia faţă de alegerea lui Bâthory ). Krakow. 1935.
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vorba de angrenarea Moscovei într-un grav conflict cu Suedia şi Polonia care nu
i-ar mai fi permis să afecteze interesele Imperiului otoman în A sia117.
Interesele speciale şi generale ale Porţii, precum şi poziţia specifică a
ţărilor române. îndeosebi a Transilvaniei, în cadrul sistemului politic otoman, au
făcut ca ele să fie mai profund implicate în eforturile diplomaţiei otomane, menite
să rezolve, în favoarea sa, şi noua criză dinastică poloneză. Este vorba de
avansarea şi apoi impunerea candidaturii la tronul polon, rămas vacant, a
principelui Transilvaniei, Ştefan Bâthory.
Autorul constata, totuşi, că un candidat transilvănean la tronul polon nu
era o noutate. O asemenea candidatură fusese avansată incă în anul 1553,
când se pare că Sigismund August l-ar fi dorit ca urmaş pe principele de atunci
al Transilvaniei, loan Sigismund. Ca şi în cazul aceluia, Ştefan Bâthory era
preferat îndeosebi de şleahtă, care vedea in el, cum văzuse şi în predecesorul
său, pe "adversarul H absburgilor care îi ameninţau lib e rtă ţile "118. Istoricul a
mers, însă, cu raţionamentele mai departe, căutând să descifreze şi mobilurile
care l-au determinat pe Ştefan Bâthory să candideze la tronul vacant. Astfel, el a
ajuns la concluzia că demersurile, in acest sens, ale tuturor principilor
transilvăneni, începând cu loan Sigismund Zâpolya şi terminînd cu Gheorghe II
Rakoczy, nu au fost doar expresia unor ambiţii personale, ci au izvorât dintr-o
autentică raţiune de stat. Căci, aprecia el, "trebuie să se vadă în ele tendinţa
către unirea Ungariei sub sceptrul regilor naţionali ( în opoziţie cu cea similară,
sub sceptrul Habsburgilor - n. ns. ). că această unire se poale realiza numai prin
Transilvania este lucru clar. La fel dc clar este insă şi că atragerea Poloniei in
orbita in fluenţe lor austriece era un pericol m ortal pentru independenţa
Transilvaniei. De aceea Ştefan Bâthory a trebuit să acţioneze şi în Polonia decis
ca adversar al I labsburgilor" ( s ns. )119.
Ori, aceasta din urmă era tocmai calitatea cea mai de preţ care-i sporea
prestigiul şi valoarea în ochii dregătorilor otomani. Totuşi, Janusz Pajewski a fost
de părere că alegerea lui Ştefan Bâthory ca rege al Poloniei nu s-a datorat
presiunilor Porţii, ci sporirii prestigiului său în Transilvania, în urma zdrobirii
opoziţiei interne, ale cărei bunuri confiscate i-au pus la dispoziţie fondurile
necesare câştigării bunăvoinţei magnaţilor şi a şleahtei, îndeosebi Istoricul nu
nega, totuşi, că, ataşându-se partidei lui Ştefan Bâthory, şleahta avea in vedere,
înainte de toate, că de persoana ce urma a fi aleasă depindea pacea sau
războiul cu Imperiul otoman. în cele din urmă. a revenit, însă, asupra ideii

117 "în schimb era cert - preciza autorul

că alegerea lu i loan Wasa ca rege polon ar 11 contribuit

la agravarea raporturilor polono - moscovite ţ>i sueilo - moscovite j i ar fi distras atenlia Moscovei
tic la problemele sudice" ( cf. ibidem ).

p. 5.

118 Ibidem . p. 12

11^ Ibidem, p 8

113 Ibidem. p. 13
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amintite, conchizând că influenţa Porţii in acele împrejurări a fost. mai curând
"n e g a tiv ă ". Căci. de fapt Bâthory se afla pe ultimul loc intre candidaţii propuşi de
Poartă şi, "desigur, alegerea lu i o doica cel mai puţin, nedorind întărirea
excesivă a va sa lu lu i"120.
Dorinţa autorului de a minimaliza, cât mai mult cu putinţă, rolul Porţii
otomane în alegerea lui Ştefan Bâthory este de inţeles Acceptându-I, el ar fi
trebuit să recunoască diminuarea sensibilă a importanţei Poloniei pe plan
internaţional şi ascendentul categoric al Porţii care îşi putea permite să intervină,
cu brutalitate, în problema cea mai vitală a statului polonez, adică alegerea
regelui, ce ar fi trebuit să fie exclusiv de competenţa factorilor politici interni.
Dacă ar fi recunoscut această realitate istorică, Janusz Pajewski ar fi înţeles de
ce Petru Şchiopul, succesorul lui loan Vodă, impus pe scaunul domnesc al
Moldovei, fără consimţământul prealabil al boierimii autohtone, şi, mai mult încă,
alegându-l nu din familia domnitoare moldoveană, ci din cea munteană, s-a
abţinut să-şi ia vreun angajament faţă de Republica Nobiliară Polonă care nu ar
fi fost în asentimentul Porţii121. Acesta era indiciul cel mai clar că perioada de
tranziţie, inaugurată în anul 1538, către suzeranitatea exclusivă a Porţii, se
încheiase şi că altul avea să fie în viitor locul Moldovei în raporturile otomano polone
Cu această ultimă lucrare a istoricului Janusz Pajewski am încheiat
trecerea în revistă a istoriografiei străine interbelice, consacrată cercetării
raporturilor internaţionale ale ţărilor române, în secolele XIV - XVI După cum se
poate constata, atenţia cea mai mare i-a fost acordată de istoricii poloni.
Explicaţia este simplă, dar justă strânsa interdependenţă dintre evoluţia istorică
a ţărilor române, îndeosebi a Moldovei şi cea a Poloniei, in spaţiul estic şi sudestic european Totuşi, nici un istoric străin nu s-a ocupat în mod special cu
această problemă, abordarea ei fiind mai mult sau mai puţin incidentală. Din
această pricină, nici unul dintre ei nu a putut avea o privire de ansamblu asupra
locului ţărilor române în relaţiile internaţionale din centrul, estul şi sud-estul
continentului, dmtr-o perioadă oarecare, a secolelor luate in discuţie. Din contra,
ele au fost privite trunchiat, iar concluziile au fost, în majoritatea cazurilor viciate,
fie de această lipsă de perspectivă, fie, şi mai rău, din dorinţa, rău înţeleasă de
cei mai mulţi dintre ei, de a glorifica trecutul istoric al poporului polonez şi a
minimaliza pe cel al altor popoare, îndeosebi pe cel al poporului român. Au fost.
Insă. şi cazuri, relatate pe larg în paginile acestui capitol, când istorici străini,

120 Ibldom p 29
'• 1 li ...... ii y .i pto.'«ntni poziţia, cu prilejul convorbirii cu solul polon Taranowski care, in drum
r,pro k t.in ln ii

.1 oprit y la laşi, vizitându-l, la 1 noiembrie 157-1. pe Petre Şchiopul, "cu care a

discutai in pm M ciim viitoarelor raporturi intre Republicii $i M oldova. Domnul a declarat solului nota istonr.ul

cA este supus al sultanului, căruia ii aparţine ultim a decizie şi că accepta orice acord

cu Polonia, dacă este de acord ţ i Poarta" ( cf ibidem, p 21 ).
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polonezi în speţă, au abordat cu discernământ şi probitate ştiinţifică problema in
discuţie, concluziile fiind şi ele pe măsura acestei metodologii utilizate
Cu toate aceste lipsuri, contribuţia istoriografiei străine interbelice la
cunoaşterea istoriei relaţiilor Internationale ale ţârilor române în evul mediu este
şi ea notabilă, fie şi numai pentru imensul material informativ pus în circuitul
ştiinţific

LES RELATIO NS IINTERNATIONALES DES PRINCIPAUTES ROUM AINES
AU M OYEN AGE, ETUDIF.ES PAR L'H IS TO R IO G R A P H IE ET RANG ERE
D E L ' ENTR E-DEUX-C; U E R R F.S
- resume Dans le present article, l'auteur analyse les opinions des principaux historiens
polonais de l’entre-deux-guerres concernant l’interet porte a l'espace roumain par le
royaume polonais, a partir de la fin du XIV - e siecle et jusqu'a la fin du XVI - e siecle
On fait une evaluation critique de l'historiographie polonaise de l'entre-deuxguerres, lout en montrant les contributions, mais aussi les opinions subjectives,
generees, d'une part, par une conr.aissance relative des sources roumaines. d'autre pari
par une exaltation du sentiment naţional
Le materiei que voici se constiltue en un "pont", faisant la liaison entre
l'historiographie roumaine et l'historiographie polonaise
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M IM A I V IT E A Z U L f>I P R O T E S T A N T IS M U L
ÎN T R A N S IL V A N IA
F LO R IN P IN T E Ş C U

Reforma religioasă din Transilvania schimbă structurile sociale, politice
şi confesionale ale Principatului, operând modificări profunde mai ales în rândul
celor trei "naţio" medievale ( nobili, secui, saşi ). Mihai Viteazul va fi silit să
dezlege păienjenişul etnic şi confesional'generat de această schismă religioasă.
Reforma a contribuit şi mai mult la procesul de, individualizare a Transilvaniei faţă
de Ungaria, fineţea acestui proces fiind sesizată de Gh. I. Brătianu: "R eform a
religioasă carc făcuse rapide progrese, atât printre saxoni cât şi printre rangurile
nobleţii maghiare, a contribu it în cursul sec. al X V I - lea la separarea de
Ungaria, a cărei pane supusă Mabsbnrgilor a suferit influenta reactiunii
catolice" 1 ( subl n s .).
Transilvania s-a bucurat de atentia deosebită a pastorilor protestanţi,
nutrindu-se iluzia că ortodocşii ar putea fi convertiţi la protestantism, clerul
reformat căutând să câştige noi aderenţi în lupta împotriva papalităţii Martin
Luther nota în 1520: "ortodocşii au aceeaşi credinţă ca şi noi, se botează ca noi.
predică şi trăiesc ca n o i"2. După marea schismă din 1054, Occidentul a militat
sistematic pentru readucerea înţelegerii în cadrul celor două ramuri ale bisericii
creştine, catolică şi ortodoxă Aceste teluri spirituale s-au îmbinat deseori cu
teluri politice Vorbind despre sentimentul "responsabilităţii" Occidentului faţă de
Orient, Imre Revesz conchidea că: "Reform a, fiica O ccidentului, nu putea face
a ltfe l decât să continue e fo rtu rile asemănătoare precedente"3.
Protestanţii au încercat să stabilească unele contacte cu Patriarhia
ecumenică de Constantinopol. învăţatul Melanchton ia în 1599 contact cu
patriarhul Constantinopolului, exprimându-i convingerea că biserica ortodoxă
este "insnşi biserica lui Dumnezeu care ştie să onoreze cu desăvârşire pe
l-h ris to s "4 Discipolii Iui Melanchton, teologi la Universitatea din Tiibingen, au
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încercat să reia relaţiile amorsate de maestru, fără a le putea continua. Ei au
schimbat numeroase scrisori cu patriarhul de Constantinopol, leremia II.
încercând să-l convingă despre adevărul Confesiunii de la Augsburg. Patriarhul,
asistat de un grup de teologi savanţi, a scos în evidenţă toate divergentele dintre
cele două confesiuni, nerăspunzând la ultima scrisoare a învăţaţilor protestanţi5.
Mai târziu protestanţii se vor convinge că religia lor prezintă mai multe afinităţi cu
religia catolică decât cu cea ortodoxă. Teologii Reformei căzuseră în iluzia
conceperii unei uniri cu biserica ortodoxă orientală deoarece ei se adânciseră în
studiul operelor Părinţilor bisericii greceşti ( sub influenţa filologiei renascentiste
), rămânând în urma acestor lecturi cu o imagine idealizată asupra creştinismului
oriental din primele cinci secole. Ori, între timp, trecuseră o mie de ani, timp în
care se schimbaseră multe lucruri în acest creştinism6.
A fost studiat intens impactul protestantismului asupra populaţiei
româneşti din Transilvania. S-a subliniat influenţa benefică pe care a avut-o
Reforma asupra răspândirii tipăriturilor in limba română, activitatea diaconului
Coresi constituind obiectul a numeroase studii. Nu vom mai insista asupra
acestor lucruri, mărginindu-ne să prezentăm impactul Reformei asupra
Principatului, în general, oprindu-ne în special asupra ţărănimii şi nobilimii
româneşti.
Trebuie remarcat faptul că nu se poate vorbi de o încercare de
convertire forţată a românilor la protestantism, nici de persecuţii religioase
organizate. Protestanţii cereau ca trecerea la calvinism să se facă din
convingere. Sinodul ţinut la Debreţin în anul 1566 obliga pe preoţii români trecuţi
la calvinism de "a iu i II numai cu numele calvin", prin aceasta înţelegându-se ca
preoţii trecuţi la calvinism trebuiau să dobândească o minimă cultură religioasă7.
Dieta din Sibiu, din 1566, declara că "pastorii va lahilor conduc orbi. orbi fiin d ci
inşişi" şi că ei "au pus în pericol şi propria salvare şi pe cea a co m unităţii". Dieta
a decis ca toţi preoţii valahi, episcopi sau simpli călugări vor trebui pe viitor să
aibă o convorbire ( entretien ) pe subiecte biblice cu superintendentul şi
episcopul George ( primul episcop român calvin ) şi să ajungă la înţelegerea
adevărului, iar dacă refuză să primească adevărul, să fie demişi din funcţiile lor3.
Petre Filimon, citându-l pe Moldovan Gergely, considera că persecuţiile
împotriva ortodoxiei au fost incidentale şi legate de numele unor persoane, ele
neputând fi prezentate intr-o continuitate9. Cel puţin în primii am ai pătrunderii
Reformei în Transilvania, misionarii protestanţi încercau să-i convertească pe

' ( .h i l u.Miunu. Los asscm blees d ’ctats et les roum ains en Transylvanie. in Revue des

5 Ibidem

titu<l<>» room alnos. XIII • XIV, Paris. 197-1, p 37

” Ibidem. p 283.

•' Aptul !mt.i i'" V i■•/ La Reforme et les roum ains de Transylvanie, in A rchivum Europae

' Petre Filimon. P rotestantism ul şi rom ânii din Ardeal. Combaterea unei teo rii uniate. Arad,

C entro-O finnt.illn tomo ;i fnsc 4. Budapesta. 1937, p 286

1938, p. 13.

-1 Ibidem

a Imre Revesz, op. cit., p 297

4 Ibidem

9 Petre Filimon, op. cit., p 21
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români nu pentru a-i deznaţionaliza, ci pentru "m ântuirea" sufletelor lor.
Semnificativă este sub acest aspect aprecierea lui Petru Melius ( 1535? - 1572 ).
episcop reformat de Debreţin, care-i considera pe sârbi şi pe români mult mai
înapoiaţi din punct de vedere religios decât pe catolici: "n o i ceilalţi predicatori
iu i dispreţuim acest sărac şi stupid popor al valahilor, ci noi il învăţăm aşa cum
l-ar li învăţat C hristos"10 ( în sens de puritate dogmatică, pe care
protestantismul pretindea şi pretinde că o are, n ns. )
Imre Revesz conchide că activitatea de propagare a protestantismului
nu a urmărit niciodată deznaţionalizarea românilor, iar dacă prin imposibilitate sar fi urmărit aceasta, " re /u ita tu l a l'osl atunci contrariul la cc se asten ia "11 ( subl.
ns. ;.
Adăugăm noi că tentativele de prozelitism catolic sau protestant au dus
la întărirea conştiintei de neam a românilor din Transilvania, la o luare de
conştiinţă netă în ceea ce priveşte credinţa lor ortodoxă. Studiind mărturiile
vremii se poate ajunge uşor la concluzia că în timp ce o mare parte a păturii
conducătoare româneşti a trecut la calvinism, poporul de rând a rămas refractar
la influenta calvină, pe toată durata păstoririi celor trei episcopi - superintendenţi
români trecuţi lâ calvinism ( George din Sângeorz, 1566 - 1569; Pavel din
Turdaş, 1569 - 1577; Mihail din Turdaş, 1577 - 1582 ).
Nobilimea română a părăsit credinţa ortodoxă pentru a-şi menţine sau
pentru a-şi dobândi pământuri şi privilegii, in dieta transilvăneană întrunită la
1577 s-a remarcat faptul că: "A z i au părăsit legea grecească mai ales n o b ilii
pentru darurile şi dregătoriile ce le-au p rim it"12. Simptomatic este faptul că
Reforma s-a răspândit cel mai mult în părţile Hunedoarei, Făgăraşului, Bihorului
şi Caraşului13, adică în părţile unde era concentrată nobleţea românească
Dacă nobilimea română a trecut la protestantism din motivele arătate,
ţărănimea română, în strâns contact cu preoţii ei ortodocşi a ieşit victorioasă în
lupta cu doctrina calvină. "Reform aţiunea, in urma instigaţiun ilor preoţim ii. a
găsit antipatic la populaţia românească. T o ţi aceia care arătau sim patic faţă de
noua religie au fost persecutaţi in tot fe lu l, preoţii le lăsau m o rţii
neinm orm ântaţi, căci noua credinţă era prezentată ca operă diavolească... " 14
Căutând să-i convertească in mod deschis pe români, prin propovăduirea
precoptelor calvine sau lutherane, protestanţii ofereau astfel preoţilor români
posibilitatea de a cunoaşte diferenţa.dintre învăţăturile calvine sau lutherane şi
coli - ortodoxe, putând astfel să combată uşor activitatea misionară protestantă

*0 Imro Râvni*; op. cit. p 284
* 1 Ibldom. p 260
12 Apud Potfrt Filimon, op. c it . P 31
13 Ibidem p
14 Ibidem
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Cauzele neaderenţei protestantismului la români trebuie căutate > in
primul rând in incompatibilitatea spirituală a calvinismului cu ortodoxia, spiritului
românesc fhndu-i străin pragmatismul protestant Numărul mare de preoţi ce vin
din Moldova şi Tara Românească, ca şi numărul mare de călugări sârbi sau
ruteni ortodocşi existenţi în Ardeal a făcut ca să crească numărul apărătorilor
ortodoxiei Preotimea română s-a opus la scoaterea limbii slave liturgice din
biserici, măsură preconizată de protestanti A intervenit, credem, şi faptul nu
lipsit de importanţă, că preoţii români nu aveau dreptul de a percepe dijma de la
enoriaşii lor ( acest drept fiind acordat doar slujitorilor religiilor recepte ). fapt ce ia apropiat de masa credincioşilor, iar trecerea la calvinism însemna pentru
ţăranii români şi sporirea obligaţiilor fiscale cu o nouă taxă
Calvmismul rămâne religia dominantă a Transilvaniei până la scurta
domnie a lui Mihai Viteazul. încercările principilor din casa Bâthory de a sprijini
resurecţia catolicismului sunt sortite eşecului. Astfel, la Dieta din 1588 se
votează, după trei dezbateri, expulzarea iezuiţilor din ţară15, fiind rechemaţi abia
în 1595. tot prin hotărâre dietală16 Al doilea nunţiu apostolic trimis în Ardeal,
Alfonso Visconti, restabileşte in 1597 episcopatul latin în Ardeal17. Dar în 1598,
locuitorii protestanti din Oradea, întărâtaţi de predicatorul Derecskei Ambrozie
alungă preoţii iezuiţi din oraş şi distrug capela catolicilor’ 8. Articolele'Dietei de la
Turda ( august 1598 ) interziceau orice slujbă catolică în oraş, singura biserică
de acest rit fiind admisă in Seleuş. Nici un preot catolic nu avea voie să intre în
oraşul propriu-zis19.
La intrarea lui Mihai Viteazul în Transilvania, situatia confesiunii
protestante se prezenta astfel: centrele de reformatiune cu populaţie germană îşi
păstrează legăturile lor cu lutheramsmul de confesiune Augustină şi cu
Wittenbergul, iar cele cu populaţie maghiară ( Oradea, Tg. Mureş, Aiud, Cluj )
erau ataşate de reforma helvetică a lui Calvin, stabilind legături cu Zurich,
Geneva şi Heidelberg20. Puterea economică era concentrată în mare măsură în
mâinile lutheranilor ( saşii ) care stăpâneau comerţul şi meşteşugurile
Principatului, puterea politică era concentrată în mare parte în mâinile nobilimii
maghiare de rit calvin Mihai Viteazul va avea nevoie de ambele partide
protestante in guvernarea Transilvaniei, o colaborare cu elementul băştinaş

15 A. Veress. Nunţii a p o sto lici în Ardeal, in AARMSI, seria III. lom VIII, Mem, 13. 1928, p 10
Vezi şi Gh I. Brătianu, op. cit., p <15
16 A Veress, op. cit., p 39
17 Ibidem

18 liviu Borcea, C o n trib u ţii la istoria politică a B ih o ru lu i in epoca lui Mihai Viteazul ( 159(1
1606 ), in Crisia. V, 1975, pp. 104 - 105
19 Ibidem, p. 105, nota b
Papp Laszlo. Nagy Gyula. Biserica Reformată din R. S. România, Bucureşti. 1976, p '■
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ortodox nu putea fi înfăptuită, deoarece românii nu-i puteau oferi lui Mihai nici
sprijin economic, nici sprijin politic.
Germanico Malaspina, într-o scrisoare expediată la 14 noiembrie 1599
cardinalului Cinzio Aldobrandim caracterizează astfel situaţia confesională din
Transilvania: "Palatinul a arătat m ultă bunăvoinţă faţă de religia catolică şi
scârbă faţă de eretici şi în tim pul din urmă a propus măsurile ce le-ar putea lua
pentru a purcede contra e re ticilo r şi a cruţa ţara de această sămânţă blestemată.
Dar consultându-se cu mine. episcopul num it ( D. Napragyi, n.n ) şi cu părinţii
iezuiţi, am socotit că palatinul ne-a cerut părerea în chestiunea de mai sus, nu
clin zel religios, ci pentru a stârpi nobilim ea"21. Deşi, socotind după actele
ulterioare ale lui Mihai Viteazul vizând probleme confesionale, aprecierea pare
exactă, trebuie făcută totuşi următoarea observaţie: voievodul putea să-i taie
imediat după lupta de la Şelimbăr pe nobili, dacă ar fi avut de gând să o facă. Nu
s-ar fi creat complicaţii inutile deoarece curtea imperială nu agrea firea
schimbătoare a nobililor maghiari iar Mihai Viteazul putea evoca uşor pretextul
pedepsirii unor nobili rebeli. în virtutea anticului ju s belii şi în calitatea de vasal al
împăratului.
Chiar de la începutul stăpânirii sale în Transilvania, domnul român a
persecutat ritul calvin, deşi prin aceasta nu făcea decât să-şi câştige ura nobilimii
calvine fără a dobândi vreo compensaţie. Astfel, într-un document din 19
decembrie 1599, îi ordona lui Francisc Bânffy de Bonţida care gonise pe preotul
catolic din satul Măcău, înlocuindu-l cu un preot calvin, să scoată în dou zile pe
preotul calvin şi să pună în locul lui un preot iezuit22. Intenţiile lui Mihai Viteazul
de a persecuta pe calvini sunt astfel puse în evidenţă de către David Ungnad,
într-un raport din 16 decembrie 1599, adresat împăratului: "... se spune că el ar
mai fi falsificat astfel de scrisori, în numele Majestăţii Voastre, îndeosebi că i-ar fi
înfricoşat pe clujeni în sensul că ar fi avut de la Maiestatea Voastră o scrisoare
pentru a devasta oraşul Cluj şi a-i distruge bisericile''23 ( oraşul Cluj era locuit în
majoritate de unguri calvini, n n s .).
E greu de presupus ideea că împăratul ar fi dispus distrugerea unor
biserici într-o ţară nepacificată deplin, şi in timp ce se găsea în război cu turcii.
Sunt prea multe informaţii care îl descriu pe domnul român ca pe un persecutor
al calvinismului, pentru a le lua ca simple calomnii, deoarece mărturiile concordă.
Nobilul din Sătmar, Toma Kendi, scria despre Mihai că "nu vrea cu nici un preţ
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să mai îngăduie în ţară credinţă ariană, calvinistă sau iudaică, ci vrea să-i
stârpească până la un u l"24.
Un raport din 28 decembrie 1599 consemna faptul că Mihai Viteazul
poruncise anabaptiştilor şi trinitarilor să părăsească ţara: "... cât despre lucrurile
din Transilvania, nu pot spune altceva Lum inăţiei Voastre, decât că eu sunt tot
mai convins dc faptul că cei de acolo se învoiesc să rămână domn valahul, căci
după convorbirea avută cu dom nii R um pf şi Trautson ( Baronul Wolfgang Rumpf
şi contele Sixt Trautson conduceau politica externă austriacă, n.n. ) despre acest
lucru, arătând ei că până acum valahul poruncise ereticilor anabaptişti şi trin ita ri
să plece din tară ( subl. ns. ), R um pf a adăugat că înainte să treacă anul, valahul
va mai alunga şi alte secte eretice, dacă nu se hotărăsc să trăiască în credinţă, fie.
catolică, fie lutherană, din vorbele acestea se poate înţelege că ei ar II gata să-l
lase pe valah la cârma ţă rii"25.
Mihai Viteazul a fost singurul conducător al Transilvaniei din secolul al
XVI - lea care a persecutat calvinismul. incepând cu 1550, când Dieta
transilvăneană proclama liberul exerciţiu al religiilor catolică şi protestantă, acest
fapt fiind primul compromis în materie de religie din Europa posterioară apariţiei
Reformei25, şi terminând cu domnia tuturor principilor din casa Bâthory - principi
catolici - nimeni nu a îndrăznit să persecute făţiş credinţa calvină, care era
credinţa majorităţii nobililor. Nobilii maghiari au simţit acut pericolul reprezentat
de Mihai Viteazul pentru calvinism, iar acest fapt coroborat cu aspra sa politică
fiscală şi cu unele excese inevitabile au dus la răscoala nobilimii şi la căderea lui
Mihai Viteazul. Deşi P. P. Panaitescu se îndoieşte de autenticitatea documentului
datat de cercetarea istorică românească "înainte de februarie I3 " 27, document
în care se găseşte celebrul "răspuns" al împăratului cu privire la reglementarea
situaţiei confesiunilor în Ardeal, considerând că împăratul nu a acceptat
niciodată cedarea Ardealului lui Mihai, cu titlul de "c ra i"28, rămâne un fapt
incontestabil: chiar dacă Petre Armeanul nu a înţeles bine răspunsul împăratului
( scrisoarea împăratului era un răspuns la o propunere a lui Mihai ) sau "ca să
evite mânia domnească"29 a "fabricat" ştirile din document, şi, prin urmare,
împăratul nu ar fi ordonat persecuţia calvinilor şi armenilor de rit arian, atunci
voievodul a avut o iniţiativă proprie de persecutare a calvinismului şi de protejare
a ortodoxiei, iar Petre Armeanul ştiind gândurile sale în această privinţă, a socotit
necesar să-i transmită, pentru a nu-l indispune, că împăratul îi aprobă intenţiile.

24 P P. Panaitescu, M ihai Viteazul, Bucureşti. 1936, p. 176.
25 M ihai Viteazul în co n ştiin ţa europeană, voi IV, Bucureşti, 1986. p 193
2 * Calatori nlrAlnl despre ţările române, voi. IV. Bucureşti, 1972, p. 165.

2® Ladislas Makkai, H istoire de Transylvanie. Paris. 1946. p. 164

22 A Vere-.'. Documente privitoare la istoria Ardealului, M oldovei şi Ţării Rom âneşti, voi. V,

27 M ihai Viteazul în co n ştiin ţa europeană, voi. I. Bucureşti. 1982. p 412

Acte şi s criso ri ( 1596 - 1599 ). Bucureşti, 1932. pp 345 - 346

28 P.P. Panaitescu. op. cit., p. 207.

Mihai Vitoazul in con ştiin ţa europeană, voi V. Bucureşti, 1990, p 395.
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Despre deficienţele diplomaţiei lui Mihai Viteazul ne vorbeşte David Ungnad, în
raportul înaintat împăratului la 31 martie 1600, din Alba-lulia: "faţă dc accastă
situaţie sim ţim nevoia unui tălm aci propriu, al nostru, fidel, care cunoaşte limba
română şi ne aflăm în situaţia ca atunci când, nu demult, am expus propunerile
noastre, anume că Stoica şi Petru Armeanul ini traduc totul, ci numai ceea ce
este plăcut voievodului: Petre Armeanul îl verifică pe Stoica. însă M a rin i l-a
găsit si pe Arm eanul traducând greşit; voievodul. Stoica şi Arm eanul îşi fac cu
ochiul, işi fac semne unul altuia în tim pul tă lm ăcirii şi şuşotesc între ci, pentru
ca voievodul să nu accepte prea m ult. faţă de noi. în favoarea M aiestăţii
Voastre... ci. prin sugestia lor. calomniază şi deformează ceea ce noi propunem
sincer... " 30
Dincolo de controverse, rămâne faptul stabilit că Mihai Viteazul, în scurta
lui domnie transilvană, a fost un prigonitor al calvinismului. Cu totul alta a fost
politica domnului român fată de o altă ramură desprinsă din trunchiul Reformei
lutheramsmui.
Mihai Viteazul s-a bucurat de neutralitatea binevoitoare a saşilor înainte
de cucerirea Transilvaniei ( aceştia nu-i permit lui Andrei Bâthory sâ se retragă în
Sibiu, când pierde lupta de la Ş e lim b ă r). Cel mai documentat cronicar al epocii,
Szamoskozy Istvan apreciază astfel poziţia saşilor faţă de Mihai Viteazul: "se
pare că au conspirat câteva oraşe săseşti împreună cu M ih a i ca sâ stârpească
dom nia lui Bâthory în Transilvania. Saşii doreau să conteste u ltim u l lor
jurământ, cu caic au prom is ascultarea cardinalului, şi doreau să apară ca şi cum
ar fi respectat mai m ult decât oricine altul prim ul lor jurământ, cu care în anii
anteriori, împreună cu ţara întreagă, s-au obligat şi ei îm păratului Rudolf. Accsta
a fost m otivu l că s-au alăturat lui M ihai. Pentru ocuparea Transilvaniei M ihai
Vodă a fo lo sit ca paravan numele îm păratului R u d o lf şi a putut astfel chiar dc la
început să-i atragă uşor pe saşi, caic erau şi ei adepţii acestui partid"31. Saşii
fuseseră persecutaţi de Andrei Bâthory, care vruSese să-i tragă în ţeapă pe
reprezentanţii Universităţii Săseşti deoarece aceştia se opuneau măsurilor sale: o"... fiin d hotărâtă ţinerea Dietei de la A lb a -lu lia pentru l I octom brie 1599, el (
A Bâthory, n.n. ) puse să se ricfîcc în piaţa publică şapte stâlpi pentru a-i trage
aici în ţeapă, înainte dc deschiderea Dietei, pe cei şapte judecători saşi care i se
opuscscră. Intre tim p, corniţele acestei naţiuni, A lb e rt Huct. descoperind licest
plan înfiorător, se grăbeşte să-l informeze pe M ihai. conjurându-l să-i vină în
ajutoi şi piom iţându-i că îi va ridica pe toţi ai săi în favoarea lu i" 32.

30 M itu l Vltnazul In con ştiin ţa europeană, voi. I. p 457.
31 Ştefan S/am* '.kozy Istoria Transilvaniei, in Mihai Viteazul in co n ştiin ţa europeană, voi II.
Bucureşti. 198X p 166
32 Apud Mihai Viteazul in con ştiin ţa europeană, voi 111, Bucureşti, 1984, p 182.
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Mihai Viteazul va promova o politică atentă faţă de saşi, menajând
confesiunea lutherană deoarece saşii erau aliaţii tradiţionali ai împăratului,
suzeranul său, bogatele oraşe săseşti putându-i oferi, de asemenea, însemnate
sume de bani necesare pentru plata mercenarilor. Au fost publicate câteva
documente care consemnează sumele încasate de vistieria lui Mihai de la
pastorii lutherani saşi.
Prin actul din 21 noiembrie 1599, Mihai Viteazul confirma pe seama
locuitorilor din Saschiz primirea "pentru censul Sfântului M artin" la socoteala
plăţilor jum ătăţilor de zeciuieli, a 290 de florini de aur bătut. Petru Zurius, pastorul
şi plebanul bisericii din Sighişoara, decan al capitlului din Kyzd, a achitat în aur
bătut, 290 de florini, în contul plăţii arendei de zeciuieli pe anul 1600 următor,
pentru censul Sf. Martin33.
Printr-un document din 25 noiembrie 1599, Mihai Viteazul ordona
decanului şi pastorilor bisericii evanghelice din capitlul Mediaş să plătească
arenda în aur şi argint lui Benedict Mindzenthius, arendaşul său3"1. Catastiful
vistiernicului Dumitru, scris în româneşte, consemna faptul că "p o p ii saşilor dau
presto an galbeni 978, bani mărunţi taleri I5 0 "35. Mihai Viteazul s-a adresat şi
superintendentului ( episcopului) bisericii evanghelice, Luca Unglerus, cu sediul
la Biertan pentru un împrumut de 10.000 de florini36. într-un document din 5
august 1600 Mihai se adresează "generoşilor şi aleşilor nobili loan Kcsscrii de
G ybort ( fiul domniţei Zamfira, fiica lui Moise vodă, n.ns. ) arendatorul d ijm e lo r
noastre transilvane şi com ite al com itatului Alba şi lui W olfgang Aga, căpitanul
cetăţii noastre Făgăraş", aducându-le la cunoştinţă dreptul predicatorilor saşi de
a strânge dijma din localitatea Vulcan, de lângă Sighişoara37.
Domnul român a intervenit, efectiv, în favoarea unor clerici saşi. intr-un
document din 29 aprilie 1600 emis la Făgăraş se specifica: "Deoarece am luat
sub protecţia şi în graţia noastră pe cinstita persoană Schwartz Ştefan, predicator
în Rupea, împreună cu casa lui dc asemenea din Rupea... dispunem de aceea şi
sub pedeapsă grea poruncim fiecăruia în parte, şi fiecărei stări, ca pe num itul
Sclnvartz Ştefan, întrucât este şi persoană bisericească să iu i îndrăzniţi nici în
persoana lui, nici in animale şi în orice avere a sa, a-l conturba, a-l păgubi sau a-

33 Ion Ranca, Patru docum ente sighişorene emise de Mihai Viteazul, in Revista A rhivelo r, anul
XLVIII, voi. XXXIII, nr. 1, pp 103-104
34 Domnica Avngeanu, Paul Abrudan, Două docum ente inedite de la cancelaria din A lba-lu lia a
lui Mihai Viteazul. în Revista de istorie, nr 4 / 1975, p. 606.
36 DRH. B, voi. XI. Bucureşti. 1975, p 493.
3® Gernot Nussbacher, Unele aspecte privind relaţiile lui Mihai Viteazul cu saşii din
T ransilvania de Sud. în Cumidava, nr VIII, 1974 - 1975, p. 115.

37 llie Minea, Despre Ardealul lui Mihai vodă Viteazul. Câteva docum ente date pentru m o ţii
ardeleneşti, în CERC Ist, laşi, anul X - XII ( 1934 - 1936 ), nr. 1. p 185
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i ocupa casa, ci mai bine să-i staţi în ajutor şi să-l apăraţi. A ltfe l nici într-un chip
să nu fa c c ţi"38. Prin dispoziţia sa din 26 noiembrie 1599. Mihai Viteazul ordona
lui Benedict Mindzenthius, consilierul său şi arendaş al dijmelor din Transilvania
şi lui loan Fiotha. şeful armamentului ( prefecto armentarii noştri '),
superintendentului şi îndeosebi capitlului Bistriţei, decanilor bisericii săseşti din
Transilvania să respecte dispoziţia principelui Sigismund din 10 noiembrie 1597,
ca Georg Fabricius, pastorul bisericii din Târpin ( Teorpen ) să fie scutit de taxe
şi prestaţii, pe timp de trei ani, socotiţi de la data incendiului, întrucât a fost
sinistrat prin foc, distrugându-i-se tot avutul39
Se pare că Mihai Viteazul, cerând pastorilor saşi cai şi căruţe pentru
război, a urmat vechile legi ale principatului transilvan, care confereau principelui
dreptul de a cere pastorilor saşi să participe la apărarea ţării.
Astfel, printr-o dispoziţie din 7 aprilie 1600, cere pastorilor sibieni cai şi
căruţe care sâ transporte maşini de război la locul ce se va indica40.
intr-un document din 9 aprilie 1600 se stipula faptul că "dcobicei flecare
predicator bisericesc din capitlu, la tim p de nevoie, în tim pul luptelor din ţară,
trebuie să prezinte tot aparatul necesar tu n u rilo r şi instrum entelor de război
aparţinând acestora. Se obişnuia să se dea cai si căruţe ( subl. ns. ). Hotărâm şi
ordonăm ca acel aparat cu cai şi căruţe puternice, strânse din flecare capitul din
ţară, să fie încărcate cu ovăz, fân şi astfel de alimente şi rânduind acelora v iz itii,
fară nici o întârziere, la 19 aprilie, să fie prezenţi aici la A lb a -lu lia "41.
Documente asemănătoare sunt emise de Mihai Viteazul când are de
înfruntat conjuraţia nobililor maghiari: la 12 august 1600, domnul scrie pastorilor
saşi din Sibiu să trimită grabnic "după vechiul obicei, cai buni, care şi căruţe
pentru trebuinţele războ iu lui"42. Peste două zile domnul repeta ordinul trimis,
arătând că, "fiin d caz de supremă necesitate", nici o întârziere nu se admite43.
La 25 august 1600, Mihai repetă aceeaşi cerere44, dar saşii deja înclinau de
partea nobililor răzvrătiţi.
Găsind în Transilvania o bogată comunitate săsească, fidelă împăratului,
având o ierarhie clericală bine structurată, cu bogate mijloace materiale, domnul
român şi-a arătat bunăvoinţa faţă de confesiunea lutherană. Atitudinea Viteazului
se pliază bine pe atitudinea bisericii lutherane faţă de ortodoxie': "Intensa
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fervoare confesională a bisericii lutherane din Transilvania recunoaşte te m eliile
bisericii vechi şi se fundamentează pc hotărârile p rim elor sinoade ecumenice ale
bisericii creştine. De aceea, se evită orice polemică cu biserica ortodoxă a
Răsăritului şi se invocă autoritatea P ărinţilor bisericeşti greci pentru dovedirea
ju ste ţii p ro p riilo r concepţii"45.
Poziţia diferită a lui Mihai Viteazul faţă de calvinism şi lutheranism a fost
dictată - credem - nu de raţiuni confesionale, ci de considerente politice. Ţelul
fundamental al politicii ardelene a lui Mihai Viteazul a fost asigurarea stăpânirii
ereditare a Principatului. Nobilimea calvină, diriguitoare a politicii ardelene, era
singura forţă politico - economică vital interesată în zădărnicirea măreţului său
proiect. Persecutând calvinismul, domnul român lovea nu doar în religia nobililor,
ci şi în puterea lor economică, deoarece în Evul Mediu practicanţilor unei religii
indezirabile li se confiscau, de regulă, moşiile. Persecuţia anticalvină a lui Mihai
Viteazul a fost favorizată şi de împrejurările externe, datorită ofensivei
antiprotestante, teoretizată şi iniţiată începând cu Conciliul de la Trident ( Trento
) desfăşurat între anii 1545 - 1563. Viteazul domn a luptat în cadrul Ligii Sfinte,
asociaţie eminamente catolică.
Credem că persecuţia anticalvină a lui Mihai Viteazul stă la baza fobiei
maghiare faţă de acest oştean, fobie manifestă şi astăzi.
Lutheranismul nu a fost persecutat din două motive prozaice:
1. Saşii erau aliaţii fireşti ai împăratului Rudolf, suzeranul domnului român;
2. Saşii erau un popor de colonişti în Ardeal, interesaţi în mod firesc de
obţinerea beneficiului economic, nu de obţinerea puterii politice. în aceste
condiţii, saşii nu aveau motive serioase pentru a periclita realizarea planului
politic de asigurare a stăpânirii ereditare a Transilvaniei, plan .din cauza
căruia marele oştean îşi va pierde viaţa în chip tragic.
Politica religioasă a lui Mihai Viteazul în Transilvania reprezintă o cezură
în istoria Principatului, deoarece pentru prima şi ultima dată un practicant al
religiei "tolerate" ( ortodoxia ) a reuşit să pericliteze existenţa unei religii
"recepte", calvinismul.

Ion Ranca, op. cit., p 105.

3f| Domnie .i Avnqoanu. Paul Abrudan, op. cit., p. 607.
411 r,ti Du/m i (novici. Noi docum ente de la Mihai Viteazul, Tn Revista A rhivelo r. VII. 2 / 1947, p.

379
41 Ibidem. p 3H1
42 Ion lup.»} Oocumonto istorico transilvane, voi. I. 1599 - 1699. Cluj, 1940, p. 66.
43 Ibidem

45

44 Gh. Duzinchievici. op. c it , p. 381.

A rdealului, an XXIV. nr. 4 - 6 / 1979. p. 362.

Ludwig Binder, C ontribuţia lu i loan Honterus la Reform a din Transilvania. -în M itropolia
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M ih a i Viteazul ( M ichacl the Brave ) and Protestantism
in Transylvania
- summary -

C O N S ID E R A Ţ II A S U P R A IS T O R IE I U N O R D E N U M IR I:
B U C O V IN A .Şl Ţ A R A D E SUS

T h e sh o rt T ra n s y lv a n ia n ruling o f M ihai V ite a zu l m ea nt a real bre ak in the
re lig io u s life o f T ra n sylva n ia . A s an u n iq u e eve nt in the histo ry o f the P rin cip a lity, the
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re p re z e n ta tiv e o f a "to le ra te d " religion ( o rth o d o x ). pe rse cu te d the a d vo ca te s o f a
"a c kn o w lw d g e d " re lig io n ( c a lv in is t).
M ih a i V ite a zu l, p e rse cu tin g ca lvin ism , w a n te d to w e a k e n th e p o s itio n s o f the
H u n g a ria n n o b ility th a t o p p o se d his p ro je cl o f a he re d ita ry ruling o f T ra n sylva n ia .
T h e a n tic a lv in is t p e rse cu tio n w a s p ro m oted w ith in Ihe g e n e ra l E u ro p e a n c o n te x t
do m in a te d

by

the a n tip ro te s ta n t o ffe n sive

o f the

H a b sb u rg s

- a d v o c a te s

o f the

C o u n te rre fo rm a tio n .
U n de r Ih e se circu m sta n ce s the R om am an R u ler be n e fite d by his po sitio n as a
v a s s a l o f a C a th o lic suze rain.
P ro te ctin g Lu thera nism , Ihe R o m an ian R u ler w a n te d to in su re for h im s e lf the
fin a n cia l su p p o rt o f the rich T ra n sylva n ia n S axo n co m m u n ity.
M ore than that, the T ra n sylva n ia n S axo ns w e re the natural a llie s o f R u d o lf the
E m pe ror, the su ze ra in o f M ihai V ite a zu l
A s a co n c lu s io n . the po sitio n o f M ihai V ite a zu l to w a rd s the tw o d e n o m in a tio n s
w a s n 't co m m a n d e d by re lig io u s rea son s, but by po litica l and e co n o m ic ones.

Mai mult decât o simplă înşiruire de date sau fapte, istoria unei regiuni e
legată de reflectare. Parte din sufletul acesteia e ascunsă in evoluţia denumirilor
sub care apare în izvoarele documentare Procesul in sine e mai mult decât o
problemă de natură filologică sau de istorie a limbii, el cuprinde în bună măsură
imaginea celuilalt construită în oglinda timpului. Denumirile intrate astfel in
documente acoperă, pe lângă realităţi, şi impresii.
Preocupări de analiză a toponimelor au existat de la sfârşitul secolului al
XIX - lea şi, paralel cu editarea izvoarelor, asupra numelui Bucovina s-au
remarcat mai ales studii filologice1.
Bucovina n-a fost înainte de habsburgi o unitate administrativă Părţi ale
Moldovei, pe lângă ţinuturi, au fost considerate doar Ţara de Sus, Ţara de Jos şi
Bugeacul ( sau Basarabia ). Acestea din urmă nu au fost insă nici ele diviziuni
administrative. Vornicii de la Bârlad şi Dorohoi au avut rosturi juridice şi militare
şi mai puţin fiscale, implicate de administraţie. Mai mult decât atât, mobilitatea in
organizarea ţinuturilor Ţării de Jos, remarcată în secolul XVII, a influenţat
structurile acesteia. Doar în aspectele particulare şi tipologice, determinate şi de
controlul turco - tătar, s-a acceptat că "individualitatea eca mai răspicată o arc
Bugeacul"2.
Denumirea părţii de nord a Moldovei a fost legată în principal de marile
râuri ale zonei ( Moldova, Suceava, Şiret ), de formele de relief ( p lo n in i), de
voievozii întemeietori şi primele reşedinţe şi necropole.
Stăpânirea austriacă asupra ţinutului Cernăuţilor şi a unei părţi a ţinutului
Sucevei în mod artificial a creat o individualitate politică şi culturală, care, acolo
1 Asupra numelui Bucovina sunt de semnalat Th Gartner, Kleine W ortgeschichte: "B u k o w in e r"
oder "B u kow ina er", Cernăuţi, 1891: Dionisie Olinescu. Numele Bucovinei, in B uletinul S ocictă ţii
regale rom âne de geografie. 15 I 1896. trim I. pp

10 - 19: Ion I. Nistor, O riginea num elui

Bucovina, in Flacărea, 5 / 1915. nr 5: Vasile Bogrea. Cordun - originea num elui B ucovinei, in
Dacorom ania, 3 / 1923. p

814, Oreste Popescu, Asupra evo lu ţiei num elor Bucovina şi

Basarabia, in Calendarul ilu stra t al rom â nilor am ericani. Cleveland / Ohio, 1963, pp 81

%

Mihai lacobescu. Din istoria Bucovinei. Bucureşti. 1993. pp 10 9-1 26
2 Mircea Vulcânescu. G eografia Rom âniei, in E nciclopedia României, voi I. Bucureşti. ...........
48
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unde a împlinit vechile tradiţii, a devenit destul de puternică, fapt recunoscut şi
de Nicolae lorga: "această Bucovină c atât dc coborâtă în sufletul, poporului
însuşi, atât dc coborâtă în acest pământ, c prinsă cu atâtea şezăminte încât puteţi
înălţa tric o lo ru l în vâ rfu l suliţei tuturor palatelor, puteţi afişa pretutindeni
« R e g a tu l R o m â n ie i» , şi cu toate acestea în regatul României va trăi deosebi
această Bucovină pentru că are elemente de viaţă pe care nimeni nu Ic poate
distruge"3.
S-a remarcat de la început că numele Bucovina dat provinciei răpite în
1774 Moldovei e o creaţie a administraţiei austriece, in fapt a fost extinsă o bază
toponimică formată în timp. Enciclopedii germane de la sfârşitul secolului al XIX lea4 aseamănă acest nume cu Buchenland = Ţara fagilor, de la care au derivat
multe toponime din Europa centrală sau din Peninsula Balcanică. în acelaşi
context, provincia Bucovina e caracterizată: "adevărat teritoriu istoric al
M old o ve i" şi "in im ă " a acesteia.
Bucovinele ( păduri de fag ) care aveau să dea numele provinciei sunt
menţionate ( după opinia istoriografiei ucrainiene sau a celei austriece mai vechi
) in tratatul de la Lublau5 încheiat la 15 martie 1412 între Sigismund, regele
Ungariei, şi Vladislav, regele Poloniei. în intenţia divizării Ţării Moldovei între regii
vecini, în partea rezervată Poloniei sunt descrise: "silvae maiores Bukow ina
dictae, incipiendo a seu ab A lpibus Regis Hungariae, inter candem Terram
M oldaviae et Terram Sepenycensem situatae, penes Sereth potentes se ad aliam
silvani m inorem Bukow ina dictam usquead flu viu m Pruth".
în 1865 Bogdan Petriceicu Haşdeu publica în "Arhiva istorică" un
document din 30 martie 13926 prin care Roman voievod dăruia lui loanâş
viteazul trei sate pe Şiret, al căror hotar se întâlnea cu o bucovină. Raimund
Friederich Kaindl o identifica7 cu "silva m inor dicta" dintre Prut şi Şiret.
Cea mai veche hartă a provinciei austriece alcătuită de Mieg şi publicată
de Daniel W erenka8 înfăţişa o Bucovină între Nistru şi Prut.

CONSIDERAŢII ASUPRA DENUMIRILOR BUCOVINA Şl ŢARA DE SUS

101

Disputele asupra localizării bucovinelor din tratatul de la Lublau9 sunt pe
larg prezentate de P. F. Kaindl Pădurea mare începea potrivit descriem de la
munţii ungureşti, la Vijniţa, între vechea Ţară a Şepeniţului şi Moldova, şi. de-a
lungul Şiretului, până la Bucovina mică şi apoi până la Prut şi probabil spre laşi şi
Bârlad. Aceasta din urmă cuprindea şi bucovina de lângă Cotnari descrisă de
Dimitrie Cantem ir10 ca numită: "D um brăvile roşii lîindcă au fost udate cu sânge
polon. Polonii insă Ic-ati numit Bucovina şi niciodată nu-şi amintcsc de ele Iară
sâ lăcrimeze.".
in descrierea făcută de Cronica lui Wapowski luptei din ziua de Sfântul
Dimitrie a anului 1497, desfăşurată în: "silvani que Bucovina appelatur", Kaindl
observa11 confuzia între o bucovină ( buchenwald = pădure de fagi ) şi o
dumbravă ( eichenwald = pădure de s te ja ri) din apropiere Bucovina era probabil
cea de pe Şiret, menţionată in documente, iar dumbrava e cea legată de
legenda preluată de Cronica lui U reche12.
Această confuzie a persistat, mai ales în izvoarele poloneze, de-a lungul
întregului ev mediu şi a determinat extinderea toponimului Bucovina fără rigoare
etimologică, chiar şi spre regiuni de câmpie, fără păduri de fagi13.
in vechile dicţionare14, topicul bucovină este derivat din vechiul slav
buky, bucve = fagus; bukă, buc = bucovină, pădure de fagi, întâlnit apoi în toate
limbile neoslave ş i. in toponime ca Buc. Bucov, Bucova, Bucovăţ. Gura
Bucovului, Bucovem, Gura Bucovelului. bucovină fiind folosit şi în forma: fă ge0b.
O etimologie deosebită a fost propusă16 de un profesor din Petersburg,
Braun, după care denumirile cu rădăcina buk sau boc sunt derivate de la numele
populaţiilor costobocii şi sabocii pomeniţi de Ptolemeu sub numele bocoi şi care
au locuit aproximativ în regiunile din nordul Carpatilor orientali Aria de
răspândire a toponimelor de acest fel infirmă ipoteza aceasta

9 R F Kaindl, op. cit., voi. II, Cernăuţi, 1903, pp 23 - 24

10 Dimitrie Cantemir, Descrierea M oldovei, Bucureşti, 1973, p 111
N lorga, Bucovina in trecut. în Conferinţe bucovinene, Bucureşti, 1919, p 28.

11 R. F. Kaindl, loc. cit..

'' B rockliau s K onversations - Lexicon. Allgem eine Deutsche Real Encyclopădie. voi. III,

1 i Grigore Ureche. Letopiseţul Ţării M oldovei, ed P P Panaitescu. Bucureşti. 1958. p. 117

l.o ip /i'i 1082. p 705; Meyers K onversations Lexicon. Ein N achschagenw ort des allgem einen

13 Mai menţionăm că Gheorghe I Brâtianu. analizând situaţia voievodatului Sipeniţului, preciza că
bucovinele mari "se întindeau de la Cernăuţi până la Răstoaca ( pe Ceremuş - n .n .)" iar bucovinele
mici "se intindcau de la Cernăuţi până la llo tin " Vezi Gheorghe I. Brătianu. in ju ru l întem eierii

WlBsons. voi III, Leipzig und Wien. 1884, p. 665; vezi şi Bolşaia E nţiclopedia, voi. IV. Petersburg,
1003. pp 34 - 35.
’’ l lurinu.'.K iu Ci'nsuşi.inu. Docum ente privitoa re la istoria rom ânilor, vot. I, partea a 2 - a.

sta te lo r rom âneşti ( I I I ), in Revista.istorică, serie nouă, tomul 4. 1993, nr 5 - 6. pp 594 - 595

Bucuroţti, 1000, p 485

14 A de Cihac. D ictionaire d ’E tim ologie Daco-romane. Elements slaves, magyares, tures,

6 D.R.H.A., voi i p 3. nr 2
7 Raimund I nmlcnch K.undl, G oschichte de r B ukowina, voi. III, Cernăuţi, 1892, p. 8.

grecs-m oderne et albains, Francfort s/M . 1879. p 31: Gh Ghibănescu. Slovar slavo-rom .m
laşi, 1911. p 4.

8 dr. Daniel Woronk.i, Topographio der Bukowina. Z u rZ e it ihrer Erwebung durch Oesterreich.

15 August Scriban. D icţiona rul lim b ii rom âneşti, voi I. laşi, 1939, p 201

Cernăuţi, 1895.

5 Em Grigorovitza, D icţionarul geografic al Bucovinei. Bucureşti. 1909. p. 22
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Menţionări de bucovine, după cea din hotarul satelor lui loanâş viteazul,
sunt numeroase. Ca semne de hotar apar: "bucovina dc la H lăpeşti"17, pe
Pârâul Alb. o bucovină în hotarul Bârleştilor, pe Cracău18, în hotarul satelor
Negreşti şi Herniceşti, pe Albâia19, înscrise într-o arie largă care cuprindea părţi
din ţinuturile Suceava, Dorohoi şi Neamţ.
Bucovine mai erau şi în jos. pe Prut, în hotarul satului Jigărenii20, lângă
Vaculinţi21, la obârşia Smilei22, în zone din ţinuturile Hârlău. Cârligătura şi laşi
unde Samuel Twardowski23 întâlnea în drumul spre Constantinopol o bucovină
întinsă peste.P rut aproape de satul Paszty ( Paşcani pe Lăpuşna ) unde se
oprea din călătorie Erasm Otwinewski24.
Este evident că topicele derivate de la bucovină nu pot fi legate numai
de zona din nordul Moldovei, unde sunt doar mai frecvente25. într-un document
din 1473 apare menţionată "ocina B ucovei"26, iar după 150027 topice cum ar fi:
Bucov, Bucovăţ, Bucoviciorul ş.a. în zonele colinare ale Prahovei şi Olteniei.
în secolul XV se întâlnesc Bucova şi Bucovăţ28 în Banat, aproape de
Timişoara şi Caransebeş, cu rezonanţă în apropierea de păduri de fag, chiar
toponimul Făget fiind întâlnit des în Banat şi Transilvania.
Situarea acestor topice în zone împădurite ilustrează realitatea derivării
lor de la o rădăcină slavă, fapt datorat limbii de cancelarie şi bisericeşti, fără a fi
legate de o anumită zonă geografică.
Bucovinele din tratatul de la Lublau au cuprins zone compacte, iar o
hartă a pădurilor din Ducatul Bucovinei, întocmită de Eduard Fischer29 la 1899,
surprinde răspândirea fagului mai ales în lungul văii superioare a Şiretului, urme
ale Bucovinei mari.
Bucovinele din ţinutul Dorohoi, Hârlău, Cârligătura, laşi şi Vaslui, precum
şi mai ales bucovina de la Scânteia, întâlnită de Samuel Twardowski şi amintită
1 7 D.R.H.A. voi l. p 54.. nr. 38
18 Ibidem, p. 106, nr. 71
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intr-un document din 160830, care începea poate "pe din sus de târgul Boţeşti (
Botoşani - n.n. ), ţinutul H ârlău"31, în hotar cu Cucorănii şi până aproape de
"satul lui Paşcu" din relatarea lui Otwinewski sunt urme ale Bucovinei mici.
Relatările călătorilor străini, mai ales poloni, aduc un element nou; căci
dacă documentele interne amintesc bucovine alături de dumbrăvi sau codri, mai
ales ca repere de hotar, în itinerarii se sugerează imaginea unor bucovine mai
întinse.
Andrei Taranowski, descriind în 1570 călătoria sa spre Constantinopol,
întâlnea pădurea Bucowitz32 unde "cu 73 dc ani în urmă, adică in anul 1497 au
fost ucişi în tr-o singură zi 50.000 dc poloni". Maciej Strijkowski scria patru ani
mai târziu despre aceeaşi biruinţă moldovenească care a avut loc tot în ...
Bucovina33. R. F. Kaindl a sesizat primul confuzia strecurată la început in
Cronica lui Wapowski.
Bucovina nu apare însă numai ca locul unde a fost înfrânt regele polon
loan Albert. Guagnini Paskowski, participant la expediţia lui Albert Laski din
1563, menţionează o pădure mare, Bucovina34, aflată pe drumul de întoarcere
spre Polonia, separată de drumul spre Sniatyn.
Philippe le Masson du Pont descrie relieful accidentat al unor păduri
numite Bucovina, aflate la hotarul Poloniei35, care cuprindeau "peste 30 leghe în
lăţim e şi aproape tot atâta în lungim e" şi care "începe de la m unţii Carpaţi şi
merge până la flu v iu l N is tru "36.
în toate relatările călătorilor poloni, codrul Bucovinei apare ca o capcană
şi un pericol, iar unele consideră întinderea acestuia până aproape de Cameniţa
şi de Pererita37 sau chiar spre Soroca38.
lacob Sobieski descrie în drumul de întoarcere39 o bucovină pe malul
Şiretului, lângă Conţeşti, care se întindea pe lângă "codrul Tătăruşi" spre
Ciumuleşti şi Oprişeni, şi o altă bucovină aflată intre Jadova şi Costeşti.
Parte a Bucovinei mari este şi cea din hotarul satelor Tristeaneţ şi
Mihuceanii40, "dc la marginea dum brăvii la bucovină şi la pârâul D erehlui", iar

19 Ibidem. p 116. nr 79.
Ibidem, p 277, nr 196.
Ibidom. p 344. nr 242
‘>2 Idom, voi II. p 226, nr. 154.
23 CAI.Morl stră in i despre Ţările române, voi. IV, Bucureşti. 1972, p. 501.
24 Idom voi II. Bucureşti. 1970, p. 121.
•’ 5 I m GrifloroviUa. op. cit., passim
?f> D R H n voi I Bucureşti, 1966, p. 241, nr. 145
27 D l R II vo.tr.urllo XIII - XVI. Indicele num elor de lo curi, Bucureşti, 1956: Ibidem, veacul XVII,
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30 D.I.R.A, veacul XVII, voi. II. Bucureşti. 1953, p. 137. nr. 170.
31 Idem. voi. IV, Bucureşti. 1956. p. 448, nr 576
32 Călători străini.... voi II. p. 398.
33 Ibidem. p. 454.
34 Ibidem, p. 625.

,

35 Idem. voi. VII. Bucureşti. 1980, p. 280
36 Ibidem. p. 287

Bucureşti. 1000. »ub voco
„
28 Conolan '.u nu . D icţionar Isto ric al lo ca lită ţilo r din Transilvania, voi. I, Bucureşti. 1967. p.

37 Ibidem. p 406.

109.

39 Idem. voi. VII, pp. 433 - 435.

29 Die Bukowina. Cernăuţi, 1899

40 Teodor Balan, Documente bucovinene, voi I, Cernăuţi. 1933. pp. 4 şi 10

■’!i Idem. voi. IV, p. 253.
.
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satul Botoşani din ţinutul Sucevei ( Botoşana - n.n. ) este menţionat cu părţi de
bucovină cuprinse efectiv în hotarul satului*11
Toate documentele interne sau externe care conţin referiri la bucovine
prezintă in mod clar numai păduri şi nu o diviziune administrativă sau o ţară
deosebită de hotarul Moldovei. Chiar Boccolma din raportul lui Nicolo Segredo
către senatul Veneţiei42, înţeleasă ca nume propriu este tot o pădure "d icci
leghe in circa dai con fi ni Pollachi".
Denumirea Bucovina, dată de administraţia austriacă unei întregi
provincii ruptă dintr-o mai mare unitate istorico - geografică şi în pofida acestei
unităţi, se dovedeşte astfel şi nu lipsită de influenţe exterioare o creaţie artificială,
nu numai prin înlocuirea, ci şi prin extinderea unor toponime nes'pecifide.
Conştiinţa apartenenţei Bucovinei pe deplin la Moldova este prezentă nu
numai in rapoartele legate de negocierile dintre Imperiul austriac şi Poarta
otomană, ci şi în documentele oficiale ulterioare Numele des folosit de polonezi
pentru pădurile de lângă Pocuţia a fost extins atunci cu mult dincolo de ce era
"silva m aior" la 1412. iar intenţiile habsburgice în Moldova de nord s-au bazat,
după împărţirea Poloniei, pe valoarea de "pertinenţă usiirpată dc tu rc i"43 şi de
domnii moldoveni de la Pocuţia, amintind de lunga dispută teritorială amplificată
doar de gajul atribuit lui Petru I Muşatmul.
Exista însă, potrivit corespondenţei diplomatice, o mare nesiguranţă în
numirea noii provincii Pe de o parte dorinţa ruperii legăturilor cu Ţara Moldovei
şi, pe de altă parte, recunoaşterea unor realităţi istorice au marcat strategia
diplomaţiei austriece.
in primul document în care se exprimă clar intenţiile imperiale,
scrisoarea lui losif al II - lea către mama sa Maria Tereza44, teritoriul este numit
"co lţu l din M oldova care atinge Transilvania, Maramureşul şi Pocuţia".
Notiţa lui Athanasie Comnen Ipsilante45 din vara anului 1774. cu referire
la ocuparea de austrieci a munţilor Neamţului "cu scop sâ ajungă la Bucovina, pc
care au luat-o de la Ieşi. numai pe pământul lor", a putut fi supusă unor alterări
ulterioare; dar o cale de comunicaţie între Transilvania şi Galitia se căuta a se
realiza prin nordul Moldovei. Galiţia nu e numită însă nicăieri in altă parte
Bucovina şi nici provincia moldovenească nu căpătase încă acest nume.
La sfârşitul secolului al XIX - lea Johan Polek46 arăta că numele
Bucovina le-a înlocuit pe cele vechi în septembrie 1774, iar un an mai târziu a
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devenit "adevăratul nume" al ţării. După Cornel Kozak47, în preajma serbărilor
jurământului de credinţă de la 1 octombrie 1777, a avut loc şi botezul oficial.
Bucovina sau Districtul bucovinean.
Analiza în special a corespondenţei diplomatice înţre Thugut şi Kaunitz
aduce unele nuanţări, in primele rapoarte, teritoriul în dispută e numit "district
m oldovenesc"48 sau parte a Moldovei. Proclamaţia generalului Spleny din
septembrie 17744îi il numea "această bucată de loc a M oldovei, pe unde s-au
pus hotar şi semne împărăteşti, pajuri". Sub numele Districtul bucovinean (
bucowinaer D is tric t) este menţionat intr-un raport al lui Thugut din 3 decembrie
177450, iar la 7 februarie e numit "der Schiiszel von der M oldau"51 ( cheia
M oldovei).
Tratatele oficiale folosesc însă denumiri neutre52: teritoriu sau "la pârtie
des terres tic M o ld a vie "53 în intenţia extinderii hotarelor. Diplomatic, gestul e pe
deplin explicabil.
Intenţia de organizare a unui cordon sanitar împotriva holerei la hotarul
dinspre Moldova a creat54 denumirile Cordon sau Cordun. Pe la 1779 generalul
Enzenberg susţinea organizarea provinciei după modelul Tirolului austriac55 cu
numele Grafschaft Suczawa sau Moldova austriacă. Rapoarte ale ambasadorilor
veneţieni de la Viena56 conţin referiri la disputele asupra unei părţi a Moldovei şi
apoi la "provincia austriacă a M o ld o ve i"57 Abia in 1776 apărea într-un raport:
"parte austriaca del bosco di Bucovina"58, în timp ce documentele moldoveneşti
folosesc numele Cordon55 sau Cordonul Bucovinei60.
Organizarea administraţiei, stabilitatea instituţiilor şi înfiinţarea Episcopiei
ortodoxe de la Cernăuţi, pentru ruperea oricărei legături cu Moldova, au dus la

47 Cornel Kozak und Eduard Fischer, Heim atskunde der Bukowina, Cernăuţi, 1900, p. 101
48 Hurmuzachi, op. cit., voi VII, p 109
45 Arhivele Statului Suceava. Colecţia docum ente, pachet XXVI, nr 44, f 1 şi pachet V. nr. 24.
50 Hurmuzachi. op. cit., voi VII, p 109.
?>1 Ibidem, p. 133.
52 Ibidem. pp. 157 - 161. 485
53 Ibidem. p. 277.
54 Constantin Loghin, Istoria lite raturii rom âne din Bucovina. Cernăuţi. 1926, p. 1; N. lorga.
Rom ânism ul..., p. 28
55 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991.

41 Ibldom, p 10*1
4' >Miiiimi/ti in op r.it voi VIII. Bucureşti, 1894, p. 530
43
44
45
46

Idom voi VII t'lucurcţh. 1876. p 120
N. lorqii Rom Antumii in trocului Bucovinei, Bucureşti. 1938, p. 126
Hurmuzachi op. cit voi XIV, partea a 2 - a. Bucureşti, 1917, p 1218
Bukowina in Wort tind Bild. Viena I a , p 124

56 Hurmuzachi. op. cit., voi IX, partea a 2 - a, Bucureşti. 1899, pp 92 şi urm..
57 Ibidem , p. 89.
58 Ibidem, p. 108.
Arhivele Statului Suceava, Colecţia docum ente, pachet V, nr. 81. f 1; vezi şi Teodor Balan, op
cit., voi VI. Cernăuţi, 1937, pp. 15 şi 145
60 Teodor Balan, op. cit., voi VI, p. 308.
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consacrarea numelui Bucovina, pe care geografii şi cartografii austrieci s-au
grăbit să-l confirme61.
în analiza istorico-geografică a unităţii Bucovinei cu Moldova, s-a
evidenţiat artificialitatea numelui62 în favoarea celor de: Ţara de Sus sau
Moldova de Sus. George Nimigean susţinea63 că numele Bucovina " iu i
caracterizcază îndeajuns această provincie" ca vechea denumire Ţara de Sus ce
cuprindea actuala Bucovină şi regiunea până ia "spinarea mai accentuată a
d ealurilor din m ijlo c u l M oldovei".
De pe alte baze, istoriografia şi cercetarea ucraineană au acuzat
încercările unor istorici şi geografi români de a înlocui denumirea Bucovina,
susţinând însă că desele menţiuni de păduri de fag din documente sau chiar din
creaţia folclorică ar fi desemnat un nume propriu, pe când Ţara de Sus este
considerată o denumire inventată64.
Ţara de Sus, după cum arată documentele şi relatările cronicarilor a fost
însă o realitate în alt sens decât Bucovina, in primul rând aceasta a fost legată
de sensul curgerii râurilor, apoi, ca entităţi administrative, funcţiunea Ţării de Sus
şi a Ţării de Jos a fost mai mult simbolică. Nu în ultimul rând, trebuie arătat că
Bucovina a fost doar o mică parte a ceea ce însemnase în evul mediu Ţara de
Sus.
Dacă originea celor două ţări poate fi căutată în înţelegerea dintre Ştefan
şi lliaş65, fiii lui Alexandru cel Bun, menţiuni exprese sunt mai ales din secolul
următor, începând cu implicarea giosenilor lui Petrea Carabăţ66 şi apoi cu
relevarea unei poziţii importante a vornicului mare de la Dorohoi in sfatul
domnesc. Organizarea va fi completă abia în secolul al XVII - lea, cu structura
amintită de Dimitrie Cantemir67
Poate şi datorită scăderii rolului vornicului Ţării de Sus, în legătură cu o
criză politico - militară a Moldovei, documentele din preajma delimitării Bucovinei
cu pajuri împărăteşti nu o denumesc parte a celei de mai sus.
Nu Ţara de Sus în vechiul înţeles a fost cea numită de austrieci după
ocupare Bucovina68, deşi era în intenţia trupelor habsburgice de a se extinde

CONSIDERAŢII ASUPRA DENUMIRILOR BUCOVINA Şl ŢARA DE SUS

107

până la mijlocul Moldovei, ci acea parte din nordul ţării, ocupată încă din 1773, şi
care asigura o poziţie favorabilă susţinerii intereselor curţii de la Viena.
Legătura între Bucovina şi Ţara de Sus mai este însă dată de amintirea
acelor plonini din vechile documente moldoveneşti, cu sensul de ţara dinspre
munţi nu neapărat suprapusă celei dependente militar de vornicul de la Dorohoi.
"Ţară a scaunelor de Dom nie", Bucovina, ca realitate administrativă, a existat
numai între hotarele Imperiului austriac. Numele acoperă doar parţial o realitate
geografică, căci, conform documentelor şi a unei reprezentări cartografice de
mai târziu69, doar 1/3 din teritoriul provinciei era acoperit cu păduri de fag. Mai
mult, după cum s-a arătat, multe bucovine se găseau în afara hotarelor trasate în
anii 1774 - 1775. Prin ţinuturile Cernăuţilor şi Sucevei, parte a Ţârii de Sus,
Bucovina e realitatea unui alt timp istoric, când vechea împărţire a Moldovei se
transforma. Sub acest nume e cuprinsă o importantă parte a istoriei nucleului de
la care s-a lăţit Ţara Moldovei şi care adună însăşi esenţa dezvoltării acesteia.

C O N S ID E R A T IO N S SUR L 'H IS T O IR E DE DEUX D EN O M IN A T IO N S:
LA BU COVINE ET LE HAUT PAYS
- resu m e La B u co vin e , nom do nn e p a r l'ad m in istra tion a u trich ie n n e au te rrito ire du Nord
de la M o ld a vie o ccu p e en tre 1773 - 1774 est, p a r son rad ica l slave et par la sig n ifica tio n
d o n n e e da ns les d o cu m e n ts m ed ie vaux, en etroite liaiso n a v e c les fo re ts d e s hetres.
C e tte

d e n o m in a tio n s

s'est

form e

au

co u rs

d ’une

â vo lu tio n

p u issa m m e n t

in flu e n ce e p a r d e s tra d itio n s h isto riq ues, p o lo naises p rincip alem en t.
Le te rm e bu co vin ă , a ve c le sen s de foret de he tre s est s o u ve n t re n co n tre dans
les d o cu m e n ts, et il n'est pas lim ite a une certaine aire ge o g ra p h iq u e , m ais re p a n d u sur
une aire e te n d u e . C e qui p lus est, les to p o n ym e s d e rive s du rad ica l b u c se re n co n tre n t
ju s q u e d a n s l’E uro pe cen tra le .
Les te n ta tiv e s de co m b a ttre l'e vid e n ce d ’une in dividu alite , ce lle de la p ro vin ce

61 Marin Popescu-Spinem. România în izvoare geografice şi cartografice. Bucureşti. 1978, pp
183 şi urm .
62 N lorga, C onferinţe bucovinene, Bucureşti, 1919, p. 92.
Nimigean, C onsideraţii antropografice asupra Bucovinei. în Revista B ucovinei, an

B uco vin a au M oye n Â ge , so u te n u e p rin cip a le m e n t p a r l'h isto rio g ra p h ie u kra in ie n n e , ont
la nce le nom de H a u l P ays, afin de re m p la ce r le nom im p ose p a r les A u trich ie n s. E tant
une realite, m ais da ns un autre sens que la B uco vin e, le H aut P ays re p re se n te , non
se u le m e n t au po in t de vue qu an tita tif, m ais com m e su b sta n ce , aussi, une a u tre epoque.

II. CernAuţi. 1043, nr 10, p 3
M Ark.tdi luVovnKi, Istoria Bucovinei, partea I. Cernăuţi. 1991.

(,‘J Mih.i

-.'.'i ’ «seu Docum ontc m oldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II. laşi, 1932. p.

685.
66 Grigore Ureche, op. cit., p. 14<1
67 Dimitrie C.intemir, op. cit., pp. 73 - 89.
68 Ion Nistor, Istoria Bucovinai, Bucureşti. 1991, p 9.

69 Vezi harta pădurilor în Die Bukowina, Cernăuţi, 1899.
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altă parte. Dacă unele antroponime şi toponime prezintă interes deosebit pentru
insăşi originea şi evoluţia lor. altele pot fi invocate ca argumente plauzibile sau
convingătoare în studiul unor fenomene sociale, istorice sau social - economice
emigrarea unor populaţii străine în zonă4, emigrarea altora în zonele limitrofe sau
mai îndepărtate, structura îndeletnicirilor şi influenţa acestora, uneori
determinantă, asupra elementelor antroponimice şi toponimice etc Aşadar,
unele antroponime şi toponime sunt mărturii incontestabile ale istoriei unor
aşezări din zonă, altele putând fi considerate probe ale istoriei economice,
oferind preţioase informaţii privind poziţia locuitorilor în context ocupaţional.
drumurile şi vadurile comerciale, sistemul de relaţii cu aşezările sau regiunile
limitrofe etc..

N O I D A T E ŞI P R E C IZ Ă R I A N T R O P O N IM IC E C U P R IV IR E
S P E C IA L Ă LA D E P R E S IU N E A ŞARU D O R N E I
PETR U Ţ A R A N U

Este ştiut faptul că pe calea studierii numelor de locuri şi de persoane se
poate ajunge la valoroase concluzii cu privire la continuitatea daco - romană,
contactul slavo - român, vechimea şi procesul de populare a unor regiuni sau
localităţi, direcţia şi migratiei populaţiei e t c 1. De fapt informaţiile oferite de
antroponimie şi de toponimie ajută la punerea în evidenţă a unor elemente
obiectiv determinate privind istoria poporului şi a limbii lui2. Aplicarea principiului
onomasiologic - antroponimic - formativ pune la îndemână importante dovezi şi
argumente cu privire la studierea procesului de populare in timp a zonelor, a
originii unor locuitori, particularităţile îndeletnicirilor lor, relaţiile de proprietate şi
ae rudenie
Studiul de faţă se vrea o parte componentă a unei lucrări mai ample cu
privire la zona Domelor, o zonă interesantă dar puţin cercetată In cercetare s-a
pornit de la premiza că antroponimia şi toponimia au menirea de a dezvălui
semnificative dovezi despre evoluţia sub raport social - istoric şi economic a ariei
studiate. Cu atât mai mult. cu cât - pe verticalitatea istorică - depresiunea Şaru
Dornei, zona Domelor în general, este caracterizată de o situaţie specială,
determinată de o relativ perpetuă migrare a populaţiei transilvănene, in şi prin
aceste locuri3, pe de o parte şi de evoluţia istorico - politică a Bucovinei, pe de
1

l Dan, Toponim ia şi continuitatea în M oldova de Nord. laşi, 1980. pp. 26 - 36;
- N Drâganu. Rom ânii in veacurile IX - XI pe baza top onim iei şi on om a sticii. Bucureşti,

1933, pp 326-415.
■ N Drâganu, Vechimea şi răspândirea rom â nilor pe baza top onim iei şi onom asticii,
Vălenii de Munte. 1934.
Th Capidan, Les nom s geografiques de Roum anie et le d iction aire top onym ique

I. C o n sid e ra ţii cu p riv ire la e vo lu ţia şi frecventa
fo rm e lo r a n tro p o n im ic e în perioada 1774 -1982
In interiorul perioadei de timp şi a ariei studiate se constată o sene de
modificări structurale şi de formă antroponimică Elementele care caracterizează
aceste schimbări sunt determinate de unii factori social - economici creşterea
numărului de familii pe fondul continuităţii formei antroponimice iniţiale, dispariţia
unora şi apariţia altora, creşterea numărului de aşezări omeneşti ( case, cătune,
sate ), modificări evolutive ale formei antroponimice iniţiale etc. Stabilitatea
factorului antroponimic, chiar in condiţiile unor modificări ale formei iniţiale, are
avantajul stabilirii adevărului social - istoric, permite interpretarea sa de pe poziţii
obiective In cercetare s-a avut în vedere analiza factorului antroponimic pe
verticalitatea istorică şi. deopotrivă, pe orizontala geografică.
in cele ce urmează vom prezenta situaţia repartizăm populaţiei, a
numărului de familii, a frecvenţei şi evoluţiei formelor antroponimice in comunele,
satele sau grupările de sate existente în depresiunea Şaru Dornei in anul 1982,
în comparaţie cu populaţia dintr-o arie mai largă, caracterizată de condiţiile
istorico - geografice ale anului 1774 ( anexa 1 )5 in anul 1982. in depresiunea
Şaru Dornei se găseau 358 de forme antroponimice, din care 28% cu
continuitate din anul 1774. in zona Şarului se regăseau peste 70% din formele
antroponimice recenzate in anul 1774 in această perioadă unele antroponime
evoluează sensibil sub raport numeric: Florea de la 2, in anul 1774, la 23, în anul

roum ain. in Langue et litterature. Paris. voi. IV. 1948, pp 133 - 135
■ U Di.Vj.uui. T oponim ic şi istorie. Cluj, 1928. pp 138-141,
:
Nmne do lo cu ri rom âneşti în Republica Populară Română. Bucureşti, 1952, voi
- I Nistor, Bejenari ardeleni in Bucovina, Cernăuţi. 1927;
- I Dan. Op. cit., p 12

I.
3

V A II "■ . CrotchlJI toponimiccschi slovar. Moscova. 1966, p. 3
- I Nir.t< i . I itiiur.lrilo do posto munţi, in "Analele Academiei Române, memoriile Secţiunii
Istoric:

...... .

.1

li a. Tom XXXII, Bucureşti. 1915. pp. 146 - 149;

- Şt M ctcy Pastori ardeleni in principatele române. Arad. 1926,

4

- I Dan. Op. cit., pp 26 - 36

^

• P V Sovetov ( sub redacţia sa ), M oldova în epoca feu dalism ului Chişinău. 1975. uni
pp. 252 - 259
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c). A n tro p o n im ic cu baza fo rm a tiv ă în starea civilă
Sunt frecvente cazurile când în documente se fac referiri numai la
prenume, mai ales în cazul femeilor necăsătorite sau văduve in acest caz se pot
prezenta,
folosind
aceeaşi
notaţie
convenţională,
următoarele
tipuri
antroponimice cu evoluţie spre forme de sine stătătoare: X Irinei; X fiul Irinei; X, a
Irinei: X Palaghei, X a losipoaie; X Airimiei; X Anichitei, X fiul Petrei, X fiul
Tănasăi; Lupa, cu X holtei etc.. Aceste forme au evoluat in timp spre cele
existente astăzi în zonă: Airinei, Apalaghiei, Anichitei, Apetrii, Tănasă, Lupei.
Alupei etc Sub raportul evoluţiei pe verticala formativă sunt semnificative din
punct de vedere ştiinţific antroponimele de tipul: Airinei ( X Irinei - X fiul Irinei - X
a Irinei - X A Irinei - X Airinei ); Apetrii ( X Petrii - X fiul Petrii - X a Petrii - X A
Petru - X A p e trii), Alupei ( X Lupei - X fiul Lupei - X a Lupei - X A Lupei - X Alupei
)9 etc
In decursul perioadei de timp şi în interiorul ariei studiate apar
antroponime de acelaşi tip, având evident aceeaşi bază formativă: Aamtei,
Acatrinn, Achirilei, Acasandrei, Acristinu. Adămloaie, Adoroftesei, Ailenei,
Afunuţoaiei, Aioanei, Aiorgulesei, Amariei, Amăriuţii, Anisiei, Apetroaiei etc..
Analizând forma antroponimică completă de tipul Lupa, Negroaia cu
Pântelei holtei, recenzată in localitatea Şarul in anul 1774, constatăm că aceasta
întruneşte elementele necesare tranziţiei spre o nouă bază. in contextul
cerinţelor principiului onomasiologic - formativ, dispare baza iniţială Negroaia (
Negrea ), apare o bază nouă ( Lupa ), determinând o nouă formă şi un nou tip
antroponimic, adică Pântelei a Lupei sau Alupei, în general X Lupei sau X Alupei.
Dacă admitem această posibilitate atunci se stabileşte gradul de rudenie între
familiile Negrea şi Alupei, ambele prezente, in anul 1982, în spaţiul geografic al
depresiunii Şaru Dornei
d). A n tro p o n im e cu baza fo rm a tivă în poreclă
Urmare a exactităţii înregistrăm efectuate cu ocazia recensământului din
anul 1774 se surprind şi forme antroponimice de tipul: X, Pârdoaia ( femeie cu
caractere b ă rbă teşti); X, prescurniţă; X Juncă: X Norocel; X Boci: X Boncăieş, X
Ciot.irca etc
in depresiunea Şaru Dornei aceste forme antroponimice se
<i r,. , sporadic, având o bază formativă evoluată ( X Ciotârcă, X Norocel. X
P.'irriau i 'ti. ) Aceste antroponime nu şi-au schimbat forma în decursul perioadei
siudi;it* ■
pare a fi de o reală semnificaţie ştiinţifică reconstituirea originii şi
'*

P V t.nvi’ tov. Op. cit. pp 2 5 2-2 53;
A m u ru l Roin.VnloI, pentru com erţ, industrie, m eserii şi agricultură, Bucureşti. 1925. pp.
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bazei formative a antroponimului X Mustea cu argumentele populaţiei
investigate Dacă admitem acest adevăr, antroponimul are baza formativă in
poreclă: nevăstuică ( Mustela nivalis ). Prin metaforizare Mustea înseamnă in
viziunea populaţiei autohtone un om mic de statură, cu mişcări agere şi
îndemânatice asemănătoare nevăstuicii în vorbirea curentă a bătrânilor satelor,
nevăstuică este cunoscută sub numele de mustie sau de mustela
in concluzie, se poate aprecia că tipurile şi formele antroponimice cu
continuitate în zona socio-geografică studiată au baza formativ - evolutivă
complexă şi diversă, cu trimiteri în frecvente cazuri la mediul de viată al
populaţiei autohtone Cercetarea originii şi evoluţiei antroponimelor pe baze
interdisciplinare ar avea menirea să pună în evidenţă noi elemente ale dezvoltării
sub raport etno-lingvistic, economic şi istoric, a depresiunii Şaru Dornei, a zonei
Domelor in general.
II. C o n sid e ra ţii cu p riv ire la fa c to rii care au generat
m o d ific ă ri a n tro p o n im ice s tru c tu ra le in perioada
1774-1832
in această perioadă. în spaţiul geografic al depresiunii Şaru Dornei apar
27 noi forme antroponimice, cuprinzând 67 de familii ( anexa 2 10 ). Se pune
firesc întrebarea: care sunt cauzele care au generat aceste modificări structurale
şi de formă antroponimică ?
a). Derivarea n o ilo r form e din antro p o n im e le a u to h to n e constituie,
după părerea noastră, principalul factor al modificărilor antroponimice
structurale, înregistrate în acest interval de timp Dacă admitem apariţia noilor
forme ca efect nemijlocit al derivării din cele autohtone, atunci proporţia posibilă,
determinată de acţiunea acestui proces evolutiv - formativ, se ridică la cel puţin
94% din total. Din studierea documentelor ce ne-au stat la dispoziţie, rezultă că
44% din noile forme antroponimice au baza formativă în starea civilă.
Considerăm că antroponimele de tipul X Acatrinei: X Adăscăliţei; X Ailenei; X
Aamsiei; X Amăriuţei şi X Apetroaie, care reprezintă 20% din total, sunt rezultatul
derivării din formele antroponimice autohtone, in anul 1832 unele antroponime
se găsesc în faza de tranziţie - X a Anisiei ( Anisiei in anul 1982 ) - altele dispun
de forme de sine stătătoare care rămân neschimbate până in anul efectuării
cercetării ( 1982 ). Patrommul tatălui, probabil tot ca efect al stării civile, stă la
baza noilor forme în 22% din cazuri. De aceea, ni se pare firesc să admitem că
antroponimele de tipul X Cârste ( Cnstea in anul 1982 ), X Dochiian ( Dochia în
anul 1982 ), X Grigoraş, X Hilimon ( Filimon în anul 1982 ), X Maxân şi X Miron

1221 ţ i 1335.

- Arhiva prlmărioi din comuna Şaru Dornei, registrele de stare civilă.
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1982; Haja de la 2 la 19; Boca de la 3 la 27; Negrea de la 4 la 45; Niculiţă de la 4
la 57; Lostun de la 4 la 139 etc.6.
Din totalul formelor antroponimice recenzate în anul 1774 în zonele
Dorna şi Bistriţa, în anul 1982 se regăseau în proporţie de 30% şi respectiv de
11% în depresiunea Şâru Dornei. Din documentele cercetate rezultă că
antroponimele care se regăsesc în anul 1982 în depresiunea Şaru Dornei, iar în
anul 1774 erau recenzate la Dorna şi Bistriţa, sunt localizate în teritoriu în partea
nordică a ariei studiate ( la contactul cu Vatra Dornei ) şi respectiv în partea
estică, adică pe versanţii Munţilor Bistriţei. Considerăm aşadar că zonele
delimitate teritorial, în anul 1774, sub denumirea de DORNA şi BISTRIŢA
cuprindeau şi partea nordică şi respectiv cea estică a depresiunii Şaru Dornei.
Se poate aprecia că locul de amplasare în spaţiul geografic al antroponimelor
recenzate în anul 1774 este unul şi acelaşi cu cel existent în anul 1982. Faptul
că recensământul birnicilor şi al rufeturilor din anul 1774 s-a realizat cu o anumită
exactitate, permite să se poată formula unele consideraţii cu privire la originea
unor antroponime, evoluţia lor sub raport numeric şi răspândirea populaţiei în
zona geografică studiată. Având la bază informaţiile furnizate de documentele
vremii, considerăm că se poate formula o structurare, având ca scop
evidenţierea originii unor antroponime şi evoluţia lor în timp.
a). A n tro p o n im e cu baza fo rm a tivă în sfera
s o c io - o cup a ţio n a lă
Prima concluzie este aceea că, în metodologia de înregistrare a birnicilor
şi a scutelnicilor, nu se respectă uneori regula de bază în sensul înscrierii în
ordine a prenumelui şi numelui. Sunt frecvente cazurile când se înregistrează
numai prenurr.cie şi ocupaţia. Notând convenţional prenumele cu X se pot
exemplifica următoarele tipuri antroponimice: X, butnar; X, baci; X, cojocar; X,
cojocariţă; X, cojoceasă; X, croitor; X. diac; X, jitar; X, morar; X, mrejar; X, olar;
X. pioar; X, panţâr; X, fiul popii; Popa X; X, scorţar; X, şălar; X, tărnicer; X, ţăran;
X, văcar. X, vămăşel etc.7. Evoluând in timp, antroponimele analizate au luat
forma actuală: Butnaru, Baciu, Cojocaru sau Cojocăreanu, Croitoru, Diac sau
Diacu. Jitaru. Morar sau Moraru, Mrejeru, Olar sau Olaru. Piuaru sau Chiuaru,
Panţâru, Apopii, Popa, Scorţaru, Tărniceru, Ţăranu sau Ţaranu, Văcaru,

*'

< i h.i.’ .l do raportare s-au luai numai antroponimele recenzate în anul 1774 in localitatea
Vani! ( ŞAriţorul do astă zi):
• I lonlan O p cit., pp 16B-185.
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- P V Sovotov, Op. cit., pp 2 5 2-2 59:
- Gh Irmi.i tw M ărturii ctn o -lin g vistice despre vechim ea m e se riilo r populare rom âneşti,
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Vămăşel etc.. Aceste forme antroponimice se regăsesc în proporţie de 70% in
zona studiată.
Coroborând informaţiile din documentele studiate cu cele furnizate de
bătrânii satelor din interiorul ariei geografice investigate rezultă concluzii de un
real interes ştiinţific. Pe lângă antroponimele analizate sub raport formativ ocupaţional se pun în evidenţă forme de sine stătătoare care fac trimiteri directe
la unele ocupaţii cu existenţă mult mai veche decât perioada luată în studiu
Astfel, antroponimele de tipul X Căoacea, X Cojan, X Cazan, X Herestioară (
apoi X H eresăoariul), X Oloi etc. scot în evidenţă, cu argumente convingătoare,
existenţa şi vechimea unor ocupaţii specifice zonei: căucia ( fierăria ), cojirea
arborilor în scopul utilizării scoarţei ca învelitoare sau duşumea în construcţia
adăposturilor de animale, păstoritul, debitarea cherestelei cu ajutorul
fierăstraielor, producerea oloiului ( u leiului) din sămânţă de in şi cânepă etc..
b). A n tro p o n im e cu baza fo rm a tivă în zona is to ric o g e o g ra fică d in care pro vin e o parte d in p o p u la ţie
Folosind convenţionalismul notaţiei precedente se pot evidenţia o serie
de forme antroponimice, existente în anul 1774 în Dorna şi Munţii Bistriţei, a
căror zonă geografică de origine8 constituie elementul determinant al bazei lor
formative: X Bârgăoan; X Mivovanu; X, muntean; X Tăzlăoan; X Toplicean; X,
ungurean; X Vicovan şi două cazuri de X, rus. Considerăm că formele
antroponimice existente in anul 1982 în depresiunea Şaru Dornei - X Rus, X
Ungurean şi probabil X Ţaranu - sunt rezultatul evoluţiei în timp a formelor
iniţiale. în interiorul perioadei studiate se găsesc şi alte forme antroponumice
având cu siguranţă aceeaşi bază formativă: X Bâdiliţă ( omul din Bâda ), X
Bilboreanu, X Bârlădeanu, X Bogdănescu, X Corduneanu ( omul din Cordun ), X
C ruceanu,.X Hâgatiş ( omul din Hâga ), X lacoban, X Liteanu, X Mitocaru. X
Moldcvanu, X Râdăşanu etc..
Un studiu atent al documentelor de recenzare a familiilor din anul 1774
ne permite cunoaşterea localităţilor din care provin unii locuitori stabiliţi în zona
investigată. Rezultă astfel, că birnicii: Gavril, ungurean; Mitrofan, ungurean;
Vasile Todoşico; Petria Prale; Toader şi Gavrilă Rogojină; Filip Ruscanu şi
Andrieş, vămăşel. vin în zona Domelor din localitatea Straja. Gherasim Colban,
Ion Ceapă şi fiul său Vasile; Constantin Simionescu; Mihalache Gârban, Nicolae
şi Constantin Burduhos, de la Vatra ( Câmpulung ). Toader Bodrilă, Gheorghe
Salahor; Andronic, morar; Toader Porcu şi fiul său Mihai, de la Pojorâta Istrate
Buta şi Lupu Ionel, de la Sadova. Nichita Ruscan de la Sihăstrie. Petrita Fârdei,
de la Gemenea. Crăciun Lăstun, de la Humor. Ion Porşteoagă, jitar, de la
Moldoviţa. Chirilă Boci, de la Mitoc şi Ştefan Bălici, de la Bistriţa.

Craiova, 1980, pp 7 2 -1 1 7 şi 168 - 185,
- S. Dumistrâccl, Lexic rom ânesc: cuvinte, metafore, expresii. Bucureşti. 1980. pp 79 - 82
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au la baza onomasiologico - patronimico - formativă cu derivare din cele
autohtone.
Consecvenţi acestui principiu formativ, considerăm normal să admitem
ca efect direct de derivare a noilor forme din cele existente în zonă şi
antroponimele de tipul: X Bârcăi ( Barcău în anul 1892 ); X Bozarcă ( Bazarcă în
anul 1982 ); X Dascălu; X Ferar; X Monahu; X Panac şi X Paţul care au baza
formativă in ocupaţie şi reprezintă 30% din total. La aspectele analizate se mai
adaugă şi formele a căror bază formativă se găseşte în poreclă cu derivare,
după opinia noastră, din antroponimele de tipul X Brumă, X Buzoiu ( Buzoi în
anul 1982 ), X Cioată, X Roşu şi X Şipot, reprezentând 19% din total, se
constituie ca forme stabile în perioada analizată, rezistând astfel până în anul
1982
b). Im igrarea u n o r fo rm e a n tro p o n im ice din alte zone constituie. în
ordine, un alt factor generator de modificări antroponimice structurale. Stadiul
actual al cercetării nu ne oferă argumente doveditoare cu privire la existenţa şi
vechimea în aria geografică analizată a antroponimelor de tipul X Olteanu şi X
Dorţu care reprezintă 7% din total, in acest context rămâne în discuţie
posibilitatea imigrării lor din alte zone. Dacâ factorul care determină prezenţa în
zonă a antroponimului X Dorţu ( Dârţu în anul 1982 ) rămâne discutabilă,
imigrarea şi originea antroponimului X Olteanu este certă. Poate constitui un
argument şi faptul că în anul 1832 se înregistrează în lucrările cartografice
studiate doi scutelnici pentru strajă, adică loniţă Atudosiei Olteanu şi Petre
Olteanu - ambii veniţi în zonă cu această misiune.
in concluzie se poate afirma că procesul de imigrare a formelor
antroponimice în zonă, în perioada studiată ( 1774 - 1832 ), este aproape
inexistent. Cu excepţia prezenţei într-o arie largă ( satele Dorna, Şarul şi
P ăltin işu l) a doi evrei orândari ( ambii stabiliţi ulterior la Neagra Ş a ru lu i) a căror
ocupaţie se grefa pe relaţiile de schimb specifice, se poate aprecia că fondul
etnic al populaţiei din depresiunea Şaru Dornei rămâne nealterată în toată
perioada analizată, adică sută la sută români
c). Em igrarea u n o r fo rm e a n tro p o n im ic e în alte zone se înscrie ca un
nit factor care determină modificări antroponimice structurale, in anul 1774, în
localitatea Şarul ( Şarişorul de astăzi ) existau antroponimele de tipul: X Boci: X
Hău. X Horian, X Hulpe; X Mihoc şi X, şălar care astăzi nu se mai regăsesc în
zonă l -.to posibil ca familia Boci să fi rămas temporar în zona depresiunii Şaru
D o rn e i du[).1 c.iro s-a reîntors în localitatea sa natală, adică în Mitoc ( Mitocul
Dragomirni-i ) in anul 1982 se regăseşte în această comună numai
antropommiji do sine stătător X Boca. Forma antroponimică de tipul X Hău, se
presupună că In anul 1775 a rămas în zona Şarului intrată sub ocupaţie
habsburgic^ şi că in aceste împrejurări a emigrat. în anul 1982 antropommul X

NOI DATE Şl PRECIZĂRI ANTROPONIMICE

17»

Hău se găseşte în comuna Ostra unde, după relatările localnicilor, s-ar fi stabilit
aici în anul 180011. in perioada cercetării, antroponimul X Mihoc s-a localizat in
oraşul Rădăuţi ( două fa m ilii) fără a se putea stabili dacă este autohton, de unde
a venit sau de când este în zonă. Antroponimul X Şălar este prezent în număr
mare, în anul 1982, în comuna Grăniceşti din judeţul Suceava, de unde a migrat
relativ recent în oraşul Rădăuţi. O cercetare mai complexă, pe un spaţiu
geografic mai larg, ne va oferi noi informaţii cu privire la procesul de imigrare a
formelor antroponimice din depresiunea Şaru Dornei, în perioada studiată.
d). D isp a riţia u n o r fo rm e a n tro p o n im ice a u to h to n e reprezintă un alt
factor generator de modificări antroponimice structurale. Dovezile toponimice
reprezintă probe istorice, oferind argumente convingătoare potrivit cărora
antroponimele de tipul X Chirileanu, X Mâgan, X Panac, X Păvălucă, X Ştirbu
etc. au fost prezente în aria geografică a depresiunii înaintea sau în interiorul
perioadei investigate. Nu este întâmplător faptul că unele antroponime care, deşi
au vieţuit puţin în interiorul ariei şi perioadei analizate, au lăsat denumiri stabile în
toponimie. Printre factorii care au generat apariţia unor toponime cu baza
antroponimico - formativă se găseşte şi poziţia de lid e r a unor antroponime.
Purtătorii antroponimelor Bazarcă ( Bazarcani în toponimie ); Panac ( Panaci în
toponimie ) şi Paţa ( Paţeni în toponimie ), şi-au impus poziţia, fiind larg
cunoscuţi şi apreciaţi în zonă şi în afara ei, prin practicarea medicinii populare
bazată pe utilizarea plantelor medicinale în vindecarea unor dureri şi afecţiuni.
Antroponimul Ştirbu ( Podu Liniştii s-a numit temporar şi Podu Ştirbului ) şi-a
impus poziţia de lider prin funcţia sa de conducător al treburilor obştei etc.
Un viitor capitol al prezentei lucrări va avea menirea să pună la dispoziţie
o gamă diversă de informaţii ştiinţifice pe calea studierii elementelor de
toponimie majoră şi minoră din spaţiul geografic al depresiunii cercetate.
III. C o n sid e ra ţii cu p rivire la unele elem ente a n tro p o qeoqrafice , sp e cifice perioadei 1773 -1 7 7 5
în condiţiile când procesul de teritorializare nu era definit, unele aşezări
dornene, deşi neevidenţiate ca localităţi de sine stătătoare în lucrările de
recenzare întocmite în anul 1774, erau consolidate, având o anumită formă de
organizare, un anumit număr de familii - în frecvente cazuri mai mare decât în
localităţile evidenţiate ca sate12 - şi o conducere proprie. în sprijinul acestei
afirmaţii stă şi faptul că în lucrările de recenzare din anul 1774 s-au nominalizat
şi unii vornicei: Filip luga şi Ion Ruscan, în zona Dorna; Ion Nacul, la Crucea; Ion,
croitor şi Ion Scripa în zona Bistriţa.

11 - Informaţiile despre prezenţa in zonă a antroponimului X Hău sunt furnizate de Raia Olimpia (
născută Hău ).
12 - Dr. D. Werenka. T opographie de r B ukowina, 1774 - 1775. Cernăuţi, 1895. pp 27 - 204
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Coroborând informaţiile din lucrările de recenzare cu izvoare
cartografice13 din acea vreme ( 1773 - 1775 ), rezultă că spaţiul geografic al
depresiunii Şaru Dornei era populat, aici existând a aşezare de sine stătătoare,
cu biserică proprie, mult mai veche decât perioada luată în cercetare, in anul
1774, în depresiunea Şaru Dornei se găseau cel puţin 102 forme antroponimice
reprezentând peste 120 de familii, din care 39 în zona Şarişorului de astăzi (
anexa 1 ). in lucrările de recenzare, aşezarea apare nedelimitată teritorial sub
denumirea de ŞARUL. Pe hartă se pune în evidenţă o mai precisă delimitare în
spaţiul geografic a localităţii care apare sub denumirea de Şaro Dorni ( Şaru
Dornei ). in alte documente Şaru Dornei anare nominalizat ca fiind comună de
sine stătătoare în perioada respectivă14 in documente mai vechi15 decât
perioada cercetată şi pe hartă apare un sistem de topice relativ dezvoltat
Călimani, laloviţa, Neagra Dornii, Pârâul Lupului, Pietrele Arse, Şărişorul M are16,
Şărişorul Mic, Valea Păltinişului, Vârfu Şarului etc., punând in evidentă elemente
ale vechimii în teritoriu a populaţiei autohtone Se poate aprecia că, în mod
normal, condiţiile naturale specifice ale depresiunii au creat cadrul favorabil
dezvoltării aşezărilor omeneşti şi anumite particularităţi socio - geografice ale
modulul concret de viaţă.
Exactitatea informaţiilor cartografice ne conduce la concluzia că zona
depresiunii era caracterizată de existenţa unui sistem complex de aşezări
umane. Deşi nu erau întrunite toate elementele specifice, se pune în evidentă
tipul de aşezări omeneşti în sistem vatră pe cursul mijlociu al pârâului Şarişoru
Mare, la Gura Haitii ( Floreni ) şi pe cursul mijlociu al pârâului Călim anului17 (
H a je n i). Un alt tip de aşezări este caracterizat de grupaje mici de case ( două cinci ) cu un grad mai mare de dispersie în zona geografică a depresiunii,
amplasate de regulă în vecinătatea drumurilor de acces. Altele, conturând tipul
aşezărilor cu case răzleţite prin zonele poieniţe, sunt dispersate pe versanţii
munţilor ce bordurează depresiunea până la altitudinea de 1 076 m 18. Altitudinea
in zona izvoarelor de apă minerală Şaru Dornei este de 903 m 19. Sistemul căilor
:

Plans des Bukowiner Districts bestehend in 72 Scctions Welche in dener Jahron 1773,
1774 tind 1775. scara 1.56700, fondul documentar al Muzeului Bucovinei, Suceava
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•T Balan Documente Bucovinene. voi II. Cernăuţi, 1934. pp 95 - 97

Cornelia Bodea, 1848 la români, Bucureşti. 1982. pp 613 - 621
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In vorbirea bătrânilor se păstrează forma corectă Şarişor ( diminutiv de la Şar )

in unele

k i ,i i> de

specialitate apare şi denumirea improprie de Senşor
I Kirileanu. Hotarnica răzeşilor dorneni. 1800 - 1801. Piatra Neamţ, 1941, p 9. ( ” ...
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p a n u lu i C filim anului cc se numeşte şi-a H u cin iştth ii..." ) .
18

V Cucu \.i E I Emandi. Geografia istorică a nordului Moldovei

în lumina izvoarelor

cartO(|r.if|c.n ( soc. XVIII ), in Revista muzeelor şi monumentelor, nr 10 /1981. p
72.
19 - E B e rlf.c u Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie. Bucureşti. 1982, p
301
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de comunicaţie, specific perioadei analizate, este bine structurat Prin mijloace
cartografice specifice se pun in evidenţă inclusiv elementele de importanţă
economică şi strategică a drumurilor existente in zonă Unui dintre drumurile
importante, cunoscut în zonă sub denumirea de Plaiul Muntelui, se ramifica de la
Gura-Negri spre masivul Pietrele Arse, trecând munţii spre Poiana Negri Dacă
legenaa Negri are un sâmbure de adevăr, şi-l are. atunci acesta este drumul
parcurs de calul înspumat de către tânăra domniţă care în refugiul ei din calea
turcilor ( din calea barbarilor după versiunea locală ) şi-a găsit sfârşitul în poiana
de peste munte care de atunci îi poartă numele Poiana Negri20. Alt drum urcă
spre Vârfu Şarului, înscriindu-se pe culmile munţilor spre Piatra Tăieturii - Dealu
Vânăt şi de aici cu acces spre Ardeal prin zona Bilbor După trecerea cetelor de
eterişti în anul 1821, drumul îşi împrumută numele din eveniment, fiind cunoscut
temporar sub denumirea de Plaiul Volintirului in vechime drumul a fost cunoscut
sub denumirea de Plaiul Şarului, apelativ care se păstrează şi în prezent O altă
importantă cale de comunicaţie, cunoscută in toponimie sub denumirea de Plaiul
Călimamlor, urmează firul apei pe malul drept al râului Neagra. îl traversează
prin zona de amonte a gurii de vărsare a pârâului Şarişor, urcă pe şesul Şarului,
se bifurcă la poalele Munţilor Călimani, asigurând accesul spre şi dinspre
Transilvania Din drumul principal, care străbate Şesul Şarului, se ramifică spre
aşezările omeneşti din zona Şarişorului un drum de importanţă locală care face
legătura cu Plaiul Muntelui undeva în apropiere de masivul Şerba ( acest drum a
fost folosit de domnita Neagra pentru a ajunge la Plaiul Muntelui ). La Gura
Negri, in zona bifurcaţiei drumurilor, este figurată pe harta din anul 1773 o casă
de veghe ( han ) care. se înţelege, avea menirea să asigure serviciile specifice,
inclusiv perceperea unor taxe, pentru trecătorii care străbăteau, venind din sau
plecând spre Ardeal, drumurile depresiunii Şarul Dornei In lucrările de recenzare
din anul 1774 apare in zona Dorna şi un vânzător de băuturi' Ion, ungurean,
cârcium ar care, probabil, avea in stăpânire acest han2 '
In partea nord-vestică a Şesului Şarului apare evidenţiată pe harta
studiată o mină de auripigmentum ( o sulfură de arsemu ) In jurul acestui
obiectiv cu caracter economic gravitează grupuri mici de case, probabil ale
lucrătorilor minieri ( ale "taliemlor" ). Specificul ocupaţiei locuitorilor este pus în
evidenţă de structura îndeletnicirii acestora Astfel, în cadrul aşezării, se găseau
in anul 1774 locuitori care se ocupau cu anumite meserii de sine stătătoare: un
baci, patru ungureni, un tărnicer, un şălar. un butnar, o cojocăriţă, un olar, un
mrejar, un văcar şi mai mulţi morari.
Elementele luate în cercetare au menirea să confirme aprecierea potrivit
căreia aşezarea omenească din Şaru Dornei era caracterizată în acea vreme de
o dezvoltare specifică, relativ complexă şi evoluată. Se poate aprecia că in
20 - S F Marian, Legende istorice din Bucovina, laşi, 1981, p. 107 - 118
21 - P V Sovetov. Op. cit. p 259. nr crt 79
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context ocupaţional, creşterea vitelor devine ocupaţia de căpetenie a locuitorilor
din această zonă pe fondul dezvoltării unui intens păstorit local. De fapt harta
studiată scoate în evidenţă existenţa unor întinse zone despădurite ( peste 2.500
ha ), destinate, desigur, păşunilor şi fâneţelor naturale. Păşunile şi fâneţele,
existente în anul 1774 în zona depresionară analizată, erau repartizate - potrivit
zonării administrativ - teritoriale specifice anului 1982 - după cum urmează
aproximativ 800 de ha în zona satului Şar, 400 ha în zona satului Neagra, peste
300 ha în zona Şarişorului, 126 ha în Plaiul Şarului, 126 ha pe Şesul Şarului,
peste 70 ha la Gura Haitii şi aproximativ 60 ha pe cursul mijlociu al pârâului
Buciniş. La aceste suprafeţe se adaugă păşunile şi fâneţele dispuse în luncile
râului Neagra şi a pâraielor sau prin poienile de pe versanţii Munţilor Călimani şi.
mai ales, ai Bistriţei.
La interesante concluzii s-a ajuns şi pe calea cercetării răspândirii
antroponimelor în zona geografică a ţinutului Câmpulung - Suceava22. Se
constată astfel că antroponimele de tipul X Haja, X Lăstun şi X Neculiţă,
recenzate în anul 1774 în localitatea Şaru Dornei, nu se mai semnalează în alte
localităţi din zona Domelor sau din ţinutul cercetat, in cazul antroponimului X
Hunia se mai înregistrează, în afara localităţii Şaru Dornei, o singură familie de
birnici în zona Munţilor Bistriţei ( desigur pe versanţii vestici ), fără a se mai
semnala în altă parte a ţinutului Câmpulung, intr-o strânsă relaţie antroponimică
- toponimică este localizarea în teritoriiTa familiilor de birnici Negrea. Din studiul
documentelor vremii rezultă că în interiorul spaţiului geografic al CârfFpulungului
antroponimul apare numai în zona sudică a Muntelui Negrei23, munte care este
delimitat de depreHunea Şaru Dornei - Poiana Negri - Valea Dornei Se
desprinde concluzia că toponimul Dealu Negru de astăzi, Muntele Negrei în
vorbirea bătrânilor satelor, are bază formativă în antropommie *
in afară de localitatea Şaru, unde este înregistrat, in anul 1774,
antroponimul de tipul X Moroşan ( două familii de birnici şi una de scutelmci,
adică Simion Moroşan, preot la biserica din Şar ) nu mai apare în altă zonă a
Dornei, a Văii şi Munţilor Bistritei. Se semnalează însă în localităţile Ştiulbicam (
două familii ), Sadova ( două fa m ilii) şi Pojorâta ( patru familii )24. Dacă in anul
1774 apare în tot ţinutul Câmpulung - Suceava un singur antroponim de tipul X
Paţa ( Ion Pata ) în localitatea Bucşoaia25 in anul 1832 acesta se semnalează in
depresiunea Şaru Dornei sub forma X Paţul, aceasta ne face să credem că şi
Intr-un caz şi în altul este vorba de antroponime autohtone cu baza formativ -

ocupatională Din documente rezultă şi aspecte potrivit cărora unele antroponime
se localizează numai în zona Dornei sau a Văii şi Munţilor Bistriţei fără a se mm
semnala în altă parte a ţinutului cercetat: X Românul, X Tărmcer, X V indere
etc 26
in concluzie, datorită poziţiei sale geografice, depresiunea Şaru Dornei
se interpune în mod obiectiv, încă din cele mai vechi timpuri, ca un vad de
trecere din Moldova in Transilvania şi invers. Zona Gura Negri se constituia, in
acea vreme, ca un veritabil nod de comunicaţie care capătă prin excelentă o
importantă deosebită din punct de vedere strategic şi comercial în egală măsură
Se poate aprecia că cercetarea antroponimelor şi a elementelor antropogeografice pune in evidenţă faptul că aşezarea umană existentă în depresiunea
Şaru Dornei, in anul 1774. era de sine stătătoare şi caracterizată de o dezvoltare
complexă Elementele antroponimice luate în studiu constituie tot atâtea
argumente ale originii, ale vechimii şi continuităţii in timp a populaţiei româneşti
din această depărtată zonă geografică a tării
Antroponimia şi toponimia, prin conţinutul şi esenţa lor, sunt o biografie
complexă a aşezării umane studiate pe verticalitatea sa istorică şi pe
orizontalitatea ei geografică Elementele antroponimice şi toponimice se
identifică până la un punct cu istoria zonei cercetate Studiul complex al
antroponimelor din interiorul perioadei de timp studiate şi cercetarea elementelor
toponimice ale zonei geografice luate în analiză vor avea menirea să definească
noi coordonate şi să pună în evidenţă un nou volum de informaţii cu privire la
dezvoltarea istorică şi social - economică a zonei şi aşezării umane investigate.

Ibldom pp 242 - 260. Ţinutul Câmpulung - Suceava era compus, in ordinea recenzăm, din
nrm.Mo.irelrţ localităţi: Voroneţ, Bucşoaia. Vama, Ştiulbicani. Frasin, Vatra ( Câmpulung ),
Sndov.t l ’ojorâla, Fundu Moldovei. Dorna. Crucea,Ruşi Moldoviţa. Bistriţa şi Frumosu
23

- Em Gii<|orovitza. D icţionarul geografic al Bucovinei. Bucureşti, 1908. p. 83.

24

- P V Sovetov, Op. cit., pp. 244 - 250

25

- Ibidem. p 242. nr crt 6.

25 - Ibidem, pp 252 - 259.

ANEXA 1
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NOI DATE Şl PRECIZĂRI ANTROPONIMICE

A N E X A 1 - NO TE

1.
2.

3.

4.

5.
6.

P. V. Sovetov ( sub redacţia sa ). M o ld o v a în e p o c a fe u d a lis m u lu i, Chişinău,
1975, voi. VII, pp. 2 5 2 -2 5 9 .
Dr. D. Werenka, T o p o g ra p h ie d e r B u k o w in a - 1774 - 1775, Cernăuţi, 1985, p.
204: ( Sub denumirea generală de Dorna sunt cuprinse următoarele aşezări:
Dorna Arşiţa, Dorna Candreni, Dorna pe Giumalău (1 /2 ), Dorna la Popeni şi Dorna
V a tra ;.
,
în recensământul populaţiei din anul 1774 ( P. V. Sovetov, Op. c it., pp. 252 - 255 ),
formele antroponimice cuprinse în intervalul de numerotare a birnicilor 232 - 267 şi
la numărul curent 3 şi 7 din evidenţa rufeturilor sunt nominalizate în aşezarea
omenească cu denumirea "Şarul", iar de la pp. 268 - 269 la "lacobeni"; ambele
aşezări nedelimitate teritorial în lucrările de recenzare ( incluse în zona cu
denumirea generală DORNA).
Zonă prezentată în lucrările de recenzare a populaţiei din anul 1774 sub denumirea
generală Bistriţa ( P. V. Sovetov, O p. c it., pp. 256 - 259 ), cuprinde aşezările
omeneşti din Munţii Bistriţei ( inclusiv cele de pe versanţii vestici aparţinând
geografic depresiunii Şaru D ornei).
Arhiva p rim ă riilo r din comunele Panaci şi Şaru Dornei Satele Drăgoiasa şi Glodu
nu aparţin geografic depresiunii Şaru Dornei.
Sunt frecvente cazurile când recenzorii adaugă la prenume - respectând specificul
formelor de adresare din acea vreme - numai patronimul, precedat de "a" sau "fiul"
ţ a Irinei. fiul Lupului e tc .).

7.

A n u a ru l R o m â n ie i p e n tru c o m e rţ, in d u s trie , m e s e rii ş i a g ric u ltu r ă , 1925, pp.

8.

1221 şi 1335. Antroponimele se prezintă sub forma A Palaghiei şi respectiv A Petrii
( prin analogie: A Cristinei, A Dăniloaie. A Lupei, A Nichitei e tc .).
M ic d ic ţio n a r e n c ic lo p e d ic , Bucureşti, 1978, p. 92: Baci = cioban care conduce o

9.

10

11
12
13

14.

stână;
N A. Constantinescu, D icţionar onom astic român, Bucureşti, 1963, p. XXXVII (
"... accst fel dc nume ... sc găseşte azi şi la m oţi" ). Până în prima parte a secolului
al XX - lea în depresiunea Şaru Dornei apelativul Bocâ era sinonim cu persoana de
sex feminin care îndeplinea oficiile de bocit la înmormântări.
Gh lordache, M ă rtu rii e t n o - lin g v is tic e d e s p re v e c h im e a m e s e r iilo r p o p u la re
ro m â n e ş ti, Craiova, 1980, p. 72. Butnar = p e rso a n ă care p re lu cre a ză lemnul
pentru realizarea unor obiecte de uz casnic ( localnicii cunosc această meserie sub
denumirea generală de lem nar).
Mic d ic ţio n a r e n c ic lo p e d ic , Bucureşti, 1978, p. 212: Cojocar = persoană care
ronfiM (inivaz.i sau vinde cojoace, căciuli etc..
Ibldom p 212: Cojocăreasă ( cojocăriţă ) = persoană de sex feminin care se
ocupA cu coiocAria
Ibldom p
t Croitor - persoană care croieşte şi coase haine, precum şi alte
obiecto do îmbrăcăminte.

15.

16

Ibidem, p. 296: Diac = grămătic, uricar, om cu ştiinţă de carte, cărturar, inv.'iţ.it
Antroponimul apare sub forma X, diac indicând ocupaţia concretă din timpul
lucrărilor de recenzare. în aceleaşi lucrări antroponimul apare şi sub forma de sine
stătătoare X Diacul, indicând o vechime cu mult mai mare a acestei ocupaţii
în C ondica M ănăstirii Slatina se precizează că în anul 1758 existau, cu casele
aproape de Neagra Broştenilor, următorii oameni bătrâni: Toader Erhan, Ion Măgan
şi Apostol Mârcă ( în vârstă de peste 100 de ani ). în anul 1982, în depresiunea
Şaru Dornei se găsesc numai urmaşi de sex feminin ai antroponimului X Erhan.
Mic d ic ţio n a r enciclopedic, Bucureşti, 1978, p. 533: Juncâ = junincă < femelă din
specia taurine de 1 - 2 a n i). Considerăm că este vorba de un antroponim cu baza
formativă în poreclă.

17.

Antroponimul este în fază de tranziţie. Dispare baza iniţială Negroaia ( Negrea ).
apare o bază nouă Lupa, un nou tip şi o nouă formă antroponimică: Pântelei a
Lupei, apoi X Alupei.

18.

Mic d ic ţio n a r enciclopedic, Bucureşti, 1978, p. 626: Morar = lucrător, proprietar
sau administrator al unei mori.

19. Ibidem, p. 630: Mreajă = unealtă de pescuit. Mrejer = meşter care confecţionează
şi vinde mreje.

20. Ibidem, p. 672: ( jar = meşter care produce şi vinde oale sau alte obiecte de lut
ars.

21. Ibidem, p. 697: Panţâr = lefegiu care făcea parte dintr-un corp de oaste, creat în
anii 1727 - 1728 de domnitorul Grigore II Ghica.
22 Ibidem, p. 849: Rus = persoană care aparţine poporului rus ( considerăm că este
vorba de persoane refugiate în această zonă fără
a-şi dezvălui, probabil,
identitatea ).
23. in anul 1982, în zona studiată se mai găsesc numai urmaşi de sex feminin ai
antroponimului X Stratulă.

24. Mic d ic ţio n a r enciclopedic. Bucureşti, 1978, p. 954: Tarniţă = şa ţărănească din
25

26.
27.
28.
29.

lemn. Tărnicer = meşter care produce şi vinde tarniţe.
Ibidem, p. 999: Ţăran ( ţaran ) = persoană care îşi câştigă existenţa îndeletnicindu
se nemijlocit cu cultivarea pământului şi creşterea vitelor. Poate fi şi o persoană
care provine, in zonă. de la ţară sau o persoană din interiorul ţării ( Ţara Domelor )
în vorbirea curentă a bătrânilor din zona studiată se pronunţă "ţaracă" in lo< dc
"săracă". De asemenea la "ţarcă" ( coţofană ) i se mai spune "ţaracă".
Ungurian = persoană venită in zonă din Transilvania ( de regulă p ăsto r)
Ursuţ - diminutiv de la urs.
Văcar = persoană angajată de obşte pentru paza vitelor ( taurine ) pe timp <l> , im
în secolele XVI - XVIII, în depresiunea Şaru Dornei. văcarii erau .n>t|.i|.iţi <u
prioritate pentru văratul taurinelor ( de regulă sterpe ) destinate unm d.Vt <• i mt;i
numele de "ialoviţă". Muntele unde se vărau aceste vite a răm.T. li' topn....... ut>
denumirea de Ialoviţă ( vezi şi M. Lazăr, Hierasus - anuar 79. pp I U • • i > .
Petru Ţăranu, MemAntiq, voi. XII - XIV, 1986, pp. 277 - 282 )
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ANEXA 2
FORME ANTROPONIMICE - EVOLUŢIE Şl CONTINUITATE
ÎN DEPRESIUNEA ŞARU DORNEI 1832 - 1982
Nr

cri

F o rm a antroponim ică
specifică anului 18321

Forma antroponimică
specifică anului 19822

Frecvenţa pe localităţi
com. Panaci
I com Şaru Dornei

Păi
tiniş

Nea
gra

Şa
ru

Şa
ru
Bucovi
nei

G

H

I

J

K

L

M

-

6

3
-

1
1
1
-

2
1
12

2
6

-

2

1

-

1
-

-

-

-

2
-

2

3

-

4

3
-

-

-

E

F

G

H

I

j

K

L

M

6

-

-

_

29

1

_

-

.

_

.

_
_

1

-

.

-

.

.

_

Co
ver
ca

E

F

-

9

C

1,
2.
3.

X Acatrinii
X Adăscăliţei
X Ailenii
X a Anisiei
X Amăriuţii
X Apetroaii
X Bârcăi3
X Bozarcă4
X Brum ă'
X Buzoiu
X Cârste
X Cioată
X Cimpoeşu

3
1
6
2
1
1
1
1
1
2
1

4.

5.
6.

7.
8
9.
10.
11
12.

13.

5
2

D
X Acatrinii
X Dăscăliţa
X Ailenii
X Anisiei
X Amăriuţei
X Apetroae
X Barcău
X Bazarcă
X Brumă5
X Buzoi
X Cristea

3
1
4

X Cioată
X Cimpoeşu

Dr
ăg
oia
sa

-

4

4

2
PETRE ŢĂRANU

B

A

Şari
şor

Gl
0du

Pa
na
ci

q
!

14.

B

X Dascălu

C
8

15.
16.

X Dochiian
X Dorţu

2
1

17.
18.
19.
20.

X Ferar
X Grigoraş5
X Hulimon7
X Maxân
X Macsân
X Miron
X Monah8
X Olteanu9
X Panac10
X Paţul11
X Roşu
X Şipot12

1
2
1
9

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D

X Dascălu
X Dascălu-Juncu
X Dochia
X Dârţu
X Dârţu-Paraschiv
X Feraru
X Grigoraş
X Filimon
X Maxâm

-

2

_

_

-

-

.

1

1
1

_

_

_

_

_

.

• 2

1
4

_

.

1

_
8

_

_

.

2
1
• 1

_

1

3
4
2
2
1
2
1
1

X Miron
X Monac
X Olteanu
Toponim
X Paţa
X Roşu
X Şipot

-

.

_

_

6
1
3
1

6 •

_

-

.

-

2

4

1

_

.

_

1

-

.

-

1

.
_
_
1
-

1
12
1
28
12

10

_

.

.

3

_

1

_
1
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2
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Filialele Arhivele statului, laşi, fond visteria Moldovei, tr. 885. op. 1011, condica nr.
51.
Arhiva primăriilor comunelor Panaci şi Şaru Dornei. Satele Drăgoiasa şi Glodu nu
aparţin geografic depresiunii Şaru Dornei
Bârcăi = persoane care bârcăe ( dirijează ) oile in porneală sau la strungă. La
singular bârcar sau bârcău.
Bozarcă = persoană de sex feminin care practica medicina populară, folosind
preparate în a căror compoziţie intra boaza, un extract din coaja de mesteacăn sau
paltin.
în anul 1982 în depresiunea Şaru Dornei, se mai găsesc numai urmaşi de sex
feminin.
Grigoraş = diminutivul prenumelui Grigore.
Hilimon = Filimon în expresia locală din acea vreme.
Monah = călugăr.
Cornelia Bodea, 1848 la români. Bucureşti, 1982, p. 1058 ( "... peste muntele
Olteanu până la Tarcău... " ). Se poate ca zona geografică din care provine
antroponimul Olteanu să fie citată.
Panac = Panaceu ( gr. panakos ) pesoană de sex masculin care practica medicina
populară, tratând o gamă diversă de afecţiuni.
Paţul = persoană experimentată în tratarea luxaţiilor şi fracturilor. în vorbirea locală
se spune "paţât" ( nu "p ă ţit"), formă apropiată foarte mult de latinescul patire. Pata
= persoană de sex feminin care practica medicina populară, asigurând şi oficiul de
moaşă
Şipot = izvor. Prin metaforizare: om vioi, vorbăreţ, plăcut şi mereu în mişcare.

N OU VELLES DONNEES ET PRE CISIO N S A N T H R O P O N IM IQ U E S
CO N C ERN A N T SPE C IA LEM EN T LA D EPRESSION ŞARU D O RN EI
- resume Le travail que voici est une pârtie d'un ouvrage plus vaste concernant la zone
dc Dome et il a comme point de depart la premisse que l’anthroponymie ( et la
toponymie ) fournissent des donnees et des renseignements au sujet de l'evolution
nocio politique et economique de Ig zone etudiee.
I
auteur corrobore les donnees trouvees dans les archives avec les donnees
re< ih -iIUv . .ur le terrain, a la base d'enquetes entreprises directement. Le materiei est
structuro <1«; la maniere suivante:
a) anthroiv wiyrne a base de formation dans la sphere socio-occupationelle;
b) anthrop'inymc a base de formation dans la zone historique et geographique d'ou
provient une pârtie de la population;

c)
d)

iot

anthroponyme a base de formation dans l'etat civil;
anthroponyme a base de formation dans le surnom.

Apres cette classification, suit l'analyse des facteurs qui ont d6termin6 dos
modiflcations dans la structure des formations anthroponymique, a commencer par la
derivation des nouvelles formes des anthroponymes autochtones, a continuer par des
immigrations et des emigrations anthroponymiques et a terminer par des formes
disparues. mai attestees.
La troisieme pârtie de l'etude se refere aux elements anthropogeographiques,
pour une periode de deux ans seulement: 1773 - 1775.
L'appareil des notes et les annexes conferent au travail une base documentaire
solide et convaincante, de fagon que, le lecteur puisse avoir une image claire sur la
formation et l'evolution de l’anthroponymie dans la depression Şaru Dornei, en
connexion avec les determinations socio-economique et historiques.
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in cele 121 de aşezări existau 7 419 de case, din care 529 erau pustii Iu
schimb repartizarea pe localităţi era neuniformă. Dacă târgurile şi unele aşezfln
mai mari aveau câteva sute de case, existau unele sate mici care aveau şi sub
10 case

S T R U C T U R A P O P U L A Ţ IE I Ţ IN U T U L U I C E R N Ă U Ţ I
L A R E C E N S Ă M Â N T U L R USESC D IN IU N IE 1774

Referitor la apartenenţa etnică a celor 6 890 de capi de familie se
observă clar că marea majoritate o formau românii, 6.164 capi de familie
Existau, cum era şi normal pentru o regiune de graniţă şi reprezentanţi ai altor
etnii, dintre care cei mai numeroşi erau evreii ( 360 capi de familii ) aşezaţi mai
mult de jumătate din ei în cele două târguri ale ţinutului, 100 în Cernăut şi 71 in
Vijniţa, restul fiind în sate, intre 1 şi 9 familii de fiecare aşezare.
Populaţia rusească este răspândită pe tot cuprinsul ţinutului, cea mai
mare parte a ei era in ocolul târgului Cernăuţi ( 140 capi de familie ), urma apoi
ocolul Prutului de Jos cu 69 de capi de familie, ocolul Nistrului cu 43 şi ocolul
Ceremuşului cu 16 familii.

PAVEL BLAJ

în anul 1768 Rusia porneşte războiul contra Imperiului Otoman cu
scopul de a anexa noi teritorii
Ţarina Ecaterina a II - a îmbinat puterea armelor cu diplomaţia şi în
acest sens avansează ideea constituirii pe teritoriul vechii Dacii, locuit de
populaţie ortodoxă românească, a unui regat condus de către fiul său
Constantin. Pentru punerea în aplicare a acestui plan, în anul 1769 trupele
ruseşti ocupă Moldova şi apoi şi Muntenia, iar din anul 1772 se începe
recensământul populaţiei în cele două Principate româneşti. Acest recensământ,
ordonat de către generalul Rumianţev a fost efectuat de către oameni desemnaţi
ae către D ivanul tării

in iunie 1774, recensământul este reluat, mai în amănunţime, fiind
consemnaţi toţi capii de familie, indicându-se numele acestora, apartenenţa
etnică şi starea socială1.
in ceea ce priveşte tinutul Cernăuţi' , recensământul subliniază că era
im părtit in patru ocoale2.
1 ocolul târgului Cernăuţi cu 30 de aşezări; 2. ocolul Prutului de Jos cu 34
aşezări; 3. ocolul Nistrului cu 35 aşezări şi 4. ocolul Ceremuşului cu 21 aşezări,
in total 121 de localităţi, din care două aveau statutul de târg: Cernăuţi şi Vijnita
O rubrică aparte a recensământului se referă la regimul proprietăţii,
reieşind că existau mai multe tipuri de proprietăti a), domnească ( 4 m o ş ii); b)
mănăstirească ( 25 ); c). boierească ( 55 ) şi d). răzăşească ( 37 )

’ A<:oM rocensământ a fost publicat in 1975 de către P G. Dmitriev de la Academia de Ştiinţe a
Pfi-imiiiicii Mt>!:lova. făcând obiectul unei lucrări in două volume intitulată M oldova in epoca
fiM ul.ili-.inului R occnsâm intcle populaţiei M oldovei din a n ii 1772 - 1773 şi 1774 Cartea a fost
i f i u -,.1 om i ii. iiinţio. imediat după apariţie de către autorităţile sovietice, pe motiv că face deservicii
URSS ■ ulm

A foM uium i’ 'inu i *iim.i cu .iite teritorii in iunie 19<10 de la Romăma de către Stalin. in prezent se
(iflMMţto in ( i mponttnţn Malului ucrainean.
2

In ţinutul < c mi.iu ţi mni oxistu ocolul Câmpulung pe Ceremuş cu localităţile:

Câmpulungului

1

Huţuln locuiesc mai mult in ocolul Ceremuşului ( 20 familii ) dar erau
răspândiţi şi în celelalte ocoale: 10 familii în ocolul Prutului de Jos, 8 în ocolul
Nistrului şi 2 în ocolul târgului Cernăuţi
Faptul că nu s-a putut înregistra populaţia localităţii Sadagura nu
constituie un element menit să schimbe structura etnică a ţinutului Se ştie că
autorităţile militare ruseşti au iniţiat colonizări în nordul Moldovei din care
Sadagura este un exemplu. Aici i s-a permis baronului Sadagurski să întemeieze
o aşezare de colonizare cu elemente aduse din Galiţia. O iniţiativă
asemănătoare a avut loc la Hotin, unde s-a întemeiat colonia Halici3
Aceste iniţiative prefigurează masiva emigrare galitiană asupra nordvestului Moldovei favorizată de Casa de Austria, după ce aceasta a anexat acest
teritoriu de la Principatul Moldovei în toamna anului 1774 şi l-a botezat cu
numele de Bucovina.
Având în vedere faptul că recenzorn au consemnat şi numele capilor de
familie din ţinutul Cernăuţi, se pot face observaţii interesante in legătură cu
acestea.
Luând în discuţie numele pe care il poartă reprezentanţii populaţiei
ruseşti, reiese că cel mai frecvent este numele de Vasile ( în 25 de cazuri ). pe

Valra

l.itiiuruţa. 3 C.unpulung; 4 Stebmci. 5 Râstoacili; 6. Zaharancea. 7. Vatra Putilii.

'8 G uraP utii" ** Pinsr.i. 10 Maramei, având 936 case. din care 66 pustii şi 870 capi de familie

in cele 244 de familii de ruşi au fost incluse şi cele de moscali şi lipoveni
Alături de cele două etnii amintite existau aici şi altele, şi anume; ţigani,
huţuli, greci, armeni, nemţi, polonezi şi sârbi, in total 122 de familii. Ţiganii erau
cei mai numeroşi, având 51 de familii, urmau apoi hutulii cu 40, grecii cu 11,
armenii cu 8, nemţii şi polonezii cu câte 5 fiecare şi sârbii cu 2 familii.
Populaţia armenească locuia de fapt in oraşul polonez Smatin şi avea
numai dughenele in Cernăuţi

o
P, G Dmitriev. M oldova în epoca feudalism ului. Partea II. Recensăm intele popul.«|mi
M oldovei din an ii 1772 -17 73 şi 1774, Chişinău. 1975, p 179
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locul al doilea se situează numele de Ivan ( 19 ), iar pe locul al treilea Ion ( 11 ),
ceea ce dovedeşte că numele nu indică, în mod special, apartenenţa la o etnie
sau alta. Numele de Lupul m oscal al unui locuitor al satului Mihalcea este o
dovadă în plus. Dacă analizăm in continuare numele populaţiei româneşti,
constatăm aspecte şi mai concludente în acest sens. Astfel, apar indivizi cu
numele de botez rusesc şi cu cel de familie românesc: Ivan sân Popescu; Ivan
Hultur, Ivan Albu, Feodor Marin, Hrihor Vasilescu, Ivan Lunescul, Lazor
Peculescu, Mihailo Bumcu, Ivan Lungul.
Există şi situaţii când reprezentanţii ai aceleeaşi populaţii româneşti
poartă nume de botez românesc, iar cel de familie galiţian. Exemplu: Ion

Din nefericire, această populaţie şi-a pierdut limba naţională aproape toi.il,
păstrând însă elemente de port, muzica şi obiceiurile româneşti5.
Ţinutul Cernăuţi, fiind o zonă de margine a Principatului Moldovr-i s a
confruntat cu pendularea de populaţie, în sensul că în anumite condiţii istoric- • <>
parte a populaţiei se simţea prea apăsată de dări şi atunci fugea în Polonia (
respectiv Galiţia ), iar când întâmpina greutăţi acolo revenea în Moldova I ■<
multe ori insă, odată cu moldovenii veneau şi alţi români aşezaţi mai de demult
acolo şi care nu mai păstrau numele românesc.
Existenţa a 529 de case pustii în spaţiul recenzat este o dovadă asupra
existenţei bejenarilor moldoveni.

Zdorovle, Ion Michiciuc etc.
in alte cazuri numele de familie are rădăcina românească, iar sufixul
galiţian ( iuc sau eac, ic. encu ): loniţă Vaculencu, Andrei Negrinic. Gheorghii
Bucatarciuc, Mihail Tatulici, Vasile Lupuleac, Vasile Vacarciuc, Mihai Greculeac,
Gavril Venmciuc, Pântilei Lupici, Mihailo Ursuleac, Dumitru Ursuleac, Vasalii
Ursuleac, lacob Mariniuc, Mihai loniţuc, loniţă Sănduleacu, Toma Floriuc, Ion
Mititeliuc etc.. Desigur, se ridică întrebarea în ce condiţii s-au adăugat numelor
româneşti Sandul, Lupul, Ursul, Venin, Florea, Marin, Văcar etc. sufixele slave:
iuc. eac. ic. encu, ici. Aceasta, cu atât mai mult cu cât există situatn când
reprezentanţi ai populaţiei româneşti poartă atât numele de botez cât şi cel de

Cronicarul Ion Neculce relatează că în timpul lui Grigore al II - lea Ghica
"era m ulţi oameni din Ţara Românească şi clin M oldova strânşi la M ilc o v . Şi
când era nevoi dincoace, ei fugie dincolo la munteni, iar când era nevoi dincolo
la munteni, ei trece dincoace"6.

familie galiţian.
Acest lucru se poate întâmpla în două situaţii: fie că cei în cauză au
locuit într-un teritoriu administrat de dregători de limbă polonă sau ruteană, fie că
au trăit alături de o populaţie ruteanofonă
Având în vedere numărul mic al populaţiei ruseşti din ţinut şi lipsa ei de
reprezentanţă in ceea ce privea administraţia ( majoritatea reprezentanţilor etniei
ruseşti fiind argaţi şi ţă ra n i) credem că purtătorii de nume slav sau cu sufix slav
au locuit o perioadă in Galiţia, unde au primit un nume sau li s-a modificat
numele. Odată emisă ipoteza, rămâne să vedem în ce condiţii istorice
elementele româneşti pornite din Maramureş şi Nordul Moldovei au ajuns să
locuiască in Galiţia.
începând din secolul al XIII - lea, documentele cancelariei poloneze
atestă existenţa a numeroase sate româneşti în Galiţia, care se conduceau după
/</:; volachicus. adică dreptul românesc. Numărul este apreciat de istorici ca fiind
ae circa 500 de sate4
Urmaşi ai acestei populaţii româneşti s-au conservat până astăzi în
Carpaţii <i.ilitiom şi polonezi şi sunt cunoscuţi sub numele de gorali, vlalv şi huţuli.

Acelaşi cronicar arată că în prima domnie a lui Nicolae Mavrocordat
domnul "lacusă m ulţim e de cârti de slobozăi şi s-începus-a să Iaci m ulte sate pe
margine şi s-ar hi fostu întemeiat ţara de oameni, numai nu ţinu m ult d om nia"7.
Tot Neculce descrie cum după războiul din 1711 "era boieri fu g iţi unii in
Ţara Leşească, a lţii la Moscu şi cu dânşii şi din prostime m ulţi ilu ş i"s, iar
domnul Nicolae Mavrocordat ii aduce înapoi in tară
Şi mai concludent in ceea ce priveşte plecările şi reîntoarcerile
moldovenilor peste graniţă este documentul din 16 decembrie 1742 care
vorbeşte despre "oam enii din ţară cc-au trecut in rae ( raiaua H o tin u lu i n.P.B. ) sau şi a lţii. înţelegând dc m ila M ă rii la ie ce li s-au făgăduit, să cer o
samă să vie iarăşi inapoi"9.
Un alt document din 26 septembrie 1742 arată că "oameni bejenari din
Ţara Leşească, de lipsa pâinii es în ţară lot mai vârtos"10.
Fată de această situaţie, la 19 noiembrie 1742, hatmanul coroanei
poloneze cere domnitorului Moldovei: "iar pentru bejenari sau tâlhari din partea
Ţării Leşeşti, cc-ar fugi in M oldova să iu i să mai primească la M oldova, cum >i
la Ţara I e.şască vom porunci a nu să mai p rim ii" 11

5 Mara N

Popp, Urme rom âneşti in viaţa pastorală a C arpaţilor polonezi, in B uletinul

S ocietăţii Regale Române de Geografie, tom LIV. 1935. Bucureşti, 1936. pp 210 şi urm
6 I Neculce Opere, ediţie G. Strempel. Bucureşti. 1982, p 720
' Ibidem, p 501
® Ibidem. p 626
9 C. Istrati. C ondica lu i C onstantin Mavrocordat, voi III. 1987, pp 488 - 489
Ibidem. p 469

4 St Meteş, Em igrări rom âneşti din Translivania în secolele XIII - XX. Bucureşti. 1977. p. 28.

' 1 Ibidem . p 430
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Credem că documentele invocate mai sus vin să confirme pe deplin
părerea că a existat o emigraţie românească în Galiţia, atât boieri care se
refugiau aici in vremuri de primejdie mai ales că erau şi posesori ai unor moşii în
aceste locuri şi aveau indigenatul polon, cât şi populaţie de rând din mijlocul
căreia se alegeau o parte şi reveneau în ţară atunci când lucrurile reintrau în
normal sau datorită promisiunilor unor domnitori dornici să înmulţească numărul
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ANEXA 1
I. OCOLUL TÂRGULUI
Nr.
crt.
0

Localitatea
1

Case
pustii
2

Proprietarul
m oşiei
3

Români

Ev re
i

Ruşi

Alţii

4

5

6

7

260
114

100
1

10
31

18

58

1

5

54

4

5

174

1
A
1

2
3

»

2
-

'

contribuabililor.
1.

Cernăuţi

-

2.

Roşişa

-

3.

Minalcea
i

4.
5.
6

Camena
Cuciurul Mare

-

8.

Voloca
Corovia
Mologhie

-

9.

Lucoviţa de Sus

-

10
11.

Lucovita de Jos
Cotul lui
Baenschi

12.

Mamorniţa

13.
14
15.

Ustrita
Horecea
Molniţa

15

16.
17.

Sănehău
Hreaţca

18

/.

-

-

-

-

6

18.

Culicenii

17

19.

Fundoaia

7

20.

Godineştii

5

21.

Noua Săliţi

10

22.

Buda

4

23.

Bâceştii

12

Domnia
Domnia
Toader
Mânecă şi alţi
răzeşi
Ion Murgulet
M-rea Putna
idem

3
-

3

_
.

49
29
97

2

5
4

39

3

6

36
14

1
1

2

-

48

3

4

-

73
61

1

_

5
1

.
.

53

4

3

-

Sandul Sturza
M-rea Sf.
Spiridon

42

2
1

2

Vasile Holban
idem

12
21

Moşie
răzăşească
C-tin
Volcinschi
llie Holban
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LA STRUCTURF. DF. LA POPULATION 1)U D ISTRICT CERN ĂU ŢI
L O RS 1)1) RECEN SEM ENT RUSSE DE JIJIN 1774
- resum e D ans l’o u vra g e que- voici l'a u te u r fa il une an a lyse de la s tru c tu re de la
p o p u la tio n de la region N ord de la B ucovine, en raison de s d o n n e e s in scrite s d a n s le
re ce n se m e n t o rg a n ise pa r Işs a u to rite s m ilila ire s ru sse s en ju in 1774,
Le s

c o n clu sio n s

qui

se

d e g a g e n t ne

font

que

re n fo rce r

l'id ee

qu 'a van t

l'o c c u p a tio n a u trich ie n n e , la reg io n n o rd -o u e st de la M o ld a vie ( la fu tu r B u co vin e ) a ete
h a b ite e

de

m a n ie re

p re p o n d e re n te

par les

R o um a ins.

Les

au tre s

eth nie s:

Juifs

U kra in ie n s, H u tzu le s, G recs, T siga ne s, A rm en ie ns. P olon ais, S erb es, tous en sem b le.
re p re s e n ta ie n t seu le m ent 11% de la po pulation
O n fait e g a le m e n t d e s co n sid e ra tio n s sur les n o m s de fam ilie de la zo n e et sur
les m o u ve m e n ts de la p o pu latio n.
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Ficker, R. F. Kaindl, F. von Mieg, Aurel Morariu, Constantin Morariu, Dimitrie
Onciul, J. Polek, F von Zieglauer şi Daniil W erenka7.
C E A M A I V E C H E M O N O G R A F IE ÎN L IM B A R O M Â N Ă
D ESPR E B U C O V IN A
M IR E L A Ş E R B A N

Bucovina, una din provinciile româneşti, al cărei nume înseamnă "Ţara
Fagilor" a apărut pe scena istoriei, ca entitate politico - administrativă la o dată
relativ recentă Actul de naştere al acesteia datează din 1775 când în contextul
unor condiţii istorice bine cunoscute o parte din teritoriul Moldovei numită "Ţara
de sus" alcătuit din tinuturile Cernăuţi, Suceava şi Câmpulung a fost ocupat de
Imperiul Habsburgic1 în mod abuziv în complicitate cu Imperiul ţarist, Imperiul
otoman şi Franţa2, ocupaţie care a durat 143 de am, până la sfârşitul primului
război mondial. In tot acest răstimp, in anumite împrejurări, au fost elaborate
multe lucrări cu caracter monografic privind Bucovina, având un profil variat, de
la descrieri topografice şi rapoarte administrative, până la micro-monografii până la 1875 numai în limba germană
aparţinând generalilor Spleny şi
Enzenberg:\ unor înalţi funcţionari administrativi ca Vasile Balş4 şi Ion BudaiDeleanu6 sau a unor eclesiastici ca mitropolitul Teofil Bendela6. După această
dată, până la 1918, astfel de lucrări au apărut in limba germană, inegale din
punctul de vedere al conţinutului, aparţinând unor autori ca: H. I. Bidermann, A.

' ion Nistor, Istoria Bucovinei. Bucureşti. 1991. pp 7 - 1 3
Alois Grigorovici. Răpirea Bucovinei şi po litica Franţei, in C odrul C osm inului, 10 / 1936 I939. pp -113-452
„
C Spleny B eschreibung der Bukowina. Cernăuţi,

1893: Karl Freiherr von Enzenberg,

R ntlon.irium P rovinciae uber alle zu r p o litisch en Landesregierung gehorigen Gegenstânde in |
dor Bukow ina, w elche in dem Tabellarichen Anhang sum m arisch a u fg e fiih rt sin d und in
folfloruton A btollungon k ritisch behandelt werden in Docum ente Hurm uzachi, voi VII, pp 454
• 473
’ . 1 <• I i
|ip i»1

Benchrolbung der Bukow ina und deren inneren V erhăltnisse. in JBLM . III / 1893.

iv ,' vi-.’ ,

In B ucovina S tudiu isto ric şi statistic. Bucureşti. 1915, pp 168 - 200. vezi şi Gazeta

B ucovinei

Lucrarea la care ne referim a apărut în "C a le n d a ru l pentru B u c o v in a "
din anul 1846, un periodic iniţiat de dascălul Vasile Ţintilă şi continuat de Porfirie
Dimitrovici, catihet la şcoala moldovenească din Cernăuţi şi tipărit in tipografia lui
loan Eckhart din Cernăuţi La vremea respectivă acest periodic răspândea în
mediile româneşti din Bucovina preţioase cunoştinţe din domeniul astronomiei,
economiei casnice, literaturii naţionale şi universale, ştiinţei. Pentru a avea o
imagine a conţinutului acestui calendar, credem că este binevenită o trecere în
revistă a materialelor pe care le întâlnim în cel din 1846, in care a apărut prima
monografie în limba română despre Bucovina9. Astfel, în cuprinsul calendarului
se întâlnesc: Date cronologice aniversative in anul 1846; insemnarea zilelor din
an "de ţinut m inte"; Date astronomice privind răsăritul şi apusul soarelui pe
orizontul oraşului Cernăuţi; insemnarea larmaroacelor din districtul Bucovina;
Măsurarea distanţelor între oraşul Viena, capitala Imperiului Habsburgic şi
diferite oraşe europene, inclusiv cele din teritoriile locuite de români ( de exemplu
157 mile Viena - Bucureşti; 160 mile Viena - laşi, 155 mile Viena - Cernăuţi; 133
mile Viena - Braşov; 80 mile Viena - Oradea etc. ); Tabla statistică a împăraţilor
şi regilor din Europa ( cuprinzând numele ţării, al monarhului, anul naşterii
acestuia, mărimea tării adică suprafaţa, populaţia, efectivul forţelor armate,
valoarea bugetului anual ); Date demografice la nivel mondial ( populaţia
pământului fiind la acea dată de 1.272.000 000 locuitori, a Europei de

Mih;ii Ştefan Ceauşu. Vasile Balş, un io se fin ist bucovinean, in Suceava.

XVII • > VIII XIX. m o • 1992 pp 407 -418.
’’ Ion Bml.ii
• i iu Kurzgof.ir.sto Bem erkungen uber die Bukowina. in Ion Nistor. R om ânii şi
ru te n ii

Din ansamblul acestor lucrări privind Bucovina ne vom referi la cea mm
veche elaborată în prima jumătate a secolului al XIX - lea în limba română şi al
cărei conţinut n-a intrat până acum în circuitul ştiinţific, in cele ce urmează vom
da relaţii privind: autorul, condiţiile imprimării şi difuzării precum şi conţinutul ei
Autorul lucrării, intitulată simplu "B u c o v in a " este Samuil ( Silvestru )
Andreevici Morariu ( 1818 - 1895 ), fostul mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei in
anii 1880 - 1895, originar din Mitocu-Dragomirnei ( Suceava ), care în tinereţe a
păstorit ca preot în comuna Ceahor lângă Cernăuţi, timp de aproape două
decenii ( 1843 - 1862 ) şi a desfăşurat o bogată activitate literară şi ştiinţifică pe
care a făcut-o cunoscută prin materialele publicate in revistele "C a n d e la " şi
"C a le n d a ru l pentru B u c o v in a " din Cernăuţi şi prin lucrări independente cu
caracter didactic şi bisericesc. Prin lucrările sale, Silvestru Andreevici Morariu
ocupă un important loc atât în cultura română din Bucovina in timpul stăpânirii
austriece cât şi in istoria literaturii române6.

.om.'iuti 1804. nr 8 - 9. 13 - 14. 17 - 23, traducerea lui Gh Bogdan-Duică

k Teofil Bendoirt Die Bukow ina in K onigreiche Galizien. Viena. 1845

7 Erich Beck, B ib lio gra ph ie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965.
Munchen, 1966.
® Simion Reli, M itro p o litu l S ilvestru Moraru, ca pedagog social - re lig io s al B ucovinol
Revista de pedagogie. Cernăuţi. 5 /1935. nr 1 0 -1 2
C alendarul pentru Bucovina, anul 1846
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296.000.000 locuitori, a Americii de 42.000.000 locuitori ); Ştiri cu caracter
enciclopedic ( ca de pildă descrierea copacului baobab, starea religioasă din
Rusia, deosebirea dintre pace şi război, curiozităţi din Moscova etc. ); unele
sfaturi casnice ( precum scoaterea gărgăriţelor din pâine, înnegrirea părului, leac
pentru muşcătură de fiare turbate e tc .); Glume ( ca de exemplu: "U n englez caic
lua masa cu m inistrul K aunitz a răsturnat nevrând, un pahar cu apă. A tunci
K aunitz l-a întrebat pc accsta: Aşa este obiceiul în A n g lia ? Iar englezul i-a
răspuns: obiceiul nu este, însă dacă se întâmplă, nim eni nu bagă de seamă una
ca asta."; Orarul curselor diligentei şi al poştei austriece; în fine poezii semnate
de S. A. Morariu şi T. Vasilovici.
in cele ce urmează vom

prezenta cuprinsul lucrării monografice

"B u c o v in a ", tipărită în limba română.
Mai întâi se dau unele date cu caracter geografic: "B ucovina prc care o
hătărăşte, de G a liţia. Ccrcm uşul şi N istru l, de Transilvania ( Ardeal ) spinarea
Carpaţi lor, dc M oldova şi dc Basarabia parte unele râuri, parte hotară de mână
făcute, cuprinde astăzi peste tot 181 dc m ile patrate". Despre numele ţării se
afirmă: "N um ele ei care era cunoscut in istorie încă înainte dc naşterea
M â n tu ito ru lu i au p rim it ca după codri cci dc fag, care acopere in vechime
întreaga ţară."
Urmează mai apoi înşirarea unor date istorice: "L o c u ito rii cei mai vechi
de care pomeneşte istoria erau geţi ( un ram dc strămoşi slovenilor ) - afirmaţie
neştiinţifică privind înrudirea geţilor cu slavii - ... cu 500 de ani înaintea naşterii
M â n tuitorulu i s-au desbinat o parte dc dânşii, care s-au aşezat sub cârma aleşilor
d o m n ilo r pc locuri urzind oraşă şi sate. Istoria nouă numeşte prc dânşii
« d a c h i » şi cuprinse ţara « D a c h i a » , insă geţi şi pe care lo r grecii să fi
num it prc ei « d a v i » care vre să zică în lim ba getică oameni supuşi ( şi ţara
cea cuprinsă « D a v a » ) ţara m ărginită sub stăpân, ca şi dachii sânguri se
numesc davi şi ţara lo r Dava, de care ca oraşele şi satele cele urzite dc dânşii arc
nume care se lărşe pc silabele « d a v a » , precum: Saidava lângă D orohoi,
Comidava lângă Neamţ, Petrodava pe P rut..."10. Cunoştinţele ştiinţifice ale
autorului privind problema dacilor dau la iveală părerea sa cu privire !a etimologia
numelui Moldovei legată de civilizaţia dacilor. Se afirmă că "Pentru aceea şi
numele M oldovei este vechili şi trebuie să Ile com plicat ( adică alcătuit - n.n. )
din cuvintele Mala-dava. care vre să zică Dachia mică de vreme cc şi Dachia
înainte de romani trebuie să II fost îm părţită în Dachia marc şi Dachia m ică",
desigur, tro n e noconfirmată de cercetările ştiinţifice de până acum
In continuare sunt amintiţi romanii care i-au biruit pe daci în anul 105 (
corect 1(K> n n ) "şi au aşă/at în Dachia eoloni" Apoi se relatează că în anul
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273 "au ieşit ţările aceste dc sub stăpânirea rom anilor şi au încăput sub domnia
g o ţilo r apuseni... dc între cari o sem inţie s-au aşezat în Bucovina şi M oldova
numindu-se v ic to fa li" ( ? ) 11. Referindu-se la popoarele barbare care au trecut
prin Bucovina în afară de goţi autorul mai aminteşte pe huni astfel: "sub cârma
vestitului A ttila , stăpânind şi asupra Bucovinci până la moartea lui A ttila . adecă
la 453", şi pe avari, slavini, anţi, bulgari în anul 60012, pecenegi numiţi patinati (
? ), care ar fi stăpânit în Bucovina până la anul 114313, pe cumani sau uţi. Cu
privire la stăpânirea cumanilor se afirmă că pe timpul lor Moldova şi Bucovina se
numeau Cumania mică sau Uţia mică "ia r cealaltă parte de ţară în sus dc la
Marea Neagră se numea Uţia marc ori B ilo u ţia " ( iar o teorie neconfirmată de
ştiinţă, formulată pe baza unor date din cunoscuta Isto rie u n ive rsa lă (
Allgemeine W eltgeschichte ) a lui L. A. Gebhardi, un cunoscut istoric german din
secolul al XIX - lea14 ). Cu acest prilej autorul se opreşte mai mult asupra uţilor
pentru a explica numele unor localităţi din Bucovina care au ca sufix particula uţi, ca o reminiscenţă a acestei stăpâniri, de exemplu Pătrăuţi, Vascăuţi,
Cernăuţi: "şi numele oraşului Cernăuţi - scrie acesta - dc la dânşii trcbuc cu
atâta mai tem einic să se tragă de vreme ce după m ă rtu riile istorice din Cernăuţi
cci numeroşi au rămas pe la anul I260 numai câteva sute de fa m ilii care sâ se II
aşezat pe m alurile P rutului". Datele istorice sunt completate cu cele despre
mongoli aflaţi sub conducerea hanului Rogai care ar fi năvălit în Bucovina în anul
125615
In privinţa întemeierii Moldovei, autorul menţionează venirea lui Dragoş,
fiul lui Bogdan din Ardeal "cu 300 de oşteni s-au aşăzat la anul 1352 în
B ucovina16 şi au întemeiat vocvozia M oldovei"; de reţinut termenul de
voevozie folosit pentru numele statului creat de Dragoş în acea vreme. Apoi
sunt amintiţi numeric cei 93 de domni ai Moldovei între anii 1352 şi 177717 Nu
lipsesc nici acele ştiri de natură economică, ca de pildă despădurirea ţării pentru
întemeierea de aşezări rurale. "C o d rii s-au pocnit şi din lem năriile ccic m ulte sau urzit satele cc poartă o num ire moldovană şi se larşeştc pe silaba eşti precum:
Drăgoieşti, llişcşti". Şi despre câteva oraşe din Bucovina se dau date
interesante, ca de exemplu Suceava care ar fi fost sat pe vremea dacilor, apoi a
devenit oraş ( politie în text, n .n .) şi capitala ( rezidenţie in text, n .n .) a ţării de la

11 Ipoteză neconfirmatâ până in prezent
12 Coreei anul 814.
13 Corect anul 1122
14 L A. Gebhardi. A llgem eine W oltgeschichte. Bruen. 1788
1^ Corect anul 1241.
Miron Costin. Opere, Bucureşti. 1958, p 229.
17 -

10 Afirmaţiile outorului sunt confuze: Cumtdava este oraşul Braşov, Petrodava este Piatra Neamţ.
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Dragoş până in anul 1 6 3 4 '8, că oraşul a fost distrus de poloni in bătălia din
164519, că oraşul era în trecut mult împodobit cu "fe lu ri dc palate şi biserici" din
care pe vremea autorului mai rămăseseră numai patru biserici şi anume: biserica
Mitropoliei a cărei zidire ar fi început la anul 152220 şi s-ar fi sfârşit în 152921,
fiind sfinţită de mitropolitul Teoctist. despre oraşul Ş iret se afirmă că ar fi cel mai
vechi oraş din Bucovina, că la început acesta s-ar fi numit Tirac sau Tereh sau
Teret, cu etimologie slavă, care însemna capitală22. Se mai afirmă că în acest
oraş ar fi fost ucişi toţi călugării miroteni ( nume dat pentru călugării franciscani
sau minoriţi, n n ) in anul 1340. intr-adevăr, la 15 iunie 1340 au fost ucişi la Şiret
doi călugri franciscani. Cât priveşte afirmaţia că pe timpul voievodului Laţcu in
anul 1376 aşezarea ar fi fost declarată oraş eroarea este dublă: una că atunci
Laţcu voievod nu mai domnea, el murind in 1375, a doua că statutul de oraş l-a
obţinut Şiretul abia în 1852
In continuare sunt prezentate lăcaşurile de cult cele mai importante din
Bucovina Autorul se referă la mănăstirile Putna, Suceviţa, Dragomirna, Sfântu
llie de lângă Suceava, llişeşti, Solea, Humor şi Moldoviţa, dintre care numai trei
dintre ele sunt prezentate mai pe larg, după cum urmează M ănăstirea P utna23,
ctitorită de Ştefan cel Mare, unde se află un portret mural şi mormântul acestuia:
M ănăstirea S u ce viţa24 ctitorită de leremia Movilă "pe temeiul unei în vo iri
făcute pe câm pul Ceahorului între generalul leşesc Zam oiski şi plenipotcntul
c u rţii turceşti", ca acesta să domnească în Moldova, ştire mai puţin cunoscută
în istoriografia română. Dar nu numai leremia Movilă a fost ctitor al mănăstirii ci
şi fratele său Gheorghe, mitropolitul Moldovei
in fine, M ănăstirea
D ra g o m irn a 25 ctitorită de mitropolitul Anastasie Crimca in 161526. Autorul
,8 Cele mai vechi ştiri documentare despre Suceava sunt din secolul al XIV - lea: cercetările
arneologice atestă existenţa aici a unei aşezări rurale înainte de secolul al XIV - lea. Cât priveşte
apariţia aşezării urbane, ea a fost atestată in secolul al XIV - tea Ridicarea la rang de capitală a
Moldovei datează din vremea lui Petru I Muşat, până in 1564 de când capitala Moldovei s-a mutat la
laşi Vezi Mircea D Matei, C ivilizaţia urbană medievală românească. C o n trib u ţii ( Suceava
până la m ijlo cu l s e co lu lu i al XVI - lea ). Bucureşti. 1989
'■* Bătălia cu polonii a fost in 1653, cu prilejul asediului cetăţii Suceava, cf Constantin Şerban,
A snd iu l Sucevei, in Suceava, X. 1983, pp. 235 • 244
to re n t anul 1514
(.oioct anul 1522
'• ip n tr/.i neconfirmată incâ de specialişti Constantin C. Giurescu. Târguri sau oraşe şi cetăţi
m oldovnno

Bucureşti, 1967. p

182 - 191; Simion Reli, O raşul Şiret în vremea de dem ult.

CornAuţi. 1027
Niroi.in i niiManlinescu. Mănăstirea Putna. Bucureşti. 1965.
24 Maria Ana M hmccscu. Mihai Berza, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti. 1958
25 Teodora Vomcscu. Răzvan Theodorescu. Mănăstirea Dragomirna. Bucureşti. 1965
2® Corect anul 1609
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monografiei mai adaugă şi ştirea că aceste lăcaşuri de cult ca şi altele ar li fosl
părăsite de călugării lor în anul 1684 când Bucovina ar fi fost pustiită de tătari ( In
realitate pustiirea s-a datorat polonilor, n.n. ) "au fu g it şi părinţii prin pădm i i . i i . i
trecând vrcm ile cele grele s-au întors înapoi şi înnoind lăcaşurile s-au aşfl/at
soboarele iarăşi"27.
începând cu anul 1777 când s-a depus jurământul de credinţă faţă de
Maria Thereza, împărăteasa Austriei de către locuitorii Bucovinei28, ştirile se
referă la schimbările suferite în domeniul administraţiei din această ţară. Mai
întâi se menţionează introducerea administraţiei militare până la anul 1786, după
care aceasta a fost declarată K reisam t, adică cerc administrativ în cadrul
provinciei Galiţia. Apoi mutarea reşedinţei episcopale de la Rădăuţi la Cernăuţi,
reglementarea statutului juridic al fondului funciar mănăstiresc prin crearea
Fondului religionar trecut sub administraţia autorităţilor austriece, ale cărui
venituri urmau să asigure cheltuielile mănăstirilor şi şcolilor29, în fine,
restrângerea activităţii monahale la toate mănăstirile din Bucovina cu excepţia
Putnei, Suceviţei şi Dragomirnei. Se mai arată apoi că în anul 1843 eparhia
Bucovinei a fost împărţită în 12 protopopiate, care cuprindeau 221 parohii.
Interesante sunt apoi ştirile cu caracter demografic şi etnic Astfel se
arată că în Bucovina erau in prima jumătate a secolului al XIX - lea opt etnii (
deosebite naţii, în text, n.n. ), între care moldovenii "Sânt naţia reprezentativă",
in legătură cu moldovenii se face precizarea că din punct de vedere social
aceştia erau împărţiţi in: boieri, clerici, meşteri, neguţători şi ţărani, că boierii se
mai numeau moşierii cei mari, iar mazili fiind moşierii cei mici. Celelalte etnii din
Bucovina erau: s lo v e n ii ( numele dat rutenilor, n.n. ), care puteau fi împărţiţi în
două categorii după vechimea aşezării lor în Bucovina şi anume cei veniţi mai de
demult din Basarabia şi Rusia şi cei veniţi numai de câteva decenii, adică de la
sfârşitul secolului al XVIII - lea din Galiţia, cei din urmă fiind de religie greco catolică cu 13 capelani; nem ţii ( adică germanii, n.n. ) se stabiliseră în Bucovina
după anexarea din 1775 în sate şi oraşe, unii fiind luterani, alţii catolici cu 18
capelani conduşi de un decan; arm enii ar fi venit în Bucovina în 1417 pe timpul
domniei lui Alexandru cel Bun30, aparţinând din punct de vedere religios la două
centre, unul la Liov, altul la Suceava; lio ve n ii ( nume dat polonilor, n n. ) ar fi
venit in Bucovina numai de câteva decenii după anexarea la Galiţia, care din
punct de vedere religios ascultau de un episcop venit din Bosnia; un g u rii,
colonizaţi în patru sate cu sprijinul administraţiei austriece, fiind de religie calvină,
27 Vezi Constantin Şerban. P olitica Poloniei faţă de M oldova in an ii 1683 - 1699. in S tudii şi
a rtico le de istorie. 1984, pp. 84 - 93
28 Ion Grămadă, Jurăm ântul B ucovinei la 1777. în Viaţa românească. 10 / 1908, pp. 60 - 70. şi
in voi Din B ucovina de altădată. Schiţe istorice. Bucureşti. 1911
29 Mai pe larg la Ion Nistor. Istoria Bucovinei. Bucureşti. 1991, pp 36 - 46.
30 Mai corect încă din secolul XIV
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ţig a n ii aşezaţi în Bucovina în 1418 ( vechimea lor este mult mai mare, din
secolul XIII, n.n. ), unii având aşezări stabile, alţii continuând sâ fie nomazi; şi
jid o v ii ( e v re ii), aşezaţi în Bucovina din secolul al XIV - lea "când au intrat turcii
in r.uropa", stabiliţi mai ales in târguri, ticsite de aceştia31.
in ultima parte a monografiei se dau date despre situaţia învăţământului
în Bucovina. Aşa de exemplu se afirmă că "pentru luminarea bucovinenilor se
aflau felurite şcoale, precum la Cernăuţi teologia şi seminarul eparhialnic,
institutul filo z o fic , gim nazii, şcoala normală de căpitănie, şcoala fecioarelor şi
una trivia lă . în Suceava alte şcoli normale şi prin sate m ulte şcoli triv ia le ." "Pc
iângă acestea - se arată în continuare - au îngăduit înalta împărăţie să se
întemeieze o şcoală moldovenească normală în Suceava şi multe alte prin sate ca
să sporească luminarea bucovinenilor şi să înflorească Bucovina noastră maica
ţară." De fapt cu acest text se încheie lucrarea.
In încheiere ne vom referi la baza documentară ştiinţifică folosită de
autor, menţionată ici şi colo în contextul expunerii. Astfel, pentru epoca veche au
fost folosite geografiile lui Strabo şi Ptolemeu cât şi Istoria L um ii ( Allgemeine
W elgeschichte ) a istoricului german Ludwig Albert Gebhardi32. in legătură cu
această cunoscută sinteză istorică credem că autorul a folosit textul original al
lucrării, el fund un adevărat poliglot ( cunoştea limbile clasice: greaca, latina şt
ebraica, apoi slavona, germana, fiind absolvent al Institutului Teologic din
Cernăuţi ). De altfel, în acea vreme, începând din 1908 circula în manuscris o
traducere in limba română a acestei istorii universale datorată lui loan
Nemişescul, slujbaş la Departamentul Vistieriei Moldovei din laşi, traducere
realizată cu sprijinul marelui clucer lordachi llschi33. in ceea ce priveşte izvoarele
istorice folosite pentru epoca medie autorului i-au stat la dispoziţie cronicile
ungureşti, polone, moldovene, acestea din urmă aparţinând lui Grigore Ureche şi
Miron Costin3,1. şi în fine şi alte istorii universale, ca de exemplu aceea
aparţinând lui Vichentie Belov, lui Reinhold. precum şi o monografie despre
Mtlcovia scrisă de Benke.
Toate aceste constatări cu privire la conţinutul monografiei în limba
română din 1846 despre Bucovina, precum şi trecerea în revistă a literaturii
istorice utilizate de autor ne duc la concluzia că lucrarea adresată unui cerc larg
■le cititori, cu toate unele inadvertenţe semnalate, a avut rolul să răspândească
In t.vidul acestora informaţii interesante, ocupând un rol important în istoriografia
tomanească din acea vreme

1 V .i ; •
t. A

•* i la Ion Nistor, op. cit., pp 47 - 50
• titi.jfdi Allgem eine W eltsgeschichte. Bruen, 1788. vot 50 .57

3 3 'Bibliol>" .i Ai .idemiei Române, ms. 2567. f 1 - 141
34 Grigr.tr U rerhi'. Letopiseţul Ţării M oldovei. Bucureşti, 1956: Miron Costin, Opere Bucureşti.
1958; vezi şi Isto rU In versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească, pp. 28 - 240
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LA PLUS AN CIEN N E M O N O G R A IM IIE C O N C ERN A N T BUC O M N I
I’ U BLIEE EN R O U M A IN
- resume Parcurant les travaux consacres a Bucovine - province roumaine creation
artificielle de la diplomaţie autrichienne a la fin du XVIII - e siecle a l'occasion du rapt
d'une pârtie septentrionale de la Moldavie ( les departements Cernăuţi, Suceava et
Câmpulung ) par l'Empire des Habsbourgs en 1775 - l'auteur a identifie l’existence de la
premiere monographie concernant cette province redigee en roumain et publiee dans un
periodique destine au grand public, intitule "C a le n d a ru l p e n tru B u c o v in a " ( "L e
C a le n d r ie r p o u r la B u c o v in e " ), păru en 1846 a Cernăuţi. Dans cette oeuvre on trouve
des donnees sur le territoire de la province. sur l'origine de son nom. sur l'histoire du
peuple roumain qui y habitait depuis l'antiquite et qui y avait deroule une importante
activite au point de vue economique. social, politique et culturel. refletee dans les
documents du temps

CERNAUCA HURMUZĂCHEŞTILOR

212

C E R N A U C A H U R M U Z Ă C H E Ş T IL O R C E N T R U A L U N IT Ă Ţ II N A Ţ IO N A L E R O M Â N E Ş T I
PE T R U R U S Ş IN D IL A R

După înăbuşirea revoluţiei de la 1848 în Ţările Române, mulţi fruntaşi
paşoptişti moldoveni şi transilvăneni, care au fost nevoiţi să ia drumul pribegiei,
s-au refugiat în Bucovina, unde s-au bucurat de larga ospitalitate a familiei
Hurmuzachi, promotoarea mişcării de emancipare politică, socială şi culturală a
românilor bucovineni. Astfel, casa Hurmuzăcheştilor devine unicul centru de
întrunire a revoluţionarilor români de pretutindeni, unde tema principală a
dezbaterilor era găsirea căilor pentru scuturarea jugului dominaţiei străine şi
unirea românilor într-un singur stat naţional
Moldovenii, aprig prigoniţi de domnitorul Mihail Sturdza, au luat-o spre
Bucovina, pe unde, mulţi mai aveau legături de rudenie sau cunoştinţe mai
vechi, aducând cu ei o bogată experienţă politică, câştigată în focul luptei
naţionale, in acest fel revoluţionarii moldoveni de la 1848 au mers pe urmele
predecesorilor lor din 1821. Evenimentele anilor 1848 - 1849 au determinat pe
Hurmuzăcheşti să găzduiască în casele lor tot ce Moldova, Transilvania şi
Basarabia aveau mai distins ca sentiment, talent şi dragoste de neam.
Pe lângă terorismul cârmuirii, care bântuia Moldova în 1848, venise şi
flagelul holerei cu o extindere înspăimântătoare. De aceea pe lângă emigranţii
politici, în Cernăuţi veniseră şi mulţi moldoveni care au fugit de holeră. Unul din
bărbaţii de seamă ai generaţiei de la 1848, care a dat cea mai mare atenţie
Bucovinei, este George Sion. lată ce arată el în scrierile sale: "B ucovinenii nc
prim iră in genere cu ospitalitatea cea mai afectuoasă, lira epoca deşteptării
naţio na lită ţilor şi rom ânism ului, care ... atunci 'începuse a mişca in im ile "1.
in contextul revoluţiei de la 1848 - 1849, Constantin Hurmuzachi, care
trecuse de mai mult timp în Moldova, a locuit o perioadă la moşia lui Costache
B.mIş din Dumbrăveni, aflată în apropierea vămilor, pichetelor de trecere a
(jr.irnţei in Bucovina. Această şedere a lui C. Hurmuzachi la Dumbrăveni, i-au
sporit posibilităţile de a veni în ajutorul acelora care, urmăriţi în Moldova pentru
.ictivit.ite revoluţionară, erau hotărâţi a se refugia în Bucovina. Despre această
import.int.'i .icţiune a lui C. Hurmuzachi ne oferă informaţii o scrisoare a lui, din 4
iunie 184» către tatăl său Doxachi, în care recomandă să se aibă în grijă "toată

prudenţa re fu g ia ţilo r m oldoveni în acţiunea lor", in aceeaşi scriso.nr
recomanda măsuri pentru trecerea clandestină peste graniţă a unui prieten ol
său. "care voia să scape de urgia adm inistraţiei lui M ih a il Sturdza" Mai departe?
el va scrie: "Prea iubite tată, intre 15 şi 18 iunie va trece graniţa unul din cei mai
buni prieteni ai mei pe care ocârmuirca de aici foarte m ult îl caută ca să-l
stâlcească şi să-l nenorocească ca şi pe ce ila lţi" şi de aceea îl roagă "a-i m ijlo c i
trecerea în Bucovina fără paşaport... Pentru aceasta vă rog să se păzească cea
mai mare taină până va trece dincolo... "2.
Mai târziu trecerea hotarului Bucovinei va fi înlesnită chiar de stăpânirea
austriacă. Aceasta a transmis un ordin confidenţial autorităţilor, după care
"supuşii austrieci" şi refugiaţii moldoveni, dar persoane de condiţie, puteau trece
în Bucovina, chiar fără paşaport. De acest ordin vor profita mulţi refugiaţi politici
din Moldova3. Eliminând persoanele a căror prezenţă nu este dovedită, lista
refugiaţilor moldoveni la Cernauca şi Cernăuţi, în anii 1848 - 1849, în ordine
alfabetică, este următoarea: lancu şi Vasile Alecsandri, Grigore Balş, G.
Cantacuzino, Costache şi Petrache Cazimir, Alexandru loan Cuza, N.
Dumitrescu, Manolache Costache Epureanu, Vasile Ghica, Nicolae lonescu,
Mihail Kogălniceanu, Vasile Mălinescu, Zaharie Moldovan, Alexandru Moruzi,
Costache Negri, cu două surori călugăriţe, Anastasie Panu, Nicolae Pisestchi,
Gheorghe Radu, Smărăndiţa Ralet, Alecu Rosetti, Lascăr Rosetti, scriitorul
basarabean Alecu Russo, George şi Teodor Sion. Gheorghe Sturdza, etc.
Fireşte lista nu este completă. Mulţi dintre aceştia veneau de la Braşov, după ce
participaseră la Marea Adunare Naţională de la Blaj din 3 /1 5 mai 18494.
Pe măsură ce soseau la Cernăuţi, refugiaţii moldoveni se înscriau în
asociaţia Societatea Românească înfiinţată aici şi ale cărei statute erau
elaborate de Costache Negri. Din această societate făcea parte şi Alexandru
Hurmuzachi, ca singur cetăţean "străin", dar nu fără o anumită primejdie din
partea organelor de stat austriece. Şedinţele Societăţii Româneşti fiind ţinute în
cel mai strict secret, nimeni n-a putut afla de existenţa acestei organizaţii
"iredentiste" din care făcea parte şi Al. Hurmuzachi5.
2 O scriso are de la C. Hurm uzachi, in Cronica, nr. 14 / 1968, p. 3.
*2
Teodor Balan. A ctivitatea re fu g ia ţilo r m oldoveni în Bucovina ( 1848 ), Sibiu, 1944, p. 2.
* Mihai lacobescu. Din istoria Bucovinei, voi I ( 1774 - 1862 ). Bucureşti. Editura Academiei
Române, 1993, p. 408. Vezi şi articolul lui Leca Morariu, Din 1848, in Candela, anul LV - LVI, 1944
- 1945, Râmnicul Vâlcii. 1945. pp. 25 - 35
5 Sever Zotta, G heorghe Sion şi Bucovina, in Cetatea M oldovei, anul II. nr. 11 şi 12 / 1944, pp
230 - 231 ( din păcate dosarul cu actele S ocietăţii Rom âneşti pe care l-a avut Gheorghe
Hurmuzachi. trecut la fiul său Doxuţă, decedat in 1931 şi, apoi, ajuns la Sever Zotta, care voia să-l
publice, s-a pierdut, in împrejurările ocupării Bucovinei de trupele sovietice, la 28 iunie 1940, Sovn>

1 George Slon, Suvenire contim purane. Bucureşti, Tipografia Academiei Române, 1888, p. 346

Zotta a fost ridicat din localitatea Davidem de noile autorităţi şi de atunci nu se mai ş lif im I* • •
găseşte dosarul respectiv)
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Moldovenii s-au întâlnit la Cernauca şi Cernăuţi cu pribegii transilvăneni
veniţi şi ei în număr mare după sosirea moldovenilor. Aceştia erau Timotei
Cipariu, lacob Bologa, Grigore Mihail, Aron Pumnul.Episcopul Andrei Şaguna s-a
oprit şi el "câtva tim p " la Cernăuţi unde a făcut "cunoştinţă mai de aproape cu
rom ânii dc acolo şi in special cu onorabila fa m ilie Hurmuzachi la care a avut
foarte bună p rim ire "6.
Din 18 iunie 1849 va fi in Bucovina şi George Bariţiu, care fiind mai întâi
refugiat in Muntenia, în decembrie 1848, face un popas la Câmpina. unde se va
întâlni cu soţia şi cei doi copii ai săi, pe care, în urma ocupării Braşovului de
către trupele generalului Bem, îi evacuase aici Andrei Mureşanu. Cunoscându-se
trecutul său revoluţionar, la 21 mai 1849, este arestat, în miez de noapte, de ruşi
şi transportat la Ploieşti, unde a fost ţinut în închisoare trei săptămâni pe motiv
că ar fi un element "periculos". Comandantul trupelor ruseşti din Muntenia,
generalul rus Liiders, aflat în Bucureşti, motiva că arestarea lui s-ar fi datorat
faptului că Bariţiu publicase articole contra ruşilor7
in calitate de supus "austriac" G. Bariţiu este apoi transportat la
Cernăuţi, pus în lanţuri şi zvârlit in închisoare Dar un caporal român originar din
Năsăua, loan Chitul, ii anunţă pe fraţii Hurmuzachi despre întemniţarea
patriotului şi redactorului braşovean. Aflând vestea, fraţii Gheorghe şi Alexandru
Hurmuzachi, publică in gazeta B uco vina un protest împotriva întemniţării lui
Bariţiu, după care vor face intervenţii la autorităţile austriece pentru eliberarea
prizonierului8. "D l. Ci. B ariţiu... profesor, redactor al m ult răspânditei şi
influentei foi - G azeta dc T ra n s ilv a n ia -,... m ult stim at de conaţionalii săi atât
pentru m eritele sale literare şi pentru alte calităţi eminente personale consemna gazeta B u covin a - a sosit alaltăieri aici sub escortă şi eu
semnalmentul că ar li un in d iv id periculos. Zace in închisoare legat chiar in fiare
şi stând în societatea c rim in a lilo r, dezertorilor şi vagabonzilor intre multe
insulte fizice şi m orale."9.
Familia Hurmuzachi are meritul că l-a scos pe G. Bariţiu din mâinile
schingiuitorilor săi Gheorghe Hurmuzachi a înaintat imediat o cerere prin care
încredinţa autorităţile civile şi militare din Bucovina, cât şi pe cele din Lemberg,
că Bariţiu este un cetătean "lo ia l şi omul cu mari merite pentru interesele
.talului austriac in Ardeal, pentru rom ânii dc aici şi pentru literatura românească
care numai prin neînţelegerea cea mai nenorocită ajunseseră in puşcăria

'N 'i-

A rhiep iscop ul şi m itro p o litu l Andrei baron de Şaguna. Sibiu. 1879, p. 229

G ooruo tla rlţ şi con tem po ran ii săi. S tud ii şi docum ente, voi II, ediţie de Ştefan Pascu. losif
P envjn

lo.m Ctundris şi Tltus Moraru, coordonatori Ştefan Pascu şi losif Perivan, Bucureşti,

Editura Mlnorvtt 1973, pp 155 - 156
Ibidem . pp t y . .15 6
9 Bucovina, n r 18 din 2t iunie 1849
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m ilitară din C ernăuţi."10. Mai mult, Gheorghe Hurmuzachi va garanta p e n tr u
Bariţiu cu toată averea şi persoana sa in urma acestei intervenţii G Bariţiu este
eliberat la 30 iunie 1849, el urmând să rămână în Cernăuţi până la deplina
pacificare a Transilvaniei. Ziarul "Bucovina" după ce anunţă cu deplină satisfacţie
punerea în libertate a cărturarului ardelean, scrie între altele: "G . B ariţiu care in
toate ţările româneşti nu are decât am ici şi preţuitori sinceri ai m eritelor D-sale.
au găsit şi in Bucovina m ulţi dintre aceştia intru al căror m ijlo c D -lu i, spre a loi
bucurie, este hotărât a petrece până ce deplina pacificare a Transilvaniei ii va
invoi întoarcerea in patrie şi continuarea m ultstim atei sale gazete, pe care noi o
aşteptăm cu cea mai vie nerăbdare” 11
George Bariţiu scapă deci din închisoare prin intervenţia familiei
Hurmuzachi, şi va sta în Bucovina până în toamna anului 1849, cea mai marş
parte la Cernauca şi nouă zile la moşia Dulceşti, în Moldova, proprietatea
marelui logofăt Gheorghe Sturdza, căsătorit cu Eliza, una din cele două fiice ale
lui Doxachi Hurmuzachi. El se va bucura de aceeaşi consideraţie ca şi
revoluţionam moldoveni în frunte cu M Kogălmceanu şi C. Negri12. De atunci
corespondenţa familiei Hurmuzachi cu George Bariţiu e o "parte integrantă a
istoriei naţionale, culturale şi p o liticc a .leamului nostru din anii caic datează
ea" Familia Hurmuzachi fiind "in acele vrem uri unica care se interesa de
afacerile publice şi naţionale şi fiindcă toată viaţa naţională de atunci se
concentra in ju ru l ci,... se înţelege că legăturile acestei fa m ilii - in cazul nostru
corespondenţa ci - câştigă o importanţă deosebit de mare, care trece peste cadrul
unor scrisori particulare. Această corespondenţă ne ajută să reconstruim viaţa
publică şi naţională din acele v re m i."13.
Cernauca
devenise,
in
anii
1848 1849,
prin
mijlocirea
Hurmuzăcheştilor, un focar al unităţii naţionale, unic în felul său. Ne putem
închipui ce se petrecea în casa aceasta când vedem ce bărbaţi însemnaţi
alcătuiau ilustra societate ce o frecventa. Câte planuri nu se vor fi urzit atunci
pentru ca apoi să fie înfăptuite şi câte idei îndrăzneţe, salutare nu vor fi izvorât
din minţile luminate ale acestor patrioti români 7 De aceea considerăm că T V
Stefanelli are dreptate când afirmă că la Cernauca era o adevărată "şcoală de
p o liticie n i, de bărbaţi cu lţi şi dc buni p a trio ţi"14 ai neamului românesc

Vasile Netea. G eorge Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa. Bucureşti. Editura Ştiinţifică, 1966. pp
224 - 225
11 Bucovina, nr 20 din 8 iulie 1849
12 Vasile Netea. Op. cit., pp 224 - 225.
George Tofan. Din vrem uri trecute, in Junim ea literară, anul IX. nr 11 şi 12 din 1912 p
14 T. V, Stefanelli, Eudoxiu Hurm uzachi, în Junim ea literară, anul IX. nr 11 şi 12 din
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in Cernauca Hurmuzăcheştilor se dezbăteau atunci chestiuni
fundamentale legate de existenţa şi viitorul poporului român. "Era acolo un m ic
parlament al rom ânilor - după fericita expresie a lui N. lorga - al em igranţilor
m oldoveni şi transilvăneni care se statuiau fireşte şi lucrau împreună pentru
Unirea P rincipatelor Române şi dezrobirea celor aflaţi sub unguri, ruşi şi
austrie ci"15. Din gura acestor pribegi a răsunat ferm idealul de unitate al
întregului popor român.
Cu această ocazie intre reprezentanţii Ţârilor Române s-au făcut atâtea
cunoştinţe noi şi s-au legat prietenii trainice, uniţi pentru prima dată intr-un număr
aşa de mare intr-un singur loc şi unde a vibrat un moment atâta viaţă
românească, încât putem afirma că pentru întâia oară in istoria românilor sufletul
acestora va fi tresărit şi se va fi cutremurat de puterea lui uriaşă, iar ideea unităţii
noastre naţionale va fi pornit mai întâi din încăperile casei boiereşti de la
Cernauca. intre aceşti pribegi, ardeleanul George Bariţiu, care după cum s-a
arătat, a stat un timp în Bucovina, spunea despre gazde: "Casa lu i Doxachi
Hurm uzachi era altarul naţionalităţii şi lim b ii noastre, soţia şi fiiccIe sale
locţiitoare a v irg in e lo r vestale lângă locul sacru, fiii săi ( 5 ) tot atâţia Fabi
luptători pentru sfânta cauză, g in erii săi demni im itatori ai socrului lo r."15.
S-a constituit astfel în Bucovina un adevărat congres al intelectualităţii
româneşti din toate provinciile în care pulsa, nu numai o viaţă politică, literară şi
artistică naţională, dar după cum se vede se făureau şi visurile de viitor Din
dezbaterile acestui aşa-zis congres a pornit ideea Unirii Ţărilor Române într-o
Românie Mare. De astă dată ştafeta luptei pentru Unirea românilor de
pretutindeni era preluată de încercata Bucovină. Astfel Bucovina, din leagănul
întemeierii Principatului românesc Moldova, devine şi locul de pregătire a unităţii
naţional - statale a românilor. Planul Unirii tuturor românilor era subiectul de
predilecţie al discuţiilor la Cernauca şi Cernăuţi. Aceasta trebuia să devină o
realitate prin Unirea Moldovei cu Muntenia într-un stat naţional şi apoi întregit
prin Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei. Comentând evenimentele,
istoricul Ion Nistor arăta că "sufleteşte Bucovina era din nou unită cu M oldova,
la intrca.ua rom ânim e"17. Dovada o aflăm in starea de spirit şi acţiunile populaţiei
df> aici bucovinenii strângeau in taină ofrande pentru legiunile revoluţionare ale
lin Avram lancu, iar ţăranii din zona Rădăutiului cereau "Unirea cu Moldova"18

*' Hovlot.i B ucovinol nr 4 /1944, p. 176
. ■ . r.im ill» Hurm uzachi. prefaţă la lucrarea Fragmente din istoria ro m â n ilo r de
Eudomu H i i i i i >ii /;» i'I m vnl I. Bucureşti. 1879. p XXIV.
’ ' i NiMnr IJn < i|>itol din viaţa culturala a rom â nilor bucovineni 1774 - 1857. Bucureşti. 1916,
p 49
8 Mihai l.i

Bucovinenii vorbeau in mod firesc de România, iar când tinerii studioşi din
Cernăuţi sărbătoreau numirea lui Aron Pumnul la catedra de limba şi literatura
română la liceul de aici, înfiinţată in urma cererilor formulate de românii
bucovineni, in programele revoluţiei de la 1848, gazeta "Bucovina" făcea-urarea
ca sămânţa aruncată de acest venerai dascăl să rodească "nu numai in..
Bucovina ci şi până la ultim ele m argini ale întregii R om ânii"19.
Semnificativă în acest sens este şi scrisoarea lui Constantin
Hurmuzachi, de la Dumbrăveni, din 15 / 27 iulie 1848 către Lascăr Rosetti la
Cernăuţi, în care el opina că Unirea Moldovei cu Ţara Românească trebuie sâ fie
unicul scop al acţiunii fruntaşilor moldoveni. "A cum ori niciodată - spune el - a
sosit tim p u l să facem ceva. să obţinem ceva important. După părerea mea.
unicul scop cc trebuie să-l urm ărim acum este Unirea M oldovei cu Ţarii
Românească sub aceleaşi instituţiuni şi în aceleaşi condiţitm i. ceea ce s-ar putea
realiza uşor... V in o îndată la Tişăuţi ( localitate de graniţă din apropierea
Sucevei, n.n ). Trebuie să stăm de vorbă. N egri, Vasile Alecsandri, l’etrachc
C azim ir, Cuza şi fraţii mei să vină eu line. Dacă fratele meu George lipseşte, să
vină cel puţin Alecu. Am să vă comunic lucruri importante, foarte importante şi
urgente. Am p rim it chiar însărcinarea sâ vorbesc cu voi. V eniţi deci neîntârziat
şi anunţaţi-m i sosirea voastră printr-un mesager. F.u rămân la Dum brăveni ca sii
aştept sosirea la graniţă... " 20.
După cum se vede "un hazard fericit instalase în Bucovina pentru o
clipă p ivo tu l p o litic ii naţionale unitare a tuturor rom ânilor.". In acest fel
"B ucovina a ajuns a doua oară, prin Cernauca Ilurm uzăcheştilor. mai ales o
Românie Mare in m iniatură."21 Aceasta este demonstrată şi de faptul că
Nicolae Bălcescu. de la Bucureşti, se adresa, la 9 iulie 1848, către revoluţionarii
moldoveni de la Cernăuţi, astfel "Iubiţilor Negri, Alecsandri şi voi toţi fraţi
moldoveni câţi vă aflaţi in Bucovina - scria Bălcescu - primiţi din parte-mi muljă
sănătate şi frăţie. Aveţi incredere in aducătorul d. Sanders care are să vă spună
ceva din parte-mi "22.
In urma acestui mesaj, la 25 iulie 1848, Vasile Alecsandri, de la
Cernăuţi, ii scria lui Nicolae Bălcescu la Bucureşti următoarele: "Iubite Bălcescu
şi vo i fra ţilo r din Ţara Românească, voi vrednici fii ai libertăţii... I)-I Sanders a
venit în Cernăuţi şi ne-a vorbit m ult despre nădejdile voastre. I rebiiie dar sâ Ic
in ştiin te / că dorul cel mai înfocat al nostru, cât şi a unei mari partide din
l9 B ucovina nr 22 din martie 1850. p 94
Cornelia Bodea, 1848 la Români. O isto rie în date ş i m ărturii, voi I. Bucureşti, Ed Ştiinţifici! şi
Enciclopedică. 1982. pp 629 - 630

91
i v

ii

. Rovoluţia do la 1848 - m om ent de răscruce in istoria ro m â nilor din

Bucovina, in A nuarul M uzeului judeţean Suceava, voi V. 1978. p 27

4 Al Procopovici Luptele naţionale din celălalt veac: Bucovina care a fo st şi care va s.> f i>•
Transilvania, nr. 12 1 1942, p 323
22 Cornelia Bodea. Op. cit. voi II p 797
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M oldova este Unirea M oldovei cu Valahia sub un singur guvern şi sub aceeaşi
C onstituţie ."23.
în aceste circumstanţe, orizonturile de gândire şi luptă naţională a
românilor bucovineni vor cunoaşte noi dimensiuni sub impulsul revoluţionarilor
din Moldova, Tara Românească şi Transilvania. Pe bună dreptate N lorga
sublinia că Mihail Kogălniceanu in scurtul său popas aici, a ştiut să facă din
Bucovina "centrul aspiraţiilor româneşti, pentru crearea unui singur stai naţional
cuprinzând toate pro vinciile dc neam."24.
Aceste năzuinţi ale fruntaşilor revoluţiei române de la 1848 - 1849 au
fost sesizate imediat de ministrul afacerilor externe al Rusiei, Carol Nesselrode.
care, intr-o circulară din 19 iulie 1948,’ către misiunile diplomatice, ne pârăşte
înaintea Europei că vroim "a constitui sub numele de Regatul daco-roman un
nou stat despărţit şi neatârnat, la form aţia cărora chemăm pe fraţii noştri din
Bucovina, din Transilvania şi din Basarabia... Acest proiect este dc a restaura,
pe o bază istorică cc n-a existat niciodată, vechea lor naţionalitate, adică de a
inceta să Ile provin cii şi de a se constitui... un nou siat deosebit şi independent...
" 25 Comentând depeşa lui Nesselrode, M Kogălniceanu spunea că acesta ne
contestă drepturile pe care le avem de la strămoşii noştri, "ne contestă
naţionalitatea pc care o avem dc la Dumnezeu, o naţionalitate dc opt m ilioane
dc români, pc care o avem de optsprăzcce veacuri şi care a rezistai tuturor
\iIc r e lo r cc au trecut peste ţările noastre într-această lungime dc tim p. N oi navem dreptul să ne num im români şi nici nu trebuie să cerem ca să ni se respecte
naţionalitatea, acei care. ... am fost valul creştinătăţii in contra islam ism ului,...
noi care vreme de patru veacuri am dat lu m ii pildele cele mai strălucite de curaj
şi patriotism , care am fost avangarda creştinătăţii şi cu sângele nostru am
contribuit la păsuirea c iv iliz a ţie i europene."26
Casa ui Doxachi Hurmuzachi devine un adevărat cartier general al
revoluţionarilor paşoptişti, in care, după spusele aceluiaşi ministru de externe al
Rusiei "b o ie rii m oldoveni refugiaţi in Bucovina" pregăteau in taină "răsturnarea
o rd in ii stabilite in M oldova şi Valahia şi unirea celor două Principate intr-un
singur siat. Iară oarecari legături cu Rusia şi Poarta O tom ană."27.
La soţii Hurmuzachi şi la fiii şi fiicele lor au găsit fruntaşii moldoveni şi
transilvăneni adevărata înţelegere şi sprijin real. "Casa acestora - îşi aminteşte
un <ontemporan - era casa lui A vram ; totdeauna deschisă şi gata a îmbrăţişa pe
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orice trecător sau emigrant care purta numele de român. C inci fraţi, fii ai
acestora, to ţi tineri cu instrucţiune solidă, cu inim i generoase, erau adevăraţi
em uli ai p ă rin ţilo r sub toate p riv irile . In această fam ilie, mai cu seamă toţi
em igranţii găseam ospitalitate, îmbrăţişare, ajutorare şi mângâieri la durerile şi
la crim ile e x ilu lu i."28. Tot George Sion atestă faptul că la venirea lui în Cernauca.
numărul emigranţilor ajunsese la 18. Era elita refugiaţilor politici în frunte cu
Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu "T o ţi aveam cc ne trebuie. - sublinia
acesta - nim ica nu nc lipsea, roată fam ilia Hurmuzachi era acolo şi avea pentru
noi toate prevenitele putincioasc. Nu ne mai aduceam aminte că suntem in exil...
O casă mare, confortabilă ca un palat, ne oferea camere iiulestule pentru culcare
şi un salon comun. A colo ne adunam, citeam, studiam, scriam, discutam sau ne
dodam la convorbiri şi glume interm inabile."29.
Farmecul acestor neuitate petreceri şi nobleţea primirii din partea
stăpânei Elena Hurmuzachi şi mai ales a celor două fiice ale sale: Eufrosina şi
Eliza pe care G Bariţiu le descrie aşa frumos: "C erul îşi vărsasc peste dânsele
toate darurile sale, care fac pc femeie demnă de înalta sa vovaţinne. avură şi
parte de educaliune şi instrucţiune, precum în zilele noastre cer pedagogii cei
mai celebri ai lu iro p c i."30
Dacă nu toţi refugiaţii moldoveni şi ardeleni puteau găsi găzduire la
familia Hurmuzachi, totuşi la masa de prânz şi la cină se adunau mai multe
persoane lată ce spune un alt contemporan despre relaţiile lui Doxachi
Hurmuzachi cu pribegii revoluţionari: "in Cernăuţi se aflau aproape 50 de tineri
m oldoveni, fruntea acelui tineret din inlreaga ţară, parte surghiuniţi de Vodă M.
Sturdza şi parte refugiaţi încoace de frica barbariei acelui Vodă... im i aduc
aminte cum bătrânul boier Hurmuzachi... călare pe un sur sprinten şi focos...
incă pe la şase ore dimineaţa... traversa oraşul coborându-se de pe cal... pe la
hoteluri şi pe la casele unde se aflau m usafirii m oldoveni, intra în odăi şi pe
m u lţi chiar sculându-i din somn cu vorbe vesele şi şăgalnice ii invita la sine la
masă şi... zicea încă pc pragul* casei: Să ştiţi că cucoana vă aşteaptă şi vă
aşteaptă cu bună seamă."3 '.
Dragostea de neam 'a Hurmuzăcheştilor a prefăcut moşia lor din
Cernauca în adăpost şi centru al aspiraţiilor Partidei Naţionale din Moldova In
această atmosferă cu adevărat românească, ce au făcut aceşti pribegi în
Bucovina ? Aproape toţi au desfăşurat o înfrigurată activitate, fiecare în felul său.
Unu făceau literatură. Astfel, D Ralet îşi scrie satirele îndreptate împotriva lui

•’ 1 Ibidem pp 806 - 807
Mu
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; i R om ânism ul în trecutul Bucovinei. Bucureşti. 1938. p 81
luciul, Cuvânt la ju b ile u l de 50 de ani de la Unirea Principatelor, in Analele

Academ lol RomAno, Seria II. Tomul XXXI, 1908 - 1909. Bucureşti, 1909, p 52
26 Cornelia Bode.i, Op. cit., voi I. p. 676
27 Dimitrie Onciul. Op. cit., p 52.
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28 George Sion. Op. cit., p 347
29 Ibidem. p 347
30 G. Bariţiu. Op. cit., pp XXVI - XXVII
Iraclie Porum&escu, A m in tiri, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae O prf i
Napoca. Editura Dacia. 1978. pp. 188 - 189.
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Mihail Sturdza; Vasile Alecsandri îşi publică epocalul poem "D eşteptarea
R o m â n ie i" in 1.000 exemplare la Cernăuţi32 şi o broşură în proză împotriva
aceluiaşi domnitor; alţii colaborau la gazeta B ucovina, compuneau memorii şi
broşuri, făceau planuri ce aveau să se înfăptuiască, încheiau prietenii ce aveau
să rămâie. purtau corespondenţă cu cei rămaşi acasă şi cu românii din toate
provinciile33. Tot aici M Kogălniceanu va definitiva şi tipări în august 1848. cel
mai amplu program al revoluţiei române, cuprinzând 36 de puncte, fiind intitulat
"D o rin ţe le P artidei N aţionale în M o ldova"
Prezidată de un spirit ştiinţific cum nu mai cunoscuse până atunci
istoriografia noastră, scrierea tânărului Kogălniceanu este o impecabilă trecere
în revistă a drepturilor Moldovei şi Ţării Româneşti aşa cum reieşeau ele din
tratatele şi capitulaţiile precedente, drepturi pe care le-au suprimat nedemnele
R egulam ente O rganice care "uc-au tăiat toată relaţia cu trecutul iară a ue
internei;) prezentul".
Vom insista puţin asupra acestui program deoarece in el se oglindeşte
întregul proiect de realizări al viitorului mare om politic şi bărbat de stat român in
acesta se afirma opoziţia netă faţă de Regulamentul Organic şi de protectoratul
Rusiei care "nu poate nici intr-un chip să facă fericirea ţă rii". Se aprecia că
acesta loveşte în legile progresului naţiei A doua meteahnă a acestuia era că el
a "dărâmat şi a desfiinţat toate le g iu irile ţă rii" şi că "o lege fundamentală a ţării
trebuie însă să Ile o plantă indigenă expresia năravurilor şi nevoinţelor
naţiei."3'1.
Kogălniceanu are meritul incontestabil că în acest program stăruie
asupra tradiţionalismului moldovenesc, adică românesc: "D c aceea dar. - se
arată în cuprinsul acestuia - voim a ne întoarce la acele in stitu ţii a căror origine
este pământul nostru, caic în tim p dc cin ci veacuri le-am avut şi pe care voim
numai a le adapta după lu m in ile şi trebuinţele epocii... Pe lângă toate aceste
radicale in s titu ţii, singurele care ne pot regenera patria - sublinia mai departe
programul - Partida Naţională mai propune una ca o cunună a tuturor, cheia
holtei Iară de care s-ar prăbuşi tot e d ific iu l naţional: aceasta este Unirea
M oldovei cu Ţara Românească, pc temeiul pim ctclor de mai sus, şi care se vor
putea m odifica de către Adunarea Obştească Constituantă a am belor ţări unite; o
unire dorită de veacuri de toţi rom ânii cci mai însemnaţi din amândouă
piim ipalclc; o unire pe care după spiritul tim p u rilo r cu armele in mână au vro it
..i
săvârşească Ştefan cci Mare şi M iha i Viteazul, carele şi ajunsese a se
in tiiiil.i Cu m ila lui Dumnezeu Domn al Ţ ă rii Româneşti, a M oldovei şi
Nuli .iliilm Pie^uuleţele veacurilor şi in trig ile stră in ilo r până acum au stăvilit
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această unire. Astăzi insă îm prejurările ne sunt mai favorabile ca să putem
realiza ceea ce străm oşilor noştri le-au fost cu putinţă numai de a d o ri."35.
in acest climat din Bucovina, îndeosebi în acela creat de familia
Hurmuzachi s-a mai redactat şi "P ro ie ctu l de C o n s titu ţie pentru M oldova", sa constituit un comitet revoluţionar în Cernăuţi, care cuprindea pe Costache
Negri - preşedinte, Petrache Cazimir - secretar, Vasile Alecsandri şi alţii, care,
avea să ridice la luptă ţăranii din Moldova în toamna anului 1848; in fine aici vor
desfăşura o rodnică activitate şi alţi revoluţionari moldoveni şi transilvăneni Tot
aici a fost lansat în iunie 1848, un vibrant Apel al revoluţionarilor moldoveni aflaţi
în Bucovina către locuitorii Moldovei pentru a sprijini acţiunile lor36
Chiar Doxachi Hurmuzachi va spune despre activitatea acestor
revoluţionari paşoptişti că adunarea lor la un loc "a produs acest bine că bărbaţii
români care simt adânc şi sunt gata a se je r tfi pentru naţiunea lor, îm pinşi dc o
putere irezistibilă, se cuiioscură, se iubiră şi se îndatoriră unii la a lţii, legându-sc
si unindu-se spre binele ncr.:milui. cu legământe atât dc plăcute precum şi
trăinicie... Răzleţitul trup al naţiunii noastre Iară îndoială s-au îndesit şi
închegat."37.
,
in ianuarie 1849, când generalul Bem cu armata sa intră în Bucovina şi
se decretează starea de război38, mulţi dintre refugiaţi se văzură siliţi să
părăsească ospitalierul pământ al Bucovinei. Astfel o parte din ei se îndreaptă
spre Apus. unde reuşesc să deştepte mai ales simpatiile fraţilor latini, cu Franţa
în frunte, pentru cauza românească39 La începutul lui februarie 1849
Kogălniceanu se găsea deja la Paris Alţii s-au întors acasă în Moldova, dar
după detronarea lui Mihail Sturdza, în primăvara anului 1849, odată cu ceilalţi
exilaţi din Apus
George Sion. la plecarea sa din Bucovina, scrie poemul "A d io la
B u c o v in a " care are 26 de strofe şi este uri omagiu adus familiei Hurmuzachi. El
a fost publicat in ziarul B ucovina'10, in nota explicativă care însoţeşte această
poezie, Sion consemnează următoarele: "F am ilia Hurmuzachi, deşi după
term inaţiunea sa pare a avea origine străină, este însă curat românească şi incă
din cele mai vechi care au figurai cu onoare in istoria M oldovei". In continuare

35 Ibidem. p 663.
36 Ibidem. pp. 622 - 624
37 N Bânescu, Corespondenţa fam iliei Hurm uzachi cu G heorghe Bariţ, Vălenii de Mume. 1911,
p 63

32 Ibidem p|i IH'I • 190

3S Bucovina, nr. 1. din 14 februarie 1849

33 C. Loghm, iM u ii.i lu cră tu rii rom âno din Bucovina 1775 -1918, Cernăuţi. 1926, p. 40.

39 Dimitrie Onciul. Op. cit., pp 52 - 53

34 Cornelia Bo<le.t. Op. cit., pp 652 - 653

40 Bucovina, nr 30 din 16 septembrie 1849. pp 165 - 166
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el arată că numele Hurmuzachi s-a făcut popular in Ţările Române şi mulţi se
interesează a şti cât mai multe despre ea'11.
Când a plecat din Bucovina M Kogălniceanu a luat cu sine şi o scrisoare
de recomsndaţie către Eudoxiu Hurmuzachi care se găsea atunci la Viena.
Constantin Hurmuzachi care reprezenta atunci într-un fel interesele Moldovei, il
ruga pe fratele lui Eudoxiu să mijlocească pentru Kogălniceanu unele audienţe la
miniştri austrieci, pentru a pleda în faţa lor interesele Ţărilor Române. "Interesul
lău pentru cauza românească, - scrie C. Hurmuzachi - intenţiile tale îm i suni
garanţii suficiente că dorinţa mea va II îm p lin ită ."42. Kogălniceanu era după
părerea lui C Hurmuzachi singurul om potrivit să intereseze cercurile austriece
pentru soarta Ţărilor Române El cunoştea populaţia, nevoile, dorinţele şi trecutul
poporului român. Pe lângă aceste calităţi indispensabile, Kogălniceanu mai
poseda talent oratoric şi arta persuasiunii. Calităţile sale extraordinare nu puteau
decât să folosească atât Ţărilor Române cât şi Austriei43.
Nu ştim dacă Kogălniceanu a fost prezentat vreunui ministru austriac Se
pare că nu, fiindcă miniştrii austrieci se găseau atunci în oraşele Olmutz şi
Kremsier, unde se retrăsese guvernul şi parlamentul imperial, iar Kogălniceanu
nu ajunge până acolo. El îi va scrie din Paris lui Eudoxiu Hurmuzachi o scrisoare
in care promite că se va întoarce la Viena împreună cu Al. I Cuza. Până atunci ii
solicită să intervină la autorităţile austriece pentru a obţine autorizaţii de şedere
in Bucovina pentru el şi Al. I Cuza44.
Cu toată promisiunea făcută de a merge la Viena, Kogălniceanu rămâne
mai departe la Paris. îi scrie însă lui Alexandru Hurmuzachi, la Cernăuţi, să-i
trimită câteva exemplare din broşura sa. Nu poate fi vorba decât de "Dorinţele
Partidei Naţionale în Moldova" Acesta a trimis pe adresa lui Eudoxiu la Viena
patru exemplare din care unul pentru Eudoxiu iar restul pentru autorul ei de la
Paris45
Refugiaţii moldoveni şi transilvăneni plecând din Bucovina în mai multe
direcţii, au luat cu ei amintirea celor văzute, dar mai ales a celor simţite aici.
Neştearsă a rămas în inima lor figura clasică a lui Doxachi Hurmuzachi, numit de
George Bariţiu, "adevăratul patriot al rom ânim ii din Bucovina"46 Acesta primea
cu blândeţe declaraţiile de devotament ale refugiaţilor şi în modestia sa, ce atât
de bir il caracteriza, nu-şi asuma nici un merit. Peste tot el dorea să se publice

4 1 Din i no/iili< lut G«!ori)p Sion. Bucureşti, Imprimeria Naţională. 1857, p. 286
i

(Ml#

lin i r.ort>tpondonţa lu i M, Kogălniceanu cu fraţii Hurm uzachi. Bucureşti, 1943, pp
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în presă ştiri despre cele ce le-a făcut După părerea lui, prietenia şi dragostea,
"cresc în umbra vie ţii private m ult mai bine decât în arşiţa soarelui p u b lic"4'
Amintindu-şi de timpul cât a fost refugiat la Cernauca Hurmuzăcheştilor.
M. Kogălniceanu. in una din scrisorile sale adresate personal lui Gheorghe
Hurmuzachi. la 4 / 16 mai 1865 care deţinea atunci funcţia de preşedinte al
S o cie tă ţii pentru C ultura şi literatura Rom ână în B ucovina, consemna,
printre altele: "F iţi bine încredinţat că în toate fazele şi agitaţiunile vie ţii mele eu
niciodată nu am uitat buna şi cordiala ospitalitate ce în anul I848. eu şi mai
m u lţi bărbaţi publici ai României, am găsit în scumpa şi neuitata Bucovină şi
îndeosebi in sânul fam ilie i Hurmuzachi. Cu acest sentiment vă rog să fiţi
interpretul sincerelor şi frăţeştilor mele salutări către o norabilii şi demnii
m em bri ai Societăţii D-voastră şi. totodată, personal să p rim iţi asigurarea unei
cu lo tu l speciale şi adânci consideraţiuni ce vă păstrez intr-un chip
neschim bătorii!." in aceeaşi scrisoare Kogălniceanu sublinia: "R eform ele ce sau operat în Principatele Unite in urma plebiscitului din 2 / 14 mai I864 vă veţi
convinge D om nule Preşedinte că nu sunt decât aplicarea d o rinţelor Partidei
Naţionale din I848 publicate de mine chiar în capitala Ducatului Bucovinei şi
form ulate apoi eu mai mare tărie în m ijlo cu l A dunării anume din I8 5 7 ."48.
George Bariţiu îşi aduce şi el aminte de timpul petrecut în Bucovina, in
anul 1849, consemnând "Ospitalitatea casei Hurmuzachi ! A poi aceea era
proverbială in trei ţări vecine, iar anume în anii rcgencraţiunii ajunsese la
culme... întocm ai acea prim ire adevărat părintească şi frăţească avură în anul
I849 ardelenii refugiaţi, sau altminterea călători, o fiţe ri de la Năsăud,
funcţionari, profesori, până când veni rândul şi la redactorul Gazetei şi al Foaici
( Gazeta Transilvaniei şi Foaia pentru minte, mimă şi literatură - n.n. ) ca să fie
adoptat chiar intre m em brii fam iliei, onoarea aceasta pe care el a preţuit-o mai
sus decât toate decoraţiunile." Mai departe, G. Bariţiu releva pe bună dreptate
"Casa I lum uizaelii a fost adevărat loc de azil sacru pentru m ulţim e de patrioţi
em inenţi, aruncaţi de valurile şi catastrofele a n ilo r I848 - 1849. precum fusese
şi in anii 1821 - 1823 şi in anii 1828 - 1829. Dară ospitalitatea case Hurmuzachi
avea o proprietate a s;i care nu ştiu să o descriu alminterea. decât num ind-o
antică în sensul clasic al cuvântului."49.
Iar Costache Negri. într-o scrisoare din 1852, adresată lui Alexandru
Hurmuzachi, arăta "S c riin d ii-ţi acestea, petrec un moment mai vesel ca tine. în
aducerea am inte a plăcutului tim p de exil, pentru care tim p, precum şi pentru

Q- 10.
43 Ibldom |»i- '>• 10
44 Ibidem pp 10 • 1

47 N Bănescu. Op. cit., p 65

45 Ibidein, p I I

48 T Bălan. Op. cit., pp 13 - 14

46 G Bariţiu. Op. cit., p XVIII

45 G Bariţiu. Op. cit., p XIX - XXI
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toate ale p ă rin ţilo r tăi şi a voastre generoase purtări, recunoştinţa nu mai doarme
în m ine."50.
Impresionat de lupta familiei Hurmuzachi pentru cauza românismului in
Bucovina, Andrei Mureşanu scrie în 1850 poezia intitulată "U n d e votam en t
fa m ilie i H urm u zach i din partea tin e rim e i din T ra n silva n ia ", publicată în
Foaie pen tru m in te , inim ă şi literatu ra După un motto destinat bătrânului
Doxachi Hurmuzachi: "Vcseleşte-tc şi tu bătrânule drepte, văzând îm prejurul
mesei tale prc f iii tăi, purtând stâlpări de lapte bune", poezia se desfăşoară în
12 strofe aprinse din care vom cita ultima:
"Păşiţi dar înainte, voi Grachii românim ei.
V oi fra ţii Hurmuzachi, tezaurul tinerim ei.
Aleşi de Providenţă să bateţi pe duşman.
C il armele dreptăţii pe drum ul legiuit.
Şi credeţi c-al vostru nume in cer va ll m ă rit."51
Considerăm necesar a evidenţia faptul că "to ţi m em brii fa m ilie i
Hurm uzachi îmbrăţişează cauza rom ânilor din Transilvania, cu lo t zelul şi
devotam entul". Fiecare a sprijinit Ardealul într-un fel sau altul Astfel Constantin
Hurmuzachi. în Moldova, cu ocazia unei întruniri de familie la Dulceşti, judeţul
Roman, făcea cunoscut că a strâns şi înaintat lui Simion Bărnuţiu 400 florini
austrieci ca să îşi poată continua studiile juridice la Universitate. Pentru bisericile
prădate de unguri in Transilvania au fost adunate veşminte, cărţi bisericeşti şi
peste 1 000 florini care au fost trimise episcopului Andrei Şaguna52 C.
Hurmuzachi nu s-a multumit numai cu atât, ci a îndemnat şi rugat guvernul
Moldovei să facă apel la întreaga ţară în sprijinirea bisericilor devastate din
Transilvania, ceea ce s-a şi făcut, în capul listei apărând boierul patriot Grigore
Sturdza cu 100 galbeni, după care au urmat şi alte subscripţii, iar sumele
adunate ajungeau succesiv în conturile Episcopiei din Sibiu53.
De asemenea, C. Hurmuzachi a mai iniţiat s!rângerea,unei importante
sumo de bani in aur pentru Casa R eun iun ii F em eilor Române transilvănene
din Braşov. C. Hurmuzachi şi-a dat tot concursul, împreună cu A. T Laurian
ponlm i vedea lumina tiparului H ronica ro m â n ilo r ş i a m ai m u lto r neam uri a
lui 1 .i :orghe Şincai. ceea ce se şi întâmplă in 1853, după ce Domnul Moldovei
0-n<joti Alexandru Ghica dăduse din spesele sale suma necesară5'* C
H m ..... ii In v.i stărui şi pe lângă harnicul egumen al Mănăstirii Neamţ, Neoml,

50 T Uni.iM Op. cit., p 0
' ' 1 Goor<|o I! m i v ■ontnnpor.ini! v i i Studii şi docum cnte. voi I. pp 167 - 169
52 G. Bariţiu. Op c il,, pp XXIV - XXV
53 Ibidem. pp XXV • XXVII
5/1 Ibidem. p XXVI
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care venise aici din glorioasa de odinioară Suceavă, să trimită in Ardeal, din
bogata lui Mănăstire, cărţi şi odăjdii "n e fe ric iţilo r fraţi din Transilvania"1'’
Pentru urmaşul lui Paisie, ardelenii ortodocşi erau nişte "fra ţi", iar C
Hurmuzachi spunea despre Andrei Şaguna că este "slăvind episcop al S ibiului
şi marelui Principat al A rdealulu i" şi că "răuvoitori şi neîndurători rebeli" i-au
jefuit bisericile56 Mulţumind călduros pentru sprijinul acordat, episcopul Şaguna
va mai cere un întreg şir de cărţi tipărite în Moldova pe care nu le avea, spunând
că se simte îndemnat a-şi face o tipografie ca cea de la Mănăstirea Neamţ care
sâ fie şi pentru folosul şcolilor57 Şi un interesant amănunt îl vedem pe Andrei
Şaguna trimiţând prin staretul de la Neamţ lui Gheorghe Sturdza, cumnatul lui C
Hurmuzachi, "portretul prefectului Avram lancu"58 Continuând corespondenţa,
Şaguna îi arată arhimandritului de la Neamţ că "in decursul celor doi ani
sângeroşi din urmă ( 1848 - 1849, n.n. ), ni s-au ars patruzeci de biserici, trei
sute cincisprezece s-au je fu it şi una s-a dărâmat până la pământ"59 Şi între
binefăcătorii acestor biserici atât de încercate sunt consemnaţi logofătul
Gheorghe Sturdza şi Constantin Hurmuzachi60
Dacă refugiaţii moldoveni şi transilvăneni au înviorat spiritele naţionale
ale românilor din Bucovina, Constantin Hurmuzachi a dus în Moldova scânteia
entuziasmului naţional şi bogăţia cunoştinţelor sale juridice, aducând astfel un
prinos qe recunoştinţă acelei ţări care le dăduse românilor bucovineni îndemnui
la o activitate naţională şi politică mai intensă. După întoarcerea lui M.
Kogălniceanu în Moldova, Constantin Hurmuzachi va relua la un nivel şi mai înalt
colaborarea cu acela care avea să devină conducătorul recunoscut al mişcării
unioniste, ceea ce îşi va găsi expresia în lupta lor comună pentru Unirea
Principatelor Moldova şi Tara Românească, în 1859.

55 N Sănescu, Un cap itol din istoria M ănăstirii Neamţului. Stareţul Neonil. C orespondenţa sa
cu C. H urm uzachi şi Andrei Şaguna. Vălenii de
Munte. 1920, p. 61
56 Ibidem , pp. 69 - 70
57 Ibidem . p 83
56 Ibidem . p 85.
50 Ibidem, pp 85 - 86
60 Ibidem. pp 92 - 93
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C E RN A U C A DE LA F A M IL LE H U R M U Z A C H I CENT RE DE L'UNITE N AŢION ALE R O U M A IN E
- resume A la suite des evenements qui ont eu lieu pendant la periode 1848 - 1859 dans
les Principautes roumaines. la familie d'intelectuels Hurmuzachi a offert abri aux
revolutionnaires refugies dans leur maison du domaine appele "Cernauca". On peut
trouver des renseignements sur les preparations faits afin d'accueillir les amis dans, les
pages de la correspondance de Constantin Hurmuzachi, qui avait habite avec son pere,
Doxachi. pour une cerlaine periode, au domaine de Costache Balş, a Dumbrăveni.
Parmi les refugies qui se sont arretes a Cernauca, il y a eu beaucoup de
personnalites de la culture roumaine, qui transformeront ce domaine. a l'aide des
Hurmuzachi. en un vrai centre de l'unite naţionale, "une ccole d'hommes politiques,
d'hommcs cultives ct dc bons patriotcs", comme l'affirmait T. V. Ştefanelli. Ici a ete fonde
un vrai congres des intellectuels roumains de toutes les provinces, ou pulsait une
intense vie politique. litteraire et artistique, ou prenaient contour les reves d'avenir de la
Bucovine C est d'ici qu'est pârtie l'idee de l'unification des Principautes roumaines, l'idee
de creei la grande Roumanie
En janvier 1849 beaucoup de refugies ont quitte la Bucovine et se sont diriges
vers l'Ouest de l'Europe, ou ils ont reussi a eveiller l'interet et la sympathie pour la cause
aes Roumains.
Emu par le combat mene par les Hurmuzachi pour la cause du roumanisme en
Bucovine, le poete Andrei Mureşianu ecrira en 1850 le poeme "Avec devouement a la
familie Hurmuzachi. de la part des jeunes de Transylvanie".
Les liaisons des Hurmuzachi avec les Roumains animes de nobles ideaux
continueront pendant la periode suivante, lorsque le courant favorable a l'unification des
Principautes roumaines s'affîrmera avec force at s'accomplira en 1859.

R E L A Ţ IIL E S O C IE T Ă Ţ IL O R C U L T U R A L E D IN B U C O V IN A
CU C E L E L A L T E P R O V IN C II R O M Â N E Ş T I
( 1862- 1918 )
S E V A S T IŢ A IR IM E S C U

Istoria acestui teritoriu numit Bucovina a fost legat timp de aproape un
secol şi jumătate de cea a Imperiului austriac. Măsurile întreprinse de Curtea din
Viena pentru o cât mai deplină încorporare a acestei provincii la imperiu prin
diferite mijloace politice, economice, culturale au avut implicaţii numeroase şi
adânci. Populaţia română supusă, înlăturată oficial de la posibilităţile de
culturalizare şi obligată prin numeroase măsuri să renunţe la tradiţiile şi cultura ei
proprie, s-a străduit treptat să se organizeze şi să găsească forme oricât de
modeste, ascunse la început, făţişe cu timpul, pentru apărarea şi conservarea
fiinţei naţionale. Pe această linie se înscrie şi activitatea desfăşurată de
numeroase societăţi cu caracter cultural în a doua jumătate a secolului al XIX lea şi începutul secolului al XX - lea. Ridicarea prin cultură în general şi
promovarea unei culturi naţionale în special era în fond o formă de împotrivire
faţă de regimul habsburgic. Aşa fiind populaţia română organizată în societăţi
culturale, încearcă şi reuşeşte să închege legături culturale cu toate teritoriile
locuite de români şi acestea vor determina formarea şi dezvoltarea conştiinţei
naţionale şi pregătirea treptată a unirii cu România.
Relaţiile dintre Bucovina şi celelalte provincii româneşti a preocupat
intelectualitatea română de pe ambele versante ale Carpaţilor, deoarece ele au
cultivat în mod permanent unitatea de simţire românească, de interese şi de
aspiraţii comune, pe care graniţele politice impuse de vitregiile timpului nu le-au
putut întrerupe niciodată.
In procesul de dezvoltare a vieţii culturale in Bucovina, societăţile
culturale au constituit modalităţi largi de afirmare a idealului naţional prin
intermediul culturii in cadrul lor s-a cultivat limba română, istoria şi tradiţiile de
luptă pentru libertate, ele constituind mijloace de promovare a ştiinţei, a literaturii
şi artei in limba naţională, precum şi a ideilor de progres.
Societăţile culturale din Bucovina ca: Societatea pentru cultură şi
literatură română înfiinţată în 1862, România Jună - 1871, Arboroasa - 1875,
Armonia - 1881, Şcoala Română - 1883, C oncordia' ş.a. au grupat in jurul lor
personalităţi distinse ale vieţii politice şi culturale din Bucovina şi celelalti
Arhivele Statului Suceava, Fond Tribunalul jud Suceava, dosar nr 28 /1930, fila 17
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provincii româneşti ca Constantin şi Alexandru Hurmuzachi, I. G. Sbiera, T V.
Ştefanelli, George Tofan, Ion Grămadă, Dumitru Onciul, Ion. I. Nistor, Vasile
Bumbac, Ştefan Ştefureac, Simion Florea Marian, A. D Xenopol, Vasile Pârvan,
Nicolae lorga, Vasile Alecsandri, D Bolintineanu, Gh. Asachi, I. Slavici2 ş.a. cu
ajutorul cărora au intensificat relaţiile cu celelalte provincii româneşti creând
momente înălţătoare pentru unitatea noastră naţională ca: serbarea de la Putna
din anul 1871, comemorarea lui Creangă în Bucovina, congresele studenţeşti,
cursurile de la Vălenii de Munte, excursii, turnee teatrale ş.a..
Un fertil domeniu de colaborare a societăţilor culturale l-a constituit
învăţământul deoarece într-un apel lansat în presa timpului se menţiona: "noi
bucovinenii stăm in privinţa ş c o lilo r între popoarele clin Austria pc treapta cea
mai joasă. Poporul in cele mai m ulte localităţi n-are pricepere pentru şcoală, in
m ajoritatea com unelor iu i există şcoală iar în cele în care există este in limba
germană şi iu i corespunde trebuinţelor poporului român din B ucovina"3. Pornind
de la această situaţie Alexandru Hurmuzachi afirma: "învăţăm ântul trebuie
schimbat radical in sistem, metodă şi tendinţă pentru a-l adapta la cerinţele
tim p u lu i şi a-i păstra caracterul naţional, aşa cum il garantează constituţia ţârii şi
legea generală a învăţăm ântului care prevede: egalitatea tuturor lim b ilo r
garantată dc stat"4.
Pentru realizarea acestui deziderat Societatea pentru cultură obţine
aprobările guvernului austriac, conform legii învăţământului din anul 1869, pentru
deschiderea unor şcoli particulare româneşti în majoritatea comunelor din
Bucovina ajungând ca în anul 1914 să fie în funcţiune 14 şcoli româneşti, prin
contribuţia materială a Societăţii pentru cultură5.
Totodată Societatea pentru Cultură a subvenţionat şi şcolile româneşti
care existau la acea dată în localităţile Ostra, Cuciurul Mare. Ipoteşti, Corceşti,
Frasin. Milişăuţi, Roşa, Caliceanca, Cernăuţi6 ş a
Societăţile culturale, paralel cu înfiinţarea şi întreţinerea şcolilor
pnrticulare româneşti, alături de cele înfiinţate de stat, s-a preocupat în mod
deosebit de pregătirea învăţătorilor şi profesorilor devotaţi şi însufleţiţi pentru
noua lor misiune, in acest scop in anul 1912 Societatea pentru cultură înfiinţează
m oraşul Cernăuţi o şcoală normală particulară de învăţători şi învătătoare,
pentru formarea viitorului corp didactic al şcolilor din Bucovina7
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Menţionăm şi efortul Societăţii "Şcoala Română" din Suceava caro pnn
repetate memorii la Ministerul Instrucţiunii obţine în anul 1883 aprobarea pentru
deschiderea claselor paralele româneşti la liceul din Suceava6 in acelaşi timp
sprijină crearea de divizionare româneşti la liceele din Cernăuţi, Rădăuţi şi
Câmpulung9.
O contribuţie a societăţilor culturale la dezvoltarea învăţământului in
Bucovina constă şi în formarea unei generaţii tinere de profesori pentru şcolile
secundare din Bucovina, in acest scop Societatea "Şcoala Română" a susţinut
cu burse 62 studenţi la toate facultăţile Universităţii din Cernăuţi cu obligaţia ca
după sfârşitul studiilor să intre în serviciul unei şcoli secundare rom âneşti10
Deşi resursele financiare ale societăţilor culturale înfiinţate în Bucovina
erau limitate, învăţământul a reuşit să supravieţuiască şi chiar să se dezvolte
prin sprijinul acordat de societăţi culturale, didactice, eclesiastice, economice şi
personalităţi remarcabile ale vieţii culturale din alte provincii româneşti, care au
militat nu numai pentru afirmarea şcolii, limbii, culturii şi anei româneşti prin
editarea de publicaţii, prin organizarea de conferinţe, biblioteci, spectacole,
concerte, ci totodată şi pentru strângerea legăturilor între patriotii români de
pretutindeni, care să îmbrăţişeze în mod deschis lupta pentru afirmarea şi
înfăptuirea unităţii naţionale” in acest sens Ministerul Instrucţiunii Publice din
Bucureşti trimite în Bucovina legiuirile şi regulamentele şcolare aflate in vigoare
in România după reforma învăţământului din 1864 in sprijinul învăţământului
românesc a venit Societatea "Transilvania" din Bucureşti, înfiinţată în 1867 cu
scopul de a strânge legăturile de frăţie dintre tinerimea din toate tinuturile
româneşti, in acest sens ea a acordat burse studentilor bucovineni ca: Isidor
leşan la facultatea de drept din Cernăuţi. Emil Popovici la Politehnica din Viena,
Lazăr Vicol la Filozofie şi Petru Vlad la facultatea ae medicină1^ Academia
Română în acelaşi an a oferit în folosul studentilor români din Bucovina trei
burse, puse la dispoziţie de municipalităţile oraşelor Brăila, Galaţi şi C ovurlui13.
Liga culturală din Bucureşti a susţinut la studii superioare pe Petre
Cârsteanu14 şi Ion Grăm adă15, erou căzut la Cireşoaia, luptând pentru făurirea
visului de unitate şi independenţă. Totodată trebuie menţionat că pentru şcolile
8 loigu Toma, Şcoala Română. Suceava, 1909. p. 54
J Eusebiu Popovici. Din isto ricu l lice u lu i "Ştefan cel Mare", Suceava. 1935. p. 58.
10 Ibidem , p 81
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1.ii Mannescu. Liga cultu rală şi unirea T ransilvaniei cu România, laşi. 1978.

11 Vasile Netea. C Gh Marinescu, op. cit., p 16
12 V. Curticâpeanu, Societatea Transilvania din B ucureşti pentru sp rijin ire a s tu d e n ţilo r şi
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|i ii L.i 80 do ani. Isto ric şi realizâri. Cernăuţi, 1943. p 101
10 1 107

■’ Ibidem i>
6 Ibidem
' Ibidem. p 47

ele vilo r m eseriaşi rom âni din Austro-U ngaria, in S tudii 1 /1966. pp 111-1113.
13 Festivalul de inaugurare a activită ţii noului com itet şi Universitatea libera, 1930. Cemauti
1931, pp 2 9 - 3 0
14 l E Torouţiu. S tu d ii şi docum ente literare, voi VIII. Bucureşti. 1949. p 31
Ibidem pp 16 6-1 68
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româneşti din Bucovina s-au adus învăţători şi profesori din alte provincii
româneşti ca Aron Pumnul la catedra de limba şi literatura română la Liceul real
din Cernăuţi, Sextil Puşcariu la Universitatea din Cernăuţi ş.a.. De asemenea o
serie de profesori bucovineni şi-au făcut apostolatul la numeroase licee din alte
provincii româneşti ca Vasile Gr Pop şi Emanoil Grigoroviţa la Bucureşti16,
Samson Bodnărescu la Liceul "Anastasie Başotă" din Pomârla17. Dionisie
Olinescu la Vaslui, Focşani, Slatina şi Caracal18, Ion Grămadă la Liceul militar
din Mănăstirea Dealu19, Dumitru Onciul la Universitatea din Bucureşti. Cultura
românească a pătruns in Bucovina peste hotarele artificiale prin câteva instituţii
de cultură din Bucovina peste hotarele artificiale prin câteva instituţii de cultură
din Bucovina ca. "Societatea pentru fondarea şi întreţinerea bibliotecii publice"
înfiintată prin strădania lui I. G. Sbiera20, Biblioteca gimnaziştilor înfiinţată din
iniţiativa lui Aron Pumnul şi Alexandru Hurmuzachi în Cernăuţi21 şi Biblioteca
Ţării Bucovina22 care pe lângă fondul iniţial de cărţi format prin donaţii de către
intelectuali bucovineni, o contribuţie la dotarea primei instituţii şi-au adus-o
Domnul Moldovei Mihail Sturza care a contribuit cu 2 000 galbeni, iar fraţii
Scarlat şi Constantin Vârnav au dăruit casa lor din Cernăuţi pentru adăpostul noii
instituţii23 De asemenea au mai contribuit M Kogălniceanu. Gh. Sion, Vasile
Alecsandri, Emanoil Vârnav şi alţi intelectuali din Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania.
Pentru a înlesni circulaţia operelor literare şi ştiinţifice în toate ţările
române, guvernul român a autorizat, în 1868, Biblioteca centrală din laşi să intre
in legătură cu "sora ci din B ucovina"24, înlesnind în felul acesta îmbogăţirea
patrimoniului cultural cu opere provenite din România.
Societatea pentru cultură din Bucovina a înfiinţat propria ei bibliotecă în
scopul îndeplinirii misiunii sale de a răspândi cultura şi literatura română în
Bucovina prin intermediul sălilor de lectură ale bibliotecii, dar în acelaşi timp s-a
preocupat şi de răspândirea cărţii în popor in anul 1904 Dionisie Bejan,
preşedintele Societăţii, ruga pe Nicolae lorga să intervină la tipografia "Minerva"
din Bucureşti să acorde un rabat de 25 - 30% la comenzile de cărţi pentru ca

*•*’ c" i
:

Isto ria lite ra tu rii române din Bucovina. Cernăuţi, 1926, pp 7 - 8

i i < i f / u n u , Bucovina lu i lacob Negruzzi. in Făt-Frumos, an XIV. 1 - 2. Cernăuţi. 1939, pp
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21 C Loflhin op. cit., p 76
22 C. ManiJ ■ • ' Inlomoloroa B ib lio tecii Ţării, in Junim ea literară, nr 9 -12. pp. 265 - 266
23 Ion
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Societatea să le poată difuza cu mai multă uşurinţă la preţuri reduse*'11 Pr*
întreaga sa activitate Societatea pentru cultură a urmărit să ţmA Bucovina Ia
curent cu progresele culturii din celelalte provincii româneşti prin putilu .u rn
revistei "Foaia societăţii pentru literatura şi cultura română in Bucovmn*,
instrumentul cel mai eficace de culturalizare şi educaţie naţională a maselor i
"Foaie" au avut o colaborare intensă chiar de la primul număr Vasile Alecsandri,
apoi C. Negri, D. Bolintineanu, A, Şaguna, Gh. Bariţiu. Aron Pumnul ş a Pnn
colaboratorii ei, Foaia urmărea una dintre ideile măreţe pentru acea perioadă
dezvoltarea literaturii şi ortografiei unitare pentru studiul istoriei naţionale.
La "Foaia" societăţii chiar în primul an al înfiinţării sale, 1865, s-a public .ii
următorul apel: "unitatea poporului român in lim bă şi literatură este exprcsi.i
supremă, o necesitate urgentă, este condiţia vitală a dezvoltării şi înaintării
c u ltu rii naţionale, pentru progresul unui popor"26. Prin colaborarea la "Fonia
societăţii" scriitorii români din toate provinciile româneşti au dat un concurs
însemnat la deşteptarea poporului român din Bucovina pentru o lite ra tu ri
naţională.
in cadrul relaţiilor existente între provinciile româneşti se înscrie şi
serbarea de la Putna din anul 1871 organizată de Societatea "România Jună"
Acest eveniment a fost puternic şi s-a impus cu multă autoritate, încât prin
apelurile bine argumentate istoric, politic şi juridic, accesibile presei, instituţiilor ş.
personalităţilor de pretutindeni făcute de Ion Slavici, Minai Emmescu şi Pamti!
Dan. au avut un răsunet imens şi o participare generală. Ideea a fost îmbrăţişată
ae toată studenţimea din provinciile româneşti, care "şi-au dat seama ca
Bucovina in aceste momente are nevoie mai m ult ca oricând dc im puls şi
îmbărbătare"27. La realizarea acestei serbări naţionale şi-au adus contribuţia lor
materială toate provinciile româneşti, remarcându-se Primăria municipiului Inşi
care trimite suma de 1.000 lei28 Totodată spre Putna pieacă de la laşi o
delegaţie formată din Vasile Alecsandri. Mihail Kogălniceanu, C. Istrati in frunte
cu primarul oraşuiui H. Cerchez29. De asemenea şi Mitropolia Moldovei trimite o
delegaţie formată din Filaret Scriban, I Bobulescu şi Eromm Butureanu30 Din
Bucureşti soseşte o delegaţie condusă de G. Dem. Teodorescu, lancu Brătescu
şi Grigore Tocilescu3 ' De aceea lacob Mureşanu în Gazeta Transilvaniei
consemna: "Serbarea de la Putna trebuie sâ fie a linei naţiuni întregi, ea trebuie
I. E. Torouţiu. op. cit., p. 106.

Mi n r i i jim t D ionisie O linescu. in Suceava, V, 1978. p. 51E
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Un c.i|>itol d in viaţa culturală a rom â nilor d in Bucovina, Bucureşti, 1916, p 15

24 C. Mandicoviichi. op cit. pp 275 - 280

George Tofan, Bucovina culturală, manusens, p 39
27 C urierul de laşi. 1870, din 18 iunie
Arh. St. laşi. fond Primăria Mun. laşi. dosar 147 / 1871. f. 21.
Ibidem. f 3.
o0 Arh. St. Suceava, tond Mitropolia Bucovinei. Secţia 3 / 2, dosar 34 f. 22
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Şaptezeci de ani de la înfiinţarea S ocietăţii pentru cultura şi literatura română în Mm . »> »
Cernăuţi, 1932. p. 127.
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poate socoti îm p lin it rostul şi ţelul, până când nu vom fi toţi laolaltă a 'i u
vorbim aceeaşi lim bă, avem aceiaşi obârşie, suntem dc acelaşi neam" l''
Prin societăţile culturale, relaţiile cu celelalte provincii româneşti . h i
căpătat noi dimensiuni în Bucovina. O dovadă o constituie şi cursurile de v.ir.'i dc
la Vălenii de Munte care i-au fost propuse lui Nicolae lorga de George Tofan,
redactorul revistei "Junimea literară", pentru intelectualii români din provinciile
româneşti aflate sub Imperiul Habsburgic. La cursuri au participat sute de
intelectuali veniţi din Bucovina şi Transilvania "atraşi dc dorul de a auzi maeştri
ai ştiinţei in dulcea limbă româncască şi in deosebi dc a se adăpa din izvoarele
ncsecatc ale istorici noastre com une"40.

să fie întrunirea naţiunii române în amintirea trecutului. însufleţirea prezentului
şi în speranţa viitorului"32
Un alt aspect al relaţiilor existente intre pfovinciile româneşti şi Bucovina
îl reprezenta organizarea unor congrese, in acest sens putem aminti Congresul
studenţilor organizat la Constanţa in anul 189433 la care participă şi studenţii din
Bucovina. Referindu-se la acest moment, ziarul "Voinţa" din Bucureşti îşi informa
cititorii astfel: "l.a laşi a sosit un grup dc 43 studenţi din Bucovina in drum spre
Constanţa care au fost aşteptaţi la Burdujcni dc către eolegii lor din Iaşi cu
- marşul « D e ş te a p tă -tc ro m â n e » " 34. La congres, Miron Cristea ( Transilvania )
afirma: "to ţi ne întoarcem de la acest congres cu puteri o ţc litc pentru a aşeza şi
in patria noastră un singur stindard, culo rile noastre româneşti, acest ideal îl
vom ajunge intr-un viitor nu îndepărtat"35.
Putem menţiona în acelaşi spirit şi congresul studenţilor din anul 1909
din laşi la care participă pe lângă studentii din toate centrele universitare şi o
delegaţie de studenti din Bucovina, condusă de N Cojocaru, care este ales şi
secretar al Congresului36. Aceste manifestaţii au constituit o importantă etapă a
luptei pentru realizarea unităţii naţionale.
La începutul secolului al XX - lea, datorită dezvoltării vieţii sociale, se
observă o intensificare a relaţiilor dintre societătile culturale din Bucovina şi
celelalte provincii româneşti şi între personalităţile politice conducătoare ale lor
in acest sens amintim înfiinţarea la Bucureşti a unei societăti "Cercul românilor
de peste munţi", initiată de profesorul Simion C Mândrescu. din care făcea parte
Moise Grozea din Banat, Ion Ursu şi V Stoica din Transilvania. Emilian
Sluşanschi şi Ion Grămadă din Bucovina37 La 15 martie 1915, Cercul a
organizat un congres al românilor de peste hotare la care s-a afirmat prin ideile
lansate Ion Grămadă, Victor lonescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Simion
Mândrescu38 in moţiunea lansata se menţiona "Congresul rom ânilor se declară
solidar cu lupta începută dc fruntaşii români dc pretutindeni pentru unitate
naţională", in continuare se afirma "că va v.cni o întregire dinspre Carpaţi şi o
întregire dinspre Bucovina, fiindcă neamul acesta nu poate să aibă odihnă, nu-şi

De o inestimabilă valoare pentru participarea la aceste cursuri este
apelul lui Nicolae lorga din anul 1910 publicat în revista "Patria" din Cernăuţi în
care se menţiona "La V ălenii de M unte sc adună profesori din toate ram urile
pentru a vorbi de ştiinţa vrem ii noastre in legătură cu interesele neamului
românesc. Aceste cursuri sc ţin pentru iniţierea în cultura naţională a rom ânilor
acelora care. din deosebite îm prejurări n-au putut creşte în nepreţuitele ei
în văţături"41. La apel, din Bucovina, sunt trimişi de societăţile culturale la Vălenii
de Munte: Gavril Rotică, George Tofan, N Tcaciuc, Ion Grămadă ş.a. "pentru a
câştiga încrederea înlr-un v iito r mai bun românesc, clădit pc o cultură temeinică
românească"42.
Pe drept cuvânt, Ion Grămadă afirma mai târziu în revista Patria: "A ic i
nc-am întâlnit români dc pretutindeni. înfră ţiţi şi îm prieteniţi am mers la
cursurile d -lu i lorga. A ic i am învăţat m ult, foarte m ult. deoarece V ălenii de
M unte este un centru dc cultură românească, de unde sc pregăteşte un nou drum
pentru neamul nostru dc pretutindeni"43
Cursurile de la Vălenii de Munte prin tematica lor
decursul celor aproape şase ani de activitate ( 1908 puternic conştiinţa o rig in ii daco - romane a tuturor
gloriosului nostru trecut, sentimentul de solidaritate
dragostea faţă dc lim ba şi cultura naţională"44.

abordată au izbutit, în
1914 ), "să dtezvoltc
rom ânilor, conştiinţa
şi unitate naţională,

■/l C i.i/ct.i T ransilvaniei. 1871, din 1 2 /2 4 iunie
1' Voinţa Nnţlonalâ. Bucureşti, 1898. din 8 / 20 septembrie.
34 Ibldom
‘ Guv.lnl.wi'.> ţinut.» lîi C ongresul studenţesc de la Constanţa in 1894 de M iron Elie Cristea.

39 Ibidem, dosar 159 /1914. f 156 - 159.
4t^ Neamul rom ânesc. 1911. an VI, din 10 oct., p. 1812.
41 Patria. Cernăuţi. 1910, an V. nr 53 din 10 iulie, p 3
C ursurile de vara de la Vălenii de Munte, in Patria. Cernăuţi, 1910, an V, nr 52. din 7 iulie, p

rp p ri'/o n i.n iiw l •.ludo nţllor rom âni din Budapesta, in Alm anahul S ocietăţii "P etru M aior” , Cluj,
1

1928, pp XIII • XVI
36 Arh St l.iy tui I I 'nm.Via Mun laşi. dosar 307 / 1908 - 1909. f 1
37 Arh St Uţi' m.- v•' Arhiva istorică centrală, fond Direcţia poliţiei şi siguranţei generale, dosar 153
/19 08, f. 50
36 Ibidem. f 100

43 Ion Grămadă. C ursurile de la Vălenii de Munte, in Junim ea literară. Cernăuţi. 1910, an VII iv
7 - 8. p 143
' ' A C. Gh Marinescu, Vălenii de Munte in istoria şi cultura naţionala, in Cronica
decembrie 1971 p. 11
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Totodată o influenţă asupra dezvoltării culturale şi naţionale au exercitato şi turneele teatrale din laşi şi Bucureşti care, în cadrul relaţiilor culturale
existente, au susţinut spectacole cu piese româneşti în Bucovina. T. Ştefanelli,
asistând la aceste piese, ne mărturiseşte: "venea public din toate unghiurile
Bucovinei.şi asista la reprezentaţii, vedeam piese patriotice naţionale, auzeam o
lim bă Inim oasă şi ne influenţam din piesele alcătuite din istoria trecutului
nostru” 45
Intr-un raport al comitetului Societăţii pentru cultură se menţiona: "aceste
reprezentaţii au fost o adevărată binefacere naţională şi culturală şi un marc
serviciu adus artei româneşti şi conştiinţei naţionale"46.
Mentă amintite şi entuziastele manifestaţii de unitate naţională care au
fost create de excursiile organizate de societătile culturale din Bucovina in
celelalte provincii româneşti cum a fost excursia din 1906 la "Expoziţia jubiliară"
din Bucureşti pentru a lua parte la concursul de cântece româneşti organizat sub
auspiciile "Ligii culturale" în parcul de la Arenele Romane. Niciodată
răscolitoarele cântece patriotice ca: Deşteaptă-te române. Pui de lei, Pe-al
nostru steag, nu s-au cântat cu mai multă energie şi însufleţire ca la această
serbare, fiindcă ele au fost cântate atunci pentru întâia oară. în mod public, de
către românii din Bucovina Pentru o clipă imaginată de milioane de ochi. se
înfăptuise însăşi România întregită, ţara lui Mihai Viteazul, deoarece atunci
românii din Bucovina au constatat că vorbesc aceeaşi limbă, că se înfioară la
acelaşi cântec, că poartă aceeaşi haină, că au aceeaşi speranţă de unitate47.
De asemenea dezvelirea statuiei lui Vasile Alecsandri în 1906 şi a lui
Mihail Kogălniceanu in 1911 din laşi au prilejuit societăţilor culturale din Bucovina
- conduse de Simion Florea Marian, C. Moraru. George Tofan, Sextil Puşcariu să participe cu entuziasm la manifestările organizate, arătându-li-se că: "dacă
hotarele ne despart, un singur gând ne uneşte - mărirea şi înălţarea neamului
românesc"48.
La comemorarea a două decenii de la moartea marelui prozator Ion
Creangă, in anul 1910, Societatea pentru cultură din Bucovina a invitat
Societatea scriitorilor români din Bucureşti, pentru organizarea unor şezători
culturale in Bucovina, la care participă scriitori de renume naţional ca Mihail
Sadoveanu. D Anghel, Ştefan losif, E. Gârleanu, I Minulescu, Cincinat
Pnveloscu ş a In cadrul şezătorilor literare organizate la Cernăuţi, Câmpulung,
Gur.i-Humorului, Rădăuţi şi Suceava, Mihail Sadoveanu afirma "suntem Traţi
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prin trecutul care ne ieagă şi fraţi vom rămâne în speranţa că ne vom uni m u
m u lt in aceeaşi cultură eu adevărat naţională, cu adevărat românească"'1'
in aria largă a preocupărilor epocii, în direcţia formăm şi dezvolt.Vn
conştiinţei naţionale, a afirmării şi difuzării culturii româneşti în straturile largi nlo
societăţii, societăţile culturale din Bucovina, prin relaţiile întretinute cu celelalte
provincii româneşti, au devenit treptat puternice centre de unde s-au propagat cu
deosebită forţă ideile sacre ale unirii tuturor românilor cu ţara.
Toate aceste eforturi făcute de intelectualii şi patrioţii români de pe
cuprinsul vechii Dacii au contribuit permanent la realizarea înaltului ideal al
unităţii politice a poporului român deoarece viaţa cultural - naţională pulsa
necontenit, sub forme şi intensităţi diferite, bucurându-se de adeziunea largă a
întregului popor.

LES K E LA TIONS DES SOCIETES C U LTU R ELLES DE BUCOVINE AVEC
LES AUTRES PROV1NCES ROUMAINES
- resume Aux moments dramatiques de lutte continue avec la domination autrichienne et
le milieu etranger, lorsque la confiance en nos forces et nos droits commenoait a
baisser, lorsque notre existence meme, comme nation, etait menacee, on fonda les
societes culturelles de Bucovine. Par la force des chose. elles ont detruit les murs
d’isolation, tout en intensifiant les relations avec des societes et des personnalites des
autres provinces roumaines, tout en organisant des actions communes pour maintenir
l’element roumain en Bucovine et pour prerarer l’unification des Roumains des deux
versants des Carpates.
Les relations avec la Vallachie, la Moldavie et la Transylvanie ont conlribue a
repandre les ecrits roumains. qui ont circule dans toutes ces provinces, et ont contribue
a diffuser les valeurs culturelles sur tout le territoire habite par les Roumains
Pendant leur existence, les societes culturelles de Bucovine se sont penchees
sur tous les evenements politiques et culturels du temps et ont participe, aussi bien en
Bucovine qu'a l'etranger, aux actions initiees par le mouvement naţional de toutes les
provinces historiques, pou affirmer et soutenir le droit du peuple roumains a la liberte, a
l'unite et a l'independance naţionale.

4?J r v v ti’l.ineiii A m in tiri despre Em inescu, Cernăuţi, 1928. p 40.
46 Raportul So< lo t.lţll pentru cultură şi literatură rom ână în Bucovina ( 1909 - 1910 ). Cernăuţi.
1911. p. 7
4 ' C Loghin. La 80 ani - Istorie şi realizări, Cernăuţi, 1943, p 238
46 Arh. St laşi. (ond Primăria Mun laşi. dosar nr 363 / 1906, I 3.

/JO
- Cuvântarea d-lui M. Sadoveanu. in Junim ea literară. Cernăuţi, 1910, nr 1. p 4
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Prutul in celc mai bune co n d iţii posibile dc n a vigab ilitalc"î> Aplicaroa In
practică a acestei prevederi începe abia la 21 septembrie / 2 octombne 18/0
când Comisia Mixtă a Prutului se întruneşte in prima sa şedinţă la Bucureşti din
1871 stabilindu-şi sediul permanent la Galaţi. Comisia Mixtă a Prutului şi .i
încetat oficial existenta după primul război mondial
Pentru a înţelege mai bine specificul navigaţiei pe Prut, este necesar sa
punctăm particularităţile hidrografice al râului şi cele geopolitice ale teritoriilor
străbătute de acesta in perioada menţionată.

L E G Ă T U R I COMERCIALE A L E B U C O V IN E I CU R O M Â N IA
P R IN INTERMEDIUL N A V IG A Ţ IE I PE P R U T L A S F Â R Ş IT U L
S E C O L U L U I X IX ŞI ÎN C E P U T U L S E C O L U L U I X X
A LE X A N D R U DUŢA

La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, Prutul a constituit una
din arterele de transport şi comerţ importante intre teritoriile româneşti înglobate
în imperiile austro - ungar respectiv Bucovina şi rus - Basarabia - şi România
Navigaţia pe Prut şi lucrările de amenajare a râului in acest scop au rost,
in perioada menţionată, indisolubil legate de existenţa şi activitatea Comisiei
Mixte a Prutului, instituţie internaţională specializată, ai cărei membri erau
România. Austro - Ungaria şi Rusia
Actul de înfiinţare al Comisiei l-a constituit convenţia încheiată la
Bucureşti la 3 / 15 decembrie 1866 intre guvernele celor trei state riverane,
intitulată "Stipulaţii privind navigaţia pe Prut"1. Fără a intra in amănuntele
genezei acestei convenţii internaţionale, trebuie menţionat interesul mai vechi al
Austriei şi Rusiei pentru problemele navigaţiei fluviale - interes argumentat, de
pildă, de convenţia de la Petersburg din 13 / 25 iulie 1840 privind navigaţia pe
Dunăre2 in ceea ce priveşte România, se cunoaşte faptul că încă Regulamentul
Organic al Moldovei prevedea la art 158 ca Şiretul şi Prutul "caic curg dc-;:
lungul ţâ rii spre am iază/i şi dau in Dunăre să slujească spre coborârea
m ă rfu rilo r şi a producturilo r ţă rii", necesitatea de a se navigabiliza aceste râuri
şi de a se construi un canal de legătură intre ele pe valea BahluiuluP. La faptul
că orice acord internaţional încheiat in acea perioadă, mai ales cu mari puteri ca
Rusia şi Austro - Ungaria, sublinia tendinţa spre independentă a tării, se adăuga
argumentul economic al costului excesiv al transportului pe uscat al mărfurilor
nordul şi estul Moldovei, in special al cerealelor, spre portul Galaţi4
Art 7 al convenţiei prevedea instituirea unei comisii mixte permanente,
compusă din delegaţi ai statelor semnatare, cu obiectivul principal de "a pune

Conform datelor furnizate de comisia interguvernamentală de experţi,
întrunită in 1901, Prutul avea o lungime totală de 903 km, din care 153 in Austria
( 105 km in Galiţia şi 48 km in Bucovina ), pe 10 km forma frontiera între Austria
şi România şi pe 740 km frontiera intre România şi Rusia. Suprafaţa totală a
bazinului hidrografic era de 27 477 km2, din care 7 967 km2 in Austria.
in porţiunea din Galiţia şj Bucovina, râul prezenta o pantă considerabilă,
foarte inegal repartizată, atingând în unele locuri 3,5 m / km, degradări
considerabile ale malurilor, albie deseori bifurcată, cu fundul mobil de pietriş
mare.
Pe parcursul frontierei româno - ruse, cursul mijlociu, în lungime de 418
km era caracterizat prin pante mijlocii, lărgimea albiei între 80 - 150 m, fundul
acesteia compus din materiale puternic aluvionate relieful străbătut era în
general colinar, cu maluri puternic împădurite. Secţiunea inferioară ( 322 km )
era caracterizată prin pantă mică, lărgimea albiei 60 - 100m, viteză mijlocie a
curentului, parcurs foarte sinuos6.
in perioada 1872 - 1899, Comisia Mixtă a Prutului a efectuat lucrări de
amenajare pentru navigaţie, accesibile navelor de mic tonaj ( remorchere, şlepuri
cu fundul plat şi nave de pasageri ), până la 200 tone. până la km 503 de la
vărsarea in Dunăre, respectiv până la Bivolari ( jud laşi )7
Memoriul inginerului şef al Comisiei Mixte a Prutului din iunie 1898 şi
procesul verbal al comisiei interguvernamentale de experţi - in care România era
reprezentată de Anghel Saligny - din 21 iulie / 3 august 1901, luând in
considerare "importanţa indubitabilă a acestei căi de apă internaţionale" solicită
navigabilizarea până la frontiera austriacă, respectiv până la localitatea
Mamorniţa ( km 750 ), in termen de 10 am. in concordanţă şi cu lucrările de
împăduriri şi regularizare a afluenţilor Prutului, planificate de Austria in Galiţia şi
Bucovina3

' AiMivi-ic iMţului Galaţi, fond Comisia Mixtă a Prutului, dosar 17 / 1895. f 1 - 2 2
•’ StufdiA Dimitrie A , Recueil do docum ents relatifs a la liberte de navigation du Danube.
5 Arhivele Statului Galaţi, fond Comisia Mixtă a Prutului, dosar 17 / 1895, f 23
6 Ibidem. dosar 8 / 1886 - 1903. f 250 - 252

Berlin. 1007 pp 7- 1 1
^ Analele p .iil.iin o n la re ale României, tom I. partea a II - a. Bucureşti. 1893. p 154.
4 Boicu Loch

i

T ransporturile in M oldova intre 1848 şi 1864, in Dezvoltarea econom ica

M oldovei Edit'K.’i Ai îdemiei, Bucureşti. 1963. p 154

a

7 Ibidem f 214
B Ibidem f 187- 190, 2 5 0 -2 5 5
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Datorită lipsei fondurilor necesare, lucrările de navigabilizare practic au
stagnat, disponibilităţile financiare şi tehnice concentrându-se practic până în
1914 asupra întreţinerii parcursului deja navigabilizat.
Rezultă că. in perioada menţionată, Prutul nu a fost navigabil pentru
vase de transportat mărfuri până in Bucovina. Cu toate acestea, a existat un
comerţ relativ important, constând în exportul de lemn din Bucovina spre
România, Rusia şi, prin portul Galaţi, spre alte ţări ale lumii, prin transportul cu
plutele pe Prut
Ca izvoare istorice în acest sens, există, în arhiva Comisiei Mixte a
Prutului două documente importante, primul dintre acestea il constituie articolul
publicat de C. de Kwiatowski, Consulul la Galaţi şi delegatul Austro - Ungariei la
această comisie in numărul 4 / 1874 al revistei "C o m u n ic ă rile S ocie tă ţii
G eografice d in V iena", sub titlul "P ru tu l - s tu d iu h id ro g ra fic " şi tradus in
franceză in 1883 de inginerul Comisiei Mixte a Prutului, Guido de Toncourt9. Al
doilea este procesul verbal, deja mentionat, din 21 iulie / 3 august 1901 al
comisiei interguvernamentale de experţi10.
in articolul său, Kwiatowski afirmă că "accastă bună calc dc com unicaţie
a fost aproape erm etic închisă pentru navigaţie până în anul 1856. Num ai când,
ca urmare a 'Tratatului de la l’aris. malul stâng a fost dat României ( prin ccdarea
unei pârli a Basarabiei, a începui navigaţia"11. Afirmaţia este numai parţial
adevărată, in sensul că numeroase documente atestă, in secolele anterioare şi
chiar in secolul XIX transportul de mărfuri pe Prut, Kwiatowski menţionează, în
continuare, faptul că locuitorii din Galiţia îşi aduceau plutele pe Ceremuş şi Prut
până la Galaţi şi călătoria, efectuată in 1861 de căpitanul austriac C. W Gaube
cu vaporul "Elba” până la Ţuţora, lângă laşi in vara anului 1873, informează in
continuare Kwiatowski, Societatea Austro - Ungară de Credit Funciar, proprietară
a unor întinse păduri din Galiţia şi Bucovina, trimite prima plută cu lemn până la
Galaţi Un inginer hidrograf însoteşte pluta în călătoria sa de două luni până la
destinatie, efectuând observaţii ştiinţifice de ordin geografic şi hidrografic12.
Cel mai interesant pasaj din articolul lui Kwiatowski îl reprezintă cel care
menţionează, argumentat cu un tabel statistic, exportul de lemn din Bucovina
spre România şi Rusia, în perioada 1870 - 1873. Se arată că lemnul, sub formă
de trunchiuri, şindrilă, draniţă, scânduri de brad şi de pin provine din pădurile
carpatice ale Bucovinei13.
fvVii.im in continuare, pentru valoarea sa documentară, tabelul întocmit

9 Ibldom donai <9 /1007 • 1901 I 52-57
10 Ibldom «Joi.if 0 / UIMO • 1903, 1 250 -260
11 Ibidem , d05.il 1*# / 1897 - 1901 I 54
13 Ibidem. f 55

Anul

C oborât to ta l pe Prut

Plute
1

2

Lem n în
p icioare cubice
3

1870
1871
1872
1873
TO 
TAL

1.294
1.586
1.447
1 646
5.973

647.172
691 070
723 466
822.728
2 884.436

•

•

Din care destinate R om anici

Plute
4

Lemn în p icio a rc
c u b icc
5

380
504
383
508
1.675

190.000
250.000
191.500
254.000
885.500

Se pot formula. pe baza acestor cifre, două concluzii:
numărul de plute şi, in special cantitatea de lemn sunt mari. deşi lucrările de
amenajare efectuate de Comisia Mixtă a Prutului abia debutau, şi au
tendinţă crescătoare, de la an la an;
numărul de plute şi cantitătile de lemn destinate României sunt relativ
importante, variind între un sfert şi o treime.

Comisia de experţi a întâlnit. în călătoria sa de inspecţie pe Prut din
1901, "un foarte mare număr de plute destinate pentru numeroasele schele de pe
râu
mai ales, pentru cele două mari fabrici de cherestea cu aburi dc la
Dănuţcni .şi Leova"14.
Conform aceluiaşi proces verbal şi situatiei statistice anexate, în
perioada 1891 - 1900, din Bucovina au coborât pe Prut, ieşind de pe râu pentru
portul Galaţi şi export, un număr total de 2 017 plute, transportând 26.685 tone
lemn, revenind o medie de 217 plute cu 2,668 tone lemn anual15
Deşi in anii următori, aşa cum era şi firesc in urma dezvoltării
transportului cu aburi pe Prut, importanţa plutăritului scade. în 1911 se
înregistrau totuşi 51 de plute sosite din Bucovina până la vărsarea râului in
Dunăre ( deci nu şi cele descărcate pe parcursul Prutului ), cu 1.088 tone
lem n16.
in concluzie putem afirma că. Prutul, la sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, a constituit o cale de realizare a unor legături comerciale

de Kwiatowski

Ibidem. I !■!

LEGĂTURI COMERCIALE PRIN INTERMEDIUL NAVIGAŢIEI PL PRUT

*>'.

14 Ibidem, dosar 8 / 1886 - 1903. f 253
15 Ibidem. f 253, 260
16 Ibidem. dosar 30 / 1911, f 11.
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intreB ucovin a şi România, in sectorul specializat exportului lemnului provenit din
exploatarea codrilor bucovineni.

LIAISONS COMMERCTALES DE LA BUCOVINE AVEC LA R O U M AN IE
PAR L 'IN T E R M EDI AIR E DE LA N A V IG A T IO N SUR LE PRUT
A LA FIN DU X IX - E SIECLE A T AIJ DEBUT DU XX - E SIECLE
- resume A l'aide d'onformations provenant des archives de l'ancienne Commission Mixte
du Prut. on presente des donnees interessantes concernant les liaisons commerciales
de la Bucovine avec la Roumanie, par l'intermediaire de la navigation sur le Prut. a la fin
du XIX - e siecle et au debut du XX - e siecle.
La Commission avait ete cree en 1866, par la Convention conclue a Bucarest
entre la Roumanie, l'Empire Autrichien et la Russie et elle avait comme objectif principal
stipule par son 7 - e article de: "mcttre Ic Prut dans Ies mcillcurcs cpnditions de
navigabilitc".
Tout en faisait des references aux particularites hydrographiques de la riviere et
aux particularites geopolitiques des territoires qu'elle traverse, on insiste sur les
principaux travaux effectues en vue de rendre le Prut navigable, dans le but d'activer le
commerce entre la Bucovine et la Roumanie
On analyse des documents des archives de la Commission Mixte du Prut. qui
offrent des donnees statistiques au sujet du grand nombre de radeux et des quantites
massives de bois qui ont ete envoyees de Bucovine vers le port Galaţi, en vue de
l'exportation, entre 1891 et 1900

A G R IC U L T O R II G E R M A N I ŞI Î N S E M N Ă T A T E A L O R
P E N T R U R E L A Ţ IIL E A G R A R E D IN B U C O V IN A
REINHOLD BARTHA

Un factor hotărâtor pentru dezvoltarea vieţii economice a Bucovinei a
avut-o aşezarea geografică a regiunii. Bucovina s-a situat între ţâri cu un nivel
redus de dezvoltare şi relaţiile economice au rămas incă mult timp la acest nivel,
pe care l-a avut Bucovina când a ajuns sub stăpânirea austriacă în anul 1775
Economia bucovineană a fost întotdeauna una preponderent agrară,
industria a fost slab dezvoltată până la mijlocul secolului nostru. Ramura
economică practicată cu predilecţie până in anul 1775 a fost creşterea
animalelor. Paralel cu popularea progresivă a regiunii sporeşte prelucrarea
câmpului în detrimentul creşterii animalelor. Faptul se observă şi poate fi dovedit
pe baza datelor statistice care indică creşterea accentuată a suprafeţelor arabile
in aauna pădurilor şi păşunilor. Evoluţia acestui proces decurge aproape
simultan cu creşterea populaţiei regiunii
Cu aşezarea ţăranilor germani in Bucovina au fost aduşi în ţară purtătorii
unei economii agrare europene de vest, care la acea vreme s-a prezentat la un
nivel de dezvoltare net superior, mai ales in ce priveşte tehnologia şi prelucrarea
intensivă a terenului Importanţa acestui progres adus se poate dovedi prin
comparaţia rezultatelor obţinute în agricultura Bucovinei cu cele ale regiunilor
învecinate, in care existau la acea vreme condiţii de bază aproximativ identice in
ce priveşte clima şi solul
Efectul populării regiunii cu agriculto i germani nu a dus la transformări
imediate şi asupra eficienţei gospodăriilor ţărăneşti autohtone, cu toate că
rezultatele obţinute de colonişti in agricultură au fost evident mai bune Această
situaţie se explică prin legătura strânsă a ţăranilor localnici cu metodele
tradiţionale moştenite, cât şi prin faptul că preocuparea lor in cultura plantelor se
restrângea în principal la cultivarea porumbului, in afară de porumb cultivau doar
câteva specii pe suprafeţe mici pentru nevoile proprii ( de exemplu in, cânepă,
pepene, fasole, d o v le a c ).
Guvernul austriac s-a străduit să sporească eficienţa gospodăriilor
ţărăneşti prin înfiinţarea mai multor oficii economice, in acest sens intentiile
guvernului au fost sprijinite de modul de prelucrare a pământului practicat de
ţăranii germani.
Abia după desfiinţarea iobăgiei şi separarea administrativ - teritorial,) <
Bucovinei de Galiţia în anul 1848 s-a deschis drumul pentru o stimul.'i'<*
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economică corespunzătoare şi eficientă a regiunii Anii de sărăcie 1866 - 1868
au determinat apoi o trecere hotărâtă, definitivă şi generală de la sistemul
gospodăresc autohton liber la sistemul alternant de culturi practicat de agricultorii
germani, in aceşti am grei, ţăranii localnici au văzut în mod evident
dezavantajele şi lipsurile metodelor tradiţionale folosite în gospodăriile lor. Ţăranii
germani, la rândul lor, în aceşti am abandonaseră deja metodele aduse din
Germania şi au trecut la o adevărată rotatie a culturilor.
Unirea Bucovinei cu România a schimbat în mod esenţial relaţiile
economice ale regiunii Dacă până în anul 1918 produsele agricole bucovinene
au luat in principal drumul spre pieţele din vest, aceste căi acum au fost închise
prin noile frontiere România, la rândul ei, a avut şi ea un sistem economic de
orientare preponderent agrară în care produsele agro-alimentare dominau in
mod absolut în sfera exportului. Această situaţie a fost un dezavantaj pentru
agricultura Bucovinei care n-a putut fi contracarat de puţinele avantaje pe care
le-a adus reforma agrară din anul 1921, inclusiv pentru agricultorii germani
Singura cale pe care s-a putut păşi cu succes până în anul 1940 şi care
a fost folosită de agricultorii germani din Bucovina până la strămutarea lor era
îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea eliminării concurenţei de pe piaţa
internă şi externă. O altă metodă de a depăşi aceste impedimente a fost
revenirea la creşterea animalelor, dar sub o formă intensivă, în vederea folosirii
producţiilor agricole proprii sub form de furaje, acţiune favorizată şi de organele
de stat deja din perioada austriacă. Cel mai bun exemplu care poate fi dat în
acest sens este herghelia din Rădăuţi, asupra căreia vom mai reveni.
Dezvoltarea agriculturii în Bucovina din 1775 şi până in anul 1940
constituie o mare performanţă pentru condiţiile sud-est-europene. înaintea
stăpânim austriece, productivitatea şi eficienţa agriculturii bucovinene au fost sub
posibilităţile vremii Colonizarea regiunii cu agricultori germani a dus la sporirea
productivităţii După anul 1848 se observă şi o schimbare în direcţia unei
agriculturi mai intensive prin schimbarea metodelor de prelucrare a pământului şi
in modul de gospodărire în general Succesele obtinute în acest sens în numai
câteva decenii ne-o dovedesc rezultatele obţinute la principalele culturi din
Bucovina in comparaţie cu ţările învecinate. Ba mai mult rezultatele o b ţin u te în
B ucovin a in perioada 1850 - 1918 în a g ricu ltu ră se situ a u peste m edia ce lo r
o b ţin u te în toate la n d u rile m onarhiei, in c lu s iv în A u stria Inferioară şi
M oravia, unde se obţineau recolte d e oseb it de ridicate
N k i in Galiţia învecinată, cu condiţii pedoclimatice foarte asemănătoare
( ii c H r din liu( ovin,i, nu s-au obţinut niciodată producţiile agriculturii bucovinene.
la b ni

:

Mip,ii,it!:i producţiei cerealiere din Bucovina cu cea a Galiţiei ( unit
do m fls 100 k g )
a) media anilor 1886 - 1895
b) modici anilor 1901 -19 10

Specia
cereai.

B ucovina

J4.I

G aliţia

Creşterea 1901 - 1910 / 1886 - 1895
~

a l
Grâu
Secară
Orz
Ovăz
Porumb

b

i

a

10,8
14,9
8,9
12,6
11.5 f 13,8
7.5
12.8
12,5
12,7

8.4
7,1
8,2
6,8
10,4

-

b

B ucovina

A ustria

G aliţia

11.0
9.9
9,7
9.1
11,6

38.0%
41,5%
20,0%
70,0%
1,6%

19.4%
25.3%
21.6%
22.5%
2,4%

30 1%
39 4%
18 3%
33 8%
3,4%

Foarte asemănătoare cu cea arătată, a fost situaţia după 1918 în
România. Cu toate că producţia agricolă în Bucovina a scăzut in general din
lipsă de pieţe de desfacere, ea a fost totuşi mai mare decât in cunoscutele
grânare europene din vechiul regat al României, cum reiese din datele
prezentate mai jos pentru perioada 1931 - 1935.
Tab nr. 2 ( unit. de măsură 100 kg ).
Specia
cerealieră
Grâu
Secară
Orz
Ovăz
Porumb

Bucovina

Vechiul Regat

Rom ânia după
1918

10,0
10,3
10,4
10,2
10,2

8,3
8.1
7,4
7,7
11.0

80
8.3
73
83
10,9

Rezultatele obţinute in agricultura Bucovinei difereau, fireşte, după
condiţiile pedologice. Zonele locuite de agricultorii germani prezentau in mare
trei tipuri diferite de sol;
1.

Zona de şes dintre Prut şi Moldova, cu soluri bune, care fac parte din grupul
podzolurilor. in acest ţinut au fost întemeiate aşa-zisele sate şvăbeşti, în anul
1787.

2

Satele de pădure se aflau în zona colinară vestică faţă de şes. Aici terenul
arabil a fost un sol mai sărac, greu de prelucrat, un sol tipic brun, de p.i<iu

)
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cu fertilitate redusă in acest ţinut au fost întemeiate satele cu ţărani germani
3

veniţi din Bohemia
Ultima zonă se afla in partea nordică a şesului dintre Prut şi Şiret Spre
deosebire de solurile din zona 1, terenul arabil de aici era lutos, sărac in
humus şi cu mare exces de umiditate. In acest ţinui au fost infnntate sate
germane pe moşii particulare, abia după 1860.

Metodele de prelucrare a pământului şi de gospodărire ale ţăranilor
germani erau vădit deosebite faţă de cele ale agricultorilor autohtoni Astfel,
localnicii practicau incă zeci de ani după trecerea Bucovinei sub stăpânirea
habsburgică metoda arhaică de alternare teren arabil - teren cu fâneţe I păşuni
Abia după anii de sărăcie 1866 - 1868 au preluat metoda germană de alternare
pe trei lanuri Ţăranii germani însă preluaseră, între timp, foarte repede, cele mai
noi cuceriri aplicate în mod experimental pe moşiile Fondului Religionar Ortodox
Practicarea rotaţiei culturilor. în moa sistematic, i-a ferit de sărăcia din ann
amintiţi Micşorarea continuă a suprafeţelor arabile din proprietatea ţăranilor
germani, ca urmare a fragmentării terenurilor arabile şi ale păşunilor, conform
obiceiurilor de moştenire, a fortat ţăranii germani să treacă la metode mai
raţionale şi intensive de prelucrare a pământului Această tendinţă se poate
o b se ..
şi după construirea mai multor fabrici de zahăr la Cernăuţi şi
împrejurimi, în anul 1901 Aplicarea şi respectarea rotatiei culturilor a devenit o
necesitate vitală, mai ales pentru ţăranii mijlocaşi şi cei cu pământ puţin
Culturile au fost alese în raport cu condiţiile pedoclimatice, posibilităţile
de desfacere şi nevoile proprii Deoarece suprafeţele in proprietate?: ţăranilor
germani au fost în marea lor majoritate mici. determinante in alegerea culturilor
de câmp au fost nevoile proprii Aşa se explică frecvenţa culturii porumbului şi in
gospodării mici de 0.5 - 1 ha, deoarece porumbul constituia şi pentru populaţia
germană din Bucovina o sursă importantă in alimentaţie. Cultura porumbului a
permis insă şi cultivarea mai multor culturi intercalate, ca fasole, mazăre, sfeclă,
castraveţi, pepeni şi dovleac, care au fost folosite în alimentaţie, cât şi ca furaje
Dar şi in gospodăriile germane cu mai mult teren arabil, porumbului i s-a acordat
un loc deosebit între culturi, deoarece vânzarea lui în perioada austriacă a fost
Întotdeauna asigurată. Totodată, porumbul a fost o bună cultură prerr rgătoare
pentru p.’iioase şi ţinea locul celorlalte culturi prăşitoare. care in B ir o v a au fost
m.it puţin indrăgite in principal se cultivau două soiuri de porum
i zona de
câmpie portocaliul ( Zea mais microsperma ) şi in zona c ilir ră soiul
hDnriAiw.r.c ( Zea mais vulgaris ). Ambele au fost soiuri valoroase ' r t
*e pe
câmpurile l nudului Religionar Cu toate că avea număr mai mic de st .ileti, ecat
soiul cultivat In ţa ra Românească, s-au obtinut producţii mai b u n r ia 1 jctar,
datorită îngrijirea mai intensive asigurată prin arătură adâncă, Tr
..n* . şi
trei - pa.: j praştie Astfel, în anul 1920, in Bucovina s-au obţi’ Jt 2 2 hl h l.ectar,
în Vechiul Regat 18.9 hl, iar media din România a fost de 18 >h’
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Grâul s-a cultivat mai ales de către agricultorii germani pe solurile bum
din valea Şiretului şi a Sucevei, de către şvabi Producţiile obţinute au fost
excepţionale şi din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ Dintr-o public.itn .i
Ministerului Industriei şi Comerţului a României din 1921, reiese că Romani.i
ocupa locul de frunte în cultura grâului in Europa Greutatea hectolilrică maxima
a grâului romanesc era de 84 kg cea minimă de 76.3 kg fată de 81. respectiv
75.8 kg la toate celelalte soiuri europene de grâu. in acea perioadă grâul galben
din Bucovina s-a recoltat cu o greutate hectolitrică maximă de 85.2 kg Acest soi
de grâu a fost cultivat cel mai mult de şvabii bucovineni Fără exagerare, se
poate spune. deci. că acest soi de grâu a fost cel mai bun din Europa din acea
vreme Dar şi după producţia medie pe ha grâul din Bucovina ocupa locul de
frunte, de exemplu pentru 1923 16 hl / ha in Bucovina, 13.8 hl / ha in Vechiul
Regat şi 13,2 hl / ha in medie în România
înspre coline, locul grâului a fost ocupat tot mai mult de secară Şi la
această cultură, prelucrarea deosebit de grijulie a pământului de către agricultorii
germani a dus la un loc de frunte al Bucovinei in România 1931 - 1935 10,3 hl /
ha in Bucovina. 8,1 hl / ha in Vechiul Regat şi 8,3 hl / ha in medie in România
La fel la orz şi ovăz, bucovinenii au obţinut cele mai mari producţii din
Romama
Orz 1923
Ovăz: 1923

Bucovina
România
Bucovina
România

15.5 hl
11,4 hl /
25,4 hl
16,1 hl /

/ ha. Vechiul Regat 11 0 hl / ha, media in
ha
/ ha. Vechiul Regat 16,5 hl / ha, media in
ha

Cultura ovăzului a fost puternic stimulată de existenta hergheliei din
Rădăuţi, mare consumator de ovăz Principalii producători de ovăz au fost, pe
lângă Fondul Religionar, agricultorii germani din zonă Această cultură a fost
preferată însă si de ţăranii germani din zona muntoasă, pe când cei din zona
grâului au preferat orzoaica
incepând cu anul 1930, agricultorii germani au încercat cu succes să
cultive ca specie nouă, soia Cu excepţie anilor reci şi ploioşi, recoltele au fost
satisfăcătoare. Mai ales soiurile precoce au dat producţii bune şi cu un procent
de 18% ulei in medie.
Mai rar ţăranii germani se ocupau de cultura rapiţei. în zona Cernăuţiului
a sporit la începutul secolului nostru cultura sfeclei de zahăr in acea perioadă,
accentul sporit pus pe creşterea animalelor a dus şi la sporirea ponderii culturilor
furajere, aspect observat mai evident după anul 1920. Acest fenomen s-a putut
constata şi în satele germane din câmpie, unde fâneţele şi păşunile bune au fost
puţine. Reducerea suprafeţelor cerealiere, după 1918, a dus la o vădită orientare
spre producţia legumicolă, în gospodăriile populaţiei germane Seclonii
legumicol a devenit în Bucovina o specialitate aproape exclusivă a g e rm a n ■ m
bulgarilor, mai ales in localităţile din apropierea oraşelor. Spre deosel
a
bulgari, legumicultorii germani preferau acele specii care se cultivau pe sui ■’ '<
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mai mari în câmp, adică varză, ceapă şi rădăcinoase. Celelalte specii legumicole
se cultivau pe suprafeţe mici in grădinile de pe lângă case
Coloniştii germani au avut o influenţă importantă şi in dezvoltarea
zootehniei. Tradiţiile vechi ale populaţiei autohtone în creşterea animalelor,
aveau în secolul al XVIII - lea câteva dezavantaje, o serie de rase prezentau
caractere degenerate, iar modul de întreţinere nu mai corespundea în multe
privinţe cerinţelor pieţii
Progresele obţinute în creşterea cabalinelor au fost un merit deosebit al
hergheliei din Rădăuţi, pe care nu o prezentăm aici mai detaliat, deoarece au
fost scrise deja câteva cărţi despre ea Herghelia a fost infiinţată în anul 1782 pe
domeniul Fondului Religionar Scopul iniţial a fost sprijinirea şi dotarea armatei.
Cu timpul. însă, cerinţele civile au devenit preponderente. Ţelul principal, in tot
timpul existenţei hergheliei, a fost menţinerea şi perpetuarea calului
moldovenesc de renume mondial, care în deceniile dinaintea stăpânirii austriece
era in pericol de dispariţie, in paralel s-a acordat o grijă deosebită ameliorăm
întregului şeptel de cornute şi verificării permanente a comportării raselor noi
importate.
Prin intermediul hergheliei s-a intensificat creşterea cailor în toate zonele
Bucovinei Astfel s-a ajuns ca în anul 1940, de exemplu, să existe în nordul
Bucovinei 20% din totalul efectivului de cabaline al României Spre deosebire de
populaţia locală, agricultorii germani se ocupau mai puţin de ţinerea cailor, ci în
special de creşterea selectivă a lor. Aveau în acest sens un şeptel valoros de
iepe de rasă şi la concursurile de animale de rasă, crescătorii germani obţineau
de obicei cele mai multe premii
Guvernul austriac a promovat pe lângă creşterea cailor ( prin Fondul
Religionar - herghelia din Rădăuţi, agricultorii germani ) şi creşterea bovinelor
Rasa locală răspândită a fost o linie a rasei podolice - panonice, erau animale cu
coarne lungi, cu păr lung de culoare sură şi cu producţie mică de lapte. Această
rasă, puţin pretenţioasă la furaje şi întreţinere a satisfăcut nevoile populaţiei
autohtone, care creştea bovinele mai ales pentru carne. O ameliorare esenţială
s a inceput în anii 30 ai secolului trecut prin importul rasei Zillerthal Rezultatele
ou fost insă nesatisfăcătoare, în urma neglijenţei în creştere şi nerespectării
menţinerii rasei curate. După câţiva ani s-a constatat o degenerare a rasei şi
sc/Viorea producţiei. De succes au fost încununate strădaniile şi măsurile
guvernului austriac, abia după închiderea graniţelor cu Rusia şi România pentru
importul do bovine ieftine de carne din Basarabia şi Moldova, in scop preventiv
vf)t<'!niwf<) - sanitar. Abia de atunci încoace s-a observat o îmbunătăţire calitativă
in şeptHwl de bovine din Bucovina. Printr-o hotărâre guvernamentală, Bucovina a
fost lmpflrţit.1 In trei zone de creştere pentru câte o rasă anume de bovine: în
zona de ş»v. şi de deal rasa de Berna, în zona premontană rasa Pinzgau şi în
zona de munte r.isa brună şi sură ameliorată cu rasa Oberinntaler. Cele peste
100 de staţiuni de ameliorare ale hergheliei din Rădăuţi se preocupau şi de
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îmbunătăţirea raselor de bovine. într-un timp relativ scurt, şeptelul din Bucovin.i
a fost apreciat ca având animalele cele mai frumoase şi cu cea mai mare
producţie de lapte, în comparaţie cu ţările vecine. Pe lângă rasele de bovine
amintite, ulterior s-a mai importat valoroasa rasă Simmentaler, preferată mai
ales de şvabi Dată fiind lipsa de păşuni în zonele de câmpie, numărul de bovine
in gospodăriile şvăbeşti a rămas relativ mic; în satele germane de munte, insă,
creşterea bovinelor a sporit, punându-se accent pe creşterea unui tineret
valoros, în vederea obţinerii unei producţii mari de lapte şi a prelucrării şi
valorificării ei superioare.
Creşterea ovinelor a avut o importantă măre în Bucovina, mai ales lâ
populaţia autohtonă în comunele cu populaţie germană ea a avut, ca şi
creşterea caprelor, un rol subordonat Porcinele au fost crescute in general în
gospodăriile populaţiei pentru carne şi aproape exclusiv pentru nevoile proprii
Abia după anul 1930, când în România s-a răspândit producţia industrializată de
Bacon. creşterea porcinelor s-a practicat în mod mai intensiv şi de către
agricultorii germani Două rase au fost mai răspândite: cea autohtonă încrucişată
cu Yorkshire şi o rasă germană importată.
Avicultura a avut, la fel. un rol subordonat nevoilor gospodăreşti, în toată
Bucovina Rar şi doar in număr mic s-au ţinut păsări pentru vânzarea pe piaţă.
Mai puţin evidente sunt contribuţiile populaţiei germane în silvicultura
Bucovinei, ramura economică de bază a regiunii. în anul 1775, aproximativ 60%
din suprafaţa regiunii era acoperită cu păduri Ele constituiau una din marile
bogăţii ale Bucovinei. Cea mai mare suprafaţă silvică a fost proprietatea
Fondului bisericesc ortodox. Primii specialişti in silvicultură, în exploatarea
modernă a pădurilor şi a lemnului, cât şi în noua ramură industrială, cea a
sticlăriei, au fost coloniştii germani aduşi din Bohemia. Tot coloniştii germani au
fost cei care au încercat să ajungă pe noi pieţe de desfacere prin plutărit. Mari
cantităţi de lemne din Bucovina au ajuns astfel, deja in jurul anului 1850, în
porturi şi au fost folosite în construcţii navale, in anul 1918, in Silvicultura
Bucovinei îşi găseau loc de muncă 28 000 de oameni, iar în anexele silviculturii
încă 23.000.
Această sumară prezentare a contribuţiei agricultorilor germani la
dezvoltarea relaţiilor agrare din Bucovina, nu vrea să micşoreze cu nimic aportul
tuturor ţăranilor din Bucovina la dezvoltarea şi emanciparea economică a
regiunii. Succesele şi progresele obţinute au fost rezultatul muncii tuturora in
contextul situaţiei politice, sociale, economice şi culturale la momentul dat
Scopul lucrării este de a reaminti de existenţa şi strădaniile populaţiei germane
din această zonă, deoarece există pericolul că acestea să fie ignorate sau uitate
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Zusammenfnssung
Au! grund von zahlreichen Angaben veransehaulicht clor Autor des Artikels die
Rolle der deutschen Kolonisten v/ah ren d der habsburgischen Besatzunq und nach deren
Einverleiblirig in der mmamschen Staat ( 1918 )
Durch intensive LandvviMschalt. indem sie die nene Technik und nene Verfahren
g e b ra u c h te n und nene P fla n ze n g a ttu n g e n und Tierrassen brachten. trugen die
deutschen Kolonisten neben den Einheimischen dazu bei, dass in der Bukowina die
grossten Agrarproduktionen Oesterreich-Ungarns und Rurnaniens ( nach 1918 )

V O L U N T A R II B IJ C O V IN L N I IN R Ă Z B O IU L P E N T R U
ÎN T R E G IR E A Ţ Ă R II
DUMITRU VATAMANIUC

Există o orientare mai generală, când se evocă marile evenimente din
istoria noastră naţională şi ea priveşte aducerea în prim plan, cu precădere, a
personalităţilor cu rol important în desfăşurarea lor. Acestea sunt exponenţii
celor mulţi, care intră în istorie cu nume colective. Oferă un asemenea exemplu poate cel mai elocvent - voluntarii bucovineni pe fronturile de luptă în războiul
pentru întregirea ţării.
Izbucnirea primului război mondial în iulie 1914 găseşte mulţi bucovineni
în "ţară” , care se înrolează în armata română şi luptă pe fronturile din Muntenia şi
Moldova Mulţi bucovineni trec. pe de altă parte, graniţa şi intră în armata
română. Un ziar. Viaţa nouă, care începe să apară la Cernăuţi în ianuarie 1912,
ca din 1 noiembrie 1914 să se mute la Suceava, ia atitudine împotriva exodului
de bucovineni care treceau graniţa să se înroleze in armata română. Ziarul
publică ample reportaje privind vizita în Bucovina a oficialităţilor de la Curtea din
Viena şi se pronunţă pentru loialitatea faţă de împărat. îşi găseşte loc în
coloanele ziarului şi politica pe care o ducea Aurel Onciul şi asociaţii săi
Orientarea politică a Vieţii noi mergea împotriva mişcării generale din Bucovina
pentru unirea cu România şi ziarul se vede silit să-şi sisteze apariţia în 27
decembrie 1914.
Stăpânirea austriacă mobilizează în Bucovina nu mai puţin de 30.000 de
oameni, în marea lor majoritate ţărani, pe care îi înrolează în armată şi ii trimite
pe fronturile de luptă din Galiţia şi Italia. Bucovina este teatru de război şi in trei
ani trece de şase ori de sub stăpânirea austriacă sub cea rusească. Bătrânii,
femeile şi copiii, rămaşi acasă, sunt supuşi la rechiziţii, săparea de tranşee şi
diferite corvezi. Presa consemnează execuţii, prin spânzurătoare, pentru
nesupunere şi colaboraţionism.
Românii bucovineni sunt încorporaţi în cele trei regimente: Regimentul
22 de miliţie teritorială, regimentul 41 de infanterie şi Regimentul 9 de dragoni
Contingente importante de bucovineni sunt încorporate şi în alte unităţi militare
din imperiu. Regimentul 41 de infanterie luptă la Rarancea şi Toporăuţi în august
1914, cu pierderi grele. Regimul 9 de dragoni este decimat in primele lupte din
Galiţia, iar patru escadroane sunt trimise să lupte, din lipsă de cai. pe fro n tu rile
din Germania. Pierderile grele pe care le suferă, fac ca Regimentele 22 şi î •>."*
fie refăcute de peste 20 de ori cu noi elemente din ce in ce mai vârstnice y d »
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ce în ce mai tinere Odată cu intrarea României in război, în august 1916,
unitătile militare formate din bucovineni sunt trimise de pe frontul din răsărit pe
cel din Italia.
Prizonierii bucovineni de pe fronturile de luptă din Bucovina şi Galiţia şi
cei transilvăneni, internaţi în lagărele din Rusia, sunt cei dintâi care îşi declară
independenţa faţă de Austria şi se orientează spre România. Desfăşoară în
acest sens o vie propagandă şi formează detaşamente militare, care pleacă la
laşi să lupte pe fronturile din Moldova împotriva ocupaţiei germane. Voluntarii
bucovineni şi transilvăneni scot la Kiev, in 20 iulie 1917, ziarul Rom ânia Mare,
un titlu care vorbeşte de la sine, şi cu subtitlul Foaia v o lu n ta rilo r rom âni din
A u stro -U n g a ria Foaia este redactată de Sever Bocu, din partea voluntarilor
transilvăneni, şi de Filaret Doboş, din partea voluntarilor bucovineni. Editorialul
programatic Către s o ld a ţii R om âniei Mari, din primul număr, este semnat de
Octavian Goga şi datat 1 iulie 1917. Adresează cuvinte mişcătoare către
voluntari, chemaţi să lupte pentru înfăptuirea idealului de unitate naţională.
Filaret Doboş adresează şi el un apel, Către fra ţii B u co vin e i, în care cere
alipirea provinciei la România "R om ânii din Ardeal şi Bucovina - cere el
din
Maramureş, Crişana şi Banat să ne alipim de România liberă şi să facem o
Românie Mare". Suntem in iulie 1917. înainte de marile bătălii de la Oituz şi
Mărăşeşti şi cu mai bine de un an înainte de convocarea la Cernăuţi a
C o n s titu a n te i B u co vin e i, din 27 octombrie 1918, care hotărăşte unirea
Bucovinei cu România. Găsim in ziar informaţii bogate cu privire la organizarea
unitătilor de voluntari in Rusia europeană şi în Siberia, pregătirea lor militară şi
spiritul care îi însufleţeşte. Sunt de mare interes informaţiile în legătură cu
colaborarea voluntarilor români cu cei cehi. Este elogiată prezenţa lui Thomas
Garrigue Masaryk, viitorul preşedinte al Cehoslovaciei, care organizează
detaşamente de voluntari cehi şi care colaborează cu voluntarii români. In 29
noiembrie 1917 se ţine la Kiev Adunarea Naţiunilor din Austro-Ungaria, la care
participă 5.000 de delegaţi, prizonieri in Rusia: cehi. slovaci, poloni, croaţi, sârbi
şi români Raportul este prezentat de Masaryk şi iau cuvântul din partea
românilor Sever Bocu şi Filaret Doboş, care caracterizează Imperiul austro-ungar
ca "p e rfid " şi salută "neam urile unite în lupta contra sa" Adunarea adoptă o
M oţiune in care se arată că, atâta timp cât popoarele reprezentate prin
pn/ohifirii din Rusia "nu vor II dobândit deplina lor neatârnare şi unitate
naţională m ii va II pace durabilă in Europa şi in lume".
, I ’n/onlerii din Siberia formează Corpul II de voluntari, care număra peste
000 dc soiri;iţi \.i ofiţeri in adunarea pe care o tin în 29 octombrie 1918 arată
c.1 im t ontmu.iu luptn împotriva Puterilor Centrale. De o importanţă aparte este
dodoraţi.'i (:<■ ■ ie ’ o (ac in această adunare "Declarăm si proclamăm toate
pro vinciile n u n .m o ş ii Tran-.ilvania. Banatul. Crişana, Maramureşul şi Bucovina
din M onaihia A u ir o - l Ingarâ. desfăcute de către această împărăţie şi realipite la
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regatul lib e r român, cu care din acest moment ele alcătuiesc un si.u m ui.ii M m
şi independent, iar lo cu ito rii acestor provincii se declară cetăţeni a i R o m a .......
M ari". Declaraţia este independentă de proclamarea unirii But ................
România, cu o zi mai înainte şi anticipează Marele Act al Unirii de la Alba lului
din 1 decembrie 1918.
Corpul al II - lea de voluntari scoate şi o publicaţie. Gazeta T ra n silva n ie i
şi B u co vin e i, care apare în octombrie - decembrie 1918. Nu am văzut nici un
număr din ea
Filaret Doboş publică in R om ânia Mare, număr de număr, articole in
care prezintă situatia din Bucovina. Insistă şi asupra poziţiei ziarului Viaţa noua
din Suceava faţă de înrolarea de voluntari în armata română. Critică, de
asemenea, în termeni severi, orientarea politică antiromânească a lui Aurel
Onciul. cum vor face şi alţi intelectuali bucovineni. Din ziar aflăm că austriecii au
spânzurat la Cernăuţi, numai în două luni, peste o sută de persoane pentru
trădare faţă de Curtea din Viena. Rom ânia Mare publică reportaje in care
prezintă sosirea voluntarilor la laşi. Ei sunt întâmpinati de I. I C. Brătianu, primul
ministru, Octavian Goga, Ion Nistor. Nicolae lorga Ion Nistor vorbeşte de
suferinţele Bucovinei şi de "nevoia rea lip irii ei la ţara-m am ăV Filaret Doboş
informează şi asupra situatiei de pe fronturile din Moldova; prezintă marile bătălii
de la Mărăşeşti şi Oituz şi-l evocă pe Ion Grămadă, căzut in fruntea plutonului
său în luptele de la Cireşoaia
Voluntarii transilvăneni stau în atenţia lui Sever Bocu. care va evoca mai
târziu prezenţa sa in Rusia, in mijlocul compatrioţilor săi.
Rom ânia Mare apare într-o vreme de incertitudini în victoria aliaţilor
împotriva Puterilor Centrale. Merită cu atât mai mult să preţuim poziţia fermă a
ziarului în lupta pentru înfăptuirea idealului nostru de unitate naţională
Rom ânia Mare apare la Kiev până în decembrie 1917 şi probabil două
numere, pe care nu le-am văzut, in 1918 Din ianuarie 1918, Rom ânia Mare îşi
continuă apariţia la Paris, ca Foaia v o lu n ta rilo r şi s o ld a ţilo r rom âni in Franţa.
Desfăşoară o propagandă susţinută pentru recunoaşterea de către Marile Puteri
a graniţelor ţării. îşi încetează apariţia în aprilie 1919.
Soldaţii bucovineni şi transilvăneni de pe fronturile de apus scot la Viena,
cu începere din 8 / 2 1 noiembrie 1918, săptămânalul T im p u l nou, un titlu, de
asemenea, semnificativ, şi cu subtitlul: Foaia s o ld a ţilo r rom âni Ziarul este
condus de suceveanul Filimon Taniac. până în iunie 1919, când îşi suspendă
apariţia. T im p u l nou este organul de presă al S enatului central al o fiţe rilo r şi
s o ld a ţilo r ro m â n i d in Viena Senatul avea două secţii militare: una pentru
Bucovina, condusă de Constantin Isopescu-Grecu, mai târziu profesor de drept
la Universitatea din Cernăuţi, şi o secţie militară pentru Transilvania, condusă de
luliu Maniu. Editorialul programatic din primul număr, Ceasul lib e rtă ţii, insistă
asupra trimiterii românilor pe toate fronturile din Europa, să lupte pentru o cauză
străină împlinirii idealului lor de unitate naţională. "Statul austro-ungar - proclamă
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ziarul - s-a prăbuşit". Ziarul considera că monarhia austro-ungară nu mai putea
avea nici un drept la viaţă şi face apel către soldaţi şi ofiţeri să nu se înroleze in
armate străine. Ziarul comentează în termeni critici manifestul împăratului Carol,
cum face, de altfel, şi România Mare. şi publică hotărârile luate la Alba-lulia în 1
decembrie. După înfăptuirea actului Marii Uniri, Senatul central al ofiţerilor şi
soldaţilor din Viena se dizolvă şi agendele sale le preia o locotenenţă care ţine
legătura cu Transilvania îndeplineşte această sarcină Constantin IsopescuGrecu. Timpul nou apare în continuare, ca o publicaţie independentă, sub
conducerea lui Filimon Taniac, cu numele căruia ne întâlnim şi mai târziu în
presa bucovineană.
Grigore Nandriş publică în Calendarul poporului din 1930, scos de
Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, un studiu,
Contribuţia Bucovinei la războiul pentru întregirea neamului, cu tabele ale
soldaţilor bucovineni pe fronturile de luptă în România şi ale prizonierilor
bucovineni în diferite ţări
Soldaţi şi grade inferioare
J u d e ţe le

V e c h iu l

Ita lia

R u s ia

F ra n ţa

S ib e ria

V a ria

14

10

21

19

T o ta l

R egat

Câmpulung

20
27
41
37
27

485
399
278
220
327

18
31
24
25
33

TOTAL

152

1.709

131

Cernăuţi
Storoiineţ

Rădăuţi
Suceava

30

555
464
388
296
425

72

2.128

12

21

43

j

Un alt tabel dă numărul ofiţerilor bucovineni, după corpurile de voluntari
din care au făcut parte.
Intraţi direct in armata rom ână........................ 92
Legiunea română din Italia.............................. 66
Corpul voluntarilor ardeleni şi bucovineni
din R u s ia .................................. ......................... 52
Legiunea voluntarilor din R u s ia ..................... 13
TOTAL

c

.233

i )n .il treilea tabel indică numărul ofiţerilor voluntari, morţi pe front în
taberele do oncentrare şi ca urmare a invalidităţii

VOLUNTARI BUCOVINENI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIRI. A lA m i

. 'f ii

Ofiţeri voluntari morţi în război........................16
Ofiţeri voluntari morţi în tabere sau în urma
invalidităţii de război..........................................4
T O T A L ................................................................20
Grigore Nandriş explică numărul mare de voluntari din Italia prin afinităţi
de neam şi limbă. în realitate soldaţii bucovineni, scoşi de pe fronturile de luptă
din răsărit, nu mai voiră să lupte. Informaţiile privind voluntarii bucovineni din
Rusia şi Siberia nu reflectă realitatea
Suntem în măsură să îmbogăţim informaţia din studiul lui Grigore
Nandriş, din 1930 La Cernăuţi începe să apară, din 8 martie 1932, ziarul
V o lu n ta ru l bucovine an, care îşi continuă apariţia până în decembrie 1938 Este
organul de presă al U n iu n ii fo ş tilo r v o lu n ta ri, regionala B ucovina, cu bogate
informaţii despre voluntarii bucovineni Aici apar cu numele, localităţile de origine
şi fronturile pe care luptă. Problema principală care stă in atentia ziarului priveşte
împroprietărirea voluntarilor. Dificultăti mai mari se întâmpină în judeţul Rădăuţi,
unde suprafeţele de pământ erau mai mici în raport cu numărul voluntarilor.
Ziarul se preocupă, pe de altă parte, de încadrarea voluntarilor in muncă şi nu se
veae de nicăieri că reclama pentru ei sume băneşti din partea statului.
Administraţia Căilor ferate din Bucovina convine să-i angajeze la lucrări în
subordinea sa. Un tabel, foarte instructiv, dă numele voluntarilor şi tronsoanele
de cale ferată, la care se angajează sâ lucreze. O imagine asupra voluntarilor
bucovineni ne facem din tabelele cu propuneri pentru decorare. Unul din tabele,
făcut pe judeţele din Bucovina, înscrie 740 de nume. Un alt tabel propune
voluntarii pentru decorare pe judeţele, oraşele şi comunele din Bucovina Pe
primul loc se situează judeţul Rădăuţi, cu 631 de voluntari, căruia îi urmează
judeţul Storojineţ, cu 382 de voluntari, judeţul Suceava, cu 349 voluntari, judeţul
Câmpulung, cu 240 voluntari şi judeţul Cernăuţi, cu 232 voluntari. Aceste date le
extragem din cele câteva tabele publicate de ziar, date publicităţii intre 1932 1938. Problema ar putea fi urmărită, sistematic, după M o n ito ru l o fic ia l Aceste
tabele au dezavantajul că nu specifică pe care front au luptat voluntarii, insă au
avantajul că dau numele voluntarilor pe judeţe şi comune
Goethe spunea că cifrele nu guvernează lumea, dar arată cum este
guvernată. Deşi în număr mare, dispersaţi însă pe fronturile de luptă, voluntarii
bucovineni nu schimbă desfăşurarea conflagraţiei mondiale Acţiunile lor au o
importanţă morală şi internaţională, prin punerea in practică a principiilor
wilsomene, cu privire la autodeterminare. înainte ca ele să fie proclamate şi au
arătat lumii că prin libera voinţă şi nu prin cuceriri se înfăptuieşte idealul nostru
de unitate naţională
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DES VOLONTA1RES DE BUCOVINE
DANS LA GUERRF. POUR L'IN T E G R ITE DU PAYS
- resume -

GENERAŢIA MARII UNIRI 1«>I8: BUCOVINA
Pendant la premiere guerre mondiale, les Roumains des terriloires occupes par

l'Empire austro-hongrois ont ete obliges de lutter dans l'armee des Habsbourgs

V L A D IM IR T R E B IC I

L'auteur de l'article presente les actions des volontaires roumains - se trouvant
en Russie, en Italie et dans d'autres pays - deroulees entre 1917 et 1918, et qui o nt

“Ubi sunt qui ante nos
In mundo iuere ?
"Vădite ad superos, transito
ad inferos
"Si vultis vide re".

contribue a faire la Grande Union de 1918.

La a 75 - a aniversare a Unirii Bucovinei cu Patria-Mamă aducem
omagiul de recunoştinţă şi de admiraţie vrednicilor bărbaţi care ,şi-au legat,
pentru vecie, numele lor de acest eveniment istoric Fapta lor, împreună cu cea a
fraţilor lor din Transilvania şi Basarabia, se înscrie in cel mai important act istoric
Marea Unire şi crearea României Mari.
Despre Unirea Transilvaniei,
decembrie 1918. s-a scris, chiar şi
schimb, despre Unirea Basarabiei
Bucovinei, foarte puţin Abia după
falsificată şi ascunsă în mare măsură,

Banatului, Crişanei şi Maramureşului, la 1
în perioada totalitarismului comunist. în
nu s-a scris nimic, iar despre Unirea
Revoluţia din Decembrie 1989 istoria,
începe să fie recuperată

Generaţia Unim are o semnificaţie istorică şi spirituală care depăşeşte
coordonatele demografice. Sensul acesteia este asemănător cu cel al generaţiei
revoluţiei din 1848, al generaţiei Unirii Principatelor Române din 1859 Este deci
vorba ae o generaţie legată de un ideal care grupează bărbaţi de diferite vârste
şi aparţinând unei categorii sociale diferite, reprezentând întregul popor
in anul în care s-a înfăptuit Unirea Bucovinei, principalii autori sau actori
se aflau in vârsta deplină a bărbăţiei, cu excepţia arhipresviterului Dionisie
cavaler de Bejan, preşedinte de onoare, în vârstă de 81 am. Preşedinte al
S o c ie tă ţii pe n tru C u ltura şi Literatura Rom ână în B ucovina, preşedinte al
S o cie tă ţii M a zililo r ş i R ăzeşilor din B ucovina, părintele Dionisie Bejan
simboliza trecutul Bucovinei istorice, întruchipa prezentul şi viitorul ei cu acea
declaraţie emoţionantă "Acum slobozcştc pc robul Tău. Stăpâne, după cuvântul
ITiu. in pace, că o chii mei văzură mântuirea Ta", adaptând textul biblic al
areptului Simeon, cu "mântuirea neamului meu"
in schimb, ceilalţi autori aveau vârste cuprinse între 41 şi 54 ani. lancu
cavaler de Flondor avea 53 ani. Grigore Grigorovici, 47 ani. Ion Nistor, 42 ani,
Radu Sbiera 42 ani, Sextil Puşcariu. 41 am. Aurel Onciul, 54 ani Generalul
Zaaik, cei ce se aflase în fruntea Diviziei a VIII - a, care intrase, la 11 noiembrie-
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1918 în oraşul Cernăuţi, avea 51 Doar cei ce împlântaseră steagul tricolor pe
turnul primăriei ( "M ag istra t") erau tineri de 20 - 22 am.
Dacă luăm lista Consiliului National Român din ziua istorică de 27
octombrie 1918, numărând 50 persoane şi completată. în ziua de 25 noiembrie,
cu încă 50 de persoane, din rândul refugiaţilor români, întorşi din pribegie, ca şi
al altora, prima constatare este că marea majoritate erau intelectuali: profesori,
preoţi, învăţători, jurişti, intâlnim însă şi nume de meseriaşi şi de ţărani.
Cel ce va scrie istoria completă, veridică a Bucovinei, are datoria să
pună în evidenţă un capitol de istorie politică, socială şi culturală intitulat: geneza
şi evoluţia intelectualităţii româneşti din Bucovina, rolul ei în mişcarea naţională,
participarea ei la Unirea din 1918.
Se va vedea atunci cât de importante au fost şcolile din Bucovina, in
frunte cu cel mai vechi liceu, înfiinţat la 16 decembrie 1808, devenit liceul "Aron
Pumnul", celelalte licee, dar mai ales Universitate", din Cernăuţi, care a luat fiinţă
în 1875, Institutul teologic ( 1827 ), devenit Facultatea de teologie a Universităţii
cernăuţene, in 1875.
Un asemenea capitol va include şi rolul diferitelor societăţi naţional culturale, în primul rând, al S o cie tă ţii pentru C u ltura ş i L iteratura R om ână în
B u co vina , ctitorită, la 1 mai 1862. de fraţii Gheorghe şi Alecu Hurmuzachi,
sprijiniţi de alţi cărturari bucovineni, printre care marele Aron Pumnul. Necesară
este şi evocarea rolului societăţilor academice române de la Universitatea din
Cernăuţi. începând cu glorioasa A rb o ro a sa ( 1875 ) a lui Ciprian Porumbescu,
Constantin Morariu, Zaharia Voronca, Eugen Siretean şi Ortizie Popescu, figuri
legendare ale procesului judiciar din 1877
Ne-am ales ca motto al comunicării noastre strofa a doua a celebrului
cântec studenţesc Gaudeamus igitur ! Dacă. întrucâtva forţat, vom echivala ad
superos cu "împărăţia cerurilor" iar ad inferos cu iadul, ne vom întreba retoric:
Unde sunt cei ce au fost autorii sau actorii Unirii ? Vom răspunde că ei sunt ad
superos. binemeritând aceste locuri. Se află unii şi ad inferos ? Istoriografia de
până acum l-a trecut aici pe Aurel Onciul, sentinţă care nu a fost revizuită până
astăzi, dar nici măcar rediscutată.
Aniversările prilejuiesc întotdeauna reflecţii, meditaţii, însoţite adesea de
mvitatia de a "reciti" istoria, uneori, de a o "rescne", atunci când este cazul. Aşa
s-a întâmplat Ia bicentenarul Revoluţiei Franceze ( 1989 ), care a generat multe
discuţii, controverse, sugestii de revizuire .. Credem că acelaşi lucru se impune
cu istoria Unirii Bucovinei, a unor capitole, a unor personalităţi. Dacă luăm în
considerare că în condiţiile demografice din România distanţa dintre două
generaţii succesive este de 25 - 27 ani ( valoarea internaţională fiind de 30 am ), ,
inseamn.l că de la actul istoric din 1918 până în 1993 s-au desfăşurat cam trei
generaţii 1918 - 1943, 1944 - 1969 şi 1970 - 1993. Fiecărei generaţii îi poate fi
asociată o mentalitate, marcată evident şi de conjunctura istorică cu
evenimentele sale Prima generaţie a cunoscut acea secvenţă istorică când

Bucovina făcuse parte din România Mare. Urmează celelalte gcnoinţn 1.'»•» au
cunoscut "teroarea" istoriei în modul cel mai violent: cei 45 de ani d-- tot.ilil.-mv i
comunist. Istoria a fost falsificată, generaţii succesive au fost lipsite lo
cunoaşterea adevărului. Istoriografia Bucovinei a cunoscut o situaţie şi mm
dramatică. Din 1940 şi, respectiv, din 1944, Bucovina a fost "detrunchiatâ moi
mult de jum ătate a fost anexată de U.R.S.S., din 1991 succedându-i Ucraina, ai
mai puţin de jumătate continuă să facă parte din România ( fostele judeţe
Câmpulunq Moldovenesc, Suceava, mai mult de jumătate din fostul judeţ
R ă d ă u ţi).
Nu vom relua istoria istoriografiei româneşti privind Bucovina, examen
pe care îl vor face istoricii de meserie, în lumina adevărului obiectiv şi
nepărtinitor. Ştim cât de mult au dăunat şi continuă să dăuneze amatorismul,
hagiografiile, improvizaţiile, stimulate de patriotismul fals, retoric. Vom formula
câteva reflecţii ale cuiva care face parte din generaţia 1918 - 1944.
Eram obişnuiţi, la liceu, în timpul studiilor la Universitatea din Cernăuţi cu
două date ale unirii: 27 octombrie* şi 28 noiembrie 1918 şi cu două personalităţi:
lancu Flondor şi Ion Nistor.
S-a produs penibila ruptură dintre lancu Flondor şi Ion Nistor. Primul se
retrage din viaţa publică şi, la vârsta de 59 am, moare ( 1924 ). Scena politică
este dominată, până în 1940, de Ion Nistor. Treptat, s-au constituit două grupări:
"flondoriştii" şi "nistoriştii". în mod corespunzător, importanţa se acorda fie actului
de la 27 octombrie, fie celui din 28 noiembrie. Printre partizanii lui lancu Flondor
se numărau o serie de intelectuali, profesori mai ales. Societatea pentru
C u ltu ra ş i L ite ra tu ra Rom ână d in B ucovina, în frunte cu prof. Grigore Nandriş,
preşedinte al acesteia ( 1929 - 1942 ) îi grupa pe cei mai mulţi dintre aceştia.
Aderenţii lui I Nistor, în număr mare erau grupaţi mai ales în Partidul Naţional
Liberal, al cărui preşedinte pentru Bucovina a fost Ion Nistor, profesor la
Universitatea din Cernăuţi, încă de pe vremea Austriei ( 1912 ), membru al
Academiei Române ( 1915 ), primul rector al acesteia după românizare,
parlamentar şi ministru. Cu 11 ani mai tânăr ca lancu Flondor. Ion Nistor i-a
supravieţuit acestuia 38 de ani; s-a stins din viaţă la vârsta de 86 de ani, în 1962,
după ce a avut să cunoască ororile regimului comunist din România, inclusiv o
detenţie de cinci ani ( 1950 - 1955 ) în închisoarea de la Sighet.
fslu încercăm noi - nu avem calitatea ! - să revizuim sau să rescriem
istoria. Vom spune doar că în perioada interbelică actul unirii Bucovinei a fost cel
descris de Ion Nistor.
Datorită inerţiei, atât de caracteristică istoriografiei, această imagine s-a
transmis din generaţie în generaţie, până în zilele noastre.
Să reluăm evenimentele din 1918 şi să încercăm să prezentăm
"actanţii".
La 27 octombrie 1918, adunarea care s-a declarat Constituantă a ales am mai spus - Consiliul Naţional Român, cu următoarea conducere:
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Preşedinte:
Vicepreşedinţi;

lancu Flondor
1. Dionisie Bejan
2. Dorimedont Popovici ( "D o ri")
3. Sextil Puşcariu

Secretari:

1. Vasile Bodnărescu
2. Radu Sbiera
3. Laurentie Tomoiagă

Casier:
Gheorghe Băneescu
Guvernul ales de către Consiliul Naţional Român era compus din
membrii:

1. Preşedinte şi ad-interim la ju s tiţie ............ lancu Flondor
2. Externe........................................................ Sextil Puşcariu
3. Interne......................................................... Dori Popovici
4. F inanţe........................................................Nicu Flondor
5. Apărarea Naţională ad-interim ................Nicu Flondor
6. Agricultura...................................................Gheorghe Sârbu
7. In stru cţie ....................................................Radu Sbiera
8. Comerţ şi industrie................................... Max Hacman
9. C ulte............................................................ pr. Ipolit Tarnavschi

10. Afaceri sociale şi alimentaţie publică........ Vasile Marcu
11. Lucrări p u blice ............................................. Aurei Ţurcan
12. Comunicaţii, poştă şi te le g ra f....................Cornel Tarnovieţchi
13. Salubritate publică...................................... dr. Octavian Gheorghian
Toţi aceştia erau "secretari de stat". Maitârziu, D. Marmeliuc va fi numit
titular la Apărarea Naţională. Fusese voluntar în Armata Română, rănit pe front,
decorat cu înalte ordine.
După ce au revenit la Cernăuţi refugiaţii Bucovinei din Vechiul Regat şi
completarea Consiliului Naţional Român, a avut loc actul din 28 noiembrie 1918.
Caracteristică este componenţa delegaţiei Bucovinei care a prezentat la laşi
hotărârea Congresului general al Bucovinei de Unire a Bucovinei cu România:
1. lancu Flondor
2. Mitropolitul Vladimir de Repta
3. Ion Nistor
4. Dionisie Bejan
5. Eudoxiu Hurmuzachi
6. dr. Octavian Gheorghian
7. Radu Sbiera
8. Vasile Bodnărescu
9 Gheorghe Şandru
10. Vasile Marcu
11. Dimitrie Bucevschi
12. Gheorghe Voitcu
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13. Vasile Alboi Şandru
14. loan Candrea
15. Stanislav Kwiatkowski ( din partea polonezilor)
Pentru a identifica toate forţele politice şi personalităţile care au pregătit
şi au participat la actul unirii să-i amintim pe semnatarii "Apelului" publicat în
G lasul B u co vin e i, din 22 octombrie 1918 ( în ordine alfabetică ): George
Băncescu, Dionisie cavaler de Bejan, dr. Isidor Bodea. dr. Vasile Bodnărescu, dr
Octavian Gheorghian, dr. Max Hacman, dr. Cornel Homiuca, dr. Vasile Marcu,
Alecu Procopovici, dr. Eudoxiu Procopovici, dr. Sextil Puşcariu, Gheorghe
Şandru, dr. Valerian Şesan, Alexandru Vitencu.
Se cuvine amintit şi "Apelul" răzeşimii, semnat de nouă reprezentanţi, toţi
cu titlul de "cavaler de
Se va fi remarcat că din rândul persoanelor menţionate mai sus lipsesc
numele lui Constantin cavaler de Isopescul-Grecul, George Grigorovici, aceştia
figurând în Consiliul Naţional Român, precum şi numele lui Aurel cavaler de
Onciul, exclus din Consiliul Naţional Român.
Pentru sistematizare, să-i orânduim pe "cohorte" pe cei ce au pregătit şi
au participat la Unirea Bucovinei:
1. Foşti deputaţi în parlamentul din. Viena ( Abgeordnetenhaus ), în dieta
provinciei ( Landestag ), primarii aleşi legal, mazilii şi răzeşii, alte persoane
etc.;
2. Foştii refugiaţi bucovineni în Vechiul Regat;
3. Foştii voluntari bucovineni în Armata Română care au căzut eroic, cum au
fost Ion Grămadă, Lascăr Luţia, Iustin Breabăn, Turtureanu;
4. Foştii prizonieri în Rusia şi în alte ţări, din rândul Armatei austro-ungare.
Desigur, hotărâtoare a fost contribuţia celor ce au acţionat în Bucovina,
în frunte cu lancu Flondor, considerat omul providenţial al Bucovinei. Importantă
a fost, fără îndoială, acţiunea refugiaţilor care au militat pentru intrarea României
în război alături de puterile Antantei, în vederea unirii Bucovinei şi Transilvaniei
cu România, in această acţiune un rol important l-a avut dr Emilian Sluşanschi (
1877 - 1916 ), un adevărat tribun, a cărui moarte prematură a fost deplânsă de
N. lorga.
Toţi şi-au câştigat merite, dar ele sunt, fireşte, inegale Istoria "nescrisă"
a Bucovinei va trebui să aşeze pe fiecare după meritele sale.
Cazul cel mai dramatic este acela al lui Aurel cavaler de Onciul ( 1864 1925 ). Fiu al ilustrului profesor de la Facultatea de teologie din Cernăuţi, preot
Isidor cavaler de Onciul, fost e le v ‘la Theresianum, student la universităţile din
Cernăuţi şi Viena, doctor în drept, Aurel Onciul a jucat un rol important în viaţa
politică a Bucovinei. Prieten şi colaborator al lui lancu Flondor, s-a despărţit de
acesta în zilele hotărâtoare din octombrie - începutul lui noiembrie 1918. A fost
de acord cu împărţirea Bucovinei între români şi ucrainieni, atrăgându-şi
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oprobriul românilor într-o scrisoare adresată lui lancu Flondor îşi recunoaşte
greşeala
La 75 de ani de la Unirea Bucovinei cu România, evenimentul istoric din
1918 trebuie bine pus în lumină, pe baza valorificării surselor de arhivă. De
aceea trebuie primită cu speranţă recenta lucrare a istoricului sucevean, prof.
Mihai lacobescu ( Din istoria Bucovinei, voi. I, Editura Academiei Române,
1993 ) şi aşteptată cu cel mai mare interes apariţia cărţii juristului Radu
Economu ( Unirea Bucovinei 1918 ), aflată sub tipar la Editura Fundaţiei
Culturale Române.
Sunt aşteptate monografii consacrate lui lancu Flondor, Ion Nistor, altor
personalităţi, scrise fără tendinţe hagiografice sau denigratoare, în spiritul lui sine
ira et studio.
Asemenea monografii ar putea avea ca model celebrele vieţi paralele
ale lui Plutarh. lancu Flondor ar putea fi asemuit cu luliu Maniu, de pildă.
Prin Unirea cea Mare, Transilvania ( inclusiv Banatul, Crişana şi
M aram ureşul) a adus ca zestre teritorială circa 102.000 km2, Basarabia, 44.000
km2, iar Bucovina, cea mai mică provincie, a intrat în România Mare cu 10.442
km2. Numărul personalităţilor ca şi semnificaţia lucrării lor nu este proporţională
cu mărimea teritoriului.
Se cuvin valorificate manuscrisele, însemnările, memoriile care se află
în posesia familiilor personalităţilor amintite. Un distins cărturar basarabean, ing.
Alexandru Chiriac, a depus o muncă stăruitoare publicând "medalioanele" celor
135 membri ai Sfatului Ţării care, la 27 martie 1918 ( stil v e c h i) a hotărât unirea
Basarabiei cu România. Această frumoasă faptă ar putea servi ca imbold şi
pentru istoricii Bucovinei, judecând după forţele ştiinţifice de care dispun centrele
universitare de la laşi şi Suceava, la care adăugăm recent o înfiinţare a
Centrului de Studii Bucovina al Academiei Române ( Rădăuţi ). Suntem
îndreptăţiţi să sperăm că istoriografia Bucovinei va dobândi un loc meritoriu >n
istoriografi?, românească, contribuind la cunoaşterea obiectivă a celei mai vechi
şi frumoase părţi a M o ld o ve i!

R O L U L L U I IO N N IS T O R ÎN V IA Ţ A C U L T U R A L - Ş T IIN Ţ IF IC Ă
A C E R N Ă U Ţ IL O R
D O IN A H U Z D U P

Personalitate polivalentă a epocii - "unul dintre cci mai valoroşi istorici
clin prim a jum ătate a se colului"1, cum îl caracteriza Nicolae Stoicescu, profesor,
om politic, îndrumător cultural, ctitor al României întregite - Ion Nistor a fost unul
dintre spiritele constructive ale societăţii româneşti.
Personalitatea şi activitatea multilaterală a lui Ion Nistor au fost relevate
încă din timpul vieţii sale; în ^ 937, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate
ştiinţifică şi didactică, a fost sărbătorit de către colegii de la Universitatea din
Cernăuţi, dedicându-i-se, cu acest prilej, şi un volum omagial2. La aceasta se
adaugă numeroasele articole omagiale din presa vremii semnate de către
Nicolae lorga, Dimitrie Marmeliuc, Constantin Loghin,'Tudose Dracea ş.a.. în
anii dictaturii comuniste, Ion Nistor s-a numărat, o perioadă îndelungată, printre
"istoricii interzişi", fiind, după cum aprecia Al. Zub "cel mai nedreptăţit poate
dintre aceştia"3. De aceea, reconstituirea operei şi biografiei lui Ion Nistor sunt
de dată relativ recentă4.
Coordonată esenţială a biografiei sale - activitatea cultural-ştiinţifică - a
fost pusă în evidenţă într-o serie de studii de ansamblu cu privire la Ion Nistor şi,
în mod deosebit, într-o efigie medievistică5, alta despre academician6, sau
relativă la prezenţa culturală7, cât şi într-un recent volum de studii editat cu
* Nicolae Stoicescu, Istoricul Ion I. Nistor, în Revista de istorie, t 29. 1976, 12, p. 1967.
2 Omagiu lui Ion Nistor ( 1912 - 1937 ), Cernăuţi. 1937, p. 956.
3 Al Zub, Istorie şi geopolitică: Ion Nistor. în Ion Nistor ( 1876 - 1972 ), volum îngrijit de Al Zub

I A GENERATIO N DE LA GRANDE UNION 1918: LA BUCOVINE
- resume ’nutoui (ie l'article presente l'activite et la contribution de quelques
p»:r:.onnnliii-. politiqui.v; el cuilurelles ( professeurs, prelres, inslituteurs, avocats,
mâdccina ) .< rOiihuor Io Grande Union de 1918.
l

la împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului şi omului de stat. Ca tabel cronologic, bibliografie
şi indice de Mihai Ştefan Ceauşu, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza", laşi, 1993, p. 35. ( în continuare se
va cita: Ion Nistor ( 1876 -1962 )....
4 Pentru o bibliografie de referinţă privitoare la biografia şi opera lui Ion Nistor. vezi Ion Nistor (
1 8 7 6 - 1 9 6 2 ).„. p. 34.
5 Nicolae Stoicescu, op. cit..
6 Emil Diaconescu, Ion Nistor la Academia Română, comunicare susţinută la sesiunea "Rolul şi
locul Academiei Române in societatea românească". Bucureşti. 17 - 19 iunie 1976. apud Al. Zub,
Istorie şi geopolitică: Ion Nistor, in Ion Nistor ( 1 8 7 6 - 1 9 6 2 )..., p. 36.
7 Mihai lacobescu. Istoricul Ion I. Nistor (
1984, pp 140-157

1876 - 1962

). în Studii şi Articole de Istorie.
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prilejul împlinirii a trei decenii de la moartea sa8. Niciunde nu s-a stăruit suficient
asupra rolului lui Ion Nistor, de o deosebită importanţă, în viaţa universitară,
culturală şi ştiinţifică a Cernăuţilor. încercăm să aducem o completare, din acest
punct de vedere, prin prezentarea activităţii lui Ion Nistor ca distins profesor al
Universităţii din Cernăuţi, reorganizator pe baze româneşti şi rector al acestei
instituţii, cât şi ca îndrumător şi animator cultural.
*
*

*

După ce şi-a petrecut primii am ai carierei didactice la Liceul clasic din
Suceava ( 1904 - 1907 ), în anul 1907, prin ordinul Ministerului Instrucţiunii
austriac, nr. 21.711 din 8 / VI 1907 se transferă la Şcoala Reală Superioară
Ortodoxă din Cernăuţi9. Aici va activa până în 1912, ca profesor titular pentru
istorie şi geografie, fiind unul dintre cei mai apreciaţi dascăli ai instituţiei.
Totodată se va remarca printr-o intensă activitate ştiinţifică şi publicistică ( la
Junimea Literară al cărei redactor responsabil era din 1904 ), cât şi ca fruntaş
al mişcării naţionale şi culturale a românilor din Bucovina10.
Românii din Bucovina ceruseră, în repetate rânduri, încă din 1848,
crearea unei Universităţi româneşti în capitala provinciei. Când, în 1875, luase
fiinţă Universitatea din Cernăuţi, ca instituţie germană, cererile românilor s-au
înteţit, atât pentru crearea unei catedre de limba şi literatura română ( ceea ce sa şi obţinut în 1875 ), cât şi pentru o catedră de istoria românilor, cerere legitimă
pentru o provincie locuită în mare majoritate de români11. Aceste cereri au primit
o soluţionare parţială prin înfiinţarea catedrei de "Istoria Europei sud-estice cu
deosebită consideraţie asupra istoriei românilor"12.
Doctoratul ( 1909 ) şi docenţa ( 1911 ), obţinute la Universitatea din
Viena, studiile complementare făcute la Bucureşti, Munchen şi Berlin, debutul
istoriografie promiţător şi mult apreciat de mentorii săi: C. Jirecek, Ion Bogdan,
Nicolae lorga şi Dimitrie Onciul, titlul de membru corespondent al Academiei
Romane (1911 ), i-au deschis drumul spre o carieră universitară strălucită.
Până in 1912, Ion Nistor publicase câteva lucrări care îl afirmaseră: Zur
moldauisch-pokutischen Grenzfrage, Cernăuţi, 1909 ( teza de d o c to ra t); Die
m o ld .u iis c h o Anspriiche auf Pokutien, Viena 1910; Die ausvărtigen
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Handelsbeziehungen der Moldau in XIV, XV, XVI Jahrhundort Leipzig. l'H . 1,
Handel und Wandel in der Moldau bis zum Ende des 16 Jahrhundortr»
Cernăuţi, 1912; Z ur Geschichte des Schulwenses in der Bukowina. Cernăuţi.
1912. La acestea se adaugă numeroasele studii şi dări de seamă publicate In
reviste, mai ales în Junimea Literară, referitoare la Moldova înainte de
întemeierea principatelor. Ştefan cel Mare, loniţă - împăratul românilor şi
bulgarilor, ideea latinităţii în istoria noastră, legăturile comerciale cu Bistriţa.
Cuza Vodă etc.13.
Datorită meritelor sale ştiinţifice şi conotaţiilor politice ale catedrei,
necesităţii ocupării acesteia de către "un om cu reputaţie ş tiin ţific ă şi
temperament de luptător"14 ( naţionalist s.n. ), a "jo c u lu i dc cu lise "15 a cărui
artizani au fost Sextil Puşcariu, Ion Bogdan, Nicolae lorga şi C. Jirecek, la 14
august 1912, Ion Nistor a fost numit profesor la nou infiinţata catedră a
Universităţii din Cernăuţi.
Ion Nistor era garanţia şi speranţa românilor bucovineni; "N o i ştiam prea
bine - avea să scrie peste un sfert de secol Maximilian Hacman - că el va fi nu
numai un profesor extraordinar pentru istoria rom ânilor, pentru care îl
consideram şi se considera el singur num it, dar şi pentru îndrumarea tineretului
românesc din Bucovina pe calea m ântuirii naţionale pe care o întrezăream "16.
La 12 octombrie 1912 Ion Nistor şi-a rostit, în limba germană, prelegerea
inaugurală Die geschichtliche Bedeutung der Riimenen und die Anfange
ihrer staatlichen Organization, tipărită la Cernăuţi în 1913. Profesorul Victor
Morariu, care a audiat lecţia inaugurală, îşi amintea într-un moment aniversar;
"Şi a vo rb it noul profesor, a vo rb it nemţeşte..., dar cu suflet românesc, cu
mândrie românească. Le-a spus nem ţilor - căci fireşte erau şi ei de faţă, colegii
universitari - că acea catedră, dacă se va ocupa de popoarele de la Dunăre şi din
Balcani, va fi totuşi o catedră de istoric a rom ânilor întrucât aceştia şi ca număr
şi prin aşezarea atât dc favorabilă a pământului pc care îl ocupă deţin rangul
întâi în istoria sud-estică"17.
Prelegerea cu care Nistor şi-a început cariera didactică la Universitatea
din Cernăuţi, constituie un adevărat program ştiinţific şi didactic. Sunt în ceea ce
I. Nistor a spus în faţa plenului profesoral de la Universitatea bucovineană, idei
fundamentale care şi-au dovedit perenitatea. Dintre acestea relevăm:
conceperea istoriei "în sensul lui Ranke, ca un întreg, o sumă a întâm plărilor

13 Ibidem, p. 103.
t t lonN l»tor< 1B76- 1962 )..,. p 147.
rj Arhiva Mu/nulul raţional al Bucovinei. Suceava, fond Ion Nistor ( Documente nenumerotate).

14 Sextil Puşcariu, Câteva scrisori. în Omagiu lui Ion Nistor ( 1919 -1937 )..., p. 5.

10 Mihai lacotxucu op. cit., pp 144 • 145."

15 Lucian Năstasâ. Ion Nistor. Debutul la Academia Română, în Ion Nistor ( 1867 - 1962 )..., p
107.

' 1 Ibidem. p 144
12 Ion Toderaşcu. Prologorea inaugurală a lui Ion Nistor la Universitatea din Cernăuţi (1912 ),

16 Ion Toderaşcu, op. cit., p. 96.
17 Ibidem, p. 97.

in Ion Nistor ( 1876 • 1962 )..., p 102.
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tuturor n a ţiun ilo r şi epocilor", primele forme de organizare statală medievală
românească, misiunea de "straja creştinătăţii", pe care au îndeplinit-o românii în
această parte a Europei Prin caracter şi conţinut acest cuvânt de deschidere a
reprezentat o adevărată profesiune de credinţă a lui Ion Nistor; de aici
răspunderea cu care a fost întâmpinat şi preocuparea profesorului istoric de a da
măsura concepţiei sale istorice şi a intenţiilor didactice18.
Ion Nistor va deveni al treilea profesor român al Facultăţii de Filozofie de
la Universitatea din Cernăuţi. Prin meritele ştiinţifice, tactul şi prestigiul
personalităţii sale, Ion Nistor şi-a câştigat dragostea studenţimii, încrederea şi
respectul corpului profesoral al Universităţii.
Că prelegerile sale academice au depăşit semnificaţia unor simple
cursuri universitare o consemnează peste ani unul dintre discipolii şi fervenţii săi
admiratori, Vianor Bendescu. Acesta scria: "C u Ion N istor p rim it Furtunos dc
studenţi, [...], intra în aula U niversităţii cernăuţene neamul românesc din
Bucovina, cu istoria, mândria
şi nădejdile lu i, restauratorul d re p tu rilo r
româneşti ale acestei p ro v in c ii, mentorul şi constructorul ei de forme superioare
dc v ia ţă "19.
Ion Nistor - aşa cum de altfel anunţase în prelegerea inaugurală - a
transform at catedra sa într-o tribună pentru cunoaşterea şi apărarea istoriei
popoarelor oprimate din această zonă şi, îndeosebi, într-o pledoarie pentru
argumentarea vechimii, continuităţii şi drepturilor românilor20.'
La 24 mai 1914 Ion Nistor este numit profesor definitiv la Universitatea
din Cernăuţi. Activitatea sa universitară este întreruptă de izbucnirea primului
război mondial, in august 1914, după ocuparea Cernăuţilor de către armatele
ruseşti, este nevoit să părăsească oraşul. în octombrie 1914, trece în România
unde, în perioada 1914 - 1918, va desfăşura o intensă activitate politică şi
culturală pentru realizarea unităţii naţionale. Se întoarce în Bucovina la 23
noiembrie 191821.
Activitatea didactică va fi reluată odată cu anul universitar 1919 - 1920.
Cum era şi firesc, după transformarea Universităţii din Cernăuţi în instituţie
românească ( decretul lege nr. 4091 din 12 septembrie 1919 )22, a fost înfiinţată

şi o Catedră de istorie a românilor, al cărei titular, in perioada 1919 1940, ,i (<>•.<
Ion Nistor. El a fost confirmat de guvernul român la 1 octombrie 1919?t l><asemenea a îndeplinit şi funcţia de director al Seminarului de istoria românilor*''1
Din tematica cursurilor şi seminariilor pe care Ion Nistor le-a ţinut în perioarl.i
interbelică la Universitatea din Cernăuţi, amintim. "Istoria României
contemporane" ( 1925 - 1926 )25; "Istoria românilor in epoca închegării etnico' (
1934 - 1935 )26: "Institutium de stat şi aşezăminte culturale" ( 1930 - 1931 )2 /.
"Originea românilor" ( 1935 - 1936 )28; "Epoca lui Dimitrie Cantemir" ( 1933
1934 )29; "Satul şi statul român" ( 1937 - 1938 )30
in anul 1919, Ion Nistor a pus bazele Bibliotecii Seminarului de istoria
românilor, bibliotecă ce conţinea in anul 1937, 3331 de lucrări31. Biblioteca a fost
pusă la dispoziţia membrilor Seminarului şi a studenţilor preocupaţi de probleme
de istorie naţională. Având în vedere preocupările anterioare, in anul universitar
1937 - 1938, Ion Nistor a suplinit şi Catedra de istoria sud-est europeană32.
in vederea sporirii prestigiului ştiinţific şi a calitătii învăţământului la
Universitatea din Cernăuţi, Ion Nistor a sprijinit plecarea la studii în străinătate a
unor cadre universitare Astfel. în 1925 va facilita plecarea lui Grigore Nandriş la
Paris pentru specializarea în slavistică33, iar în 1935 a lui llie Corfus în Polonia34
De asemenea, in 1923' va acţiona pentru obţinerea de către Claudiu Isopescu a
unei subvenţii din partea Fondului Religionar din Bucovina, pentru o călătorie de
studii în Italia35. Acesta din urmă face cercetări in Arhivele Vaticanului,
semnalându-i lui Ion Nistor. prin intermediul corespondenţei adresate, existenţa
a numeroase documente privitoare la istoria românilor, dintre care o parte vor fi
publicate în C o d ru l C o s m in u lu i36

’-'i A nuarul U n ive rsită ţii Regele Carol al II - lea din Cernăuţi pe anul de s tu d ii 1936 - 1937,
ed itat de pro fe so ru l Ion Nistor, rectorul U niversităţii. Ed Glasul Bucovinei. Cernăuţi. 1937. p
( In continuare se va cita A nuarul U niversităţii din C e rn ă u ţi...)
24 Ibidem . p 113
25 A nuarul U niversităţii din Cernăuţi..., 1925 - 1926. p 184
26 Ibidem. 1933 / 1934 - 1934 / 1935 - 1935 / 1936. p 184

27 Arhivele de stal din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988. dos 15. f 30
Ui Ibldom, pp. 97 - 102.
19Vi.inor Bendescu. Opera unui maestru de frunte al isto rio g ra fie i rom âneşti pragm atice şi al

26 A nuarul U n iversită ţii din Cernăuţi.... 1933/ 1934 - 1934 / 1935 - 1935/ 1936, p 1
29 Ibidem. p 116.

pr.ictK H politice. C o n trib u ţii la bibliografia s c rie rilo r pro fe soru lui şi bărbatului de sta t dr. Ion

30 Ibidem. 1937/ 1938. p 242

N istor

31 Ibidem. 1936/ 1937. p 114

n B uletinul B ib lio te cii Române, voi. I ( V ), serie nouă, 1967 / 1968, Freiburg, p. 141.

• Mili n liicobescu, op. cit., p. 144.
• ' Mthni '..lol.in Ceauşu, Ion N istor, lu p tă to ru l pentru unirea B ucovinei cu Rom ânia, in Ion

32 Ibidem. p 228

N isto r ( 187022 Romulua O

34 A nuarul U n iversită ţii din Cernăuţi.... 1937 / 1938, p 12

1962 )..., pp 114-121.
iv Ii m

. învăţăm ântul superior, in Zece ani de la Unirea B ucovinei. 1918 - 1928,

Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1928, p. 263.

j3 Arhivele de stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor. mv 988, d 172, ( 1 - 2
35 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor. inv 988. d 172. f 1
3f> Ibidem. f 6 - 7
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Concomitent cu activitatea didactică, Ion Nistor o va continua pe cea
ştiinţifică37, in perioada interbelică participă, alături de alţi reprezentanţi de
seamă ai ştiintei istorice româneşti, la manifestări ştiinţifice internaţionale, ca de
pildă la Congresele de istorie de la Varşovia, ZUrich, Berlin şi Stockholm38
Ca profesor universitar, Ion Nistor nu a rămas izolat numai te catedra şi
cursurile sale, ci s-a remarcat printr-un ansamblu de iniţiative şi preocupări
ştiinţifice. Una dintre cele mai remarcabile a fost întemeierea Institutului de
Istorie şi Limbă de la Cernăuţi. Necesitatea înfiinţării instituţiei este limpede
exprimată de Ion Nistor; conform convingerii sale "U n iversităţile româneşti mai
nu şi o datorie specială, dc a cu ltiva îndeosebi studiile privitoare la istoria şi
lim ba naţională [...] in toate ra m ific a ţiile lo r"39, iar "în d e le tn icirile cu studiul
istorici şi lim b ii naţionale sc impun îndeosebi în provin ciile unde până la U nire
stăpânea o altă cultură, alte tendinţe, alte idealuri"40.
La 20 aprilie 1920, prin adresa lui Ion Nistor, în calitate de ministru
delegat cu administraţia Bucovinei cu reşedinţa la Cernăuţi, s-a înfiinţat pe lângă
Universitate "Fundaţiunea Regele Ferdinand" Scopul fundaţiei, stabilit prin
statut, era "Promovarea stu d iilo r istorice, arheologice şi lin g vistice clin
dom eniul trecutului românesc"41. Din veniturile fundaţiei urma să se întemeieze
Institutul de Istorie şi Limbă. Hotărârea întemeierii acestuia a fost luată la 4
decembrie 1922 de către profesorii de la Catedrele de istorie şi filologie ale
Universităţii din Cernăuţi: Ion Nistor, Vasile Grecu, Leca Morariu şi Alexie
Procopovici. Prin crearea Institutului se urmărea transpunerea în practică a
concepţiei întemeietorului său - Ion Nistor - prin alcătuirea unei biblioteci de
specialitate, desfăşurarea de şedinţe ştiinţifice, îndrumarea şi încurajarea
cercetărilor şi publicaţiilor de istorie şi filologie, editarea unei publicaţii proprii42.
Institutul de Istorie şi Limbă de la Cernăuţi şi-a desfăşurat activitatea în
perioada 1922 - 1940, avându-l ca director pe Ion Nistor. Pentru îndeplinirea
programului enunţat, sub deviza "Muncă şi lumină". Institutul a grupat in jurul
său, alături de membrii fondatori, între cei 44 de colaboratori, nume de referinţă
ale istoriei şi filologiei româneşti precum: Nicolae Grămadă, Teofil Sauciuc
S.lveanu, llie Corfus, Simion Reli, Teodor Bălan, Al. Bocăneţu, Rudolf Gassauer,
Dimitrie Marmeliuc, llie Ţabrea, Grigore Nandriş, Constantin Loghin, Romulus
Gândea, Traian Chelariu, Claudiu Isopescu, Alexandru leşanu, Traian Cantemir

ş,a.
Mih.ii :.;t<;fan Ceauşu. B ib lio gra fie in Ion N istor ( 1876 -1962 )..., pp 23 - 30
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Institutul va desfăşura şedinţe ştiinţifice în cadrul cărora mumoni sâi .or
susţine valoroase comunicări privitoare la probleme de istorii• filologii*
literatură românească şi universală. Marea majoritate a acestora vor vednn
lumina tiparului în expresia publicistică a Institutului - Codrul Cosminului-'''
Buletinul Codrul Cosminului a apărut în perioada 1924 - 1939 In io
numere grupate în 8 volume, avându-l ca redactor responsabil pe Ion Nistor iar
ca secretar de redacţie pe Vasile Grecu44. Meritul procurării mijloacelor
necesare editării publicaţiei îi aparţine lui Ion Nistor, fapt dovedit de
corespondenta purtată de acesta în perioada 1919 - 1924 cu Sextil Puşcariu45 şi
Leca Morariu46. Fiecare număr al buletinului cuprindea, de regulă, următoarele
rubrici: "Studii" şi "Articole mărunte", reprezentând contribuţia ştiinţifică originală
a autorilor, "Dări de seamă", cuprinzând recenzii şi note bibliografice, şi
"Cronica", referitoare la activitatea ştiinţifică de specialitate ( Congrese,
conferinţe, comunicări şi expoziţii sau medalioane dedicate unor istorici şi filologi
). Bilanţul celor 8 volume duce la constatarea că publicaţia a reprezentat un
valoros corpus de contribuţii - documente, analize şi interpretări privind cele mai
variate probleme ale istoriei şi filologiei româneşti şi universale, dintre care cele
mai multe au intrat în patrimoniul istoriografie.
Sub
aspectul
preocupărilor istorice,
Codrul
Cosminului
se
caracterizează printr-o largă varietate tematică, cuprinzând toate epocile istorice
dar, cu precădere, probleme de istorie medievală şi a Bucovinei. Aşa cum am
subliniat deja. o coordonată esenţială a activităţii institutului şi publicaţiei sale a
constituit-o istoria Bucovinei. Multe din aceste contributii aparţin lui Ion Nistor
Dintre acestea amintim: Bejenari ardeleni în Bucovina47, Un nou val de
emigranţi bucovineni în Moldova48, îm păratul losif al II - lea despre
emigrările din Bucovina şi despre o epistolă pastorală a episcopului
Dosoftei Herescu49, O răscoală la 1805 în Bucovina50, Grigore Vodă Ghica
la aniversarea a 150 de ani de la moartea sa51. întrevederea principelui
Grigore Ghica cu împăratul Franz losif la Cernăuţi52.
Astfel, prin Institutul de Istorie şi Limbă şi expresia sa publicistică, Ion
Nistor a constituit în jurul său un veritabil centru de cercetare regională a istoriei
43 Vezi colecţia buletinului Codrul C osm inului ( 1924 - 1939 )
44 Ibidem
45 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor. inv 988. d. 226. f 2
46 Ibidem, d 199, f 1 - 2

!t Mii .ii i.ii obcscu, op. cit., p. 142
39 Codrul C osm inului. Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă, an I, 1924. Cernăuţi. 1925, p. XIII. (

47 C odrul C osm inului. II - III ( 1925 - 1926 ), pp. 443 - 553.
48 Ibidem. X ( 1936 - 1939 ). pp 519 - 520

In continuau- ■<■ va cita C odrul C osm inului...

49 Ibidem. VIII ( 1933 - 1934 ). pp 448 - 490

40 Ibidonv p XIV
41 Ibidcin. p XIII
42 Ibidem . p XIV
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50 Ibidem, X ( 1936 - 1939 ). pp 482 - 483*
51 Ibidem. IV şi V ( 1927 - 1928 ), pp 402 - 444
52 Ibidem . X ( 1936 - 1939 ). pp 460 - 464
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Bucovinei, a locului important pe care aceasta l-a ocupat în ansamblul istoriei
naţionale şi universale in epoca modernă Preocupările de istoria Bucovinei au
vizat cu precădere probleme referitoare la evoluţia demografică, politică,
culturală şi religioasă a acestui teritoriu în perioada 1774 - 1918 Marea lor
majoritate s-au impus în istoriografia problemelor respective, ca lucrări de
referinţă, deşi pentru unele aspecte cercetările au evoluat
Institutul, ca şi buletinul Codrul Cosminului şi-au câştigat astfel un loc
distinct între institutnle $i publicaţiile de specialitate din epoca interbelică, alături
de Institutul de istorie naţională din Cluj ( 1920 ), Institutul de istorie universală
din Bucureşti ( 1936 ), Institutul de istorie naţională din Bucureşti ( 1941 ).
Institutul de istorie "A D. Xenopol" din laşi ( 1943 ), Anuarul Institutului de
istorie naţională din Cluj ( 1921 ). Revista Arhivelor ( 1924 ), Revista istorică
româna ( 1931 ), Revue des Etudes sud-est europeenes ( 1924 ) şi Revue
de Transylvanie ( 1934 )53. <•
Prin catedra sa şi Institutul de Istorie şi Limbă Ion Nistor a creat la
Cernăuţi o prestigioasă şcoală istorică, unde s-au format istoricii: llie Corfus,
Mihai Guboglu, Vladimir Trebici, Vianor Bendescu.
Ion Nistor a fost, totodată, unul dintre conferenţiarii activi ai cursurilor de
popularizare organizate de către Universitate, la Cernăuţi Acestea au fost initiate
in anul 1906 de Sextil Puşcariu. in cadrul lor va aborda variate probleme de
istoria românilor şi universală, circumscrise preocupărilor sale. Astfel, va ţine
conferinţe precum Originea huţanilor din munţii Moldovei5,1 Colonişti
ardeleni în Bucovina55, Unirea Dobrogei56, Renaşterea Lituaniei57,
Unificarea adm inistrativă58 Aceste conferinţe s-au bucurat de un numeros
auditoriu şi un amplu ecou în viata culturală cernăuţeană. Cu privire la acest
aspect, Romulus Cândea afirma: "A s tfe l dc cursuri, dintre care mai ales cele dc
literatură şi istoria română, au trecut dc m ult în sufletul populaţiei ccrnăuţenc,
încât sălile iu i mai sunt încăpătoare pentru numerosul public cc ţine sâ asiste la
ele."59 Această apreciere confirmă cele spuse peste am de Vianor Bendescu
" l a toate cursurile şi cuvântările sale vorbea un isto rio g ra f luptător |...| şi
răsunetul prelegerilor sale era un entuziasm imens iar aplauzele frenetice
aclamau nu glasul unui om , ei al unui popor întreg"60.
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Ion Nistor a fost primul rector al Universităţii din Cernăuţi după
transformarea ei în instituţie românească Prin această hotărâre "se includea
astfel o rană veche cc sângera dc aproape jumătate de veac în partea răşluită a
m oştenirii lui Ştefan cel M are"61. De altfel, în mai 1920, Ion Nistor a fost ales
senator al acestei citadele universitare în Parlamentul României62.
Organizarea, pe baze româneşti, a Universităţii din Cernăuţi nu însemna
o simplă hotărâre legislativă, ci un proces deosebit de dificil. înfiinţarea acesteia,
în 1875, ca instituţie germană, a avut drept principal obiectiv "form area unui
suport ş tiin ţific pentru tendinţele de stăpânire austriacă şi exploatare economică
a Răsăritului. în prim ul rând a rom ânilor, cc formau un eminent obiectiv dc
încercuire politică şi distrugere etnică"63, iar "s p iritu l dc dispreţ şi ostilitate faţă
dc tot cc era românesc a stăpânit până la desfiinţarea e i"64. Tocmai de aceea,
cadrele didactice de la Facultăţile de Drept şi Filozofie erau aproape în totalitate
străini, necunoscând limba română Până la Marea Unire, singurii profesori
români de la aceste facultăti erau: Sextil Puşcariu, Constantin Isopescu Grecu şi
Ion Nistor. in august 1919, Sextil Puşcariu va părăsi Cernăutiul fiind chemat la
Cluj. Astfel, dificila sarcină a reorganizăm Universităţii din Cernăuţi - pe care
Consiliul Secretarilor de Serviciu al Bucovinei şi Ministerul Instrucţiunii Publice al
României hotărâseră să o menţină şi să o reorganizeze ca aşezământ de înaltă
cultură a Bucovinei - i-a revenit lui Ion Nistor Această muncă i-a fost mult
uşurată de profesorii români de la Facultatea de Teologie, în frunte cu profesorul
Vasile Tarnavschi, care, după demisia rectorului austriac Pomeranz, preluase
provizoriu funcţia de rector, cât şi de studenţii români, care întorcându-se de pe
diferite fronturi, cereau cu stăruinţă transformarea Universităţii în instituţie
românească65
Implicarea lui Ion Nistor în această acţiune a fost deosebit de activă,
temeiurile ei le găsim în concepţia sa cu privire la rolul pe care urma să-l
îndeplinească Universitatea din Cernăuţi. Aceasta trebuia să reprezinte "un focar
dc cultură şi c iv iliz a ţie românească m enit să răspândească razele sale dc lum ină

' Enciclopedia isto rio g ra fie i rom âneşti. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 1978. pp 14 ■
1 *i

Al /u b . De la isto ria critica la criticism . Ed Academiei, Bucureşti. 1985, pp. 185 - 192

' 1 A n ii.iru l U niversităţii din Cernăuţi..., 1925 - 1926, p. 184
Ibidm n p 14
Ibldom M 2 6 / 1927- 1927/ 1928. p 16.
1,7 Ibldom
5f) Ibidom

1<«27 • 1928. p 251.
/ 1924. p 19

59 Romulus CAridea. op. cit., p 276
*5° Vianor B ondc.cu op. cit., p 142

61 Romulus Cândea. op. cit., p. 265.
62 Stelian Neagoe. Ion N isto r - cel mai de seamă isto ric şi om p o litic al Bucovinei, in Ion
Nistor, Istoria Bucovinei. Ed Humanitas, Bucureşti. 1991, p XX
63 Romulus Cândea. op. cit., p 265
64 Ion Nistor, D iscurs festiv ro s tit cu ocazia inaugurării U niversităţii, în Sala Sinodală, la 24
octo m b rie 1920, in G lasul Bucovinei, an III. nr 548. 26 octombrie 1920, Cernăuţi, p 1
65 Idem. Isto ria Bucovinei.... pp 410 - 4 1 1
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asupra întregii regiuni septentrionale a iubitei noastre p a trii"66... "o cetate
inexpugnabilă a geniului latin, aici la răscrucea atâtor curente vrăjm aşe"67. De
asemenea, considera că "studiul universitar trebuie să lie o misiune nicidecum
o meserie, un p rile j de modelare a s p iritu lu i"68 şi totodată "să pregătească pc
tânăr in aşa Ici încât el să-şi poată deschide drum larg in viaţă, să poată rămâne
stăpân pc sine, pe voinţa sa. in toate îm prejurările"69.
Nu i-a fost deloc uşor lui Ion Nistor să impună A lm a M ater românească
in Bucovina Trebuiau depăşite animozităţile create de vechea universitate
austriacă, biruită opacitatea celor care considerau un lux de prisos ctitorirea unei
a patra universităţi româneşti, atât de aproape de cea ieşeană, argumentarea
afirmaţiilor că România întregită dispunea de nebănuite rezerve pentru
recrutarea unui corp universitar de inaltă ţinută ştiintifică70.
Printre problemele cele mai urgante care se impuneau rezolvate era cea
a completăm catedrelor vacante rezultate in urma exodului profesorilor austrieci.
Stăpânirea românească le-a îngăduit acestora să-şi continue activitatea
didactică. Li s-a cerut, cum era şi firesc, depunerea jurământului faţă de regele
Ferdinand Dintre ei, numai patru au acceptat să-l depună şi să-şi continue
activitatea: A. Penecke. F. Netolitzky, E. Herzog şi C. Siegel. Restul au cerut să
se întoarcă în Austria71. Despre atmosfera care domnea la Universitatea din
Cernăuţi chiar după hotărârea oficială de românizare, Alexie Procopovici îi
comunica într-o scrisoare adresată lui Ion Nistor, la 26 noiembrie 1919,
următoarele: "Voiesc să-ţi atrag mai întâi atenţia că facultatea filo so fică a
hotărât să-şi deschidă cursurile la I decembrie, pe cât am înţeles dc la Cândea.
Despre lim ba în care sc vo r ţinea aceste cursuri n-a fost vorba. Probabil că vor
ceti nemţeşte. Cum m inisterul din Bucureşti n-a luat până acuma n ic i o
atitudine, se vede că nu-i vom putea împiedica de a facc aşa. Vom avea. prin
urmare, o universitate mai m ult cu caracter german chiar, câtă vreme atâtea
catedre româneşti rămân neocupate. Cred că ar trebui luate măsuri dc
u r g e n ţă " 72. Referitor la acelaşi aspect, la 27 februarie 1920, Romulus Cândea îl
informa pe Ion Nistor: "S tră in ii aceştia ( profesorii austrieci - n.ns. )
întrebuinţează orice ocazie ca să ne sfideze. In programa cursurilor pe semestrul
tic v a ră . numai Siegel şi-a a n u n ţa t cursurile româneşte, lîc rz o g franţuzeşte.
I’enecke. N etolitzkhy [...) nemţeşte, numai nemţeşte ! A m m obilizat pe Românii

66 A nuarul U niversităţii din Cernăuţi.... 1933 / 1934 - 1934 / 1935 - 1935 /1936. p 27

şi pc rectorul să nu admită, fiin d programa cursurilor, un act o liu .il i arc tivbm t
lacul in limba română"73. In finalul scrisorii îi lansa următorul apoi "Dom nul.
M in istru , dacă puteţi, mai faceţi rost dc câţiva profesori la catedrele vacante. s.'i
ne românizăm odată universitatea"74 Pentru rezolvarea acestei probleme. Ion
Nistor a actionat şi în calitate de ministru delegat cu administrţia Bucovinei cu
sediul la Cernăuţi. Astfel, la 3 iulie 1919 va da o decizie conform căreia candidaţii
la examenul de docenţă de la Universitatea din Cernăuţi vor putea prezenta,
până la data de 30 iulie a aceluiaşi an, teza de docenţă şi în m anuscris75.
Această preocupare este dovedită şi de corespondenţa purtată de Ion Nistor cu
Sextil Puşcariu, decan al Facultătii de Filosofie. în anul 19 19 76. Aceleiaşi
necesităţi i se circumscrie şi ordonanţa dată de Ion Nistor, la 1 decembrie 1919,
privind suplinirea catedrelor vacante la Facultăţile de Drept şi Filosofie77
Convins că "valoarea unui aşezământ <le înaltă învăţătură cum este
universitatea [...] este dată şi de pregătirea ş tiin ţific ă şi de munca pozitivă şi
creatoare a dascălilor c i” 78, Ion Nistor s-a îngrijit ca aceste catedre să fie
ocupate de cadre didactice competente "num ai în baza trecutului şi m uncii lor.
precum şi a vredniciei pedagogice"79. Aceste cadre didactice au provenit, în
primul rând, dintre "profesorii români şi docenţii ţin u ţi dc stăpânirea austriacă in
um bră" şi dintre cei mai valoroşi profesori secundari din Cernăuţi. Alţii au fost
aduşi din Ardeal, Basarabia, Vechiul Regat, chiar din Macedonia80 Printre cei
care au beneficiat de concursul său in ocuparea unor catedre universitare s-au
numărat: la Facultatea de Drept: Constantin Beranu şi Traian Lunguleac81; la
Facultatea de Litere şi Filozofie: Radu Sbiera, Dimitrie Marmeliuc82, Alexie
Procopovici83, Leca Morariu84, Vasile Grecu, Teodor Balan ş.a.
Este
semnificativ că toţi aceştia vor deveni nume de rezonantă ale ştiinţei româneşti.
Astfel, la 24 octombrie 1920, a putut fi inaugurată Universitatea
românească din Cernăuţi. Au fost prezenţi: regele Ferdinand, alţi membri ai

75 Ibidem. d. 169, f 14
74 Ibidem. f. 16.
75 M on itoru l B ucovinei, an 1919. fascicola 42. Cernăuţi, 3 decembrie 1919. p. 12.
76 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d 226. f 3.
77 M on itoru l Bucovinei, an 1919. fascicola 26, Cernăuţi, 3 decembrie 1919. p 12
78 A nuarul U n iversită ţii din Cernăuţi..., 1937 / 1938, p 32.
,9 Romulus Cândea. op. cit., p 268.

67 Ibldom p 82

80 Ibidem

68 Ibidein p 36

81 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv 988, d 167. f. 6.
82 Ibidem, d 185, f. 6

69 Ibidem, p 43
70 Stelian Nonţioe op. cit., p XX

83 Ibidem, d 222, f. 3 - 4

71 ion Nistor, Istoria Bucovinei..., p 410
«î»nt rim Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv 988, d 222, f. 6 - 7.

84 Ibidem. d 167, f. 5.
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familiei regale şi ai guvernului României Mari85 in calitate de rector, Ion Nistor sa ocupat de organizarea festivităţilor inaugurale86.
Şedinţa solemnă a avut loc in sala de marmură a Palatului Mitropolitan
Ion Nistor rosteşte, cu această ocazie, mai multe cuvântări oficiale. Prin
intermediul acestora, cum însuşi mărturisea "tălmăceam sentimentele cc mă
însufleţeau atunci, văzându-mi îm p lin ită una din dorinţele ccic mai fie rb in ţi, cu
p riv ire la înalta învăţătură românească"87 in discursul inaugural, Ion Nistor a
dezvăluit scopurile antiromâneşti ale înfiinţării acestei universităţi în 1875 şi a
subliniat care trebuie să-i fie menirea în cadrul României întregite. Dintre ideile
discursului inaugural se cuvine să relevăm câteva. Universitatea "este o
adevărată uzină intelectuală în care ştiinţa nu sc învaţă numai, ci sc produce, în
care clementele de cultură nu sc răspândcsc m im ai, ci sc şi crcazâ. M eşterii şi
ucenicii acestei uzine trebuie să fie în sufle ţiţi dc râvna dc a spori prin munca lo r
ercatoarc capitalul dc cunoştinţe, căci numai după numărul a cţiu n ilo r
individuale vărsate dc fiecare popor la capitalul dc cunoştinţe ale om e n irii sc
fixează valoarea popoarelor in lume". Mai departe, a subliniat că "U niversităţile,
pe lângă ro lu l lo r pur ş tiin ţific , mai au încă şi altul, educativ şi social. Focul dc
pe vetrele lo r trebuie să răspândească nu numai lum ină, ci şi căldură... " iar "în
hotarele unui stat naţional, unitar [...], Universitatea iu i poate fi. fireşte, decât
naţională. Acesta este sp iritu l care a creat-o şi accstui spirit ca trebuie să-i
rămână veşnic credincioasă"88.
Totodată, istoricul bucovinean s-a făcut purtătorul de cuvânt al
multiplelor necesităţi ale acestei citadele universitare: înzestrarea căminelor
studenteşti existente, construirea altora noi, ocuparea catedrelor vacante.
îmbogăţirea fondurilor bibliotecii cu literatură românească. întregirea Universităţii
din Cernăuţi cu o facultate de medicină86 In perioada rectoratului său din 1920 1921, Ion Nistor va desfăşura o intensă activitate pentru soluţionarea acestor
necesităti
in 1928, Romulus Cândea. referindu-se la principalele realizări ale
învăţământului superior cernăuţean din primii zece ani care au trecut de la
Unirea Bucovinei cu România, afirma că "N um ai prin patriotism ul şi
optim ism ul, uneori înşelat, şi strădaniile intr-adevăr unice ale lui Ion N istor,
avem putinţa dc a ne bucura astăzi dc o universitate"90 şi că acesta "toată
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vremea şi-a pus sufletul pentru această Universitate, a liberat-o de câtuşi, .i
inălţat-o. a im bogăţit-o, a com plctat-o"91.
La 25 noiembrie 1933, Ion Nistor este ales, pentru a doua oară, rector .ii
Universităţii din Cernăuţi pe termen de cinci ani92. Această funcţie o va deţine
până la dramaticele evenimente din vara anului 1940
Una dintre cele mai importante realizări ale rectoratului său a fost
finalizarea şi inaugurarea, la 12 octombrie 1935, a unei noi clădiri a Universităţii,
destinată drept sediu Facultăţii de Litere şi Filosofie şi Institutelor de Zoologie.
Antropologie, Fizică şi Matematică93 încă din 1923, Ion Nistor a intervenit la
Ministerul Instrucţiunii Publice pentru achiziţionarea terenului destinat acestei
construcţii, cât şi a fondurilor necesare94. Solicitudinii sale i se datorează şi
obţinerea de către Universitatea din Cernăuţi a terenului necesar pentru
construirea clinicilor universitare finalizate în 1936 De asemenea, s-a îngrijit de
renovarea şi modernizarea vechilor clădiri şi cămine ale Universităţii. Acestora
din urmă li s-au adăugat, prin grija sa, căminele studenţeşti "A.D. Xenopol" şi
"Unirea"95. Patrimoniul Universităţii a fost îmbogăţit cu casele studenteşti de la
Cernauca96 şi prin construirea preventoriului academic de la Gura-Humorului,
inaugurat la 23 noiembrie 1937, prima instituţie de acest fel din ţară97. La 24
octombrie 1937 s-a pus piatra de temelie a noii clădiri a Arhivelor şi Bibliotecii
Universităţii din Cernăuţi98.
Concomitent cu această activitate edilitară Ion Nistor s-a preocupat de
creşterea prestigiului ştiinţific al celei de-a patra citadele universitare a României
Mari. in această perioadă, cele patru facultăţi, cu eminenţi profesori, au
desfăşurat o activitate didactică şi ştiinţifică remarcabilă. Facultatea de Teologie,
adevărată făclie a ortodoxismului, a fost reprezentată de nume ilustre ca: Vasile
Tarnavschi, Simion Reli, Vasile Gheorghiu, Domiţian Spânu, Valerian Seşan.
Celelalte facultăţi au fost ilustrate de nume precum matamaticienii: Simion
Stoilov, Gheorghe Vrânceanu, Miron Nicolescu, Tiberiu Popovici, fizicianul Emil
Bădărău; naturaliştii: Mihai Guşuleac şi Eugen Botezat, geograful Constantin
Brătescu; filologii: Radu Sbiera, Alexie Procopovici, Leca Morariu, llie Bacinschi,
Grigore Nandriş, Dimitrie Marmeliuc, Vlad Bănăţeanu, istoricii: Romulus Cândea.
Teofil Săuciuc-Săveanu, Vasile Grecu, Alexandru Tzigara-Samurcaş, Teodor
Balan; juriştii: Constantin Isopescu Grecul, George Alexianu, Constantin Spulber,
91 Ibidem. p 269.

85 Ion Nmtor. Istoria B ucovinei, p. 411
Omului' ’.'.irmeliuc, Inaugurarea U niversităţii, in G lasul Bucovinei, an III, nr 542, 1920, p 1

92 A nuarul U n iversită ţii din Cernăuţi..., 1933 / 1934 - 1934 / 1935 - 1935 / 1936, p 182
Ibidem . p. 165

87 Stolinn r ji-uqoe op. cit., p XX
88 Ion Nislo' D iscurs festiv ro s tit cu ocazia inaugurării U niversităţii, in Sala Sinodală, la 24

94 Ibidem . 1924/ 1925, p. 17.
95 Ibidem. 1936 / 1937. p. 422.

octo m b rio 1‘«20 ■ Glasul B ucovinei, an III, nr 548, 25 octombrie 1920. Cernăuţi, p 1
89 Ibidem
90 Romulus Cândon op. cit., p. 268
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96 Calendarul G lasul Bucovinei, Cernăuţi. 1937, p 250.
97 Ibidem, p. 253
f> A nuarul U n iversită ţii din Cernăuţi.... 1937 / 1938, Cernăuţi, 1938. p 21
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Erast Tarangul, filosofii şi pedagogii Vasile Gherasim, Traian Brăileanu,
Constantin Narly şi Silvestru G ă in ă ". Au continuat să apară cele câteva
publicaţii de prestigiu editate de profesorii Universităţii din Cernăuţi. Candela,
C o d ru l C o s m in u lu i. Revista filo lo g ic ă , B u le tin u l fa c u ltă ţii de ş tiin ţe şi
A n alele D o b ro g e i100
Creşterea prestigiului ştiinţific al Universităţii s-a realizat şi prin
dezvoltarea contactelor ştiinţifice cu străinătatea. Aici vor conferenţia profesori
celebri de la universităţile din Franţa, Italia, Spania, Germania şi alte ţări. Printre
aceştia s-au remarcat: Oliver Martin, profesor la Facultatea de Drept din Paris,
Giacomo de Voto, profesor de glotologie indoeuropeană la Universitatea din
Florenţa, Guido Calza, profesor al Universităţii din Roma şi Aime Coutton,
profesor de fizică la Sorbona şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Franţa101.
Totodată, Universitatea din Cernăuţi a decernat titlul de "doctor lionoris causa"
unor personalităţi ca de pildă' principele Gustav Adolf al Suediei ( 5 noiembrie
1937 ) şi Aime Coutton ( 18 mai 1938 ). in amintirea solemnităţii, principele
Gustav Adolf a trimis Universităţii în dar un exemplar din celebrul "Codex
Argenteus Upsaliensis”, precum şi un număr considerabil de antichităţi care vor fi
integrate colecţiilor Universităţii102.
De asemenea, Universitatea din Cernăuţi a fost gazda unor manifestări
ştiinţifice internaţionale; la 10 septembrie 1936 au descins aici participanţii
Congresului Internaţional de Arheologie şi Antropologie103.
Printre realizările remarcabile ale rectoratului lui Ion Nistor se numără şi
înfiinţarea Catedrei de Limbă şi Literatură italiană, în cadrul Facultăţii de Filosofie
şi Litere, începând cu anul 1937104 şi instituirea, în anul 1938, a unui "Serviciu de
orientare profesională şi asistenţă psihotehnică academică". Această ultimă
iniţiativă a reprezentat o expresie a experienţei lui Ion Nistor ca ministru al
muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale105.
Toate acestea îl îndreptăţesc să afirme, cu ocazia inaugurării anului de
studiu 1938 - 1939 că "Larga anvergură pe care universitatea noastră a luat-o în
u ltim ii ani, constituie cca mai eclatantă dovadă că şi universităţile clin provincie
işi au dreptul lo r la existenţă şi îndeplinesc o chemare ş tiin ţific ă bine
determinată" iar "U niversitatea românească este şi rămâne una şi aceeaşi în
i apiială ca şi în provincie. Şi lina şi alta urmăresc unul şi acelaşi scop ş tiin ţific
şi >tillm a l şi între ele nu poate să existe decât o nobilă em ulaţie în străduinţa dc
'*** vi.i i.mir Trebici, Isto rie şi dem ografie, in Septentrion, an I. nr 2 - 3. 23 noiembrie 1990, p 11

progres, fiindcă valoarea unui aşezământ dc înaltă invatatuia i mu . >u
Universitatea, nu poate 11 determinat de aşezarea sa geografica | |. ci .l>
pregătirea ş tiin ţific ă şi dc munca pozitivă şi creatoare a dascălilor s ă i"UJf>
Această rodnică activitate va fi întreruptă de evenimentele din v u m
anului 1940. La 27 iunie 1940 Ion Nistor participa, in calitate de rector al
Universităţii din Cernăuţi, la Conferinţa Interuniversitară din Bucureşti când s-a
anunţat ultimatumul sovietic. Pentru acest moment dispunem de propriile sale
mărturisiri: "Chemat noaptea la Tătărăscu m-a invitat să intru în guvern pentru a
trata cu ruşii asupra Bucovinei. Noaptea târziu am prestat jurăm ântul la Palat.
La 28 iunie am discutat chestiunea cesiunii la Academie. A doua zi am fost la
gară întru întâmpinarea re fu g ia ţilo r din Cernăuţi, veniţi să susţină cauza lo r în
C o n siliu l dc M in iş tri.
Prin ocuparea C ernăuţilor de către armata roşie am suferit o mare
pierdere personală. Locuinţa mea din Cernăuţi, cu o bibliotecă dc mai m ulte m ii
dc volum e privitoare la istoria rom ânilor, a rămas în m âinile n ă vălitorilor.
Pierderea accasta veni să dubleze durerea mea de pe urma pierderii Bucovinei
dc N ord. A tunci - din însărcinarea Academ ici - am elaborat un m em oriu adresat
tuturor academ iilor din străinătate, în care arătam marca pierdere culturală pe
care neamul româncsc o îndură prin încălcarea Bucovinei şi Basarabiei dc către
armata roşie, solicitând suport m oral pentru redobândirea acestor pro vin cii, cu
numeroasele aşezăminte culturale carc sc găseau în ele. Tot atunci am stăruit
asupra co n d iţiu n ilo r, în care in I9 I8 . sc înfăptuisc Unirea Bucovinei, publicând
un studiu asupra accstei U n iri in lim b ile germană, italiană şi engleză pentru a
lăm uri străinătatea asupra drepturilor României asupra B u co vin e i"107.
După recuperarea Bucovinei de către trupele române, în iunie 1941 şi
instaurarea stăpânirii româneşti, Ion Nistor a fost însărcinat, la 27 iunie 1941, de
către Ministerul Educaţiei Naţionale să plece la Cernăuţi pentru a face
inventarierea patrimoniului Universităţii. Referindu-se la acest fragment al
biografiei sale, Ion Nistor rememora peste ani: "A m găsit locuinţa mea devastată
şi biblioteca risip ită şi transportată la Universitate. Universitatea rămăsese in
bună stare, ocupanţii ruşi o transformaseră în universitate rusească. Am raportai
că situaţia era de aşa natură că Universitatea românească şi-ar 11 putut reîncepe
in toamnă foarte bine activitatea. Din nefericire, guvernul antoncscian n-a dat
urmare propunerii mele susţinută dc un m em oriu semnat de peste o m ic dc
cărturari bucovineni. La Cernăuţi s-a hotărât inllinţarca unei şcoli politehnice în
c lă d irile U niversităţii. Sc reîntoarce dc la Suceava, unde funcţionase in tim pul

100 Romulii» Cândea, op. cit., p. 275.
101 A nuarul U niversităţii din Cernăuţi..., 1937 / 1938. p 34.
10,î Ibidom . p 23
103 Ibidom
104 Ibidem, p 227
105 Ibidem, pp 29 - 30

105 Ibidem, p. 34
l07 Stelian Neagoe. op. cit., p. XIV.
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U n iversită ţii din Ia ş i"108
Ion Nistor. pentru care - cum însuşi mărturisea în cuvântarea festivă
rostită cu ocazia inaugurării anului universitar 1933 - 1934 - "Universitatea a
însemnat instituţia căreia i-am închinat tot cc am avut mai bun şi mai distins în
sufletul meu românesc"109, primea astfel o nouă şi grea lovitură.
î>c

*

Detestând politica opresoare, măsurile de deznaţionalizare ale
Habsburgilor in Bucovina, Nistor se înrolează de timpuriu în mişcarea cultural politică a românilor din acest teritoriu, in 1897, adică in primul an de studii ia
Facultatea de Filosofie a Universităţii "Franz Joseph" din Cernăuţi, devine
membru al Societăţii academice studenţeşti Jun im ea Societatea îşi propunea prin acţiuni ce urmăreau cultivarea limbii, culturii şi istoriei naţionale, prin
stimularea şi ajutarea cu fonduri a studenţilor lipsiţi de mijloacele materiale
corespunzătoare, editarea de manuale, cărţi şi publicaţii româneşti, înfiinţarea de
şcoli pentru români - să apere drepturile legitime ale românilor din provincie şi să
fie in acelaşi timp "o tribună de afirm are a u nită ţii sufleteşti a rom ânilor de
pretutind e ni"110. A ocupat mai întâi funcţia de bibliotecar, întocmind catalogul
cărţilor din biblioteca societăţii, iar în perioada 1898 - 1899 de preşedinte, fiind
un militant activ pe linie cultural - naţională al acesteia111. Susţine în şedinţele
publice ale societăţii numeroase conferinţe, ca de pildă: "Unirea Principatelor
Rom âne"112 şi "Trăsăturile caracterului lui Cuza Vodă şi ale contemporanilor
săi"113.

c
Emanciparea românilor prin cultură - pentru societatea Junim ea, cultura
era "arma cea mai puternică prin care o naţiune poate ajunge In roadele
c iv iliz a ţie i şi la un progres în toate dom eniile v ie ţii" 114 devine şi pentru Ion
Nistor o formă de apărare şi afirmare a fiinţei naţionale româneşti. Dezamăgiţi de
.iccentuarea luptei pentru putere din cadrul mişcării naţionale româneşti după
1900. Nistor cât şi alţi tineri bucovineni simţeau nevoia unui nou curent politic ultural care să revitalizeze activitatea naţională în Bucovina, reorientând-o spre
1(1|i Ibidom pp XXIV -X X V
11 A m m rul U niversităţii d in Cernăuţi.... 1933 / 1934 - 1934 / 1935 - 1935 / 1936. p. 30.
1

Mih.i

.1 obescu. op. cit., p. 145

! ' 1 Ion (Ji-.l i! Istoria Bucovinei..., p XVIII
' 12 Raportul ii<* activitate al S ocietăţii academice "Ju nim e a". 1908 / 1909 • 1925 1 1926, p. 164
113 Ibidom . p 166
• 14 Mihai Incobencu, op. cit., p 146

■i

strângerea legăturilor culturale cu România. Acest curent .■ .ip.vut txi.iiA <..
editarea la Cernăuţi, începând cu 1 ianuarie 1904, de către Ion Nistot (>«>< mjo
Tofan, Liviu Marian şi Victor Morariu a revistei Junim ea Literara
n ■
schiţa astfel în articolul program, scopurile noii publicaţii "D i^ ie p ia u a in
publicul român a gustului pentru lucrări literare româneşti de va lo a u ", ;i c.lroi
idei urmau să pătrundă in toate păturile societăţii româneşti bucovinono
"încurajarea tinerelor talente" şi "inform area publicului bucovinean d e s p i c
starea cea mai nouă a cercetărilor ş tiin ţifice şi mai ales din literatura şi istoria
ro m â n ilo r"116. Publicaţia dorea să se ancoreze astfel în realitatea trecută şi
prezentă a poporului român, să-i servească interesele majore şi să-i păstreze
integritatea spirituală.

ocupaţiei ruseşti a C ernăuţilor numai Facultatea dc Teologie, incorporată

*

ii

înfruntând rigorile cenzurii habsburgice, care încearcă chiar de la ai
doilea număr al gazetei să o suspende, luptându-se cu greutăţi financiare
deosebite, cum însuşi o spune117, Ion Nistor va muta redacţia J u n im ii Literare
de la Cernăuţi, în 1904, la Suceava ( 1904 - 1907 ) şi iar la Cernăuţi ( 1907 1914 ) 118. Revista va reapărea, în 1923, la Cernăuţi, tipărindu-se până in 1940 şi
avându-l ca redactor responsabil pe Ion Nistor119
în articolul - program al celei de-a doua serii a J u n im ii Literare Ion
Nistor preciza: "N u ridicăm un steag nou, ei-l scoatem pe cel vechili din muzeul
a m in tirilo r noastre dc tinereţe, pentru a ne grupa din nou sub cutele lui, cu
aceeaşi credinţă şi acelaşi ideal [...j. Astăzi putem concentra toate energiile
noastre pentru a crea opere dc adevărată şi trainică valoare literară, câtă vreme
in scurgerea celor 20 de ani cea mai mare parte a energiei noastre se cheltuia
pentru conservarea noastră naţională şi pentru apărarea im p re scriptibilelor
noastre drepturi istorice [...]. La vechiul nostru program avem puţin de adăugat.
V oim să fim organul dc legătură între periferic şi centru, strădjiindu-ne sâ
răspândim aici cultura românească şi s-o îmbogăţim cu p ro d u c ţiile noastre
literare. Ca şi în viaţa adm inistrativă, aşa se impune şi cu cea culturală, o
binefăcătoare descentralizare şi nu înţelegem să ne părăsim cândva vechiul
nostru post de onoare de la graniţa rom ânism ului. Ne-am concentrat, clin nou,
întru apărarea acestui front şi nădăjduim că şi cei de la centru vo r înţelege rostul

115 Mihai Ştefan Ceauşu. op. cit., p 112
' 16 Ion Nistor. Către citito ri. în Junim ea Literară, an I, nr 1, Cernăuţi, 1904. pp. 3 - 4
117 Vezi corespondenţa adresată de către Ion Nistor lui Liviu Marian, păstrată in fondul documentar
al Casei memoriale "Simion Florea Marian" din Suceava.
118 Cocuz V loan. hulubei Matei. Presa românească în Bucovina, 1809 - 1944 Bacău, 1991, p
55.
'

Mihai lacobescu, op. cit., p 146.
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nostru aici şi ne v o r da concursul cuvenit, pc carc-l merităm ca apărători probaţi
ai c u ltu rii rom âneşti"120
Apărând în perioada 1904 - 1914 ca "Revistă literară şi ştiinţifică", iar din
1923 cu subtitlul "Revistă de literatură, artă şi ştiinţă" Jun im e a Literară îşi va
deschide larg paginile celor mai variate domenii ale literaturii, istoriei, filosofiei,
economiei şi etnografiei Spaţiul cel mai amplu însă va fi ocupat de literatura şi
istoria naţională. Ion Nistor, în calitate de redactor responsabil va publica, mai
ales in prima etapă a apariţiei revistei, numeroase studii şi articole de istorie
naţională remarcabile prin militantismul lor patriotic121. Traian Cantemir, unul
dintre exegeţii J u n im ii Literare, caracterizează revista drept "o publicaţie dc
istoric naţională, continuatoare a tra d iţiilo r progresiste ale « D a c ie i L ite r a r e » .
puternic angajată în sp rijin u l em ancipării cultural - politice a ro m â n ilo r"122.
O altă preocupare constantă a publicaţiei a constituit-o înregistrarea,
într-o manieră profund unitară, a vieţii culturale româneşti, sub toate aspectele
ei; aceasta se realiza prin intermediul rubricilor de cronică literară, ştiinţifică şi
şcolară. Meritul bogăţiei de informaţii cu privire la viaţa ştiinţifică şi culturală de
pe întreg spaţiul românesc le-a revenit lui George Tofan şi Ion Nistor.
Totodată, revista a căutat chiar de la apariţie, să întreţină relaţii cu alte
publicaţii şi societăţi culturale româneşti, luptătoare pentru unitatea naţională:
V iaţa Rom ânească, S em ănătorul, Neam ul R om ânesc, A stra, Societatea
s c riito rilo r ro m â n i ş.a.. De asemenea, s-a realizat un permanent schimb de
exemplare cu aceste publicaţii; "restabilirea legăturii culturale cu celelalte părţi
ale neam ului" fiind unul dintre obiectivele programatice ale revistei123.
in vederea realizării programului enunţat, cât şi prin varietatea
conţinutului ei, Ju nim ea Literară va polariza, în jurul ei principalii oameni de
cultură bucovineni; scriitorii: Vasile Bumbac, George Rotică, Nicolae TcaciucAlbu, George Voevidca, Zaharia Macovei, Tiberiu Crudu, Constantin Berariu;
filologii: Sextil Puşcariu, Constantin Loghin, Leca Morariu, Vasile Gherasim,
Cristea Geagea; istoricii: Vasile Grecu, Aurel Morariu, Teodor Ştefanelli, Al.
Bocăneţu, Teodor Balan; folcloriştii şi etnografii: Dimitrie Dan şi Simeon Florea
Marian. Printre colaboratori s-au numărat şi alte personalităţi marcante ale vieţii
culturale româneşti: Nicolae lorga, Al. Vlahuţă, Cincinat Pavelescu, loan Lupaş,
Al Brătescu-Voineşti ş.a..

Junimea Literară s-a situat pe o poziţie proprie, evitând legarea do un
anumit curent literar din România124, in prima perioadă a apariţiei, revista v;i
reprezenta expresia unei grupări în jurul ideii naţionale care avea sâ-i determine
întreaga activitate125. Ea propaga ideea unităţii culturale a tuturor românilor, cc;
trebuia să premeargă unirii politice în hotarele lor etnice şi istorice.
Reprezentând una dintre cele mai valoroase publicaţii bucovinene.
Junimea Literară şi-a câştigat frumoase aprecieri din partea unor personalităţi
ca Nicolae lorga126, Vladimir Mironescu şi Al. Brătescu-Voineşti. Vladimir
Mironescu, într-o scrisoare adresată lui Ion Nistor la 9 decembrie 1907, aprecia
astfel menirea şi meritele publicaţiei: "E lăudabil din partea d-voastră că vă daţi
silin ţa de a întoarce în rândul co n fra ţilo r un curent mai sănătos în literatură" şi
de a "întări sentimentele dc frăţietate pc teren literar, căci numai împreună vom
izbuti să pornim o regenerare românească com pletă"127, pentru că "avem mare
trebuinţă ca sentimentul naţional în Bucovina să fie cât mai Iară întrerupere, mai
puternic şi mai conştient în tre ţin u t"128.
,
in 1923 Al. Brătescu-Voineşti, salutând iniţiativa lui Ion Nistor de
"reînvierea Junim ii Literare", îi scria acestuia: "N u mă îndoiesc, date fiin d
însuşirile pc care ţi le cunosc, că vei reuşi să grupezi toate talentele locale in
ju ru l revistei, pentru a-i da o strălucire cc nici cea mai aspră critică să nu i-o
poată tăgădui". Totodată, sesizând exigenţele momentului, îl îndemna pe Ion
Nistor: "Fă din Junimea Literară o revistă caic să merite iu i numai dragostea şi
stima noastră, a rom ânilor, ci a tuturor bucovinenilor, o revistă de în fră ţire a
tuturor naţio n a lită ţilo r care convieţuiesc in frumoasa B ucovină"129.
Concomitent cu conducerea Junimii Literare, Ion Nistor colaborează şi
la alte publicaţii bucovinene, ca revista Şcoala şi Glasul Bucovinei. Ultima
publicaţie a apărut la 22 octombrie 1918, iar o dată cu întoarcerea lui Ion Nistor
ia Cernăuţi, la 23 noiembrie 1918, devine cotidian130. Pivot al grupării
naţionaliştilor integrişti, Glasul Bucovinei va deveni organul de presă al
organizaţiilor Partidului Naţional Liberal din Bucovina, a căror preşedinte era Ion
Nistor. Arhiva personală Ion Nistor de la Cernăuţi cuprinde o corespondenţă
foarte bogată cu privire la problemele legate de implicarea lui Ion Nistor în
editarea Glasului Bucovinei131. Ziarul va fi, în perioada interbelică, cel mai
124 Traian Cantemir. op. cit., p 332.

120 ion N'-.tor, După nouă ani de zile. in Junim ea Literară, an XII, nr 1 - 3, Cernăuţi, 1923. pp 5 -

6
12 1 Vezi colecţia revistei Junim ea Literară. 1904 -1914 şi 1923 - 1940
12‘-’ Traian Cantemir, P rin cip iile id eo log ice ale revistei "Junim ea Literară", in S tudii şi cercetări
ş tiin ţifico . Bacău. 1970, p 332.
;23 Vezi colecţia revistei Junim ea Literară. 1904 - 1914 şi 1923 - 1940.

’ 25 Ion Nistor. Isto ria Bucovinei..., p. 296.
126 Mihai lacobescu. op. cit., p. 146.
127 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 189. f. 1
128 Ibidem . f. 2.
129 Junim ea Literară, an XII, nr 1 - 3, Cernăuţi, 1923, pp 6 - 7 .
130 Stelian Neagoe, op. cit., p. XIV.
131 Arhivele ae Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor. inv 988. d 222, 226, 246
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important cotidian din Bucovina, in paginile acestuia Ion- Nistor va semna
numeroase articole cu caracter istoric şi politic132. De asemenea, s-a aflat in
com itetul de conducere al Institutului de Arte Grafice şi editurii G lasul
B u c o v in e i133 Sub egida acestei edituri vor vedea lumina tiparului, la Cernăuţi,
multe din lucrările lui Ion Nistor, cât şi alte lucrări aparţinând unor profesori ai
Universităţii din Cernăuţi, sau altor oameni de cultură.
Pentru a veni in ajutorul talentelor tinere, în 1936 a luat fiinţă colecţia
revistei Ju n im e a Literară, sub direcţia lui Ion Nistor. in această colecţie şi-au
publicat lucrările Traian Chelariu, volumele A u r V echiu şi Z arurile; Aspazia
Munte, placheta L u m in iş u ri; Valentin Al. Georgescu, lucrarea P roblem a ră u lu i
lu i D o sto ie v s k i etc.134.
Ion Nistor a sprijinit afirmarea şi a altor tinere talente bucovinene; el este
cel care a facilitat debutul în Junim ea Literară şi G lasul B u co vin e i a poetului
Eduard Zaharia135 in semn de recunoştinţă, Eduard Zaharia ii va dedica, in
1936, primul său volum de versuri intitulat "M a ra to n "136.
Ion Nistor a sprijinit, cu toată autoritatea sa ştiinţifică şi toată căldura
sufletească, orice manifestare culturală din Cernăuţi. Articolele sale din Ju n im e a
Literară, G lasul B uco vine i, C alendarul G lasul B u co vin e i, Şcoala, Gazeta
b u c o v in e n ilo r sunt o mărturie elocventă în acest sens.
in anul 1912 Ion Nistor devine membru al "Societăţii pentru Cultură şi
Literatură Română din Bucovina", iar în 1913 este ales în comitetul de conducere
al acesteia137. Deoarece în cadrul Societăţii domnea "o stare dc inactivitate
revoltătoare "138, împreună cu Sextil Puşcariu şi George Tofan, a încercat să
imprime un ritm mai dinamic în activitatea ei. in anul 1912, când se împlineau 50
de am de la întemeierea acesteia, Ion Nistor considera, în articolul în p ragul
u n e i s e rb ă ri c u lturale , că "sarcinile dc căpetenie" ale Societăţii, pentru a
răspunde exigenţelor momentului, ar fi următoarele: extinderea sferei de
activitate în întreaga provincie, organizarea de congrese anuale şi serbări
naţionale, la care să se întâlnească românii de pretutindeni, reinviorarea
activităţii cabinetelor de lectură, constituirea unui muzeu naţional şi a unei arhive
şi biblioteci publice româneşti a Bucovinei139, in acest sens, a acţionat pentru

1 V o /i o,lecţia cotidianului Glasul B ucovinei. 1918 -1940
1 1 1Arhivn Muzeului Naţional al Bucovinei, fond Ion Nistor ( documente nenumerotate ).
’ ’'1 C .ilu n il.iru l Glasul Bucovinei, an XVIII, Cernăuţi. 1937, pp. 97 - 98
1 ',r) A rhivi'ii’ îl'' Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv 988. d. 179, f. 1 - 2.
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ordonarea bibliotecii, votarea regulamentului pentru problemei» mtorno nit
Societăţii şi editarea Calendarului acesteia pe anul 1914140 De .'isomuruM i
contribuit la realizarea unor acţiuni de mare răsunet naţional ale Socu t.îtn a n n
au fost aducerea in Bucovina, în anii 1910 - 1911. a trupei de teatru a lui Potr'
Liciu. iar in 1912 şi 1913 a celei a lui Cazimir Belcot, organizarea şezătorilor
literare din ianuarie 1910 la Cernăuţi, în amintirea iui Ion Creangă, si a zoorului
lui Aurei Vlaicu deasupra Cernăuţilor în aprilie 1912141 in vara anului 1913 a
intervenit. împreună cu Teodor Ştefanelli, pentru reducerea cheltuielilor de
deplasare a trupei Belcot in Bucovina, considerând că. în modul acesta.
îndeplinesc "o misiune tic mare însemnătate culturală", urmând ca, in vara
anului următor, să mijlocească aducerea la Cernăuţi a întregului teatru
naţional142.
Ion Nistor îşi îndreaptă atenţia şi spre îndrumarea învăţătorilor şi
profesorilor din reţeaua de învăţământ din Bucovina. El participă la Congresul
învăţătorilor, desfăşurat la Cernăuţi în mai 1914 conferenţiind aespre
"Dezvoltarea şcolilor primare in Bucovina"'43. Totodată, ia atitudine împotriva
uşurinţei cu care unu dintre slujitorii şcoin se lăsau aaememţi ae interese pontice
efemere "P olitica - arăta Ion Nistor - trebuie să sc inspire de ia culturii, iar iu i
cultura de la politică", deoarece "cultura este ceva statornic, este comoara dc
gândire şi sim ţire a unui neam. pe când politica. în cele mai m ulte ca /u ri. sc
reduce la o sim plă îndrumare trecătoare"144. De asemenea, condamnă unele
propuneri nerealiste ale autorităţilor vremii de a organiza învăţământul din
Bucovina după "m odele şi metode din cele mai avansate tari ale lu m ii"; "nu sc
pol aplica cu folos nici cărţile străine, nici metodele importate dc cine ştie
unde", deoarece condiţiile concret - istorice impun soluţii adecvate,
"învăţăm ântul prim ar - scrie el - numai atunci poate 11 rodnic, dacă sc va ţine
cont de trebuinţele particulare ale poporului de la ţară"145
Un merit deosebit a avut Ion Nistor in înfiinţarea Teatrului Naţional din
Cernăuţi, in anul 1921, Teatrul orăşenesc din acest oraş continua să ţină
reprezentaţiile in limba germană, stârnind puternice nemulţumiri in rândul opiniei
publice cernăuţene, care, in toamna aceluiaşi an. au răbufnit în forma unor

"40 Idem, Istoria Bucovinei.... p. 291.
' 4 ' Sextil Puşcariu, op. cit., p 8
•42 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor. inv 988. d 258. f 2

130 Ibldom , f 7
137 Ion Nlfttor, op. cit., p 290.
138 Ibidom , p 209
139 Idem. in prngul unoi serbări naţionale, in Junim ea Literară, an IX, nr. 1, Cernăuţi. 1912. pp.

6 - 7.

143 Şcoala, nr 4 - 5 . Cernăuţi, aprilie - mai 1914, p 84
144 Ion Nistor. Im presii de la Congresul învăţătorilor in Junim ea Literara, an IX. nr 6 •
Cernăuţi. 1914. p 184
45 Ibidem. p 186
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"m anifestări deznădăjduite"146 Ion Nistor se va face purtătorul de cuvânt al
dorinţei concitadinilor săi. astfel că, în februarie 1922, Teatrul Orăşenesc din
Cernăuţi a fost transformat in instituţie românească, fiind, totodată, ridicat la
rangul de Teatru Naţional1'17. Arhiva personală "Ion Nistor" de la Academia
Română păstrează un proiect de lege, nedatat, alcătuit de Ion Nistor, privind
înfiinţarea Teatrului Naţional din Cernăuţi, care urma să fie înaintat ministrului
Cultelor şi A rtelor148 Fiind unul dintre acei care "au luptat pentru înfaptuirea
acestui teatru", în anul 1927 artiştii instituţiei îl considerau cel mai indicat pentru
a-i adresa o "plângere îm potriva abuzurilor săvârşite de directorul V ic to r Ion
Popa"149, in anul 1935 Ion Nistor va lua atitudine, alături de alte personalităţi
marcante ale vieţii culturale şi politice bucovinene, împotriva deciziei desfiinţăm
teatrului. Relevând rolul pe care trebuie să-i îndeplinească Teatrul Naţional în
Bucovina, el califică desfiinţarea instituţiei drept "o asasinare culturală şi
artistică" a acestei părţi a teritoriului românesc150.
Viaţa culturală cernăuţeană a fost întregită, in 1935, prin înfiinţarea
Muzeului regional "Carol al II - lea". Ion Nistor, in calitate de ministru al Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor sociale, va acorda importante subvenţii pentru repararea
edificiului şi inaugurarea lui, la 12 octombrie 1935151. Rectorul Universităţii
cernăuţene şi titularul Catedrei de istoria românilor a fost ales în organele de
conducere ale instituţiei, preşedinte al Delegaţiei permanente şi al Secţiunii
istorico - culturale152.
Pentru bucovineni monumentele istorice atât de numeroase şi ceiebre
din această parte a teritoriului românesc au avut întotdeauna o semnificaţie
deosebită. Ion Nistor, în Istoria B ucovinei, scria: "Bucovina constituie un
adevărat sobor de mănăstiri, ce se grămădesc una lângă alta. venind fiecare din
câte o dom nie glorioasă sau cucernică, cântând la fiecare slujbă, la flecare
sărbătoare din clopotele turnate cu veacuri în urmă ca o pomenire, pentru
străbunul cc a înălţat zid u rile , pentru p ărinţii, rudele şi tovarăşii dc arme şi de
judeţ, pentru neamul, marele neam nenorocit întru mărirea căruia a scânteiat
sabia sau s-a înălţat rugăciunea acestor străm oşi"153. Ca unul ce a înţeles

George Rotică, în slu jba gândului şi su fle tu lu i rom ânesc, Slova. Muzica, Teatrul, in Zece
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valoarea acestui patrimoniu spiritual, Ion Nistor a fost. in penoad.i intcrt>Hi< .■
preşedinte al secţiei din Cernăuţi a Comisiei Monumentelor Istorice dm Romănci
in anul 1936. în vederea restaurării şi protejării unora din aceste monumente vn
activa pentru obţinerea, din partea Fondului bisericesc ortodox al Bucovinei .i
unei subvenţii de 2.000.000 lei154.
De asemenea, Ion Nistor va sprijini, cu importante subvenţii, cât şi prin
autoritatea sa ştiinţifică, manifestările culturale anuaie organizate, în luna mai, la
Cernăuţi, în cadrul "Lunii Cernăuţilor"155.
in perioada interbeiică, Ion Nistor va fi o prezenţă activă in cadrul unor
societăţi şi asociaţii culturale care işi propuneau să cultive relaţiile de prietenie cu
alte naţiuni europene. Ca membru al societăţii "Prietenii Cehoslovaciei" din
Cernăuţi, organizată sub egida Consulatului Republicii Cehoslovace la Cernăuţi,
va conferenţia, în 1931, despre savanţii L. J. Pic şi C. Jirecek156. De altfel,
pentru "m eritele ş tiin ţific e şi pentru sârguinţa depusă în cultivarea re la ţiilo r
româno - cehoslovace", în anul 1935, Ion Nistor a fost ales membru de onoare al
Academiei din Praga157. in anul 1932 Ion Nistor a fost ales preşedinte de onoare
al "Cercului Amicilor Franţei" din Cernăuţi158, in corespondenţa adresată de
preşedintele asociaţiei lui Ion Nistor, acesta îşi exprimă recunoştinţa pentru
"ajutorul preţios pc caic l-a adus la opera lor", cât şi pentru că "a înţeles să pună
competenţa sa de istoric şi autoritatea om ului de stat in slujba u m a n ită ţii"159. De
asemenea, în aprilie 1937 este ales preşedinte al "Societăţii anglo - române" din
Cernăuţi, prilej cu care va ţine şi conferinţa inaugurală160.
O mărturie elocventă a meritelor culturale deosebite ale lui Ion Nistor.
atât în viaţa oraşului Cernăuţi, cât şi a României Mari în general, o reprezintă şi
distincţiile primite de acesta de-a lungul timpului: "Meritul Cultural", "Coroana
Rom âniei" ( în gradul de Mare Cruce ) ş i "Răsplata Muncii pentru Biserică"161
La 24 octombrie 1937, cu ocazia inaugurării anului universitar, Alm a
M ater cernăuţeană a considerat că este cel mai nimerit moment pentru
sărbătorirea "unui sfert de veac de rodnică şi je rtfc ln ic ă muncă la catedra
universitară a dom nului Ion N is to r"162. La această festivitate au participat
profesorii şi studenţii Universităţii din Cernăuţi, oficialităţile şi elita intelectualităţii

154 Gazeta bu covinen ilor, an II, nr 42. Bucureşti, 22 noiembrie 1935. p 2.

ani do la Unirea Bucovinei ( 1918 -1928 ), p. 238

155 Informaţii cu privire la aceste manifestări se găsesc in numeroase publicaţii cernăuţene

14' Ibidom
•'îfl liiiiiioleca Academiei Române. Arhiva 526 ( documente nenumerotate).

156 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 88. f 2.

14'* Aihivule de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988. d 77, f. 4

158 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d 133, f 2.
159 Ibidem, f. 1.

1 G n /o t.i bucovinenilor, an II. nr. 11, Bucureşti, 1 aprilie 1935. p. 2.
151 Raport asupra activită ţii Muzeului Regele Carol al II - lea din Cernăuţi, pentru epoca de la
1 ianuarie 1030 până la 31 m artie 1937, p. 13
152 Ibidom, p 14
153 ion Nistor Istoria Bucovinei.... pp 7 - 8.

157 G lasul B ucovinei, an XIX. nr 4722. 8 ianuarie 1936, p. 2.

•60 A nuarul U niversităţii din Cernăuţi.... 1937 / 1938. p 247
’6 ' Arhiva Muzeului Naţional al Bucovinei, fond Ion Nistor ( documente nenumerotate )
6“- A nu aru l U n iversită ţii din Cernăuţi..., 1937 / 1938, p 413.
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oraşului. Printre numeroşii vorDitori care au omagiat activitatea lui Ion Nistor ca
profesor, om de ştiinţă, rector al Universităţii şi îndrumător cultural, s-a aflat şi
reputatul teolog, profesorul Vasile Loichiţă, în acel moment decan al Facultăţii de
Teologie din Cernăuţi Acesta îşi încheia emoţionantul discurs festiv astfel
"('etnica noastră universitara omagiază pe rectorul ci rom ânizator de acum
douăzeci de ani şi pc rectorul ei restaurator de azi, înţelegând prin aceasta tot cc
M agnillcienţa voastră aţi lacul de la I ()I2 incoace şi dc la 1918 şi continuaţi a
face până in prezent, adică până la desăvârşirea a cec a ce sc numeşte ("etatea
Universitară ( arolină din Cernăuţi - apoi pe om ul dc ştiinţă şi cărturarul cu reale
merite pentru cultura românească din ţara lui Şitclan V o d ă "'63 Considerăm
această caracterizare a prezenţei şi activităţii lui Ion Nistor in viaţa culturală a
Cernăuţiului deosebit de sintetică şi semnificativă.
Prin întreaga sa activitate Ion Nistor a stat toată viaţa in slujba şcolii, a
culturii şi cauzei naţionale De la catedră şi tribună, prin cartea ştiinţifică şi de
popularizare, prin opera de îndrumare culturală, Ion Nistor a fost cu adevărat
"una din acele personalităţi complexe carc au avut de spus un cuvânt greu in
problematica secolului X X " 16'’

I.l R O L E 1)1. ION NISTOR DANS LA VII' CULTURELLF. I.T S C IE N T IIIQ IJ E

l)E CERNĂUŢI
- resu m e L 'etu de releve le role de Ion N istor. d'un e tres g ra n d e im p ortan ce. d a n s la vie
u m ve rsitaire . sc ie n tifiq u e et cu ltu re lle de la viile de C e rnă uţi, da ns la p e rio d e 1 8 9 7 - 1940.
ii

a de ro u le une p ro d ig ie u se a ctivite com m e histo rie n et p ro fe sse u r a l'U n ive rsite de

C e rnă uţi et a u s s i co m m e re cte u r et re o rg a n isa te u r sur le s b a se s rou m ain es, a p re s ia
G ra n d e U nion, de cet e ta b lisse m e n t public. C om m e a n im a te u r et c o n s e ille r cu ltu re l, il a
lo n d e et a co n d u it des e ta b lisse m e n ts pu blics et d e s pu b lica tio n s tres im p ortan te s. En
ou tre . il a pro m u par son im p lica tion directe, a ve c to u te la fo rce ae son am e. tou te
m n n ife sta tio n s c ie n tifiq u e . a rlis tiq u e et cultu relle de la v ie de C e rnă uţi.
Par to u te son activite . Ion N istor a ete une p e rso n n a lite m ultiple qui a d e d ie
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O dată cu elibererea nordului Bucovinei, una din primeie griji aie
aamimstraţiei româneşti ce şi-a reintrat in arepturi a constituit-o ajutorarea
popuiaţiei din această zonă, deosebit ae grav afectată ae regimui sovietic ş:
operaţiunile militare, in vederea stopăm speculei, Nicolae Lupu, prefectul
judeţului Cernăuţi, va semna o ordonanţă in ziua de 9 iulie 1941 prin care se
fixau preţuri maximale la produsele alimentare de bază147. Pentru cei lipsiţi de
mijloace, Primăria municipiului Cernăuţi a distribuit haine şi încălţăminte şi a
înfiinţat mai multe cantine la care preţurile erau considerabil reduse148. Capitala
Bucovinei s-a confruntat cu mari probleme în privinţa aprovizionării cu pâine
datorită repunerii in funcţiune doar a unei singure brutării { fosta "Bilgrey” ) şi a
unei singure mori ( "Kisslinger" ) 149 Pentru asigurarea celor 18 - 20.000 de pâini
necesare zilnic, camioanele Primăriei au trebuit să transporte grâul în judeţul
Rădăuţi, la moara din Dorneşti150. Lipsa acută de alimente era cauzată nu doar
de consecinţele războiului, dar şi de faptul că regiunea muntoasă septentrională
a Bucovinei - ce avea o economie bazată pe industria lemnului şi creşterea
animalelor - se aproviziona in mod tradiţional cu cereale din partea de sud a
provinciei şi din nordul Moldovei, cu care formează o evidentă unitate
economică. O atenţie deosebită va fi acordată reluării activităţii instituţiilor
sanitare din Bucovina, care între 1940 - 1941 "an Ibst dezorganizate şi au ajuns
intr-o gravă stare de distrugere"151. Efectele nefaste ale ocupaţiei sovietice s-au
manifestat şi prin sporirea enormă a mortalităţii generale La spitalul Central din
Cernăuţi au fost înregistrate 673 de decese, pe când până in anul 1940. timp de
10 ani, s-au înregistrat doar 293 de cazuri152 Printre măsurile care au fost luaie

to n ii sa vie au services de l'ecole, de la cultu re et de la ca u se n a ţio n a le roum aine.
Partea I a lucrării a apărut in Anuarul Muzeului Bucovinei, Suceava. XX. Ed. "Glasul
Bucovinei”. 1993.
l4 / Bucovina, nr 1 din 14 iulie, 1941, p 3.
148 C urentul, nr 4861 din 28 august 1941, p 3
149 Bucovina, nr. 37 din 24 august 1941. p 7.
150 Ibidem
163 Ibidem : 4i'<
A; £■jd . iM oriu y i (jeopolitică: Ion Nistor. in Ion N istor ( 1876 - 1962 ).... p 36

!f)1 Curentul, nr 4856 din 23 august 1941. p. 7.
•” *- Bucovina, nr. 158 din 19 ianuarie 1942. p 3
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pentru ameliorarea stării sănătăţii locuitorilor din nordul Bucovinei se numără
acordarea în săptămânile ce au urmat eliberării a aproape 1.700 consultaţii
medicale şi împărţirea în mod gratuit de m edicam ente'53. Activitatea de
îmbunătăţire a situaţiei in acest domeniu a continuat şi în anii care au urmat,
fiind pusă în aplicare de către Directoratul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. O
realizare remarcabilă este reprezentată ae organizarea a peste 200 Case de
Ocrotire ce cuprindeau, un dispensar mixt, sală de mese şi dormitor, bucătărie,
sală de naştere15"1. Aceste instituţii erau concepute să formeze "punctul de
plecare a acţiunei sanitare la sate"155 in anul 1942 a fost terminat un nou
dispensar în Mahala156, iar mai târziu vor începe lucrările de construire a câte
unei Case de Ocrotire în comunele Suceveni, Ostriţa şi Storojineţ157. Mediului
rural ii era destinată şi revista "Sănătatea Satelor" cu un tiraj de 40.000
exemplare. Printre alte înfăptuiri notabile mai pot fi enumerate: sporirea
capacităţii de spitalizare de la 2.565 la |.5 0 0 paturi, apariţia unor secţii noi la
Spitalul Central din Cernăuţi ( ortopedie, urologie şi fizioterapie ), aotarea cu
aparate de radiologie chiar şi a spitalelor mici, inaugurarea unui sanatoriu pentru
bolnavii de tuberculoză la Cernăuţi, construirea unui nou pavilion la Spitalul de
copii din municipiu, acordarea de ajutoare materiale şi băneşti femeilor sărace ce
au născut din partea Serviciului Sanitar şi Centrului pentru Ocrotirea Copiilor158
ş. a.. Pentru sprijinirea familiilor luptătorilor de pe front, ajutorarea văduvelor,
orfanilor şi infirmilor, un aport însemnat îşi va aduce Consiliul de Patronaj al
Operelor Sociale în fruntea căruia se afla d-na Maria Antonescu. Sub egida
filialei din Bucovina a Consiliului de Patronaj au fost înfiinţate la Cernăuţi două
orfelinate pentru copii, un institut pentru reeducarea orbilor şi un spital pentru
răniţi159. Ca şi în cazul refugiaţilor, populaţia din sudul Bucovinei şi-a manifestat
din nou solidaritatea cu fraţii din teritoriile ce au cunoscut timp de un an ororile
ocupaţiei. Prin cheta publică organizată de primarul oraşului Suceava, loan
Jaucă, "cu scopul de a ajutora populaţia nevoiaşă din Bucovina şi Basarabia" s-

La normalizarea situaţiei in Cernăuţi a contribuit activitatea ■i<*( r..l <1®
primarul municipiului, medicul Octavian Lupu16', de colonelul BrAiesr.u %\ trinan
Popovici, numit în această funcţie la începutul lunii august 1 9 4 1 • ' Pc data d«
15 iulie va reîncepe distribuirea apei către populaţie prin reţeaua public,1 " ’ l )ar
până la refacerea Uzinei de apă de la Mahala, fântânile de la Rohoznn ţ i
Lenţeşti furnizau în jur de 7.000 I / zi. reprezentând mai puţin de jumătate din
necesar164. întreprinderile electrice ale oraşului au început să funcţioneze pe i>
iulie, iar la sfârşitul lunii august distrugerile de aici au fost remediate în proporţie
de 75% 165 Transportul în comun din Cernăuţi se va restabili în urma repunem in
funcţiune pe 28 iulie a autobuzelor, a tramvaielor ( 2 a u g u s t) şi troleibuzelor ( 3
august ) 166. O problemă vitală pentru refacerea nordului Bucovinei o constituia
reluarea legăturilor cu restul ţării. începând cu ziua de 21 iulie 1941 se
reaeschidea lima aeriană Bucureşti - laşi - Cernăuţi167, iar cu începere de ia 30
iulie se va prelungi spre Cernăuţi circulaţia trenurilor care până la acea dată
ajungeau doar la Adâncata ( Hliboca ) 168. La mijlocul lunii august vor fi redate
traficului liniile Vicşani - Orăşeni, Orăşeni - Vijniţa169, urmând ca pe măsura
refacerii sectoarelor distruse şi revenirii la ecartamentul normal, să fie inaugurate
şi alte trasee170.Munca susţinută depusă de lucrătorii din domeniul poştelor şi
telecomunicaţiilor va avea ca rezultat reluarea activităţii celor 76 oficii telefonice
din Bucovina şi deschiderea la 26 octombrie a centralei telefonice automate a
oraşului Cernăuţi171. Reconstrucţia presupunea alocarea unor sume uriaşe, doar
pentru refacerea integrală a uzinelor şi instalaţiilor de apă ale Cernăuţiului fiind
necesari 120 milioane lei172, in faţa acestor cerinţe, Primăria se confrunta cu o
acută criză financiară, agravată de blocarea la Bucureşti după iunie 1940 a
fondurilor sale ce totalizau 50 milioane lei173. Un moment ce a contribuit la
redobândirea vechiului aspect al municipiului Cernăuţi l-a reprezentat repunerea
161 Până la eliberarea Bucovinei, dr. Octavian Lupu a desfăşurat o activitate remarcabilă in fruntea

a strâns doar într-o singură zi suma de 18.456 lei160.

Comisariatului General al Refugiaţilor iar apoi a condus directoratul Sănătăţii din cadrul
Guvernământului Bucovinei.
162 Viaţa, nr. 130 din 8 august 1941, p. 3.
163 Bucovina, nr. 39 din 27 august 1941, p 7.
164 U niversul, nr 233 din 29 august 1941. p 4.
165 Bucovina, nr 39 / 1941, p 7
153 Ibldom . nr. 53 din 12 septembrie 1941, p. 5.
154 V iv i Dr Octavian Lupu. Casele de ocro tire din Bucovina. Cernăuţi, 1942
J loim i Acţiunea sanitară în Bucovina, 1941 - 1943. Cernăuţi, 1943. p. 5 - 6
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166 Ibidem.
l6 / Viaţa, nr 118 din 28 iulie 1941, p 3.
168 Ibidem . nr. 123 din 2 august 1941, p. 2.

’ 56 B uco vin .i nr 439 din 28 noiembrie 1942, p 3.

169 Ibidem, nr. 137 din 19 august 1941, p. 5.

157 Dr. Oi tavian Lupu, op. cit., p. 9.

170 Bucovina, nr. 54 din 13 septembrie 1941. p. 3.

158 Ibidom , pp 4 - 7.
159 Calendar C roştin pe anul 1943, Cernăuţi, 1943. p 44

172 Ibidem. nr. 3 9 / 1941, p. 7.

•60 Curentul, nr 4837 din 4 august 1941, p 8.

' ,3 Ibidem.

171 Ibidem. nr. 102 din 8 noiembrie 1941, p. 7.
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la locul său în ziua de 23 august 1941 a m onum entului U n irii'74 care a fo st găsit
descom pletat, abandonat intr-un vagon de cale ferată şi a fost restaurat în mod
provizoriu.
R efacerea Bucovinei a fo st urm ărită cu atenţie de organele locaie, a a r şi
de autorităţile centrale de la Bucureşti. în drum spre Cernăuţi, generaiul ion
A nţonescu s-a oprit la M arginea unde a stat de vorbă cu localnicii "înd em nâ nd u -i
să nu sc învrăjbească ci să sc iubească şi să se ajute unui pc a ltu l, făcând p o iitic a
m u n c ii, a cinstei şi a n e a m u lu i"175. A -in ş i la destinaţie în ziua de 24 iulie 1941,
regele Mihai I şi Ion Anţonescu, după vizitarea Palatului M itropolitan şi a zo ne lo r
distruse din oraş, vor participa la o conferinţă m ixtă cu şefii autorităţilor civile şi
m ilita re 176. C onducătorul statului a prezentat în încheiere grupului de ziarişti
rom âni şi străini prezenţi în capitala Ţării F a g ilo r istoria zbucium ată a acestei
provincii, insistând asupra faptului că "to t cc se vede în B u covin a este opera
ţă ra n u lu i ro m â n "177.
R eluarea cursului norm al al vieţii in nordul Bucovinei nu era posibilă
d ecâ t în condiţiile reîntoarcerii celor care s-au refugiat pentru a scăpa de
o cupaţia bolşevică. O dată cu eliberarea întregii provincii, serviciile adm inistraţiei
de stat, şi nu num ai ele, vo r face cu greu faţă valului de solicitări ce veneau din
partea acestora. în tr-o adresă către prefectul judeţului, şeful Poliţiei oraşului
R ădăuţi m enţiona: " ... z iln ic staţionează in co rido a re le P o liţie i, P re fe c tu rii,
g arnizoanei şi L e g iu n ii de ja n d a rm i, sute dc oam eni re fu g ia ţi d in B u c o v in a dc
nord, care s o lic ită a u to riz a ţii pentru a că lă to ri în te rito riu l e lib e ra t având
interese urgente pentru luarea în p rim ire a g o s p o d ă riilo r părăsite şi a c â m p u lu i
care trebuie lu c ra t"178. Pe data de 18 iulie, M arele C artier G eneral înştiinţa
autorităţile în d re pt că "re fu g ia ţii nu pot trcce încă în aceste te r ito r ii" 179, cu
excepţia celor ce "călătoresc in interese u rg e n te "180. în aceeaşi notă se înscrie
şi declaraţia prof. Mihai Anţonescu, vicepreşedintele C onsiliului de M iniştri, care
a subliniat necesitatea de a stabili "o perioadă de absolută nepătrundere in
Basarabia şi B u covin a, pentru a putea da te rito r iilo r acestor p ro v in c ii toată
securitatea im pusă de necesitatea o p e ra ţiilo r şi resta bilire a o rd in e i, a
c o m u n ic a ţiilo r şi a p ro v iz io n ă rii"181. C om unicatul nr. 6 al C artierului G eneral ai

1941 - UN NOU ÎNCEPUT PENTRU BUCOVINA

Comandamentului frontului germano - român din 25 iulie 1941 anunţa: "Lupta
pentru dezrobirea brazdei româneşti de la Răsărit s-a terminat. D in Carpaţi şi
până la M are suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune."182. Cu începere din
această zi va fi autorizată şi reîntoarcerea refugiaţilor în Basarabia şi
Bucovina183. Vestea a fost primită cu satisfacţie de toţi cei siliţi în urmă cu un an
să pornească pe drumurile pribegiei. Ca urmare, Mircea Streinul, fondatorul
Societăţii Scriitorilor Bucovineni, scria într-un articol din presa vremii: "A n u l de
doliu cum plit, pe care l-a provocat răpirea Bucovinei de către hoardele
bestialului tătuc Stalin, a luat sfârşit. F iii Arboroasei se pot reîntoarce iarăşi pe
p la iu rile lo r însorite, binecuvântate cu Suceviţa şi Dragom irne pline de soare.
A colo, în Bucovina, îi aşteaptă o uriaşă operă de reconstrucţie."184. Pentru
pătrunderea în teritoriul eliberat, cu excepţia funcţionarilor publici, ‘era necesară
obţinerea autorizaţiei din partea Cabinetului civilo - militar pentru administrarea
Basarabiei şi Bucovinei, înfiinţat în 28 iulie 1941 pe lângă Preşedenţia Consiliului
de Miniştri185. La începutul lunii august, Guvernatorul Bucovinei va transmite
prefecturilor din subordine decizia potrivit căreia "to ţi refugiaţii agricultori din
regiunile eliberate să se întoarcă neîntârziat Ia căm inurile lo r pentru a strânge
recolta"186 doar pe baza autorizaţiilor eliberate de către acestea. Pentru alte
persoane, formalităţile de trecere presupuneau prezentarea Carnetului de
Refugiat vizat de Preşedenţia Consiliului de Miniştri şi Prefectură187. Deşi treptat
aceste norme se vor simplifica, ele vor supraaglomera activitatea organelor de
stat locale, dând naştere uneori la abuzuri şi la acte de corupţie188. Pentru
curmarea acestora, o circulară a Cabinetului civilo - militar din toamna anului
1941, transmitea ordinul Mareşalului Anţonescu ce preciza în mod expres ca
activitatea de eliberare a permiselor "să nu se transforme în şicane, în pierderea
de tim p , în acte de brutalitate şi de je fu ire "189. Revenirea refugiaţilor bucovineni
a fost îngreuiată şi de consecinţele social - economice ale evenimentelor de la
sfârşitul lunii iunie 1940. în acest sens, este semnificativ raportul din 9
septembrie 1941 al colonelului M. Stroescu, prefectul judeţului Suceava, către
Ministerul Afacerilor Interne, în care se arăta existenţa a numeroase cazuri de

’ Universul nr. 233 / 1941, p. 4 Vezi şi N. Petreanu. Istoria dram atică a m onum entului Unirii
d r l.i Corn.iuţi Glasul Bucovinei, Cernăuţi-Bucureşti, nr. 1 / 1994, p. 11.
•'•n

.1 . . i r . i v i fond Prefectura jud Rădăuţi, dosar 19 /1941, f 71

176 Vl»ţ«. nr 13 0/ 1941. p 4
11 ■ U nlvcrttul ' ■ 1 i " ? / iulie 1941, p, 1
Arh r>!
i..i
I n d l’iefi tura jud. Rădăuţi, dosar 45/1941,
179 Ibidem. f

••'••(.tura jud Suceava, dosar 6 7 /1 9 4 1 ,

180 Ibidem
■“ • Viaţa, nr 118 din 28 iulie 1941, p. 1

f.

1.

f.

94.
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182 Gh. Buzatu, M areşalul A nţonescu ..., voi. II, p. 412.
183 Viaţa, nr. 118/1941, p. 1.
*®4 Revista F u n d a ţiilo r regale, nr. 10, 1 octombrie 1941, p. 240.
185 Arh. St. Suceava, loc. cit., f. 29.
186 Ibidem, f. 27.
187 Ibidem, f. 11.
188 Ibidem, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar 19/1941, f. 74.
189 Ibidem, fond Prefectura jud. Suceava, dosar 67 /1941, f. 153.
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refugiaţi "care nu se pot întoarce la vetrele lor, nedispunând de bani nici măcar
pentru plata biletelor C .F .R ."190.
Alungarea trupelor sovietice din nordul Moldovei a marcat în acelaşi timp
reîntregirea eparhiei Bucovinei, reaşezarea sediului mitropolitan în oraşul
Cernăuţi şi eliberarea episcopiei sufragane a Hotinului. După 6 iulie 1941 au
revenit sub oblăduirea bisericii strămoşeşti 182 parohii în care, înainte de 28
iunie 1940, funcţionau 244 preoţi şi diaconi, dar la posturi se mai aflau numai 22
preoţi ce au rezistat perioadei de acerbă prigoană anticreştină191. înlăturarea
efectelor ocupaţiei bolşevice asupra vieţii spirituale făcea necesare reîntoarcerea
preoţilor care, cu un an în urmă, au ales calea exilului şi reluarea unei activităţi
neîngrădite a bisericii ortodoxe. într-o pastorală, mitropolitul Tit Simedrea al
Bucovinei cerea clerului "să păşească fără întârziere la locurile unde prin vitregia
îm p re ju ră rilo r au fost s iliţi să se îndepărteze şi să se pună cu toată supunerea şi
dragostea la dispoziţia c re din cio şilor"192. Pe 25 iulie 1941, IPSS soseşte la
Cernăuţi unde va fi întâmpinat de un "im pozant cortegiu de preoţi şi ţă ra n i"193
şi de autorităţile locale în frunte cu dr. Nicolae Lupu şi generalul Vasile lonescu.
în parohiile vacante s-au întors 155 preoţi, 69 posturi au fost scoase la concurs
iar în toamna anului 1941 vor fi reprimiţi 58 preoţi ucraineni194. Ca de atâtea ori
în vremuri de restrişte, o dată cu revenirea din pribegie a slujitorilor altarului,
"biserica s-a pus şi de astă dată în fruntea strădaniilor pentru înălţarea din
tem elie a v ie ţii româneşti din aceste meleaguri, cotropite de păgâni"195.
Preoţimea, dar şi ceilalţi intelectuali ce au revenit în Bucovina s-au văzut
confruntaţi cu multe greutăţi cauzate în special de distrugerea locuinţelor şi a
bunurilor adunate timp de o viaţă. Peste 20 de ani de la aceste evenimente,
Emilian Boca, fost inspector şcolar general, îi scria lui Ion Vicoveanu: "Eu, care
în 1940-îi file le critice mă aflam în interes de serviciu la M inister, m-am întors
la Cernăuţi abia în 1941 şi m i-am aflat locuinţa golită de to t ce era de valoare,
Ile că era vorba de valori gospodăreşti, fie că erau cărţi, documente, manuscrise
etc."196.
Măsurile restrictive adoptate în Bucovina erau determinate şi 'e faptul că
în vara anului 1941 se menţineau în unele sectoare bande înarmate "care

’ 00 Ibldom. dosar 6 2 / 1941, f. 43.
‘ 11 Lu crările A dunării Eparhiale a A rhiep iscop ie i C ernăuţilor din sesiunea ordinară a anului
1942 ( iwnâuţi, 1943, p. 4.
1'*•’ B ucovina, nr. 4 din 16 iulie 1941, p. 4.
19;i Vlaţn nf 118/1941, p. 3.
194 Lucrarlln A dunării Eparhiale .... p. 40.
195 Calendar Croştin pe anul 1943, p. 42.
19“ Vasile Doi i A rticole, cuvântări, însem nări; manuscris dactilografiat, fondul documentar al
Bibliotecii Muzeului Bucovinei, inv. nr 24488, voi. Vi, p. 113
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continuă atacările d ife rite lo r organe de siguranţă şi ordine p u b lică "197.
Stabilitatea în regiune era periclitată şi de o intensă propagandă pentru
constituirea statului ucrainean. Emigranţii ucraineni din Bucovina ca: dr. Spaniuk,
Termena şi alţii, aflaţi în Germania, vor trimite Fuhrerului o telegramă prin care
protestau împotriva reîntregirii în hotarele ţării a "te rito riilo r ucrainene ale
Bucovinei şi Basarabiei"198. în răspunsul său, profesorul Ion Nistor, un bun
cunoscător al istoriei relaţiilor româno - ucrainene, va dărâma, rând pe rând,
întreg eşafodajul de neadevăruri cuprinse în memoriul lansat de naţionaliştii
ucraineni din Cernăuţi pe 15 septembrie 1941199. Miopia politică a unor lideri din
rândul acestei minorităţi, pe care lipsa unui stat propriu şi ambiţiile personale i-au
împiedicat să înţeleagă realitatea istorică a teritoriului naţional românesc a dus la
repetarea greşelilor din timpul primului război mondial, când s-au emis, de
asemenea, pretenţii asupra Basarabiei şi Bucovinei200. Se trecea însă cu
vederea originea reală a comunităţii ucrainene din România, ce s-a form at relativ
recent, prin imigrări şi colonizări sprijinite de imperiile habsburgic şi ţarist, fapt ce
a fost recunoscut de unii savanţi ucraineni, cum este cazul profesorului Stephan
Rudnyckyj201. Dar, aşa cum bine remarca Nicolae lorga, "este o mare deosebire
între dreptul pe care-l dă unui popor expansiunea sa naţională fară concursul
statului şi drepturile co lo n iştilo r p o triv it interesului statului ,.."202. Acţiunile
ostile ce urmăreau ştirbirea unităţii Bucovinei nu au dat rezultatele scontate, o
mare parte din ucrainenii de aici "având convingerea că Ucraina se va face în
lim ite le N is tru lu i şi a Cerem uşului"203 afirmau deschis că "la o eventuală
schimbare de populaţie nu vo r părăsi te rito riu l românesc rămânând sub
dom inaţia noastră unde se sim t foarte bine"204. Autorităţile româneşti au
combătut propagarea ideilor iredentiste în localităţile cu populaţie de limbă
ucraineană, dar au acordat tot sprijinul tinerilor ce doreau să se înroleze în

l9 / Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar 149 / 1941, f. 19.
198 Ion Negură, C onsideraţiuni asupra rom ânităţii N ordului Bucovinei, în Revista Bucovinei,
anul III, nr. 7, Cernăuţi - Timişoara, iulie 1944, p. 248.
199 Magazin istoric, anul XXVII, nr. 7 ( 316 ), iulie 1993, p. 65.
200 Vezi Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei, op. cit., pp. 1 7 - 1 8 ; idem, Problem a ucraineană în
lum ina istoriei. Cernăuţi, 1934, pp. 202 - 218; Teodor Bălan, Bucovina în războiul m ondial,
Cernăuţi, 1930, pp. 80 - 82; Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei, Bucureşti, 1929, p. 146.
201 Stephan Rudnyckyj, Ukraina ( Land und V olk ), Wien, 1916, p. 133. Autorul afirmă aici printre
altele; "D ie etnographische Grenzc der U kraincr ist auch in der Bukowyna nicht a l t ...".
202 Nicolae lorga, C onferinţe bucovinene, Bucureşti, 1919, p. 49.
203 Arh. St. Suceava, loc. cit., f. 18.
204 Ibidem.
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armata naţională ucraineană205, cu scopul de a lupta peste Nistru pentru
eliberarea vetrei de obârşie a strămoşilor lor.
O direcţie de bază urmărită de administraţia românească în nordul
Bucovinei a fost cea a refacerii structurilor economice» din zonă, dezorganizate
de politica de etatizare forţată206 şi grav afectate de urmările războiului. După
cum a declarat prof Mihai Anţonescu, în teritoriile eliberate, urma să se facă "o
mare reform ă naţională, economică şi socială"207 prin retrocedarea bunurilor
foştilor proprietari şi întărirea proprietăţii mijlocii a familiilor româneşti. O măsură
cu atât mai necesară cu cât, prin revenirea acestei provincii la Patria-mamă în
1918, nu s-a reuşit decât în mică măsură înlăturarea procesului de înstrăinare a
industriei, meseriilor şi comerţului, cauzat, în principal de îndelungata dominaţie
habsburgică208. Dacă pe ansamblul ţării firmele româneşti reprezentau
aproximativ 20% 209, în Bucovina procentul se reducea în anul 1938 doar la
7%210, iar din totalul personalului ocupat în industria provinciei românii
reprezentau abia 18%211. Prin extinderea şi în nordul Bucovinei a efectelor
decretelor-lege de expropriere, statul român va intra în stăpânirea bunurilor de
aici "cc aparţineau evreilor sau persoanelor ju rid ic e evrccşti la data de 28 iunie
1940, ori pc care evreii sau persoanele ju rid ic e evrccşti le-au dobândit după
această dată"212. Foştii proprietari ce au intrat sub incidenţa decretelor din 5
octombrie 1940, 17 noiembrie 1940, 4 decembrie 1940 şi 28 martie 1941 urmau
să primească o rentă purtând o dobândă de 3%213. Prin redistribuirea acestor
bunuri se intenţiona ca proprietatea să devină "o instituţie socială şi naţională,
pe care naţiunea trebuie să o întrebuinţeze ca un instrument de vitalitate şi
conservare a co le c tiv ită ţii etnice"214 şi să contribuie la întărirea "e lite lo r noastre
spirituale şi burgheziei noastre de m uncă"215. Situaţia specifică a regiunilor
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eliberate a făcut ca aceste măsuri să nu provoace o stagnare a activităţii
economice, aşa cum s-a petrecut în sudul Bucovinei cu un an In urmă216, in
mod firesc, după lipsurile îndurate în timpul ocupaţiei bolşevice, primele semne*
de refacere se vor manifesta în domeniul industriei alimentare. Pe 16 iulie a
intrat in funcţiune Fabrica de gheaţă din Cernăuţi217, iar până în toamna anului
1941, Fabrica de bere "Beresa" şi fosta fabrică de bere "Steiner"218. Printr-o
decizie a împuternicitului generalului Anţonescu pentru administrarea Bucovinei
din 30 iulie 1941, se va institui o comisie pentru numirea de administratori custozi
provizorii în fruntea fiecărei întreprinderi intrate în patrimoniul statului. Aceştia din
urmă au mandatul limitat la "sim pla inventariere şi custodie a im o b ile lo r şi
in sta la ţiilo r aparţinând întreprinderii respective"219, până la reluarea activităţii
Normalizarea vieţii economice din nordul Bucovinei va fi întârziată câteva luni,
timp în care vor avea loc operaţiunile de inventariere, dar şi din cauza lipsei pe
moment a unor credite suficiente destinate refacerii. Pentru a impulsiona
punerea în valoare a bunurilor devenite proprietatea statului, Ordonanţele Nr.
4756 şi 4757 din 27 septembrie 1941 emise de Guvernământul Bucovinei
stabileau suspendarea Legii contabilităţii publice - ce prevedea "termene şi
m odalităţi greoaie dc angajare şi contractare"220 - şi instituirea unei comisii
conduse de titularul Directoratului Românizării, Colonizării şi Inventarului, având
competenţa de a vinde, arenda sau închiria aceste proprietăţi. Până în anul 1942
va fi repus în funcţiune un număr însemnat din capacităţile de producţie din
nordul Bucovinei. Comparativ cu 1937, situaţia principalelor ramuri industriale în
această perioadă se prezenta astfel221:
Ramura industrială

Unităţi economice în funcţiune în jud. Cernăuţi
şi Storojineţ

205 Ibidem , dosar 35 /19 41, f. 69.
•
Cu privire la "naţionalizarea" întreprinderilor industriale şi comerciale, a transporturilor, căilor
forale etc din nordul Bucovinei, vezi Istoria U krainskoj SSR, voi VII, Kiev, 1984, p. 641; A.
Gngorcnko, B ucovina ieri şi azi, Kiev. 1969, p 22.
•>ll/ Bucovina, nr. 1 din 14 iulie 1941, p. 4.
v/ozi | g Torouţiu. Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, 1916; Aurel
R.'iy .mu Bucovina din pu n ct de vedere in du strial. Cernăuţi, 1922: Industria d in B ucovina.

1937

1942

88

81

54

26

Industria alimentară
( exclusiv morile din
nordul p rovinciei)
Industria textilă şi a
confecţiilor

Ind icatoru l între p rin d e rilo r in du striale pe anul 1937, Cernăuţi, f a..
■" 1 l.n clclo p o d ia României, voi. III, Bucureşti, 1939. p. 824
B ucovina nr 417 din 2 noiembrie 1942, p. 4.
2 1 ' Enciclopedia .... loc. cit..
2 .2 R o m A ni/.iio .i b u n u rilo r evreeşti, Colecţia legilor României, nr 202, f. a., p 14.

216 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar 1 3 / 1940. f 116
217 Bucovina, nr. 39 din 27 august 1941, p 7.
218 Ibidem, nr 66 din 27 septembrie 1941, p. 5
219 Ibidem, nr. 16 din 31 iulie 1941. p. 5.

2 .3 Ibidom, p 69

220 M on itoru l o ficia l al Bucovinei, nr. 1 - 5 din 15 noiembrie 1941, pp 2 0 -2 1 .

214 Ibidem. pp 24 - 25

221 Datele sunt sintetizate de autor pe baza informaţiilorcuprinse în

215 Ibidem. p 26

Bucovina Ind icatoru l întrep rind erilor... şi Indicatorul in du striei din Bucovina. 1942.
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Industria lemnului
Industria chimică
Industria metalurgică
Industria materialelor de
construcţie
Industria pielăriei

38
23
18
12

26
32
16
8

0

2

Dacă majoritatea ramurilor industriale se aflau încă în curs de redresare. în
schimb industria chimică - care cu două decenii în urmă era mai puţin dezvoltată
ca în Vechiul Regat, deşi în regiune "se găsesc din abundenţă m aterii p rim e "222 cunoaşte un adevărat avânt la numai un an de la eliberarea părţii de
miazănoapte a Bucovinei. Au început să producă fabricile de lacuri şi vopsele,
colofoniu ( "Petrolul R om ânesc"), Fabrica de oxigen industrial, fabricile de mase
plastice ( "Carosit" şi "Record” ), fabricile de baterii ( "Chimico-Technica", "Dacia
Fotofor” ), 11 fabrici de săpun cu o capacitate totală de peste 12 tone pe zi223 ş.
a.. La sfârşitul lunii aprilie 1942 îşi va redeschide porţile unitatea "Caurom" din
Cernăuţi, "prim a fabrică dc articole de cauciuc din ţară şi cea mai mare
întreprindere dc acest fe l"224 ce avea o putere instalată de 600 H.P. şi 310
iucrători225. Industria alimentară situa Bucovina pe primul loc între provinciile
istorice ale României, această ramură asigurând 10% din valoarea întregii
producţii specifice a ţării226. Din totalul capacităţilor - reprezentate de fabrici
producătoare de unt, lapte praf, conserve, mezeluri, ulei etc. - peste 80% erau
concentrate în judeţele Cernăuţi şi Storojineţ227. Treptat, se tindea la atingerea
situaţiei prospere de dinainte de 194Q| Cele 25 de întreprinderi din judeţul
Cernăuţi, care produceau peste 12 tone de dulciuri pe zi228, vor fi susţinute în
activitatea lor prin repunerea în funcţiune, la începutul anului 1942, a două din
cele trei fabrici de zahăr din nordul Bucovinei, in telegrama trimisă
Conducătorului statului de directorul fabricii de zahăr din Jucica Veche se arăta:
"... astăzi, luni I2 ianuarie am pornit fabrica noastră de zahăr din Jucica Veche
rc(acută după gravele distrugeri suferite pe urma incendiului şi dinam itării de
către trupele bolşevice în retragere"229. Reluarea activităţii fabricilor din Jucica
Veche şi Crisciatic a fost sprijinită de Creditul Industrial şi Banca de Credit ce le-
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au pus la dispoziţie suma de 350 milioane lei230. Cele două întreprinderi c;irn
prelucrau zilnic 180 - 200 şi, respectiv, 130 - 140 vagoane231 - au ajuns -...‘i ■.<
apropie de parametrii de funcţionare antebelici, întreaga provincie realizând un
sfert din producţia de zahăr a ţării232. în perioada 5 iulie 1941 - 5 iulie 1942.
industria din Bucovina a consumat 165.638 t de materii prime şi a produs
104.348 t de produse finite233. Pentru refacerea economică a zonei va fi sprijinită
reîntoarcerea din refugiu a meşteşugarilor, din care doar o mică parte au mai
reuşit să-şi reia activitatea după iunie 1940. La înzestrarea atelierelor acestora
cu maşini şi unelte vor contribui creditele cu dobânzi mici oferite de către Banca
de credit a Meseriaşilor234, iar Inspectoratul de Muncă din Cernăuţi va elibera
peste 100 de autorizaţii, după "o temeinică verificare a drepturilor petiţiona rilo r
din punct dc vedere al capacităţii profesionale"235. în aceste condiţii, până la
începutul lunii septembrie 1941 vor fi instalate peste 40 de ateliere236. Micii
întreprinzători din mediul rural vor fi şi ei loviţi de consecinţele ocupaţiei sovietice
şi ale războiului. Faţă de 28 iunie 1940, la 8 iulie 1941 industria ţărănească
reprezenta 77,3% iar numărul unităţilor comerciale s-a redus la 44,76% 237. La
sfârşitul anului 1942, în Provincia Bucovina funcţionau 2.176 industrii ţărăneşti (
336 prese de ulei, 7 tăbăcării, 44 ateliere mecanice, 78 fierăstraie, 128 mori cu
valţuri, 1.255 mori cu piatră e tc .) dintr-un total de 2.573238.
Alături de alte sectoare economice, comerţul bucovinean moştenise
caracteristica mai veche a monopolului etnic239, dar şi dezorganizarea din timpul
ocupaţiei sovietice240. La sfârşitul lunii iulie 1941 în registrul de comerţ al
oraşului Cernăuţi figura o singură firmă românească aparţinând debitantului
Sima241. Şeful Inspectoratului comercial, dr. Octavian Voronca, ce a activat în
perioada 1940 - 1941 la Suceava, va lansa un apel "către toţi com ercianţii de
meserie din restul ţă rii"242 pentru a se stabili în Bucovina şi a contribui la
redresarea economică a provinciei eliberate. Pe data de 30 iulie este înfiinţată pe
lângă Departamentul Economiei Naţionale şi Finanţelor o Comisie pentru
230 Ibidem, nr. 219 din 1 aprilie 1942, p. 5.
231 Ibidem.
232 Ibidem, nr. 397 din 12 octombrie 1942, p. 9.
233 Ibidem, nr. 399 din 14 octombrie 1942, p 3.
234 Ibidem. nr. 14 din 29 iulie 1941, p. 2.

?2,1 Aurot Hâ>cunu. op. cit-, p. 81.

235 Ibidem, nr. 53 din 12 septembrie 1941, p. 5.

22 1 In d ii «torul In d u s trlo l.... pp. 21 - 26.

236 Ibidem.

224 Bucovina i" 23/ din 24 aprilie 1942, p 3.

237 Ibidem, nr. 613 din 26 iunie 1943, p. 3.

22^ Ind icatoru l In d m lrlo ! .... p 24

238 Ibidem, nr. 443 din 3 decembrie 1942. p.

226 E nclcloi»)di.i RoniAnlol. voi III. p 998.

239 Vezi I E. Torouţiu. op. cit., p. 395.

22 ' Ibidom

240 Vezi Pepe Georgescu, op. cit., p. 105.

228 Indicatorul lndu»trlol.... pp 45 - 55

241 Viaţa, nr 123 din 2 august 1941, p 1

229 Bucovina, nr 155 Uin 16 ianuarie 1942, p. 3

“' 4‘ Bucovina, nr. 12 din 26 iulie 1941. p. 3.
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acordarea autorizaţiilor de exercitare a comerţului şi un Oficiu al Registrului şi
Comerţului ce depindeau de Camera de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi243.
Până în februarie 1942 vor fi înregistrate 147 de firme comerciale în judeţul
Cernăuţi şi 21 firme în judeţul Storojineţ244. O dată cu creşterea numărului de
firme româneşti în Bucovina va fi revăzută şi politica de acordare a dreptului de a
desfăşura activităţi economice, in şedinţa din 17 aprilie 1942 a Consiliului de
Miniştri, Anţonescu constata că numărul comercianţilor români şi evrei era egal.
Drept urmare, s-a hotărât ca şi huţanii ( ucrainenii ) să fie admişi să deschidă
întreprinderi comerciale245. Patronii unităţilor economice se vor grupa în
Asociaţia Generală a Industriaşilor şi Comercianţilor din Bucovina ( A.G.I.C.O.B.
) sub preşedenţia lui Vasile Noveanu245. Măsurile de sprijinire a iniţiativei
româneşti prin intervenţia statului aveau rolul să înlăture urmările mai noi sau
mai vechi ale dominaţiei străine şi de a contribui la închegarea unui organism
economic echilibrat, în concordanţă cu interesele naţionale. Ca dovadă a
competenţei noilor elemente intrate în viaţa economică a Bucovinei, la sfârşitul
anului 1942 producţia tindea să se apropie de cea de dinainte de 28 iunie
1940247.
Pentru o bună coordonare a efortului de refacere a nordului Bucovinei sa hotărât efectuarea recensământului ce nu a putut avea loc în primăvara lui
1941 din cauza anexării acestui teritoriu la URSS248. El se va desfăşura aici în
perioada 19 -21 august 1941 "p rin descindere din casă în casă"249 de către
Comisii comunale de inventariere, instruite şi controlate de echipe ale Institutului
Central de Statistică. Lucrările pregătitoare ale operaţiunilor de recenzare
executate de Biroul Statistic local condus de M. Nichifor vor fi supravegheate de
o comisie de la Bucureşti în frunte cu Sabin Manuilă, directorul general al
Institutului Central de Statistică250.
Regimul militar al Mareşalului Anţonescu - fără a fi o copie a celui din
Italia sau Germania - a avut un evident caracter autoritar, dar în condiţiile
dramaticelor sfâşieri teritoriale şi ale războiului, reprezenta ultima alternativă
pentru supravieţuirea României. Concepţia cu privire la reorganizarea statului
urmărea să facă din administraţie "un in s tru m e it activ pentru refacerea morală.
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cconomică, tehnică a întregii pop u la ţii"251 care trebuia sfl şi roaip<il<
încrederea că este bine condusă, in noua conjunctură, puterea oxccutiv.i
devenea preponderentă252 faţă de organele colective ( care îşi menţineau do.ii
rolul consultativ ) ce erau acuzate de a "dispersa puterea şi a anihila orişicesentiment de răspundere"253, întârziind rezolvarea operativă a problem elor'’'”1
Deoarece acest lucru putea să genereze un centralism excesiv, principiul
"au to rită ţii adm inistrative unitare" era îmbinat cu cel al autonomiei255 şi se
înfiinţau Comisii de colaborare care să contribuie la "obţinerea arm oniei între
organe"256. La baza organizării administrative mai stăteau principiile: coordonăm
şi colaborării între organe, "adm inistraţia este acţiune", "sim plificarea şi
raţionalizarea fo rm a lită ţilo r birocratice", "conducătorii pe teren"257 ş.a
Metodele de guvernare de inspiraţie totalitară erau privite doar ca o stare
temporară impusă de momentul istoric. Chiar în unele scrieri care au apărut în
această perioadă se afirmă fără rezerve că, poporul român - ce a evoluat într-un
cadru general democratic între anii 1918 - 1938 - "nu va tolera decât în mod
provizoriu şi numai atât cât este absolut necesar o conducere dictatorială şi o
atmosferă de cazarmă"258.
Reorganizarea teritoriului naţional eliberat în vara anului 1941 se va face
pe baza Legii Nr. 790 din 3 septembrie 1941 ( c u modificările şi completările
ulterioare )259 ce prevedea în primul articol că Basarabia şi Bucovina
"constitucsc două pro vin cii, având flecare adm inistraţiune proprie, cu reşedinţa
respectivă la Chişinău şi C ernăuţi"260. Alături de Guvernator, ce era "autoritatea
supremă a P rovinciei"261, cu dreptul de "a da dcciziuni şi a elabora ordonanţe şi
regulamente"262, au mai fost înfiinţate, ca organe administrative, Directoratele şi
Consiliul Provincial. în Bucovina vor funcţiona următoarele directorate:

251 Petre Strihan, Concepţia adm inistrativă a reg im ului dom nu lui Mareşal A nţonescu,
Bucureşti. 1942, p. 4.
252 losif Pop. Organizarea naţiunii. Cauzele eşecului sistem u lu i nostru ad m in istra tiv. Sugestii
pentru organizarea pu terii executive., Blaj, 1941, p 41.
253 Ibidem. p. 62.

">43 Ibldom, nr. 18 din 2 august 1941, p. 3.
244 Ibldom . nr. 190 din 26 februarie 1942, p, 3.
•M '’ Nlcolao Ciachir. Bucovina între două răpiri, in Revista de istorie m ilitară, nr. 2 ( 19 ), 1993,
P 21
240 Hur.nvlna. nr 397 / 1942, p. 9
247 Ibldom
248 In rostul ’ .vn recensământul a avut loc pe 6 aprilie 1941 Vezi Recensăm ântul general al
Rom ânlol din 1041, Institutul Centra'l de Statistică. Bucureşti, 1944.
249 M on itoru l o fic ia l al Bucovinei, nr. 1 - 5 /1941, p. 7.
250 B UCovlna nr 32 din 19 august 1941, p. 2

254 Dr. Nicu Lupu. R eflexiuni asupra reform ei noastre adm inistrative. Cernăuţi, februarie 1942,
p. 10.
255 Ibidem , p. 4.
255 Petre Strihan, op. cit., p. 7.
257 Ibidem . pp 7 - 14.
258 losif Pop, op. cit., p. 37
259 Legea A dm inistra tivă. Bucureşti, 1943, pp. 113 -124.
260 Ibidem , p. 113.
251 Ibidem , p. 114
2^>2 Ibidem
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Economiei Naţionale; Afacerilor Administrative; Agriculturii şi Domeniilor;
învăţământului şi Cultelor; Lucrărilor Publice; Românizării, Colonizării şi
Inventarului; -Muncii şi Ocrotirilor Sociale; Financiar; Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale263. Ele aveau scopul de a coordona şi îndruma activitatea generală din
regiune, fiind, în acelaşi timp, organe executive ale ministerelor corespunzătoare
de la Bucureşti264. Directoratele locale erau singurele în măsură de a "rezolva în
mod d e fin itiv " problemele ce ţin de competenţa lor265. Şefii acestora alcătuiesc
împreună Consiliul Provincial, având rolul de organ consultativ prezidat de
Guvernator266. Din punct de vedere administrativ, Bucovina îşi va păstra
împărţirea tradiţională în judeţe, plăşi şi comune, din care doar ultimele "sunt
persoane ju rid ic e şi au bugei prop riu"267. Cu toate că Ţinutul Sucevei a fost
desfiinţat in toamna anului 1940 ( Decretul Nr. 3219 din 21 septembrie 1940 )268,
Guvernământul Bucovinei avea în subordine aproximativ aceleaşi unităţi
administrative ca şi fosta creaţie a regimului carlisţ. în noua provincie au fost
incluse judeţele Suceava, Câmpulung, Rădăuţi, Storojineţ, Cernăuţi ( aparţinând
Bucovinei istorice ), judeţul basarabean Hotin şi Dorohoiul din Vechiul Regat269.
La rândul lor acestea erau împărţite în următoarele plăşi: Suceava cu Cetatea
Sucevei şi Solea; Rădăuţi: Seletin, Ştefan Vodă, Şiret; Câmpulung: Câmpulung
Moldovenesc, Dorna, Gura Humorului; Storojineţ: Storojineţ, Văşcăuţi pe
Ceremuş, Vişniţa; Cernăuţi: Cernăuţi, Cozmeni, Nistru; Hotin: Hotin, Suliţa,
Chilieni, Lipcani, Briceni, Secureni; Dorohoi: Dorohoi, Herţa, Lascar, Başeu270.
Prin ordonanţa nr. 1402 din 4 octombrie 1941 semnată de Guvernatorul
Bucovinei se va hotărî formarea în fiecare comună a unui Consiliu de Primărie,
cu scopul "dc a studia şi a soluţiona refacerea comunei pe plan spiritual şi
gospodăresc"271. Ca organ de control pentru instituţiile administrative din
provinciile eliberate s-a înfiinţat pe lângă Preşedenţia Consiliului de Miniştri,
Corpul de Comisari Generali272, acelaşi rol îndeplinindu-l faţă de directorate,
Indicatorul in d u s trie i.... p. 3.
264 Curentul, nr. 4871 din 7 septembrie 1941, p. 3.
265 Legea A dm inistra tivă, p. 115.
■66 Ibidem, p. 116.
267 Ibidem, p. 118.
268 Ibldom. p. 101.
• ' ' M onitorul o ficia l al Bucovinei, nr. 3 din 15 octombrie 1941, p. 5; in M onitorul oficial, Anui

ministerele de resort de la Bucureşti273. Legea nr. 790 menţinea Cabinetul
Civilo-militar creat la sfârşitul lunii iulie 1941, pentru a "ţine legfttuia im n
Conducătorul Statului, Guvern şi Guvernatorul P rovinciei"274.
Problema organizării teritoriilor reintrate sub autoritatea guvernului
român a stârnit numeroase controverse ale căror ecouri apar in presa din
această perioadă, dar mai ales în scrisorile adresate generalului Ion Anţonescu
de o seamă de oameni politici. în Memoriul din 18 iulie 1941, luliu Mamu
atenţiona: "M o d u l cum şe va organiza adm inistraţia în ^Basarabia şi Bucovina,
după reîncorporarea lor, angajează v iito ru l şi poate să fie plin de consecinţe"275
Dacă intenţia vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri "de a înlătura centralism ul
distrugător dc in iţia tive şi control p u b lic"276 era bine apreciată de fruntaşul
naţional-ţărănist, în schimb erau considerate ca fiind greşite introducerea
administraţiei militare şi o presupusă politică de "neîncredere în elementele
locale"277. în realitate, românii bucovineni au fost antrenaţi chiar din primele zile
ce au urmat eliberării în funcţiile de conducere a operei de reconstrucţie, iar in
condiţiile dezastrului lăsat de ocupaţia bolşevică şi ale continuării războiului,
aceste provincii nu se puteau bucura de un regim cu mult diferit de cel din restul
ţării. Necesitatea acordării pe moment a unei autonomii limitate Basarabiei şi
Bucovinei era uşor de înţeles. Perspectiva prelungirii acestui statut însă, a
prilejuit apariţia unor semnale de alarmă care arătau că "... a Ic despărţi de restul
M oldovei, ar fi să zdrobim ctitoria vo ie vo zilo r care mergea din N istru până-n
Ceremuş şi câteodată dincolo de amândouă apele. A r fi să ducem făină la vama
vrăjm aşilor, care numai prin prădălnicia lor au desmembrat ceea ce fusese un
teritoriu in d iv iz ib il atât în cugetul întreg, cât şi prin adevărul isto ric"278.
Un capitol mai întunecat al istoriei acestei perioade îl reprezintă situaţia
evreilor din Bucovina. Un Buletin informativ din vara anului 1941 ne arată că
populaţia de aici "... este foarte agitată contra lor, mai ales de când au fost
inform aţi asupra m odului cum s-au comportat evreii cu rom ânii în te rito riile
ocupate vrem elnic de ru şi"279. Ţinând cont de această stare de spirit care putea
genera situaţii nedorite, dar şi de cadrul general european dominat de Reichul
german, regimul militar din România nu se putea sustrage de la adoptarea unor
măsuri cu caracter antisemit. Este cert, însă, că aplicarea acestora, în locul
soluţiei finale, cerută cu insistenţă de nazişti, a dus la salvarea vieţii a sute de mii

CIX, nf :'36 din 6 octombrie 1941, p. 5924 apare Decretul-lege nr. 873 din 4 octombrie 1941 prin
•

inijn.i anterioară este modificată "în sensul a lip irii judeţului Dorohoi la circum scripţia

tcritonalA ,i provinciei Bucovina".
2 ‘ ® Corm m elo şi harta P rovincie i B ucovina, la Arh. St. Suceava, fond "Fundaţia culturală Regele
Mihai* • Rfigionalo Bucovina, dosar 11.
271 M on itoru l oficial al B ucovinei, nr. 3 /1941, p. 54.
272 Legoa A dm inistrativă, p. 119.

•

2W

273 Ibidem , p. 121.
274 Ibidem.
275 Gh. Buzatu. Mareşalul A nţonescu .... voi. I, pp. 260 - 261.
276 Ibidem.
277 I idem, p. 262.
278 Cetatea M oldovei, nr. 11 - 1 2 / august - septembrie 1941, pp. 3 4 6-3 47.
279 Arh. St. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar 19 /1941, f. 147.
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de oameni. Astfel, în mai 1946, la procesul ce i s-a intentat, Mareşalul Anţonescu
a putut să afirme: "Dacă evreii clin Ţara Românească mai trăiesc, trăiesc datorită
mareşalului Anţonescu"280. Tradiţionala omenie românească s-a manifestat şi in
Bucovina, unde drepturile acestei minorităţi vor fi apărate chiar de către
persoane ce deţineau funcţii oficiale. La Storojineţ, maiorul Bârzescu,
comandantul legiunii de jandarmi, "s-a purtat bine cu e v re ii"281, la fel ca şi
secretarul general al primăriei, Isidor Palade, ce va furniza pâine ghettoului282.
La iniţiativa avocatului Traian Popovici, primarul general al Cernăuţiului considerat de contemporani ca "un fruntaş al v ie ţii noastre publice"283 locuitorii evrei ai oraşului "au fost trataţi cu toată consideraţia, respectându-li-se
drepturile, fiin d u -le asigurate co n d iţiile unei existenţe demne, continuind să
primească regulai pensiile, ajutoare pentru hrană etc."284. După moartea lui
Alexandru Rioşanu la sfârşitul lunii august 1941, intenţia noului guvernator,
generalul Corneliu Calotescu, de a da curs cererii de deportare a evreilor din
Cernăuţi se va lovi de opoziţia primarului municipiului, a generalului Vasile
lonescu şi a altor personalităţi din provincie. Prin intervenţia Mitropolitului
Bucovinei, Tit Simedrea, s-a reuşit în toamna anului 1941 obţinerea anulării
ordinului de deportare. Anterior, Traian Popovici a emis, cu acordul Mareşalului,
20.000 de autorizaţii de exceptare ce cuprindeau alături de titular şi membrii
familiei285. Peste aproape trei decenii, ca o recunoaştere a eforturilor depuse în
slujba acestei cauze nobile, i se va decerna post-mortem Medalia celor drepţi
prin hotărârea Comisiei pentru cei drepţi de pe lângă Institutul comemorativ al
martirilor şi eroilor Yad Vashem , întrunită pe 2 ianuarie 1969 la Ierusalim286.
Marea majoritate a evreilor din Bucovina vor încerca să treacă peste greutăţile
perioade şi, mai mult de atât, după cum a declarat fostul preşedinte al
comunităţii locale, David Wasserman, în adunarea ţinută pe 24 august 1941 la
Rădăuţi, "... sunt gata să contribuie la reconstrucţia ţării şi prin aceasta vestejesc
vi condamnă actele crim inale ale unor evrei com unişti şi rătăciţi"287. Printre cei
care au colaborat cu autorităţile sovietice de ocupaţie s-au găsit insă şi români.
Pentru a preîntâmpina continuarea unor activităţi ostile, Ordinul Provinciei No.
14/1941 prevedea adoptarea unor măsuri de rigoare împotriva a "to ţi cetăţenii
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de o rigine etnică română, caic au lăcut parte din bande teroriste dc sabotaj, ..ui
care au lucrat in orice fel contra intereselor Statului sau ale A rm a te i"288, al efiror
nume "va fi afişat in comunele natale pentru a fi cunoscuţi de generaţiile
viitoare ca trădători dc neam"289. Comisii comunale speciale trebuiau s;'i
cerceteze aceste cazuri "în mod serios, cu dreptate şi fără nici o ură sau
pornire", fiind necesar ca toate acuzaţiile să se bazeze pe un "dosar cu actele cc
vor constata învin u irile aduse"290. Pentru cei găsiţi vinovaţi s-au înfiinţat lagărele
de ia Saoagura, Storojineţ şi Hotin unde se asigura ca "fiecare internat să aibă
p o sibilităţi dc a se aproviziona săptămânal de la fam ilia lu i"291. Sunt doar
câteva fapte care pun în evidenţă deosebirea dintre măsurile adoptate in
condiţiile războiului de administraţia Guvernământului şi expulzarea in masă a
populaţiei româneşti din nordul provinciei practicată de sovietici în perioada 1940
- 1941.'
Dezrobirea Bucovinei constituie punctul de plecare pentru o nouă
renaştere a culturii româneşti, pentru reluarea tradiţiilor culturale întrerupte brutal
de ocupaţia bolşevică. Acest lucru va întâmpina mari dificultăţi datorită imenselor
distrugeri materiale, dar mai ales ca urmare a factorilor ce au "frânt ca niciodată
până acum in istoria noastră mănunchiul intelectualilor bucovineni"292: refugiul
din 1940, desfiinţarea unor instituţii de prestigiu ( Universitatea din Cernăuţi ),
deportările ruseşti, războiul ş a.. Un rol important pentru mobilizarea energiilor
naţionale în această direcţie va reveni Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina. C-tin Loghin - ce a continuat, in calitate de vicepreşedinte,
să conducă societatea după plecarea prof. univ. Grigore Nandriş în
străinătate293 - revine in ziua de 9 iulie 1941 la Cernăuţi, unde va lua in primire
patrimoniul, organizând inventarierea bunurilor salvate şi repararea imobilelor
distruse294. Pentru a contribui activ la refacerea culturală şi spirituală a Bucovinei
s-a stabilit un plan de activitate ce prevedea printre altele: redeschiderea
tipografiei "Mitropolitul Silvestru" şi a unei librării in sediul Palatului Naţional,
iniţierea unor cicluri de conferinţe, reluarea activităţii Societăţii Scriitorilor
Bucovineni, reorganizarea bibliotecii, redeschiderea internatelor şcolare, intense

288 Ibidem, dosar 149 / 1941, f 26
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290 Ibidem.
291 Ibidem

282 Ibldom
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acţiuni culturale la sate, unde secţiunile vor fi reorganizate şi se vor ridica noi
case naţionale care "să concentreze viaţa spirituală şi econom ică"295 de aici. La
prima şedinţă a Comitetului de conducere, ce a avut loc pe 14 august 1941296.
după trecerea în revistă a activităţii de anul trecut, au fost făcute cunoscute
primele realizări notabile: repunerea în funcţiune a tipografiei şi acceptarea
ofertei de colaborare la opera de redresare culturală a Bucovinei exprimată în
Memoriul trimis Conducătorului Statului de către S.C.L.R.B.297. In vederea
reconstituirii bibliotecii proprii au fost strânse pentru a fi sortate şi clasificate
"toate cărţile uitaie şi părăsite"298. Trierea cărţilor de la Casa Polonă era
condusă de Teodor Bălan, iar la începutul lunii septembrie 1941, Ministerul
Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor a oferit prof. Nicolae Grămadă conducerea
echipei ce se ocupa de cărţile depozitate la Palatul Cultural299. La cele peste
20.000 volume de toate genurile se vor adăuga cărţile bibliotecii "Nicolae lorga",
donate de Primăria Cernăuţiului300. Refacerea patrimoniului societăţilor culturale
a fost sprijinită şi de donaţii particulare ce au venit în special din partea propriilor
membri. Societatea "Armonia" şi-a organizat o nouă bibliotecă din volumele
oferite de Ion Vicoveanu, Octavia Lupu-Morariu, Leca Morariu şi prin contribuţiile
băneşti ale lui Amuliu Liteanu, Mihai Boldur, Ştefan Scarlat301. După Societatea
pentru Cultură îşi reiau treptat activitatea Societatea Doamnelor Române,
Societatea "Tudor Flondor", Societatea Mazililor şi Răzeşilor302 ş.a. care, prin
activitatea lor, vor contribui la menţinerea conştiinţei şi simţirii româneşti în acest
colţ multpătimit al Ţării de Sus.
Alături de alte consecinţe tragice, ultimatumul sovietic din iunie 1940
este direct răspunzător şi de lichidarea primei instituţii de cultură a Bucovinei ce
a fost Universitatea din Cernăuţi. Rămasă fără sediu şi întreaga zestre materială,
cu profesorii împrăştiaţi în mai multe oraşe ale ţării303, Universitatea a fost
desfiinţată printr-un decret regal la sfârşitul lunii august 1940304. Eliberarea
Bucovinei va prilejui debutul unei intense campanii ce urmărea reînfiinţarea

Almei Mater din capitala provinciei, in acest scop, profesorul < tm i uijinn a
publicat mai multe articole în ziarul "Universul"305, reproduse in porte -,.i du ; rc M
din Cernăuţi. Drept argumente în favoarea Universităţii se aduceau revenirea l<t
matcă a teritoriilor de unde se recrutau majoritatea studenţilor ( Bucovina
nordul Basarabiei ), menţinerea în stare bună a clădirilor şi laboratoarelor,
bogata bibliotecă - a doua ca mărime din ţară după cea a Academiei306 - care ".i
rămas pc loc, fără nici o pierdere"307, soarta foştilor profesori de aici ce au ajun-,
"un fel de a cincea roată la car"308 pe lângă alte centre universitare. Acelaşi
deziderat, la care se adaugă problema reînfiinţării Teatrului Naţional309 şi a
Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică310, era exprimat în Memoriul
elaborat de Dimitrie Marmeliuc, Octavian Lupu, Ion Nandriş şi C-tin Loghin, ce a
fost înaintat lui Mihai Anţonescu în iulie 1941311. Cereri cu privire la repunerea în
drepturi a Universităţii au continuat să fie prezentate oficialităţilor vremii şi în
lunile următoare. La începutul lui septembrie 1941, cu ocazia vizitei la Cernăuţi a
lui Radu Rosetti, ministrul Culturii Naţionale, al Cultelor şi Artelor, C-tin Loghin a
prezentat un Memoriu din partea S.C.L.R.B.312, în care se sublinia că
Universitatea "ar trebui menţinută eu orice preţ, chiar eu orice je rtfe pentru
prestigiul c u ltu rii româneşti, pentru continuarea unei tra d iţii ştiin ţifice , ca o
recompensă binemeritată pentru această adm irabilă populaţie românească a
B ucovinei, care în ciuda tuturor fu rtu n ilp r şi v itre g iilo r şi-a păstrat atât de curat
caracterul românesc"313. Un alt Memoriu, semnat de 39 persoane ( printre care
se numărau profesorii universitari Ion Nistor, Vasile Gheorghiu, Eugen Botezat,
Teofil Sauciuc Săveanu, Nicolae Cotos ) a fost înmânat generalului Corneliu
Calotescu pe data de 10 octombrie 1941 de către o delegaţie condusă de fostul
rector, Maximilian Hacman314. Iniţiative asemănătoare vor veni din partea lui
Traian Popovici, Nicu Flondor, foştilor studenţi ai Universităţii sau a unor oraşe

305 Erast Tarangul, A m in tiri, manuscris, fondul documentar al Bibliotecii Muzeului Bucovinei, inv.
nr. 663, p. 261.

*’ 95 Bucovina, nr. 17 din 1 august 1941, p. 1.

30e G lasul B ucovinei, nr. 5975 din 18 august 1940, p. 3.

29<* Ibidem. nr. 32 din 19 august 1941, p. 2.

307 B ucovina, nr. 36 din 23 august 1941. p. 2.

297 Ibidom
•’<m Ibldom, nr. 53 din 12 septembrie 1941, p. 3.

308 Ibidem

2 ',<> Arh St Suceava, fond personal Nicolae Grămadă, inv. F 28.

309 Teatrul Naţional din Cernăuţi şi-a încetat activitatea in anul 1935. Cf. Emil Satco, Arta in
Bucovina, **, Suceava, 1991, p. 62.

300 Bucovina, nr 5 3 / 1941, p. 3.

•j1 ° Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică, înfiinţat in 1924, a funcţional in perioada 1935 -

301 FAt-Frumos, nr. 5 - 6 / septembrie - decembrie 1942, p. 158.
302 Rovlnta Bucovinei, nr. 11 / noiembrie 1943, p. 543. Pe 28 august 19‘43, din iniţiativa
S.C.L R B . '.ocictâţile culturale din Provincie se vor constitui in Consiliul cultural al Bucovinei ( loc.
cit. ).
303 C. G. Bodronţ). Universitatea Cernăuţi, în însem nări ieşene, voi. XV, nr. 9 / septembrie 1940,
p. 518
304 M onitorul o ficia l ( Partea l ), nr 198 din 28 august 1940, pp. 4620 - 4622.

1940 ca instituţie particulară şi a redevenit instituţie de stat intre anii 1941 - 1944. Vezi Mircea
Grigoroviţă, învăţăm ântul în nordul Bucovinei ( 1775-1944 ), Bucureşti, 1993, pp. 77 - 78.
31 1 Bucovina, nr. 16 din 31 iulie 1941, p. 3.
312 Curentul, nr. 4871 din 7 septembrie 1941, p. 3.
* 313 Arh. St. Suceava, fond Primăria oraşului Suceava, d 6 /1941, f. 48.
• 14 Bucovina, nr. 80 din 13 octombrie 1941. p. 3.
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din provincie315. "Memoriul Bucovinei culturale", prezentat pe 27 octombrie 1943
generalului Corneliu Dragalina316, punea din nou problema reînfiinţării
Universităţii din Cernăuţi, considerată a fi "o nccesitatc naţională dc afirm are a
s p iritu a lită ţii şi c u ltu rii româneşti şi apărare a drepturilor noastre istorice în
B ucovina"317. Deşi între timp autorităţile de la Bucureşti şi-au dat acordul şi
începuseră pregătirile necesare redeschiderii Universităţii, evoluţia ostilităţilor pe
frontul de Răsărit la începutul anului 1944 nu a mai permis acest lucru318. Făclia
tradiţiilor academice bucovinene va fi însă dusă mai departe de Facultatea de
Teologie - cea mai veche instituţie românească de cultură teologică superioară
din ţară - singura supravieţuitoare a Universităţii din Cernăuţi. Pe 27 octombrie
1941 ea va reveni de la Suceava in oraşul de pe Prut urmând să fie încadrată
din punct de vedere organic la Universitatea din laşi319. în anul 1941 / 1942 au
fost înscrişi un număr de 370 studenţi, 201 şi-au luat licenţa şi s-au acordat 8
titluri de doctor în teologie320. Datorită sprijinului acordat de generalul Calotescu
şi V Florescu, Secretarul General al Guvernământului, s-au înfiinţat două
cămine cu 110 paturi şi o cantină ( Mensa academica ) unde au servit masa între
150 şi 240 de studenţi321. Diversificarea activităţilor desfăşurate pe lângă
Facultatea de Teologie trebuia să creeze premisele renaşterii Universităţii. în
septembrie 1941, "Institutul de Literatură" - înfiinţat în mai 1939 de Leca
Morariu322 - şi-a schimbat numele în "Institutul Cernăuţi", reluându-şi efectiv
şedinţele lunare în primăvara anului 1942323. Rodnica activitate a membrilor săi
s-a concretizat în publicarea unei impresionante colecţii de lucrări cu caracter
literar, filosofic, filologic şi istoric ce au apărut într-un ritm alert în "Buletinul
Institutului Cernăuţi", sub semnăturile lui Leca Morariu, Traian Cantemir, Simeon
Reli, Silvia T. Bălan324 ş.a.. începând cu numărul 18325, până în primăvara

315 Erast Tarangul. op. cit., p 262.
316 Generalul de Corp de Armată Corneliu Dragalina - fiul generalului erou din primul război
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anului 1944, vor apărea 17 fascicole ale acestui periodic326 In u rm i .idunAi i
constitutive din 5 decembrie 1942 se va înfiinţa "Institutul de Istorie do pe I.1ruj4
Facultatea de Teologie. Alături de Simeon Reli, directorul Institutului, in cormtotul
de conducere au mai fost aleşi: Teodor Bălan ( secretar ), Milan Şesan (
vicedirector şi bibliotecar ), Nicolae Grămadă ( casier ) şi Gh. Duzincheviu (
membru fără funcţie )327. Numărul membrilor activi a sporit continuu, iar ca
rezultat al muncii depuse vor fi publicate o serie de monografii despre Facultatea
de Teologie şi principalele mănăstiri din Bucovina328. Un succes remarcabil l-a
reprezentat reapariţia revistei "Candela" a cărei ultimă ediţie a fost distrusă de
invazia bolşevică din 28 iunie 1940 "în măsură atât dc completă, încât nu s-a
păstrat nici o singură coală de tip a r"329. Primul volum după refugiu, ce
comprimă anii 1939 - 1941, va vedea lumina tiparului în ianuarie 1943, ca un
omagiu pentru regretatul canonist bucovinean Valerian Şesan330. Astfel, sunt pe
deplin îndreptăţite cuvintele părintelui Dumitru Stăniloaie, unul dintre cei mai de
seamă fii spirituali ai facultăţii bucovinene: "Facultatea teologică din Cernăuţi va
lum ina iar ca un far uriaş în cuprinsurile spirituale ale ortodoxiei din ţara
noastră şi din tot sud-estul european"331. Un alt pas înainte în extensiunea
universitară a fost marcat de mutarea de la laşi la Cernăuţi, în ianuarie 1942, a
Politehnicii- "Gh. Asachi" cu scopul de "a întări, in acest colţ dc pământ
strămoşesc, geniul tehnic al neamului românesc"332. La cele trei secţii Electromecanică. Chimie Industrială şi Construcţii - a fost înscris în anul 1941 /
1942 un număr de 431 studenţi-ce au beneficiat de 203 burse a câte 3.600 lei
lunar şi trei burse din partea Academiei Române333. în toamna anului 1943 s-a
hotărât înfiinţarea pe lângă Politehnică a Facultăţii de Silvicultură care urma "să
completeze marele gol ce-! lasă lipsa elementelor pregătite în acest
dom eniu"334. A continuat să fie revendicat "dreptul Bucovinei la o Facultate dc
M ed icin ă "335, un vechi deziderat, suplinit pe moment prin acordarea a 50 burse
a câte 50.000 lei tinerilor înscrişi la instituţiile de învăţământ superior de profil din

mondial, Ion Dragalina - a fost numit Guvernator al Bucovinei prin decretul nr>}797 din 8 aprilie 1943,
in locul Generalului de Divizie C Calotescu. trecut la comandă ( Arh St. Suceava, fond Prefectura
|ud Rădăuţi, d. 2 4 / 1943, f 17).
11 r Revista B ucovinei, nr 11 / 1943, p. 545
31 ® Erast Tarangul, loc. cit..
3 ,9 Candela. Revistă Teologică şi Bisericească. Anul L. LI, LII, 1939 - 1941, Cernăuţi, 1942, pp.
7 50-751
320 Simuon Reli. Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Cernăuţi, 1942, p. 27
321 Ibldom , pp. 29 - 30.

326 Fascicola cu numărul 35 va apare in refugiu la Turnu-Severin ( vezi Revista B ucovinei, nr. 6 /
iunie 1944, p. 229 ).
327 Milan Şesan, La cin ci ani de existenţă, Suceava, 1947, pp. 3 - 4
328 Ibidem.
329 Candela, anul LIII - LIV. 1942 - 1943, Cernăuţi. 1943, p 5
330 Ibidem
031 Telegraful Român. Sibiu. nr. 21 din 24 mai 1942
332 G hidul m u n ic ip iu lu i Cernăuţi, Cernăuţi, 1942. p 19

' 22 C.ilm u l.m il Glasul B ucovinei pe anul 1940, p 104.

333 Bucovina, nr. 406 din 21 octombrie 1942, p. 3

323 FAt-Frumos. nr 1 / ianuarie - februarie 1942, p 20.

334 Ibidem. nr 688 din 18 septembrie 1943, p. 8.

324 Ibidom nr 1 / ianuarie 1943, p. 52.

335 Octavian Lupu, Acţiunea sanitară
B ucovinei, nr. 11 / 1943, p. 545.

325 Ibidom

p. 10. vezi şi "Memoriul Bucovinei culturale", in Revista

306

MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU

ţară336. Pe 2 decembrie 1941, după o muncă titanică depusă de colectivul
condus de prof. Teodor Bălan, şi-a redeschis porţile Biblioteca Universităţii din
Cernăuţi337. Aici, la sosirea autorităţilor române în iulie 1941, a fost găsit un
adevărat haos, deoarece sovieticii "nu au depozitat la noi numai material de
propagandă în cantităţi enorme, dar au transportat în e d ific iu l nostru şi
biblio te cile particulare ale profesorilor u niversitari"338 ce au fost amestecate cu
volumele aparţinând bibliotecilor fqstelor institute. Biblioteca Facultăţii de
Teologie îşi va relua activitatea mult mai târziu, pe 19 februarie 1943339. La
pierderile suferite340 se adăuga faptul că multe din cărţile recuperate erau
mucegăite sau deteriorate din timpul ocupaţiei când. "ele fură legate în baloturi
şi apoi transportate şi aruncate pe nişte locuri virane de lângă luncile Prutului,
expuse p lo ilo r şi zăpezilor"341. Pentru refacerea fondului de carte, Ion Petrovici,
ministrul Culturii Naţionale şi Cultelor, a aprobat suma de 2 milioane lei,
Guvernământul Bucovinei a acordat 3 milioane342, iar Universitatea din laşi va
ceda cele 14.000 volume ale fostei Facultăţi de Teologie din Chişinău343. Deşi
numărul de facultăţi, catedre şi studenţi a fost mult mai mic in anii 1941 - 1944
faţă de perioada interbelică, la Cernăuţi s-a continuat tradiţia unui învăţământ
superior de calitate, ce a caracterizat sistemul educaţional românesc şi
Universitatea încă de la înfiinţare.
Sfârşitul verii lui 1941 va fi marcat şi de intense pregătiri pentru
începerea noului an şcolar. Clădirile avariate sunt refăcute, autorităţile locale
eliberează permise de trecere în Bucovina "tu tu ro r p ă rin ţilo r care vo r să meargă
să-şi înscrie c o p iii la şcoală la C ernăuţi"344, iar ministerul de resort hotărăşte
reîntoarcerea cadrelor didactice refugiate începând cu data de 1 septembrie345.
Pentru învăţătoarele dş la şcolile primare din nordul Bucovinei, Consiliul de
Patronaj al Operelor Sociale a organizat la Bucureşti în perioada 1 august - 30
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septemorie, un curs de iniţiere sanitară şi asistenţă socială31'’ In .mul l'.M l /
1942, în întreaga provincie s-a prevăzut un număr de 2.035 posturi do inv.H.Von
73 maiştri de lucru manual şi 32 maiştri agronomi în judeţul Cernăuţi urmau oa
funcţioneze 117 şcoli ( cu 600 p o stu ri), iar în judeţul Storojineţ 148 şcoli ( cu V ..'
posturi )347. Un imperativ al anului şcolar ce trebuia să debuteze pe 9 septembm;
1941 - aşa cum a accentuat ministrul Radu Rosetti în expunerea ţinută la Palatul
Administrativ din Cernăuţi - era de "a curăţi m in ţile c o p iilo r de influenţii
rusească" şi de "toată ideologia bolşevică"348. Datorită nivelului slab şi a
politizării excesive s-a dat dispoziţia să fie anulat anul şcolar 1940 / 1941, făcut
în nordul Bucovinei sub ocupaţia sovietică349. Noua structură a instituţiilor de
învăţământ prevedea "o sporire considerabilă a şco lilo r cu caracter practic"350
şi o reducere a numărului de licee teoretice ( în primul an după eliberarea
Bucovinei a funcţionat la Cernăuţi doar Liceul de băieţi "Aron Pumnul" )351 in
prima categorie se înscrie Liceul comercial de băieţi, Liceul comercial de fete,
Şcoala de meseriaşi C.F.R., un număr de patru şcoli cu profil sanitar ş.a.. Au fost
organizate şcoli de perfecţionare profesională, cursuri pentru ucenici, trei şcoli
superioare ţărăneşti ( la Roşa, Suceava şi Bucşoaia ), o Universitate liberă
muncitorească la Cernăuţi352. Vor continua să funcţioneze până în 1944 şi alte
instituţii de învăţământ care se bucurau de un binemeritat prestigiu, precum
Liceul "Mitropolitul Silvestru", Liceul de fete "Elena Doamna", Şcoala Normală de
băieţi, Şcoala Normală de fete "Maria Voichiţa", Liceul militar "Ştefan cel
Mare"353. Ca urmare a dăruirii cu care învăţătorii din Bucovina se vor dedica
reluării firului întrerupt în 1940, după un prim an de activitate se va putea face şi
un bilanţ al realizărilor obţinute în domeniul creşterii şi educării tinerelor
vlăstare354.
Repunerea în drepturi a scrisului românesc se va face simţită la puţin
timp după alungarea trupelor sovietice. Cu subtitlul "Ziar de afirmare
românească", pe 14 iulie 1941, apărea "Bucovina", ce va rămâne singurul
cotidian pe toată durata războiului, dar al cărui tiraj depăşea pe cel al tuturor

335 Octavian Lupu, op. cit., p. 10.
337 Colecţia de documente a Muzeului Bucovinei, inv. nr. 1564. Documentul din care am preluat
.iconstâ informaţie ( Memoriul din 6 - X - 1942 către Ministerul Culturii Naţionale. Direcţiunea
învăţământului Superior, semnat de prof. Teodor Bălan, directorul Bibliotecii Universităţii din
Comfluţi ) a fost oferit instituţiei noastre prin bunăvoinţa doamnei Oltea I Apostolescu ( născută

346 Curentul, nr. 4832 din 30 iulie 1941, p 7.
347 Bucovina, nr. 36 din 23 august 1941, p. 6.

N isto r).
338 Ibidem
’
FAt-Frumos. nr. 2 / martie - aprilie 1943, p. 77.
140 1'J41 - Un nou în c e p u t.... I, p. 178

348 Ibidem , nr. 48 din 6 septembrie 1941, p 5.
349 Ibidem.
350 Ibidem . nr. 3 6 / 1941. p 6.
351 Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 64.

341 Sunoon Reli. op. cit., p. 33.

;r>2 Ibidem, pp. 87 -110.

342 Fât-Frumos, loc. cit..
343 B uco vln .i nr 412 din 28 octombrie 1942, p. 4.

353 Ibidem , pp. 65 - 76.

344 Arh St 'îuceava. fond Prefectura jud. Suceava, d. 67 /1941, f. 60.

354 Vezi V oinţa Şcoalei - Revistă cultural - pedagogică a învăţătorilor din Provincia Bucovm i «>
/ iunie 1942.

345 Viaţa, nr 149 din 27 august 1941, p. 3.

1(1/

MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU

308

1941 - UN NOU ÎNCEPUT PENTRU BUCOVINA

ziarelor cernăuţene din perioada interbelică355. începând cu nr. 5 / septembrie octombrie 1941 revedea lumina tiparului în capitala Bucovinei - după un an de
exil la Bucureşti - prestigioasa revistă de literatură şi folclor "Făt-Frumos"
condusă de profesorul Leca Morariu în ianuarie 1942. Societatea pentru Cultură
va edita, sub redacţia lui Traian Cantemir şi Dragoş Vitencu, primul număr din
"Revista Bucovinei" în paginile sale, pe lângă poezie, beletristică şi critică
literară s-au publicat numeroase articole omagiale dedicate unor personalităţi
bucovinene cum au fost: Mihai Eminescu, Aron Pumnul, Liviu Marian,
Epaminonda Bucevschi, Tudor Flondor. Alături de publicaţiile amintite şi până
acum, in perioada 1941 - 1944 au apărut în Bucovina nu mai puţin de 25
periodice editate de societăţi culturale, cercuri ştiinţifice, cercuri literare, şcoli
etc.356. La acestea se vor adăuga sute de titluri de cărţi aparţinând celor mai
diverse domenii. în anul 1943, doar Tipografia "Mitropolitul Silvestru" - ce era "un
adevărat laborator de răspândire a c u ltu rii" - a editat peste 45 titluri de cărţi de
literatură şi ştiinţă357. Caracteristice "pulsului" vieţii spirituale bucovinene vor fi
ciclurile de conferinţe, organizate mai ales prin Universitatea liberă de pe lângă
Societatea pentru Cultură, academiile muzicale ale "Armoniei"358, sesiunile de
comunicări ştiinţifice, şezătorile literare ale Societăţii Scriitorilor Bucovineni359,
expoziţiile360 ş.a.. Cine a cunoscut Cernăuţiul în anii ultimului război a putut
observa că aproape nu exista seară în care "bezna cam uflajului să nu fie
3 5 5 D in r e d a c ţia c o tid ia n u lu i a u fă c u t p a rte : Io n M u n te a n u - d ir e c to r ; llie M a n d iu c - p r im - r e d a c to r,
Io n C h r is tu - s e c r e t a r d e r e d a c ţie ; G e o r g e D r u m u r - s e c r e t a r d e r e d a c ţie ş i p r im - r e d a c t o r lite ra r,
D r a g o ş L u ţa
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S.
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d e m o c r a t, c a re a r e in t r o d u s l i b e r a t e i s c r is u lu i, tie - a m

d is p a r iţia
d a tă c u

tr e p ta tă

a

96 - 99

p u b lic a ţiilo r

in s ta u r a r e a n o u l u i r e g im
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în flo rită de lanternele celor cc coboară treptele unei săli dc c o n li im |.i
I imp
de doi ani ( 1941 - 1942 ), pe scena Teatrului Naţional s-au jucat (n--.t< • 200 do
spectacole362. Lipsa unei echipe de artişti locali a fost înlocuită do turnuolo
periodice ale teatrelor din ţară363, iar din octombrie 1943 îşi va m;iu<juru
stagiunea şi Teatrul muncitoresc "Muncă şi lumină" din Cernăuţi36*1. Un roi
remarcabil în organizarea activităţii căminelor culturale, a concursurilor şi
festivalurilor de cântece şi port popular a revenit fundaţiei Culturale "Regele
Mihai I" - Regionala Bucovina, condusă de prof. univ. C-tin Tomescu. Din
februarie 1943365, Fundaţia a tipărit propria gazetă, bilunarul "Deşteptarea", "o
cpigonică continuare a v e d ic i Deşteptări a m arelui bucovinean naţionalist păr.
Constantin M o ra riu "366. Pentru a răspândi cartea în mediul rural, Inspectoratul
Regional de Propagandă al Bucovinei a înfiinţat 15 biblioteci mobile a câte 500
volume fiecare, ce au fost trimise din sat în sat în lot cuprinsul Bucovinei, unde
staţionau timp de două săptămâni367. Uzarea in scurt timp a cărţilor a
demonstrat că acţiunea a fost o reuşită în comparaţie cu metodele tradiţionale !
Toate acestea demonstrează cu prisosinţă renaşterea şi continuitatea, in
condiţiile vitrege ale războiului, a culturii româneşti din Ţara de Sus.
Jertfa de sânge a soldatului român va reda Patriei-mame în vara anului
1941, nordul Bucovinei şi celelalte teritorii cotropite cu un an în urmă de trupele
sovietice. Reacţia de atunci a României - pe care o putem considera o adevărată
Reconquistă - a fost pe deplin justificată, deoarece în iunie 1940,
desconsiderând cele mai elementare norme ale dreptului internaţional, URSS ul a invadat şi anexat teritorii ce aparţineau unui stat naţional, independent şi
unitar. Guvernului Anţonescu îi revine meritul de a fi adoptat primele măsuri
pentru înlăturarea efectelor scurtei, dar devastatoarei ocupaţii bolşevice în
vederea unei rapide reintegrări a provinciei eliberate. Pentru normalizarea vieţii
în Bucovina un loc ce nu poate fi neglijat a revenit iniţiativei particulare, care a
avut un câmp larg de manifestare fiind sprijinită de autorităţile din conducerea
Guvernământului. Astfel, cu toate greşelile ce s-au făcut ( deşi este greu să
judecăm astăzi, prin prisma respectării drepturilor omului, un regim având ca
obiectiv prioritar lupta pentru însăşi supravieţuirea neamului românesc, ale cărui
interese au prevalat pe moment faţă de oricare alte considerente ), la fel ca şi
1918, dar în cu totul alte condiţii, anul 1941 reprezintă un nou început pentru
destinul Bucovinei. Evoluţia firească a Bucovinei reîntregite - ca de altfel a tuturor
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ţărilor din răsăritul Europei aflate sub dominaţie germană - a fost în mod nefast
marcată de desfăşurarea evenimentelor internaţionale şi noile înţelegeri dintre
marile puteri. în primăvara lui 1944 se va repeta drama anului 1940 - la o scară
ce va cuprinde curând întreaga ţară - şi o parte din "vesela grădină", cum i-a
spus Alecsandri, a fost reocupată de imperiul sovietic. Populaţia românească ce
nu a reuşit să se refugieze în Vechiul Regat, supusă timp de decenii unei politici
tipic coloniale, "a fosi sistematic redusă, prin deportări, prin măsuri
adm inistrative"368, în aşa fel încât în prezent este mai puţin numeroasă ca în
1940 şi reprezintă doar 19,6% din locuitorii regiunii Cernăuţi369. Procesul de
deznaţionalizare a fost uşurat şi de dezmembrarea teritoriului ocupat prin
punerea sub administraţia Ucrainei370 a nordului Bucovinei, Ţinutului Herţei şi a
sudului Basarabiei. Denumirile unor aşezări vechi de secole au fost schimbate,
noi valuri de colonişti au sosit in locul deportaţilor, iar pentru o mai uşoară
asimilare în ceea ce trebuia să devină homo sovieticus, populaţia autohtonă a
fost împărţită în români şi moldoveni27' . Dacă în timpul ocupaţiei habsburgice sa încercat crearea unei "A u s trii în m iniatură"372, ca urmare a măsurilor
antiromâneşti ce au continuat să fie luate de bolşevici în nordul Bucovinei în
perioada postbelică, majoritatea absolută a populaţiei acestui ţinut românesc a
ajuns să o formeze alogenii373. Consolidarea unei limite etnografice artificiale nu
este în măsură să susţină un iluzoriu titlu de drept istoric sau juridic asupra unui
teritoriu obţinut prin anexiune. Deoarece naţionalitatea băştinaşă a fost pusă în
inferioritate numerică de statul ocupant, ea are de partea sa dreptul istoric care,
"fiin d în acord cu p rin c ip iu l naţionalităţilor este im p re scrip tib il"374.
în urma tratatelor încheiate după primul război mondial s-a înlocuit
"legitimitatea" unor graniţe ce aveau la bază acţiuni de forţă cu dreptul la
autodeterminare al naţiunilor, însă nu acelaşi lucru se poate spune despre,
înţelegerile încheiate în timpul şi după cea de-a doua mare conflagraţie. încă
înainte de încheierea conflictului, Marea Britanie şi SUA priveau Basarabia şi
368 Gfigore Nandriş, Bessarabia and Bucovina - The Trojan Horse o f R ussian colonial
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Bucovina "ca intrând în cadrul sferei sovietice de interes m ilita r"375. DupA
elaborarea mai multor variante privind viitorul teritoriilor româneşti ocupate In
1940, specialiştii americani din cadrul Departamentului de Stat au ajuns la
concluzia că "recâştigarea Basarabiei de către URSS înseamnă şi adăugarea
Bucovinei din considerente etnice, economice şi ale sistem ului dc
co m u n ica ţii"376. Atitudinea conciliatorie a aliaţilor occidentali faţă de Stalin - o
repetare a funestei politici miincheneze, de această dată faţă de întreaga Europă
de Răsărit - a continuat în timpul conferinţei de la lalta din februarie 1945, dar şi
mai târziu, producând daune incalculabile popoarelor din zonă ce au fost lăsate
la discreţia "eliberatorului" sovietic377. Tratatul de Pace de la Paris, pe lângă
faptul că nu recunoştea cobeligeranţa României, care s-a situat pe locul al
patrulea în rândul ţărilor ce au contribuit la înfrângerea Germaniei naziste, va
prevedea şi grave amputări teritoriale ce încălcau în mod flagrant angajamentul
consemnat în Charta Atlanticului de a nu se accepta modificări teritoriale "care să
nu fie în acord cu voinţele liber exprimate ale popoarelor interesate"378. în
aceste condiţii, România a fost mai aspru sancţionată decât multe din fostele
state fasciste şi revizioniste care au pregătit izbucnirea războiului379. încercând
să facă din victimă agresor, statul nostru era pe nedrept culpabilizat pentru
"partea sa de răspundere în acest război"380, iar Articolul I din capitolul referitor la
clauzele teritoriale stipula că "Frontiera sovieto - română este astfel fixată în
conform itate cu acordul sovieto - român din 28 iunie I940... ” 381. Deoarece
această formulare nu reflecta realitatea, neexistând nici un acord prin care
România să fi renunţat la provinciile alipite cu forţa la URSS, însăşi litera
tratatului semnat la 10 februarie 1947 cu Puterile Aliate şi Asociate, este lovită de
nulitate.
în preajma desfăşurării Conferinţei de Pace, comunitatea internaţională
a fost informată - prin două memorii elaborate de două personalităţi ale exilului

oxpansion to the Mediterranean, London. 1968, p. 24. vezi şi I. Dumitru. Forme de etn oid în

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea postbelică a lum ii, 1945 - 1947, Ed.
Academiei, Bucureşti. 1988, p. 104.

U.R.S.S.. Un plan sistem atic de rusificare forţată a Basarabiei şi Bucovinei de nord, Munchen,

375 Nicolae Dascălu. Patricia Eggleston. Evaluări SUA din anii celui de-al doilea război m ondial

1000. George Ciorânescu. Bessarabia. Disputed Land Between E a sta n d West, Mtinchen, 1985.
Vladimir Trebici, Basarabia şi Bucovina - aspecte dem ografice, in voi. Sub povara graniţei
Impnrlftlo, Bucureşti, 1993. p. 83.

p rivind sta tu tu l postbelic al Basarabiei, in Sub povara .... p 33
377 Vezi D. D Hatchet. G. G. Sprmgfield, lalta. înţelegeri pentru 50 de ani. Bucureşti. 1991, p. 98;

3 /0 l loto.i :^.)pcă. Detrunchierea Bucovinei, in Ţara Fagilor, Cernăuţi - Tg. Mureş. 1992, pp. 18 -

Nicolae Baciu, A gonia României, 1944 - 1948. Ed. Dacia. 1990. p 165; idem. Yalta şi crucificarea
României. Roma. Ed. Europa. 1983

19.
371 MoUlnv.i nr 1 ( 293 ), Chişinău, ianuarie 1991, p. 26.

von R ibbentrop - M olotov, in M oldova nr. 3, iunie, laşi. 1991. pp. 4 - 5.

372 Al. Ptcx.i.ipovici. Luptele naţionale din celălalt veac: Bucovina care a fo s t şi care va să fie.
Sibiu, 1942, p 4

Gh. Buzatu, Florin Constanliniu. V F. Dobrinescu, loan Saizu. Secretele P ro to co lu lu i secret
379 Gr. Gafencu, România în faţa Conferinţei do Pace de la Paris, în Gh. Buzatu, România cu şi
fără Anţonescu. op. cit., p. 348.

373 VI. Trobici, pp. cit., pp 84 - 85.

380 M on itoru l o ficia l - anul CXV. nr. 199 din 30 august 1947, p. 7822.
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pe baza unei temeinice documentări - cu privire la drepturile inalienabile ale
poporului român asupra teritoriilor ocupate de U.R.S.S. in iunie 1940. Grigore
Gafencu, fost ministru de externe, era autorul lucrării "Observaţii asupra
proiectului Tratatului de Pace cu România" iar Nicolae Dianu, ex-ministrul ţării
noastre la Moscova, a intocmit documentul "Principala revendicare a României
în faţa Conferinţei Păcii - Frontiera nord-orientală a României: Basarabia şi
Bucovina de Nord."382. O acţiune locală prin care se contestă noua ocupaţie a
Basarabiei şi Bucovinei o reprezintă Proiectul de rezoluţie - alcătuit de profesorul
Nicolae Grămadă în 1946 - ce a fost votat de adunarea voluntarilor bucovineni
din războiul de reîntregire383. Documentul care urma să fie prezentat Conferinţei
de Pace şi Consiliului de Securitate de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite,
formula chiar de la început cerinţa de a se anula "toate schim bările teritoriale
operate prin forţă de la 1939 încoace, îm potriva v o in ţii popoarelor interesate,
deoarece aceste schim bări au fost săvârşite în urma acţiunii diplom atice a lui
M itle r"384. Datorită conjuncturii internaţionale nefavorabile, dorinţa românilor cu
privire la retrocedarea teritoriului ocupat - cum este de jure şi de fa d o situaţia
provinciilor anexate de URSS in urma aplicării prevederilor secrete ale Pactului
Ribbentrop - Molotov - a rămas nerealizată până în ziua de astăzi.
Declaraţia Congresului deputaţilor poporului din URSS din 24 decembrie
1989 ce a proclamat protocoalele secrete ale Acordului sovieto - german de la
23 august 1939 ca fiind "nule şi neavenite din punct de vedere ju rid ic cu
începere din mom entul încheierii lo r"385, prăbuşirea regimurilor totalitare,
destrămarea imperiului sovietic, au adus în actualitate problema eliminării
consecinţelor raptului din 1940, în conformitate cu adevărul istoric şi necesitatea
edificării unei noi arhitecturi politice şi de securitate pe bătrânul continent. în
contextul rapidelor schimbări ce intervin în Europa de Răsărit, o importanţă
deosebită o va avea atitudinea Ucrainei - de poporul căreia ne leagă tradiţii
multiseculare de prietenie - care în prezent depune eforturi pentru crearea şi
consolidarea propriei statalităţi in cazul ţării noastre acest lucru s-a petrecut cu
mult înainte, ca rezultat al unui îndelungat proces încununat de evenimentele
epocale de la sfârşitul anului 1918, ce vor legitima în faţa întregii lumi
democratice hotarele statului naţional unitar român. Neînţelegerile cu Ucraina au
.îp.Vut doar atunci când aceasta a început să aibă aspiraţii politice nefondate
dincolo do Nistru. Dorinţa de stabilire a unor relaţii de bună vecinătate cu ţară
no;islf<j .i fost exprimată după primul război mondial de către şeful misiunii
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ucrainene la Bucureşti, prof C-tin Matzievici, ce a declarat in mod oficial
Guvernului român că: "G uvernul ucrainean declară că nu voieşte să pună in
discuţie fruntaria actuală între cele două state, considerând N istru l ca fruntarie
d e fin itiv ă între ele ,.."386. Nici atunci şi nici mai târziu România nu a avut
pretenţii asupra teritoriilor din Galiţia ce au fost stăpânite sute de am de domnii
Moldovei sau de la răsărit de anticul Tyras unde există vechi aşezări locuite de o
însemnată populaţie românească în concepţia oamenilor politici români,
existenţa acestora, ca şi a minorităţii ucrainene adusă de valurile istoriei în
Bucovina şi Basarabia, trebuia să fie o punte de legătură între cele două
popoare, şi nu obiectul unor revendicări reciproce. Privind cu luciditate şi
răspundere episoadele luminoase, dar şi moştenirea dureroasă a unui trecut
definitiv condamnat de istorie, statul român a salutat proclamarea independenţei
Ucrainei, considerând însă că teritoriile ocupate în 1940 prin folosirea forţei
armate, fără nici o justificare istorică, politică şi juridică, nu pot constitui o temelie
solidă a noului stat. Pentru aceste motive, memorabila declaraţie a Parlamentului
României din 28 noiembrie 1991 în care se arată că referendumul organizat de
autorităţile ucrainene "nu poate avea valabilitate in privinţa te rito riilo r româneşti
anexate abuziv de fosta URSS"387 nu reprezintă "pretenţii teritoriale", ci
exprimă dorinţa sinceră pentru găsirea unor soluţii care să ducă la eliminarea
consecinţelor punerii in aplicare a Pactului Ribbentrop - Molotov388. Doar prin
dialog, în deplin respect faţă de prevederile Actului final de la Helsinki, a
principiilor înscrise în Documentul final al Reuniunii de la Viena - în care se
reafirmă "p rin c ip iu l reglementării pe calc paşnică a diferendelor"389 - şi Carta
de la Paris pentru o nouă Europă, poate fi rezolvată problema nordului
Bucovinei. Ţinutului Herţei şi al judeţelor din Basarabia sudică ce se găsesc sub
administraţia Ucrainei Acest fapt ar contribui nu doar la restabilirea unei stări de
drept, dar ar asigura o dezvoltare armonioasă, UN NOU ÎN CEPUT inclusiv
pentru Bucovina, printr-o mai bună integrare în noua comunitate a naţiunilor
europene a ceea ce a fost şi este, prin excelenţă, un teritoriu unitar şi a fost un
exemplu al convieţuirii paşnice a majorităţii româneşti cu minorităţile naţionale.

386 Constantin Matzievici, M em oire su r la question Ukrainienne. Bucureşti, 1920. p 41.
387 Vasile Diacon, Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula Ş erp ilo r in dezbateri ale
Parlam entului României. Ed. "Unirea”, laşi. 1992. pp 199 - 200.
388 în acest sens este semnificativă Declaraţia adoptată de Conferinţa internaţională Pactul
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7, 1 august 1991, p. 2 ).

384 Ibidom
385 Gh Bu*.itti şi coi.ib

C onferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa. Bucureşti, 1990, p. 12

389 D ocum entul Final al R euniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participanto la
Socrotolo P roto colu lui .... p 4.
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ANEXĂ

Proect de rezoluţie
V oluntarii români bucovineni din războiul dc întregire naţională - I9 I6 - 1919,
însufleţiţi de dorinţa de a obţine după îngrozitorul război din urmă o pace bazată pe
p rincipii de dreptate, au votat următorul proect de rezoluţie, pentru a fi supus conferinţei
de pace şi Consiliului de Securitate de pe lângă Organizaţia N aţiunilor Unite:
1.

2.

Nu se recunosc şi deci se anulează toate schimbările teritoriale operate prin forţă de
la I939 încoace, împotriva vo in ţii popoarelor interesate, deoarece aceste schimbări
au fost săvârşite în urma acţiunii diplomatice a lui H iller. Aceste rapturi teritoriale
ameninţă pacea lum ii şi sunt contrare spiritului dc democraţie şi dc umanitate.
Se va respecta dreptul dc autodeterminare al popoarelor. Pe baza acestui principiu
elementar vor fi retrocedate acele teritorii, răpite în I940, care in I9 I8 şi-au rostit în

mod liber voinţa de a (1 alipite la patria mumă.
3. Se vor respecta drepturile şi libertăţile popoarelor.
4. Principiul dc bază al doctrinei socialisto: necxploatarca om ului dc către om. se va
aplica în domeniul raporturilor între popoare, prim ind următoarea formulare:
necxploatarca unui popor dc către alt popor în domeniul politic sau economic.
5. Fiecare naţiune europeană să-şi aibă statul său propriu, in graniţeie iui etnice.
6. Se vor elibera şi trim ite la casele lor toţi cetăţenii deportaţi din teritoriile răpite prin
forţă de la 1939 înainte.

Martie 1946

s.s. indescifrabil

Notă lăm uritoare
în ultim a sută de ani în toate momentele hotărâtoare ale istoriei neamului nostru,
patrioţi lum inaţi au dus în străinătate o stăruitoare acţiune de propagandă pentru
lămurirea opiniei publice europene asupra dreptăţii cauzei noastre, in vara anului 1946.
in preajma conferinţei de pace, situaţia, sub raportul propagandei in străinătate, se
piczcnta destui de trist. M-am gândit, că ar fi utilă cauzei româneşti strecurarea în
străinătate a prezentului proiect de rezoluţie, ca fiind votat de asociaţia foştilor voluntari
bucovincni din armata română în războiul de întregire naţională. în scopul acesta in vara
anului 1946 am plecat la Bucureşti, unde am luat contact mai întâiu cu prof. univ. I.
Nistor. căruia i-am expus planul meu. Prof. I. Nistor m i-a răspuns însă ironic: "Cine vrea
să devie erou, n-are decât să încerce realizarea unor astfel de acţiuni, ca cea proicctată.
lată. de pildă. Gheorghiu-Dej a luptat, a suferit şi a isbutit.". Răspunsul acesta m-a mirat
şi m-a in ln -t.it adânc. Prof. Nistor avea în acel tim p o situaţie personală admirabilă: era
secretarul gen al Academiei Române, cu locuinţa in edificiul acestei instituţii şi era în
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aceiaşi tim p şi preşedintele Consiliului de administraţie al unei băni i Apm ni .un .Im I »
prof. univ. Şt. Ci. acesta, foarte înţelegător şi adânc frământat de g ii|.i peium
neamului românesc, m-a informai cc sc putea şi mai ales ce nu se pute.» I.m ui timp
acela sub raportul propagandei in străinătate. M i-a mai spus, că nici n-am iive.i p u n ..... .
strecura acest proiect dc rezoluţie în străinătate. Astfel gândul meu n-a putut ti du . I.i
îndeplinire.

N. Grămadă

1941 - UN NOUVEAU C O M M EN C EM EN T
POUR LA BUCOVINE REDEVENUE ENTIERE
II
- resume Apres la iiberation du Nord de la Bucovine, les autorites roumaines ont pris de
mesures pour aider la population en detresse, pour refaire le reseau des transports, pour
reprendre l’approvisionemment avec l'eau et avec l'electricite. On accordera une
attention particuliere a la reorganisation du systeme d'assistence sociale et sanitaire.
Les refugies ont contribue de maniere active, eux aussi, a redresser la province. On a reprivatise les unites economiques et on les a restructurees, en conformite avec les
interets nationaux. A cote d'autres territoires, le Nord du "Pays des Hetres" sera reencadre, au point de vue administratif, au Gouvernement de la Bucovine. La vie
spirituelle a connu une renaissance spectaculalre. Les traditions de l'ancienne Universite
ont ete continuees par la Faculte de Theologie et par l'Ecole Politechmque "Gh. Asachi".
En 1944, le Nord de la Bucovine, le pays de Herţa et la Bessarabie ont ete occupes a
nouveau par l'URSS. Sans egard aux principes inscrits dans la Charte de l'Atlantique. le
Trăite de Paix de Paris retablissait en 1947 des frontieres artificielles, resultat de la mise
en application du trăite Ribbentrop - Molotov. Dans les territoires re-annexes, la politique
de genocide contre la population roumaine a continue, et elle a modifie la structure
etiinique, en defavorisant les roumains, surtout dans le Nord de la Bucovine, territoire qui
se trouve a present sous administration ukrainienne.

Este vorba de patriotul şt eruditul basarabean Ştefan Ciobanu ( 1883 - 1950 ), care in perioada
1938 - 1949 a funcţionat ca profesor titular la

CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU Şl REFUGIAŢII

C O N V E N Ţ IA I)E A R M IS T IŢ IU ŞI R E F U G IA Ţ II D IN
BUCOVINA I)E N O R D ŞI B A S A R A B IA
D U M IT R U Ş A N D R U

Ziua de 28 iunie 1940, în care Uniunea Sovietică a remis guvernului de
la Bucureşti nota ultimativă privitoare la cedarea Basarabiei şi Bucovinei de
Nord, a marcat începutul unor masive mişcări de populaţie, care aveau să-şi
reducă proporţiile in cursul anului următor, să se intensifice în perioada 1944 1945 şi să dispară aproape total după 1948. Pierderea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei a adus imediat după sine un aflux de locuitori din ţinuturile răpite, in
special din rândurile celor ce domiciliau în apropierea noilor frontiere de stat,
care au avut, de altfel, posibilităţi mai lesnicioase de a se retage din calea
cotropitorului. Paralel, in perioada august - septembrie 1940 schimburi oficiale de
populaţie s-au efectuat sub patronajul unor comisii mixte româno - sovietice ca're
au funcţionat la punctele de frontieră dintre cele două state1.
Apoi, după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, asistăm la venirea
în România a numeroşi români fugiţi din Transilvania de Nord ori alungaţi de
autorităţile maghiare ce s-au instalat aici. Un schimb oficial de populaţie a fost
realizat intre România şi Bulgaria, in baza Tratatului de la Craiova, din 7
septembrie 1940, care a permis românilor din Cadrilaterul cedat să se
stabiiească in alte zone ale ţării, iar bulgarilor din Dobrogea să se instaleze in
gospodăriile părăsite de cei dintâi Schimbul de populaţie româno - bulgară s-a
realizat într-un timp relativ scurt, iar venirea refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina
de Nord a încetat odată cu eliberarea teritoriilor respective de către armata
română în colaborare cu cea germană, însă fuga românilor din Transilvania s-a
înregistrat pe întreaga durată a războiului.
O
bună parte din locuitorii ţinuturilor răpite au găsit adăpost în Bucovina
de Sud Aici s-au stabilit mulţi dintre fugarii din nordul provinciei şi din unele zone
ale Basarabiei. Români transilvăneni din regiunile învecinate, dar şi din judeţe
mai îndepărtate au intrat în Bucovina, in special în judeţul Câmpulung, pe la
Coşna şi Cârlibaba2, care s-au dovedit cele mai propice puncte pentru trecerea
frauduloasă a frontierei. Aproape fără excepţie, bucovinenii colonizaţi în

1 Pentru d tiM il vezi Arh St. laşi, fond Rezidenţa Ţinutului Prut, dosar 32 /1940, voi. II. f 3 - 196
2 Vezi Arh !il Suceava, fond Prefectura judeţului Câmpulung, dosarele 10 / 1942, f. 28 - 33: 57 /
1942; 61 / 1942, f 10- 135

Cadrilater, pe baza legii de reformă agrară din 1921, au revenit m to.»» a (««•
1940, în satele din care plecaseră după primul război mondial
Concomitent, majoritatea populaţiei de origine germana din Uu< >vuu .>
emigrat în Reich. Operaţia s-a realizat, pentru locuitorii din nordul provun im i
temeiul convenţiei din 5 septembrie 1940 încheiată între Hitlet şi Stalin .ir
pentru cei din judeţele rămase în componenţa României, pe baza convenţici
româno - germane din 22 octombrie 19403. La o analiză critică, datele statistice»
referitoare la numărul emigranţilor germani devin discutabile. Recensământul
generai al populaţiei României din 29 decembrie 1930 a înregistrat în Bucovina
75.533 germani4. Potrivit unei surse germane, din întreaga Bucovină ar fi
emigrat, de la data semnării celor două acorduri din 1940 până în vara lui 1943,
un număr de 95.770 de cetăţeni români de origine germană5. Cifra din urmă
depăşeşte cu 20.240 totalul nemţilor recenzaţi cu zece ani mai înainte, iar acest
plus nu poate fi explicat decât parţial prin sporul natural al populaţiei şi prin
imigraţii, el fiind dat mai mult prin plecarea a numeroase persoane de altă
naţionalitate căsătorite cu germani ori cu germance din provincie şi a unor
polonezi, ruteni, români etc., din partea ocupată a provinciei, care au făcut uz de
dispoziţiile convenţiei din 5 septembrie 19406. Pe de altă parte, aceeaşi sursă
germană menţionează că in 1941 în Bucovina ar fi rămas 7.180 germani, dintre
care 3.734 in judeţele Rădăuţi, Suceava şi Câmpulung, ultima cifră fiind de fapt
cea înregistrată la recensământul populaţiei din 6 aprilie 19417.
Germanii plecaţi în baza convenţiei din 22 octombrie 1940 pierdeau de
drept cetăţenia română, iar averile lor au fost puse, potrivit articolelor 2 şi 7, sub
protecţia statului român, rămânând la dispoziţia acestuia până la data de 17
ianuarie 1942, când, în urma semnării protocolului confidenţial româno - german
şi achitării de către guvernul de la Bucureşti a contravalorii lor, le-a preluat în
deplină proprietate8.

J Pentru aetalii vezi Library of Congress, Washington, D.C., S U A . Microfilm Collection. Microfilm
2551 no

113, D R 5, Otilia Georgescu-Roegen, The A g ricu ltu ra l P opulation o f Romania.

Washington. 1955. pp. 51 - 52. voi. III, Das S chicksal der Deutschen in Rumănien, Munchen,
1984, pp 134 E - 145 E; Robert Lee Wolff. The Balkans in O ur Time, New York, 1967. pp. 45 - 46.
4 Breviaire statistiq ue de la Roumanie, 1940, Bucarest, pp. 23 - 24.
5 Vezi D okum entation der Vertreibung .... p 46 E.
® Vezi Arh. St Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945, judeţul Rădăuţi, dosarele 20 / 1946 - 1948,
f. 36 - 37; 36 / 1948, f. 14 - 18; Arh St. laşi, fond Inspectoratul Regional de Poliţie laşi, dosar 58 /
1945, f. 201
7 Vezi D okum entation der V erteibung .... p 46 E; Recensăm ântul general al României din
1941. 6 aprilie. Date sum are provizorii. Bucureşti, 1944, p. IX
3 Arh St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945, judeţul Câmpulung, dosar 2 / 1945 - 1946. I
- 87; juaeţui Suceava, aosar 2 / 1945 - 1948, f 27.
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in patru sate din Bucovina de Sud ( Măneuţi, Dorneşti şi Ţibeni, judeţul
Rădăuţi şi Vomiceni. judeţul Suceava ) locuiau un mic grup de secui, ai căror
strămoşi se instalaseră aici in secolul XVIII, fugind după un masacru din
Transilvania. în 1940, înainte ca nordul provinciei să fi fost ocupat de sovietici, sa realizat o înţelegere româno-maghiară pentru transferarea lor în Ungaria, dar
ulterior ei au fost colonizaţi în provincia iugoslavă Backa, după anexarea acestui
teritoriu la statul maghiar9. Emigrarea secuilor s-a produs către sfârşitul lui 1940
şi începutul anului 194110 Ea nu a avut insă la bază un acord de tipul convenţiei
româno - germane, care să reglementeze situaţia averilor lor şi regimul
cetăţeniei. Pământurile şi gospodăriile ungurilor au intrat în folosinţa statului
român, iar maghiarii plecaţi aveau să fie trataţi din punct de vedere juridic ca
supuşi români absenteişti, în sensul dispoziţiilor înscrise in Convenţia de
armistiţiu, din 12 septembrie 1944 şi a celor din legea de reformă agrară din 23
martie 194511.
în vara şi în toamna lui 1940, din Basarabia şi din Bucovina anexate de
Uniunea Sovietică au venit peste 100.000 de români, iar din Transilvania de Nord
peste 200.000, timp in care din sudul provinciei au plecat circa 160.000 de
maghiari, instalându-se în Ungaria12. Tot în toamna aceluiaşi an, peste 150.000
de germani din Basarabia, Bucovina şi Dobrogea au imigrat în Reich, din carâ
66.095 erau din sudul Bucovinei şi din Dobrogea13. în conformitate cu
prevederile Tratatului de la Craiova, din 7 septembrie 1940, din Cadrilater au fost
transferaţi în România 77 728 de români şi au plecat din nordul Dobrogei 45.856
de bulgari14, in total, in cursul anului 1940, circa 500.000 de persoane s-au
mutat sau au fost dislocate de la vetrele lor15.

3 Cf Robert Lee Wolff. op. cit., p 43. Istoricul american apreciază numărul lor la aproape 20.000r»
in realitate, recensământul din 29 decembrie 1930 înregistrează doar 11 104 maghiari in cele două
judeţe ( cf Breviaire statistiq ue de la Roumanie..., p. 22 ) . iar recensământul din 6 aprilie 1941
m u consemnează in cele patru sate doar 9.132 maghiari ( Recensăm ântul general al Rom âniei
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In aprilie 1944, când armatele sovietice au pătruns pe teutonul Bucovinai
şi Basarabiei, o pane din locuitorii de aici s-au retras din faţa ocup.intulw Apoi
pe măsură ce autorităţile de la Moscova introduceau administraţia lor in linutuni»
româneşti ce fuseseră anexate în iunie 194016, tot mai mulţi bucovineni şi
basarabeni, nu numai de origine română, ci şi ruteni, evrei, ruşi etc , In special
din zonele de lângă noua frontieră, care au putut profita de împrejurări mai
favorabile, au reuşit să se refugieze pe teritoriul statului român. Odată cu et au
căutat adăpost în România şi o serie de ucrainiem ori ruşi de dincolo de Nistru,
în ianuarie 1945, pe teritoriul rural al judeţului Covurlui, legiunea de jandarmi a
constatat prezenţa a 45 de ucrainieni veniţi aproape in totalitatea lor din oraşele
Harcov şi O desa17 D.intre persoanele din teritoriul interbelic al U.R.S.S care au
încercat să se stabilească în ţară, unii dezertaseră din armata sovietică, in 1944,
în timp ce aceasta se afla în România18. Apoi, aici au căutat adăpost diverşi
indivizi certaţi cu justiţia sovietică, încercând pe această cale să li se piardă
urm a19.
Unii dintre transfugi s-au stabilit în zonele limitrofe ale graniţei româno sovietice, dar-alţii, pentru a se asigura că nu vor fi prinşi şi expulzaţi, au plecat in
sud-vestul României, mulţi în judeţele Arad şi Timiş-Torontal in noiembrie 1944,
în satele judeţului Arad locuiau 323 persoane venite din Basarabia, 321 din
Bucovina de Nord şi 2 7 'fugite din regiunile situate la est de Nistru şi Bug, toate
fiind considerate ca având cetăţenie sovietică20, in darea de seamă a comitetului
regional P.C.R. Moldova de Nord ( judeţele Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi,
Rădăuţi şi Suceava ), care analiza rezultatele alegerilor din 19 noiembrie 1946,
se preciza că acolo unde locuiau evrei reîntorşi din Transmstria sau fugiţi din
U.R.S.S. ( Vatra Dornei şi Şiret ), aceştia votaseră împotriva listei Blocului
Partidelor Democrate21, fapt ce atestă atât imigrarea unor membri ai acestei
minorităţi, cât şi disocierea lor netă de regimul comunist. Mai mult, aceeaşi dare
de seamă evidenţia că o puternică propagandă antisovietică o întreţinuseră
evreii ce se întorseseră din Transnistria sau fugiseră din Uniunea Sovietică, in
Bucovina - continuă raportul - se găsesc mase compacte de ucrainiem, români şi

d in 1941. pp 213 şi 244 ).
10 Arh St Bucureşti, fond Reforma agrară din 1945, Centrala,

dosar 37 / 1947, f10. judeţul

H.VJAuţi. dosarele 11 / 1946 - 1947. f. 9: 1 5 / 1946. f. 36

Trebuie menţionat aici că, în 1944 - 1945, ruşii au rectificat Imiq de frontieră ce o stabiliseră in

’ 1 l'lru i, judeţul Rădăuţi, dosar 15 / 1946, f 4 şi 10.

1940, deplasând-o în favoarea lor pe o fâşie de teren cuprinsă intre localităţile Vicovu de Sus şi

Robert Lee Wolff. op. cit., p. 43; Otilia Georgescu-Roegen. op. cit., pp. 51 - 52.

Ulma, din judeţul Rădăuţi ( Arh St. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. Centrala,

1 1 1 )iih.> < r arfjescu-Roegen. op. cit., pp. 51 - 52; Robert Lee Wolff. op. cit., pp 45 - 46.

dosar 32 / 1946, Harta frontierei modificate ).

HWi.t ' .i'orqescu-Roegen, op. cit., pp 51 - 52 Numărul familiilor de români transferate din
Cnonliit«!f •' fo it de 15.800 Marea majoritate a acestora erau agricultori

O parte din românii

17 Arh. St. Galaţi, fond Prefectura judeţului Covurlui, dosar 151 / 1945. f 63 - 66
18 Vezi Arh. St. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. Centrala, dosar 81 / 1946 -

transtiMiili <1in 1 .nlrilater erau băştinaşi, o alta formată din macedoneni de origine română colonizaţi

1947, voi. II, f. 253 şi dosar 83 / 1946, voi III. f 208 - 209

de statul toniAn u r o alta din ţărani din Bucovina care nu putuseră fi împroprietăriţi in satele

19 Idem, dosar 85 / 1946 - 1948. f 33.

origine ( A S I I

forul Reforma agrară din 1945, Centrala, dosar 40

15 Otilia Georgoacu-Roegen, op. cit., pp 51 - 52.

/ 1945 - 1950, f. 115).
J

de

20 Arh St. Oradea, fond inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 44 / 1944. f 139.
- 1 Arn St laşi, fond I, Comitetul regional P.C.R. Moldova, dosar 2 / 1946, f. 317.
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evrei refugiaţi din U R S S , iar aceştia duc o propagandă activă şi făţişă
împotriva statului din care vin, fund "cci mai buni agenţi ai reacţiunii"22.
Venirea locuitorilor din Uniunea Sovietică in România, prin înşelarea
vigilenţei grănicerilor ruşi. nu le-a asigurat protecţia statului în care s-au stabilit,
deoarece art. 5 din Convenţia de armistiţiu, din 12 septembrie 1944, stipula
obligaţia guvernului de la Bucureşti de a repatria pe cetăţenii sovietici ce s-ar fi
aflat în România, in forma în care era redactat, articolul lăsa loc de interpretări
contrarii: "G uvernul român şi înaltul Comandament al României vo r preda
în a ltulu i Comandament A lia t ( Sovietic ). pentru înapoierea in ţara lor, pe toţi
p rizonie rii dc război sovietici şi aliaţi, precum şi pc toţi cetăţenii internaţi şi pe
cci aduşi cu sila in România". Acest paragraf arăta în mod limpede categoriile
de persoane ce trebuiau repatriate. Contradicţia o generează insă paragraful
următor care stipulează: "D in mom entul semnării c o n d iţiilo r dc faţă şi până la
repatriere, guvernul şi înaltul Comandament Român se obligă să asigure, pe
socoteala sa, tuturor prizo n ie rilo r dc război sovietici şi aliaţi, precum şi
cetăţenilor internaţi sau m utaţi cu sila, cum şi celor refugiaţi, hrană
îndestulătoare, îm brăcăm inte şi asistenţă medicală, conform cu cerinţele
sanitare, cum şi m ijloace de transport pentru reîntoarcerea acestor persoane in
ţara lo r"23. Introducerea categoriei de "refugiaţi” putea extinde repatrierea asupra
tuturor locuitorilor originari din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei care
domiciliau în România, ceea ce autorităţile sovietice au şi încercat să facă
Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., din 8 martie 1941,
considera cetăţeni ai acestui stat pe cei ce avuseseră calitatea de supuşi ai
fostului Imperiu rus la 7 noiembrie 1917, indiferent dacă la 28 iunie 1940 aveau
sau nu calitatea de cetăţeni români. Tuturor acestora le era restabilită cetăţenia
sovietică, socotită cu începere din data de 28 iunie 1940. Persoanele care la 28
iunie 1940 nu locuiau pe teritoriul Basarabiei erau, de asemenea obligate să se
înscrie la reprezentanţele U R.S.S., ca cetăţeni sovietici. Măsura nu se aplica
acelora ce dobândiseră o altă cetăţenie. Regimul de mai sus privea şi pe
locuitorii din Bucovina de Nord24, în pofida faptului că ei nu fuseseră la 7
noiembrie 1917 supuşi ai fostului Imperiu rus. in această redactare, ucazul din 8
martie 1941 contravenea legislaţiei româneşti, deoarece, potrivit ei, persoanele
din Basarabia şi din Bucovina de Nord care locuiau la 28 iunie 1940 în România
aveau de drept cetăţenia statului. Dar, autorităţile sovietice, prevalându-se nu
atăt d i ; .irt 5 din Convenţia de armistiţiu, cât de avantajul celui mai puternic, i-au
dat interpretarea pe care au dorit-o ele.
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Cea dintâi măsură adoptată împotriva locuitorilor veniţi dm Hasaraliui ţ i
din Bucovina de Nord a privit persoanele care nu au reuşit s.^ sc ro(ufjie/p <lm
teritoriile ocupate de ruşi şi care, încadrate fiind în armata so vie tici au părăsit o,
fugind în România. Aceştia nu mai puteau fi înscrişi in unităţile militare romaneşti
din care făcuseră parte, trebuind predaţi comandamentelor militare sovietico
spre a dispune asupra lor25. Concomitent, prin Instrucţiunile nr. 66000 / 1944
emise de Marele Stat Major, s-a cerut armatei, poliţiei şi jandarmeriei să
desconcentreze ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii originari din cele două teritorii, dac.}
solicitau să se întoarcă în ele25. Operaţia ordonată de Marele Stat Major a
început să fie aplicată în a doua jumătate a lunii septembrie 1944, nefnnd
finalizată încă în martie anul următor27. Din dosarele cercetate care au
concentrat declaraţiile jandarmilor originari din teritoriile răpite rezultă că
majoritatea au solicitat în scris să fie menţinuţi în serviciu şi că aproape toţi şi-au
exprimat hotărârea de a nu se întoarce în provinciile din care veniseră, acum
incorporate în statul sovietic28. Aşa de pildă, soldatul Chirilă Nedelcov, născut în
comuna Cialtaj, judeţul Tighina, unde avea două surori şi un frate, casă şi
pământ etc., luând cunoştinţă de ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei
şi al legiunii de jandarmi Hunedoara nr. 1391 / 1944, prin care se dispunea ca
toţi subofiţerii şi trupa din Basarabia şi din Bucovina de Nord să se prezinte
imediat la legiune pentru desconcentrare, spre a pleca la domiciliu, iar cei ce nu
doresc să meargă acolo să dea declaraţie în scris, a completat, la 17 septembrie
1944, o asemenea declaraţie, precizând că dorea să rămână pe loc şi să
continue serviciul de jandarm la postul Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara, până la
terminarea stagiului militar, după care îşi va alege un domiciliu, dar că nu vroia
sub nici un motiv să fie trimis în Basarabia29.
in privinţa populaţiei civile, Ministerul Afacerilor Interne a adus la
cunoştinţa prefecturilor, în octombrie 1944, prin ordinul nr. 3577 / 1944, că se
admisese ca refugiaţii din Basarabia şi din Bucovina de Nord să se poată stabili
definitiv pe teritoriile judeţelor în care se găseau30. Dar libertatea de a rămâne în
Romăma a fost încălcată de multe ori de comandamentele militare sovietice şi
25 Arh. St. laşi. fond Inspectoratul de Jandarmi laşi, dosar 93 / 1944, f 188.
25 Ibidem , f. 5.
27 In stru cţiu n ile erau emise la 6 septembrie 1944 Idem, dosar 83 / 1944. f. 3 - 32: Arh. St.
Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 15 / 1944 - 1945. f 1 - 4, 39 - 40, 52 şi urm
28 Vezi cererile jandarmilor din Basarabia şi din nordul Bucovinei incadraţi la legiunile Vaslui, Neam;
şi Fâlciu ( Arh St laşi, fond Inspectoratul de Jandarmi laşi. dosar 83 / 1944, f 4 - 32 ) şi a celor de
la legiunile Maramureş, Satu Mare. Arad. Sălaj şi Bihor ( Arh St. Oradea, fond Inspectoratul de
Jandarmi Oradea, dosar 15 / 1944 - 1945, f. 39 - 195 )

22 Ibidem f 322
23 M on itoru l O ficial, nr 219 din 22.IX.1944.
24 Arn St Oradea tond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 15 / 1944 - 1945. f. 116 a.

29 Arh. St laşi, fond Inspectoratul de Jandarmi laşi, dosar 83 / 1944, f 3. La 20 septembrie 194 ! .
a fost mutat la Inspectoratul de Jandarmi laşi.
30 Arh. St. Galaţi, fond Prefectura judeţului „ovurlui. dosar 196 / 1944. f 164 - 165.
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Sovietică, dar, fiind lăsaţi liberi, ei dispăruseră fără urmă33, in nota inform ativi ■<
legiunii Teleorman, din 14 ianuarie 1945, se preciza că locuitorii refugiaţi de po
teritoriul U.R.S.S. fugeau din sate, abandonând orice bagaj şi avere v*
deplasându-se din comună în comună pentru a li se pierde urma, ca să nu fie
ridicaţi şi trimişi în Rusia. "M u lţi dintre aceştia sc exprim ă că mai bine vor a li
executaţi, decât să fie repatriaţi, căci ei ştiu foarte bine că nu merg la vetrele lor,
ci vo r II deportaţi in Siberia, fiin d ca lifica ţi de U.R.S.S. ca trădători" ( subl
a u to ru lu i). Legiunea anunţa că luase toate măsurile pentru a-i preda, fiind cazuri
când ea a urmărit pe unii dintre cei fugiţi chiar pe teritoriile judeţelor Dolj,
Romanaţi şi altele34. La 20 februarie 1945, Inspectoratul de jandarmi Suceava
informa legiunile că în ultimul timp refugiaţii din Basarabia şi din nordul
Bucovinei, sesizând că urmau a fi trimişi acasă, începuseră să dispară din
localităţile în care veniseră, pentru a se sustrage de la această măsură. Se
ordona urmărirea lor şi punerea sub supravegherea jandarmilor, pentru a nu
părăsi localitatea şi aducerea celor dispăruţi35.

de delegaţii locali ai Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control. "Repatrierea" s-a
făcut, chiar de la început, in multe judeţe, atât prin nesocotirea normelor impuse
de autorităţile sovietice, cât şi a dorinţei exprimate in scris de locuitori.
Inspectoratul de Jandarmi laşi relata, în darea de seamă pe luna decembrie
1944, oferind ca exemplu cazul semnalat de legiunea Roman, că persoanele de
origine etnică română refugiate sau venite de bună voie din U.R.S.S., Basarabia
şi Bucovina de Nord, care nu intrau în prevederile ordinelor de a fi repatriate în
Uniunea Sovietică, erau totuşi forţate de Comisia de repatriere la aceasta, deşi
dăduseră declaraţii că nu doreau să plece în Rusia, ceea
ce provoca
nemulţumiri31.
Mai rău decât atât, la indicaţia Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control,
Comisia română pentru aplicarea armistiţiului a dat publicităţii în ziarele apărute
pe 13 ianuarie 1945 următorul comunicat: "C om isia română pentru aplicarea
a rm is tiţiu lu i face cunoscut pe această cale lo c u ito rilo r o rig in a ri din Basarabia şi
Bucovina de N ord care şi-au adus în ţară după 22 iunie 194I dife rite obiectc
materiale ce le aparţineau că aveau obligaţia de a le declara şi preda pentru a fi
restituite, conform art. 12 din Convenţia de arm istiţiu. întrucât nu s-a recunoscut
dreptul de a menţine bunurile decât pentru cci care le-au evacuat înainte de 22
iunie I94 1, în conform itate cu convenţia ruso - română din 1940 privitoare la
această chestiune". Termenul pentru aceste predări era până la 1 februarie 1945,
ele făcându-se la autorităţile indicate în decretul-lege nr. 571 / 1944, adică la
circumscripţiile de poliţie în oraşe şi la posturi de jandarmi în comunele rurale.
Cele două autorităţi trebuiau să procedeze cu aceste bunuri ca şi cu cele predate
în termenul indicat de decretul amintit32.
in ianuarie 1945, sub presiunile exercitate de comandamentele militare
sovietice şi de împuterniciţii Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control din capitalele
de judeţe, jandarmeria şi poliţia română au declanşat o adevărată vânătoare
împotriva celor veniţi din Basarabia şi Bucovina de Nord pentru a-i forţa să se
întoarcă în teritoriile respective. Principalul efect al încercărilor de a-i trimite a
fost dispariţia multora dintre ei din localităţile unde îşi stabiliseră domiciliul şi
punerea lor sub urmărire, in judeţul Bacău, la începutul lui ianuarie 1945,
prefectura a cerut legiunii locale şi celei din judeţul Neamţ să descopere şi să
înainteze sub escortă legiunii Bacău un număr de 34 de persoane care, potrivit
ordinelor în vigoare, trebuiau să se pregătească pentru a pleca în Uniunea

31 A ili St. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 96 / 1944 - 1945,

Mulţi dintre refugiaţi au dat declaraţii scrise în faţa autorităţilor locale şi în
prezenţa unor martori, prin care precizau că nu doreau să plece din România,
dar acestea nu au împiedicat autorităţile sovietice să ceară repatrierea lor. in
judeţul Baia se stabiliseră, în anii 1938 - 1940, nouă persoane din comuna
Boian, judeţul Cernăuţi, la Cornu Luncii; în 1943 - 1944, două din judeţele
Soroca şi Bălţi, la Bogdăneşti, iar în cursul anilor 1942 şi 1944 au venit la
Boroaia opt basarabeni din judeţele Soroca şi Cetatea Albă. Dintre locuitorii de
mai sus, numai unul. Gheorghe Craveţchi, din Boian, a cărui soţie şi copil
rămăseseră acolo, a cerut să se repatrieze. Cu toate acestea, căpitanul sovietic
Malodeţchi a ordonat prefecturii judeţului Baia, iar prefectura, la 17 ianuarie
1945, legiunii ca, în termen de 48 de ore, persoanele de mai sus să-i fie aduse
sub escortă36. La 13 ianuarie 1945, Vasilina Maciujec, din Bahna, judeţul
Storojineţ, stabilită in comuna Rădâşeni, judeţul Baia, era somată de prefectură
ca în termen de două zile să fie prezentă la Fălticeni, echipată pentru a se
repatria în Uniunea Sovietică37. La 1 martie 1945, prefectul judeţului Baia anunţa
legiunea că i se ceruse de către Comisia Aliată de Control din Fălticeni un tabel
nominal cu toţi locuitorii din Basarabia şi nordul Bucovinei, cu indicarea locului în
care se aflau ei. Celor supuşi repatrierii, adică celor veniţi după 1941 în ţară,

‘•’3 Arh. St Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 133 / 1944 - 1945,
f. 232. După nume, ei erau de origine română şi ucraineană

f. 96
32 Prin oidinul telegrafic nr. 153208 al Ministerului Afacerilor Interne, din 13 ianuarie 1945, către

34 Idem, dosar 52 / 1943 - 1944. voi. II. f. 323

Inspectornleld Generale Administrative se cerea difuzarea urgentă a ordinului şi executarea

36 Ibidem , f. 113, 242 şi 271.

dispoziţiilor din comunicat ( Arh. St. Galaţi, fond Inspectoratul General Administrativ Galaţi, dosar

^

1 5 2/ 1945, f 14)

35 Idem. dosar 187 / 1945, voi II, f. 61.
Ibidem, f 273.

DUMITRU ŞANDRU

324

trebuia să li se comunice urgent să se prezinte la Comisia Aliată de Control din
Fălticeni în maximum cinci zile38.
La 2 februarie 1945, un oarecare Dumitru Voloştiuc, român de religie
ortodoxă, din comuna Râşcani, judeţul Bălţi, venit în martie 1944 cu soţia şi cu
şase copii şi stabilit la Dolhasca, judeţul Baia, a dat declaraţie scrisă, în prezenţa
unor martori, la postul de jandarmi, precizând că "cu nu doresc şi nici nu vreau
să merg înapoi la casa mea din com. Răşcani, judeţul B ă lţi, pentru faptul că nu
îm i place şi stau aice in com. Dolhasca, unde sunt sta b ilit în România"39. Dar,
probabil, în urma presiunilor exercitate asupra lui, în mai 1945, el cerea să plece
in Uniunea Sovietică'10.
Ca urmare a intervenţiilor reprezentanţilor Comisiei Aliate ( Sovietice ) de
Control, in cursul lunii martie 1945, chestura de poliţie Galaţi a predat 25 de
persoane venite din Basarabia, din care comisia rusă a respins trei, pe motiv că
veniseră pe teritoriul României înainte de 22 iunie 194141. Prefectura judeţului
Tutova a plătit până şi drepturile băneşti celor 12 persoane ce trebuiau trimise
atunci în Basarabia, dar, lăsându-le în stare de libertate, ele au părăsit judeţul,
astfel că, la începutul lumi aprilie 1945, le-a dat în urmărire, cerând şi organelor
competente din judeţul vecin, Covurlui, în cazul când le-ar fi descoperit, să le
aresteze şi să le trimită sub escortă la Bârlad42.
în primăvara lui 1945, Comisia Aliată ( Sovietică ) de Control a cerut
Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, iar acesta din urmă Ministerului Afacerilor
Interne, cu adresa nr. 304140, din 28 mai, să ia măsuri pentru a înregistra pe toţi
cetăţenii sovietici veniţi în România după 22 iunie 1941 şi în tabele separate pe
cei intraţi în ţară între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941. Paralel, organele române
de aplicare a armistiţiului erau obligate să înainteze, până cel târziu la 5 iunie
1945, prin organele de poliţie şi jandarmerie, tabele cu cetăţenii sovietici aflaţi în
serviciile instituţiilor de stat şi particulare. Directorii de hoteluri, proprietarii de
hanuri, ai pensiunilor, ai căminelor ş.a., care îi cazau, trebuiau să înştiinţeze
imediat poliţia şi jandarmeria şi să ii înscrie pe tabelele ce urmau a fi trimise
Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control. Cei ce nu s-ar fi conformat aveau de
suportat pedepsele înscrise în legea nr. 651, din 21 decembrie 1944, pentru
•>.incţionarea celor vinovaţi de sabotarea aplicării Convenţiei de armistiţiu43.

38 Ibldom. f 28.
30 Ibldom. f. 157.
,lfl Ibulnm
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După transmiterea ordinului din 28 mai 1945 a Începui o adevrtmtA
campanie de urmărire a basarabenilor şi a nord-bucovinemlor ce domiciluiu in
România, care a fost determinată de presiunile exercitate de multe din
comandamentele militare sovietice şi de împuterniciţii Comisiei Aliate ( Sovietice
) de Control din capitalele judeţelor44. Astfel, în aceeaşi lună, împuternicitul
Comisiei Aliate în problema repatrierii în U.R.S.S. a cetăţenilor sovietici din
judeţele Arad şi Bihor acuza, printr-o adresă trimisă delegatului Comisiei române
pentru aplicarea armistiţiului, jandarmeria şi poliţia din Arad, care căutau să
ascundă pe sovieticii ce trebuiau repatriaţi, pentru a eluda art. 5 din Convenţia
din 12 septembrie 1944. Se menţiona că legiunea înaintase un tabel cu 654 de
persoane, când în realitate numărul celor ce trebuiau repatriaţi era de 744; la
rândul ei, poliţia municipiului Arad indusese în tabel numai 355 persoane, dar
numărul cetăţenilor sovietici din oraş era de 380. Din cei ce treouiau să plece în
U.R.S.S., 153 dispăruseră, fără ca poliţia şi jandarmeria să fi luat vreo măsură
pentru urmărirea lor45. Ca efect al presiunilor exercitate de către împuterniciţii
judeţeni ai Comisiei Aliate de Control s-a ajuns până acolo cu excesele, pentru a
evita conflictele cu ei, încât, uneori, în Uniunea Sovietică au fost trimise
persoane cu supuşenie română, pe care autorităţile ruseşti le-au returnat în
România. Serviciul administrativ pentru armistiţiu, de pe lângă Ministerul
Afacerilor Interne, aducea la cunoştinţa prefecturilor şi Inspectoratelor Generale
Administrative, la 17 iulie 1945, că i se comunicase, prin adresa nr. 21085, din 9
iulie, de către Comisia română pentru aplicarea armistiţiului că persoane ce
fuseseră greşit considerate cetăţeni sovietici şi trimise în U.R.S.S. au fost
înapoiate în ţară, întrucât, în urma controlării situaţiei lor, au fost calificate
cetăţeni români. Aşa de pildă, au fost returnaţi din Uniunea Sovietică Nicolai
Mironescu, născut în comuna Negreşti, judeţul Neamţ şi soţia lui, Ecaterina
Mironescu, născută în comuna Bobeşti, judeţul Cernăuţi46. Ori, prin contractarea
căsătoriei, Ecaterina obţinuse de drept cetăţenia română.
Potrivit dispoziţiilor Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control, toţi cetăţenii
sovietici de pe întregul cuprins al României trebuiau adunaţi pe centre zonale şi
predaţi Comisiei centrale de repatriere până la 12 iulie 194547 Operaţia nu s-a
încheiat la termenul stabilit şi, datorită refuzului celor mai mulţi dintre locuitorii
basarabeni şi nord bucovineni de a pleca in Uniunea Sovietică, autorităţile
ruseşti împuternicite cu dirijarea ei au fost nevoite să admită o serie de concesii.
La 12 iulie 1945, Serviciul administrativ pentru armistiţiu transmitea prefecturilor
spre executare şi Inspectoratelor Generale Administrative spre ştiinţă ordinul
circular nr. 172766, F.URGENT, prin care făcea cunoscute Instrucţiunile pentru

voi. I. f 36. Tot în mai 1945, sergentul major de janaarmi Pantelimon Roşea, din

comun-i 1 lym cn. judeţul Soroca. stabilit in comuna Valea Seacă, judeţul Baia, solicita să plece (
ibidom , I 4 0 )
41 Arh. St Gulnţl. (ond Prefectura judeţului Covurlui, dosar 21 1 1945, f. 1.

44 Idem, dosar 46 / 1945, f. 739.

42 Idem, do-..ir 727/ 1945, f. 85.

46 Arh. St. laşi, fond Inspectoratul General Administrativ laşi. dosar 36 /1945. f. 297 şi 302.

43 Arh. St. Orndoa, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 15 /1944 - 1945, f. 116 a.

47 Arh. St. Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 9 / 1945 -1946, f. 181 -183

45 Ibidem. f. 743.
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lămuriri suplimentare în vederea întocmirii referatelor de exceptare în legătură cu
repatrierea cetăţenilor sovietici. Cei ce veniseră în România după 22 iunie 1941
se încadrau în dispoziţiile decretului Sovietului Suprem din 8 martie 1941.
Decretul prevedea că se considerau cetăţeni sovietici persoanele care
îndeplineau cumulativ două condiţii:
1. să fi avut calitatea de supuşi ai fostului Imperiu rus la data de 7 noiembrie
1917, precum şi copii acestora;
2. sâ fi locuit pe teritoriul Basarabiei la 28 iunie 1940.
Deşi aceştia, conform decretului sovietic, erau consideraţi cetăţenisovietici şi, în
consecinţă, exista pentru ei obligaţia de a se repatria, s-a admis, totuşi, să se
discute cazurile acelora ce ar putea fi dispensaţi de obligaţia de repatriere,
ţinându-se seama de următoarele consideraţii:
A. Consideraţii care aveau la bază motive de stat:
1. funcţionarii publici, inclusiv preoţii;
2. militarii şi elevii şcolilor militare;
B. Consideraţii la baza cărora stăteau motive de ordin umanitar:
1 căsătoriţi de ambele sexe cu cetăţeni români;
2. bătrâni peste 60 de ani, infirmii şi bolnavii greu transportabili;
3. minorii sub 14 ani adoptaţi de cetăţeni români;
4. orfanii sub 14 ani aflaţi în orfelinate;
C. Consideraţii la baza cărora stăteau motive de ordin economic:
persoanele care întemeiaseră în ţară o industrie ori un negoţ48.
Dar, o parte din împuterniciţii ruşilor au continuat să nesocotească
instrucţiunile propriilor şefi, cerând celor româneşti să aplice neabătut litera
decretului din 8 martie 1941. La 11 octombrie - după cum se menţionează în
nota informativă a legiunii Sălaj din 19 octombrie 1945 - delegatul Comisiei Aliate
de Control din judeţul Sălaj a dat ordin telefonic, prin şeful biroului pentru
repatriere în U.R.S.S. de la prefectură, să ia măsuri ca patru persoane din Valea
lui Mihai să se prezinte la primăria oraşului Cărei în dimineaţa zilei următoare, cu
familiile şi cu bagajele, pentru a fi trimise în Uniunea Sovietică. "Considerând că
susmuniţii refuză să plece, - preciza ordinul - vă rugăm a lua din tim p măsurile
ile prevedere ca n u m iţii să nu sc ascundă sau să fugă în alte locuri". Se făcea
cunoscut că la primăria Cărei ei urmau să fie aşteptaţi de delegatul Comisiei
Aliate de Control şi de şeful biroului pentru repatriere. Cei patru prezentaseră
Insfl ete care dovedeau că nu se încadrau în categoria persoanelor repatriabile
r0i reli /.iu in mod ferm să se întoarcă în Uniunea Sovietică. Delegatul Comisiei
Alinte .i .imeninţat că tot îi va lua, chiar dacă ei nu vor Ori, legiunea preciza că
ei nu puteau fi repatriaţi cu forţa, dacă nu doreau să plece49.
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La 7 decembrie 1945, Comisia română de armistiţiu do le g ă tu ri cu
Comisia Aliată de Control a emis Instrucţiunile nr. 33400. care au Iom
comunicate tuturor organelor de ordine publică. Se preciza că, in urma acordului
Comisiei Aliate ( Sovietice ) de Control, repatrierea cetăţenilor sovietici din
categoriile prevăzute în acele instrucţiuni era lăsată la libera voinţă a persoanelor
ce cădeau sub incidenţa decretului Sovietului Suprem din 8 martie 1941, in
sensul că nimeni nu putea fi silit să se repatrieze împotriva voinţei sale. Ca
urmare, cei ce voiau să se repatrieze trebuiau să dea declaraţie scrisă în acest
sens, iar cei ce nu doreau nu erau obligaţi a da nici o declaraţie scrisă50.
Nici aceste instrucţiuni nu au fost respectate de împuterniciţii ruşi. La 16
aprilie 1946, ajutorul comandantului legiunii Fălciu, locotenentul Vasile Surugiu, a
fost vizitat la sediul legiunii de către maiorul Petrof, împreună cu un soldat
sovietic, în timp ce comandantul se afla într-o inspecţie. Maiorul i-a cerut să
urmărească zece cetăţeni sovietici veniţi din Basarabia în România după 22
iunie 1941. Locotenentul a încercat să îi explice că persoanele respective nu
puteau fi repatriate în U.R.S.S., întrucât, potrivit ordinului nr. 44892, din 31
decembrie 1945, al Comisiei române de armistiţiu de legătură cu Comisia Aliată
de Control şi instrucţiunilor nr. 33400, din 7 decembrie 1945, se stabilise clar că
nici o urmărire nu mai putea avea loc împotriva cetăţenilor originari din
Basarabia şi din Bucovina de Nord pentru repatrierea lor în Uniunea Sovietică,
plecarea fiind lăsată la libera voinţă a acestora. Maiorul a început să se
enerveze, afirmând că nu venise să se târguiască şi că românii au primit ordine
categorice de la locotenentul colonel Scriban şi că dacă legiunea nu dă curs
imediat cererii lui însemna că nu executa ordinele şefilor şi că, pe de altă parte,
sabota Convenţia de armistiţiu. Cerându-i ordin scris, maiorul Petrof a refuzat,
repetând că nu venise să se târguiască. Locotenentul s-a-văzut silit să se
conformeze şi în ziua următoare, 17 aprilie, doi dintre cei căutaţi au fost prinşi,
din care unul a şi fost trecut în U.R.S.S.51.
Urmarea încercărilor unor autorităţi sovietice sau româneşti de a trimite
în mod forţat la domiciliile lor anterioare pe cei veniţi din Basarabia şi din
Bucovina de Nord a fost dispariţia lor din localităţile în care se stabiliseră. într-un
buletin de urmărire, din iunie 1946, al inspectoratului General al Jandarmeriei
numai legiunea de jandarmi a judeţului Caraş a cerut descoperirea a 328 de
persoane, majoritatea de origine română, care dispăruseră în scop de a se
sustrage de la dispoziţiile de repatriere în U.R.S.S.52.
în iulie 1946, Direcţia Generală a Poliţiei a adus la cunoştinţa organelor
de resort, prin adresa nr. 11823 / 1946, că toate cererile cetăţenilor originari din
50 Arh. St. laşi, fond Legiunea de jandarmi laşi. dosar 97 /1946, f. 53.

48 Arh St ia>i, fond Inspectoratul General Administrativ laşi, dosar 36 / 1945, f. 163
49 Arh St O i .hI lm , fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52 / 1945. f 237.

51 Arh. St. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 118 / 1947, f. 19
Alte detalii legate de urmărirea lor in dosarul citat, f 8.
52 Idem. fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. Centrala, dosar 42 /1945, f. 15 -16 .
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Bucovina ae Nord şi din Basarabia care doreau să renunţe la repatrierea in
Uniunea Sovietică intrau in atribuţiile Serviciului special pentru repatriaţii aliaţi şi
refugiaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care transmisese prefecturilor
instrucţiuni noi. Potrivit acestora, persoanele in cauză puteau renunţa la
repatriere numai cu încuviinţarea Comisiei române de legătură cu Comisia Aliată
de Control, in acest scop, solicitanţii trebuiau să se prezinte la prefectura
judeţului, unde puteau da declaraţii că doreau să renunţe la repatriere53.
în vreme ce poliţia şi jandarmeria română trimiteau in U.R.S.S. cetăţeni
consideraţi a fi sovietici, din Basarabia, Bucovina de Nord şi chiar din regiuni
situate în nord-estul ori în estul acestor provincii continuau să sosească în ţară,
trecând fraudulos frontiera, nu numai locuitori de origine română, ci şi ucrainiem
şi ruşi. un asemenea proces fiind consemnat frecvent în perioada 1946 - 1947 în
rapoartele lunare şi în notele informative ale organelor de ordine publică. Mulţi
dintre transfugi, chiar dintre cei ce se instalaseră în cealaltă extremitate a ţării,
făceau să li se piardă urma, pentru a evita repatrierea. Astfel, la 27 mai 1947, pe
raza judeţului Arad, 219 dintre locuitorii ce veniseră din Basarabia, Bucovina de
Nord şi Transmstria erau daţi dispăruţi54, in aceeaşi lună, Direcţia Generală a
Poliţiei cerea Inspectoratului General al Jandarmeriei, cu ordinul nr. 856 / 1947,
să ia măsuri pentru prinderea şi trimiterea în U.R.S.S. a 74 de persoane
refugiate în România, din care, potrivit informaţiilor obţinute asupra situaţiei lor,
majoritatea erau de origine română, restul huţuli din Bucovina de Nord, cei mai
mulţi dintre aceştia stabilindu-se în satele de graniţă ale judeţului Rădăuţi: Straja,
Nisipitul, Brodina, Vicovu de Sus şi Vicovu de Jos, iar câţiva in localităţi din
judeţul ori în oraşul Câmpulung. Cei fugiţi din Ţinutul Herţei au rămas în judeţul
Dorohoi, iar o parte din locuitorii veniţi din Bucovina de Nord au plecat în
Banat55.
în judeţul Fălciu, în anii 1917 - 1940, se stabiliseră 21 de familii de
basarabeni, cu 49 de copii, în perioada 1941 - 1944 alte 23 de persoane, iar
după 1944, până la 28 septembrie 1947, încă 74 de familii, cu 82 de copii,
aceştia din urmă fiind veniţi din judeţele Cahul, Orhei, Lăpuşna, Cetatea Albă şi
altele56. Majoritatea celor fugiţi în anii 1944 - 1947 erau români de origine, însă
printre ei s-au aflat şi ruşi ori ucrainieni, precum Leonia Brezjunov Alexandrovici
•vi Oleg Danielenco Vladimirovici, intraţi fraudulos în ţară în mai 1947, pe la
Râ*;oşti. judeţul Fălciu57. în februarie 1947, Comisia Aliată ( Sovietică ) de
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Control a cerut să se întreprindă urmărirea unui oarecare Alex Muştiuc 'lin
comuna Nemţeni, judeţul Lăpuşna, venit de doi ani în România şi nedost ojxin»
încă. in acel timp, Huştiuc s-ar fi adăpostit în comuna Scoposem. judeţul l Alt iu
unde trăia in concubinaj cu o femeie localnică, ori la Huşi, la gardianul public
Dumitru Alexandru, care îi era cumnat58. întrucât intrările în România pun
diferite puncte ale judeţului Fălciu erau numeroase, s-au înregistrat cazuri In
care în urmărirea fugarilor au venit, trecând Prutul, chiar ofiţeri din formaţiunile
de grăniceri sovietici59.
Urmarea încercărilor făcute de autorităţile sovietice de a recupera p<>
refugiaţi, prin intermediul organelor româneşti de ordine publică a fost starea do
nelinişte continuă cu care fugarii s-au confruntat. La 3 octombrie 1947, postul
de jandarm i Pojorâta, judeţul Câmpulung relata că in urma ordinului ce-l primise
ae a înainta tabele cu cetăţenii sovietici aflaţi pe raza lui de activitate, refugiaţii
deveniseră foarte îngrijoraţi la perspectiva că puteau fi repatriaţi în Rusia. Unii
dintre ei intenţionau să se ascundă, evitând până şi întâlnirile cu jandarmii60. Un
alt raport, din 13 mai 1948, al postului de jandarmi Putna trimis sectorului Vicov
şi legiunii Rădăuţi relata starea de spirit a refugiaţilor pe care o observase
personal şeful de post cu prilejul patrulării ce o efectuase în ziua precedentă in
satul Gura Putnei. El arăta că o parte din refugiaţii stabiliţi în acel sat erau foarte
îngrijoraţi pe motiv că văzuseră pe unii din refugiaţii stabiliţi în comuna vecină,
Straja, cu bagajul împachetat, care dormeau pe la case străine, de teamă să nu
fie ridicaţi de la domiciliu. Refugiaţii din Straja discutau că în curând urmau a fi
luaţi din casele unde locuiau. Neliniştea lor a fost alimentată de înregistrarea
refugiaţilor, ce se efectuase în zilele paştelui, înregistrare care a dat naştere la
zvonul că în curând vor fi ridicaţi şi trimişi in U.R.S.S. sau în Banat. Urmarea a
fost aceea că toţi stăteau în permanenţă echipaţi, cu bagajul legat baloturi, unu
dormeau prin pădure, ca să nu fie găsiţi de jandarmi in cazul că ar fi fost căutaţi
pentru a fi expediaţi în Rusia. Veştile despre îngrijorarea refugiaţilor de la Straja
au produs panică şi în rândurile celor stabiliţi la Gura Putnei61.
în cursul anului 1948, autorităţile sovietice au lăsat locuitorilor veniţi din
Basarabia şi din nordul Bucovinei, în mod teoretic cel puţin, libertatea de a
decide asupra uneia din cele două ţări in care să se stabilească, dar, pe de altă
58 Ibidem. f 8.
Ibidem, f 1 şi urm in acest judeţ se înregistrează pătrunderi ale unor prizonieri români evadaţi

,j3 Idom, lond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 65 / 1946 - 1947, f 19.
Arh St Oradea, fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 46 / 1945, f 673 - 677.

din lagărele sovietice, precum la 20 august 1947, când un grup de români fugiţi din lagărul de
prizonieri nr 315 Dnepro-Petrovschi, după ce au trecut Prutul, au fost prinşi şi predaţi Comisiei

55 Arh St Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. Teritoriu, dosar 118 1 1947. f. 54 -

militare sovietice din Vaslui ( ibidem , f 163 ), sau la 9 septembrie 1947, când alţi doi prizonmn

55; idom, tonei inspectoratul Generai al Janoarmeriei, Centrala, dosar 85 / 1946 - 1948, f 166 şi

români, evadaţi din lagărul nr. 102, au traversat Prutul pe la Albiţa. fiind prinşi de autorit.1|tio
româneşti ( ibidem , f. 1 1 4 - 1 1 6 )

185.
56 Idem, torul Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 1181 1947, f. 76 - 80
57 Ibiclom. f 41

60 Idem. dosar 172 / 1944 - 1947. voi. II, f. 253.
61 !aem, tona Inspectoratul General al Janoarmeriei. Centrala, dosar 21 / 1948, f. 53.
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parte, au încercat să recupereze pe transfugii din teritoriile antebelice ale
U.R.S.S.. La 7 aprilie 1948, Direcţiunea Generală a Administraţiei, din Ministerul
Afacerilor Interne, aducea la cunoştinţa locuitorilor ce veniseră în România din
Basarabia şi din Bucovina de Nord în perioada 1941 - 1945, prin ordinul circular
nr. 9240 A, că, dacă doreau să se repatrieze, guvernul sovietic le acorda acest
drept. Repatrierea se făcea numai în baza liberei dorinţe a fiecăruia, fără
constrângere. Celorlalţi li se aplica însă un alt regim. Aşa de pildă, reprezentantul
împuternicitului Preşedenţiei Consiliului de Miniştri din U.R.S.S. în chestiunea
repatrierii cetăţenilor sovietici, locotenentul colonel Siricov, cerea prefecturilor, la
2 iulie 1948, să-i dea concursul pentru identificarea şi repatrierea urgentă şi
obligatorie a cetăţenilor sovietici ce veniseră în România în perioada 1941 1945. Totodată, el solicita concursul pentru identificarea lor şi a celor ce voiau să
se întoarcă in Uniunea Sovietică. Cetăţenii şi cetăţencele U.R.S.S. veniţi şi
căsătoriţi în perioada 1941 - 1945 cu românce sau cu români trebuiau trimişi la
Siricov, pentru a purta discuţii cu el62.
Cum căsătoria cu persoane de cetăţenie română le asigura rămânerea
de drept în ţară, autorităţile ruse din România au cerut interzicerea lor.
Direcţiunea Generală a Administraţiei, din Ministerul Afacerilor Interne, comunica
prefecturilor, primăriilor municipale şi ale oraşelor reşedinţă şi nereşedinţă de
judeţe, cu ordinul circular nr. 15493 A, din 29 mai 1948, că ministerul era
informat că o categorie de cetăţeni sovietici originari din U.R.S.S., in afară de
Basarabia şi Bucovina de Nord, obligaţi a se repatria, pentru a eluda măsurile
de întoarcere acasă, contractau căsătorii cu cetăţeni români sau străini. Faţă de
această încălcare a legilor U.R.S.S., care nu permiteau căsătoria cu un cetăţean
străin fără o aprobare prealabilă, se cerea să nu se oficieze nici o căsătorie a
unui cetăţean sovietic cu un cetăţean român sau străin fără aprobarea prealabilă
a ambasadei Uniunii Sovietice de la Bucureşti63.
La începutul lui 1949 asistăm la o nouă tentativă a autorităţilor ruse de ai determina pe locuitorii veniţi din cele două provincii româneşti răpite să se
întoarcă acasă, întreprinsă concomitent cu măsura urmăririi şi expulzării din ţară
a celor fugiţi de pe teritoriul antebelic al U.R.S.S.. La 5 februarie 1949.
Inspectoratul General Administrativ, din Ministerul Afacerilor Interne, cerea
prefecturilor, prin Inspectoratele administrative teritoriale, cu ordinui nr. 511,
semnat de Teohari Georgescu, ca, odată cu primirea lui, să anunţe pe toţi foştii
locuitori din Basarabia şi Bucovina de Nord care veniseră in România între anii
1941 şi 1945 şi doreau să se repatrieze că li se acorda dreptul nestânjenit de a
se întoarce acasă în contul guvernului sovietic. Pentru aceasta, ei trebuiau să îşi
exprime personal dorinţa la Serviciul de repatrieri Bucureşti. Celor repatriaţi li se
promitea hrană gratuită până la sosirea la destinaţie şi transportul fără plată pe
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C.F.R. a tuturor membrilor din familie şi a bunurilor deţinute 1’entui >. i r*i<«i
preciza ordinul - nu trebuia să se facă uz de nici o constrângeţi1 d.n m n/i **
pună vreun obstacol64.
Patru zile mai târziu, ordinul nr. 877506 o 9 / 2.10.30, Slm:l tvrMnl
numai pentru uzul intern nr. 517, semnat de ministrul de interni? loohm t
Georgescu, transmis de Securitate tuturor comandamentelor regionale de miliţie
Inspectoratelor regionale administrative pentru executare şi direcţiilor regionale
de securitate pentru ştiinţă şi colaborare, admitea locuitorilor veniţi de la est dc
Nistru căsătoriţi cu cetăţeni români să rămână în ţară, împreună cu părinţii lor
refugiaţi, dacă erau întreţtinuţi de copii. Concesia acordată era lipsită de sens
atâta vrem e cât persoanele respective obţinuseră de jure prin căsătorie
supuşenie română. Restul cetăţenilor sovietici, cu excepţia basarabenilor şi
ceior din nordul Bucovinei, trebuiau să se repatrieze în Uniunea Sovietică, iar
dacă cineva dintre ei s-ar fi sustras, autorităţile locale aveau datoria de a-i
determina să plece în patrie, inclusiv să recurgă la aducerea lor sub pază la
Serviciul sovietic de repatrieri din Bucureşti. Acestor persoane nu li se putea
elibera nici un fel de document care să le dea dreptul de a locui în România. Ele
nu puteau fi primite la lucru nici de instituţii de stat şi cooperative, nici de
intreprinderi particulare. Acei care se făceau vinovaţi de ascunderea cetăţenilor
sovietici ce nu voiau să se repatrieze erau traşi la răspundere. "în legătură cu
proicctata eliberare de buletine dc populaţie, - conchidea ordinul - veţi identifica
pe toţi cetăţenii sovictici din categoria dc mai sus şi veţi prezenta lista lor la
Ministerul Afacerilor Interne, iar persoanele respective le veţi trimite la
Serviciul de repatrieri al cetăţenilor sovietici, împreună cu toate
documentele."65.
Pe de altă parte, la sfârşitul lui 1944 şi la începutul anului 1945,
Direcţiunea Judiciară şi Consulară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al
României a întreprins acţiunile necesare pentru completarea formalităţilor în
vederea aducerii în ţară a cetăţenilor români deportaţi în timpul guvernării
mareşalului Anţonescu ori rămaşi din motive diverse pe teritoriul postbelic al
Uniunii Sovietice66. La 18 februarie 1945, Inspectoratul General al Jandarmeriei
anunţa telefonic, prin ordinul nr. 53470, inspectoratele şi legiunile că Ministerul
Afacerilor Interne îi comunicase că în curând trebuiau să sosească în ţară
supuşii statului român ce se aflau atunci în U.R.S.S., intrarea urmând a se face
64 Arh. St. laşi, fond Inspectoratul General Administrativ laşi, dosar 68 / 1948. f. 23 şi 26. Cum s-a
cerut a se raporta Cabinetului ministrului adjunct Marin Jianu asupra executării ordinului, rezultă că
pe raza Inspectoratului General Administrativ laşi ( judeţele Fălciu, laşi. Neamţ. Roman şi V a s lu i).
in februarie 1949, doar o persoană din judeţul Fălciu şi una din oraşul Roman au cerut să plece in
Basarabia ( ibidem , f. 16 - 18 )

62 Arh. St Timişoara, fond Prefectura judeţului Timiş-Torontal, dosar 39 / 1948. f 1 şi 7.

65 Ibidem, f. 10.

63 Ibidom . ! 11; Arh. St Galaţi, fond Prefectura judeţului Covurlui, dosar 132 / 1948, f 1

66 Idem, dosar 36 / 1945. f. 130.
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pe la punctele de frontieră Reni şi Ungheni. Ministerul ordonase prefecturilor să
ia .măsuri pentru cazarea şi hrana repatriaţilor, iar acum Inspectoratul General
cerea legiunilor să pregătească trimiterea lor la domiciliu.67, in ziua următoare,
19 februarie, subsecretarul de stat al poliţiei, generalul Virgil Stănescu, anunţa
pe prefectul judeţului Covurlui, cu telegrama fulger nr. 31672, că peste câteva
zile urmau să intre în ţară, prin punctul de frontieră Reni, 700 de români din
Uniunea Sovietică, ordonându-i sa organizeze cazarea lor provizorie şi să le
asigure hrana la sosirea lor pe teritoriul României68.
Numărul celor ce trebuiau să vină pe la Reni a fost estimat la circa 5.000
- 6.000. Prefectura a hotărât cazarea lor la Spitalul militar şi la Regimentul 8
Călăraşi, în ale căror localuri puteau fi adăpostite loturi de câte 1.200 de
persoane69, in aceste condiţii, Serviciul armistiţiului, din Ministerul Afacerilor
Interne, a adus la cunoştinţa prefectului de Covurlui, care-i ceruse cu telegrama
nr. 1848 să intervină la Comisia Aliată de Control pentru o eşalonare a
repatriaţilor şi la Ministerul Sănătăţii pentru a-i pune la dispoziţie un tren sanitar,
că făcuse cererile respective şi că data începerii sosirilor va fi de 10 martie, ora
1070.
Tot la 27 februarie 1945, Serviciul armistiţiului comunica Inspectoratelor
Generaie Administrative, prefecturilor ( mai puţin celor din Ardealul de Nord ),
primăriei municipiului Bucureşti şi Inspectoratului General al Jandarmeriei, prin
ordinul circular nr. 155374, că, în urma intervenţiei ce o făcuse, cu adresa nr.
154562, din 13 februarie 1945, la Comisia română pentru aplicarea armistiţiului
în legătură cu formalităţile ce urmau a le îndeplini cetăţenii români originari din
Vechiul regat pentru a-şi aduce în ţară membrii familiilor lor rămaşi după 23
august 1944 în Basarăbia şi în Bucovina de Nord, numita comisie îi comunicase,
cu adresa nr. 11477, din 21 februarie 1945, următoarele: "Cetăţenii rom âni.
<'liu in a ri din V echiul regat, trebuie să adreseze individual acestei C om isiuni
cererile de repatriere pentru m em brii fa m iliilo r lor, urmând ca această
('o m is iu n e să facă intervenţia neccsară pe lân»â Comisiunea A liată dc C ontrol"
{ subl a u torulu i), cerând prefecturilor să difuzeze informaţia71.
Revenirea românilor în ţară a suferit însă amânări repetate Direcţiunea
Generală a Poliţiei comunica Inspectoratelor Regionale de Poliţie laşi şi Galaţi,
precum şi prefecturilor judeţelor laşi, Dorohoi şi Covurlui, cu ordinele nr. 7233,
din 30 martie 1945 şi nr. 7238, din 31 martie 1945, că fusese informată de către
Comisia Aliată ( Sovietică ) de Control că repatrierea celor circa 17.000 de

CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU Şl REFUGIAŢII

cetăţeni români de pe teritoriul Uniunii Sovietice urma a se face Intre 2 şt 1!i
aprilie, cerându-se să se ia măsuri pentru primirea lor72. Ca urmare, la 3 aprilie
1945, prefectura judeţului Covurlui a anunţat, prin ordinul telefonic extraurgent
nr. 3770, organele de poliţie şi de jandarmerie, Inspectoratul General
Administrativ Galaţi şi pe preşedintele Comunităţii israelite din judeţ că sosirea la
Galaţi a celor 5.000 - 6.000 de români va avea loc între 4 şi 15 aprilie, cerânduse să stabilească protocolul pentru primirea lor73.
Dar festivitatea programată in vederea întâmpinării cetăţenilor români nu
a mai putut avea loc, din cauza modului în care s-a făcut transferul lor la
frontieră. Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi a anunţat telefonic pe prefectul
de Covurlui, la 10 aprilie 1945, că în noaptea de 9 /1 0 aprilie fuseseră preluaţi la
Reni 275 de cetăţeni români, din care 122 etnici români şi 153 de ţigani nomazi
din cei duşi la Bug. Aceştia, după ce fuseseră verificaţi de o comisie sovietică, au
fost trecuţi peste Prut în căruţe şi debarcaţi, atât ei, cât şi bagajele lor, care erau
destul de numeroase, pe grupuri de familii, în câmp. Cum vremea era încă
răcoroasă, în urma ploilor căzute, iar în cursul nopţii chiar frig, asupra
repatriaţilor, care erau însoţiţi de femei şi copii, plana pericolul îmbolnăvirii,
deoarece dormeau sub cerul liber. Pe 10 aprilie urma să sosească un nou lot,
care putea spori aglomeraţia şi problemele lor, dacă nu se luau măsuri pentru
transportarea cât mai rapidă a repatriaţilor în oraş, cazarea în locuinţele
destinate, deparazitare, consultarea de către medici şi pentru îndrumarea cât
mai grabnică spre localităţile unde urmau a se stabili. Şeful Inspectoratului
ordona prefectului să mobilizeze vehiculele necesare pentru a-i transfera de la
punctul de frontieră la Galaţi, pe cei 14 km74, in cursul zilei de 10 aprilie cei 275
ae cetăţeni români au fost duşi în camioane de la podul de peste Prut la sediul
Regimentului 8 Călăraşi, pe o distanţă de 17 km, unde li s-a asigurat hrană
caldă75, in seara zilei de 10 / 11 aprilie au mai sosit 313 cetăţeni români, din
care o parte au fost transportaţi la Galaţi cu mijloace hipo şi cazaţi unii la
Regimentul 8 Călăraşi, alţii la căminul preoţesc, unde li s-a asigurat mâncare
caldă. Circa 150 dintre ei au rămas însă lângă punctul de frontieră, din cauza
insuficienţei mijloacelor de transport, sub cerul liber şi fără hrană76. Apoi, in ziua
de 11 aprilie au mai sosit 380 de persoane77, intre timp, organele administrative
din judeţul Covurlui s-au îngrijit de trimiterea lor la domiciliu Prefectura a obţinut
14 vagoane, cu care repatriaţii să fie transportaţi In diferite zone. dar printre
cetăţenii români înapoiaţi se aflau peste 300 de ţigani nomazi, care nu aveau nici

67 A lti :,l tlucureşti. fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 187 / 19-15, voi II,

' 2 Ibidem. f. 65: Arh St. laşi, fond Inspectoratul Regional do l ’oliţie laşi. oosar 60 / 1945, f. 75.

f C0

73 Arh. St Galaţi, fond Prefectura judeţului Covurlui, dor.,ir ? \ 1 1945. f 70- 71.
74 Ibidem. f 79 şi 82.

6® Arn St ( ..iljti. tond Prefectura judeţului Covurlui. dosar 21 /1945. f 6
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69 Ibldom f >0 ţ i 56

75 Ibidem, f 81.

• 0 Ibidom f 43

76 Ibidem, f 84 - 85.

71 tbidem, f 4<i

77 Ibidem, f 95.
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o destinaţie, nici posibilităţi de câştig. De aceea, la 13 aprilie, prefectul a cerut
telefonic, prin adresa nr 4294, Direcţiei Generale a Poliţiei să le vină in ajutor,
punându-le la dispoziţie măcar lenjeria de corp necesară78. Pe 13 aprilie au sosit
încă 2 loturi de 177 şi, respectiv, de 154 de persoane, iar, pe 14 aprilie, un altul
cu 146 de repatriaţi in transportul celor 177 de cetăţeni români au fost găsiţi 33
bolnavi de scabie ce au fost internaţi in spital, 16 de diferite maladii, un bolnav
de tifos exantematic, patru suspecţi de aceeaşi boală şi şase de diferite alte
maladii molipsitoare. Din lotul de 154 de români reveniţi tot la 13 aprilie au fost
consultaţi 60, descoperindu-se 40 de bolnavi de scabie, două cazuri febrile, 13
cu diferite alte maladii şi 5 femei gravide, în spital fiind internate 5 persoane79.
Până la 18 aprilie 1945 totalul cetăţenilor români intraţi în ţară pe la Reni a fost
de 1 297, din care 924 erau români, 362 ţigani şi 11 evrei in 18 aprilie au mai
sosit patru persoane, neincluse in calculul de mai sus80.
Pe la punctul de frontieră Ungheni au intrat în România, până în seara
zilei de 11 aprilie, 2.300 de repatriaţi din U.R.S.S., 90% din aceştia fiind originari
din Bucovina de Sud81. Apoi, la 13 aprilie 1945 au mai fost predaţi autorităţilor
din laşi alţi 2.440 supuşi români de pe teritoriul Republicii Moldoveneşti, iar la 14
aprilie încă 753 de cetăţeni români82. Tot în aprilie au mai intrat în România, pe
la Ungheni 3.376 cetăţeni români, în majoritatea lor evrei ce fuseseră deportaţi în
1941 în Uniunea Sovietică şi 84 de ţigani, plus câţiva români găsiţi pe malul
stâng al Prutului ori al Nistrului. Din acest lot, 47 de persoane trecute în tabelele
de repatriere întocmite de ruşi fugiseră în România înainte de 1944 ori muriseră,
15 au rămas în U.R.S.S., iar 136 nu au fost găsite la verificarea făcută la laşi83.
Pe la punctul de frontieră Dorohoi au intrat până în seara de 19 aprilie 1945,
venind din Uniunea Sovietică, alţi 6.514 cetăţeni români8,1, astfel că numai in
cursul acestei luni totalul supuşilor români reveniţi în ţară din Basarabia,
Transnistria şi parţial din Bucovina de Nord s-a cifrat la 16.764 de persoane. Nu
ştim exact perioada în care restul cetăţenilor români de pe teritoriul Bucovinei de
Nord s-au înapoiat în România. Oricum, potrivit datelor centralizate ale Direcţiei
Generale a Poliţiei rezultă că până la 31 mai 1946 numărul persoanelor
repatriate din acest teritoriu pe la punctele de frontieră Tereblecea, Ungheni şi
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Pomâria se ridica la 15.000, acestea fiind repartizate în diferite oraşe şi ju(l<-ţ<>
din ţară85.
Printre persoanele intrate din Uniunea Sovietică în anii 1945 - I94(> r>e
aflau şi mulţi evrei care nu avuseseră niciodată cetăţenia ori domiciliul in
România. Dat fiind faptul că ei veniseră cu acordul oficial al ruşilor, organele
siguranţei au manifestat suspiciuni faţă de ei, cerând poliţiei şi jandarmeriei sâ-i
menţină sub permanentă observaţie, pentru ca, în caz de manifestări potrivnice
ordinei publice, să îi interneze în lagăre86 Evreii din această categorie s-au
folosit de România ca de un punct de tranzit pentru a putea imigra în Palestina,
însă rămânerea lor în ţară a creat suficiente probleme statului prin însuşi faptul
că nu aveau aprobare de a domicilia în România şi pentru că amânau, adesea
din motive independente de ei, părăsirea teritoriului ţării87.
în cursul lunii mai 1948 au mai sosit din U.R.S.S. câteva loturi masive de
prizonieri români ai ruşilor88, iar în primăvara aceluiaşi an, apoi, mai cu seamă în
a aoua jumătate a lui a avut loc şi revenirea în ţară a etnicilor germani din
România care fuseseră ridicaţi în ianuarie 1945 şi deportaţi din ordinul Moscovei
în Uniunea Sovietică89.
LA C ONVENTION D 'ARM ISTICE ET LES REFUGIES
I)F. LA BUCOVINE DU NORD ET DE BESSARABIE
- resume En 1940, apres l'ultimatum sovietique et le Diktat de Vienne, l'URSS, la Hongrie
et la Bulgarie ont occupe certains territoires roumains ( la Bessarabie. le Nord de la
Bucovine, le Nord de la Transylvanie, le Sud de la Dobroudja ). Plus de 500.000
personnes de ces territoires se sont refugies en Roumanie: des Roumains, des
Allemanas, des Hongrois, des Bulgares. des Juifs, des Ukrainiens.
L'auteur de l'article presente le drame des refugies des territoires occupes par
les sovietiques qui, apres le 12 septembre 1944, apres la signature de la Convention
d'armistice, ont ete forces.de retourner dans ces territoires, faisant pârtie de l'URSS.

Ibldom I 100
79 Ibldom I 102 şi 105
Suinii persoanelor transferate indică numărul total al celor veniţi ca fiind de 1.299, nu de 1.297,
In cnrr m i >l.mţiă cei patru ( ibidem . f 8 ).
81 Arh St la ţi, lond Inspectoratul Regional de Poliţie laşi. dosar 60 / 1945, f. 94.
82 Ibidom l HI

82

83 Ibidom t I • /4
84 Ibidem. f 101

85 Idem, fond Legiunea de jandarmi laşi. dosar 9 7 1 1946, f. 203 - 204
86 Arh. St Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 77 /1945, f 51.
87 Arh St. laşi, fond Inspectoratul Regional de Poliţie laşi, dosar 26 /1946, f. 111.
88 Arh. St Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 20 / 1948, f 197
89 Idem. fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. Teritoriu, dosar 108 / 1946 - 1947, f. 200; Arh.
St. Arad. fond Camera agricolă a judeţului Arad, dosar 60 / 1947. f. 132 - 133; Arh. St laşi, fond
.nspectoraiul Regional de Poliţie laşi, dosar 53 / 1948. f 68. 438 şi 509

REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ DIN BUCOVINA

R E Z IS T E N Ţ A A N T IC O M U N IS T Ă D IN B U C O V IN A .
L U P T A D E LA B Â T C A C O R B U L U I, L A 18 IA N U A R IE 1955.
ÎN C E R C A R E DE R E C O N S T IT U IR E .
R A D U C IU C E A N U , A D R IA N B R IŞ C Ă

I.

Invazia sovietică. Reacţii dc apărare.

în luna martie 1944, trupele sovietice trec Nistrul şi Prutul, ocupă oraşele
Cernăuţi ( 27 martie ), Rădăuţi, Botoşani, Paşcani, atingând Carpaţii pe un front
de 100 km, apropiindu-se de laşi. Bucovina este prima provincie românească ce
cunoaşte ororile războiului. La intrarea Armatei Roşii pe teritoriul acesteia,
localnicii ştiu deja ce-i aşteaptă. Mulţi bucovineni, luptând pe frontul de răsărit,
văzuseră modul de viaţă din Uniunea Sovietică. De aceea, după primele abuzuri,
evacuări şi incendieri de sate, săvârşite de ocupanţii sovietici, bucovinenii
ripostează, punând mâna pe arme. Apare o mişcare de partizani, având drept
scop apărarea vieţii localnicilor şi răzbunarea pentru cele îndurate. Sunt, în
majoritate covârşitoare, ţărani săraci şi muncitori forestieri. Partizanii se
grupează după comuna natală, sub conducerea unui consătean mai destoinic
având, de regulă, gradul de sergent. Astfel, se constituie "grupul de voluntari" din
Voitinel, Horodnic şi Vicov condus de Vladimir Macoveiciuc, grupul din Suceviţa
condus de Ion Vatamaniuc, grupul din Putna condus de Constantin Cenuşă,
grupul mixt, alcătuit din ucrainieni şi români, din comunele Ulma şi Brodina,
condus de Maruseac Petre, subordonat Organizaţiei Naţionale Ucrainiene (
O N U. ) condusă de Bandera. Grupurile acţionează independent, în pădurile
situate în jurul comunei respective, fiecare partizan luptând cu propria armă
ascunsă în munţi, majoritatea muntenilor fiind braconieri.
Data începerii acţiunii de rezistenţă armată, în cazul grupului Ion
Vatamaniuc: 28 aprilie 1944. Grupul Macoveiciuc intră în acţiune în jurul datei de
15 aprilie, iar grupul Cenuşă în luna mai 1944.
in prima fază ( aprilie - octombrie 1944 ), mişcarea de partizani are un
caracter net antisovietic. începând din iulie 1945, când se ridică al doilea val de
partizani, ea capătă şi un caracter anticomunist, acţiunile fiind îndreptate
împotriva administraţiei noului regim de "democraţie populară". Mai pe înţeles: în
prima fază a luptat român contra rus; în faza a doua român contra român,
situaţie specifică Bucovinei.
incepând cu iunie 1944, grupurile de partizani vor fi organizate de
Armata Română ( Comandamentul româno - german din Bucovina ), membrii

acestora fiind instruiţi la Şcoala de partizani de la Sadova, jud Suceava ! i vor
primi misiuni de informare asupra poziţiilor inamicului, de distrugeri.- .i p o s t u r ilo r
înaintate sovietice, ae supraveghere a potecilor şi căilor de acces p c undi: s .ir ii
putut infiltra trupele sovietice prin pădure către Obcina Mare etc Uneori, i.i
acţiunile partizanilor români participă şi militari germani, chiar ofiţeri, d a r
conducătorul grupului rămâne totdeauna un român, chiar dacă este inferior in
grad.
Ultimele semne de existenţă ale mişcării de partizani din prima fază
datează din 12 octombrie 1944. Urmăriţi de N.K.V.D., foştii partizani antisovietici
sunt arestaţi, executaţi sau deportaţi in Siberia. Supravieţuitorii se ascund prin
păduri. Lor li se alătură, începând din iulie 1945, un nou val de fugari urmăriţi de
autorităţile comuniste române pentru activităţi antisovietice anterioare. Se
constituie astfel noi grupuri de partizani: grupul Vladimir Macoveiciuc, lichidat in
1946, grupul Constantin Cenuşă, lichidat în 1951, grupul Grigore Sandu din
Dorna Candreni, înfiinţat în 1948 şi lichidat în 1950, grupul Gavril Vatamaniuc din
Suceviţa, acrivând din 1949 până în 1955 etc.. în 1958, în noaptea de 13 / 14
ianuarie, este arestat ultimul partizan din Bucovina, Vasile Motrescu.
Tactica folosită în această fază diferă de cea anterioară: partizanii stau
ascunşi prin păduri sau la diverşi locuitori care le oferă găzduire, alimente şi
informaţii. Ei nu ripostează cu foc decât în caz de strictă necesitate. Toţi, fără
excepţie, s-au bucurat de sprijinul larg al populaţiei locale.
Privitor la apartenenţa politică, majoritatea covârşitoare a partizanilor
bucovineni nu au fost înregimentaţi politic, in sentinţele pronunţate în cazul
grupurilor Macoveiciuc şi Grigore Sandu apar şi legionari. Nici unul din grupuri na beneficiat de sprijin extern, iar legături cu partizanii din alte zone a avut numai
grupul din Ulma - Brodina, cu banderiştii din Bucovina de Nord şi Ucraina
Subcarpatică.
II.

Acelaşi episod - perspective diferite.
Câteva aspecte metodologice.

incercăm să reconstituim lupta de la Bâtca Corbului din 18 ianuarie
1955, folosindu-ne de versiunea partizanilor, a Ministerului de Interne, a Justiţiei
şi a localnicilor, in acest scop am folosit metoda interviului, interlocutor principal
fiind Gavril Vatamaniuc, şeful grupului de partizani de la Bâtca Corbului, singurul
supravieţuitor. în urma dialogului am întocmit şi o schiţă, spre o mai bună
înţelegere a celor întâmplate acolo. Am făcut, de asemenea, mai multe deplasări
în Bucovina pentru a stabili un contact direct cu sprijinitorii săi de atunci, de la
care am mărturii, documente şi fotografii legate de rezistenţa anticomunistă.
în scopul de a avea-elemente de comparaţie, am verificat în biblioteci
dacă în presa centrală şi locală există referiri la lupta de la Bâtca Corbului.
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Am verificat în arhiva M.Ap.N. dacă există sentinţe ale tribunalelor
militare cu referiri la subiectul în cauză, după care. cu ajutorul lui Gavril
Vatamaniuc, am întocmit note cu observaţii pe marginea articolelor apărute în

rucsacui cu cclc necesare pentru o zi - două de trai independent, pentru c.i
aibă gata in caz de alarmă. Era deci im posibil să fim luaţi prin surpiindete

presă şi a sentinţelor găsite.
III.

V ersiunea p a rtiz a n ilo r.

in ianuarie 1955, grupul de partizani condus de gavril Vatamaniuc era
compus din 4 memori care se adăposteau într-un bordei săpat lângă Bâtca
Corbului, sub Obcina Mare. Era a 6 - a iarnă pe care Vatamaniuc o petrecea în
munţi, hăituit de trupele de Securitate, in baza unor informaţii primite de la un
paznic de vânătoare care descoperise ascunzătoarea partizanilor, un
detaşament din trupele de securitate au luat cu asalt bordeiul în care se aflau
numai Vatamaniuc şi Motrescu. Aceştia, folosind avantajul terenului, au reuşit să
iasă din încercuire, după ce au împuşcat trei ostaşi şi un câine de urmărire.
Ca suport al reconstituirii dispunem de mărturia lui Gavril Vatamaniuc,
pe care o transcriem aproape integral, pasajele suprimate fiind marcate prin
puncte de suspensie intre paranteze drepte:
"[...] in toamna anului I954, grupul nostru, alcătuit din trei partizani (
eu şi fra ţii Gheorghe şi Ion C liiraş ), a p rim it in componenţa sa pe Vasile
Motrescu, o rig in a r din Vicovu dc Jos, caic era partizan încă din luna mai 1944.
T o ţi patru ne-am sfătuit unde să amplasăm bordeiul care urma să ne folosească
drept adăpost în iarna care sc apropia. Acest loc sc afla in imediata apropiere dc
vârfu l num it Bâtca C orbului, sub Obcina Mare, unde fusese coliba lu i Motrescu
şi avea avantajul că era acoperit cu lăstăriş dc fag foarte des. ( Vezi schiţa ). Ziua
lucram la săpături, căci am scos peste 30 m ' de stâncă şi pământ, iar noaptea
plecam după alimente şi alte lucruri necesare pe tim p de iarnă, pc care le-am
cărat în rucsac din Suceviţa ( dc la x6 - IO km ) sau din V ico v ( dc la 15 - 20 km
distanţă ), dc la d ife riţi consăteni care ne-au ajutat, in luna decembrie, bordeiul
era gata, bine cam uflat şi aprovizionat. [...]
... Zona a fost acoperită de zăpadă încă de la 6 decembrie ( Sfântul
Nicolae J iar viaţa noastră, la bordei, decurgea astfel: Ziua ieşeam afară şi
stăteam pe bordei. D in când în când, dc două - trei ori pe zi, unul din noi sc urca
într-un paltin din apropiere şi supraveghea o marc suprafaţă in ju ru l bordeiului.
Noaptea intram to ţi în bordei, cu excepţia santinelei care rămânea la post până
in jur de ora 22. C e ila lţi pregăteam mâncarea pentru următoarele 24 de orc. in
tim pul / ile i nu se făcea foc şi nici o altă activitate. Tot din m otive de prevedere,
menţionez că noi, partizanii, nu ne descălţam decât de 1 - 5 ori pe an, pentru a
nu 11 surprinşi descălţaţi şi să nu putem fugi. Spre ziuă, fiecare îşi pregătea

.t i

Pc la începutul lu nii ianuarie 1955. soarele a strălucit câteva z ik .
/.tpada s-a înm uiat şi, pe costişcic văzute de soare, s-a topit. Fraţii Cliiraş, avatul
unele greutăţi in fam ilie, au plecat spre cascle lor, profitând de tim p u l prielnic
intre tim p a nins şi, conform înţelegerii noastre, au rămas pc loc, pentru că
urmele lăsate pc zăpadă ar fi adus pc securişti la bordei. Aşa se explică faptul
că, la 18 ianuarie, cei doi fraţi nu sc aflau cu noi, in bordei fiin d numai cu (
G a vril Vatamaniuc ) şi Vasile Motrescu. [...]
... Z iua dc m arţi 18 ianuarie a începui pentru noi, partizanii, în mod
obişnuit: Terminasem dc pregătit mâncarea, am mâncat, apoi am pregătit
rucsacurile şi, in ju ru l orei 6, Motrescu a ieşit afară, fiin d prim ul schimb dc
santinelă. Eu am rămas înăuntru ca să spăl vasele şi să fac câte un ceai, după
carc trebuia să-l înlocuiesc pc Motrescu, deoarece era un ger năpraznic şi nu
putea rezista m ai m ult dc o oră afară. Spre ora 7,00, când abia se m ijea dc ziuă,
Motrescu a intrat brusc în bordei şi m-a anunţat că dc sus, dinspre Bâtcă, se aud
foşnete şi uşoare zgomote suspecte. Ştiam că în acel sector nu erau lucrări
forestiere şi mai ştiam că totdeauna securiştii acţionau de la deal spre vale. Erau
deci securişti !
Ne-am luat rucsacurile pc spate, armamentul şi m uniţia şi am ieşit afară.
M-am convins că, in adevăr, era vorba dc o acţiune a Securităţii, întrucât se
auzeau şi nişte flu ie ră tu ri discrete prin care cei din lăstăriş ţineau legătura cu cei
din făget. A m revenit in bordei pentru a-m i lua şi arma M anlicher, în afară de
automatul Deim ler-Puch de care nu mă despărţeam niciodată. Când am ieşit a
doua oară din bordei. Motrescu dispăruse în desiş. La fel am făcut şi cu, dar am
luat altă dirccţie. M ă îndepărtasem la circa 50 dc m etri de bordei, când am auzit
focuri de la automatele celor care coborau dinspre Bâtca C orbului. Nu am auzit
nici un fel dc somaţie înainte dc a sc deschide focul. M i-am continuat fuga prin
lăstăriş, în tim p ce securiştii trăgeau în direcţia bordeiului. O vocc a strigat: Nu
mai trageţi ! l otuşi, câteva automate au mai răpăit în continuare. Ajunsesem la
250 m de bordei şi m-am oprit pentru a asculta. A m auzit paşi venind spre mine.
M-am dat după un brăduţ stufos, cam de 2 m etri înălţim e şi, printre crengile lui,
am ză rit doi securişti care s-au o p rit in partea cealaltă a brăduţului, la circa un
metru de mine. Unul din ci era scund de statură şi avea ochii albaştri ( a apărut
ca m artor al acuzării la proccs ). El a întrebat, in şoaptă: Oare a căzut ceva ?
C elălalt a răspuns, tot în şoaptă: Nu ştiu... A u stat pe loc încă un minut-două,
tim p în care grupul dc şoc ajunsese la bordeiul nostru. A tunci m i-am dat scama
că cci doi securişti din faţa mea făceau parte din grupul celor carc făcuseră cerc
în ju ru l bordeiului, iar cci care ajunseseră la bordei costituiau echipa sau grupul
de şoc care avea misiunea să ne scoată afară, iar cc scăpa de la ci să fie împuşcat
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de cci dc pc ccrc. in accl moment, unul din cei 2 securişti i-a spus. in şoaptă
c c lu ila lt: Tu ia-o pc aici, că eu o iau pc dincoace. Am rămas ch ircit, sub brăduţ,
in tim p ce ei l-au ocolit, luând-o unul pe dreapta, celălalt pe stânga, în direcţia
bordeiului. După ce au parcurs 6 - 7 m etri, s-au aşezat jo s, cu spatele către mine
şi cu faţa spre bordei. Dându-mi scama că cercul mă depăşise, mă pregăteam să
părăsesc locul, pentru a mă îndepărta dc ci. In acea clipă a apărut un al treilea
securist, care venea dinspre b6rdei, ţinând in lesă un câine. Ajungând la cei doi,
i-a întrebat: Pc unde a luat-o ?
>
- Pe aici iu i a trecut nim eni.
- N u sc poate, că până aici l-a adus câinele.
Eu aşteptam, încordat, ivirea unui moment favorabil pentru a nu face uz
dc armă, dar totuşi să scap, aşa cum mi se întâmplase dc alte zeci dc ori în cci 6
ani dc haiducie. în clipa aceea. Vălimăreanu M ih a i. căci aşa sc numea, a dat
drum ul câinelui şi i-a comandat: Hai. A fum atu, urma ! Câinele a venit,
adulmecând, până la mine. Stam cu şezutul pc pământ, cu automatul pregătit
pentru tragere, crezând că totuşi Vălimăreanu se va preface că nu mă vede. Dar.
când l-am văzut că ridică automatul şi îl duce la ochi, am apăsat pc trăgaci cu o
fracţiune de secundă înaintea lui. A m sărit şi am făcut un salt pentru a mă
distanţa dc ce ila lţi doi securişti, să nu fiu nevoit să trag şi in ci. Accştia însă.
speriaţi de focul de automat venind din spatele lor, s-au aruncat cu faţa la
pământ. în acel moment câinele m-a prins de p icio r şi m-a trâ n tit jos. De aceea,
pentru a scăpa de câine, l-am împuşcat. Acesta a fost preţul pe care l-am plătit
ca să ies din capcana de la Bâtca C orbului... Aşa cum n-am tras in cci doi
securişti carc’ s-au aflat chiar lângă mine, nu aş fi tras nici în M ihai
Vălim ăreanu, dacă acesta nu ar fi ridicat automatul să tragă în mine.
Schim bul de focuri a durat circa două ore, cu înverşunare şi nu s-a
ordonat încetarea focului decât atunci când s-a observat că noi nu mai eram în
ccrc...
U lterior, m u ncito rii forestieri din Pârâul din Vale ne-au spus că au văzut
pe securişti coborând de pe munte cu trei tovarăşi şi un câine care fuseseră
împuşcaţi.
Apreciez că efectivul care a participat la acţiunea de la Bâtca C orbului
in nici un caz nu a fost mai m ic dc o companic, deci 150 - 200 de securişti.
Aceasta ţinând cont de faptul că cercul a fost desfăşurat pc o mare suprafaţă de
teren, plus grupul de şoc alcătuit dintr-un pluton, dotat cu câini. Convingerea-m i
este inti'irită şi de faptul că unitatea a fost comandată dc un locotcnent m ajor
num it C uciuc Gheorghe ( lucru aflat la proces ), în tim p cc noi am fost numai
doi inşi 1
Vasile Motrescu, pentru a ieşi din încercuire, a fost nevoit să împuşte
doi securişti. continuându-şi drum ul spre V icovu de Jos. N ic i cl n-ar fi tras, căci
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acesta era crezul nostru, decât numai in caz de strictă neccsitatc. Num ai un
nebun ar fi deschis prim ul focul, dcmascându-şi locul unde sc află. vă/ând că
are in laţă zeci dc securişti. M ai m ult, el avea o armă Z.B., în tim p ce sccuriştii
aveau, toţi. automate."
Din relatările lui Gavril Vatamaniuc reiese că trupele de securitate au
depistat locul unde erau ascunşi partizanii în urma unei trădări:
"[...] Prin luna octom brie 1954, Vasile Motrescu împuşcase un ccrb în
parchetul s ilv ic num it Bâtca Corbului. în tim p cc urmărea vânatul rănit, după
dâra de sânge pe carc o lăsa, l-a zărit pc paznicul de vânătoare din cantonul
silvic Bergheza, Nicolae Bujinovschi, orig in a r din Succviţa. Accsta venise în
zonă atras de zgom otul focului dc puşcă. Motrescu l-a somat şi i-a cerut să se
apropie. B ujinovschi a avut o atitudine extrem de binevoitoare, deşi
interlocutorul său vânase ilegal. Şi-au dat întâlnire pentru a doua zi, în acciaşi
loc, după carc Motrescu a mers, în continuare, pe urma anim alului rănit. A doua
zi i-a o fe rit paznicului de vânătoare o bucată bună dc carne din acel cerb. Cu
acest p rile j au stat de vorbă mai m ult şi Bujinovschi i-a promis lui Vasile câteva
cartuşe de armă.
Motrescu m i-a relatat întâmplarea cu Bujinovschi şi cum aveam numai
info rm a ţii bune despre paznicul de vânătoare, cu carc eram consătean, m-am dus
acasă la el. A m p rim it atunci 7 cartuşe de armă M anlicher, cam ruginite, dar
nim ic nu lăsa vreo urmă de îndoială asupra bunelor intenţii ale lui Bujinovschi.
Totuşi, in luna decembrie, când a venit un batalion de Securitate în comuna
Suceviţa pentru urmărirea partizanilor, s-a autodenunţat şi s-a pus în slujba
Securităţii. El a p rim it misiunea de a urmări, in sectorul lui, orice mişcare a
noastră şi să informeze Securitatea despre oricc amănunt descoperit. Fiind
localnic şi bun cunoscător al pădurilor din zonă, Bujinovschi a in tu it că bordeiul
în care iernau partizanii s-ar putea afla în apropiere de locul unde l-a în tâ ln it pe
Motrescu. Ş tiind că ziua nu are nici o şansă de a ne depista, a făcut mai m ulte
pânde de observaţie, noaptea, în acel sector. La una din aceste pânde, după fum
şi m icile zgomote legate dc activitatea nocturnă a noastră, a depistat locul unde
se afla bordeiul.
în seara zilei de 17 ianuarie 1955, Bujinovschi a anunţat Securitatea,
trădând locul unde ne aflam. în noaptea dc 17 / 18 ianuarie s-a sta b ilit planul
acţiunii, iar în z o rii zile i de 18 ianuarie Bujinovschi le-a folosit chiar de ghid
securişti lor, arătându-le un paltin înalt de 25 m, situat la circa 10 m de bordei,
paltin fo lo sit de noi pentru orientare noaptea, şi ca observator ziua.
Trădarea lui Bujinovschi a fost justificată, până la un punct, dc frică.
Securitatea ar fi putut să ne prindă şi să sc afle dc la cine aveam cartuşele dc
armă. Dar el ar fi putut să nu facă pânda de noapte şi să manifeste mai puţin zel
în a ne descoperi. Fără a risca să ne alerteze dircc», ar fi putut să ne previnA
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facându-şi sim ţită prezenţa printr-un sim plu strănut sau călcând "din greşeală"
pe o creangă uscată. Dar n-a făcut-o ! Trădarea lui Bujinovschi a avut drept
consecinţă pierderea bordeiului dc către noi, rtdica a locului in carc ne
adăposteam in m iez dc iarnă şi in care ne ţineam bruma de alimente. Pc de altă
parte, acţiunea nesăbuită a Securităţii s-a soldat cu pierderea v ie ţii a trei tineri
ostaşi carc nu au avut altă vină decât că s-au lăsat m in ţiţi de o fiţe rii p o litic i care
i-au trim is să lupte român contra român şi să moară pentru patrie deşi, în
realitate, au m urit pentru interesele partidului comunist.
O altă urmare a trădării lui Bujinovschi a fost despărţirea noastră.
Vasile Motrescu s-a îndreptat către V icovu de Jos, satul său natal, şi nu ne-am
mai văzut niciodată, iar cu m-am îndreptat către Suceviţa, pentru a înştiinţa pc
fra ţii Chiraş despre ccle întâmplate, să iu i vină la bordei şi să cadă în mâna
Securităţii.
Despre trădarea lui Bujinovschi am aflat la scurt tim p după aceea.
Fusese văzut in anturajul autorităţilor. M u lţi consăteni m-au inform at că în
Suceviţa lumea îl consideră vinovat de cele întâmplate. Puteam să-l împuşc, dar
l-am lăsat in plata lui Dumnezeu (...) După ce am ieşit din închisoare l-am
întâlnit şi m i-a cerut iertare."
IV .

Versiunea M inisterului A facerilor Interne

A.
în 1978 in revista Pentru Patrie sub semnătura lui Olimpian Ungherea a
apărut articolul intitulat "Eterna prietenie", care descrie episodul de care ne
ocupăm. Reproducem câteva fragmente din acest articol:
"[...] Sc născuse cea de-a optsprezecea zi a lu n ii ianuarie [...] De la cotul
Gârbovei, din zona Rădăuţi, pădurea Bercheza se întindea până sus, dincolo de
Bâtca C orbului, până spre cele mai înalte tăpşane ale O bcinci M ari [...] O
patrulă de m ilita ri din trupele de securitate cerceta, cu luare aminte,
îm prejurim ile, înaintând pe firu l potecii îngheţate. Patrula executa misiunea de
depistare şi prindere a unei bande de terorişti, banda lui Motrescu. La capătul
lesei încordate, lângă soldatul M iha i Vălimăreanu, câinele Afum atu [...]
Deodată, A fum atu smuci in tr-o pane. apoi îm pietri brusc, cu picioarele
u ş i Iii rate in zăpadă. M ihai îl încurajează stăruitor: Hai. A fum atule. hai, bătrâne
! Urma |...J Câinele părăsi cărarea şi se repezi către o despicătură dc lum iniş în
pădunM >ompactă de brazi. Grupa de m ilita ri sc desfăşura iute pe noul traseu. In
acelaşi tim p. dinspre culmea aceea gurguiată. ca o căciulă mocănească,
denumită h.itca C orbului, răpăiră sacadat glasuri metalice de armă automata.
A p o i se osion.'i neaşteptat de repede, huictul lor topindu-sc brusc intre crestcic
golaşe de ba/alt

REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ DIN BUCOVINA

.14,1

M ihai Vălimăreanu observă prim ul direcţia dc repliere a bandiţilm ,
semnală tovarăşilor săi de arme. printr-un gest scurt, acest lucru. Afum atu
pricepu şi el rostul m işcării, soldat şi câine dispărând din câteva salturi în
desimea tru n ch iu rilo r dc brazi. De-acolo sc zăreau siluetele tâ lharilor care sc
furişau in spatele unui perete din piatră. Prelins ca o nălucă deasupra peretelui
Înalt, cumpănindu-şi arma într-o mână, cu A fum atu alături, lângă şoldul lui,
soldatul M ihai Vălimăreanu strigă din răsputeri: Predaţi-vă !
'
O
rafală scurtă, seacă, răsună stingher dintr-un boschet, din susul
stâncilor, după care umbra unui bandit se furişă la vale, precipitându-se dincolo
de perete. M ihai ţâşni violent in picioare, sc smulse de la pământ u lu it şi
încordat, sim ţind un fio r fierbinte răscolindu-i trupul. Se făcu o cum plită, o
nefirească tăcere. Soldatul sim ţi sânge in gât. in gură, înţelese şi sc clătină,
înainte de a sc prăbuşi îl zări pc Afum atu ch ircit intr-o baltă dc sânge.
Cum de a mai putut desprinde soldatul M ihai Vălimăreanu grenada dc
la brâu, cu preţul cărei voinţe a reuşit apoi s-o zvârle asupra peretelui dc stâncă,
avea să rămână taina acelei păduri şi acciei dim ineţi de iarnă [...] Stânca se nărui
torent..."
în 1992 a apărut în revista Spionaj-Contraspionaj, sub semnătura col. (
r ) I. Stănescu, articolul intitulat Adevărata faţă a eroilor din rezistenţă, din care
transcriem fragmentul referitor la subiectul care ne preocupă:
"[...] în zonă a fost dislocat un pluton al trupelor de securitate sub
comanda It. maj. Cuciuc Vasile ( corect Gheorghe ). în cadrul unei operaţiuni
obişnuite de scotocire în locul denum it Barca ( corect Bâtca ) C orbului, cu totul
întâm plător au dat de ascunzişul unde sc aflau Motrescu şi Vatamaniuc. La
som ările legale, cci doi au răspuns cu foc. rănind grav trei ostaşi ( doi dc către
Motrescu şi unul dc către Vatamaniuc ). După 4 - 6 ore. aceştia au decedat in
chinuri groaznice (...]"1

1 Gavril Vatamaniuc face câteva observaţii pe marginea relatărilor din revistele Pentru Patrie şi
S pionaj-C ontraspionaj
- Ambele articole poartă pecetea Securităţii,
- Efectivul angajat de Securitato a fost mult superior unoi pnlrulc ( respectiv pluton );
- Partizanii, oameni ai pădurilor, nu-şl săpau bordeiul pe firul potecii. Acesta era amplasat
intr-o zonă acoperită cu lăstăriş dens de foioase, extrem de greu de străbătut. Chiar Bâtca Corbului
era acoperită cu lăstăriş. Acolo nu a existat pădure de f;i<ji nau de brazi, aceasta începând la câteva
sute de metri de la bordei;
- Nu exista nici un fel de stâncă, de perele de piatră, cu atât mai mult de bazalt la Bâtca
Corbului;
- Domnul Ungherea vorbeşte despre bandiţi şi tâlhari, in realitate, in faţa lui Vălimăreanu a
fost un singur partizan: Vatamaniuc;
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Ample referiri la lupta de la Bâtca Corbului se află în sentinţele nr. 968 şi
969, prounţate în dosarul nr. 1071 / 1956 din 30 iulie 1956, de Tribunalul Militar
al Regiunii a II - a Militare Bucureşti, în procesul grupului lui Gavril Vatamaniuc şi
Vasile Motrescu. Reproducem fragmentele referitoare la episodul care ne
interesează:
"[...] In dim ineaţa zile i de 18 ianuarie 1955. în tim p ce în vin u itu l
Vatamaniuc se afla în aceeaşi bandă cu Motrescu Vasile şi fra ţii Chiraş, au fost
surprinşi de către ostaşii din organele de urm ărire de la cota I007 din pădurea
Bercheza. Văzându-se în această situaţie, în v in u iţii Vatamaniuc G a vril şi
Motrescu Vasile şi-au luat armamentul şi m uniţia pe care o aveau şi au plecat in
d ire cţii diferite. Ieşind din bordei, Vatamaniuc G avril a fu g it şi s-a oprit într-un
desiş, acolo a fost descoperit de câinele Afum atu care însoţea pe soldatul
Vălim ăreanu M ., a tras o rafală de pistol automat asupra sold. Vălimăreanu
M ih a i pe care l-a doborât (...) După împuşcarea ostaşului, în vin u itu l a încercat
să fugă însă, fiin d prins de p icior dc către câinelc de urm ărire Afum atu, a tras o
rafală cu pistolul său automat, împuşcându-l pe loc, reuşind să dispară. [...]
(...) Recunoaşterile în v in u itu lu i se coroborează cu declaraţiile m a rto rilo r
It. maj. Cuciuc Gheorghe, M orcan Ion, Zbucea Gheorghe, (...)
(...) La o distanţă de 5 - 6 m etri de locul unde a fost împuşcat soldatul
Vălim ăreanu M ihai s-a găsit o armă M annlicher lângă un desiş, cu 5 cartuşe în
magazie. (...) în v in u itu l Vatamaniuc G avril recunoaşte că atunci când a plecat
din bordei (...] a luat pistolul automat Deim ler-Puch şi o armă M annlicher [...].
(...) înainte de a fi descoperiţi, în v in u itu l Motrescu Vasile, înarmat cu o
armă Z.B., a tras în soldaţii Popescu Ion şi Dum itrache Gheorghe din U .M . 0247
pe care i-a împuşcat m ortal, după carc a mers la victim e şi Ie-a luat pistoalele
automate, fiecare având câte un încărcător cu 32 cartuşe, şi o căciulă m ilitară de
pc capul unui împuşcat, după carc a reuşit să dispară, lăsând urme de opinci pe
zăpadă, în ju ru l v ic tim e lo r (...)”
” [...) în bordeiul în care locuiau m em brii bandei teroriste, s-au găsit
numeroase articole de îmbrăcăminte, cazarniament, alim ente şi vase pentru gătit
mâne urca, carnetul dc membru de partid al pădurarului Schitcu Vasile [...], una
fiţuic A .(. risă de mână cu cerneală albastră de către Motrescu Vasile ( m a n ife s t)
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intitulată « Către călăii neamului românesc » , semnată ■ • h u li/a n V iim Ic
M otrescu » , (...)
(...) In consecinţă. T ribunalul, în numele poporului, hotărăşte, cu
unanimitate de voturi: (...) îl condamnă pe Vatamaniuc G avril la muncă silnică
pe viaţă pentru crim a p.p. de art. 1, lit. d din D. 199 / 1950. II mai condamnă la 8
ani închisoare corecţională pentru delictul de deţinere dc arme m ilitare, p.p. de
art. 14, lit. a din D. 163 / 1950 (...) Confiscă în întregim e averea personală (...)
Compută prevenţia de la 18 octom brie 1955 ( data a re s tă rii) (...)
(...) Tribunalul, in numele legii, hotărăşte: cu unanim itate de vo tu ri, (...)
îl condamnă pc Motrescu Vasile în contumacie la moarte prin împuşcare pentru
crim a p.p. dc art. 1, lit. d, din D. 199 / 1950. Confiscă întreaga avere personală.

[...)"2

^ Ancheta in cazul partizanilor Gavril Vatamaniuc şi Vasile Motrescu s-a efectuat de Securitatea
Suceava, supravegheată de inspectori veniţi de la Bucureşti, dirijaţi de consilieri sovietici. Procesul a
fost judecat de Tribunalul Militar al Regiunii a II - a Militare Bucureşti in deplasare la Suceava, deşi
Regiunea Suceava depindea din punct de vedere juridic de Regiunea I Militară laşi.
Judecat înainte de evenimentele din Ungaria din 1956, intr-o perioadă de destindere
internaţională, procesul a îmbrăcat o formă de semi-legalitate: durata de 12 zile, audierea a
numeroşi martori in apărare, dezbateri în apărare, cuvântul învinuiţilor, dezbateri publice, deşi sala
era ticsită de securişti, în haine civile, inclusiv Feller şi Toanţă din conducerea Securităţii Suceava,
incadrarea juridică şi condamnările celor 26 bucovineni au fost stabilite de Securitate şi însuşite
integral de Tribunalul Militar Un singur exemplu: din Sentinţa nr. 968 rezultă vinovăţia lui Mihalescu
C. Constantin, zis Tinu, aar acesta, fiind trădătorul tuturor gazdelor din comuna Marginea ale
partizanilor, a fost scos din cauză in baza adresei nr. 25433 a Regiunii M A I. Suceava ( filele 14.
47, 61 ). Sprijinitorii lui Motrescu, alţi 47 de bucovineni, au fost judecaţi într-o perioadă de confruntări
internaţionale, motiv pentru care au primit condamnări foarte aspre

Cuvinte şi expresii din

dicţionarul Securităţii se regăsesc in cuprinsul celor două sentinţe citate bandă teroristă, tâlhari,
terorişti, element duşmănos şi înrăit, revenirea jugului burghezo-moşieresc etc
Guvernul comunist şi Marea Adunare Naţională au pus la dispoziţia tribunalelor militare o legislaţie
care prevedea pedepse mult mai aspre decât Codul Penal ( Decretele 199 şi 163 din 1950 ) vizând
lichidarea mişcării de partizani din ţară Instanţa a judecat pe baza acestor Decrete, deşi faptele se
încadrau perfect în prevederile Codului Penal, pentru că aşa a vrut Securitatea
Tribunalul Militar şi-a însuşit punctul de vedere al Securităţii urmărind compromiterea inculpaţilor
prin condamnări pentru infracţiuni de drept comun ( crime, tâlhării, jafuri, furturi ). Dar niciodată
partizanii bucovineni nu au atacat primii şi nu au răspuns cu foc aecât atunci când n-au mai avut
altă şansă de scăpare. Localnicii le-au acordat un sprijin larg in alimente, găzduire şi informaţii,

■

Nn partizanii, ci securiştii au fost cei care au deschis foc de automate, fără somaţie, in

motiv pentru care nu au avut nevoie sâ recurgă la ameninţări pentru obţinerea hranei decât în

timp ce cobornti <Jtre bordei;
Aturx i nu s-au folosit grenade, iar presupusa grenadă a lui Vălimăreanu nu l-a ucis pe

cuprinsul sentinţelor rezultă câ intre partizani, baciul stânei şi cabanierii au existat înţelegeri, că

Vatamaniuc. întrucât acesta trăieşte şi astăzi.

jafurile şi furturile au fost simulate ( p. 25 ) In fond, este vorba de o simplă inversare de roluri

ultimul an de activitate in munţi, deci după ce toate gazdele lor fuseseră arestate. Mai mult, chiar din
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în jurul amiezii zilei de 18 ianuarie 1955, muncitorii forestieri din Pârâul
din Vale i-au văzut pe ostaşii din trupele de securitate coborând de pe munte cu
trei militari şi un câine care fuseseră împuşcaţi.
Vestea asupra celor întâmplate la Bâtca Corbului s-a răspândit
fulgerător şi în comunele din apropiere. Unii afirmau că pierderile Securităţii ar fi
fost mult mai mari, de ordinul zecilor de morţi şi răniţi, că Securitatea ar fi arestat
sau că ar fi întocmit liste cu persoane care urmau a fi arestate, oănuite că ar fi
avut legături cu partizanii etc..
Impactul luptei asupra localnicilor a fost atât de mare, încât au existat
încercări de transpunere în versuri a evenimentelor. Una din acestea a fost
făcută de Gheorghe Calancea din Vicovu de Jos care a descris în versuri
procesul partizanilor bucovineni, el însuşi fiind condamnat la 15 ani muncă
silnică în lotul Vatamaniuc. Din acest poem nu s-au salvat decât câteva versuri
disparate.
Ce-a de-a doua transpunere, o creaţie anonimă, a fost reconstituită cu
ajutorul lui Gavril Vatamaniuc şi a fraţilor lui Vasile Motrescu ( Gheorghe, Ion şi
Constantin ). Este intitulată D oina p a rtiz a n ilo r b u co vin e n i. Reproducem aici un
fragment care face referiri la lupta de la Bâtca Corbului:
"... l-am văzut sub clar dc lună
Stânci la pândă, sub obcină,
în jurul bordeiului.
Sus, la Bâtca Corbului.
Acolo, înfriguraţi,
Flămânziţi şi dezbrăcaţi,
De duşmani înconjuraţi.
Luptă fraţii contra fraţi..."

purtiznnll şi sprijinitorii ior, patrioţi care au luplat pentru salvgardarea demnităţii ţării, au rost
e lir .lm lu ţi

şi condamnaţi ca terorişti şi tâlhari de către adevăraţii terorişti, cei care au terorizat

Intri', v j . i ţm.V au trădat-o şi au jefuit-o de bogăţii fără scrupule
Viinilo Motrescu a fost prins prin trădarea lui Sfichi Toader a lui llie a Mâţului din Gălăneşti {
H u i|iiio rii) In noaptea de 13 /1 4 ianuarie 1958. Sentinţa nr 969 / 1956 prin gare era condamnat la

monito In contumacie a fost reconfirmată de Tribunalul Suprem - Colegiul Militar prin Decizia nr. 154
din 1958
in şedmţ.i dm 19 iulie 1958, Prezidiul Marii Adunări Naţionale - Secţia graţieri - respinge recursul
înaintat de M olrm cu Vasile şi la 29 iulie 1958, orele 21,30 este executat prin împuşcare, în
penitenciarul Botoşani Nu se ştie unde este înhumat.
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LA RESISTANCE A N TI-C O M M U N ISTE EN BUCOVINE.
LA LU TTE DE BÂTCA CORBULUI LE 18 JA N V IE R 1055.
ESSAI DE RECONSTITUTION
- resume Apres l'occupation de la Bucovine par l'Armee Rouge ( mars 1944 ). dans la
zone montagneuse se developpe un mouvement de resistance, auquel ont participe des
paysans et de jeunes ouvriers forestiers. Dans un premier temps ( avril - octobre 1944 )
ce mouvement, qui collabore avec l'armee roumaine aussi, a un caractere antisovietique.
Puis (jusqu'en 1958 ), par ses actions dirigees contre le nouveau regime de "democraţie
populaire” , il devient un mouvement anti-communiste.
Les auteurs de l’article reconstituent la lutte de Bâtca Corbului, du janvier 1955,
tout en utilisant les informations donnees par un combattant qui a survecu - Gavril
Vatamaniuc - et par d'autres habitants de la region, de meme que par Ies versions
"officielles” , des Archives du Ministere de l'lnterieur et de la Justice.
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Este un fapt constatat şi exprimat de către mulţi specialişti: pentru
Moldova sunt relativ puţine studii despre prezenţa şi circulaţia cărţii vechi,
comparativ cu alte zone, şi, în mare parte, nu au putere de generalizare.
în ceea ce priveşte prezenţa Cazaniei lui Varlaam în Moldova, se
remarcă studiul pr. Paul Mihail, singurul, după ştiinţa noastră, până în prezent, în
care ne sunt descrise 11 exemplare păstrate în diferite fonduri şi colecţii din laşi
sau atestate documentar în această localitate ( pr. Paul Mihail, Ştiri noi privind
circulaţia Cazaniei Mitropolitului Varlaam, în Biserica Ortodoxă Română,
1964, n’r. 3 - 4 , pp. 372 - 388 ). lată de ce, folosind materialele publicate până
acum, precum şi investigaţiile personale efectuate la depozitele de carte veche şi
bibliotecile celor mai cunoscute mănăstiri din Moldova, ne-am propus să aducem
câteva contribuţii privind prezenţa şi circulaţia Cazaniei în Moldova. Prin urmare,
prezentăm, în ordinea alfabetică a localităţilor deţinătoare, atât exemplarele
păstrate astăzi în biblioteci ( inclusiv cele parohiale sau particulare ) ( 41
exemplare ) cât şi exemplarele atestate documentar cu circulaţie în Moldova,
unele identificate în Transilvania ( 29 exemplare ) sau Muntenia ( 6 exemplare ).
1.

2.

3.

4

Exemplarul de la Mănăstirea Aqapîa ( N T )
Biblioteca m-rii. ( Monahia Eustochia Ciucanu, Mănăstirea Agapia, laşi, f.a.t
P- 120).
Exemplarul de la Bacău ( I )
Filiala Arhivelor Statului, cota 2813 ( inv. 5747 ). ( Elena Dima, Cartea
românească veche în bibliotecile documentare ale arhivelor statului.
Catalog. Bucureşti, 1985, p. 20 ).
Exem plarul de la Bacău ( I I )
Biblioteca Judeţeană, inv. 202.437, cota IV-478. ( Mircea Filip, Cartea
românească veche în Biblioteca Judeţeană Bacău Catalog în manuscris
)
I xomplarul de la Baia ( S V )
Biblioteca Institutului de lingvistică din Cluj-Napoca, inv. 170.
E s tf >îm părat de sătenii din Baia şi dăruit bisericii "Adormirea Maicii
Domnului" din localitate, ctitoria voievodului Petru Rareş; in anul 1788 se mai
afla In Molrlova, potrivit însemnării de pe f 4 ( Florian Dudaş, Cazania lui
Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, pp. 426 - 427 ).

Exemplarul de la Balasineste' ( VS )
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Sibiu, inv. I V / 161.
Exemplar cumpărat în 1678 de către "Pavăl Iun lui M îhăilă I laroţolui din
(in u tili Roman, din satul Balasincşte", potrivit însemnării de pe f. 218 (
Florian Dudaş, op. cit., pp. 344 - 345, unde redă Balasineşte prin Băluşeşti (
IS)).
6. Exemplarul de la Băneşti ( S V )
Biblioteca Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Cluj-Napoca, CVR 13.
în anul 1643, martie, exemplarul era deja cumpărat de Maria, care stă în
satul Băneşti; în 1684 este cumpărat pentru biserica din Rebra ( BN ). (
Ibidem, pp. 3 4 8 - 3 4 9 ) . .
7. Exemplarul de la Bătrâneşti ( NT )
Fondul de carte veche de la centrul Episcopiei Romanului şi Huşilor, inv.
607, 111-153.
8. Exemplarul de la Bercu ( NT )
Fondul de carte veche de la centrul Episcopiei Romanului şi Huşilor, inv.
609, 111-155.
9. Exemplarul de la Bârlad ( VS )
Biblioteca "Stroe S. Beloescu", inv. 55.207.
Exemplar cu circulaţia în- Moldova. însemnări: "Simeon au legat cu toată
cheltuiala sa iar Popa loan a lucrat cu plată; 14 iunie 1695, târg Botoşani". (
loan Paul Munteanu, Catalogul colectiv al cărţii româneşti vechi apărute
în sec. al XVII - lea înregistrată pe teritoriul judeţului Vaslui, 1985,
lucrare de a te sta re ).
10. Exemplarul de la Boqdănesti ( SV )
Biblioteca Judeţeană Braşov, inv. C.S.1501, cota 360.681.
în anii 1793 - 1794, cartea se afla în localitatea Bogdâneşti; în 1803 ajunge
în localitatea Veştem ( SB ), fiind adusă de preotul Ştefan din Suceava,
anume din satul Siminicea. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 402 - 403 ).
11 Exemplarul de la Botoşana ( S V )
Biblioteca prof. Vasile Boca.
Exemplar cu circulaţie în Transilvania; achiziţionat de la un anticariat din
Cluj. însemnări: f. 35 -112: "în numele Tatălui şi eu îndemnul Aceluiaş şi cu
vrerea F iului şi cu săvârşirea Duhului Sfanţ, bine au vrut şi robul lui
Dumnezeu, anume Vlad Nicoară den Selişte, şi cu giupâneasa sa, anume
Beşica Dotie ( = Dochie ), de au cumpărat această sfântă carte Evanghelie
învăţătoare, pentru păcatele sale şa p ă rin ţilo r săi şa tot rodul său până ia a
60 - a sămănţie, drept 14 llo i iuţi banii săi drepţi, şi au dat-o in bcscrcca ceea

Fost sat pe râul Simila. lângă satul Ghicani ( VS ). ( Tezaurul top onim ic al Rom âniei. Moldova
Voiumul I. Bucureşti, 1991, p

30 )
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veache sâ ştiae pc triaba bisearicii"; Coperta 3: "Să sc ştie că această cane sau dat în besărica ceia viache, când au fost vara om orului celui mare, şi s-au
tâm plat de au m urit diiaconul M ihai în munte şi s-au îngropat in Obraşie ( =
Obârşia ) Ţ ih le i. Deci s-au dat această svântă Ivanghelic învăţătoare pântru
căminul cc i s-au dat diiaconului şi pântru sufletul lui Vlad Nicoară şi a
soţului său Docile şi ale sale fii Pelaghie, T itiia . N im e den svânta bcscrecă
să nu o streineze, nice să o vânză nime, nici ctitor, nici popă. nici diiacon.
nici m irian, nici nime. Că cine are depărta-o din svânta bcscrecă ceia viache
să zică că el are trabă că-i ctitor, sau fiecine acela să Hi afurisit de 318 oieţi
carii au saborât la Nicheia şi de 12 apostoli şi M aica Precista încă să-i fii
părâşte la înfricoşatul şi nefăţarnicul al lui IIs. giudeţ şi de toţi s v in ţii sa Iii
neiertat. Că noi o am dat să ste în bcscrecă pomană şi au fost cursul anilor
dc la întruparea lui I ls. 1710, mcscaţa iulie, iară dc la începcnie lu m ii 7218.
Şi au fost şpan dc varmaghe Darvai ( 7 ) Frcanţa şi solgubirău G rigor[ie]
Iştop din Eraşul dc Sus şi protupop dc Eraş, popa lonaşco din M oisei. Popa
Lupul T it ot Selişte.Hs. văscrăse. A m ii[n )." ( Nicolae Cârlan, Cazania lui
Varlaam. in Curierul de Bucovina, Anul II, 1993, nr. 15, mai, p.6 ).
12. Exemplarul de la Câmpulung Moldovenesc ( I ) ( SV ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche ae pe lângâ m-rea Râşca, inv. 4422; provine de la
parohia "Adormirea Maicii Domnului". ( Olimpia Mitric, Cartea românească
veche în judeţul Suceava. Catalog. Volumul I, Suceava, 1992, p. 57.).
13. Exemplarul de la Câmpulung Moldovenesc ( II ) ( SV )
Exemplar descris de S. FI. Marian in Inscripţiuni de pe manuscripte şi
cărţi vechi din Bucovina adunate şi publicate de S. FI. Marian, profesor
la gimnaziul gr. or. din Suceava, membru al Academiei Române. Partea '
I. Inscripţiunile de pe manuscriptele şi cărţile din districtul
Câmpulungului. Suceava, 1900, pp. 65 - 69, ca aparţinând parohiei
"Adormirea Maicii Domnului". Astăzi nu mai există în inventarul acestei
parohii.
14 Exemplarul de la Cârlig ( IS )
Fondul de carte veche Mureş de pe lângă Protopopiatul Ortodox Român din
Târgu-Mureş ( V oiniceni), inv. 4.
Cumpărat din satul Cârlig ( IS ) şi adus in Transilvania în anul 1687. ( Florian
Dudaş. op. cit., pp. 407 - 409 ).
1fi I x omolarul de la Corlata ( S V ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche de pe lângă m-rea Râşca, inv. 1396.
Dm nnul 1785, când este cumpărat pentru biserica din Corlata, rămâne în
. i o n i .! j localitate până astăzi. ( Olimpia Mitric. op. cit., pp. 57 - 58 ).
16. Exomnl.irul de la Costeşti ( BT )
Bibliotf-c.) Mitropoliei Ardealului, Sibiu, inv. IV/140.
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17

18

19.

20.

21.

22.

23.

24

Ajunge in Transilvania in a doua jumătate a sec. al XVII - lea, după o scurt.l
circulaţie în nordul Moldovei: Costeşti ( BT ), Rădăuţi ( SV ). ( Florian Dudaş,
op. cit., pp. 231 - 234 ).
Exemplarul de la Cotusca ( BT )
Fondul de carte veche românească Sălaj de pe lângă Protopopiatul Ortodox
Român din Zalău ( Someş - Guruslău ), inv. 18.
Ajunge in ţinutul Sălajului între anii 1673 şi 1679, când a fost cumpărat şi
dăruit bisericii din satul Bălan. ( Ibidem, pp. 375 - 376 ).
Exemplarul de la Mănăstirea Dobrovăt ( IS )
Biblioteca Centra'ă Universitară din Cluj-Napoca, CRV45, inv. 50/1923.
In anul 1785 aparţinea m-rii Dobrovăţ, potrivit informaţiei din insemnări. (
Ibidem, pp 423 - 425 ).
Exemplarul de la Mănăstirea Dragomirna ( I ) ( SV ) ( Imprimat A )
Biblioteca m-rii, inv. 1675, cota IV-14.
Exemplar cu circulaţie în zona: Dorna-Candreni, Ciocăneşti. ( Olimpia Mitric,
op. cit., pp. 58 - 59 ).
Exemplarul de la Mănăstirea Dragomirna ( I I ) ( S V ) ( Imprimat B )
Biblioteca m-rii, inv. 1664, cota IV-15.
Potrivit însemnărilor, este cumpărat în anul 1692, fără specificarea locului, şi
dăruit bisericii "cea bătrână în sat în Lupaşul de Sus, unde era hramul
Precistei". S. FI. Marian, în op. cit., p. 95, identifică localitatea cu Lăpuşul de
Sus ( MM ) iar Florian Dudaş, în op. cit., p. 313, cu Lugaşu de Sus ( BH ). in
anul 1781 revine în Moldova, fiind dăruit bisericii din Dorna-Candreni de
către Lupul Zaharie din Bârgău. ( Olimpia Mitric, op. cit., pp. 59 - 61 ).
Exemplarul de la Galaţi ( I )
Expus în biserica Precista, conform unei informaţii primite de la Dan RâpăBuicliu.
Exemplarul de la Galaţi ( I I )
Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", CRV IV-3; donaţia lui V. A Urechia.
Face parte din rândul cărţilor trimise lui V A Urechia de către bibliofilul şi
colportorul de cărţi Emilian Micu. in anul 1730, cartea se păstra în localitatea
Margina din Banat. ( Prof G. Hâncu, Cartea românească veche în
biblioteca "V. A Urechia", Galaţi, 1965, pp 16 - 17. Florian Dudaş, op. cit.
pp. 3 1 4 - 3 1 5 ) .
Exemplarul de la Grămesti ( SV ) ( Imprimat H )
Fondul de carte veche de pe lângâ m-rea R.1şi i, inv 2158.
( Olimpia Mitric, op. cit., p. 58 ).
Exemplarul de la Hangu ( NT )
Colecţia de carte românească veche constituită la parohia ortodoxă română
din Năsăud, cartierul Rebreanu, inv 63 )
Părăseşte Moldova ( localitatea Hangu ) In anul 1692; cunoaşte o circulaţie
mai largă în Transilvania. ( Florian Dudaş. op. cit., pp. o28 - 329 ).
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25. Exemplarul de la Hărlău ( IS )
Biblioteca Academiei, Bucureşti, 45/S4.
Ajunge în Transilvania in a doua jumătate a sec. al XVII - lea, fiind cumpărat
de la un preot din târg, din Hârlău, de la biserica domnească. ( Ibidem , pp.
205 - 2 0 6 ).
26. Exemplarul de la Hociunqi ( I ) ( N T )
Fondul de carte veche de la centrul Episcopiei Romanului şi Huşilor, inv.
608, cota 111-154.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. Însemnări: f. 218v.: "Pisau eu Dmitraşcu,
d iia c ot Prăjeşte, rab b o jii mnogogreaşnii, vă dni gospodlui năşim Ion
Ştefan, voevod, b o jii m ilo s tiiu gospodari zem li m oldavskoi, vle t 7 168,
m [e ]s[c]ţa a p [ril] 4 d n i" ( A scris eu Dmitraşcu, diac din Prăjeşte, rob
multpăcătos al lui Dumnezeu, în zilele domnului nostru Ion Ştefan, voevod,
din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, anul 7168 ( = 1660 ), luna
april, 4 zile ). Mai jos: "V ârlan, diac ... sluji Costantin, vel sluger, în zilele lui
llie ş Alcsandru, voevod, din ţânutul Sorocii, din sat din R otiufcni ( ? ), sîn (

CIRCULAŢIA CAZANIEI LUI VARLAAM ÎN MOLDOVA

în 1824 mai aparţinea dascălului Vasile din Tătăruşi. ( Florian Dudaş. op.
cit., pp. 420 - 421 ).
33. Exemplarul de la laşi ( IV )
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, CVR 45 A, inv. 31/1923.
în anul 1784 se afla în proprietatea pr. Teodor din laşi. ( Ibidem, p 422 ).
34. Exemplarul de la laşi ( V )
Biblioteca Centrală Universitară din laşi, RV IV-1.
( Martin Bodinger, Cartea românească veche în colecţiile Bibliotecii
Centrale Universitare din laşi. Catalog adnotat, laşi, 1976 ).
35. Exemplarul de la laşi ( V I ) ( Imprimat B )
Biblioteca Centrală Universitară din laşi, RV IV-2.

36.

fiu l) Irim ic in i, vlcat 7 165 ( = 1667 ), avfgust] 25".
27. Exemplarul de la Hociunqi ( I I ) ( NT )
Fondul de carte veche de la centrul episcopiei Romanului şi Huşilor, inv. 610,
111-156.
28. Exemplarul de la Hotin ( Republica Moldova )
Biblioteca prof. Petru Săplăcan din Dej.
Exemplar cu circulaţie în ţinutul Hotinului, înainte de 1683. Este cumpărat de
către profesor din zona Bârgăului. ( Florian Dudaş, op. cit., p. 203 ).
29. Exemplarul de la lalovitu' ( SV ) ( Imprimat B )
Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, inv. 205.
Exemplar cu circulaţie restrânsă în ţinutul Sucevei; în 1659, vistiernicul Mitru
îl duce în părţile Bihorului, în satul Ferice. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 198 199).
30 Exemplarul de la laşi ( I )
Biblioteca Academiei, Filiala Cluj-Napoca,

Biblioteca

documentară

din

Năsăud, CVR 152/45.
Exemplar cu circulaţie în Moldova: laşi, Botoşani; potrivit însemnărilor
marginale, a ajuns în Transilvania după 1674. ( Ibidem, pp. 326 - 327 ).
31 I xcmplarul de la laşi ( I I )
Biblioteca Academiei, Filiala laşi, cota 111-79.
( I Hraunstein, Catalogul cărţilor vechi româneşti 1643 - 1830. Academia
R S R Filiala laşi, Biblioteca, laşi, 1981 ).
32. Exem plarul de la laşi ( I I I )
Bibliotcc.) Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota 45 D, inv. 130/1923.
Fost sal p<t teutonul vilu lu i Panaci ( SV ) ( Tezaurul toponim ic... op. cif.. p. 563 )

37.

38.

39.

în sec. al XVIII - lea este atestat în Transilvania; nu există ştiri cu privire la
întoarcerea în Moldova. ( pr. Paul Mihail, lucr. cit., p. 387; Martin Bodinger,
op. cit.; Florian Dudaş, op. cit., p. 230 ).
Exemplarul de la laşi ( V I I ) ( Imprimat B )
Biblioteca Centrală Universitară din laşi, RV V-1.
A circulat în Transilvania, începând cu anul 1731; nu se cunosc împrejurările
întoarcerii în Moldova. ( pr. Paul Mihail, lucr. cit., pp. 383 - 384; Martin
Bodinger, op. cit.; Florian Dudş, op. cit., p. 199 ).
Exemplarul de la laşi ( V I I I )
Biblioteca Centrală Universitară din laşi, RV V-2.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. ( Martin Bodinger, op. c it .).
Exemplarul de la laşi ( IX )
Biblioteca Institutului de lingvistică din Cluj-Napoca.
în anul 1735 aparţinea bisericii "Sf. Dumitru" din laşi. ( Florian Dudaş, op.
cit., pp. 425 - 426 ).
Exemplarul de la laşi ( X )

Biblioteca Institutului de lingvistică din Cluj-Napoca, cota V-352.
Exemplar cu circulaţie în Moldova; însemnarea de atestare a circulaţiei in
Transilvania datează din anul 1807. ( Ibidem, pp. 275 - 276 ).
40. Exemplarul de la laşi ( X I ) *
Arhiepiscopia Craiovei, inv. 307; a intrat in fosta colecţie Firmilian în anul
1954.
însemnările ( ultima din 1779 ) se referă numai la circulaţia cărţii în Moldova.
( Aurelia Florescu, Cartea românească din sec. al XVII - lea în judeţul
Dolj, în Oltenia - Studii şi Comunicări, Craiova, 1982, pp. 113 - 119).
41. Exemplarul de la laşi ( X I I )
Filiala Arhivelor Statului din Braşov, inv. 30.762.
Exemplar cu circulaţie în Moldova; însemnări cu caracter istoric: sosire, i
sultanului Mehmet în laşi, ocuparea de către turci a cetăţii Cameniţa şi i
unei părţi din Ucraina. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 222 - 223 ).
42. Exemplarul de la laşi ( X III) ( Imprimat A )
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Filiala Arhivelor Statului din laşi, cota 8184, inv. 188/1950.
Exemplar cu circulaţie in Moldova. ( pr. Paul Mihail, lucr. cit., pp. 382 - 383;
Elena Dima, op. cit., p. 22 ).
43. Exemplarul de la laşi ( XIV ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche de la Golia, inv. 1229. Provine de la Catedrala "Sf.

55.

Gheorghe". ( pr. Paul Mihail, lucr. cit., p. 308 ).
44. Exemplarul de la laşi ( XV ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche de la Golia, inv. 2670. Provine de la biserica "Sf.

56.

Vasile" din Tătăraşi.
Exemplar robit de tătarii ce-au prădat Ţara Moldovei şi răscumpărat în târgul
Pavoloce din Ucraina, în anul 1654. ( Ibidem, pp. 380 - 381 ).
45. Exemplarul de la laşi ( X V I )
Expus în Casa Dosoftei.
46. Exemplarul de la laşi ( X V II)
Expus în Casa Dosoftei.
47. Exemplarul de la laşi ( X V III) ( Imprimat B )
Expus în Muzeul Naţional al Moldovei.
( pr. Paul Mihail. lucr. cit., p. 388 ).
48. Exemplarul de la laşi ( X I X ) ( Imprimat A )
Expus în Muzeul din Sala gotică de la "Sf. Trei Ierarhi". ( Ibidem, p. 384 ).
49. Exemplarul de la laşi ( XX ) ( Imprimat A )
Biblioteca d-nei Zamfira Mihail.
Exemplar cu circulaţie în Transilvania ( ţinutul Hunedoarei ); lipsesc
informaţiile cu privire la revenirea în Moldova. ( Ibidem, p. 386; Florian
Dudaş, op. cit., pp. 335 - 336 ).
50. Exemplarul de la laşi ( X X I ) ( Imprimat B )
Biblioteca prof. univ. Gavril Istrate.
Exemplar cu circulaţia în Transilvania ( Braşov ), înaepând cu anul 1661. (

Ibidem, p. 385; Ibidem, pp. 219 - 220 ).
51 Exemplarul de la laşi ( X X I I )
Semnalat ca aparţinând bisericii "Sf. Teodor".
( pr. Paul Mihail, lucr. cit., p. 387 ).
52 Exemplarul de la laşi ( X X III)
Semnalat ca aparţinând "la începutul acestui secol, până la primul război
mondial", bisericii "Sf. Neculai cel de Sus" din Păcurari. ( Ibidem, p. 388 ).
S'( r xcmplarul de la Lărqăşeni-Tecuci ( GL )
Semnalat la biserica de lemn a lui Gavril Conachi.
( Const Solomon, Contribuţii la cunoaşterea vechilor tipărituri
româneşti. Cărţi aflate la biserici din Moldova, Bucureşti, 1941, pp. 2 - 5
)•
54. Exomplarul de la Lespezi ( BC )
Biblioteca bisericii din localitate.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Nu prezintă însemnări. ( prof. Vaier Literat, însemnări do po cflrţllo <l<> • «iM
din biserica Lespezi-Bacău, în Mitropolia Moldovei şi Sucovol, ' ■ H nr
1
-2 , pp. 9 3 - 9 5 ) .
Exemplarul de la Letcani ( IS )
Semnalat în biserica din localitate.
( Nicolae lorga, Studii şi documente, XVI, Bucureşti, 1909, p. 421 )
Exemplarul de la Măzănăiesti ( SV ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche de pe lângă m-rea Râşca, inv. 570.
Nu posedă însemnări. ( Olimpia Mitric, op. cit., p. 58 ).
Exemplarul de la Mlenăuti ( B T )
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Sibiu. inv. IV/143.
Exemplar cu circulaţie în Moldova; însemnările transilvănene sunt mai târzii
( Florian Dudaş, op. cit., pp. 225 - 227 ).
Exemplarul de la Oniceni { N T )
Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, o9/8, inv. 3838. Exemplar
distrus, probabil, în incendiul din decembrie 1989.
După o scurtă circulaţie în Moldova ajunge, prin cumpărare, în 1691, în
ţinutul Hunedoarei. De aici este cumpărat, în 1898, şi donat Bibliotecii
“ Fundaţiunea Universitară Carol I" din Bucureşti. ( Ibidem, pp. 331 - 333 ).
Exemplarul de la Piatra-Neamt ( NT )
Biblioteca "G. T. Kirileanu” .
Exemplar cu circulaţie în Moldova. ( Mircea Filip, Cartea românească
veche în Biblioteca ” G. T. Kirileanu", Bacău, 1970, pp. 37 - 38 ).
Exemplarul de la Mănăstirea Pânqărati ( NT )
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota 45 A, inv. 2/1923.
în anul 1788 mai aparţinea m-rii Pângăraţi. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 421
- 4 2 2 ).
Exemplarul de la Pribesti ( VS )
Fondul de carte veche de pe lângă M-rea "Sf. Apostoli", Huşi, inv. 4853, cota
1593.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. ( loan Paul Munteanu, op. c it .).
Exemplarul de la Probota ( IS )
Fondul de carte veche de la Golia, inv. 8.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. însemnări: f. 19: "... cc să chiamă
U citclnă iaste a sfintei Episcopii Duşului... vlct 7268 ( = 1759 ) dec[embrie]
21... episcop Huşi".
Exemplarul de la Roman ( NT )
Biblioteca Episcopiei Romanului şi Huşilor, inv. 108.
Exemplar cu circulaţie în sudul Moldovei. ( Doru Mihăescu, Cartea veche
românească în biblioteca Episcopiei Romanului şi Huşilor, în Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, 1987, nr. 1, p .89 ).
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64. Exemplarul de la Răuţeni' ( SV )
Fondul de carte veche românească Mureş de pe lângă Protopopiatul
Ortodox Român din Târgu-Mureş ( V oivoden i), inv. 24.
Exemplar cu circulaţie în nordul Moldovei: Răuţeni, Rădăuţi. în Transilvania
ajunge în sec al XVIII - lea; o însemnare din 1710 cuprinde numele lui Pop
Fâncu din Bârgăul de Sus. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 409 - 410 ).
65. Exemplarul de la Mănăstirea Secu ( I ) ( NT ) ( Imprimat A )
Expus în Muzeul mănăstirii^ ( Protosinghel Macarie Ciolan, Mănăstirea

Secu, laşi, 1987, pp. 104 - 125).
66. Exemplarul de la Mănăstirea Secu ( I I ) ( NT )
Expus în Muzeul Brebu ( jud. Prahova ).
Poartă însemnarea mitropolitului Varlaam: "Această sfântă carte este a
sfintei mănăstiri Secului, dată pomană de părintele Varlaam, m itro p o litu l,
fiin d întru această mănăstire... la văleat 7I 63 ( = 1655 ) luna iunie, în 24 să
ştie". ( Maria Dulgheru, Contribuţii la cunoaşterea cărţii vechi româneşti
din sec. al XVII - lea din jud. Prahova, în Valori bibliofile din Patrimoniul
Cultural Naţional. Valorificare - Cercetare, Volumul I, Râmnicu-Vâlcea,
1980, pp. 16 0- 164 ).
67. Exemplarul de la Slobozia ( BC )
Fondul de carte veche de pe lângă M-rea Bogdana, jud. Bacău, inv. 3333,
cota 111-1253.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. însemnări: f. 8 - 2 1 : "Această sfântă
Evanghelie este a sfintei mănăstiri a Bogdanei, fiin d răzleţită d in vrem ile
răscoalelor şi aflându-să la nişti oameni s-au luat de s-au dat iară Ia
m ănăstiri... lei 7232 ( = 1724 ). Ermonah A n tim ( ? ), egumen ot Bogdana".
68. Exemplarul de la Suceava ( I ) ( Imprimat A )
Biblioteca m-rii "Sf. loan cel Nou de la Suceava". Provine de la parohia "Sf.
Nicolae" din Soloneţ. Inv. 39.
Exemplar cu circulaţie în zonă: Broşteni, Capu Câmpului. ( Olimpia Mitric,
op. cit., p. 61 ).
69 Exemplarul de la Suceava ( I I ) ( Imprimat B )
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Sibiu, inv. IV/142.
lixem plar cumpărat în martie 1643 şi donat bisericii "Cuvioasa Paraschiva"
din Suceava ( astăzi biserica nu mai există ). în Transilvania ajunge la
jumătatea sec. al XVIII - lea. ( Florian Dudaş, op. cit., pp. 260 - 261 ).
70 r xcmplarul de la Suceava ( I I I ) ( Imprimat B )
Biblioteca Naţională Bucureşti, inv. 606.072.

Cătun al solului Zamostea ( S V ) ( Tezaurul top onim ic al României. Moldova. Volumul I. Partea
a 2 - a, Bucuroţti. 1992, p 977 ).
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Exemplar cumpărat în anii 1654 - 1655 şi donat bisericii "Sf Arhangheli" din
Suceava ( astăzi biserica nu mai există ). în Transilvania ajunge la sfârşitul
sec. al XVII - lea, iar de aici, la Bucureşti, în 1963, prin achiziţie. ( Ibidem.
pp. 200 - 202 ).
71. Exemplarul de la Suceava ( I V ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche românească Bihor de pe lângă Protopopiatul Ortodox
Român din Beiuş ( P etrani), inv. 8.
Ajunge în Suceava în anul 1652, prin cumpărare; între proprietari: postelnicul
Vlaicu, presviterul Efrem, Mihai, logofătul de la Curtea Domnească. Nu se
cunosc împrejurările pătrunderii în Transilvania. în anul 1809 se afla în
localitatea Petrani ( BH ). ( Ibidem, pp. 336 - 337 ).
72. Exemplarul de la Suceava ( V ) ( Imprimat A )
Fondul de carte veche românească Mureş de pe lângâ Protopopiatul
Ortodox Român din Târgu Mureş ( Sâmpetru de Câmpie ), inv. 16.
Exemplar cu circulaţie în ţinutul Sucevei până în anii 1720 - 1721, când este
cum părat din Suceava, de la "slugile mitropolitului Ghedeon" de către Popa
Luca din satul Manie ( BN ). ( Ibidem. pp. 372 - 373 ).
73. Exemplarul de la Serbesti ( IS )
Biblioteca Judeţeană Mureş, inv. 312.839.
Potrivit însemnării de pe f: 100, în 1712 aparţinea satului Şerbeşti ( IS ). Este
cumpărat prin Anticariatul din Târgu-Mureş în 1968. ( Ibidem, pp. 325 - 326
)■
74. Exemplarul de la Târqu-Ocna ( BC )
Fondul de carte veche de pe lângă m-rea Bogdana, jud. Bacău, inv. 3334,
111-1254.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. însemnări: f. 251v. "Această carte ce sâ
numeşte Păucenie este a sfintei biserici, unde să prăznuieşte hramul
sfanţului marele mucenic Gheorghic dc la Tişeşti. !>i iar sâ să ştie dc când sau legat dc diaconul G rigorie dc la Borzeşti cu cheltuiala preotului ot
Tişeşti, fic io r preotului M ihalachc, răposat; şi umbla vcleat 72XX ( = 1780
)"■
75. Exemplarul de la Traian ( BC )
Fondul de carte veche de pe lângă m-rea Bogdana jud Bacău, inv. 3332,
111-1252.
76 Exemplarul de la Vama ( S V )
Descris de către S. FI. Marian, op. cit., pp 27 - 31, ca aparţinând parohiei
"înălţarea Domnului" din Vama. din anul 1675 Până în prezent, neidentificat
de noi.
77. Exemplarul de la Vatra-Dom ei ( SV )
Descris de către S. FI. Marian, op. cit. pp. 85 - 89, ca aparţinând parohiei
"Naşterea Maicii Domnului" din Vatra-Dornei. Iniţial, potrivit însemnărilor
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/
laşi ( cu 29 exemplare ) şi Suceava ( cu 20 exemplare ), urmatu fund do N»»nmţ <
12 exemplare ), Bacău ( 6 exemplare )! Botoşani, Galaţi şi V ir.kn u i c /ltr :i
exemplare fiecare. Cultele deţin 51 exemplare, Bibliotecile publici- 19 oxumplaro
Fondurile documentare din Arhivele Statului, Institute şi Muzee 6 exemplare ia r
deţinătorii particulari 4 exemplare.

marginale, a fost cumpărat în anul 1644, de către Anastasie, episcop de
Rădăuţi, pentru mănăstirea Moldoviţa. în anul 1775 se găsea in VatraDornei; tot aici îl întâlneşte şi-l descrie S. FI. Marian în anul 1900. Astăzi nu Iam regăsit în inventarul parohiei.
78. Exemplarul din Moldova ( I )
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, cota 45 C, inv. 133/1923.
Potrivit însemnărilor. în anul 1795 se mai afla în Moldova. ( Florian Dudaş,

Potrivit aşteptărilor, un număr considerabil de exemplare cu circulaţie in
Moldova se păstrează în Transilvania. Ajung aici, de cele mai multe ori, prin
cumpărare: în anul 1720, Popa Luca din satul Manie ( BN ) a cumpărat cartea cu
"12 Iei bătuţi în târgul Sucevei" ( Fond Mureş, inv. 16 ); în 1692, Pop Grigore din
Hangu ( NT ) vinde un exemplar preotului Ursu din Dindeleag, din partea Clujului
( colecţia parohiei Năsăud, cartierul Rebreanu, inv. 63 ); în 1687, Popa Toader
din Sângeorgiu ( MS ), împreună cu protopopul Toma din Dâmbu ( MS ) au
cumpărat un exemplar din satul Cârlig ( IS ) ( Fondul Mureş, inv. 4 ); întâlnim şi
situaţii când, de pildă, o carte ajunge în sudul Transilvaniei, în localitatea Veştem
( SB ), adusă fiind de către preotul Ştefan din Suceava, anume din satul
Siminicea; alt exemplar ( Episcopia Oradiei ) este adus de vistiernicul Mitru, în
1659, cu ocazia părăsirii, vremelnice sau definitive, a Moldovei şi a stabilirii,
împreună cu alţi moldoveni ( potrivit informaţiilor din însemnări ), în zona
Bihorului, în satul Ferice. Fireşte, exemplele ar putea continua.
Cele 41 exemplare, cunoscute nouă, ce se păstrează astăzi în Moldova
se constituie din:

op. cit., pp 430 - 431 ).
79. Exemplarul din Moldova ( I I )
Fondul de carte veche românească Maramureş de pe lângă Protopopiatul
Ortodox Român din Baia-Mare ( H ărniceşti), inv. 158.
Exemplar cu circulaţie restrânsă în Moldova ( moşia Perieni, l a ş i ), întrucât în
anul 1699 este cumpărat de către preotul din Hărniceşti ( MM ) pentru
biserica din localitate. ( Ibidem, pp. 291 - 293 ).
80. Exemplarul din Moldova ( I I I )
Fondul de carte veche românească Satu Mare de pe lângă Prototopiatul
Ortodox Român din Satu Mare, inv. 63.
Exemplar cu circulaţie îndelungată în Moldova. Ajunge în Satu Mare, în
proprietatea lui Vasile Burac, în primele decenii ale secolului nostru. (
Ibidem , p. 358).
81. Exemplarul din Moldova ( I V )
Fondul de carte veche românească Sălaj de pe lângă Prototopiatul Ortodox

•

Român Zalău ( Doba Mică ), inv. 5.
Este adus din Moldova în ţinutul Sălajului, în a doua jumătate a sec. al XVII lea, de către un anume Dumitru. ( Ibidem , pp. 267 - 269 ).
82. Exemplarul din Moldova ( V )
Fondul de carte veche românească Sălaj de pe lângă Prototopiatul Ortodox
Român Zalău ( Fizeş ), inv. 1.
Exemplar cu circulaţie în Moldova. Nu există date in legătură cu sosirea în
Transilvania; se pare, în cursul sec. al XVIII - lea. ( Ibidem , pp. 276 - 277 ).
83 Exemplarul din Moldova ( V I )
Semnalat de către Nicolae lorga, în Studii şi documente, XVI, p. 312, nr.
45, ca ajungând în Ţara Românească iar de aici în Moldova, cumpărat fiind,
in 1721, cu 8 lei. ( Apud Florian Dudaş, op. cit., p. 314 ).
După trecerea în revistă a exemplarelor depistate, se cuvin âteva
observaţii şi constatări. Am tran’s cris numai însemnările marginale aflate, fie pe
exemplare nesemnalate până acum, fie pe cele semnalate în publicaţii mai puţin
accesibila sau în lucrări aflate în manuscris.
în ceea ce priveşte repartiţia exemplarelor pe judeţe şi pe deţinători,
situaţia s-ar prezenta astfel: numărul cel mai mare de exemplare îl deţin judeţele

•

•

Exemplare cu circulaţie în Transilvania, de cele mai multe ori
nespecificându-se cum au revenit în Moldova ( exemplarul de la Biblioteca
Centrală Universitară din laşi care în sec. al XVIII - lea este cumpărat de
către un locuitor din Budac ( BN ); alt exemplar, păstrat în aceeaşi
bibliotecă, este atestat in prima jumătate a sec. al XVIII - lea în localităţile
Turţ ( MM ) şi Bătarci ( SM ); cumpărată şi dăruită, în anul 1692, bisericii
din Lăpuşul de Sus ( MM ), Cazania de la m-rea Dragomirna se reântoarce
în Moldova, în 1781, fiind dăruită bisericii din Dorna Candreni de către
Lupul Zaharie din Bârgău ( BN ); alt exemplar aflat astăzi într-o colecţie
particulară din laşi ( Zamfira M ih a il) se afla în 1731 în ţinutul Hunedoarei;
exemplarul din biblioteca prof. Gavril Istrate, în 1644, este cum părat in
Dorohoi, pentru ca în 1661 să fie menţionat în Braşov etc..
Exemplare ce rămân statornice Moldovei: circulând în diferite localităţi din
Moldova ajung până în ţinutul Orheiului, în 1654 ( Fondul Golia, inv. 2670 )
sau ţinutul Sorocii, în 1667 ( Fondul de la centrul Episcopiei Romanului şi
Huşilor, inv. 608, 111-154 ).
Exemplare cu circulaţie în Banat: exemplarul Bibliotecii "V. A. Urechia" dm
Galaţi, atestat în 1730 în localitatea Margina ( TM ); se păstrează aici p .ln rt
in 1896, când este achiziţionat de Emilian Micu şi trimis la Galaţi.
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Legătura cărţii cu societatea vremii este edificator exprimată în
însemnările marginale. Spicuim câteva exemple: întâlnim exemplare robite şi
răscumpărate, fie din mâna tătarilor ( ex. de la ph. "Sf. Vasile" Tătăraşi,
"cumpărat... în ţara cazaccască, în târg Pavoloce, chând au prădat tatarei Ţara
M oldovei"; sau cel de la Biblioteca "G. T. Kirileanu" găsit "în steagul tă ta rilo r
cându au prădat Ţara M oldovei până la Siretu; când au fost neamţu cu cătanc in
Cetatea N [e ]a m |u lu i, la v lia t 7225 ( = 1717 ), ghen(ar) 14"; fie din mâna turcilor
( ex. bisericii Curelari din laşi: "A n u l 1821, luna lu i iulie, prădând tu rc ii biserica
Curelari din laşi am răscumpărat cu cartea acestii sfinte biserici în 20 Ici. loan,
preot ot C urelari" ). întâlnim o carte cumpărată în 8 lei pe o foamete ( ex. d-nei
Zamfira M ih a il). Din multe răzbat ecouri ale vremurilor tulburi, greu de suportat:
exemplarul de la Corlata ( SV ) este citit "în bejenie M o ld o v ii de turci şi dc
v o lin tirii lui Ipsilant"; Cazania de la parohia Slobozia ( BC ) a fobt a m-rii
Bogdana "fiin d răzleţită din vrem ile răscoalelor".
in general, cartea este cumpărată în folosul comunităţii, dar mai sunt
destule excepţii: exemplarul prof. Istrate cumpărat cu "35 de capre" de "popa
Gheorghe de la D orohoi", în anul 1644, "ca să-i fie pomenirea lui în veci şi
co p ilu lu i lu i, lonaşco..."; în 1763, Toader Mârzac din Mirceşti notează pe foile
cărţii: "această carte este a me, am cumpărat-o cu dc la popa Ion ot Răceşti, şi
am dat un stup pe dânsa".
Mai consemnăm prezenţa a două nume de legători de cărţi: diaconul
Grigorie de la Borzeşti ( ex. de la Târgu-Ocna ) şi Popa loan din Botoşani ( ex.
bibliotecii "Stroe S. Beloescu" din Bârlad ).
Prin intermediul acestui material, am venit, la rândul nostru, cu noi ştiri
privind circulaţia Cazaniei lui Varlaam în Moldova şi, se înţelege, dorim ca ştirilor
noastre să se adauge altele noi, pentru a avea o imagine cât mai completă a
prezenţei exemplarelor cărţii, inclusiv în nordul Bucovinei şi Basarabia. Nu ne
îndoim că numărul exemplarelor este cu mult mai mare. Şi în acest caz, lipsa
cataloagelor de carte veche îşi spune cuvântul.
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LA C IR C U L A T IO N DE " C A Z A N IA " DE V A R L A A M EN M O L D A V IE
- resume Dans cet article on apporte des contributions concernant la pr6scnce et la
circulation en Moldavie de Cazania lui Varlaam ( Livre roum ain d'enseignem ent ).
premier livre a etre imprime en roumain. en Moldavie, a laşi, en 1643, preuve de la
contribution du metropolite Varlaam et du prince Vasile Lupu a l'oeuvre de traduction et
d'impression des livres en roumains. C’est donc un article occasionne par les 350 ans
depuis l'impression de cet important livre.
Dans l'ordre alphabetique des localites detenant ce livre, on presente aussi bien
aes exemplaires gardes aujourd'hui dans des bibliotheques de Moldavie ( ci-incius les
bibliotheques paroissiale et privees ) - 41 exemplaires, que les exemplaires attestes de
fageon documentaire comme ayant circule en Moldavie, certains ayant ete identifies en
Transylvanie ( 29 exemplaires ) et en Vallachie ( 6 exemplaires ).

RLE DIN ISTORIA LICEULUI "ŞTEFAN CEL MARE'

FILE DIN IST O RIA LIC EU LU I "ŞTEFAN C E L M A R E "
DIN SUCEAVA
MIRCEA CENUŞA

Considerând apropiata aniversare a celor 135 de ani de la întemeierea
liceului ca pe un bun şi nou prilej pentru rememorarea câtorva momente
semnificative din zbuciumata sa istorie, ne-am mărginit la perioada 1860 - 1914
din existenţa sa. când acestui institut de cultură i-a revenit un rol deosebit de
important in viaţa culturală şi naţională a Bucovinei aflate sub opresiva dominaţie
a împărăţiei habsburgice, a cărei politică oficială, potrivnică emancipării prin
cultură a românilor, viza deznaţionalizarea lor forţată şi sistematică pe diferite căi
şi în primul rând prin şcoală.
Trei dintre momentele semnificative din istoria liceului între anii 1860 1914, pentru că ele reprezintă tot atâtea etape în lupta pentru introducerea limbii
române în învăţământ, fir roşu ce străbate întreaga activitate din această
perioadă a prestigiosului institut de cultură sucevean. Pentru a le reliefa, ne-au
stat la dispoziţie, în primul rând, lucrările a doi dintre foştii săi iluştri profesori,
Eusebie Popovici şi Victor Morariu, lucrări de referinţă şi astăzi, apărute cu
prilejul jubileului de 75 de ani ai liceului. Este vorba de studiul monografic al lui
Eusebie Popovici Din is to ric u l L ice u lu i "Ş tefan cel M are" din Suceava, 1860 1935 şi de prezentarea, monografică de asemenea, a lui Victor Morariu, Din
tre c u tu l L ic e u lu i "Ş te fa n cel M are” din Suceava, o serie de patru articole
apărute în Gazeta B u c o v in e i din 1935 ( nr. 21 - 24 ).
Dacă e să ne referim la momentul înfiinţării liceului, putem observa că
de la primul demers oficial făcut în acest sens în 1844, de către reprezentanţa (
primăria ) oraşului şi până la uricul împărătesc de întemeiere, din 30 iunie 1860,
au trebuit să se scurgă nu mai puţin de 16 am. La 1848, înfiinţarea unui gimnaziu
inferior la Suceava devenise "o chestiune românească", fiind înscrisă printre cele
12 puncte ale P etiţiei ţă rii. Dar în locul unui gimnaziu inferior la Suceava, in
decembrie 1848 a fost înfiinţată, la gimnaziul german din Cernăuţi ( singura
■,.<
secundară din Bucovina, datând din 1808 ) catedra de limba şi literatura
român,'!, cea dintâi de acest fel pe atunci din întreaga împărăţie, al cărei titular a
devenit, prin concurs, Aron Pumnul - primul profesor de limba română in
Bucovina. Românii suceveni au persistat insă în acţiunile lor pentru obţinerea
gimnaziului şi după 1848, întrucât aceasta era o chestiune vitală pentru populaţia
româneasca din sudul Bucovinei. Întârzierea realizării acestui deziderat trebuie
explicată prin revenirea, în urma Constituţiei din 31 dec. 1851, la regimul

.îbsolutist, când orice manifestare naţională şi culturală a încetai In introţiul
imperiu. Iar dacă până în cele din urmă s-a obţinut, in 1860, înfiinţarea unui
liceu, această victorie românească se află în legătură cu noile condiţii politico
(jenerate de înfrângerea monarhiei în războiul italo - franco - austriac din 1850 şi
de Unirea Principatelor, care au favorizat împlinirea acestui important fapt de
cultură Diploma imperială din 20 decembrie 1860, prin care se trece din nou la
sistemul constituţional de guvernare, stabilea autonomia ţărilor şi provinciilor din
împărăţie. Pe de altă parte, prin unirea Principatelor se crease un puternic centru
de atracţie pentru românii subjugaţi. De aceea, noua tactică adoptată de
Habsburgi avea menirea de a evita gravitarea Bucovinei ( ca şi a T ransilvaniei)
spre noul stat înfiinţat în 1859. Această tactică de atragere a românilor din
monarhie s-a dovedit folositoare pentru ei, mai ales în ce priveşte acordarea
unor libertăţi de organizare a vieţii culturale, lată de ce nu pare a fi doar o simplă
coincidenţă că anul înfiinţării liceului din Suceava este şi cel al deschiderii primei
Universităţi româneşti, la laşi.
Uricul de întemeiere a "gimnaziului superior" sucevean prevedea:
deschiderea în anul şcolar 1860 / 1861 a primelor două clase: crearea de burse
pentru pregătirea profesorilor români calificaţi la Universitatea din Viena şi, ce
era mai important, introducerea limbii române ca limbă de predare la primele
patru clase ale gimnaziului. Aceasta însă fiind condiţionată de pregătirea
profesorilor calificaţi şi de alcătuirea manualelor româneşti, vor trebui să treacă
mai bine de două decenii până când vor putea fi organizate primele clase
paralele româneşti. Fiind asigurată baza materială, prin contribuţia populaţiei
româneşti ( inclusiv plata profesorilor din Fondul bisericesc ), la 4 sept. -1860 a
putut avea loc inaugurarea festivă a "Gimnaziului superior greco - oriental din
Suceava", cursurile începând regulat la 17 septembrie.
în dezvoltarea liceului din Suceava decada 1860 - 1870 reprezintă
perioada de organizare şi consolidare, presărată cu greutăţi de tot felul, învinse
insă, în bună măsură, prin strădaniile celor două "m ari ind ivid u a lită ţi", directorul
Josef Marek, ceh de origine, dar "animat dc cca mai mare bunăvoinţă faţă ele
populaţia băştinaşă" ( V. Morariu ) şi catihetul Constantin Morariu-Andrievici,
singurul român dintre cei patru membri ai corpului didactic şi primul profesor de
limba română al liceului Predarea limbii române întâmpina de la început cele
mai mari dificultăţi: lipseau atât programa de predare, cât şi manualele de
gramatică şi lectură, iar cum limba română era obligatorie pentru toţi elevii ( şi va
fi până în 1869 ), aproape jumătate din ei nu ştiau nici citi, nici scrie româneşte.
Lucrând in aceste condiţii şi, la început, numai cu două ore săptămânal ( la
stăruinţele sale vor fi sporite apoi la trei ), deşi nespecialist, dar dedicat cu
devotament misiunii de dascăl, Constantin Morariu-Andrievici a biruit aceste
neajunsuri, ştiind să trezească la elevi, "cu vorba-i caldă şi elocvcntă dragostea
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pentru scrisul şi ca nea românească"1, in 1863, când se înfiinţează clasa a V - a,
Morariu-Andrievici e numit catihet la cursul superior, iar pentru cel inferior, ia
catedra religie - română, vine catihetul Ion Beldian, deci tot un nespecialist. in
acelaşi an, 1863, este numit profesor de matematică - fizică, dar şi de muzică,
Ştefan Nosievici, "p rim u l profesor laic de la gim naziul clin Suceava, ce a folosit
lim ba română în predarea m atem aticilor, fizico - ch im ice lo r şi a m u zicii"2. Ca
profesor de muzică şi compozitor, el va juca un rol însemnat în viaţa culturală a
Sucevei. De remarcat este faptul că încă din această perioadă de început
gimnaziul îşi afirmă prezenţa în viaţa culturală a oraşului, in 1867 ia fiinţă, din
iniţiativa profesorilor liceului şi sub conducerea lor prima asociaţie m Lzi'ală,
"Societatea de cântare suceveanâ" ( "Suczewer Gesangverein" ), cu Josef
Marek, directorul liceului, ca preşedinte, Ştefan Nosievici, vicepreşedinte şi
Constantin Morariu-Andrievici, membru în comitet. "în felul acesta, viaţa
m uzicală gravita în ju ru l lic e u lu i"3, in 1864 intră în corpul didactic alţi doi
români: Dimitrie Isopescul ( istorie - geografie ) şi leronim Munteanu ( latină elină ). in ce-l priveşte pe Dimitrie Isopescul, este de notat că şi-a făcut studiile
secundare la liceul de stat din Cernăuţi, unde a fost elev al lui Aron Pumnul4. A
fost cel dintâi dintre bursierii liceului trimişi în 1860 la Viena pentru calificare,
întors in 1864, a trebuit să predea de toate, chiar şi limba română la cursul
inferior, căci Ion Beldian a funcţionat la catedra de religie - română numai în anii
1863 şi 1864. in 1866 liceul devine complet, prin crearea clasei a VIII - a, cu
zece elevi, in 1869 el pierde patru din valoroşii săi profesori. Ştefan Nosievici
trece în eternitate, iar ceilalţi trei Josef Marek, Constantin Morariu-Andrievici şi
Dimitrie Isopescul se transferă la Cernăuţi in posturi şcolare superioare. De
reţinut este faptul că în această perioadă, până în 1869, limba română, ca
materie de predare, fusese obligatorie pentru toţi elevii liceului. După această
dată, ea rămâne obligatorie numai pentru elevii de confesiune ortodox orientală, situaţie menţinută până la 30 martie 1906, cân5 se va decreta
introducerea limbii române şi la secţiile germane ale liceului.
Perioada următoare, dintre anii 1870 - 1884, este una de tranziţie în
activitatea liceului sucevean, marcată puternic în ce priveşte introducerea limbii
române ca limbă de predare atât de sporirea numărului de cadre didactice

1 E tr.cbic Popovici. op. cit., p 26.
• f ’.uil I ou, Un p io n ie r al ş c o lii şi c u ltu rii sucevene: Ştefan Nosievici, in Zori Noi, nr. 6831 din
?,0 nov

p. 2. Pentru detalii asupra activităţii lui Nosievici vezi. de asemenea. Paul Leu.

Rouniuno.i m uzical - dram atică "C iprian Porum bescu", in Suceava, V, 1978. pp. <101 - 403.
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P orum boscu" ( 1903 -19 38 ), Suceava. 1939
4 Vezi Simion Reli. Un mare dascăl bucovinean: D im itrie Isopescul. in Revista de pedagogie,

tll. Caietul I ■II. pp 18 - 59.

FILE DIN ISTORIA LICEULUI "ŞTEFAN CEL MARE"

româneşti, cât şi de înfiinţarea claselor paralele româneşti. Vom face d>- la
început precizarea că lupta aceasta pentru introducerea limbii române, purtată In
intervalul amintit de cadrele didactice ale liceului, capătă o semnificaţie mai
adâncă. Ea a constituit pentru românii bucovineni, ca şi pentru ceilalţi români
supuşi în Imperiul habsburgic deznaţionalizării, o luptă politică, o parte integrantă
a luptei pentru salvgardarea fiinţei lor naţionale, precum şi pentru afirmarea lor
ca popor capabil de cultură. De aceea, creşterea numărului cadrelor didactice
româneşti era o problemă de interes naţional. Rând pe rând, la intervale scurte,
sosesc de la Viena, între anii 1871 - 1879, noi tineri care sporesc numărul
profesorilor români la opt, iar dintre cei opt - exceptându-i pe Ştefan Repta şi
Ştefan Dracinschi - şase sunt foşti elevi ai lui Aron Pumnul: fraţii Samuil şi
Dimitrie Isopescul, fraţii Ion şi Vasile Bumbac, Ştefan Ştefureac şi Gherasim
Buliga. Influenţa lui Aron Pumnul asupra elevilor săi a fost, după cum se ştie,
covârşitoare. El şi-a iniţiat elevii în studiul limbii, literaturii şi istoriei naţionale; a
sădit in sufletele lor conştiinţa unităţii de neam, prin cunoaşterea temeinică a
originii etnice, a continuităţii şi unităţii poporului nostru; le-a insuflat înaltele
sentimente ale unităţii culturale şi naţionale româneşti. Care avea să fie influenţa
acestor tineri profesori, ieşiţi din şcoala lui Pumnul, de formaţie ideologică
paşoptistă, însufleţiţi de un înflăcărat patriotism şi înzestraţi cu o temeinică
pregătire profesională, asupra instruirii şi educării elevilor lor, se poate uşor
presupune. De îndată ce au sosit la liceul din Suceava şi-au manifestat
hotărârea de a se alătura luptei generale purtate de românii bucovineni pentru
promovarea şcolii şi culturii româneşti. Ocazia avea să li se ofere curând.
în anul 1876 se întreprinde o energică acţiune pentru introducerea limbii
române ca limbă de predare la liceul din Suceava. Românii din oraşele Suceava
şi Cernăuţi, secondaţi de reprezentanţii a opt comune rurale ( Ruşi-Mănăstioara,
Costâna, Părhăuţi, Grăniceşti, Stroieşti, Udeşti, Chilişeni şi Soloneţ ) adresează
în acest sens o petiţie dietei Bucovinei, care, recunoscând legitimitatea cererii, o
recomandă guvernului central din Viena. Aceasta se prevalează de dispoziţiile
uricului de întemeiere a liceului din 1860, care condiţionează introducerea limbii
române ca limbă de predare de existenţa unui corp profesoral român şi a
manualelor necesare româneşti. Cum aceste condiţii nu erau încă îndeplinite,
Consiliul şcolar al liceului a fost nevoit sâ se oprească la o formulă intermediară:
înfiinţarea de clase româneşti paralele cu cele germane. Ministerul
învăţământului vienez este de acord cu această propunere, mai ales că
cheltuielile necesare funcţionării claselor paralele aveau să fie suportate de către
Fondul bisericesc. Astfel, la 7 iunie 1881, după 5 ani de tergiversări, se
decretează organizarea de clase paralele româneşti. La 1 septembrie 1881 se
inaugurează prima clasă, după două decenii de la înfiinţarea liceului, moment
culminant în istoria sa din perioada de care ne ocupăm "D intre cei 47 de elevi
ai acestei clase, 32 sunt fii de ţărani sau meseriaşi ceea ce dovedeşte că
înfiinţarea claselor paralele româneşti a fost o necesitate imperioasă, dictată dc
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interesele ccle mai vitale ale rom ânilor bucovineni"5. In afară de religie şi
română, se mai predau in româneşte: latina, matematica, istoria naturaiă şi
geografia. Dintre profesori, se oferă să predea la această clasă Vasile Bumbac şi
Ştefan Ştefureac română - latină, dr. Animpodist Daşchievici geografie - ştiinţe
naturale. Leon llniţchi matematică. Pentru celelalte materii limba de predare
rămânea germana Dirigintele clasei este Şt. Ştefureac. Celelalte trei clase vor fi
înfiinţate câte una anual. Cu clasa a IV - a, din anul şcolar 1884 / 85, se încheie
organizarea claselor paralele româneşti. La cursul superior abia din 1901 - 1902
se va admite predarea limbii latine în româneşte.
Eminescu, atât de legat sufleteşte de Bucovina, a intervenit şi el în
problema introducerii limbii române ca limbă de predare la liceul din Suceava,
unde avea cunoscuţi şi prieteni din timpul şcolarităţii sale la Cernăuţi sau al
studiilor universitare la Viena, intre care Vasile Bumbac, Şt. Ştefureac şi fraţii
Isopescul. Liceului din Suceava Eminescu i-a consacrat două articole publicate
în C u rie ru l de laşi în 18776. in primul, din 20 martie 1877, el scrie: "Personalul
didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profesorii sunt ieşiţi de la
Facultatea de litere şi filo z o fie din Viena [...]. Liceul din Suceava ar fi menit să
devină un foarte bun, dacă nu cel mai bun in s titu i secundar românesc. N u ne
îndoim asemenea, că literatura didactică naţională va câştiga m ult, încât
înrâurirea acestui institut asupra rom ânilor din îm p re ju rim i şi din ţară va II mai
marc decât aceea a U niversităţii din Cernăuţi", in cel de-al doilea articol, cu data
de 21 mai 1877, Eminescu invocă două argumente în sprijinul introducerii limbii
române ca limbă de predare: "fiin d că nu numai lo cu ito rii Sucevei şi ai
îm p re ju rim ilo r sunt in m ajoritate români, dar şi uricul de întemeiere a acestui
liceu prevede asemenea această măsură şi în al doilea rând liceul din Suceava ar
avea prin introducerea lim b ii româneşti un v iito r însemnat, căci corpul didactic,
compus în cea mai marc parte dc români cu titlu ri academice şi pe deplin
c a lifica ţi, e cu m ult superior celui din Cernăuţi, compus din su p lin ito ri". Acest
rol pe care Eminescu îl prevedea liceului în viaţa culturală a românilor bucovineni
s-a conturat tot mai clar spre sfârşitul secolului al XIX - lea şi la începutul celui
următor.
Perioada dintre anii 1884 - 1896 este aceea a primului director român,
Ştefan Dracinschi ( de acum înainte toţi directorii vor fi români )7. Una dintre
caracteristicile acestor am este consolidarea profilului clasic al liceului datorită
unor erudiţi filologi, precum directorul Dracinschi, leronim Muntean8, Lazăr Vicol

5 Euuofoio Popovici, op. cit., p. 58.
® Oporc IX. pp 111 - 112, 347. Amplele comentarii ale lui D. Vatamaniuc, la pp. 720, 791.
' O prezontnri! .1 vieţii şi activităţii lui Ştefan Dracinschi in Junim ea literară, V. 1908. nr. 1.
® "Senior nl filo lo g ilo r din Bucovina” , care a funcţionat ca profesor de greacă şi latină timp de 41
ae ani. iubit şi vonerat de elevii săi. pe care a ştiut să-i atragă spre frumuseţile antichităţii greceşti şi
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şi Eusebie Popovici. Principala problemă ce se punea în aceastâ poriom ifl m.»
asigurarea claselor paralele româneşti, titlu de glorie care i-a revomt sociot.lţii
culturale "Şcoala Română", înfiinţată în 1883, chiar cu acest scop. do Ştt>t.m
Ştefureac şi Tudor Ştefanelli9. Două erau principalele neajunsuri care periclitau
clasele divizionare româneşti: nivelul foarte scăzut de pregătire al elevilor şi lipsa
manualelor şcolare româneşti conforme cu planul de instrucţie austriac Slaba
pregătire a elevilor era o consecinţă a îngrijorătoarei situaţii din acea vreme a
învăţământului primar. La Suceava nu exista o şcoală populară românească, in
vederea pregătirii temeinice a elevilor pentru liceu, iar şcolile rurale dimprejur
duceau o mare lipsă de cadre didactice calificate. Pentru remedierea acestei
situaţii "Şcoala Română" a luat două măsuri salutare: a acordat premii acelor
învăţători care aduceau la liceu cel puţin cinci copii bine pregătiţi şi a organizat,
timp de 8 ani de-a rândul, la Suceava, în vacanţa mare, cursuri pregătitoare
pentru copiii de la sate, conduse de învăţători bine calificaţi. Prin aceste măsuri
numărul elevilor respinşi la examenul de admitere în liceu devenea tot mai mic.
asigurându-se treptat popularea claselor paralele cu elevi bine pregătiţi şi
evitându-se astfel pericolul desfiinţării lor de către guvernul austriac. Cealaltă
problemă deosebit de grea, lipsa manualelor şcolare, a fost rezolvată treptat,
până in prima decadă a secolului XX (1910 ), prin strădaniile profesorilor români
ai liceului, ca şi ale societăţii "Şcoala Română", din îndemnul căreia ei au purces
Ia alcătuirea manualelor. Dar dacă profesorii români şi-au făcut şi această
datorie patriotică, renunţând la drepturile lor de autor, ei au trebuit să parcurgă o
adevărată odisee, care a ţinut ani de-a rândul, până să obţină aprobarea
ministerială ( Samuil Isopescul a aşteptat 5 ani, iar manualul de lectură pentru
clasa a IV - a a lui Ştefan Ştefureac, înaintat în 1889, a fost tipărit abia postum,
după 1893).
Sub directoratul lui Ştefan Repta ( 1895 - 1906 ), când liceul sucevean
parcurge epoca sa de glorie, "una din realizările principale este asigurarea
d e fin itivă a claselor româneşti prin completarea necesarului de manuale
didactice [...]. Tipografia « Ş c o a le i R o m â n e » lucra zi şi noapte, autorii
vegliiau nopţi întregi lângă teascul de tipar, ca să nu se facă vinovaţi dc
întârziere, graba fiin d marc. ca şi prim ejdia" ( V. Morariu ). Asigurarea existenţei
claselor paralele fu apoi şi fapta "Şcolii Române" în fruntea căreia găsim pe marii
dascăli Ştefan Ştefureac, Simeon Florea Marian, apoi Constantin Cosovici şi, în
sfârşit pe Eusebie Popovici. "Recunoştinţa neamului trebuie să meargă către
acea pleiadă dc autori didactici care înţelegeau să facă operă de je rtfa şi de
latine ( cf Filimon Taniac. B ucovineni care au fost. P rofesorul leronim Muntean, in Gazeta
B ucovinenilor. III. 1936, nr 32. p. 2 ).
' Vezi monografia lui lorgu G. Toma. "Şcoala Română", societate culturală în Suceava
Suceava. 1909 şi Eugen Dimitriu, Societatea "Şcoala Rom ână" ( 1883 - 191S ), in Suceava
1982. pp 51 -69.
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apostolat: Lazăr V ic o l, fra ţii Samuil şi D im itrie Arcadie Isopescul, Severi» şi
Constantin Procopovici, dr. A nim podist Daşchievici. Gherasim Buliga, Eusebie
Popovici" ( V. Morariu ). Ţinta pe care o urmărea liceul din Suceava, prin
directorul său Ştefan Repta, era naţionalizarea treptată a cursului superior. în
acest sens, Repta a fost ajutat de "Şcoala Română", prin secretarul său, Eusebie
Popovici, care a intervenit la Consiliul şcolar al Bucovinei. Ca urmare, Ministerul
învăţământului decretează în 1902 ca, în afară de religie şi română, limba latină
să se predea la clasa a V - a în româneşte, măsură ce se va generaliza până în
1905 la toate clasele. "C u sfârşitul anului 1906 se încheie pentru liceul din
Suceava un deceniu de fe ricită ascensiune şi dc muncă harnică şi plină de
ispravă. Acest deceniu este ilustrat de activitatea unei pleiade de vrednici
bărbaţi, carc, cu dragoste şi devotament, au pus munca vie ţii lor in slujba şcoalei
şi a neamului şi care vor rămânea însemnaţi cu m ultă cinste in istoria culturală a
rom ânilor din B u covin a"1?.
O
altă problemă care a agitat mult nu numai corpul didactic al liceului,
dar şi cercurile vieţii culturale româneşti din Bucovina in preajma războiului, a
fost acea "m onstruozitate antipedagogică", cum era numită şi care era predarea
limbii eline, pentru elevii români, în limba germană, începând cu clasa a III - a, şi
aceasta într-o vreme când existenţa claselor paralele româneşti era pe deplin
asigurată la cursul inferior şi începuse acţiunea pentru naţionalizarea întregului
curs superior. Dar zadarnice au rămas intervenţiile îndelungate şi acţiunile lui
Ştefan Repta, Eusebie Popovici, Alexe Procopovici, Vasile Grecu, George Tofan,
precum şi ale "Şcolii Române", în scopul introducerii limbii române ca limbă de
predare la toate materiile, afară de germană. Singurul rezultat pozitiv al acţiunilor
acestora a fost acea energică campanie de solidaritate românească din anii
1910 - 1914 împotriva utracvismului, pentru eliminarea limbii germane ca limbă
de predare sau ca limbă paralelă, din liceele bucovinene, campanie sincronă cu
cea din Transilvania, condusă de profesorul Onisifor G hibu11. Introducerea limbii
române ca limbă de predare în întreg liceul avea să se realizeze abia în 1917, in
pragul prăbuşirii iremediabile a împărăţiei austro - ungare.
Acestea au fost cele trei momente semnificative din istoria liceului,
menite, în intenţia noastră, să evidenţieze rolul său în viaţa culturală a românilor
bucovineni. în încheiere, vom sublima din nou că dascălii acestui institut de
cultură n-au fost numai luptători de la catedră pentru drepturile fireşti ale limbii
române. ci au păşit în viaţa publică, desfăşurând o bogată activitate in cadrul şi
la conducerea societăţilor sau asociaţiilor culturale ale timpului, înfiinţate ca o
reacţie împotriva politicii culturale austriece de deznaţionalizare. Numai datorită

1® Eusebm

l ’ o p o v ic i,

11 Vezi, Intri'

op. cit.,
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marilor săi dascăli "lice u l din Suceava a reuşit să Ile şi sa i.im.m.i un l uat
nestins de cultură naţională"12. "Dacă acest gim naziu superioi fiic m
mu nul
din Suceava a fost un templu al umanismului clasic, el a fost. in u>nli>nmt.m ■n
menirea lui iniţială, şi pepiniera intelectualităţii româneşti din H i k o v i i u , . i o
vatră de românism clin ce in ce mai conştient, până in anii dinaintea i.i/l»>m lm
ajunsese să lîe suspicionat şi denunţat cu drept cuvânt ca o « ş c o a la s u p rim a u
a iridentei ro m â n e ş ti» ( « H o e h s c liu le der rumănischen Iridenta •
). un
aşezământ cu un rost covârşitor în formarea sufletului românesc al B u co vin a
aflate sub stăpânirea austriacă"13. Fericită alegere a termenilor care s.i
sintetizeze "covârşitorul rol al liceului sucevean" în viaţa culturală şi naţională a
românilor bucovineni, aflaţi sub stăpânirea austriacă. Prin activitatea lor la
catedră, vrednicii dascăli au ştiut să facă din liceu acea "pepinieră", în care să
crească generaţii de tineri cu o temeinică pregătire intelectuală, instruiţi şi
educaţi în spiritul dragostei de muncă, al dragostei de neam şi ţară, al înaltelor
idealuri de libertate şi unitate naţională, in anii premergători primului război
mondial, aceşti dascăli au transformat liceul într-un puternic centru de simţire şi
conştiinţă românească - "o vatră de rom ânism " -, un centru al "irid e n te i"
româneşti, luptătoare pentru eliberarea naţională a românilor bucovineni, in
august 1916, când România a intrat în război împotriva Austro-Ungariei, pe front
se găseau, cu jertfa lor de sânge, şi numeroşi voluntari bucovineni, mulţi dintre ei
foşti elevi ai liceului din Suceava, care luptau pentru făurirea statului naţional
unitar român. Astfel, prin întreaga lor activitate, în şcoală şi în afara ei, dascălii
suceveni şi-au adus partea lor de contribuţie la emanciparea prin cultură a
românilor bucovineni şi la eliberarea lor de sub stăpânirea Imperiului habsburgic.
Acum, în preajma sărbătoririi celor 135 de ani de existenţă a liceului din
Suceava, cuvine-se un omagiu de cinstire a memoriei celor morţi şi un călduros
prinos de recunoştinţă celor încă în viaţă, tuturor acelora care, sub vitrega
stăpânire austriacă, au trecut, de-a lungul anilor, prin băncile sau pe la catedrele
acestui liceu, lucrând pentru creşterea faimei lui, spre înălţarea limbii şi culturii
româneşti în Ţara Fagilor.

p 93.

iltole, Vasile Grecu, U tracvism ul sau două lim bi de predare în liceele din

B ucovina. Tipografia "Şcoala Română". Suceava. 1912.
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12 Eusebie Popovici, op. cit., p 5
13 Victor Morariu, Jub ile ul de 75 de ani ai Liceului "Ş tefan cel Mare" din Suceava.
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- resume . L'auteur retrace trois moments consideres significalifs de l'histoire agitee du
lycee durant la periode 1860 - 1914, parce que ces moments representent les trois
etapes de la lutte pour l’introduction de la langue roumaine comme langue
d'enseignement. Cette lutte pour "l'independence de la langue roumaine" - precise-t-on
dans l'article - a constitue pour les Roumains de Bucovine - tout comme pour ceux de
Transylvanie - une lutte politique, pârtie integrante de la lutte pour la sauvegarde de leur
entite naţionale, ainsi que pour leur affirmation en tant que peuple capable de culture.
Tout le long de son expose, l'auteur presente quelques figures admirables
d'illustres enseignants, beaucoup d'entre eux issus de l'ecole d'Aron Pumnul, le premier
professeur de roumain en Bucovine. Grâce a ses professeurs, le lycee de Suceava a
reussi a cevenir et a rester un foyer inextinguible de culture naţionale, veritable citadelle
contre l'oppressive domination de la Cour de Vienne dont la politique officielle, hostile a
l'emancipation culturelle des Roumains, visait leur denationalisation forcee par
differentes voies et surtout par l'ecole. Pour souligner le role particulierement important
que le lycee a joue dans la vie culturelle et naţionale de Bucovine, un de ses premiers
monographes, l'eminent professeur Victor Morariu, a ecrit ces memorables lignes: "Si ce
gymnase superieur greco-oriental dc Suceava a ete un temple dc l'humanisme classique,
il a ete aussi la pepiniere de l'intellectualitc roumaine de Bucovine et un foyer de
roumanismc jusqu’a ce que, a Papproche de la guerre, il a etc denonce ( par les dirigents
autrichiens ) comme une dcole superieure de l’irredentisme roumain ( llochscluile der
rumânischen Iridenta )", combattant, ajoute-on dans l'article, pour la liberation naţionale
des Roumains.
Cest ainsi que, par toute leur activite, didactique et publique, les enseignents
du lycee de Suceava ont apporte leur contribution a l'emancipation culturelle des
Roumains et a leur liberation de la domination de l'Empire des Habsbourgs, conclue
l'auteur de l'article.

UN R E C U R S N E C E S A R - " C A Z U L " D IM IT R IE P E T R I N O
NICOLAE CÂRLAN

Cine are curiozitatea să deschidă "dosarul" istorico - literar al lui Dimitrie
Petrino, rămâne deconcertat de gravitatea acuzelor şi verdictelor negative
pronunţate, vis-a-vis de personalitatea omului şi poetului, de către instanţe critice
autorizate şi autoritare in materie de evaluare estetică. Astfel, chiar în anul 1872,
Titu Maiorescu găsea, între poeziile din volumul antologic Lumine şi umbre
( Cernăuţi, 1870 ), "m ulte prea de jos, despre carc credem că ar fi fost mai bine
să rămână nepublicate", apoi "cuvinte ce nu ne par îngăduite în poezii serioase"
( cita, însă, câteva "neologisme" ! ) şi "m ulte expresii înjosite", notând apăsat şi
fără echivoc: "suntem s iliţi a protesta în contra exagerărilor bolnăvicioase ale
fantaziei d -lu i Petrino". In perioada interbelică, G. Călinescu îl reducea pur şi
simplu la neant, socotind că Dimitrie Petrino "n-avea nici un talent", că "vocaţia
lui literară e foarte anemică" şi că, "dacă n-ar fi avut o purtare incalifica b ilă faţă
de Eminescu, azi nu s-ar pomeni de el", pentru ca Tudor Vianu, cam în aceeaşi
vreme, să proclame fără reticenţe: "... poezia sa, bucurându-se de oarecare
notorietate cât tim p a trăit poetul, n-a putut să sc impună posterităţii şi vremea
noastră judecă cu răceală elegiile sale inspirate de un sentiment indiscret şi
exagerai, scrise într-un stil al cărui neajuns principal este prolixitatea". Mai
recent, Al. Piru il taxează doar ca epigon al lui Vasile Alecsandri, Mircea Scarlat
apreciază ca "decorcentant de inegale, ca valoare, versurile bucovineanului
D im itrie Petrino", subliniind că "patetism ul l-a îm piedicat pe acest sentimental
incurabil să dureze in poezia noastră", iar Elena Tacciu, sesizând că, între
preeminescieni, "transfigurarea necesară nu are personalitatăţi lirice pe măsură,
şi poemele rămân joase, învinse de forţa te lu ricu lu i", precizează că, în Flori de
mormânt, Dimitrie Petrino "ilustrează aceeaşi cauzalitate... ". Chiar Dan
Mănucă, impunându-şi o abordare expurgată de evenimenţialul biografic, nu-şi
poate îngădui să eludeze semnalarea unor deficienţe precum: "im a g in ile
em fatice", "clişeele curcntc în literatura epocii", frecvenţa exagerată a
"d isp e ră rii" care "ajunge obositoare".
Efigia personalităţii umane a lui Dimitrie Petrino nu este, nici ea, mai
onorabilă. "Era - constată G. Călinescu - un tânăr dezechilibrat, alcoolic,
desfrânat, care risipise o avere în petreceri". Ion Rotaru nu este, în fond, de altă
părere atunci când notează: "Acest duşman neîmpăcat al lui Eminescu - care
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intrigase scoaterea poetului clin postul dc bibliotecar dc la Universitatea din laşi
spre a-l ocupa el - era un baron bucovinean'scăpătat, o natură dezabuzată,
excentrică şi orgolioasă" Un portret mai nuanţat şi mşi concludent, dar cu nimic
mai favorabil, îi schiţează, lui Dimitrie Petrino, Dan Mănucă, mizând pe tuşa
instabilităţii în relaţiile interumane, social - culturale: "Pătimaş, orgolios, deosebit
de susceptibil, s-a arătat foarte schim bător în relaţiile sale: membru al Societăţii
pentru C ultura şi Literatura Română in Bucovina, a repudiat-o apoi cu
vehemenţă; partizan al p rin c ip iilo r jun im iste , le-a combătut, ulterior, violent;
adm irator al lui V . Alecsandri, l-a atacat pc urmă în versuri suburbane; prieten
cu I. N e g ru /zi, l-a provocat mai târziu la duel.".
in aceste condiţii, s-ar părea că nimic nu mai e de spus, necum de făcut
pentru recuperarea creaţiei lui Dimitrie Petrino, cu atât mai mult cu cât, în faţa
oricărei încercări, procesul intentat lui Mihai Eminescu rămâne ( încă ) o stavilă
de nesurmontat şi orice temerar riscă să fie, din această pricină, descalificat ( şi
asta chiar dacă Eminescu însuşi sugerase transparent că Dimitrie Petrino a fost
doar un instrument, o victimă a "coteriei politice", atrăgând atenţia că "celelalte
calită ţi ale caracterului, nu ale inteligenţei, ele astăzi nu mai sunt. E bine chiar
că de la cei mai m u lţi oameni care sc dcosibesc întrucâtva de turm a cea mare şi
neagră, de turma celor răi şi m ărginiţi totodată, nu rămân în urmă decât faptele
inteligenţei" ). Ziceam, totuşi, "s-ar părea", fiindcă, oricum am lua lucrurile, forţa
împrejurărilor ne determină, până la urmă, să privim şi cealaltă faţă a medaliei,
mai ales că, chiar criticile cele mai severe nu pot neglija această "deontologie".
Nu detectase, oare, Titu Maiorescu, în Lumini şi umbre, "câteva poezii
adevărate", iar în Flori de mormânt "o sim ţire adâncă şi bine exprim ată" ? Nu-I
investise Nicolae lorga pe Dimitrie Petrino cu titlul de "cel dintâi poet al
B ucovinei" după ce-i editase un florilegiu de Poezii alese ? Nu observase chiar
G. Călinescu că "versurile lui Petrino sc rostogolesc sprinten" şi că "în
provincia lui A rune Pumnul şi a lui Samson Bodnărescu, Petrino e întâiul cu
lim ba nepcltică" ? Şi nu remarca Tudor Vianu "lira elegiacă" a poetului,
socotindu-l "un cântăreţ al ja le i sale" ? Ce să mai spunem de Ion Rotaru pentru
care "m ai interesant pare acum D im itrie Petrino" făcând "figură de poet
blestemat, am intind vecinătatea lui Maccdonschi" ( vasăzică, vecinătatea acelui
M;icedonski al cărui destin în posteritate a fost o vreme obturat din motive
'•xtraliterare - în principal epigrama îndreptată împotriva lui Eminescu în
momentul în care boala îl doborâse - şi nu datorită coordonatelor intrinseci
o p e re i1) încercând o exegeză mai detaşată de "toate relele cc sunt într-un mod
fatal U rate de o mână de pământ", Dan Mănucă observă, judicios: "Cu tim pul,
poezia lu i Petrino se limpezeşte şi, cu toate că sc menţine în acciaşi cadru al
disperării din dragoste, îşi găseşte un drum propriu de manifestare, care îi
conferă individualitate în cadrul lir ic ii precminescicne", sau: "Fără a dovedi un
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sim ţ poetic prea dezvoltat, versurile lui Petrino reuşesc să iiichcge loum U
comune ale lir ic ii vre m ii într-un tot armonios, exprim at într-o lin il’A curatA >i
limpede şi susţinut de o prozodie variată", relevând, mai ales în ciclul Rosunoto
"tonul moderat, expresia clară, sobrietatea stilistică şi perfecţiunea prozodică",
însuşiri care le pot situa "printre cele mai reuşite versuri ale deceniului 1860
1870".
Aşadar, una peste alta - cum se zice - oricine vede, cântărind
argumentele contra şi pro. că Dimitrie Petrino rămâne un nedreptăţit, iar creaţia
sa viabilă - atâta câtă este - continuă să stea acoperită cu uitare, ceea ce pentru
istoria scripturilor române nu poate fi echivalat, in nici un fel, cu un beneficiu.
După această repede ochire prin dosarul receptării lui Dimitrie Petrino, apare
destul de limpede, sperăm, faptul că recursul, fără prejudecăţi, se impune în
mod necesar, cazul trebuind reevaluat cu comprehensiune spre a se reţine, întro formulă editorială pertinentă, din scrierile lui Dimitrie Petrino. acele specimene
reprezentative atât pentru autor, cât şi pentru harta lirismului românesc de pe la
1860 - 1870, adică din proxima vecinătate şi din chiar climatul sincron din care
avea să se elanseze imediat genialitatea nepereche a lui Mihai Eminescu. Aşa
stând lucrurile, am zice că ne aflăm nu numai în faţa unei necesităţi
recuperatorii, ci şi a unei datorii faţă de imaginea cât mai completă şi mai exactă
a creativităţii româneşti, a cărei amânare nu foloseşte nimănui şi la nimic.
Dimpotrivă. Şi asta cu atât mai mult cu cât, cel puţin in ipostaza ei patriotică,
lirica lui Dimitrie Petrino reverberează simţăminte marcate de o convingătoare
sinceritate, în conjuncţie cu sentimentul erotic şi viziunea thanatică, întruchipate,
expresiv, în tonalităţi preponderent elegiace şi meditative, oferindu-ne un set de
efigii lirice desprinse parcă anume dintr-o panoplie cu însemne heraldice proprii
spaţiului de sensibilitate şi expresivitate românească din Bucovina şi Basarabia,
adică din teritorii care şi acum, ca şi atunci, tânjesc dureros de acut la revenirea
în matca lor primordială, firească, aspiraţie ce cată a se înfăptui "acum ori
niciodată" ! După argumentele critice contradictorii puse în balanţă spre dreaptă
cumpănire, vom mai invoca, în favoarea recursului pentru care pledăm, doar o
mărturie de incontestabilă probitate - opinia lui Mihai Eminescu despre Dimitrie
Petrino "Talent a avut. poet era !" şi vom anexa, ca probă elocventă, la acest
"dosar" de justiţie literară, eşantionul de poezii care urmează, selectate din
volumul Lumini şi umbre, menţionând. în caz că mai este nevoie, că opţiunea
noastră s-a orientat, deocamdată, spre perimetrul liricii de factură patriotică,
unde poetul se confesează, e adevărat că fără sâ impresioneze prin variabilitate,
profunzime şi vibraţie deosebite, cu o discreţie proprie, dintotdeauna, spiritului
românesc, ale cărui înclinaţii native către măsură şi bună cuviinţă, către echilibru
şi bun simţ sunt de domeniul notorietăţii axiomatice, căci dorul Patriei se cade a
fi rostit ca o Rugăciune îndurerată în faţa altarului, intre poeziile recoltate din
volumul amintit, inserăm încă două - Cântecul ţăranului din Basarabia şi Cătră
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B asarabia - apărute postum cu prilejul unui centenar îndoliat: raptul pământului
românesc dintre Prut şi Nistru, în anul 1812. de către caracatiţa imperială
rusească. Le-am recuperat din revista "Junimea literară" ( anul IX, nr. 6. 1912,
Cernăuţi ), unde au fost publicate de Vasile Marcu. care ie-a adnotat astfel:
"Ocupându-mă cu viaţa şi opera poetului bucovinean D im itrie Petrino, ani dat
între manuscrisele sale şi de două poezii privitoare la Basarabia, necunoscute
până acuma, dându-le p ub licităţii acuma, cu ocazia centenarului de la pierderea
Basarabiei. Dacă şi aceste două poezii, scrise cu 50 de ani în urmă de tânărul
Petrino
nu au o valoare mare literară, ele sunt caracteristice pentru opera lui
Petrino. Poetul, născut în Basarabia, unde şi-a petrecut copilăria până la vârsta
de cam 15 ani sub povaţa maicei sale şi a bunei românce, fata lui Doxachi
Horm uzachi, a înţeles aice mai întâi iubirea de neam şi lege. Şi când soarta i-a
însemnat în cartea v ie ţii sale alte ţări de colindare şi trai zbuciumat, inim a lui
rătăcea cu evlavie prin acele locuri pe unde a copilărit şi unde a văzut necazurile
neamului său, şi atunci el îşi cânta « le a g ă n u l scump al v ie ţii s a le » - satul
R ujniţa, pe m alurile « r â u ş o r u lu i» Ciungura, cel cu « v a lu r ile tu lb u r e » ca şi
viaţa sa, sau plângea soaitea vitregă a neamului său « p ă ră s it de D u m n e z e u » ,
chemându-l la lupta de redeşteptare".
Lirica de inspiraţie patriotică a lui Dimitrie Petrino, se va vedea imediat,
nu şi-a alterat actualitatea. Şi asta, dacă nu în ordinea strictă a artei literare,
unde poetul întâmpină, ab initio, unele dificultăţi expresive supărătoare, în orice
caz, în planul referenţial, unde paleta de gânduri şi simţăminte cărora le dă glas.
dar şi realităţile crunte pe care le trăieşte populaţia românească din Basarabia şi
mai ales din Bucovina îşi găsesc, din nefericire, triste reverberaţii pentru a căror
abolire se mai cere încă multă râvnă cumpătată şi consecventă din partea
generaţiei noastre, în faţa căreia însăşi istoria pare a fi aşezat una dintre cele
mai grave şi însemnate responsabilităţi. A fi sau a nu fi la înălţimea ei - aceasta-i
întrebarea ! Iar răspunsul nu ( m a i) poate fi decât afirmativ.

R ugăciune
De ce n-am vorbe, spre mângâiere
Simţirea toată să m i-o rostesc ?
De ce în Iuiitc' nu am putere
A m oru-m i ager să-l dovedesc ?
în miez dc noapte glasul meu zboară.
Ca rugăciune, la Dumnezeu:
M ă rog atuncea pentru-a mea ţară
Şi pentru dulce îngerul meu.
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Ţara să-mi fie, precum odată.
Pământ de glorie>trium fător
Şi-a mea iubită, încredinţată
De-a mea sim ţire, de-al meu amor.
N u cer în lume cununi dc laur,
A lu m ii cinste dispreţuiesc,
A vanităţii com ori de aur
Eu las celora ce le doresc.
Căci avuţia adevărată
O poartă om ul în al său sân,
Şi conştiinţa îndestulată
Este comoara unui român.
Deci, ca stejarul ce se-nmândreşte
Cu-a sale frunze când e-nflorit,
M ândru-i românul pc când iubeşte.
M ândru-i românul când e iubit !

Rujniţa
Leagăn scump a v ie ţii mele.
Sat în care m-am născut,
Cu-al tău cer şi-a talc stele,
M ii dc o ri eu te salut !
După ani de despărţire.
Trecuţi pe-un pământ străin.
Eu cu vechea mea sim ţire
Astăzi lo t la tine vin.
Căci in trista depărtare.
Prea curând m-am scuturat
De speranţele cu care
Num ai tu m-ai legănat.
I e-am lăsat încă-n pruncie,
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incă-n zile de plăceri,
Şi dc-atunci a m eajuriie
S-a rătăcit prin m ulte ţări.

Şi pe tine, râuşor.
Ce în tulburele-ţi valuri
Ca şi viaţa-m i treci uşor.

Am văzut cetăţi antice,
Cu arcade de marmor Sub arcadele ferice
Eu am suspinat de-amor.

Şi, pătruns de-o suvenire,
Mă fac cruce de trei ori.
Când privesc sfânta zidire
Cu-al ei turn plecat de nori.

Am păşit pe-acea cărare
Ce-ades duce la noroc Fericire, disperare.
Le-am sim ţit şi eu pe loc.

Toate îm i aduc aminte
V isul meu copilăresc
Şi cu m ii de glasuri sfinte
Mă îngână, îm i vorbesc,

A m văzut ţări fericite,
M ai lin cer decât al tău.
Văi cu m ult mai în florite
încânta sufletul meu.

încât, când mă văd aice,
Aş vrea să fiu copilaş,
Şi să dorm un somn ferice
Pe-un sân dulce, drăgălaş.

Dar ca tine loc de pace
Loc în lume n-am găsit.
M ai m ult decât orice-m i place
Cuibuşorul meu iubit.

Leagăn dulce-a vie ţii mele.
Sat în care m-am născut,
Cu-al tău cer, cu-a tale stele.
M ii de ori eu te salut !...

Locul unde, fără samă.
La lum ină m-am trezit.
Unde numele de mamă
Prima dată l-am rostit.
Te salut, deci, dar câmpie,
Unde în a v ie ţii zori,
Pentru-o floare de ju n ie
Culegeam frumoase flo ri.
Salut vesela grădină
Şi căsuţa ce mi-a fost
O lume de com ori plină.
Leagăn, scut şi adăpost.
Pe voi, stânci, şi pc voi, dealuri.

C ântecul ţă ra n u lu i d in Basarabia
Fraţilor, hai cu mândrie.
Căci e ţara în robie !
Hai cu suflet dc romani.
Să scăpăm de tiranie,
Şi de cruda ei domnie,
De călugări* şi duşmani !
Să fondăm o Românie
Peste-a noastre oseminte
Şi să sune din m orm inte
Sfanţul nume de frăţie î
Curgă gârle şi de sânge.
Poetul face aluzie la gospodăria călugărilor străini înainte de secularizare ( nota: Vasile Marcu )

i
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Căci, cât lanţul ne va strânge.
Nu ne pasă nici dc moarte.
Nu ne pasă nici de soarte.
Căci mai rea nu va mai fi !
Si in tara românească
.1
*
Dumnezeu să împlinească
Cele ce ne am dori !
Plângă soţii şi virgine.
Cadă toate in ruine,
Văzând sabie şi loc !
Toate fi-v o r spre mărire,
Fi-vor zori de fericirc,
A rom ânilor noroc !
Fraţilor, hai cu mândrie,
Cât e ţara în robie.
Hai cu suflet dc roman !
Să scăpăm dc tiranie,
Dc-a m uscalilor domnie
Şi de orişice duşman !
1862

C ă tră Basarabia
Basarabie, biată ţară.
Eu te plâng, eu te jălesc
A ta soarte e barbară Eu nu pot să te privesc !
Acum nu mai eşti romană,
Soarele-ţi s-a-nstrăinat,
Cnuta nemilos tirană
Te-a lo v it şi te-a schimbat.
A i tăi munţi, a ta câmpie.
Apele în m urm ur lin
Tot sc plâng, ah! de sclavie
Şi dc tristul tău destin !
T ot cc-i nobil în natură,
Tot ce-i d u lc" şi frumos -
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Creator şi creatură Simte lanţul dureros !
Basarabie, biată ţară,
/e u l tău te-a părăsit
Şi de-atuncea. într-o oară.
Toate, toate au p ie rii !
Cu romana ta numire
A pierit viaţa ta.
Dor, putere şi mărire
Nu te mai pot încânta !

Din coroana-ţi strămoşească
Zim brul tău l-au depărtat.
Şi prin limba tătărească
C ultu-ţi chiar c profanat !
Pe m ovilele sub care
Dorm v ite jii tăi croi.
Ei au pus spânzurătoare
Pentru cei mai bravi din noi !
Şi, dc încă flo ri măreţe.
Vei mai creşte-n spirit brav.
La S ibiria vor să-ngheţe
Sub piciorul cel de sclav !
Basarabie, biată ţară.
Oare cum ai meritat
Astă s,'.<'.: i-m ult barbară.
Care ceriu ţi-a-nsemnat ?
Oare n-ai avu virtute
Când fiinţa ai nutrit.
Cc, de lege stră-hălutc,
Pentru crucc au m urit ?
N-ai avut şi tu odată,
Pe-a creştinilor mormânt.
O biserică fondată.
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Ah ! şi lin altar prea sfânt ?
N-a avut nici el dreptate,
Prea slăvit numele tău,
Când. în sfânta libertate.
Adorai pe Dumnezeu ?

iţi doresc, doresc fierbinte.
Şi din suflet voi lucra
Să mai porţi în simţăminte
Lim ba şi mărirea ta !
Basarabie, biată ţară,
Eu te plâng, eu te jălesc.
Cu-a ta soarte cea barbară
Eu tot am să te iubesc.

J

A i avut aceste toate,
insă toate au trecut !
Şi tu nu ştii prin cc soarte
Zeul tău s-a prefăcut !
Şi tu eşti precum o floare
Care cade la pământ,
Nc-având rouă, nc-având soare
Şi bătută tot de v â n t!
Eşti ca şi palida fată.
Ce, pc patu-i mortuar.
Luptă cu moartea barbară
Şi toi plânge in zădar !
Căci uitată c dc lume
Şi de scumpul ei o d o r !
Astfel tu şi al tău nume
A ţi fost fulger tre c ă to r!

1862

Hora
I
intr-un ceas de voieşie.
Când eşti mândru, bucuros.
Jocul sfânt de strămoşie
M u lt e dulce şi frumos.
Pe-o câmpie înflorită,
Să-l jo c i, frate, cu amor,
i n f o c a t d e - a ta i u b i t ă
Şi d e - a l ţ ă r i i v i i t o r .

Şi acum, în astă stare.
Tu verşi lacrim i care pier
Şi, cu e!e,-a ta rugare
Nu pătrunde până-n ccr !
A l tău glas în agonie
Curând moare în zefir
Şi sub ju g u l de robie
E destinu-ţi un m a r tir !
însă eu, din depărtare,
Un adio îţi şoptesc;
iţi doresc multă răbdare,
Un Mesia românesc !
El de peste Prui să vie
Şi, cu braţ răzbunător.
Să te scoată din sclăvie.
Deşteptând al tău p o p o r!

,
/

Şi-acel jo c de fericire
Pentru cei ce se iubesc,
Joc de falnică mărire
Unui suflet vitejesc,
Este hora strămoşească
La români adevaraţi,
C e- n t r - o ţară r o mâneas c ă
D e- o potrivă suntem, fraţi.
Deci românul cu sim ţire
Totdeauna cu noroc
Dovedeşte a s fire
La război, ca şi la jo c;
Căci o ţară glorioasă
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Cu mândrie l-a creat I) n ş m a n c e l o r c e - o a p a s ă ,
F r a t e c e l u i ap ă s a t .

Hora
II
M u lt îm i place cu mândrie
Hora. hora să tc joc,
Danţul cel de veselie,
Care-n in im i varsă foc.
Când pe ţarina română,
in genunchi, naintea ta.
Eu te pot strânge de mână,
M âna-ţi spre-a o săruta.
M u lt îm i place cu mândrie
Să strâng mâna ta cu foc;
Şi tc rog să m i-o dai mie.
Să m i-o dai măcar la jo c :
S-o sărut cu înfocare.
Suspinând încetişor.
Şi să tot jo c hora mare,
S-o tot jo c aprins de-amor.
Şi-atunci lacrim ile sfinte.
Ce în ochii mei lucesc.
Spun cu dragoste fierbinte
Cât dc tare te iubesc.
Te iubesc copilă jună,
Cu-ai tăi ochi ce-s p lin i dc foc.
Şi tot hora cea străbună
Eu cu tine vreau să jo c .
Lăsăm cele ce-s străine,
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Hora este pentru noi:
Tu cu mine, eu cu tine,
Pân-la moarte amândoi.
Amândoi tot împreună,
Româneşte să-nvârtim
I lora noastră cea străbună
Şi, jucând, să ne iubim !
Căci plăcerea dă dulceaţă.
Veselia dă noroc Deci să fim la jo c cu viaţă
Şi în viaţă tot cu joc !

C Â N TE C E DE DOR
20
Sub umbra plopilor.
Din deal spre vale,
Pe-a Cernăuţilor
Jalnică vale.
In m iez dc noapte
Et mă plimbam
Şi-a toamnei şoapte
Le ascultam.
Razele stelelor
Vărsa lumine.
Frunzele plopilor
Şoptea de tine:
Un glas în lume
Toate avea.
Şi al tău nume
Toate-1 rostea.
Valurile Prutului
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M ugind suspină.
Creştetul muntelui
Parcă se-nclină,
Văzând cu ja le
Că te iubesc.
Şi-n a mea cale
Nu te găsesc !
Sub vălul lacrimei
Ce te-oglindeşte.
Cu taina inim ei
Ce te iubeşte.
In m iez de noapte
M-am speriat
Şi-a nopţii şoapte
Le-am repetat.
Umbrele p lo pilor
Ce stau spre cale
Pe-a C ernăuţilor
Jalnică vale,
Sântul tău nume
De-atunci rostesc
Şi spun la lume
Cât te iubesc !

40
Prutul geme şi suspină,
De nori cerul este greu.
El nu se mai însenină:
T ris t e Dumnezeu.
Nu mai cântă păsărele.
Nu mai sunt flo ri cu m iros Toamna vine, vânturi rele

—

t

------------------------------------ -

Suflă dureros.
Căci la toate le lipseşte
A plăcerii stea.
Acea stea care lipseşte
A zi în ţara mea.
Şi de-atunci sunt pustiite
Văi şi dealuri, cer, pământ.
F lo rile sunt veştejite.
Codrul lăr’dc cânt.
Suvenire răpitoare
Nasc şi pier în sânul meu;
Prutul gcnie-n disperare T rist c Dumnezeu !
Şi pc când Prutul suspină,
Când dc nori e cerul greu.
Atunci plânge şi suspină
Eco-n sânul meu.

A d io
I
Locuri m ult frumoase, ţărmuri de mărire.
Care m i-aţi fost mie leagăn de iubire.
Şi 1111 câmp dc visuri Iară de hotar.
L ira mea zdrobită, inim a-n durere
M ai adună încă vechea lor putere,
Spre-a vă zice astăzi un cuvânt a m a r1
Un cuvânt ce-n lume toate Ic zdrobeşte.
Cai e cu sim ţire omul le iubeşte.
Un cuvânt zc iadul lu m ilo r a dat:
Lebăda îl spune când din viaţă zboară.
O m ul, când îşi lasă fraţi, odor şi ţară.
Şi a-l spune astăzi cu sunt condam nat!

n
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Deci, adio vouă, fraţi din astă ţară.
Cătră voi acuma gându-mi încă zboară.
I ii ai Bucovinei, spre-a vă saluta !
M ulţu m ită dulce celor ce frăţeşte
A ţi cuprins odată-n braţe româneşte
Pe-un călător care adăpost căta.
Scumpă-mi este-acuma dulcea suvenire:
Şi voi m i-aţi fost m artori, când, de fericire.
V isuri răpitoare viaţa-m i îngâna.
Deşi numai visuri - scumpe mi-au fost m ic !
C hiar şi sfărâmate azi de-o veşnicie.
Eu a lo r dulceaţă nu o pot uita !
II
De dulce fericire, de crudă suferinţă.
Loc sfânt şi m ult iubit,
în care-am fost odată voios, plin dc credinţă,
în care-am suferit.
O patrie iubită, o dulce Bucovină.
N ainte-ţi cu durere azi fruntea-m i se înclină !
Căci scumpe mi-au fost m ic câm piile-ţi frumoase,
Dumbrave, munţi şi văi.
C hiar pietrele în tine m i-au fost preţioase
Prin scump amorul ei !
Un suvenir puternic în pieptu-m i c săpat Cu lanţul veciniciei de tine sunt le g a t!
Frumoasă Bucovină, al tinereţii mele
Frumos şi dulce rai.
S-a scurs în tr-o clipeală, sub cerul tău cu stele,
A I v ie ţii mele mai.
Z drobit de-o soartă-amară, din sânu-ţi mă duc eu.
Dar sfânta ta câmpie o-nchin lui Dumnezeu !
Mă despărţesc de tine. mă despărţesc dc toate.
Dar sub ai tău pământ

UN RECURS NECESAR - "CAZUL" DIMITRIE PETRINO

Eu las tot ce cu lanţuri de Dumnezeu formate
Mă leagă de-un mormânt Deşi nu-m i poţi fi mie precum m i-ai fost odată,
însă de-al meu suflet tu nu vei fi uitată !

Paris, 30 iu lie 1868
Singur stau acuma pe ţărm uri străine.
Ca bătrânul arbor de frunzi despoiat;
Florile sperau. ' )' *rind pentru mine.
Chiar şi trunchiul <:tăzi s-a uscat.
A stfel t o t ' i I ime, tot e trecător.
Numai cu sărmanul, eu nu pot să m o r !
Incă-odinioară în braţele mele.
C irip in d voioase, au săltat mereu,
Ca-ntr-un cuib ferice, două păsărele,
Ce-au zburat în urmă drept la Dumnezeu.
Copilaş şi mumă, păsări dc amor.
V oi v-aţi dus, eu însă tot nu pot să m or !
Condamnat la viaţă, pe-a mea tristă cale.
Singur, numai singur eu acum păşesc.
Şi purtând povară-mi de cum plită ja le .
Pc valurile lum ii rătăcind plutesc.
N ici o mână mie nu-m i dă ajutor.
Şi străin la toate, eu nu pot să m o r !
Pasărea cc toată ziua rătăceşte.
Seara când sc-ntoarcc la cuibul dorit,
A colo ea pace, linişte găseşte,
C iripirea unui soţior iubit.
Num ai cu, ce astăzi nu mai sim t amor,
Ne-având cuib dc pace, tot nu pot să m o r !
Z ile le -m i sunt triste, nopţile amare;
Soarele prin lacrim i nu-l mai pot vedea.
O trăvită-i însăşi pâinea nutritoarc.
Aerul m-apasă. nu-l pot respira.
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Umbrele pe moarte lângă m ine zbor.
Vrând să mă cuprindă - eu nu pot să m o r !
Dar cu suvenirea din zile voioase.
Astăzi gându-mi încă zboară neoprit
Cătrc-ai ţării melc ţărmuri m ult frumoase.
Locuri fericite unde am iubit.
Scumpă Bucovină, leagăn dc amor.
Eu numai în tine aş dori să m o r !
Căci în sânu-ţi dulce eu cunosc o vale
Ce-a-ngânat vesel tinereţea mea,
Când va suna-n dânsa clopotu-m i de jale,
Dc nu oameni, arbori fruntea vor pleca.
Căci sub ei am visat de-amor.
Deci, acolo numai aş putea să m o r !

UN RECURS NECESAR - "CAZUL" DIMITRIE PETRINO

Şi mă du în ţara mea !
Colo-n ţara cea frumoasă,
Unde dorm aţâţi eroi,
Acolo mă du, mă lasă,
Norule, cu-a tale ploi !
A colo unde răsună
Lim ba-m i scumpă şi străbună.
Să cânt im nuri dc plăccri.
Pcntru-a ţării melc fiice,
Ce cu-a lor zâm biri ferice.
Aduc vie ţii mângâieri !
Ah, acolo unde este
Câmpul verde, plin de flo ri.
Unde sunt mândre neveste,
Cu ochi negri, lucitori,

Către un nor
N orul trece, norul zboară.
Ca şi dâsul, gândul meu;
Poate chiar în a mea ţară
El îşi duce zborul său ?

Unde lacrima frăţească
Se usucă de cum naşte,
Colo-n ţara românească
Unde zim brul iarbă paşte,

EI din ochii mei dispare,
El se duce m ult voios.
Şi în urma lui apare.
Ah. 1111 fulger lum inos !

Du-mă, du-mă cu grăbire,
Cu-a furtunelor pornire,
Cu aripile-ţi de v â n t!
Şi cu-a tale lăcrămioare
Dulce, scumpe, roditoare,
Lasă-mă pe-acel pământ !

Cu-a lui falnice luni ine.
Fulgerul din ceruri vine,
Ca să nască-n al meu sân
Dorul după tine, ţară.
Carele mai iute zboară
Decât fulgerul divin.

Să respir încă o dată
Aerul cel românesc.
Şi-n câmpia-mbclşugntă
Să văd flo rile cum cresc.

"D cci, o norule ferice,
Te opreşte-n calea ta:
Mă ridică de aice

Să culeg cu flo ri cereşti
Arm onia muzelor;
Şi pe b i ze româneşti
Sărutările d c -a m o r!
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Cum duci pulberea uşoară,
Du-mă, du-mă-n acea ţară
Unde leagănul m i-a stat,
Unde N istrul geme-n valuri.
Prutul spumegă-ntre m aluri
Pe pământul lăudat.
Du-mă, norule iubite.
A colo unde m i-a fost,
încă-n zile fericite,
A prunciei adăpost.
Du-mă, du-mă cu grăbire
Pe-al patriei pământ
Şi-m i găteşte cu iubire
O ri viaţă, ori m o rm â n t!"
N orul trece, norul zboară
Şi se duce-n a mea ţară
Liber, vesel şi uşor !
însă eu din depărtare
îţi trim it o salutare
Şi rămân zdrobit dc d o r !

întoarcerea în ţară
în sfârşit, azi încă-odată
Calcă-n tine-al meu picior,
Bucovină adorată,
Dar - străin şi călător !
După multă, multă vreme.
M ai văd cerul tău senin;
însă inim a ce geme
N u-şi alină-al ei suspin.
De pe ţărmure străine,
M -a suflat un rece vânt,
Să mai fiu încă în tine,

Să-mi alegai meu mormânt;
Şi privirea-m i obosită
Astăzi dacă-o mai pornesc,
Pe câmpia-ţi înflorită.
De m orminte o lovesc !
A stfel, patrie divină.
A l ju n ie i rai sublim,
Tu, frumoasă Bucovină,
A zi îm i pari un ţin tirim !
Deci nu am îndreptăţire
Să mai cat cuibul de-amor.
Sărutări de fericire,
Sau vreo mână de-ajutor.
S-au schimbat de-odată toate,
Şi la trista-m i revedere
N ic i o inim ă nu bate,
Spre-a-mi aduce mângâiere;
Şi-orice ochi ce mă priveşte
Este rece şi uscat Căci acel ce pătimeşte
E curând înstrăinat.
Dcci străin azi. vai de mine !
Plâng amar şi mă gândesc.
O r de n-am visat în tine
Vre un vis dumnezeiesc ?
Oare n-am avut vreodată
Cuibul meu, d ivin azil.
Unde-o maică adorată
Se-ngrijea de-al ci copil ?
N-am avut şi eu în lume
Partea mea de viito r,
A m ic i buni, stare şi nume.
Dumnezeu, noroc şi-amor ?
Când cu drept a putut bate
Şi-a mea inim ă de foc.
Pentru-a ţării libertate,
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Pali ic alunei nu arc.
Precum nu are sfârşit.
Vesel ia-nsulleţcşte
Cer. natură şi pământ.
Iar pe cel ce pătimeşte
II condamnă la mormânt !

Pcntru-al fra ţilo r noroc ?
Ba, curând mi-aduc aminte
Dc-un vis dulce ce-a trecut.
Când a v ie ţii daruri sfinte
Toate-n ţara-mi le-am avut.
Iată, încă, casa-mi mică.
De departc-o am zărit.
Cum zăreştc-o rândunică
Locul cuibului zdrobit.

DATE BIO-BIBLIOGRAFICE
1838

Casa stă ca mai nainte,
Dar în ea sunt fe riciţi
A lţii care mai fierbinte
Astăzi poate sunt iubiţi,
însă maica adorată
Şi co pilu l ci cel blând.
Care m ie-m i zicea tată
Dorm acum într-un mormânt.
Şi cu ei azi în mormânt
Doarme suvenirea mea.
Pentru cei ce un moment
Pare că m ult mă iubea,
încât rece mi se face.
Sângele-mi a îngheţat !
Pentru mine cerul tace.
Omenirea s-a schimbat.
Şi natura ce-m i vorbeşte
Despre visul ce-a trecut,
Prutul care-mi mai şopteşte
A l său m urm ur cunoscut.
Şi prin crengi ce se înclină
Chiar Z e firu l cel divin.
Toate-mi spun, o Bucovină,
Că de-acum îţi sunt străin !
Căci durerea când e mare.
în hotar nemărginit.

"C A /U I " DIMITRIE PETRINO

1848 - 1850

1859

se naşte, la Rujniţa - Soroca. în
Basarabia.
Dimitrie
Petrino,
fiu
al
proprietarului Petrachi Petrino şi al
Eufrosinei. fiică a lui Doxachi Hurmuzachi
din Bucovina; învaţă in familie, îndrumat
întâi de mama sa, şi. apoi, de studentul
teolog bucovinean Niculai Sbiera sau de
fratn mamei sale, Constantin şi Gheorghe
Hurmuzachi, se pare că a urmat, fără să
le finalizeze, şi cursuri universitare în
Germania;
familia Petrino se află la Cernauca, venind
în contact cu refugiaţii moldoveni şi
araelem, poposiţi, temporar. !a conacul
Hurmuzăcheştilor.
familia Petrino se stabileşte la Cernauca,
moştenită de la Doxachi Hurmuzachi,
Dimitrie
Petrino
moşteneşte
averea
contelui Petrovici de Armis. fratele tatălui
său. şi, începând de prin anii 1859 - 1860,
se va complace intr-o viaţă de dandy
boem, călătorind prin Europa ( Viena.
Berlin. Florenţa, Paris ) şi. reuşind să
risipească întreaga avere, va ajunge, întrun timp record ruinat fizic, moral şi
material,

1864 ( septem brie):

işi face prezenţa in capitala Moldovei,
laşi.

1865 ( fe b ru a rie )

e dorobanţ la Botoşani şi, după expresia
lui G Călinescu, " ii stătea bine uniform a";
se căsătoreşte, fără învoirea părinţilor, cu
Victoria, fiică a baronului Buchenthal din
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1867 ( 8 septem brie):

1868
1875:

Mihalcea ( Bucovina ), căsătoria oficiinduse la Odesa;
ii moare soţia, iar nu peste multă vreme,
şi copilul, ceea ce-i provoacă grave
accente de durere, convertite liric în
volumul Flori de mormânt,
devine membru al Societătii pentru
Literatura şi Cultura Română în Bucovina,
părăseşte Bucovina şi se stabileşte la laşi;
în acelaşi an, in luna iulie, e numit director
al Bibliotecii Centrale din laşi, in locul lui
Mihai Eminescu căruia, pe fondul unor
resentimente mai vechi dar şi manevrat
de alţii, îi intentează un proces pentru o
pretinsă sustragere de cărţi şi mobilier din
patrimoniul bibliotecii, proces clasat din
lipsă de probe; rosteşte un discurs
incendiar împotriva Imperiului Habsburgic
şi publică, in "Convorbiri literare", poeziamamfest La mormântul lui Grigore

Ghica Vodă,
1876 ( noiembrie ) - 1877 ( februarie ): este suplinitor la Catedra de Literatură
Română a Facultăţii de Litere din laşi;
1878 (2 9 a p rilie );
încetează
din
viaţă
la
Spitalul
Brâncovenesc
din
Bucureşti.
fiind
înmormântat.
in
prezenţa
lui
M
Kogălniceanu (
care-l numise "bardul
Bucovinei" ) şi a lui C A. Rosetti, la
Cimitirul Şerban Vodă din Bucureşti. Mihai
Eminescu îi eternizează memoria, în
ziarul "Timpul"
( din 4 mai 1878 ), prin
următorul
NECROLOG
D im itrie P e trin o, cunoscut şi sub epitetul tic b a rd al B ucovinei, a
in c iln t din viaţă sâmbătă
29 aprilie la I oră după amiazăzi in spitalul
Brănco\i>ncsc.Luni la 4 orc i s-a făcut înmormântarea la c im itiru l Şerban-Vodă.
după un se m e ni funebru o ficia t în biserica Doamna Bâlaşa.
I .im ilia sa e originară din M oldova, dc unde trecu in Basarabia rusească
şi de aici i i i Bucovina, unde a fost născut D im itrie. insural foarte dc tânăr cu
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frumoasa fiică a baronului de Biicltenthal - boier român din Bucovina - fu adânc
lovit de moartea soţiei sale. in amintirea căreia a scris cele dintâi şi cele mai
bune poezii: Flori de mormânt. M icei broşuri îi urmă în curând un volum mai
marc, Lum inc şi umbre, apoi un poem epic, scris sub impresia lui Rolla al lui
A lfrc d dc Musset. intitulat Râul Puţin după aceasta trecu din Bucovina în
M oldova. Un defect, rezultat din tifos, adecă surzirea deplină dc amândouă
urechile. îl făcea im propriu pentru însărcinări publice de o activitate mai întinsă.
Incă m inistrul Maiorescu îl numise director al bibiiotecci din Iaşi. Precum merg
lucrurile la noi, unde orice talent, fie poetic, fie artistic in genere, c atras în
vârtejul ju c ă rilo r politice, tot astfel s-a întâmplat că şi Petrino a fost ademenit
prin făgăduinţe, târât în vârtejul vie ţii politice şi tot prin instigaţiile coteriei
politice carc îl captivase, a fost îm pins la publicarea mai m ultor iucruri cc erau
mai prejos dc demnitatea unui adevărat talent, in această vreme a publicat două
poeme din care una. La gura sobei, e bună, cealaltă. Legenda nurului, c slabă.
Cea din urmă poezie a sa a fost publicată in "România liberă" şi cuprinde o
persiflare a unei poezii a lui Vasile Alecsandri, încât se vede că înrâurirea no ilo r
săi am ici îl dusese din rău in mai rău. Dar. în sfârşit, de m ortuis n il nise bene.
Talent a avut, poet era ! Cât despre celelalte calităţi ale caracterului, nu a
inteligenţei, ele astăzi tui mai sunt. E bine chiar că de la cci mai m ulţi oameni
cari se deosibesc întrucâtva de turma cea marc şi neagră, dc turma celor răi şi
m ărginiţi totodată, nu rămân în urmă decât faptele inteligenţei.
înmormântarea poetului D im itrie Petrino a fost sim plă şi tristă. Câţiva
am ici p o litic i şi câţiva stim atori ai talentelor Iui, cu totul vreo douăzeci de
persoane, erau adunate îm prejurul coşciugului. D. N. loncscu a rostit un discurs
funebru plin de vervă declamatorie; a vorbit despre drepturile României asupra
Bucovinei, despre regimentul al treisprezecelea de dorobanţi, despre hotărârea
rom ânilor de a nu ceda Basarabia; ne-a spus că răposatul, fost m ilionar de mai
m ulte ori şi născut baron, a risip it avere, a lepădat titlu şi rang, şi-a părăsit ţara.
fiindcă era democrat şi voia să trăiască ca democrat, fiindcă dispreţuia
deşertăciunea lumească şi îşi iubea naţiunea.
Cât dc trist e a vedea un poet mort şi a-i asculta panegiricul, în carc
numai despre poet nu se vorbeşte ?
in o viaţă atât de bogată şi atât de /bucm inata, d. N. louescu nu a găsit
decât un hârb democratic !
(Apud M. Eminescu - OPERE, voi. X. Bucureşti, Editura Academiei Române,
1989, p 8 5 )
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*
*

*

10.

Colaborări la

"Albina" ( Viena ), "Albina Pindului" ( Bucureşti ),
"Apărătorul legii" ( laşi ), "Convorbiri literare" ( la ş i). "Curierul" ( laşi ), "Familia” (
Pesta ), "Revista contimporană" ( Bucureşti ), "Revista |um m ef ( Bucureşti ),
"Revista literară şi ştiinţifică" ( B ucureşti). "România liberă" ( B ucureşti)
Bibliografie Flori de mormânt. Cernăuţi, Tipografia Eckhardt, 1867,

Prolog compus şi rostit de D. Petrino la deschiderea concertului ce s-a dat
în 27 ianuarie 1869 în Cernăuţi spre folosul Fundăciunii Pumnulene.
Cernăuţi, Tipografia Eckhardt, 1869, Puţine cuvinte despre coruperea limbii
române in Bucovina. Cernăuţi, Tipografia Bucoviecki, 1869. Lumine şi umbre,
Cernăuţi, Tipografia Bucoviecki, 1870; Râul, Cernăuţi, Tipografia Eckhardt,
1875; Discurs rostit la serbarea funebră ce s-a ţinut în laşi la 1 octombrie
1875, laşi, Tipografia Goldner, 1875; La gura sobei, laşi, Tipografia Goldner,
1876; Legenda nurului, laşi, Tipografia Goldner, 1877, Poeme, cu o prefaţă de
George Sion, laşi, Editura Şaraga, 1894; Poezii alese, cu o prefaţă de Nicolae
lorga, Vălenii de Munte, Tipografia Neamul românesc, 1908, Documente
literare junimiste, îngrijite şi prefaţate de Dan Mănucă, laşi, Editura Junimea,
1973 •
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UN RF.COURS NECESSAIRE- LE "C A S " D IM IT R IE PET RIN O
- resume Tout en mettant face a face les opinions historico - litteraires pour et contre
Petrino et tout en usant de l'appreciation de Mihai Eminescu "il cut du talent, il fut
poete") l'auteur de l'article que voici considere que ce poete a ete juge avec trop de
severete meme pas les plus competents critiques et historiens litteraires de chez nous
Et si dans les verdits de ceux-ci on peut deceler des appreciations positives aussi, c'est
signe que la remise en question et la re-evaluation du "cas". commancee il y a
longtemps. s'impose avec necessite On propose l'analyse et l'appreciation de la
creation ( oubliee ) de Petrino, tout en eludant les incident biographiques qui, par
l'insertion de l'extralitteraire, ne sont pas a son avantage.
En tant que premiere base de discussion on propose un echantillon de poemes
du volume anthologique "Lumiere et ombre" ( Cernăuţi, 1870 ). la selection appayant
surtout sur le reverberations patriotiques, actuelles encore. qu'emane la lyrique de
Dimitrie Petrino, congue pendant la septieme decennie du siecle passe, c'est-a-dire le
moment ou l'on assiste au lancerment de la cr6ation d'Emmescu. Le travail est complete
par un curriculum vitae et une bibliographie strictement necessaires
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UN DOCUM ENT R E F E R IT O R LA
S EM IN A RU L O R T O D O X CERNĂUŢEAN

seminariştii şi profesorii lor, dar şi atenţia acordată rectorului seminarului in
contextul dialogului de factori implicaţi in contract
Asemenea documente vin să aducă o anume culoare de epocă,
relevând şi o imagine a mentalitătii şi modului de viaţă de atunci. Redăm in
continuare textul integral al documentului ce se găseşte în arhiva muzeului la
numărul de inventar 4635
Textul documentului

GEORGE OSTAFI - OST

in bogata arhivă a Muzeului Naţional al Bucovinei există un document
din anul 1868. an de mari înnoiri şi izbânzi in lupta bucovinenilor pentru
autodeterminare, care relevă anumite aspecte ale relaţiilor administrative - şi nu
numai - de la acea dată dintre Seminarul Ortodox din Cernăuţi şi stăpânire.
in anul 1786 lua fiinţă la mănăstirea Sfântu llie. lângă Suceava, o şcoală
clericală, în timpul păstoririi episcopului Dosoftei La Suceava ea a funcţionat,
stârnind în jurul ei îndoieli şi chiar controverse aprinse prin afluxul de profesori
sârbi, până în 1789 când a fost mutată la Cernăuţi şi declarată Seminar
Teologic.
Ca toate şcolile din Bucovina şi aceasta a fost creată şi finanţată de
către Fonjjul religionar greco - ortodox, patronat de însuşi împăratul.
Astfel, documentul de faţă ne prezintă un contract, sau tratat cum i se
spunea în epocă, dintre conducerea Chesaro - crăiască a Ducatului Bucovinei in
numele fondului religionar greco - ortodox şi un antreprenor pe numele său
Mattias Kunzelmann, urmând ca acesta să desfăşoare activitatea de hrănire in
regim cantină a elevilor şi profesorilor de la Seminarul greco - oriental din
Cernăuţi.
La 21 septembrie 1867 fusese promulgată o nouă constituţie imperială,
care era mult mai generoasă cu naţiunile supuse şi cu drepturile lor de
emancipare şi aut determinare. Fusese înnoit şi aparatul juridic şi de asemenea
din punct de vedeie confesional Viena lăsase mai multă libertate bisericilor
neoficiale, adică necatolice.
Astfel se simte în Bucovina, şi asta transpare şi din document, o
oarecare înviorare Activităţile economice fiind întotdeauna un indicator al
libertăţii cugetului descătuşat al celor ce le practică. Chiar dacă Eugenie Hacman
a făcut mult rău ortodocşilor români din Bucovina în nemăsurata lui sete de
atingoro a vârfului ierarhiei bisericeşti, el a fost totuşi un priceput administrator şi
ctitor Nu este întâmplător că în document, deci în “ ontract, un punct anume
specific,1 să se ţină cu străşnicie seama de specificul naţional al meselor de
sărbători, mai ales că este lesne deductibil că Mattias Kunzelmann nu era de
naţionalii, ito română, fiind probabil german. De asemenea modul foarte clar şi
riguros, dc altfel specific austriecilor, de a defini clar relaţia dintre contractanţi şi
beneficiar denotă o grijă mărită atât pentru calitatea mesei ce o vor servi
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Tratat

Num ărul 9659 pe 1868

închciat intre conducerea chesaro crăiască a Bucovinei în numele Fondului
R eligionar Greco-ortodox pe de o parte, şi domnul Mattias Kunzelmann dc
cealaltă parte privind activitatea acestuia de a hrăni elevii internişti ai
seminarului grccoortodox din Cernăuţi şi pc profesorii acestora in perioada l
septembrie I868 - august 1869 inclusiv, cu co n d iţiile ce trebuiesc respectate:
1. Conducerea ţării, in numele Fondului Religionar Greco-ortodox,
încredinţează hrănirca interniştilor seminarişti şi cadrelor didactice, in
răstim pul de la I septembrie I868 până la sfârşitul lui august 1869,
dom nului Mattias Kunzelmann. distribuindu-i-se 75 de crăiţari noi. adică
75 dc crăiţari Monedă Austriacă pc / i de persoană.
2. Se obligă num itul antreprenor să administreze hrănirca profesorilor şi
sem inariştilor interni în perioada mai sus pomenită, astfel:
a. Fiecare internist va p rim i la prânz patru, iar seara trei feluri de mâncare
după felul în care stabileşte rectorul cu antreprenorul porţionarca lunară.
b. La m icul dejun o ch iflă având greutatea de una jum ătate uncie vieneză.
c. Fiecare porţie de carne dc vită gătită. Iară a socoti oasele, şaizeci, iar
peştele douăsprezece uncii vieneze.
T

D in m eniul de prânz, in zilele de sărbătoare şi dum inica, al patrulea fel
trebuie să fie friptura.

4.

Pâinea de grâu sau secară, foarte bine coaptă, se va servi la prânz î i t porţii
de douăzeci şi doi, iar scara de douăsprezece uncii vieneze greutate.
Toate alimentele ce nu s-au consumat vor rămâne în seminar, iar la servirea
mesei, fa rfu riile adânci vor fi întotdeauna pline.

5.
6.

7.

Aşa cum scrie in reţetar, la punerea mesei toate felurile dc mâncare vor II
aşezate pc masă în fiecare zi a săptămânii, cu excepţia celor din carne de
porc, care vor fi aşezate doare in situaţii deosebite, iarna.
în c c lc l2 zile dc sărbătoare anuale vor II la prânz cinci şi seara trei feluri dc
nâncare diferenţiate clar ca lita tiv de mâncărurile din celelalte zile.
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8.

9.

Pe parcursul cel ■ irei / ile de Paşte. antreprenorul va respecta tradiţia
naţionala, greutatea m icului dejun va II mărită, astei că flecare internist va
căpăta cinci uncii vieneze de şuncă, cinci uncii vieneze de căinaţi, cinci
uncii vieneze friptură de m iel, cinci uncii vieneze de unt. cinci de brânză,
două ouă şi două sortimente de prăjituri ( coptură ) ajungând până la 10
uncii vieneze de persoană.
Intre m eniul interniştilor şi al cadrelor didactice nu va exista nici o

deosebire cantitativă sau calitativa.
10. Antreprenorul este obligat ca in tim pul posturilor din anul alim entar să
servească numai mâncare dc post, fără ca in acest caz să ridice vreo
pretenţie peste costul obişnuit sau să mărească preţul abonamentului.
11. Antreprenorul se obligă să pună in supa de vită o cantitate adecvată de
bulion, astfel ca sâ Ile suportabilă. In cazul in care ea va li servită şi la
prânz şi seara, bulionul va li pus cu foarte puţin tim p inainte. Dacă un fel
de mâncare de la prânz, în întregime, sau numai anumite p o rţii, este
considerat de către un profesor ca necomestibil, sc aruncă, şi cu aprobarea
rectorului, acelora carc au mâncat cu un fel de mâncare mai puţin la prânz,
seara li sc va servi în compensaţie mai multă mâncare.
12. Pentru interniştii bolnavi, antreprenorul va avea indicaţie de la medic
pentru feluri de mâncare mai uşoare, la m icul dejun, ora 8, o zeamă de
carne sau zeamă de orz. la prânz, la ora 11 trei feluri şi seara la ora 6 de
asemenea trei fe lu ri de mâncare şi de asemenea de câte o ri pe zi mai este
necesar zeamă de carne sau de orz. după indicaţiile medicului.
13. Masa de prânz se stabileşte la 12 şi un sfert, iar cea de seară la 7 şi un sfert.
Sc va avea Hi vedere dacă există vreun fel de mâncare nedorit.
14. Antreprenorul este racordat la canalizarea de apă potabilă a oraşului şi
trebuie să o achiziţioneze la costul şi la puritatea normală.
15. Pentru fiecare in d ivid care părăseşte seminarul sau este exclus, pe parcursul
absenţei nu se alocă bani.
If> Se va asigura antreprenorului şi slugilor sale. în cadrul seminarului, o
locuinţă cu două camere, o bucătărie, o sufragerie, beci şi o curte.
17. Antreprenorul nu poate avea alţi abonaţi la cantină şi mupoate subînchiria
unui străin o parte din lociunţa descrisă mai susu.
18. Antreprenorul este obligat să prezinte certificatele ( referinţele ) slu g ilo r
spic vedere rectorului, iar în caz de purtare rea ele vor părăsi, la ordinul
acestuia, seminarul.
I ‘>. IV toată durata contractului, antreprenorul nu poate mări preţul
abonamentului de masă. însă conducerea chesaro crăiască a ţin utului este
lib c u sa anunţe scris rezilierea contractului cu trei luni inainte, chiar dacă
antreprenorul nu a Operat m odificări de tarife.
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20. Se vor opri antreprenorului 1300 guldeni în hârtii de valoare drept garanţii
pentru respectarea tuturor punctelor tratatului şi pentru compensarea
tuturor daunelor, in legătură cu tacâmurile şi vesela, produse de el şi slugile
sale.
21. Antreprenorul va depune cauţiunea negociată la punctul 20 la Banca
chesaro crăiască naţională a Bucovinei.
22. Restituirea se va face de către banca naţională din Cernăuţi, la sfârşitul
fiecărei luni. din partea rectoratului şi a contabilului şef al seminarului
trebuind adusă dovada către conducerea ţârii, asupra ca lită ţii meselor şi
respectarea gram ajului conform tratatului.
23. Rectoratul sem inarului are de altfel dreptul să reţină antreprenorului ultim a
rată din plata abonamentului până la evaluarea şi predarea întregii cantităţi
de veselă şi tacâmuri.
24.

25.

26.
27.
28.

Dacă Fondul Religionar Grccoortodox consideră că antreprenorul nu
respectă parţial sau integral contractul atunci această afirm aţie poate li
determinată ca justă numai dc stăpânire, fondul neputând să oprească pc
antreprenor să continue exercitarea drepturilor contractuale, sau dacă
antreprenorul întocmeşte una sau mai m ulte oferte de vânzare pc riscul şi
cheltuiala sa, cheltuielile suplimentare urmând a 11 recuperate din averea sa
şi in special din cauţiunea pe care o va înregistra ca expirată. La rclicitare,
trezoreria superioară este liberă, conform circum stanţelor existente, să
accepte un preţ superior preţului fiscal sau să stabilească un preţ in iţia l ( de
strigare ). Iară ca prin aceasta antreprenorul devenit astfel reziliat al
contractului să fie chemat şi Iară să aibă dreptul să înainteze contestaţii la
preţurile emise de Trezorerie sau îm potriva consecinţelor ju rid ic e ale
fe lic ită rii efectuate. Antreprenorul este răspunzător pentru toate pagubele
produse trezoreriei prin rclicitare Iară a putea emite nici cea mai mică
pretenţie ia vreun câştig rezultat din ea.
Să aibă mare grijă ca antreprenorul să cunoască şi să-şi exprim e liber
o p in iile asupra tuturor punctelor acestui tratat, astfel ca hotărârea să fie
legală şi să se vegheze asupra respectării lui integrale.
Se va lua dc la antreprenor obligatoriu şi consimţământul dreptului de
m oştenitor al acestui perimetru în caz dc moarte.
Antreprenorul îşi va procura singur lemnele trebuincioase.
Pentru încredinţarea că antreprenorul respectă cu stricteţe tratatul,
stăpânirea va institui o comisie permanentă de verificare a mâncării.
Comisia va 11 compusă din: I. Un reprezentant al puterii care să se
întâlnească cu referenţii conducerii ţării. 2. Rectorul sem inarului. 3. Un
com isar cucernic de la consistoriul greco ortodox. 4. 2 medici. Această
com isie va avea permisiunea să inspecteze stabilim entul seminarului.
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aihcolele alimentare, locul de depozitare, modul de preparare,
convingându-se de respectarea contractului de către antreprenor.
Antreprenorul este obligat să prezinte com isiei toate alimentele, modul de
pregătire al mesei, tacâm urile şi modul de servire la masă, să o îndrum e ori
dc câtc ori doreşte şi să îi furnizeze orice inform aţie. După fiecare inspecţie
comisia şi antreprenorul vor analiza dacă sunt respectate sau nu normele
din tratat cu p rivire la gătit şi servit a fe lu rilo r de mâncare, concluzii pc
care îm puternicitul po litic le va comunica stăpânirii. De asemenea
îm puternicitul p o litic arc dreptul, singur, sau împreună cu un alt membru al
com isiei să ceară m edicului să controleze mâncarea sem inariştilor şi să
raporteze concluziile stăpânirii.
29. în d e fin itiv antreprenorului trebuie să-i fie dc la sine înţeles că odată
încheiat acest tratat, orice neînţelegere dintre fondul religionar ca reclamant
şi cel cc asigură aprovizionarea şi prepararea hranei va fi reclamată
organului adm inistrativ şi procuraturii financiare şi funcţie de specificul
diferendum ului, acestea vor trim ite persoana calificată, cunoscătoare a
dreptului, cu compctenţa de a-l soluţiona. Redactarea acestui tratat se face
în trei exemplare, antreprenorului revenindu-i unul cu tim bre fiscale
ştampilate, fără drept dc tăgadă, sub dovada a două semnături şi întărită cu
s ig iliu l puterii.
Cernăuţi 25 august 1868
ca dovadă
Mathias Kunzelmann
E m il T a ukiro w
Josef Kastcl

N r. 9990 al stăpânirii c.c. Cernăuţi 29 august 1868
semnat indescifrabil

F.1N D O K U M EN T AUS DEM JA H R E 1868 U BER D E R JU R ID IS C H E N
D EN K W E ISE IN BU K O W IN A

- Zusammenfassung Der verliegende Aufsatz behandelt ein Dokument aus dem Jahre 1868. Dieses
bustnht aus einem Vertrag zwischen dem Gr.-Orthodoxen Religions-fonds der Bukowina
und emem Unternehmer, in bezug auf die Zubereitung und den Absatz der Nahreung fur
Pro(<.‘:;soren und Studenten an der Kantine des gr.orth. theologischen Seminars zu
Czernowitz

UN DOCUMENT REFERITOR LA SI MINARUL CERNĂUŢEAN
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Das Dokument weckl Interesse in Sinne der juridischen Denkweise aus dom
frischen Herzogtum in der Zei! der vielseitigen Emanzipation der BevOlkerung dor
Provinz.
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DIN CORESPONDENŢA LUI ION NISTOR,
S C R IS O R I DE LA SEXTIL PUŞCARIU
D O IN A H U ZD U P

Este binecunoscut că un important izvor de informaţii în cercetarea
biografiei unor oameni de seamă il reprezintă corespondenţa primită sau trimisă
şi rămasă posterităţii. Acesta e, din fericire, şi cazul corespondenţei adresate lui
Ion Nistor Păstrată in Arhivele Statului din Cernăuţi1, ea cuprinde aproximativ
600 de scrisori, primite de Ion Nistor în perioada 1905 - 19392
Corespondenţa provine de la instituţii româneşti sau din străinătate (
edituri, redacţii, societăţi, muzee şi alte organisme culturale, etc. ) şi, în cea mai
mare parte, de la persoane particulare3 Dintre acestea, multe sunt nume ae
rezonanţă ale vieţii culturale şi politice ale secolului nostru, ca de pildă: Gh I.
Brătianu, Al. Brătescu-Voineşti. Romulus Cândea. Traian Chelariu. Nicolae
Grămadă, Vasile Grecu. Maximilian Hacman. Nicolae lorga, Claudiu Isopescu,
Vasile Loichiţa, Vladimir Mironescu, Constantin C. Moisil, Leca Morariu, Grigore
Nandriş, Alexie Procopovici, Sextil Puşcariu, Vladimir Repta, George Rotică, T.
V. Stefanelli, George Tofan, lorgu Toma, Al Vitencu, Eduard Zaharia ş.a.
Simpla enumerare a acestor nume este elocventă pentru a ne sugera bogăţia şi
valoarea istorică a fondului, cât şi legăturile deosebit de ample pe care Ion Nistor
le-a avut în tot spaţiul românesc şi în afara acestuia Scrisorile reprezintă un
valoros tezaur de informaţii menite să întregească şi, nu de puţine ori, să
lămurească anumite aspecte din viaţa şi activitatea lui Ion Nistor ( 1876 - 1962 ).
El a fost unul dintre cei mai mari istorici din prima jumătate a veacului, animator
şi îndrumător cultural, om politic, ctitor al României întregite4. Ion Nistor a fost.
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prin întreaga sa activitate, aşa cum aprecia Alexandru Zub, "una clin accic
personalităţi care au avut de spus un cuvânt greu in problematica societăţii
româneşti din prima parte a secolului X X "5.
In cele ce urmează, vom prezenta câteva scrisori adresate de Sextil
Puşcariu lui Ion Nistor, în perioada 1911 -1 9 1 96.
Personalitate polivalentă a ştiinţei şi culturii româneşti, Sextil Puşcariu (
1877 - 1948 ) a desfăşurat o prodigioasă activitate ca profesor universitar,
lingvist şi filolog de renume european. întemeietor al Muzeului Limbii Române, al
revistelor "Dacoromania" ( 1921 - 1948 ), şi a cotidianului "Glasul Bucovinei" (
1919 - 1940 ). A fost, totodată, iniţiatorul şi conducătorul, în perioada 1906 1929, a cercetărilor pentru elaborarea unor opere monumentale ca: Dicţionarul
Limbii Române, Epoca veche, Etudes linguistiques roumaines7
intre Ion Nistor şi Sextil Puşcariu a existat o strânsă prietenie, fiind
animaţi până la Marea Unire de aceleaşi idealuri. De altfel şi după 1918, până la
plecarea lui Sextil Puşcariu la Cluj, in august 1919. ei se vor ?fla de aceeaşi
parte a baricadei politice8. Acest fapt este dovedit şi de tonul amical din scrisori.
Primele aouă scrisori datează din anul 1911. Ele ne ofe a noi informaţii
privitoare la ocuparea de către Ion Nistor, în 1912, a Catedrei de ' storia Europei
sud-estice cu deosebită consideraţie asupra istoriei românilor", ia Universitatea
din Cernăuţi. Este relevat, încă odată, concursul lui Sextil Puşcariu pentru ca nou
înfiinţata catedră să fie ocupată, după cum o cereau exigenţele momentului, de o
personalitate cu "reputaţie ştiin ţifică bine stabilită şi un temperament dc
luptător"9 ( naţionalist s. n. ), care să o subordoneze intereselor româneşti în
Bucovina. De asemenea, aflăm despre implicarea lui Ion Nistor într-o serie de
acţiuni ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina.

* Arhivele de Stat, Regiunea Cernăuţi, Ucraina, fond personal "Ion Nistor” , inv 988. Fondul este

5 Ibidem, p 36.
c
Ele sunt cuprinse în dosarul 266 al fondului personal Ion lancu Nistor. care conţine, conform

format din 274 de dosare Dosarele 58 - 273 cuprind corespondenţă

înscrisurilor oficiale, 25 de scrisori adresate de către Sextil Puşcariu lui Ion Nistor. în perioada 1911

• <:<m mai veche scrisoare datată este din 1905. iar cea mai recentă din 1939

- 1922 Unele reprezintă simple telegrame sau scrisori de felicitare, iar altele, după părerea noastră,

' i > prezentare succintă a fondului este realizată de Dragoş Olaru, în articolul S criso ri către Ion

au fost clasate in mod eronat in dosarul cuprinzând corespondenţa primită de la Sextil Puşcariu,

lancu Nistor. in Glasul Bucovinei, Revistă trim estria lă de istorie şi cultură. Cernăuţi -

având alţi emitenţi Mărturii documentare din acest dosar au fost publicate deja de către Dragoş

Bucuro'jti. nr 1. 1994. pp 1Q2 - 112 Mulţumim şi pe această cale d-lui Dragoş Olaru pentru

Olaru. S criso ri către Ion Nistor. în Mioriţa, Cernăuţi, an I, nr 2, iunie - iulie 1992. pp. 9 - 11

concutMil nc ordat in consultarea fondului

' Ion Negură. Sextil Puşcariu - anim ator şi îndrum ător în viaţa culturală a Bucovinei. în

^ Pentru r. bibliografie de referinţă asupra vieţii şi activităţii lui Ion Nistor. un tabel cronologic şi o

Suceava. V, 1978. pp 421 - 434

bibliografii’

8 Sextil Puşcariu. Memorii. Bucureşti. 1978 şi Câteva Scrisori, in Omagiu lui Ion N isto r ( 1912 -

m •leoiivâ

a operei, vezi Ion N istor ( 1876 - 1962 ) volum îngrijit de Alexandru Zub la

implimro.i ,i froi decenii de la moartea istoricului şi omului de stal. ed Universităţii "Al I Cuza . laşi,

1937 ), Cernăuţi. 1937, pp 1- 2 1

1993, p. 136

9 Ibidem, p 2.
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Celelalte două scrisori datează din anul 1919. în perioada 18 / 31
decembrie 1918 - 4 aprilie 1919, Ion Nistor era ministru secretar de stat, fără
portofoliu, în guvernul naţional - liberal Ion I. C. Brătianu10.
în acel moment, Sextil Puşcariu deţinea funcţia de decan al Facultăţii de
Filosofie din Cernăuţi şi director al cotidianului Glasul Bucovinei11. Scrisorile se
referă la situaţia de după Marea Unire în Bucovina, la dificultăţile procesului de
integrare a acestei provincii în structurile economice, politice şi culturale ale
statului naţional român unitar, în care Ion Nistor, în calitatea sa de ministru, era
profund implicat. De aceea, ele au caracterul unor adevărate rapoarte de
activitate. De asemenea, aflăm amănunte referitoare la "culisele" trimiterii
reprezentanţilor Bucovinei la Conferinţa de Pace de la Paris, preocupările privind
întemeierea Partidului Democrat al Unirii din Bucovina şi ale înfiinţării expresiei
publicistice a Institutului de Istorie şi Limbă de la Cernăuţi - Codrul Cosminului.
Numeroase sunt şi informaţiile privitoare la viaţa internă a cotidianului Glasul
Bucovinei.
Deosebit de importante sunt e.ementele cu privire la şyoluţia conflictului
dintre Ion Nistor şi lancu Flondor ministru delegat cu administraţia Bucovinei,
cu reedinţe la C e rn ă u ţi).
Este vorba de confruntarea celor douc puncte de vedere cu privire la
integrarea Bucovinei în cadrul României întregite. Primul este cel al naţionaliştilor
integrişti, adepţi ai lui Ion Nistor - între care şi Sextil Puşcariu - grupaţi în jurul
Glasului Bucovinei, iar din septembrie 1919 sub stindardul Partidului Democrat
al Unirii din Bucovina. Conform acestuia, în opera de reedificare naţională se
punea un accent deosebit pe regatul României, văzut ca factor eliberator, căruia
urmau să i se subordoneze deplin provinciile din fosta monarhie habsburgică,
întreaga activitate fiind subordonată ideii de stat român naţional şi unitar12. Cel
de-al doilea este cel autonomist, al lui lancu Flondor şi partizanilor săi, conform
căruia, după cum se exprima însuşi Flondor, până la unirea ( integrarea - s.n. )
definitivă va trebui să treacă un timp de tranziţie, în care fiecare provincie urma
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reşedinţa la Cernăuţi, va fi ocupat, la 4 aprilie 1919, de către Ion Nistor Acest
moment a marcat triumful naţionaliştilor integrişti în lupta cu autonomiştii15.
Semnificative atât din punct de vedere memorialistic cât şi istoric, aceste
scrisori contribuie la clarificarea unor momente istorice şi, totodată, la întregirea
personalităţii politice şi culturale a celor doi corespondenţi.
I
Iubite d-le N istor,
Comisiunea a ţinut şedinţa ieri săptămână. S'a ales raportorul ( H. - F . )
şi s'a hotărât să se ceară de la Jirecek16, Xenopol şi Bogdan, păreri despre
candidaţii care pot fi recomandaţi.
Lui Bogdan şi lui Xenopol le voiu scrie chiar azi; cel dintâi m i-a scris el
să mă întrebe cum stă afacerea com unicându-mi că numai pe D-ta te recomandă.
A ltu l nici nu cred că poate veni în combinaţie.
M 'am m irat de M ilk o v ic z 17, care în zilele trecute, văzându-mă mi-a
spus: "Ich glaubc das nam den N isto r unico loco vorschlagen soli. Das ist eine
selbst verstăndliche Sache"18.
Te voiu ţinea în curent cu cursul afacerii.
S'auzim de bine,
al D-tale devotat prieten
Puşcariu

Cernăuţi 5 /X I 1911

( Arhivele de stat din Cernăuţi, Ucraina, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 226, f. 1 .)
II

să-şi păstreze un fel de autonomie a sa13.
Aceste diferenţe de "metodă, principii şi concepţii"14 vor avea ca
deznodământ. în aprilie 1919, demisia lui lancu Flondor şi retragerea sa din viaţa
politică. Postul acestuia, de ministru delegat cu administraţia Bucovinei cu

Iubite D-le N istor,

Slelian Neagoe. Ion N istor.?_cel mai mare isto ric şi om p o litic al B ucovinei. Studiu
biobibliografic, in Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Buci.reşti, 1991, p. XIV.
11 Ion Negură, op. cit., p. 433.
12 Mihai Ştefan Ceauşu, Ion Nistor, luptătorul pentru Unirea Bucovinei cu România, in Ion
N istor ( 1876 -1962 ). volum ingrijit de Al. Zub.... pp. 110-121.
13 Sextil Puşcariu, M em orii..., p. 338 şi vezi Program ul rom â nilor bucovineni, in Bucovina, an I.

15 Ion N isto r ( 18 76-1962 ) , p . 16.
16 losif Jirecek. vestit slavist şi bizantinolog de la Universitatea din Viena, unde a înfiinţat un Institut
pantru Istorie sud-est europeană; este unul din mentorii lui Ion Nistor, la care acesta din urmă şi-a
susţinut doctoratul ( 1909) şi docenţa (1911 ).
17 Milkowicz, profesor de istorie sud-est europeană la Universitatea din Cernăuţi.

Cernăufi. 18 martie 1919, pp. 1 - 2.
14 Alecu Procopovici, Cincisprezece ani de la Unirea Bucovinei. Cernăuţi. 1934, p. 24.

18 "Cred că N istor va II propus aici. Accsta c un lucru dc la sine înţeles.".
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Xenopol a trim is răspuns: te recomandă numai pe d-ta. C eila lţi nu vor
întârzia desigur a răspunde şi imediat vom face recomandarea la M inister19.
Pentru catedra vacantă de botanică, facultatea făcuse propunerea inainte
dc a p rim i scrisoarea d-talc. D -nnl Cosovici n-a fost nici pomenit. De a ltfe l ar II

un îndârjit apărător al integrităţii ţârii. ( Alecu23 la care mă gândeam mai int.iiu
nu ştie franţuzeşte şi ne e indispensabil aici. ) Dacă Flondot nu ccdea/a, il
trim item noi azi pe Vitenco la Bucureşti să vorbească cu tine şi va li nevoie dr
el să-l im pui tu acolo. Nicu Flondor aud că-l aduce cu sine pe picio ru l Roşea24,
probabil ca să-i arate Luvrul şi să şi-l facă recunoscător.

fost şi greu de a-l aduce in combinaţie.
Te rog împărtăşeşte acestea, împreună cu salutări, d -lu i G ram atovici.

Pentru 24 ianuarie s'a aranjat totul. Am anunţat conferinţa ta. Pentru
cazul că tu n-ai putea veni, prepar eu o conferinţă ea sâ te substituesc.
Congresul învăţătorilor nu ştiu încă când sc va ţinea. E vorba dc
săptămâna viitoare. Tofan25 e încă bolnav şi aici avem stare de asediu şi poate
sc va amâna şi mai mult.

A l d-talc devotat,
S. Puşcariu
Cernăuţi IO/XI l () l I
P.S. C om itetul pentru Serbările ju b ilia re a ţinut şedinţa şi a d istribuit d iferite
capitole celor aleşi de com itet ca să redacteze lucrarea. Pentru D-ta: Istoricul
stării culturale inainte de întemeierea Societăţii20.
Arhivele de Stat din Cernăuţi, Ucraina, fond Ion Nistor, inv 988, d. 226, f. 2.
III
Cernăuţi, 3 II ’ l ()
Dragă lancu le.
îndată după prim irea telegram elor tale. dintâiu l-am văzut pe d-nul N icu
Flondor21 şi l-am întrebat când pleacă şi pc cine-l ia cu sine. M i-a răspuns
evaziv, că nu e încă n im ic fixat. După a doua telegramă l-am pus pe V asilică să
întrebe o ficio s pc Flondor şi să-i propună pe V itenco Alexandru22. A răspuns că
asta e treaba lui N icu Flondor pc cine duce cu sine. Sosind şi-a treia telegramă
de la tine, l-am trim is pe dr. Gheorghian la Flondor să-l convingă că trebuie să
meargă acolo un om, care pe lângă franţuzeşte, să cunoască chestiunea şi să Ile

4< %

Situaţia e pc scurt următoarea: D ori cu Lupu merg mână în nu nă, pe cât
m i se pare conştienţi că au să lupte contra lui Flondor. Am impresia că ei ar voi
ca noi să luăm lupta cu Flondor, pentru că "inter duc litigantes..." să ajungă ci in
frunte. De aceea, eu ţin încă în frâu cu "G lasul"26, deşi Flondor27 de repetate
rânduri a dat semnalul dc luptă faţă dc sccrctarii lui. secondat, evident, de D ori Lupu. A rtic o lu l lui Rotică28 în "D acia" a fost o bombă şi iţi Jcagă ţie vina că l-ai
inspirat. A căzut chiar vorba: ori Flondor, ori N istor, ori - ori ! Insă deocamdată
încă nu in public.
A părăriştii. de asemenea, lucrează prin provincie. Cum Tofan e boimfv
şi M orar29 şi Alecu toată ziua angajaţi la "G lasul", din partea noastră n-a
început acţiunea la ţară. Doboş. c,u care vorbii deunezi. nu prea e învoit cu
neactivitatca aceasta.

23 Alexie Procopovici ( 1884 - 1946 ). lingvist şi filolog, profesor la Universitatea din Cernăuţi in
primii am după Unire a fost unul dintre colaboratorii apropiaţi ai lui loan Nistor şi membru al redacţiei
G lasul Bucovinei
24 Arhip Roşea ( 1877 - 1926 ), artist bucovinean; a însoţit delegaţia română la Conferinţa de Pace
de la Paris.
25 George Tofan ( 1880 - 1920 ), profesor secundar, luptător naţionalist şi animator cultural A fost

19 in legătură cu conţinutul acestor scrisori, vezi Lucian Nâstasă. Ion N istor - debutul la Academia
Româna in Ion N istor ( 1876 - 1962 ), pp 105 -111
20 Serbările jubiliare a.e Societăţii pent.„ Cultura şi Literatura Română din Bucovina, preconizate
pentru anul 1912
' ' Nicu l: londor era fratele lui lancu Flondor. A făcut parte din delegaţia română la Conferinţa de
Paco dt> i.i Paris, ca reprezentant al Bucovinei
22 Vitonr o Alexandru ( 1878 - 1962 ), profesor secundar la Cernăuţi Ca urmare a concursului lui Ion
Mstor s-n numărat printre delegaţii şi consilierii, specialişti în probleme etnografice şi geografice,
csre au in . " ’ t delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris Vezi Doina Huzdup. Documente

secretar al departamentului Instrucţiunii publice din cadrul Serv .i j Iu i administrativ local al Bucovinei
( 18/ 31 decembrie rvrilie 1920 ).
^

G lasul B ucovinei apare la Cernăuţi, la 22 octombrie 1918. ca organ de propagandă pentru

unirea politică a românilor de pretutindeni D le u -'r Sextil Puşcariu A reprezentat pivotul grupării
naţionaliştilor integrişti.
Ns,
27 lancu Flondor ( 1865 - 1924 ), luptător activ pentru drepturile românilor bucovineni in timpul
stăpânirii austriece A fost preşedintele Consiliului Naţional Român din Bucovina, având un rol
decisiv în realizarea Unirii Ministru al B'icovinei in guvernul I I. C Brătianu ( 1 8 / 3 1 decembrie
1 9 1 8 - 4 aprilie 1919 ). Conducător al grupării autonomiştilor, care se opuneau in acel moment unor
schimbări in administraţia Bucovinei, impuse de î nprejurări

inedite cu privire la viaţa şi activitatea lui Ion Nistor. Scrisori de la Alexandru Vitencu, in

2® Gavril Rotică ( 1881 - 1952 ), poet bucovinean şi luptător naţionalist.

Succava. XX. 1993. pp 305 - 310

29 Aurel Morariu ( 1886 - 1_

). jurist şi om politic bucovinean, redactor la G lasul Bucovinei
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D in toate accstea vezi că e absolut necesar ca să v ii tu, spre a lăm uri
chestiunea. M ai ales. ţi-a$ arăta m otivele care după părerea mea vorbesc cu noi
deocamdată să ne impunem o oarecare rezervă.
Prin telegraf e foarte greu să comunicăm, căci telegramele trec prin
mâna lui Georgescu care desigur e ciocoit, iar Z adik30 am impresia că nu sc
poate descotorosi de el. Puterea acestuia e foarte mică şi chiar spre a ne pune un
autom obil la dispoziţie până la M ahala ca să putem aduce trei ţărani, au trebuit
depuse insistenţe oficiale.
La "G las" suntem momentan fără hârtie, şi trăim din îm prum uturi. (
Poşta ? ) s-a năm olit undeva pc drum cu vagonul său nr. 5 1959. Prim ind dc la
"Letca" că am un vagon dc hârtie pentru noi, am trim is miercurea trecută pe N.
Grămadă31 cu >6000 ( lei ? ) să-l aducă. Până acuma n-am ştiri de la el.
G reutăţile astea le-am învinge noi, de asta nu te în g riji. N um ai pentru
înjghebarea partidului c absolută nevoie de venirea ta32. Rupe-te, dar, din
Bucureşti şi vino.
T ipo grafia ne face socoteli enorme. La altă tipografic am putea cruţa
z iln ic 300 - 400 de cor. Dă-m i ştire imediat s-o rupem cu Buccvschi ori nu. Cc c
cu C osm inul33 ? Se poate face ceva ? Paralele, prin cheltuielile pentru "Letca"
sunt pc sfârşite.
Cui să trim item "G lasul" la Bucureşti în depozit ? A i vo rb it d-ta cu
Surul ? Telegrafiază şi în privin ţa asta. [...]34
Acum aştept încă un răspuns dc la Tofan, spre a-ţi telegrafia imediat.
Cu dragoste frăţească,
Sextil
( Arhivele de Stat Cernăuţi, Ucraina, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 226, f. 4 - 6. )

10 lacob Zadik ( 1867 - 1970 ), general, comandantul Diviziei a VIII - a a Armateuf?omâne. care la 6
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IV 35
Cernăuţi, in 10. IV I *)19
Dragă lancu Ic,
Astăzi pleacă M itic ă 36 la B u c u r i i, căruia îi încredinţez scrisoarea asta
M ulte n-am să-ţi comunic. De la M v m c iic vei afla amănunte despre situaţia de
aici.
N oi credem, ca tine, că o conducere cu d-nul Flondor şi oamenii lui e
im posibilă: avem vederi prea deosebite. O ricc "împăcare" ar aduce inevitabila
conflicte şi ar fi o petecitură. Dacă situaţia internaţională face mai preferabilă o
astfel de împăcare tem porală.- lucru pe care noi aici nu-l putem judeca - s-ar
putea încerca pentt;u vreo lună încă.
Num ai de una mi-e teamă: în tim pul acesta adm inistraţia locală n-are să
facă decât diletantism adm inistrativ, ca până acuma, încurcând lucrurile atât de
m ult, încât nim eni nu le va mai putea descurca. Toată vremea o va putea
întrebuinţa spre fortificarea situaţiei dc politică internă şi mai ales prin
acapararea tuturor in s titu ţiilo r financiare, încât nc-ar lua puterea cfcctivă. A r
trebui să ne gândim noi serios la lucrul acesta şi în vederea aceasta să vină
sucursala A lb in e i din Sibiu cât mai degrabă încoace. Cu ( indescifrabil ) voiu
vorbi cu ca să fiu în legătură şi cu intenţiile pc carc le aduce el încoace.
M ai e un lucru. Venind d-nul N icu Flondor din Paris, probabil cu
legături ce şi le va 11 procurat el prin prietenii lui jid a n i, vom avea de luptat cu
un adversar mai tare decât frate-său. Şi din punctul acesta de vedere c bine ca
criza să se rezolve mai devreme37.
Sunt convins că noi cu forţele noastre vom putea face lucruri* bune în
ţară. Avem destui băieţi devotaţi şi m uncitori şi sim patii mari pretutindeni. Dacă
vom şti dc la începui să vorbim răspicat cu celelalte naţionalităţi şi să Ic dăm
ceea ce li se cuvine, nu trebuie să ne lic teamă de nim ic. Momentan a lia ţii lui
Nicu Flondor sunt acei străini care cred că noi suntem şovinişti. F mai bine aşa.
căci neaşteptând de la noi dccât rele, vor 11 cu atât mai fe riciţi dacă Ic vom
acorda cel mai m ic sprijin.

noiombrle 1918, ca urmare a cererii Consiliului Naţional Român, a intrat în Bucovina
Nicolae Grămadă ( 1892 - 1961 ), profesor secundar şi mai apoi universitar la Cernăuţi,
colaborator apropiat al lui Ion Nistor.
32 Partalul Democrat al Unirii din Bucovina, avăndu-l ca preşedinte pe Ion Nistor

Această

orgnni/.iţic politică reprezenta interesele naţionaliştilor integrişti
33 Codrul C osm inului ( 1924 - 1939 ). buletinul Institutului de Istorie şi Limbă de la Cernăuţi.

35 Scrisă pe hârtie purtând antetul redacţiei ziarului Glasul Bucovinei
36 Dimitrie Marmeliuc (1892 - 1961 ), profesor secundar şi mai apoi universitar Ia Cernăuţi, redactor
la G lasul B ucovinei şi colaborator apropiat al lui Ion Nistor.
37 La începutul lui aprilie 1919, lancu Flondor înaintează o notă ultimativă preşedintelui Consiliului
de Miniştri ad interim, Mihail Pherechide. in care cerea demiterea din guvern a lui Ion Nistor. in caz

Preşedinţi- Ion Nistor.
34 UrmoazA o rugăminte personală a lui Sextil Puşcariu către Ion Nistor, cu privire la procurarea

contrar el atrăgea atenţia că se va retrage "dc la conducerea afacerilor bucovinene". Guvernul
român primeşte demisia sa şi, la 4 aprilie 1919, il însărcinează pe Nistor cu administraţia Bucovinei

unui medicament

DOINA HUZDUP

412

Dacă v ii încoace trebuie insă să îţi asiguri mai intâiu un buget cu carc să
poţi astupa g o lu rile pc care administraţia de până acuma Ic-a lăsat şi le-a găsit.
A r trebui să regulezi şi chestia porţiei cc ni sc cuvine din alim entele (
materialele ? ) ce ne vin dc la *ţjia(i. De asemenea, chestia salariilor
funcţiona rilo r trebuie rezolvitâ. Asigură-ţi mai ales, îm prum utul intern şi
gândeşte-tc la ştainpilarca cât mai grabnică a coroanelor.
Asupra urm aşiului tău vom mai vorbi când vei veni încoace. Până atunci
nu lua hotărâri. Lasă nerezolvată şi chestia co n silie rilo r consistoriali, până la
aplanarea crizei, căci ea are mare importanţă pentru politica internă
bucovineană. N oi ne gândim la toate pe aici. încât când vei veni in 2 zile, sc pol
stabili toate aceste chestii personale. Decizia o vei lua tu. cu autoritatea ta. dar
numai după cc ai ascultat "m ica noastră republică". |...]38
De "G lasul" m i-c cam grijă că va merge greu dacă băieţii vo r avea şi
alte lucruri, mai ales că cei mai m ulţi trebuie să prepare şi h abilitărilc. Cred că o
vom duce-o, (linei acum învinse greutăţile începutului. Am vorbit şi cu Cândea39
care e glasist cu trup şi suflet şi care s-a obligat să lucreze regulat.
Faţă de criza actuală ne-am hotărât să nu luăm deocamdată nici o ţintă şi
iui reacţionăm faţă dc înţepăturile şi insinuările presei cernăuţcnc. Num ai faţă de
articolu l din "Gazeta Ţ ăranilor"'10 vom da în numărul dc mâine, pentru ţărani,
explicarea cuvenită a re z ilie rii contractelor.
Toate cele bune î
A l tău,
Sextil
( Arhivele de Stat din Cernăuţi, Ucraina, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 226, f. 8. )

DANS LA CORRESPONDANCE DE ION NISTOR.
LES LETTRES RECUES DE SEXTIL PUŞCARIU
- resume L'article presente 4 lettres inedites adressees par Sextil Puşcariu a Ion Nistor
dans la periode 1911 - 1919. Les lettres font pârtie du Fond Ion Nistor, garde aux
Archives de l'Etat de Cernăuţi
ll* U iriKM /ii o rugăminte personală a lui Sextil Puşcariu.
39 CAnrfn.i Romulus ( 1886 • 1977 ), in acel moment, profesor titular de istorie universală
biserici;.!’.' .1 lit racuitatea de teologie şi redactor la G lasul Bucovinei.
40 Gazot.i Ţ.tronului, organul de presă al Partidului Demo;rat-Naţional din Bucovina ( 18 ianuarie
1919 - 3 mm 1919 ) Director: Dori Popovici
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Les lettres nous offrent des mformations d'une grande valeur concernant
quelques moments de la biographie de Ion Nistor. comme: l'occupation par Ion Nistor, en
1912, de la chaire d'histoire sud-est europeene a L'Universite de Cernăuţi, la
participation a une serie d'actions culturelles et, surtout, son implication, en qualite de
ministre delegue a l'administration de la Bucovine ( 1 8 / 3 1 decembre 1918 - 4 avril 1919
) dans le cadre de la Roumanie unie
Tres significatif tant du point de vue historique et meme du point de vue des
memoires historiques, ces lettres contribuent a elargir des informations concernant
certains moments historiques et en meme temps a completer l'image de la personalite
politique et culturelle de ces deux correspondents
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SEXT IL ţU Ş C A R IU - S C R IS O R I CĂTRE LECA M O R A R IU
l PETRU FROICU |
EUGEN DIMITRIU

Dintotdeauna au existat în lume oameni care au păstrat cu sfinţenie
mărturii ale vieţii spirituale din trecut, sau ale epocii în care au trăit. Asemenea
preocupări erau stimulate de pasiunea pentru frumos, de prietenia sau înrudirea
cu personalităţi marcante, a căror operă trebuia transmisă posterităţii. Un
exemplu luminos îl constituie şi strădania profesoarei Octavia Lupu-Morariu din
Suceava Timp de aproape trei decenii, distinsa doamnă şi-a găsit o alinare a
singurătăţii, revăzând de nenumărate ori manuscrisele, fotografiile, cărţile,
revistele şi corespondenţa adresată soţului ei, profesorul universitar Leca
Morariu. L-a urmat cu credinţă la Suceava. Cernăuţi, Bucureşti, laşi şi în refugiul
de la Râmnicu-Vâlcea, unde l-a îngrijit până la moartea acestuia, în 15
decembrie 1963. Adus în Bucovina natală, regretatul cărturar şi-a găsit loc de
veşnică odihnă în cimitirul de lângă Cetatea de Scaun.
Trei ani la rând, cu publicistul Petru Froicu ( trecut în nefiinţă în iunie
1990 ), ne-am bucurat de încrederea şi bunăvoinţa doamnei Morariu, care ne-a
îngăduit să cercetăm în amănunt bogatul fond documentar rămas în familie.
Interesaţi în primul rând de corespondenţă, am putut afla relaţiile de prietenie şi
colaborare ale profesorului, cu personalităţi locale, din ţară sau de peste hotare.
Filolog de înaltă ţinută, a publicat numeroase cărţi şi studii care au înfruntat
competiţia cu timpul. Eminescolog, crengolog, folclorist şi dialectolog, Leca
Morariu a fost un neobosit editor de reviste ( Făt-Frumos, Buletinul Mihai
Eminescu, Fond şi Formă ). Îndrăgind muzica, a absolvit Conservatorul de
muzică din Cernăuţi şi cânta la violoncel. Cu soţia sa, cunoscută pianistă,
înzestrată şi cu o voce rar întâlnită, au format o orchestră în familie, delectânduşi oaspeţii ce le-au călcat pragul casei din Cernăuţi. Muzica le-a asigurat ani de
zile existenţa în refugiul de pe plaiurile oltene, după cel de-al doilea război
mondial, când peste ţară se aşternea întunericul, sărăcia şi ura, pentru o
jumătate de veac.
Din comorile păstrate de doamna Octavia Lupu-Morariu, am ales de astă
dată corespondenţa lui Sextil Puşcariu către fostul său student. Filolog, profesor
la Universitatea din Cernăuţi, Sextil Puşcariu s-a născut în 4 ianuarie 1877 la
Braşov. După doctoratul susţinut la Leipzig, a făcut studii la Paris şi Viena. Ales
membru corespondent al Academiei Române în 1905, devine titular în 1914. De
Cernăuţi îl leagă profesoratul la Universitate, între 1906 - 1918. După marea

Unire, e trimis la Cluj pentru organizarea învăţământului superior româno-.'
întemeiază aici Muzeul Limbii Române şi editează Dacoromania, publicaţie do
prestigiu. Din vasta sa operă, amintim: Dicţionarul limbii române: Studii
istroromâne, 2 voi., 1926; Istoria literaturii române, Sibiu, 1921, Rumănisch
und Romanisch, Berlin - Hamburg, 1933; Misiunea istorică a ortodoxiei
române, Cluj, 1933; Contribuţiuni la gramatica istorică a limbii române, 1911
etc.. S-a stins la Bran, în 1948.
Cele 18 misive trimise studentului de odinioară, cuprind perioada 1921 1937. Profesorul i se adresa familiar: "Dragă Leca". ii preţuia pregătirea
temeinică şi ar fi vrut să-l aibă colaborator la Muzeul Literaturii Române din Cluj.
în sufletul tânărului se dădea o luptă aprigă, neştiind ce soluţie să aleagă.
Puşcariu avea nădejde în el, îi cunoştea puterea de muncă, aar nu voia să-i
influenţeze hotărârea. Chemarea plaiurilor natale a biruit. Stabilit la Cernăuţi,
Leca Morariu a urcat repede treptele ce i-au asigurat ocuparea catedrei de limba
română la Universitate. Tânăr, plin de vigoare, s-a lansat într-o amplă activitate
creatoare, cu călătorii de documentare în zonă, în ţară, dar şi la românii din
Istria.
Sextil Puşcariu a rămas apropiat sufleteşte de Bucovina, intre cei doi
cărturari relaţiile erau de colaborare rodnică. Au avut loc frecvente schimburi de
cărţi şi reviste. Le întâlnim numele în publicaţiile epocii. Sinceritatea şi respectul
reciproc sunt trăsături de bază ale relaţiilor dintre ei. Uneori, când îşi aducea
aminte de Cluj, Leca Morariu se întreba cum de a putut părăsi oraşul în care
pulsa o viaţă spirituală atât de intensă. I s-ar fi creat acolo condiţii optime de
muncă. Directorul Muzeului Limbii Române era gata să-l răsplătească băneşte,
promiţând chiar premii, in Bucovina, Leca Morariu s-a dovedit însă la fel de activ,
iar relaţiile dintre profesor şi fostul student n-au lâncezit o clipă. în jurul celor doi
corespondenţi roia o pleiadă de cărturari aleşi, ce semnează unele misive, alături
de marele lingvist: Th. Capidan, P. Grimm. V. Bogrea, G. Vâlsan ş.a.. Se fac
referiri la N. lorga şi Titu Maiorescu, subliniindu-se cu oarecare amărăciune
disensiunile dintre două spirite luminate. Se vorbeşte adesea de Ion Nistor, Al.
Lapedatu şi Alexe Procopovici.
Inaugurând la Cluj colecţia "Cartea cea bună”, Puşcariu solicită lui Leca
Morariu materiale legate de Bucovina: poeţi, prozatori vechi şi moderni, poveşti
populare, snoave, anecdote şi proverbe populare, promiţând recompense
substanţiale pentru munca depusă. E gata să-i tipărească în Dacoromania. la
loc de 'runte, teza de doctorat, susţinută în 1921: Morfologia verbului
predica'iv omân.
La rându-i, Leca Morariu îi trimite cu regularitate "Glasul Bucovinei" şi-l
ţine la curent cu viaţa culturală a provinciei. Cere articole pentru Junimo.i
literară. în răspunsul di 18.03.1923, Puşcariu scrie: "M a i întâi vă fe lic it c.'i •
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scoatcţi iară. Această mândrie trebue s-o aveţi, ca la Cernăuţi să apară o revistă
românească. Şi e bine ca flecare provincie să aducă contribuţia ci".
Ştiindu-I pe fostul student un "înflăcărat apărător al neologism ului"
directorul Muzeului clujean precizează in 11 noiembrie 1926: "Cred că nu m-ai
înţeles bine când m-ai pus în tabăra adversarilor d-Tale. Fu am recunoscut
întotdeauna valoarea stilistică a neologismului precum te poţi convinge din cele
tipărite la pag. 12 - 13 a discursului micu recent la Academie. Dc altfel am dc
gând în D a corom a nia V să mă ocup pc larg de această chestiune".
Afecţiunea respectuoasă de ambele părţi se păstrează de-a lungul
anilor, in 1927, când apare la Cernăuţi primul număr din ''Revista filologică",
Leca Morariu îl închină savantului de la Cluj, care răspunde cu o notă de umor:
"Dovada de delicată atenţie cc m i-aţi dat-o prietenii şi elevii m-a atins m ult.
Deşi sunt convins că luceaţi mai bine să mai aşteptaţi încă vreo zece ani. Aşa,
mă s iliţi să intru în rândul bătrânilor şi să pun surdină cuvântului, dc frică să tui
vă dezavuez prin vreo ieşire prea tinerească".
Doar in ultima misivă, cea din 3.03 1937. schimbă Sextil Puşcariu
formula de adresare: "D om nule Decan şi stimate prieten" Prilejul l-a dat
împlinirea vârstei de 60 de ani. Savantul răspunde emoţionat: " A ţi deşteptat ( cu
telegrama de felicitare, n.n. )... atâtea a m intiri scumpe ce mă leagă de Facultatea
de Litere şi F ilo zo fic din C lu j. De nicăiri i u i am p rim it atâtea dovezi de simpatie
şi prietenie decât din Bucovina celor mai frumoşi ani ai vie ţii mele". Este cea
mai clară mărturie a legăturilor de suflet din perioada 1906 - 1918, cât a
funcţionat ca profesor universitar la Cernăuţi.
Oferind după mai bine de jumătate de secol aceste misive publicului
cititor, ne împlinim o sacră îndatorire de a scoate din uitare trecutul, ce poate fi
pildă demnă de urmat pentru generaţiile de azi şi de mâine.
Un pios omagiu aducem doamnei Octavia Lupu-Morariu ( trecută la cele
veşnice in aprilie 1992 ), care înţelegând exact ce dorim, ne-a îngăduit să
pătrundem în universul mirific al spiritului creator
*
I

C.P.
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lucru. T rim ite -m i coaiele din urmă din "Dacorom ania"1, împreună cu extrasei»
din O xford şi Bonn ( M cyer - Liibke ).
Treci, te rog, ocazional pe la expoziţia etnografică din faţa liceului
Gheorghe B ariţiu despre care mi-a scris Petran, anunţând pe servitor cu o / i
înainte, ca să poată fi de faţăuşi custodele dl. Orosz, carc să-ţi arate cataloagele
cu n u m irile româneşti ale obiectelor. Scrie-mi cum ţi se par hdunate aceste
num iri şi dacă o colecţie le fotografii ale obiectelor împreună cu term enii
tehnici n-ar putea da o bună colecţie de W orter und Sachcn2 ?
Fânul din grădină dă-i-l servitorului M ihai. Toate cele bune !
C
Sextil Puşcariu'3
*

2
Bran. 14. V III.21
Dragă Leca,

*

M ulţum esc de raportul conştiincios despic lăcaşul M uzelor filologice
din C lu j. Ceea ce-mi scrii despre recenzia lui lorga şe potriveşte de minune cu
ccea ce m i-a scris zilele trecute K irileanu4 tot relativ la observaţia lui despre
Junimea. Odată am să-ţi povestesc ce m i-a spus Maiorescu despre lorga, ca sâ
vezi cât de jiu ţin obiectiv se judecă uneori oamenii mari unul pc altul, când nu
se potrivesc la fire. Am scris lui Mareea să tipărească înainte. O corectură şi o
revizie e prea puţin, căci tip o g ra fii Ardealului nu ştiu culege. Spune-i tc rog lui
Stanciu că îi voi plăti orele suplimentare pentru ca să tipărească mai repede şi
mai bine, adecă cu toate reviziile necesare. Este doar şi pentru tipografie o
chestie de onoare, ca o operă mare ştiin ţifică , cum e Dacoromania ( subl n. ) să
apară în c o n d iţii tchnice bune, dacă nu sc poate să fie foarte bune. Cât despre
cele vreo 8 coaie care mai sunt de tipărit, ele trebuie să fie gata până în
octom vrie. Aş vrea ca Dacoromania, al cărei tipar durează de 14 luni să fie gata
înaintea B uletinulu i Institutului istoric, c m c a început să sc tipărească cu un an
mai târziu. La toamnă vom face cu Lapcdati.5 deschiderea solemnă a institutelor

Bran. 17^11.21
1 Dacoromania, B uletinul Muzeului Lim bii Române. Publicaţie editată la Cluj. Apare in acest

Dragă Leca,

oraş intre 1920 - 1940; la Bucureşti intre 1941 - 1942 şi la Sibiu in perioada 1943 - 1948.

Mulţum esc pentru splendida scrisoare bătrânească. Dacă răposatul
Asaclii .ii lî ştiut de d-Ta, Cronica lui IIosu ne-ar 11 dat, filo lo g ilo r, mai m u lt dc

2 "L c x ic şi m aterii" { in germ. in original).
3 Scrisoarea e trimisă la Cluj, unde locuia Leca Morariu
4 Referire la G. T. Kirileanu.
5 LAPEDATU, Alex., născut in septembrie 1876 in Cenatul Săcelelor. Braşov. Profesor de istorie
veche a românilor la

n “ rsitatea din Cluj ( 1919 ). Membru al A c a d e n iji Române ( 1918 ),

preşedinte ( 1935, 1937 ). Director general al Arhivelor Statului ( 1923 ). Se stinge în 1954

/
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noastre şi atunci trebuc să avem publicaţiile terminate. Repet: voi plăti
cheltuielile suplementarc.
întreabă-! pc Stanciu şi despre afacerea DTale. Eu nu prea ştiu cc sfat
să-ţi dau. Din punct dc vedere egoist, aş vrea să tc păstrez la Muzeu6 şi sper
chiar - fără să-mi pot lua însă un angajament form al în această privinţă - ca
venind la toamnă Ia putere un alt guvern, sâ obţin dc la el postul unui asistent la
Muzeu, remunerat ca un profesor secundar, pc carc ţi l-aş da DTale. Am
impresia că la Muzeu DTa ai avea mai m u lt răgaz pentru lucrările care te
preocupă decât în învăţământul secundar şi că un an doi ai putea p rofita încă
m ult pentru cariera DTale viitoare. Dacă vezi însă că tc poţi întoarce la toamnă
la Cernăuţi, dc sigur că n-ar trebui să pierzi ocazia dc a ocupa catedra de
conferenţiar. Ameninţarea lui S im ionovici cred că nu trebue luată prea tragic,
căci venind lancu N is to r7 la putere vei fi dc sigur reintegrat în toate drepturile
DTale.'Precum îţi spuneam la început, când ai venit la C lu j, eu am posibilitatea
ca t'in budgetul M uzeului să dau şi prem ii, încât aş putea, dacă ai ajunge în
strâmtoare materială, să-ţi dau două m ii dc Ici pentru "M o rfo lo g ie ".
Cu manualul pc carc-l pregăteşti crcd că ai dreptate. N o i nu putem face
o cartc după programul (...) pe care m i-l com unici şi care, evident, este alcătuit
adhoc dc autorii manualelor existente. Ca manual auxiliar. Istoria lite ra tu rii a
fost admisă în Ardeal şi cred că dacă aş cerc-o ar putea H introdusă şi în vechiul
Regat. A stfel am putea face şi un manual a uxilia r separat despre lim ba română fără reproducere de texte - după manuscrisul ce ţi l-am lăsat, şi care ar putea
servi şi studenţilor de la Universitate în aceeaşi măsurarea Istoria literaturei.
Nu ştiu dacă M ocu a plecat din C luj după sosirea scrisorii ce i-ani
trim is. îl rugasem să se informeze la Liceul "G h.B ariţiu" şi "Regina M aria".
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dacă co p iii trebuii m .i|> .n .ii ,.i Iu l,i I ;»cpt in C luj, sau dacă .i . i i m i putea sta i u
ci la Bran până l.i M> .opt In c .i/u l din urmă nu m-aş grăbi cu intoi.sul. căci a iu
c prea de lot Inim os I ii bun şi intreabă DTa pc D l. Ciura8 >i şi pe Dl. N.
Bogdan9 şi scrie-m i răspunsul.
De la I august încoacc am început să lucrez câte două orc pc zi. C) cartc
nouă a lui A. M e ille t despre Lingvistica generală modernă, plină de idei nouă.
îm i dă de gândit ziua întreagă, în plim bările cc le fac prin Bran.
M ai scrie-m i din când în când. Dacă s-ar întâmpla să vină vizita to ri la
Muzeu ( Gaster10, Craigie etc. ) fa-lc DTa pc călăuza. Colecţia etnografică dc
care-ţi scrisesem ai văzut-o ? H ărţile lexicale n-au sosit de la Serviciul geografic
al A rm atei de la Bucureşti ? Te rog întreabă-l pc A dm inistratorul Mureşianu
dacă a trim is în iunie suma pc carc i-am indicat-o acestui Serviciu.
Cu bine,
Sextil Puşcariu
*
3
Bran, 1 6 .V III.2 I
Dragă Leca,
Scrisorile ni s-au încrucişat. Răspund neamânat la cea din urmă,
înapoindu-ţi-o pc a lui A lecu11: T rim ite hârtiile cerute şi nu scăpa ocazia. Cred

® CIURA, Al., născut la Abrud ( Alba ) în 1876, decedat în 1936 la Cluj. Scriitor. Licenţiat în teologie,
litere şi filozofie. Primul director al revistei "Luceafărul" din Budapesta. Conduce la Blaj ziarul
Medievist. Autor a numeroase lucrări, intre care: M onum entele noastre istorice în lecturi

"Unirea". Profesor la Cluj, înfiinţează primul liceu românesc, 'G h .B a rif. Autor a numeroase scrieri

ilu s tra t.. Bucureşti, 1914; Un m ănunchi de cercetări istorice. Bucureşti. 1915; A ctivitatea

literare, redactează manuale şcolare. A lăsat biografii ale unor oameni de seamă.

istorică a lu i Nic. Densusianu ( 1 8 4 6 - 1 9 1 1 ), Bucureşti, 1 9 1 2 . etc..
® Referire la Muzeul Limbii Române din Cluj. înfiinţat şi condus de Sextil Puşcariu. Leca Morariu

9 BOGDAN. Nic., născut la 1867 în Hăghig ( Trei Scaune ). Licenţiat in litere la Cluj. Profesor la

obţinuse de curând titlul de doctor in litere ( 1921 ), cu teza M orfologia verbului pre dicativ rom ân
t

Braşov. Din 1919, profesor şi director al Liceului de fete "Regina Maria", în Cluj Lucrări Gramatica
lim b ii române: Manual de lim ba m aghiară etc..

Oscila intre rămânerea in capitala

1^ GASTER. Moses, filolog şi folclorist evreu. Se naşte în Bucureşti in 1856 şt moare la Londra in

. Mtimlvaniei şi dorinţa de a se întoarce în Bucovina, la Cernăuţi.

1936. Doctor in litere al Universităţii din Halle. Lector la Facultatea de litere in Bucureşti. Membru de

? NISTOR, Ion I ( 1876 - 1962 ^ N ă s c u t în Vicovu de Sus, jud. Suceava. Istoric, profesor la

onoare al Academiei Române, membru al Ateneului Român şi al Societăţii Geografice. Expulzat din

roferent Sextil Puşcariu ), cu calificativul

s u m m a

c u m

la u d a e .

Univcimt.itea din Cernăuţi. Medievist, „onsiderat de N. lorga cel mai de seamă istoric al Bucovinei

ţară în 1885, se stabileşte la- Londra

LucrAn Olo m oldauischen A nspruche a u f Pokutien, Viena. 1910: Handel und W andel in der

Tetraevanghelul lui Coresi. Bucureşti. 1929; C hildren's Storios from Rumanian Legen s. f a.
etc..

Moldau t>!% /u m Ende des 16.Jahrhunderts, Cernăuţi, 1912; Istoria bisericii din Bucovina şi a

Lucrări Literatura populară română, Bucureşti. 1882,

rostului ol naţional - cu ltu ra l în viaţa ro m â n ilo r bucovineni, Bucureşti, 1916; Corespondenţă

11 PROCOPOVICI, Alexie, născut la Cernăuţi în 1884. decedat la Cluj in 1946. Profesor de istoria

diplom atică r,t rapoarte consulare austriace. Bucureşti, 1922, Istoria Bucovinei. Bucureşti, 1921

literaturii române vechi la Universitatea din Cernăuţi. Doctor in filozofie ( 1919 ), membru

etc..

corespondent al Academiei Române ( 1919 ). Lucrări:' Despre nazalizare şi rotacism . Bucureşti.
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că până la num ire vor mai trcce câteva luni, pe carc ai putea să le petreci la
Muzeu, dacă ameninţarea lui S im ionovici nu-ţi pare prea gravă.
Vom afla noi chip ca să rămânem în strânsă legătură şi după ce vei ti
num it la Cernăuţi. Eventual facem o combinaţie, ca Dacoromania să apară ca
revistă susţinută dc Muzeu şi Institutul din Cernăuţi, să se tipărească la G lasul12
sub îngrijirea voastră şi noi să vă trim ite m m aterialul.
Aştept răspunsul DTale la scrisoarea din urmă ca să ştiu când trebue să
mă întorc în C luj. Pentru cazul că ai pleca înainte de întoarcerea mea. lasă Iui
Pop toate în grijă.
t-

A l DTale devotat prieten
Sextil Puşcariu
*
4
Dragă Leca.

Am p rim it scrisoarea DTale, din carc văd că tc-ai hotărât sâ ne
părăseşti. U m blă sănătos, băiete, şi să ne faci cinste acolo unde în gândul meu
de m ult te aşezasem.
Câteva rugări înainte dc a pleca:
l. Cum voi sosi la C lu j sâmbătă spre dum inică noaptea ( 3 / 4 sept. ), nu-mi
trim ite corecturi la Bran. ci tipografia să aştepte cu ultim a revizie până la sosirea
mea. Prima corectură s-o facă Pop şi dacă Lacea13 e la C luj. îl rog să facă şi el o
revizie.

1
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3. învaţă-l pe Pop meseria secretariatului de Muzeu pentru ca să poată ocupa
interim atul; mai ales pune-l în curent cu socotelile, comandelc de cărţi,
abonamentele la reviste, legatul că rţilo r etc.
4. Dă-i în g rije şi fişele pentru indice. II va continua el după in dicaţiile mele şi
cu ajutorul mieu.
Dacă ai loc în geamantan, te-aş ruga să duci la Cernăuţi cele aouă
volum e din dicţionarul lui Sachs - V illa tte ( - ): Francez - german şi Germ. - fr.
carc se găsesc în biroul mieu in biblioteca tu rn a n tf. Sunt proprietatea
Seminarului român din Cernăuţi şi s-au rătăcit între cărţile mele. Chitanţa
scoate-o dc la bibliotecarul Seminarului şi trim ite-m i-o.
îm i parc bine că colecţiile lui Orosz sunt valoroase. Le voi vedea şi eu şi
apoi ne vom statui ce-i de făcut. Spune-i, tc rog, să nu împacheteze până ce n-oi
sosi cu şi că vo i insista pe lângă cei în drept ca să poată lucra mai departe, chiar
dacă la I sept. va trebui să-şi reînceapă deocamdată slujba.
încolo, sănătate şi voie bună. o strângere de mână la toţi G lasiştii şi în
special lui Alecu ( Procopovici - n .n .).
V *

noastre luterane. Suceava. 1927 etc.
Glasul B ucovinei - organ de propagandă pentru unirea politică a românilor Editat la Cernăuţi,
zilnic ( 17 septembrie 1918 - 18 septembrie 1919 ); de trei ori pe sâp'im ănâ ( 20 sept 1919 - 28
iun 1940)): la Bucureşti, zilnic (.1 iulie - 20 august 1940 ); săptămânal ( 20 cept - 20 aec. 1940 ),
lunar v lan - iul 1941 ). Până in 18 septembrie 1919, director Sextil P u ş 'iriu Aurel Morariu a fost
Comitetul de redacţie: V. Grecu. Gr Nandriş. D

Marmoliuc, G Rotică, G. Tofan. C Berariu
13 l.ACFA. Constantin, născut 1 iunie 1875 in Braşov Profesor universitar Doctor in filologie ( 1898
). Membru do onoare al Academiei Române ( 1939 ). Profesor şi rector la Academia Comercială din
Cluj LucrAn Untorsuchui^g der Sprache der "Viaţa şi petrecerea s fin ţilo r" des M etrepoliten
I

,u p.ietenie. Sextil Puşcariu

*
5

1908: Introducere in stud iul lite raturii vechi. Cernăuţi, 1922: A rhe tipu l l.u sit al catehism elor

1929 etc

*

Am p rim it coala 20 din D.R. ( Dacoromania - n . n . )

M uzeul Lim bei Române
23 Str. Elisabcta
C luj

D osoftei

(

2. Citesc că "A rd e a lu lu i" i-a sosit literă nouă. Vorbeşte la tipografie, dacă poate,
să culeagă recensiunilc cu petit. Insă numai dacă au toate semnele diacritice şi
literă cursivă în petit.

^

(liioctor responsabil in'perioada 1940 - 1941

4}

otp/iQ 1898: La Bucovine. Paris, 1919: Aşezarea definitivă a lui Coresi la Braşov.

19.11.22

Dragă Leca,
Am p rim it scrisoarea ta ( cu cele două fo tografii ), pentru care îţi
mulţumesc, precum şi pentru diferitele bunuri trim ise M uzeului şi pentru
extrasul din Calendarul G lasului, despre care vom lua notiţe în Dacoromania.
Aştept, pentru D.R. notiţa promisă despre "Sandipa filo so fu l". A zi am scris lui
Alecu o scrisoare prin care intru în legătură cu tipografia Glasului, in care voi
publica Biblioteca M uzeului. Dacă eşti gata cu disertaţia, dă-r imediat la Tipar,
form at şi litera "Introducerii" lui Alecu, hârtie velină, 10JJ ex.'C orectura va
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trebui s-o faci tu - şi ar 11 bine să-l rogi pe Alecu şi pe Grecu14 să vadă şi ei o
corectură - iar mie îm i trim iţi recomandat numai o revistă nepaginată, împreună
cu manuscrisul, mai bine când sc strâng 2 - 3 coaie dc tipar. V o i face revizia
imediat şi o voi înapoia tot recomandat neîntârziat. Toate cheltuielile le suportă
M uzeul, care va acorda şi autorului 300 L. de coală. Să nu uit: avocatul din
Câmpeni sc numeşte Zosim C birtop.
Aş vrea să tipăresc la "G lasul" şi alte lucrări mai mari, carc nu încap în
Dacorom ania. ca o "B iblio tecă a M uzeului". Date fiin d legăturile tale de
cuscrenie cu M uzeul, ai facc tu pe în g rijito ru l acestei B iblioteci, tăcând toate
corecturile şi pe o fiţerul dc legătură între Muzeu şi tipografic ? Poate - deşi
momentan încă nu pot prom ite - s-ar afla şi un m ijlo c dc a remunera această
muncă a ta. Scrie-m i negreşit şi neîntârziat. Eu aş face numai o revizie.
Ceea ce-m i scrii despre Ion m-a interesat, deşi acest roman, care are
m ulte defecte ( între altele neglijenţa de stil şi lipsa dc fantasie a autorului ) mic
mi-a plăcut şi mai ales m i-a impus prin proporţiile sale. Nu pot de asemenea să
iscălesc ceea ce ai scris jn Glasul dc Helianta. Desigur că scrisorile publicate
acolo au o mare valoare omenească, dar ele sunt mărgăritare ajunse pe mâna
unei femei deprinsă să pună la gât mărgele de bâlci. Din cele două scrisori ale
lui lo s if ce /am publicat în "Gândirea" vezi cc comoară dc suflet a căzut în
capcana unor ochi cc ştiau p rivi galeş, dar nu ascundeau.nici o scânteie divin ă în
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*

6
C.P.

C lu j. I2 .X I.22
Dragă Leca.

iţi mulţumesc de telegrama trim isă de la deschiderea cursurilor
universitare. Sunt mândru că pentru unul din cei mai buni elevi ai mei s-a găsit
in sfârşit un teren p o triv it de activitatc şi am fost emoţionat că elevul şi-a adus
aminte dc dascăl şi prieten când şi-a început această activitatc.
in ianuarie începem să tipărim voi. III din Dacoromania ( im ediat după
terminarea voi. II ). Dacă vrei să-ţi publicăm "V e rb u l" ( teza de doctorat ),
trim ite -m i-o cât mai neîntârziat, căci aş vrea să încep volum ul cu această
lucrare.
Muzeul a ajuns în posesia unei "E sopii" tipărite cu chirilice , fără
început şi sfârşit, dar după tipar dc pe la începutul sec. X IX - lea. Te interesează
*)
i

Cu dragoste,
Sextil Puşcariu
*

ei.
în scrisoarea ta m-a atins un loc: "m i-e dor de Muzeu şi nu înţeleg cum
am putut pleca din C lu j". N u vreau să răscolesc nim ic în sufletul tău. Cred că
acuma e momentul ca să ajungi acolo unde eşti, la Universitate. Dacă însă acest
lucru n-ar merge, atunci să ştii că în noua organizare a M uzeului va fi prevăzut
un loc de asistent, cu leafa budgetară egală cu a unui profesor secundar, care îşi
aşteaptă pe om ul devotat. Cred că în urma unor daruri pe care Muzeul le va
p rim i îu curând, întreaga lui fiin ţă se va regenera şi va da de lucru câtorva Torţe
tinere din belşug.
Cu toată dragostea,
Sextil

7
Muzeul Lim bei Române
23 Str. Elisabcta
CI j

28.1.23

Dragă Leca,
M ă întrebi de "dublete" dc-ale M uzeului. A v e iw -r nu m ulte - dar n-am
ajuns încă să le aranjăm. Dc când a plccat Leca de la noi, pe sccrctarul l-a făcut
Sever Pop15, care a fost foarte încărcat cu studiul şi cu corecturile
Dacoromanici. Ieri şi-a trecut licenţa "cum laude"; săptămâna viitoare va apare
DR, încât sperăm ca în curând să ne putem ocupa şi dc cererea seminarului din
Cernăuţi.

14 Ol- i CU, Vasile. născut în 1885 la Mitocu Dragomirnei. decedat in Bucureşti in 1972. Profesor de
bizantinologie la Universitatea din Cernăuţi. Lucrări: E roto critu l lu i C ornaro în literatura română.
Cluj, 1920. Vornlunile rom âneşti ale e rm in iilo r de pictu ră bizantină. Cernăuţi, 1924. Influenţa

15 POP. Sever, născut în 1901 la Poiana llvei. Năsăud Doctor în litere la Cluj ( 1925 ). Conferenţiar

bizantină In literatura română, 1933; Cărţi de pictură bisericească bizantină. 1932; Platon.

în dialectologie Elev titular al Şcoalei de inalte Studii din Paris Lucră

S ym ^osion, traducere etc..

enqueles dialectales.... Paris. 1927: L'A tlas lingu istiq ue de la Roumanie, Paris, 1933 etc..

Buts et m ethodes des
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Cândea16 îţi va II povestit noutăţi de la C lu j, încât nu-i nevoie să ţi le

Dacă eşti învoit, scrie-m i îndată, arătându-mi pe când îm i poţi da cele
dintâi volumaşe şi dacă mai ai nedumeriri. într abă.
Extensiunea cam ca modelul trim is, Iară însă să fi legat ile numărul de
pagini ce poate varia între 80 şi 180. Ca text po,i tri. iitc pagini din cărţi ( ca să
nu mai trebue să transcrii J. care se vor culege cu ortografia Academ ici (
M uzeului ).

repet şi eu.
Dacoromania pe care o vei prim i ne-a costat o groază de parale şi am
rămas datori la tipografie cu peste 100.000 lei ( cu toate ajutoarele prim ite ).
Asta ţi-o spun pentru ca să insişti în cercurile cunoscute să se cumpere, căci
altfel dăm bancrută. Am lucrat un proiect dc lege pentru institutul dc istoric şi
filo lo g ie din Cernăuţi, pc care Lapedatu i-l va prezenta lui N istor, ca să sc
depună la parlament. In el se prevăd forţele de lucru şi sumele necesare pentru
publicaţii. Dacă vom izbuti să se voteze, v iito ru l ne e asigurat.
Dacă cumva ţii ca teza ta de doctorat s-o publici în anuarul nostru, eu no mai reclam pentru DR, pentru carc avem material destul; dacă ţii s-o publici la
mine, o p rim ts c bucuros ( întrucât vom avea parale s-o publicăm ).
Acum încă ceva. Cu poşta de azi îţi trim it prim ul număr din "Cartea cea
bună' pe carc o dirijez. Scopul colecţiei e să dea - mai ales pentru tineret - ce c
mai bun şi mai caracteristic. în acelaşi tim p ficcare cărticică să aibă un conţinut
carc să poată fi cctit la o anumită vârstă ( V I de pe pag. in dreptul portretului lui
N cgruzzi însemnează "p o triv it pt. clasa V I de liceu" ).
Aş vrea să tc am colaborator, iţi ofer I500 I. de cărticică şi pot publica
din 2 în 2 luni una. Te-aş ruga acuma să-mi prepari următoarele:
l ) Poeţi vechi bucovineni ( Petrino, G. Popovici )
•2) Poeţi moderni bucovineni ( Rotică. Dracinschi, Voevidca etc. etc. )
3) Prozatori vechi bucovineni ( Hormuzachi, Pumnul, Sbiera, l. Poruinbescu

C j dragoste, Sextil
'J ţ

8
Muzeul Lim bei Române
23 Str. Elisabcta
C luj

31.1.23

Dragă Lcca,
Iţi mulţumesc pentru articolele trim ise. Ele se vor adăuga colecţiei
M uzeului. Cât pentru întrebarea la care uitasem să-ţi răspund, iată desluşirea:
C itaţia după Sztrigovski am făcut-o după un foileton publicat pe vrem uri in "D ie
Z e it" din Viena, din carc am tradus pasagiile reproduse.

Bucăţile alese bine şi potrivite cu o anume vârstă. Scurte notiţe biografice şi

Cu toată dragostea.
Sextil
P.S. Dacă treci pe la "G lasul", le rog lasă vorbă la A dm inistraţie să nu m i sc mai
trimeată la Bran ( unde petrecusem vara ) ci aici. Pentru colecţia de Calendare
aş ţine să-l am al Glasului şi anul acesta.

caracterizări pentru fiecare. Portrete.
5) Poveşti populare ( unul sau două volum e, pentru clasa II şi III, din cei mai

*

)
4) Prozatori noi bucovineni ( Tclim an, Tofan, Grămadă, N istor. M orariu etc.

buni culegători )
6) Snoave populare
7) Anecdote populare
8) Proverbe populare
Cu scurte aprecieri şi glosar pentru cuvintele greu de înţeles.

9
C.P. ilustrată
Inaugurarea U niv. din C luj

C luj 12 Fevrier 1923
Dragă Leca,

De la botezul cop ilu lu i al doilea17. Muzeul salută pe harnicu-i secretar
de altădată.

16 CANDIÎA. Romul, născut in Avrig la 1886. Doctor în teologie ( Cernăuţi, 1912 ), doctor in filozofie
la Lmţ /'O ( 1916). Profesor titular de istorie universală la Facultatea de Litere din Cernăuţi. Decan (
1923

1924 ) Primar al Cernăuţilor. Membru corespondent al Academiei Române. Lucrări.

Concordato, un capitol de istorie politică, Cernăuţi, 1921: Organizarea bisericească în
C onstituţlo. Bucureşti, f a.; Biserica ardeleană, 1926; A ntichitate, creştin ism şi germ anism ,

17 Referire - probabil - la apariţia vreunei publicaţii sau a unei instituţii legate de Muzeul Limbii

1927; Univornltatoa din Cernăuţi... ( in colab. cu Ion N istor), 1926 etc..

Române din Cluj.
r
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*

II
Muzeul Lim bei Române
C luj
23 Str. Elisabeta

30.X.23

Dragă Lcca,

*
K)
C luj, 18.111 ( ? ).23
Dragă Lcca,
iţi mulţumesc pentru toate câte mi le-ai trim is şi care îm i dovedesc că
legăturile talc cu Muzeul 1111 vor înceta.
La propunerea ce-m i faci ca sâ scriu lui L oghin19 pentru volum ele clin
Cârtea cea bună nu pot lua nici o hotărâre înainte de a vedea cum lucrează el. Dc
Leca eram sigur că-mi va face un lucru bun. Dacă nu acum, poate la anul.
îm i cc(r)i ceva pentru "Junimea literară". M ai întâi vă fe lic it că o
scoateţi iară. Această mândrie treime s-o aveţi, ca la Cernăuţi să apară o revistă
românească. Şi e bine ca fiecare provincie să aducă contribuţia ci. Eu sunt cam
prins cu lucrul ( m-am apucat iar cu tot dinadinsul de D icţionarul Academ ici şi
pregătesc "Fonologia românească" de tipar ) şi cam asaltat cu cereri dc articole.
Dacă vă m u lţu m iţi cu notiţa scurtă ca o alăture bine; dacă nu, mai aşteptaţi-mă.
Ce e cu teza ta de doctorat ? Ne-o dai nouă pentru D R .II sau o publici 111
buletinul vostru V Precum ţi-am scris, cu o public bucuros - dacă in noul budget
voi avea fondurile necesare - dar nu mă supăr dacă o publici la Cernăuţi.
Trebue să ştiu însă hotărât, cel mai târziu până la 15 aprilie, când aş începe
tipărirea DRom aniei cu ca.
A ţi uitat să-mi trim ite ţi Calendarul G lasului.
Cu toată dragostea,
Sextil

1,5 DouA iscălituri sunt indescifrabile.
,,J LOGHIN. Constantin, născut în 1891 la Budeniţi ( S toro jin eţ), decedat in 1960 la Berchişeşti

Te rog îm prumută de la Biblioteca U niversităţii voastre pentru mine şi
trim ite -m i pentru câteva zile;
Behrcns, D., U b e r rc z ip ro k c M etathcse im Rom ănischen, 1888, de
care am urgentă nevoie.
A m trim is prin Dragoş Cotlarciuc lui A urel20 două acţiuni ale
"G lasului". Aş vrea să ştiu dacă au sosit la tim p.
A dm inistraţiei am dat ordin să plătească abonamentul pentru "Junimea
literară".
Când apare anuarul vostru ? Dacoromania l i l a început să se tipărească.
Mulţum esc pentru tăieturile din "G lasul" pe care ni le trim iţi şi care trec
la cutia cu astfel de tipărituri.
Toate cele bune şi salutări G lasiştilor21
Sextil
P.S. Cine, în Bucovina, traduce frumos din româneşte în nemţeşte ţ versuri şi
proză ) ? Ţi-aş II m ulţum itor dacă m i-ai indica câteva adrese.
*

12
"2 6 ...2 4

Muzeul Litcraturei Române
Str. Elisabeta 23
C luj
Dragă Leca.

A lă tu r lista că rţilo r cerute cu preţul lor. Dacă-Ţi trebue, trim ite banii pe
adresa M uzeului şi noi ţi le vom trim ite împreună cu factură in regulă.
A i p rim it desigur nrul I din "C ultura"22. Necesitatea unei astfel de
reviste am sim ţit-o mai ales, la Geneva, unde sc crede în deobşte că la noi între

PiotoMu r.u licenţă in Litere şi Filozofie la Universitatea din Cernăuţi. Istoric literar Lucrări S criito ri
bucovlnonl - Antologie. Bucureşti. 1924; Istoria lite raturii române din Bucovina, 1775 - 1918,
Cernâuli i ‘. >> Istoria lite ra tu rii rom âne ( De la început pârra în zilele noastre ), Cernăuţi. 1926;
A ntologia lite ra tu rii române pentru bacalaureat. Cernăuţi. 1938; Cernăuţi, Ghid, Cernăuţi, 1936.

20 Aurel Morariu. din conducerea "Glasului Bucovinei" Frate cu Leca Morariu.

Gramatica Umbli române, voi. 1 şi 2, Bucureşt, 1941 etc.

21 Comitetului de redacţie de la "Glasul Bucovinei"
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m inorită ţi şi Români c un abis. Dacă crezi că ne poţi da şi in câte ceva. (a-o tc
rog. M ai ales ne-ar cădea bine o notiţă - care se va traduce franţuzeşte - despre
mişcarea intelectuală in Bucovina, la. te rog. o notiţă despre ca in JL ( Junimea
Literară - n .n .).
Lui Grecu spune-i te rog. că îndată cc se va termina preţuirea b ib lio te cii
greceşti. îi voi trim ite datele cerute.
Cu dragoste,
Sextil
P.S. Scrie-i lui Ci. Oprescu23 la Geneva 9 Rue B ellot ( e acuma la Liga Nat. la
Corporaţia intelectuală ) ce faci cu studiul lui despre A rm eni, căci mă întreabă
într-o scrisoare despre el.
*
13
C.P. Ilustrată

Paris. 2.X.25

DTale, ca să le ,p u b lic i în "Junimea literară". Transcrierea s-a făcut de un
student; nu te încrede în onestitatea ei şi controlează corectura cu originalul.
iţi mulţumesc pentru broşura în carc apari cu un avânt de înflăcărai
apărător al neologism ului. Cred că nu m-ai înţeles bine când m-ai pus in tabăra
adversarilor DTale. Eu am recunoscut totdeauna valoarea stilistică a
neologism ului precum te poţi convinge din cele tipărite la pag. 12 - 13 a
discursului mieu recent la Academie, pe carc ţi-l alătur. Dc altfel am de gând în
Dacoromania V să mă ocup pc larg dc această chestiune. Dacă am combătut
neologismele din lim bajul d octorilor noştri bunăoară c pentru că c rid ico l să zici
ficat dar bilă ( în loc dc Miere ). hrat dar uamhă cic. Asemenea termeni tehnici
neologici nu diferenţiază întru nim ic graiul, ci sunt numai reflexul manua e’or
franceze din care au învăţat doctorii noştri.
Ţi-am trim is zilele acestea o sută dc chestionare "Casa". Tc rog împarteIc - cu îndemnul cuvenit - printre elevii DT< I . şi alătură-lc la "Fă,-Frum os"
pentru acci abonaţi de la carc mai că nu putem p rin r un răspuns. Dacă doreşti
mai m ulte exemplare, scrie-nc şi-ţi vom trim ite.
Cu o strângere dc mână.
Sextil Puşcariu

Toată dragostea din oraşul lumină.
V. Muntcanu, N. Popa
I. M . Raşcu, S. Lam brino
Gr. Nandriş, N. Georgescu-Tistu
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,

Sextil Puşcariu
Leonora Puşcariu
Lia Radu

*
15
C.P.ilustrată

C lu j. 15.1.27

*
14
C lu j, ll.X I.2 6
Dragă Leca,
intre hârtiile rămase de la Bogrea24 găsesc două rcccnzii destinate
pentru Dacoromania. Cum despre aceleaşi cărţi am şi alte recenzii, ţi le trim it
*'•’ Cultura - Ştiinţe, litere, arte. Editat din 1924 la Cluj, sub directoratul lui Sextil Puşcariu. in limbile

Lui Lcca al nostru, care a moşit întâia naştere a Dacoromaniei. ii
trim item a m in tiri cordiale cu ocazia fericitei naşteri a gem enilor Dacoromaniei a
IV .
I. Ghcrghel. I. Chinezu
C. Marinescu, C. Diculescu
St. Bczdcchi, N. Georgescu-Tistu
St. Paşca. Capidan25

loin.in.i (ranceză. germană şi maghiară. Din comitetul de redacţie făcea parte şi Lucian Blaga (

Sextil Puşcariu
G. Giuglca, P. G rim m
Ein. Panaitescu, V icto r Stanciu

*

pontru p;utea rom ână).
23 OPUI SCU. George. născut in 28 noiembrie 1881 la Câmpulung-Muscel. Licenţa in Bucureşti,
doctoutul |a Cluj

Profesor universitar în ambele centre. Secretar al comisiei de cooperaţie

intelectului .I Ligii Naţiunilor

Specialist !n istoria Artei

Membru corespondent al Academiei

24 BOGREA, Vasile. filolog şi profesor dc lirnb.i lalinA la Universitatea din Cluj, se stinge in 8

Române lu n a r i Arta românească la Ro nâni. Bucureşti. 1922: P ictorul Th. Aman. Cernăuţi,

septembrie 1926. intr-o însemnare, Leca Mor,mu m cnţionoaţl că in Dacoromania IV/2, se arată ca

1924: Ţârllo româno văzute de arii;** francezi, Bucureşti, 1926; Peasant A rt in Romania.

dată a decesului, ziua de 9 septembrie

London, 1929; Pictura românească în sec. XIX. 1937 etc.

2® Trei nume care mai iscălesc cartea poştală, sunt indescifrabile
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16
Carte de viz ită

C lu j. 10.IV .27
Dragă Leca.

Ca vechi Clujean te rog să dai concursul lău preţios colegului G uiart26.
care inainte dc a ne părăsi ţara vrea să cunoască Bucovina.
“

Vechi prieten.
Sextil Puşcariu

Dini Prof. univ. Leca M orariu, Cernăuţi, Str. Eus. Popovici 4
*

SEXTIL PUŞCARIU - SCRISORI CĂTRE LECA MORARIU

trecut încă mai bine dc 20 de ani, văd că uneori am uitat sensul precis al unor
cuvinte. Aş vrea să mă adresez, doctorului Baculovici ( ? ) L tiig i din Susnicviţa
să mă desluşească. Tu l-ai văzut desigur astă vară. Crezi că el îm i va răspunde destul dc precis şi de curând - la scrisoarc(a) ce vreau să i-o scriu ? îm i pare rău
că n-aveam manuscrisele mele la Bran, ca să-ţi trim it ţie la Abazzia locurile
obscure, profitând de prezenţa ta la Istroromâni. Cui m-aş mai putea adresa
afară de Baculovici şi G. Sartori pentru desluşiri ?
'
im i spun cei de la Muzeu că ai fost pe la C luj şi te-ai întors cu o recoltă
bogată din Istria. Publicarea textelor ce le-ai adunat arc să fie foarte utilă. Eu
abia aştept să scap dc voi. III. căci de când mă bălăbănesc cu dialectul
istroromân am început să mă cam satur dc el şi aş vrea să mai lucrez şi alte
lucruri. Dacă textele le publici în curând - desigur cu glosar sau traducere - le
voi utiliza în voi. IV , sau va fi un Vocabular mai marc al dialectului.

17

Dragă Leca, '
iţi mulţumesc din inim ă pentru contribuţia ta la numărul omagial din
"Revista filo lo g ic ă "27. Dovada dc delicată atenţie ce m i-aţi dat-o prietenii şi
elevii m-a atins m ult, deşi sunt convins că făceaţi mai bine să mai aşteptaţi incă
vreo 10 ani. Aşa. mă s iliţi să intru în rândul bătrânilor şi să pun surdină
cuvântului, de frică să nu vă dezavuez prin vreo ieşire prea tinerească.
Adendele Tale sunt interesante. S 'o pul unei lucrări ca cea pecare am
lăcut-o despre Istrorom âni este tocmai de a da prilej altora să păşească pe un drum bătătorit găsind atâtea colţişoare carc ochiu ce trece mai întâi îi rămân
ascunse. De altfel despre Ke cu funcţia lui să al conjunctivului nostru amvorbit
şi eu în cap. 254 - 255. ca fenomen sintactic, nu m orfologic.
Acum isprăvesc voi. III din Studii istroromâne. Vreau să dar în cl şi
"N otele" şi "G losarul" la Textele publicate in voi. I. Cum de la publicarea lor au
GUIART. Jules, născut in 4 iulie 1870 la Château Thierry. Franţa Medic. Doctor în medicină şi
ştiinţa

Prolesor de Istoria medicinei şi farmacie la Universitatea din Cluj, cu contract pentru

pi 'ni.i l.t 1021
faraonilor. Cluj.

1930. Membru corespondent al Academiei Române Lucrări Medicina in tim pu l
1926. In stitu tu l M edicinei din Cluj. 1927. Notes ethnologiques s u r la

Transylvanio, l von. f a , La peste et les bureaux de sânte. Cluj, 1929 etc
2 ' Rovisto filo lo g ic ii - Organ al Cercului de Studii Filologice de pe lângâ Facultatea de Filozofie şi
Litere din ComAuţi [.dilată din 1927, director fund Al. Procopovici Primul număr ( din ian - iunie
1927 ), a fost dedicai Iul Sextil Puşcariu

Toate ccle bune !
Sextil Puşcariu

C luj. I6.X .27

Muzeul Lim bei Române
C luj
Strada Elisabeta No. 23
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*
18
Muzeul Lim bei Române
C luj
Str. Elisabeta 23
Domnule Decan şi stimate prieten,.

C lu j, 3.111.37

Vă rog să p rim iţi cele mai v ii m ulţum iri pentru telegrama de felicitare
ce m i-aţi trim is cu ocazia aniversării a 60 dc ani. A ţi deşteptat cu ea atâtea
am in tiri scumpe ce mă leagă dc Facultatea dc Litere şi Filozofie din C luj. De
nicăieri nu am p rim it atâtea dovez.\ de,sim patic şi prietenie decât din Bucovina
celor mai frum oşi ani ai vie ţii melc.
Cu cele mai alese sentimente colegiale
al D-voastră devotat
Sextil Puşcariu
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'

- summary The authors present 18 unpublished letters sent by the philologist Sextil
Puşcariu ( 1877 - 1948 ) Io Leca Morariu ( 1888 - 1963 ), between 1921 and 1937. The
first were sent from Bran at Cluj, to his former student, which in 1921 sustained the
doctorate, whits the thesis: T h e M o rp h o lo g y o f th e R o m a n ia n P re d ic a tiv e V e rb The
majority were sent from the capital of Transylvania at Cernăuţi, where the formerly
student became full professor for the chair of Romanian language at the University.
The letters reveal relations of sincere friendship and reciprocical deference.
They are the proof of an intense and creative activity. Both scholars make changes of
books and reviews, collaborate at magazines they led, or at those where they had
access. The differences of opinions on scientific themes ( for instance the question of the
neologism ) did not cast a shadow on their friendship. Knowing that his pupil was "a
passionate defender of the neologism", the maşter tries to ground calmly his attitude.
giving pertinent explanations.
The reader discovers inte.esting asp„cts of the spiritual life from that period, at
which took part learned men like V. Bogrea. Th. Capidan, Al Lapedatu, P. Grimm or
Alexe Procopovici. Bucovina, where Sextil Pu^car.u lived 12 years as university professor
( 1906 - 1918 ) remains a province with beautiful rememorances for the Transylvanian
savant.
We learn surprisedly that at th^beginning of his career, Leca Morariu desired to
remain in the capital of Transylvania, at the Museum of Romanian Literature, founded by
Puşcariu, the editor too, of the famous revHew D a c o ro m a n ia . From an egoistical impulse.
the scholar could try anything, to keep him beside. He didn't do any pressure giving full
freedom to the young man who wanted to make his own way. The gesture shows the
nobleness of the character, a rarely met feature in a world in which prevailed personal
interests and the thirst for upstartness.
Overcome by an ardent deşire for his native province, the formerly student
returned in Bucovina. From here. the collaboration continued with good results, being a
clcar example for the-nowadays and to-morrow's generations.
Offered after seven decades to the literary historians and to the common
leaders, the letters fiii an emptiness which could still continue, if they were not saved.
through the good office of Mrs. Octavia Lupu-Morariu. the wife of Leca Morariu,
oi.tablivhed at Suceava in the last part of her life.
t he authors point out in this way the spiritual treasures of the zone showing that
tho procur r>ors, eager for culture. understood to render valuable the time. even in hard
condilion;. with poor pecumary means.

EC O U R I FĂLTICENENE ÎN CULTURA BUCOVINEI CORESPONDEN ŢA LUI V ASILE CIURKA CĂTRE LECA M O R A R IU
EU G EN D IM ITR IU
l P ETR U FR O IC U

Din cele mai vechi timpuri. Moldova a fost un ţinut binecuvântat, prin
frumuseţea peisajelor, bogăţiile existente şi prin oamenii blajini, care şi-au dus
viaţa în mod creator. Neamurile ce ne înconjoară au râvnit mereu acest pământ
românesc. Autohtonii statorniciţi aici şi-au apărat insă cu îndârjire fiinţa. Uneori
duşmanii au biruit, rupând din trupul ţării teritorii pe care le-au stăpânit o
perioadă. Nordul Moldovei a fost răpit în 1774 de imperiul habsburgic şi în 1940
de cel sovietic, cu o scurtă eliberare până la 1944.
Două ţinuturi învecinate - zona Fălticenilor şi Bucovina - s-au văzut astfel
despărţite printr-o graniţă haină. Timp de 143 de ani s-a călătorit cu paşaport
dintr-o ţară în alta ( ! ) , în pofida adevărului istoric, in amintirea Cetăţii de Scaun,
s-a dat judeţului liber numele Sucevei, cu capitala Fălticeni. De o parte şi de alta
a liniei de demarcaţie, viata şi-a continuat cur.sul, cu oprelişti inerente subjugării.
Oraş mare, cu Universitate din 1875, capitala Bucovinei a polarizat
personalităţi marcante, care au scris, au tipărit cărţi şi au editat numeroase ziare
şi reviste. Dar şi micul Fălticeni a strălucit de-a lungul vremii, dând oameni de
valoare, ce se înscriu în spiritualitatea naţională, cu certe reverberaţii în cultura
universală. Aceşti creatori de frumos au simţit nevoia să-i cunoască pe confraţii
bucovineni, să închege relaţii de prietenie şi conlucrare, fie în condiţiile vitrege
ale ocupaţiei străine, fie în climatul de libertate instaurat după primul război
mondial.
Spaţiul tipografic ce-l avem la dispoziţie nu ne îngăduie să trecem în
revistă toate personalităţile şi să arătăm în ce au constat aceste relaţii. Vom
evoca doar o frântură din colaborări, mai precis, cea dintre Vasile Ciurea şi Leca
Morariu, titularul catedrei de limba şi literatura română la Universitatea din
Cernăuţi.
Oricine s-ar apleca asupra cul.urii din zona Fălticenilor, nu poate ignora
numele profesorului Ciurea, care, pe lângă generaţiile de elevi instruite şi
educate temeinic la Gimnaziul "Alecu Donici", apoi la Liceul "Nicu Gane", s-a
ocupat şi de muzeul oraşului, socotit de Ion Simionescu printre cele mai
complete şi mai interesante din răsăritul Carpaţilor. Ctitorul prestigioasei instituţii
muzeale s-a dovedit, în egală măsură, un arheolog priceput, căruia i s-au
adreşat cu încredere somităţi de talia lui Constantin Moisil - numismatul, Orest
/
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Tafrali ş.a.. l-au apreciat strădaniile D. Guşti, I. Petrovici, S. Mehedinţi, Petre
Andrei şi mulţi alţii, iar intelectualii de vază ai oraşului îl solicitau în diverse
acţiuni culturale.
Vasile Ciurea a fost prietenul lui Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, Virgil
le m p e a n u , Eugen Lovmescu, Teodor Ştefanelli, ca să pomenim doar câteva
nume. De la fiii oraşului, răspândiţi în întreaga ţară, a cerut mărturii despre
a c tiv ita te lor creatoare, sau despre relaţiile închegate. Aşa se explică gestul lui
Nicu Gane, care a donşţ valoroase fotografii şi scrisori primite de la Titu
Maiorescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, lacob Negruzzi ş.a..
Directorul Muzeului a scotocit podurile caselor, până departe în văgăunile
munţilor, a cercetat mănăstiri şi biserici vechi, de uiuie a recuperat obiecte rare,
ediţii de cărţi din veacurile trecute, multe piese fiind unicate pentru cultura
naţională.
Profesorul este un rar exemplu de modestie. A renunţat la catedra
universitară ce i s-a oferit la Cluj, pentru a se dedica operei de-o viaţă: Muzeul
Fălticenilor. Cu o frumoasă pregătire la Liceul Naţional din laşi, şi ca student al
lui Ion Simionescu, a stat mereu în preajma cărţilor, aprofundând tomuri de
înaltă ţinută din cultura universală. Stăpânea spiritualitatea românească, la toate
acestea adăugându-se o temeinică familiarizare cu tot ce a dat mai de preţ zona
Fălticenilor. Nu e de mirare deci, că i se adresau cu condescendenţă I. E.
Torouţiu, Leca Morariu, că i-au sărit în ajutor loan D. Chirescu şi alţii, când a fost
trimis cu domiciliu forţa departe de casă, luându-i-se şi pensia.
Leca M oraru - cunoscutul folclorist, lingvist, filolog, editor şi eminescolog
- l-a dnturat, descoperind în el omul care să-i satisfacă setea de informare A fost
adesea oaspete al Fălticenilor, în casa lui Artur Gorovei sau a altor intelectuali scriitori, T uzicieni şi artişti plastici. Totodată mergea sistematic pe urmele lui
Creangă. Jean Boutiere îl socotea pe bună dreptate un bun cunoscător al vieţii şi
operei marelui povestitor, il mai atrăgea muzica de cameră din acest târg de
provincie. Nu o dată şi-a adus contribuţia ca violoncelist, ojj soţia sa, Octavia
Lupu-Morariu, o remarcabilă soprană şi pianistă, alături de melomanii locali, l-au
fost apr ape l<yi Dragoslav, Mihail Sadoveanu, Al. Vasiliu-Tătăruşi, Virgil
Tempeanu, iar pentru Artur Gorovei a avut o stimă deosebită, sprijinind în epocă
alegerea ac stuia ca doctor fionoris causa al Universităţii din Cernăuţi.
Cele 8 scrisori trimise~profesorului bucovinean în perioada 1938 - 1962,
sunt răspunsuri la solicitări despre oameni de seamă din oraşul său. Cu
amabilitatea ce-l caracteriza, Ciurea îi spune cine era Dr. I. Rossignon; îi dă ştiri
despre muzicianul O scaf Pursch şi fiica acestuia, poeta Doina Bucur. Nu lipsesc
informaţiile despre Gorcvei, Sadoveanu şi N. Stoleriu, iar printre rânduri,
strecoară câte ceva din propriile suferinţe, îndurate pe nedrept.
Misivele expediate în anii postbelici la Râmnicu-Vâlcea, unde se
refugiase Leca Morariu, cuprind date inedite, ce s-ar fi pierdut dacă n-ar fi fost
■otate cu grijă de profesor. Se miră când universitarul bucovinean îi cere o bio
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bibliografie, il admiră pentru zelul cu care lucrează pe plaiuri oltene, la
monografia Porumbeştilor. L-ar fi dorit mai aproape şi, dacă vârsta înaintată n-ar
fi fost un handicap, desigur că ar fi colaborat în operele lor.
E demn de remarcat faptul că în munca de informare, Leca Morariu nu
s-a oprit doar la Bucovina. Prin sfera preocupărilor, profesorul era un umanist, iar
zona Fălticenilor îi oferea multe date din domeniul folclorului, al muzicii, literaturii,
artelor plastice, al monumentelor istorice. Ştia foarte bine ce comori ascunde
acest colţ de ţară. încât la corespondenţii pe care i-am menţionat, se vor adăuga
G. T. Kirileanu, Auffel George Sţifio, sau Alexandru Vasiliu-Tătăruşi. Din când în
când, Leca Morariu îşi răsplăteşte prietenul cu mici daruri, ca de pildă compoziţia
lui Ciprian Porumbescu La lună, pe versuri de Nicu Gane l-au fost trimise
notele, lui Ciurea în surghiun la Mărăşeşti, prilej pentru profesorul fălticenean să
trăiască momente de duioase aduceri aminte, când, un violonist găsit acolo, a
interpretat bucata I i C' a . ~ el de bucuros a fost, aflând că la R. Vâlcea
trăia încă prietenul său din copi.ăii , "
antin Moţet, coleg cu Mihail
Sadoveanu la Gimnaziul "Alecu Donici", apoi la Liceu
‘ onal din laşi.
Deşi mai tânăr, Leca Morariu ( născut în 1888 , a plecat in lumea
umbrelor în 1963, înaintea amicului său care ( născut în 1883 ) s-a stins eu zece
am mai târziu, în 1973, ca nonagenar.
Doamna Octavia Lupu-Morariu din Suceava, ne-a pus cu unăvoinţă la
dispoziţie corespondenţa de faţă. O prezentăm in extenso cititorilor, cu speranţa
că va trezi interesul iubitorilor de cultură. Ea cuprinde secvenţe necunoscute din
fabuloasa zestre spirituală a zonei.
*
I
Muzeul Fălticenilor

( F ă llic c n i) 8.9.938
Iubite domnule M orariu,

Cât mai urgent şi fără... eschivări, vă alătur aici, lista prim ariatelor lui
N . Gane1, cât mai exacte şi nicidecum aproxim ative. Dacă v-ar fi de vreun folos,
vă trim it şi o copie fidelă, a unei scrisori din partea Regelui Carol I, drept
m ulţum ire pentru prim irea făcută de ieşeni. Nu ştiu unde aţi văzut un raport
o ficia l şi n-am înregistrat pe F. Fr. ( ? ). Anual dau o dare dc seamă a obiectelor
prim ite, nu şi a literaturei în general.
Vara aceasta am mai m ărit muzeul, se prezintă altfel. Ne-aţi face plăcere
să n i-l v izita ţi. Cu alese sentimente.

1 Potrivit E nciclopediei Cugetarea a lui Li cian Predescu ( Bucureşti, 1940, p. 340 ), N Gane a
fost primar al laşilor în 1871 şi 1897.
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V. Ciurea
*
7

Fit., 18.X1.956
Iubite d-le Prof. M orariu,
M u lt m-a bucurat, cu c.p. cc v-am prim it-o (i)eri. N-am mai aliat nim ic
dc dvs.. dc când eram la Mărăşeşti2. unde v-am p rim it "La lună"3 şi pentru care
v-am m u lţum it. Nu ştiu dacă v-am mai scris dc când am venit acasa. la 10
octom brie 1954. Dc atunci, fac mimai gospodărie casnică, ajutând soţiei mele la
cele necesare !!4 Cum voi putea, vă scriu cu toată plăcerea şi vă voi da toate
lăm uriri la despre "Oscar Purscli"5. întâmplarea face. ca O .l'. să-mi lic şi rudă.
Soţia lui. Elvira, născută Stamâtopol, din Botoşani, a fost nepoată de soră.
mamei mele6. Tatăl său a fost şef dc muzică la Piatra Neamţ7, a venit in aceasta
calitate aici la Fit. unde un frate al lui Oscar (...), a absolvit gim naziu(l) la 1893.
Oscar era în acelaşi tim p prin Bucurcşti. unde urma Conservatorul. In Bucureşti
se căsătoreşte cu vara mea carc era bacalaureată şi profesoară la Institutul dc dşoarc L o llio t, str. Fântânei, fost în urmă G-ral Bcrthclot.

--------------------

-t t

«

După un concurs, O.P. devine şeful muz. m ilitare la Bârlad ţ...). Din
Bârlad, ca locotenent, sc transferă la Fit. în 1904. ca şef al muz. m ilitare. A ic i ,i
desfăşurat o mare şi rodnică activitate muzicală, găsind şi terenul pregătit pentru
0 anujnită Societate8, în frunte cu dr. Rossignon ( "cine-i ?" - însemnare de
Leca Morariu - n.n. )9, N icu Stamatc, Isidor M oscovici. Elena G orovei10, Nicu
C om nino11 etc. In privinţa acestei form aţiuni de muzică de cameră12 în Fălticeni
unde O.P. era sunetul ei, vă poate da lăm uriri mai ample, Sorin G o ro ve i13. Mă
m ir foarte m ult, că n-aţi p rim it din partea lui. răspunsul aşteptat, deoarece el a
fost la mine. ccrându-mi pentru dv. inform aţii despre P.(ursch): poate s-a pierdut
scrisoarea, sau ce poate fi altă ceva ?
O.P. din muzica lui m ilitară - cum era fanfară - făcuse şi o orchestră
m ilitară care cânta marţia seara la grădina publică, unde da un concert pentru
am atorii de muzică, carc făceau cerc, în ju ru p a v ilio n u lu i14, unde cânta
orchestra. Ştiu că era solicitat, la toate balurile clin Fit. şi din Suceava15, G.
1(um orului, C.-Lung etc. Tot Sorin vă va utca da date asupra concertului dat în
faţa Reginei Elisabeta la Castelul Peleş.
La Bucureşti i se naşte copila, l-lorica15. Cu ea, a venit aici, dându-i
îndrumare muzicală. In particular - nu era gim naziu dc fete - a absolvit patru

® E vorba de Societatea Cultura. înfiinţată într-adevâr în 1904, in sala de recepţii a Primăriei
2 Vasile Ciurea fusese ţinut cu regim de lagăr in perioada 1951 - 1952 la închisoarea din Suceava,

oraşului. Printre întemeietori: A. Gorovei. Dr I Rossignon. G Tutoveanu, Serafim lonesc ş.a

după care l-au trimis cu domiciliu forţat la Mărăşeşti, până in octombrie 1954, luându-i-se şi pensia

^ ROSSIGNON. I., Dr.. originar din Alsacia, medic stabilit în Fălticeni. Meloman, a înfiinţat o

Printre cei care l-au ajutat, dându-i câte 400 lei lunar, cu regularitate, a fosţ şi compozitorul loan D

orchestră de muzică de cameră, care dădea concerte în casa sa Frate cu farmacistul Alfred

Chirescu, prietenul de odinioară al profesorului, de care era foarte apropiat sufleteşte. Se ştie că

Rossignon, stabilit in Rădăuţi, căsătorit cu Bertha Gorgon, iubita lui Ciprian Porurnbescu

Chirescu a locuit în Fălticeni între 1918 - 1922, fiind titularul catedrei de muzică la Gimnaziu
3 Cu toate opreliştile impuse de ocupanţii străini, intelectualii din Bucovina - printre ei şi Ciprian
Porurnbescu - erau la curent cu creaţiile artistice ale fraţilor din ţara liberă Deasemem. pentru Nicu
Gane, Buco' i.îa era un ţinut cunoscut şi îndrăgit

GOROVEI, Elena, soţia lui Artur Gorovei, o pianistă talentată
11 COMNINO. Nicolae. magistrat în Fălticeni, reputat pianist şi pictor amator
Concertele aveau loc in casa Gorovei, cu regularitate, dându-şi concursul şi soţia folcloristului
13 GOROVEI. Sorin,'fiul folcloristului, profesor de matematică la Liceul ”N. Gane", dirijorul corului de

4 Cu stigmati") încl i orii şi al domiciliului forţat pe frunte. Vasile Ciurea nu se mai putea duce la

la biserica "Adormirea" - catedrala oraşului, timp de peste 40 de am. violoncelist A cântat în

muzeul pe care l-a creat. De altfel, fusese schimbat de la cond r . rea acestei instituţii încă din 1949,

orchestra care dădea concerte în casa părintească

rând totul s-a reorganizat după alte criterii...
s PURSCH. Oscar, muzician, scriitor, compozitor, traducător, armonizează la Bucureşti vodevilurile

grădina publică, unde se organizau expoziţiile agricole anuale ale judeţului Baia şi unde au ţinut

Im Mntei Millo, este dirijor secund al Filarmonicii din capitala ţării. Pentru valsul "Un reve sur le

cursuri profesori, cu clasele Liceului particular întemeiat de Eugen Lovinescu In primul război

flosphoro". primeşte premiul Medgidia din partea sultanului Abdul Hamid al Turciei Traduce Haia

mondial, când. după ocuparea Bucureştilor, criticul s-a refugiat in oraşul natal

14 Pavilionul a fost demolat de nou edili ai oraşului, după 1944. ca şi restaurantul de vară din

Soni» i lui M Sadoveanu in germană, este autorul unui dicţionar german - român de proporţii, din

15 Despre concertele date de fanfara militară din Fălticeni sub conducerea lui O

p,V:;iii> n<’t(.irminat. Autor al unei piese de teatru, aceasta e pusă in scenă la Naţionalul ieşean, sub

Suceava, invitat de folcloristul bucovinean S. FI. Marian, putem afla mai multe, cercetând

Pursch la

directoratul lui Sadoveanu Oscar Pursch este tatăl poetei şi violonistei Doina Bucur

corespondenţa existentă la Fondul memorial-documentar "S.FI Marian" Penlru trecerea frontierei la

6 Mama lui Va-.ile Ciurea. Elena, era soră cu mama Elvirei.^iar ambele, fiice ale protopopului de

Buneşti, era nevoie ae aprobarea împăratului de la Viena, lnnd vorba de militari. Pursch a dat

Botoşani, <'.hnorghian, Fratele lor, losif Gheorg im . a ajuns mitropolit primat al Ungro-Vlahiei.

concerte la invitaţia Societăţii Şcoala Română

7 Din cel<* ri’ la t.ilr nouă de prof univ Virgil Terrpeanu, tatăl lui Oscar Pursch a condus fanfara

16 Poetă şi violonistă, Florica Pursch a publicat sub pseudonimul Doina Bucur. între altele şi câteva

militară din Piteşti, fiind cunoscut cu apelativul de "Papa Pursch"

romane, apreciate in epocă
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clase în 1912. A trim is-o la L cip zig 17, de unde s-a întors în 1914 vara. Toamna
1914. Pursch sc mută la Galaţi, unde Florica obţinuse catedră de muzică, in sept.
1916a fost dus cu R egim .(cntul) din Galaţi la Turtucaia. în lupta dc acolo, a l'ost
lo vit de o ghiulea şi apoi dus cu ambulanţa la Feteşti, unde a m urit. După un
tim p - nu ştiu cât precis - a l'ost dus la C im itiru l Ghencea - Bucureşti.
Florica, dup 1()16, s-a mutat ca profesoară dc muzică la Şcoala Norm ală
de fete din Caracal. A colo s-a evidenţiat ca o bună muziciană şi totodată,
publicând şi •bucăţi literare, sub pseudonimul Doina Bucur. Căsătorindu-se cu
avocatul Eugen loncscu. a avut patru copii; căzând bolnavă, s-a dus la Buc. in
spital, unde a şi m urit în 1935, incinerată la "Cenuşa"18. Soţul ei s-a mutat la
Bucureşti, unde l-am cunoscut şi ou. Mama ci. vara mea. Elvira. mutată cu
ginerele ei la Buc., a tră it până în 1947, când a m urit, înmorm. şi ca la Ghencea.
T ot întâmplarea face, ca în R. V â lc ii unde locuiţi, să mai lie cineva din
fam ilia D r.-lu i Drăgoescu, sau Drăgescu, iu i ştiu bine, căci n-am avut ocazia să-i
cunosc. Dr. Drăg. a m urit înaintea soţiei lui. tot o doctoriţă, care era fiica
C onsilierului dc Curte, V ic to r Stamatopol, fratele E lv irc i Pursch; V. Stamatopol
ar 11 m urit tot la R. V â lc ii; fusese în anii înainte de pensie, magistrat la C luj sau
Oradea-Mare.
Cu ocazia aceasta, vă trim it o fotogr. din 1903 a fa m ilje i Osc. Pursch; so folo siţi eventual, lată, m u lt iubite d-lc profesor, notiţele fugare, ce v-am putut
da despre O.P. M-aş bucura, să ştiu că v-au folosit întrucâtva.
Transm iteţi d-nci. om agiile melc; dvs. p rim iţi afectuoase salutări din
parte-mi.
t

V. Ciurea
P.S. La 21 oct. am fost la Suceava, unde împreună cu colegii Cărăuşii19 şi
lliu ţ20, am v izita i muzeul cu rezultatele săpăturilor din anii din urmă, cât şi
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lucrările noi, din anul acesta, la Cetate şi pc Câmpul Şanţurilor. Aceasta
explorare sc începuse când eram şi cu la Suc. în toamna lui 95221. această vizită
mi-a răscolit multe a m intiri !!!
Cu toată afecţiunea !
V. C.
P.P.S. E nevoie să vă mai spun că O.P. era de origine germană şi. la Viena - cât
tim p nu ştiu precis - şi-a format o cultură muzicală. Vă mai adaug că P., după
înfiinţarea Ş c.(olii) Norm ale dc băieţi din Fit., a fost prof. de muzică, înfiinţând
o fanfară a şcoalei, - in oct. 1914. plecând apoi la Galaţi.
*
J
Fit.. 2.X II 956
Iubite d-le Profesor.
V-

V-am p rim it scris, din 22 n-bre şi caut
•* răspunde (...). Mă bucur că
vă lolosesc. ceea cc v-am dat despre O.P. Amănunte despre Turtucaia, nu ştiu;
atâta numai, ştiu dc la van mea Elvira, că era criticată conducerea luptei,
punând in înm iea regim entului, la atac. fanfara. Strălucirea instrum entelor a fost
o ţintă bună, lovind întâi pe cel din frunte.
Am mai găsit printre am in tirile mele, o fotografie a Jui O.P. când era
aici. ca şef al m uzicci, v-o trim it şi pc aceasta. A ltă ceva, nu ştiu ce-aş mai găsi.
Pe Sorin Gorovei îl văd greu şi rar. deoarece el mai m ult stă la Botoşani, fiind
angajat la Filarm onica de acolo22. Vine şi la Fălticeni, numai dc ’a un tren la
altul, conducând, când este mai liber, corul de la "Adorm irea".
Vă lămuresc: tatăl lui O.P. a fost şi el. şeful nu.zicei m .(ilitare) pe când
urma la gim naziu(l) dc aici. băiatul lui. Lnric. absolvindu-l la 1893. Dc la O.
Pursch am înţeles, că cl s-a dus la Viena, după ce urmase - cât. nu ştiu -

17 L.i Loipzig, Florica Pursch urmează la Conservator vioara, fiindu-i profesor Hans Sitt Pe timpul
Mudlilor, era un oaspete frecvent in casa criticului Paul Zarifopol. unde l-a întâlnit pe I. L. Caragiale.
Al VlaMuţi şi Panait Cerna, ultimul - aflat in Germania pentru pregătirea şi susţinerea doctoratului.
( . ii pnio|ul unei vizite făcute la Bucureşti d-nei Gabriela Georgescu. fiica Doinei Bucur. în 21

ILIUŢ, Emanoil. profesor şi inspector şcolar la Suceava. Fost director al Liocului "Aron Pumnul"

do< ombmi 197*1. aceasta ne-a spus că mama sa a murit în 24 iunie 1940. Data indicată de Vasile

din Cernăuţi: Preocupări de istoria ci'tu rii bucovinene
Ol
Aluzie la perioada când profeso'u era închis la penitenciarul sucovean. ca fost liberal Vasile

Ciutc.i ont»’ imixactâ. fiind vorba probabil de un lapsus al profesorului

Ciurea a rămas de fapt un ostracizat, până la moarte. Titlul de protosor omerit, venit prea târziu, se

19 CArAu'.U i Mihai. fost profesor de fizică şi chimie la Lice i "N x Gane" din Fălticeni. S-a mutat

datora intervenţiilor fostului său elev, academicianul Pefru Jitaru, de la laşi

ulterior cu 1nindM in Suceava, devenind titularul aceloraşi materii şi director al Liceului "Ştefan cel

Sorin Gorovei fusese scos din învăţământ, ca indezirabil Pentru a-şi asigura existenţa. .

Marc" Mari» Mnnun fiica folcloristului şi Mihai Cărăuşu, soţul ei, s-au născut în acelaşi an ( 1896 )

angajat la Filarmonica de Stat din Botoşani. Am avut prilejul să-l vedem in sala Cinematografului

şi au murit in 1979 ( ol n ianuarie, ea in iunie ).

"Popular'’ din Fălticeni, la un concert dat de Filarmonică.
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Conserv.(atorul) din Bucureşti; era pc tim pu l când tatăl său funcţiona aici. iar de
aici, parcă îm i spunea că s-n mutat la T. Severin (...).
La 4 febr. 1953 m i-aţi trim is la Mărăşeşti, foaia din Colecţia "FătFrumos" N o.6 :La lună - voce şi pian. text de N . Gane. muzică dc Ciprian
Porurnbescu. Am dat-o unui violonist dc acolo şi m i-a cântat-o de mai m ulte ori.
Foaie ce-o păstrez şi astăzi !
Văd că adunaţi material pentru completarea Enciclopediei muzicale23;
nu înţeleg cc-ar interesa bio-bibliog ra fia şi fotogr. mele ? Eu voi lăsa c o p iilo r
mei. A m in tirile mele sau: "Cum mi-am trecut viaţa"24. Vă doresc din toată
inima, să mă supravieţuiţi şi le veţi cunoaşte de la c i25.
Dorindu-vă multă sănătate, dv. şi doamnei: salutări de la soţia mea, cu
afecţiune sinceră.
V. Ciurea
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c.p. din 16 a.c., cu salutările colegului şi prietin vechi, C. M oţet. El a absovit
gimnaz. nostru odată cu M . Sadoveanu şi i-am găsit pc amândoi, în sept. 1899 la
Lic. N aţional din Iaşi; cu eram în cl. 5 - a, ci în cl. 7 - a. Am auzit, m u lţi ani în
urmă - c-ar fi fost director la Pref.(ectură) la laşi; eu nu l-am ştiut la Bancă ! Vă
rog spuneţi-i că m i-l aduc aminte f. bine. figura 0 ( 1 1 1 1 111 memorie, dar 1111 pot
ju ra , că l-aş cunoaşte astăzi. Om ul se schimbă ! A ră ta ţi-i din parte-mi salutările
melc şi-i doresc m ultă sănătate ! Nu ştiu cum l-a cunoscut O. Pursch. Acesta nu
era încă prin Fălticeni, când colegul M (oţet) urma la G im naziu; poate I-a
cunoscut în altă parte ?
Ceva mai m ult despre Turtucaia şi O.P. 1111 ştiu dc la cine am mai putea
afla ceva; dacă ar trăi nevasta sau fiica lui, desigur c-am avea amănunte; dar
acum dc la cine ?; doar numai dc Ia colegii lui, o fiţe ri Î 11 regimentul dc la Galaţi.
Vă mulţumesc că vă interesaţi de odrăsluţcle melc ! (...). Doamnei,
om agiile melc. Din partea soţiei mele şi a mea urări de sf. sărbători şi A nul Nou
cu sănătate şi voie bună.

*
V. Ciurea

4
(Fălticeni), 23.X1I.956
*

Iubite d-le Profesor,

"

5
V-am p rim it scris, cu lămurirea "E nciclopedici". Cu tot beteşugul dc la
mâna dreaptă, V-am făcut o biobib lio g ra fie2®. Poate este pica mare şi nu va 11 dc
trebuinţă; de aceia, cu \ft dau toată latitudinea de a o utiliza, a o scurta, c u n veţi
crede dc cuviinţă; ceiace însă vă rog m ult - poate va fi ceva greu - să-mi trim ite ţi
şi mie o copie, aşa cum veţi da-o şi dvs. mai departe; vreau s-o am şi eu. la
hârtiile mele. Fotografia nu-i prea recentă; este (dc) prin '49-50: aita, de’ atunci
n-am făcut (...).
^
Pc Sorin G .(orovci) iui l-am văzut; poate, acuma de Sărbători; în orice
caz, voi căuta să-l determin, să-şi ţină cuvântul ! M i-a ţi lacut m ultă plăcery cu

C.P.

•

12.11.957, Fit.
M u lt Stimate D-le Profesor,

Dc m ult 1111 v-am scris; m-au luat înainte, m ulte de toate: g riji (...) şi mai
cu scamă treburile gospodăriei ctc.
Pentru N. Stoleriu27, veţi prim i un rezumat al vie ţii lu i, din partea
colcgului meu, Vasile Tomegca28. A fost bolnav şi 11-a reuşit să vă scrie.
Cu distinse salutări.
V. Ciurea

Un obiectiv urmărit de Leca Morariu în sondările fălticenene. era găsirea eventuală a noi date
despre compozitorul de la Stupea, pe linia relaţiilor cu N. Gane Ştim că era angrenat în redactarea
u n e i ,împle monografii Iraclie şi Ciprian Porurnbescu Enciclopedia muzicală la care se referea V
C iu io ii

puica fi un gând pentru mai târziu al profesorului bucovinean.

24 Mnmmcnr. In trei volume, rămas in familie.
2^ Deşi a supravieţuit corespondentului său de la Vâlcea. Vasile Ciurea n-a mai avut veşti din

27 STOLERIU. Neculai. învăţător, pedagog, originar din judeţul Botoşani A funcţionat in comuna

In nihiwi de la Suceava, păstrată de doamna Octavia Lupu-Morariu. n-am găsit scrisori de la

Baia. Publicist. întemeietor al primei Case de sfat şi citire din ţară. al revistei V estito rul Satelor
etc.. Cade pe front în Călimani, in 1916.

Fălticeni, dup A moartea profesorului universitar
2® Leca Morariu n-a mai apucat să folosească această tsSb-bibliografie. Era presat de monumentala

N Stoleriu, revista V estitorul Satelor, până la cel de-al doilea război mondial. Distins cu Mihai

monografie închinată Porumbeştilor.

Viteazul în luptele de la Mărăşeşti, în prima conflagraţie mondială.

familie.

28 TOMEGEA, Vasile, învăţător in comuna natală, Boroaia. Continuă sâ editeze, după moartea lui
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*
Î-C

7

6
21.4.957, Fălticcni

C.P.

23.V II.95 8, Fit.
Iubite C(ucoa)ne Leca şi Harnic Profesor.

Stimate d-lc Profesor,
V-am p rim it c.p. din 16 martie (...). îm i parc f. rău. că nici dc data
accrsta, nu vă pot trim ite artic. colegului V. Tomcgea. I. f. necăjit (...). Pentru
N. Stoleriu, voi înccrca, la alt colcg al lui St.(oleriu), fost învăţător la satul
Bogata, Ci. Rădăşanu29, să-mi aştearnă pc hârtie, viaţa lui N. St. Am aflat, c-ar
exis a un volum omagial al lui St.(oleriu) dar dc carc - nu ştiu cum sc facc - cu
n-an • 'n it cunoştinţă la apariţia lu i30. Cc voi afla despre cl, vă voi serie.
Din Anuarele liceului, vă mai trim it unul: dar nu cred să vă folosească
la ceva ! Am avut alt Anuar, număr festiv cu oca/ia Semicentenarului
G im naziului, în 1921, număr mai interesant, dar nu mai am nici un exemplar; cu
refugiu(l), au rămas toate cărţile acasă şi cine n-a vrut n-a luat; mie mi-au rămas
epave. Vă trim it publicaţii dc la muzeu; dar cred că Ic cunoa. teţi şi poate chiar
le mai aveţi.
în legătură cu A rt.(tir) G orovei, vă alătur Conferinţa sa. dc la aprilie
1925, cu privire la oraşul F.(ălticeni). Poate vă va folosi Ir ccle săvârşite dc
concetăţeanul nostru ! De voi mai găsi ceva cc v-ar interesa, la viaţa trecută a
bătrânilor noştri harnici şi dătători dc exemplu de muncă cinstită, vă voi trim ite.
Până atunci, vă doresc sănătate şi spor la muncă, pentru... posteritate ! D-nei un
salut omagial. Cu aceleaşi bune sentimente şi m ultă afecţiune.
V. Ciurea

r A o â ŞANU,

Gheorghe, originar din Bogata, jud Baia de altădată. Absolv nt a Şcolii Normale

•V hm Io Lupu" din laşi. Eminent da% ăl şi pedagog in relaţii cu perse i...iiSţ
fonirtiioţli. do la care a adunat o v

roasă corespondenţă. Publicist, a colab

Sunt convins că-ntrc noi amândoi, este o marc asemănare, în privinţa...
ch eltuielii de energie ! Ca şi mata, eu, n-am ştiut în viaţa mea, care se apropie dc
75 ani, un moment de plictiseală ! Dacă n-am găsit pentru moment ccva de
făcut, mi-am răscolit cărţile - astăzi epave, rămase de la refugiu. Aşa şi mata !
Piesele de carc mă întrebi, din fericire sunt la Muzeu. Pe acestea le-am evacuat
şi luat cu mine la Bran - Braşov. Conducătoarea M uzeului ştie - din fericire - să
le dea toată atenţia. A rtic o lu l cu N. Stoleriu V-a m ulţum it ! Am şi cu acum de la
V. Tomegea. Sorin Gorovei e în concediu (...). Om agii D-nei; dc la soţia mea,
com plim ente. Cu calde îmbrăţişări şi dorinii de sănătate,
V. Ciurea
*

8
4.1.962, Fălticeni
M u lt iubite D-le Profesor,
V-am p rim it zilele acestea scrisoarea dvs. din 28.12.61 (...).
1) Vă răspund la chestia cărţuliei, tipărită aici prin 1897-98. N u-m i aduc
aminte, să fi cetit "Povestirile unui vânător"31 din colecţia asemănătoare cu
"B ib i.p .to ţi". Eu am avut multe din lucrările lui M . Sadoveanu, de aceasta nu-mi
aduc aminte; după cum azi, nu mai ştiu cine ar mai putea avea, aseminea colecţii
dc cărţi vechi, mai cu scamă după evacuarea din I944. A ic i, A rhivele Statului sa în fiin ţa t a;um 2-3 ani. deci nici vorbă. Poate s-ar mai găsi la biblioteca
Academ ici din Buc.
2) Despre mobilizarea lui M . S.(adovcanu) în batalion(ul) lui Adr.
Scriban32 la 1907 şi trim is în Oltenia, dc aseminea n-am nici o ştire. în accl an,
pe acea vreme, eram la laşi. în preajma pregătitei licenţei şi vara, când am venit

nte ale culturii
t la numeroase

rovistn din epocă
3® Volumul omagial "N. Stoleriu” , întocmit in 19.57 de învăţătorul şi folcloristul Jetru Gheorgheasa
din Cot.Vij iy Broşteni şi prieten cu eroul de la Baia. a fost. de bună seamă cunoscut de Vasile

3 ' Această operă a lui Turgheniev a fost tradusă in tinereţe de M Sadoveanu. dovedindu-se o

Ciurea, dni n ml.’it in 1937. la comemorarea lui Stoleriu la Baia a participat şi profesorul, se pare. in

frumoasă reuşită.
32 SCRIBAN. Adrian, maior, vecin cu Vasile Ciurea pe str Ştefan cel Mare din Fălticeni. Ofiţerul era

calitate dc profud

rudă cu arhiereul şi cărturarul Neofit Scriban de la Burdujeni.

S-a prezentat cartea, iar în centrul comunei s-a dezvelit bustul, operă a

sculptorului Dimitrie Loghin din Boteşti - Suceava
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acasă, trecuse(ră) evenimentele şi nici cu M . Sadov. n-am luat vorbă niciodată
despre aceste lucruri.
Vedeţi dar, cu tot regretul nu Vă pot servi cu acestea dorite de dvs.. dar
acesta este cazul. D ar ce face ? Cum trăieşte colcguJ o in clo r noastre, de pe str.
Ştefan e.(el) Mare, C. M oţet ?33 I£l era prietenul nedespărţit a(l) lui Sadoveanu.
Nu l-am mai văzut din 1900, când era la liceul N aţional. în cl. 7-a. cu
Sadoveanu. Vă rog arătaţi-i salutările melc şi-i doresc sănătate şi încă m u lţi ani !
M ai daţi-m i vreo ştire din când în când ! Doamnei, respectuoase om agii, iar dvs,
p rim iţi distinse şi calde salutări.
V. Ciurea

DES ECHOS DF. LA VILLE DE FĂLTICENI DANS LA CULTURE DE
BUCOVINE LA CORRESPONDANCE DE VASILE CIUREA ENVERS LECA MORARIU
- resume L'article ci-dessus se propose de mettre en evidence les relations culturelles
entre deux contrees avoisinantes - la Bucovine et la zone de Fălticeni qui font pârtie de
Moldavie, mais qui en certaines periodes ont ete separees par des frontieres injustes
imposees a cause des envahissements etrangers.
Du grand nombre de liaisons existantes, les auteurs ont choisi celles entre deux
lettres connus en epoque: Vasile Ciurea et Leca Morariu. Le premier a ete professeur de
sciences naturelles au lycee "Nicu Gane" de Fălticeni et fondateur du musee de la viile.
Le second etait le titulaire de la chaire de langue et litterature roumaine a l'Universite de
Cernăuţi. II a vecu la derniere pârtie de sa vie, en refuge a Râmnicu-Vâlcea, ou il s'eteint
en 1963.
Chercheur de prestige, linguiste, philologue, editeur de revues. s'occupant
particulierement de la vie et l'oeuvre de M. Eminescu et de Ion Creangă. Leca Morariu a
entretenu d'etroites et fecondes relations avec des personnalites de la zone de Fălticeni,
on suivant les phenomenes d'interference culturelle. Sont evoques l'ecrivain Mihail
Sadoveanu, le folkloriste Artur Gorovei, le musicien Oscar Pursch, le maître d'ecole N.
Stoleriu, mais il a eu egalement d'autres amis: le folkloriste Al. Vasiliu-Tătăruşi, le
publiciste Aurel George Stino, le germaniste Virgil Tempeanu et l'ecrivain Ion Dragoslav.
En 8 lettres renfermant la periode 1938 - 1962. envoyees a Cernăuţi et
Râmnic u Vălcea. Vasile Ciurea presente des donnees interessantes sur Oscar Pursch r

33 Jocurile dn oină la care era nelipsit M. Sadoveanu. se desfăşurau in "Grădina Frunzătoaiei". pe la
mijlocul stiăzii Ştefan cel Mare.

CORESPONDENŢA LUI VASILE CIUREA CÂTRE LECA MORARII)
En tant que chef de la fanfare militaire a Fălticeni, celui-ci a 6t6 souvenl pr6senl on
Bucovine entre 1904 - 1914, avec des concerts a Suceava, Câmpulung, Gura-Humor ou
Rădăuţi. Le lecteur prend connaissance d’aspects moins connus de la vie de
Sadoveanu. On 6voque aussi la familie Gorovei. Leca Morariu a 6tâ un hflte habituel a
Fălticeni, particulierement dans la maison du folkloriste. II avait la conviction qu’ici il
apprendrait des noveautes sur Ion Creangă. II s'interesse de dr. Ion Rossignon,
originaire d'Alsace. frere du pharmacien Alfred Rossignon, le mari de Berthe Gorgon. la
bien-aimee d'autrefois du compositeur Ciprian Porurnbescu. II demande ensuite des
informations sur le compositeur Ciprian Porurnbescu et sur l’ecrivain Nicu Gane.
Les missives contiennent egalement des moments concernant la vie de Vasile
Ciurea, qui a souffert des coups dans une periode quand le pays entier passait par de
rudes epreuves imposees par un regime totalitaire instaure apres la seconde guerre
mondiale.
Les relations d’entre les deux lettres ont cesse par leur mort. survenue a un âge
assez avance. Les missives presentees in extenso, offrent beaucoup d'evenements
inconnus et constituent un exemple d'amitie constante de gens pour lesquels
l'approfondissement et la mise en valeur du passe culturel de la zone - avec de certes
reverberations dans la spiritualite naţionale
ont constitue une preoccupation
permanente, qui leur fait honneur
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PROFESORUL BUCOVINEAN SAMUIL ISOPESCUL

M E D A LIO N ISTO RIC: PRO FESORU L BUCOVINEAN
S A M U IL ISOPESCUL ( 1842 - 1914 )
l
1

C O N S T A N T IN $ E R B A N

in lucrările privind istoria Bucovinei s-a amintit foarte des despre
intelectualitatea românească din această parte a teritoriului pctriei noastre judeţul Suceava - care a contribuit din plin la actul istoric din 28 noiembrie 1918.
Una din personalităţile care s-au remarcat in domeniul istoriei prin activitate^ sa
laborioasă a fost profesorul Sam uil Isopescul. care a aparţinut unea din
familiile, româneşti din Bucovina din rândul căreia câteva personalităţi de seamă
sunt considerate şi azi drept reprezentanţi de seamă în cultura noastră naţională
din secolele XIX şi X X 1
Obârşia lui Samuil Isopescul se află în satul Frătăuţii Noi ( Suceava )
intr-o familie de ţărani harnici şi cu dragoste de pământul strămoşesc, unde
acesta a văzut lumina zilei la 9 decembrie 1842. înzestrat cu vădite calităţi
intelectuale tânărul Samuil Isopescul, după absolvirea şcolii poporale din satul
natal, şi-a continuat studiile secundare la gimnaziul din Sucea a Vi .'a liceul din
Cernăuţi. Din anul 1868 a întreprins o călătorie la Viena unde s-a înscris ca
student la Facultatea de istorie şi geografie de pe lângă Universitatea din acel
oraş. in climatul intelectual din capitala Imperiul ji habsburgic. Samuil Isopescul
a venit în contact direct cu alţi tineri români bucovineni, care-şi făceau acolo
studiile superioare, printre ei aflându-se Teodor Şt^fanelli, Vasile Bumbac - fostul
său coleg de la liceul din Cernăuţi - Epaminonda Bucevschi, Ştefan Ştefureac,
Vasile Morariu. Mihai Eminescu şi mulţi alţii. După terminarea studiilor la Viena.
Samuil Isopescul a îmbrăţişat cariera didactică, din 1872, ca profesor de istorie
la gimnaziul din Suceava, unde a funcţionat până la pensionare.

.14/

Pe lângă munca didactică Samuil Isopescul a desfăşurat o vie activitatc
în domeniul ştiinţific şi literar. A debutat cu articole ocazionale In coloanele
ziarului "A lb in a " care apărea la Viena, apoi cu un studiu consacrat unei instituţii
religioase din Salzburg publicat într-un periodic din Suceava2. Au urmat apoi mai
multe traduceri din limba germană din domeniul ştiinţei economice precum
studiul Femeia pe tărâm ul econom iei naţionale, al dr. Lorenz von Stein3 sau
din domeniul literaturii didactice ca de exemplu M anualul de a ritm etică pentru
g im naziu al profesorului dr. Fr Mocnik4 şi M anualul de geografie com parată
pentru clasele inferioare şi m ijlo c ii de gim naziu al profesorului dr. Fr
Umlauft5. Ca absolvent al Facultăţii de istorie şi geografie de la Universitatea din
Viena, a elaborat el însuşi şi lucrări originale în aceste două domenii publicând
rrîai întâi M anualul de geografie com parată pentru clasele in fe rio a re şi
m ijlo c ii de g im n a ziu 6, apoi chiar manuale de istorie asupra cărora vom insista
mai mult în cele ce urmează.
in domeniul istoriei profesorul Samuil Isopescul s-a făcut cunoscut
contemporanilor săi la început prin numeroase articole destinate a fi incluse în
cărţile de citire ale învăţătorului Ştefan Ştefureac apărute la sfârşitul secolului
trecut la Suceava, texte tratând unele teme de istorie universală din antichitate şi
până în epoca modernă, dezvăluindu-ne încă de pe atunci preocupările sale
ştiinţifice de mai târziu. Printre aceste articole unele sunt din domeniul geografiei,
cum ar fi cel tratând despre aleutini, o prelucrare după cunoscuta carte a lui
Paul Fuchs, A u sla n d ( apărută în 1874 )7. Cele mai multe sunt însă din
domeniul istoriei, cum ar fi Arahne, o legendă greco-romană, Faunus, o legendă
romană, Urzirea Romei, cunoscuta legendă romană, Ceres, altă legendă
romană8, precum şi Despre o rig in a H absburgilo r; îm p ă ra tu l R u d o lf de
H absburgi R u d o lf de H absburg ca ju d e c ă to r înţelept, Despre blândeţea
îm p ă ra tu lu i R u d o lf de H absburg; Frederic cel Frum os de A u stria şi Ludw ig
B avarezul9, Bătălia de la A spern şi E s lin g 10; Despre întem eierea ilu stre i
2 Samuil Isopescul. Kurze und iib e rsich tlich e Darstellung der Schicksale der M etropolie von
Salzburg. în A nuarul gim naziului greco-oriental. Suceava. 1874

’ D im itrie C. Isopescul ( 1839 - 1901 ) profesor la gimnaziul din Suceava, 1861 - 1869. director la

3 Pu licat în Calendarul Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, Cernăuţi,
18S.

Muzeul ţării din Cernăuţi din 1890, deputat in Parlamentul din Viena în 1901; Dum itru Arcadie

4 Publicat la Cernăuţi în 1881.

Isopescul ( 1844 -

), frate cu Samuil Isopescul, a studiat la Viena. profesor la gimnaziul din

Suco.iv.i, Silvestru Octavian Isopescul. arhimandrit, a tradus in limba română :Coranul" in 1912.
decedat In 1922; .C on stantin

Isopescul G recul, scriitor, magistral, profesor de drept la

Univmsit.ite.i din Cernăuţi, deputat in 'arlam entul din Viena în 1909; Claudiu Isopescul ( 1894 ,, studii •»'■( undnre la Suceava $i universitare la Cernăuţi şi Bucureşti, profesor in 1920. student la
Şcoala RomJnă do la Roma din 1936. doctor în Litere la Universitatea din Napoli in 1931. istoric
Iterar; ve /i Ion Nistor Istoria Bucovirjei. Bucureşti. 1991, pp. 110 - 111. 173. 189, 260. 262. 266.
’ 67. 272, 278. 295, 298. 301. 330, 379, 411

^ Publicat la Cernăuţi în 1887.
6 Samuil Isopescul, Manualul de geografie comparată pentru clasele inferioare şi m ijlo c ii de
gim naziu, voi. I - II, Suceava, 1882. 1887.
7 Ştefan Ştefureac, Carte de cetire pentru clasa a I - a. Suceava. 1898.
8 Ştefan Ştefureac. Carte de cetire pentru clasa a II - a Suceava. 1886
9 Ştefan Ştefureac. Carte de cetire pentru clasa a IV - a, Suceava, 1895.
10 Text adaptat după dr Adam Wolff. Kaiser Franz şi după Johann graf Mailath, G eschichte der
oste rre ich ische r KaisersU.ates
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case domnitoare Habsburg-Lotharingia; Maria Theresia; împăratul Josef al
II - lea; O zi de audienţă la împăratul Josef al II - lea11 în aceste articole se
vădesc nu numai valoroase cunoştinţe ştiinţifice din domeniul istoriei universale
dobândite de autor ca urmare a lecturilor sale, cât şi a studiilor făcute la
Universitatea din Viena. ci şi un adevărat talent de povestitor pe înţelesul elevilor
din şcolile poporale cărora le erau destinate aceste manuale. Totodată în cele
mai multe din aceste articole autorul lor realizează creaţii originale prin şphiţarea
unor portrete literare ale unora dintre monarhii Imperiului habsburgic. în fine,
profesorul Samuil Isopescul a elaborat şi publicat. în două ediţii succesive, un
Manual do istoric universală destinat învăţământului gimnazial, şi care. prin
numărul redus de exemplare care s -a j mai păstrat, a devenit în prezent o
adevărată carte rară
Manualul de istorie universală al profesorului Samuil Isopescul a fost
conceput ca o sinteză pe baza unor numeroase lucrări de specialitate provenite
din literatura istorică germană şi franceză din a doua jumătate a secolului al XIX
- lea FieGare din cele trei volume din care este alcătuit, cuprinde câte o epocă
istorică după cum urmează: partea întâia Epoc veche, partea a doua Epbca
medie, partea a treia Epoca nouă sau modernă12
în Introducerea din primul volum autorul include o definiţie a istoriei
universale, pe cât de simplă, pe atât de concludentă "Istoria universală sau
istoria lu m ii cuprinde toaic întâm plările istorico din ccic mai vcchi tim puri până
în tim p ul de faţă"13. în continuare se afirmă că "A sia este leagănul neamului
omencsc... în Asia au tră it cci dintâi oameni şi s-au răspândit de acolo peste
toată faţa pământului după cum ne istoriseşte B iblia în care aflăm descrise ccle
mai vechi întâm plări isto rice "14 Se mai spune apoi că în nordul Africii cei mai
vechi locuitori, egiptenii, au întemeiat state. Tot în Introducere se mai dau şi
primele noţiuni de cronologie astfel: "tim pu l când s-a întâmplat un fapt istoric
se numără de la naşterea lui Isus llris to s ( era creştină ). Numărarea a n ilo r (
Chronologia ) sc începe înainte de naşterea lui llristo s, de la un număr mare de
ani, de exemplu 5000 î. de I Is. şi se numără tot în jo s până la I ( naşterea lui I Îs.
) apoi de la I în sus până în prezent"15. Tot în partea introductivă a primului
volum autorul prezintă şi o periodizare a istoriei universale în felul următor:

11 Text adaptai după Eduard. Cartea despre îm păratul Jose f al II - lea.
S

K opt'îcul. Manual de isto rie universală pentru clasele inferioare de şcoale secundare.

Parton InU ia Istoria veche, ed. 2, Suceava. 1899: Partea a doua. Istoria medie, ed. 2. Suceava.
1900. Parto.i .< troia. Istoria nouă, ed. 2, Cernăuţi, 1901.
13 S. Isopi;v ,i Manualul de istorie universală... partea întâia. Istoria veche, ed. 2, Suceava.
1899, p, 3.
14 Ibidem
15 Ibidem
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"Istoria veche ( evul vcchi ) care cuprinde cele mai vechi întâm plări istorice şi
ajung până Ia migrarea popoarelor ( până în anul 375 după naşterea lui l Is. ); 2.
Istoria mijlocie ( evul mediu ) de la migrarea popoarelor până la descoperirea
A m c ric ii ( până la anul 1492 după Ils. ); 3. Istoria nouă ( evul nou ) de la
descoperirea A m c ric ii până în prezent", adică până în vremea sa. a doua
jumătate a secolului al XIX - lea.
In privinţa conţinutului lucrării el nu prezintă prea mari deosebiri în
comparaţie cu alte manuale de istorie universală elaborate în limba română in
secolul trecut şi tipărite în România fie la Bucureşti, fie la laşi. Aşa de exemplu,
în volumul I sunt prezentate teme ca: popoarele orientale ( egiptenii, babilonienii,
asirienii, fenicienii, evreii, mezii, p e rş ii) în capitolele I - V, apoi grecii în capitolul
VI, macedonenii în capitolul VII, apoi romanii în capitolul VIII, în cadrul fiecărui
capitol există subcapitole cu date privind elemente de geografie istorică, de
istorie politică, socială, economică, militară şi culturală.
In volumul al doilea au fost introduse teme ca: migraţia popoarelor (
capitolul I ), statele barbare din Europa apuseană, Imperiul roman de răsărit (
bizantin ), apoi istoria unor state europene din Apusul continentului nostru ca
Franconia.{ Franţa ), Germania. Englitera. Portugalia. în cadrul a XXI de capitole.
Un loc deosebit a fost acordat răspândirii creştinismului la popoarele din lumea
europeană ( capitolul V ), precum şi apariţiei şi răspândirii mahomedanismului în
lumea arabă, asiatică şi africană ( capitolul VII ). De reţinut faptul că autorul
acordă o mare atenţie constituirii Germaniei ca stat european şi evoluţiei
acesteia de-a lungul evului mediu, subiect tratat în şase din cele 22 teme care
sunt în total: Germania sub dinastia împăraţilor saxoni ( cap. IX ), Germania sub
dinastia împăraţilor franconi şi suabi ( cap. X ), Germania sub dinastia
împăraţilor Lothar şi Conrad al III - lea de Hohenstaufen ( cap. XIV ), Germania
sub împăraţii din diferite dinastii ( cap. XV ). Germania sub împăraţii din dinastia
Luxemburg ( cap. XVI ), Germania sub împăraţii din dinastia Habsburg ( cap.
X V III). Mai mult, destul de des se dau ample date biografice privind pe unii regi
şi împăraţi germani. De exemplu, despre persoana lui C a n l cel Mare se scrie (
cap. VIII ): "C arol era peste doi metri de înalt şi foarte tare de trup. El putea
frânge cu m âinile sale o potcoavă dc cal; şi ridica pe un bărbat izolat ca pc un
copil. Carol avea piept lat, ochi mari şi v io i; faţa lui era totdeauna veselă şi
senină. Prin exercitări gimnastice, precum călărit, înnotat şi vânat apoi prin
cumpăt la mâncare şi băutură îşi păstra şi sănătatea până la bătrâneţe şi nu boli
niciodată. Carol era foarte cucernic şi m ilostiv cu săracii... Carol petrecea cu
deosebită plăcere în m ijlo cu l fa m iliei sale şi lua la călătorii toată fam ilia sa cu
sine. III um bla îmbrăcat în strae foarte simple, ţesute şi cusute în casă dc soţia sa
şi de lic c le sale. N um ai când avea de întâmpinat persoane dc distincţic ( soli
sau regi ) apoi la sărbători mari se arăta Carol în veşminte împărăteşti foarte
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strălucitoare iară pe cap eu coroana de aur bătută cu pietre scumpe."16. Tot atât
de plastic este prezentat şi portretul lui Rudolf de Habsburg: "Regele R u d o lf de
Habsburg era asemenea de sim plu în traiul căt şi în îmbrăcămintea sa ca şi Carol
cel Mare... dară deşi sim plu in traiul său totuşi nu era regele R u d o lf sgârcit şi
ajutora bucuros pe cei săraci. Dacă cerea însă trebuinţă ca să se arate ca rege la
ocaziuni sărbătoreşti apoi dezvolta el cea mai strălucită pompă împărătească. La
regele R u d o lf putea sâ intre oricine fără deosebire dc stare dacă avea vre-o
rugăminte... Atât dc m ult stăruia R u d o lf dc a câştiga rcspcct legilor în statul
german încât il numea oamenii « le g e a cea v i e » . R udolf dc I labsburg era înalt
de statură, avea ochi albaştri şi nas coroiat, de tim puriu pierduse cl părul
capului... Până îşi dădu sufletul păstră R u do lf dc Habsburg mintea sa întreagă.
M are era jalea poporului la moartea acestui rege bun şi drept..."17
Tot in volumul II se face o interesantă afirmaţie privind originile germane
ale sistemului feudal european apuseap în felul următor: "Când cucerea
popoarele germane o ţară romană, lua ci pentru sine o parte din ţara cucerită.
Din acea ţară ocupată îşi reţinea regele partea cea mai marc iară restul îl
împărţea între conducătorii o ş tirilo r ca proprietate moştenitoare care sc numea
allod ( allodium ). Proprietarii de allode împărtăşeau din allodele lor m oşii la
crcdincioşii lor. Aceste moşii sc numea feude ( (eudum sau bcneficium ,
nemţeşte Leben ). Posesorii dc feude se numea feudali sau vasali ( Lchenleute ).
E f erau îndatoraţi a plăti stăpânilor adică dătătorilor de feude ( Lehenleute )
nişte dări anum ite şi a li face serviciu m ilitar. D intru început feudele nu erau
moştenitoare ci sc împărtăşia numai pe Timpul de viaţă. Abia mai târziu se
făcură fem ele m oştenitoare"18 ( cap. V I ).
o
Mai sunt incluse în volumul II două capitole interesante despre cultura în
evul mediu. Unul dintre ele are ca titlu: "înrăurinţele dc cultură ale e xp e d iţiilo r
cruciate asupra popoarelor europene"19 ( şi anume despre biserică şi mănăstiri,
despre cavalerism, înarmarea cavalerului, ocupaţiile cavalerului, viaţa la castel,
comerţul şi consecinţele sociale ). Celălalt capitol de cultură are^ca titlu "Cele
mai însemnate invenţiuni din evul mediu, artele şi ştiinţele" ( şi anume despre
invenţiunea orarelor, invenţiunea prafului de puşcă, invenţiunea tipografiei, arta
poeziei, arta zidăriei, arhitectura, Renaşterea. Umanismul )20.

11
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în volumul III al manualului au fost incluse teme având ca leitmotiv
cuvântul tim p. de exemplu "T im p u l m arilor descoperiri geografice". "T im pul
războiului de treizeci de ani"; "T im p u l lui Napoleon Bonaparte"; " I im pui cel
nou", cu unele subteme ca Revoluţia de la 1848, Războiul italian din 1859.
Războiul Austriei cu Prusia şi Italia din 1866, Războiul între Germania şi Francia
1870 - 1871, Războiul Turciei cu Rusia şi România din 1877 - 1878. Urmează
apoi istoria unora din statele europene precum Germania şi ţările austriece sub
împăraţii Ferdinand I şi Maximilian II (.-cap. IV ); Francia pe timpul lui Ludovic al
XIV - lea ( cap V I I ); Rusia pe timpul lui Petru cel Mare şi Războiul nordic ( cap
IX ); Regatul Prusiei ( cap. XIII ) sau prezentarea unor mari evenimente istorice
de însemnătate mondială, ca de exemplu Războiul de succesiune spaniol ( cap
X ); Războiul de neatârnare al coloniilor englezeşti din America de nord ( cap
XVI ); revoluţia franceză ( cap. XVII )21. Şi în acest volum a fost inclusă o lecţie
despre cultură cu titlul "Starea prezentă a cu ltu rii în monarhia austro-ungară"22.
Cum era şi de aşteptat şi în acest volum au fost consacrate mai multe teme
purtând numele unor mari împăraţi germani ca împăratul Maximilian I; împăratul
Carol V; Germania,şi ţările austriece sub împăratul Ferdinand I şi Maximilian II;
Timpul regelui Filip al II - lea din Spania; împăratul Leopold I, împăratul Carol VI;
împărăteasa Maria Theresia şi regele Frederic. II; împăratul Josef II şi Leopold
II23. Pe lângă acestea mai sunt incluse şi mai multe tablouri idilice privind viaţa
unor împăraţi germani.
Despre persoana împăratului Maximilian I se scrie: "M a x im ilia n I fiu l
îm păratului Frederic III din dinastia Habsburg a fost unul dintre cci mai vrednici
împăraţi ai Germaniei. FI s-a născut în Wien-Neustadt la 22 martie 1459. în
exteriorul său împăratul M a xim ilian era înalt de statură şi foarte tare la trup,
avea păr blond, ochi albaştri şi nasul coroiat ca şi regele R u d o lf de I labsburg. In
anii de copilărie se dezvoltase M axim ilian încet, dar mai apoi cu atât mai iute şi
mai intensiv. FI înţelegea opt lim b i şi era şi în ştiinţe foarte bine versat.
Distragerea lui cea mai plăcută era vânatul de m istreţi, capre negre şi căprioare,
în excursiile sale vânătoreşti venea cl adesea în prim ejdie. Aşa sc istoriseşte
cum că persecutând odată o capră neagră se sui împăratul lângă satul Z irl,
aproape de Innsbruck pc o stâncă înaltă, numită M artim vald de unde nu se putea
cobora. Un vânător îndrăzneţ îl scoborî de acolo punându-şi singur viaţa în
prim ejdie. M ai târziu sc iscă la popor tradiţia cum că un înger cu chip dc vânător
a scăpai pe împărat din acea prim ejdie mare" ş.a.m.d. "Foarte însemnate erau
însuşirile cavalereşti ale îm păratului M a xim ilia n - continuă autorul - el era

29

17 Ibidom, pp 82 • 83.
18 Ibidom. p. tfl
19 Ibidom, pp 72 • 77
2® Ibidem. pp 115 - 118

21 S. isopescul, Manual de istorie universală... partea a treia. Istoria nouă, Suceava, 1901, pp.
126- 135.
22 Ibidem, p. 137 şi capitolele I. VI. X. XVI XVII, XVIII. XIX
23 Ibidem. capitolele i, III, IV. V. XII. XIV, XV
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călăreţ foarte bun şi atât la turnire şi la război luptător foarte viteaz şi iscusit... el
era şi iscusit făuritorii) de arme şi ştia bine a fauri zale şi săbii. El era puşcaş atât
de bun încât niciodată iu i greşea ţinta şi adesea lua el parte la darea la semn a
cetăţenilor de prin oraşe... Dărnicia îm păratului M a xim ilia n era atât de mare
îneâtu-i cauza unele ori lipsa de bani"24\
lată acum ce se scria despre cei din urmă ani ai vieţii împăratului Carol
al V - lea: "în anul 1556 dădu împăratul fiu lu i său şi coroana Spaniei cu toate
ţările din Am erica şi resigna la coroana Germaniei în favorul fratelui său
Ferdinand. După aceia se retrase la mănăstirea St. Juste în Estramadura undc-şi
zidise o casă. A ic i petrecea marele împărat ale cărui armate se luptaseră
odinioară în tic i părţi de pământ. în liniştea monahală şi sc ocupa cu
grădinăritul, iară mai ales cu lucrările mecanice. Dară totuşi nu înceta el a
urm ări evenimentele lumeşti şi a da adesea sfaturi bune fiu lu i său regele F ilip al
II - lea, carele iu i întreprindea nici un lucru vajnic fără de a întreba pc părintele
său. D intru început se părea cum că liniştea mănăstirească, rugăciunile şi
ocupările mecanice întăresc puterile trupeşii ale îm păratului, dară curând sc
iviră din nou beteşugurile învechite. Adesea îl cuprindea şi o profundă întristare.
S^c istoriseşte cum că împăratul Carol al V - lea ar fi pus scurt tim p înainte de
moartea sa pc călugări ca să-i facă prohodul şi rugăciunile de înmormântare. El
însuşi asistă la această ceremonie funebrală. Câteva zile mai pc urmă muri
împăratul Carol V în vârstă de 58 de a ni"25.
Despre Filip al II - lea. regele Spaniei, astfel scria profesorul Samuil
Isopescul: "F ilip II a fost cel mai puternic dom nitor din Europa în jumătatea a
doua a evului al şaisprezecilea. F ilip II era bărbat foarte talentat şi foarte activ,
însă fără margeni de semeţ şi adesea aspru până la cruzime, dacă întâmpina
linele o p o ziţii. El era de fire atât de închisă şi posomorâtă încât insulla frica
chiar numai prin prezenţa sa. Spre delăturarea ( adică înlăturarea, n.n. ) oricărei
o p oziţii sc folosea el chiar dc in ch iziţie "26.
Cât priveşte activitatea împăratului Rudolf al II - lea. este prezentată
astfel in acest manual de istorie universală: "îm păratul R udolf II a purtat şi un
război cu tu rcii. La început învinseră oştirile împărăteşti asupra tu rc ilo r şi
câştigară chiar Transilvania la care a l'ost reasignat voevodul Sigismund Bâthory
in favorurile îm păratului însă curând pierdu R u d o lf II Transilvania iarăşi, căci
suferinţele religioase ale Ungariei pricinuiră o răscoală in acea ţară"27.
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Tot aşa sunt incluse în manual interesante ştiri cu privire la
personalitatea împărătesei Maria Theresia: "împărăteasa M aria fheresia era
neobosită întru îngrijirea pentru binele şi prosperitatea popoarelor sale. Ea se
scula vara la patru iar iarna la şase ore dimineaţa şi sc ocupa prin cea mai mare
parte din zi cu afacerile statului. în contrast cu viaţa privată de Ia curtea franceză
din Versailles
era viaţa fam iliară ia curtea din Viena foarte intimă.
Rcereaţiunea cea mai plăcută o alia M aria Theresia când ieşea obosită din
cabinetul dc lucru în ccrcul fa m iliei sale iubite. Fa da c o p iilo r săi o creştere
foarte bună şi serioasă. La moartea ei lăsă M aria Theresia zece copii...". în
continuare se mai scrie următoarele: "împărăteasa M aria Theresia petrecea în
tim p de vară cu predilecţie în frumosul palat din Schonbrun dimpreună cu
fam ilia sa. P lin purtarea ei blândă şi prietenoasă îşi câştigase M aria Theresia
iubirea tuturor supuşilor ci. Ea deschise publicului frumosul şi măreţul parc din
Schonbrun. D um inicile şi sărbătorile venea o m ulţim e mare de vicnezi în parcul
din Schonbrun spre a se desfăta acolo spic a vedea prc iubita lor împărăteasă în
cercul fa m ilie i"28.
în fine despre persoana şi viaţa particulară a împăratului Francisc Josef
I, contemporanul autorului, acesta scrie următoarele: "îm păratul Francisc Josef I
duce o viaţă simplă, lipsită de lux superflu şi este foarte cumpătat în mâncare şi
băuturi, de aceea sc bucură dc necontenită sănătate. De acum înaintat în vârstă (
70 dc ani la 18 august 1900 ) el este încă de o elasticitate adm irabilă în trup şi
suflet, la manevre petrccc adesea mai toată ziua pc cal şi este încă un călăreţ
foarte dibaciu. El este vânător îndrăzneţ şi nimereşte cu marc siguranţă... " în
continuare se mai scrie: "Blând şi prietenos precum îi este firea, vorbeşte
împăratul cu toţi vânătorii şi cu toţi m untenii pc care-i întâlneşte. împăratul
Francisc Josef are o memorie atât de adm irabilă încât după ani de zile cunoaşte
iarăşi persoanele cu care a vorbit odată. Totdeauna în g rijit cc starea bună a
popoarelor sale este împăratul necontenit activ, vara începe a lucra la patru
dim ineaţa iar iarna la cinci. Adesea cl dă audienţe şi primeşte pe ori şi cine fără
privire la persoană sau rang pentru că voieşte ca ori şi cine să rcspice personal
îm păratului său dorinţa şi rugămintea sa. împăratul este foarte bun la inim ă şi
are deosebită plăcere de a face bine şi a da ajutor... " 29.
Parcurgerea paginilor volumului III al manualului de istorie universală
permite oricărui cititor să ia notă de cunoştinţele autorului în domeniul
genealogiei deoarece ici şi colo au fost incluşi arbori genealogici ai diferiţilor

24 Ibidom. p 13.
25 Ibidom. p. 28
26 Ibidom. p 35.

28 Ibidem. p. 90.

27 Ibidem p <16.

29 Ibidom. pp. 137- 138.
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împăraţi austrieci ca de exemplu de la Maximilian I la Maria Theresia; de la
Ferdinand II la Maria Theresia; de la Maria Theresia la Rudolf de Habsburg30.
in concepţia autorului manualului de istorie universală se constată
interesul şi preocuparea de a introduce informaţii privind istoria românilor
încadrate în istoria universală. Astfel, în primul volum, profesorul Samuil
isopescul prezintă formarea poporului român în felul următor: "dacii locuiau în
România dc astăzi, în Basarabia, în Transilvania, în părţile învecinate din
Ungaria şi în Bucovina. Traian a întreprins două expediţii dc război contra
Daciei de la anul 101 până la 107 ( corect 106, n.n. ) şi i-a învins pc deplin după
m ulte lupte sângeroase. El prefăcu Dacia într-o provincie romană şi romaniza
curând prin întemeierea de numeroase colonii romane. Din acestc colonii
romane sc trag rom ânii din ziua de astăzi"31.
in volumul tratând evul mediu, istoriei românilor încadrată în istoria
universală îi este rezervat un întreg capitol ( al XVIII - lea ) purtând titlul R om ânii,
care cuprinde mai întâi condiţiile istorice ale formării poporului rom ân,'cu titlul
"Despre începutul rom ânilor": "în tim pu rile vechi făcea ţările locuite astăzi de
rom âni ( anume România. Basarabia. Bucovina şi Ardealul cu părţile învecinate
din Ungaria spre răsărit de la râul Tisa ) parte din Im periul roman. împăratul
Traian cuceri aceste ţări de la daci şi le împoporă cu colonişti romani. Din aceşti
colonişti romani s-a iscat poporul rom ân"32. în continuare se dau date ample
privind întemeierea principatelor Ţara Românească şi Moldova., Datelp istorice
prezentate de autor sunt în general cele ştiinţifice, dar uneori cu anumite carenţe
pe care suntem obligaţi să le semnalăm. De exemplu se afirmă c ă ^'ce i dintâi
dom nitori ai Ţ ă rii Româneşti sunt adeveriţii Basarabi. Alexandru Basarab (
1330 - 1360 )" ( în realitate primul domnitor a fost Basarab întemeietorul,( 4310 1352 ), iar Nicolae Alexandru a domnit între 1352 şi 1364 ). Tot aşa se scrie că
Vladislav Basarab, adică Vlaicu a câştigat în anul 1365 "o învingere strălucită
asupra tu rc ilo r" ( în realitate această luptă a avut loc în 1369 ). De asemenea se
mai spune că Radu Negru Basarab a fost frate mai mic al lui Vladislav I ( Vlaicu )
dar se numea simplu Radu I Tot aşa se afirmă eronat că Bogdan Voievod care
a dobândit independenţa Moldovei ar fi domnit între 1349 şi 1359, în loc de 1359
şi 1365, cum ar fi fost corect. De asemenea se mai scrie că după Laţcu voievod
"b o ie rii aduseră acum pe tronul M oldovei pe un principe litvan anume Iuga
Coi iatovici". în realitate succesorul lui Laţcu voievod a fost Petru I Muşat, iar
Iuga voievod a domnit după Ştefan I în anul^ţ399 - 1400. Cât priveşte precizarea
momentului creării mitropoliei în Moldova se arată că acest eveniment s-ar fi
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datorat lui Iuga voievod, in anul 1374, când se ştie foarte bine azi că aceasta a
fost o realizare a lui Alexandru cel Bun în anul 140133
Ştirile despre români pentru secolele XV şi XVI se referă la mai mulţi
domnitori din Moldova şi Ţara Românească,, ca de exemplu Mircea cel Bătrân,
Vlad Ţepeş, Radu cel Frumos, Radu cel Mare, Ştefan cel Mare, Bogdan al III lea34. Fără a intra în amănunt, reţinem totuşi unele afirmaţii ale autorului care
merită o oarecare atenţie şi anume că Sas voievod a fost cunoscut de către
contemporani cu epitetul de "Moldovanul"35, că Ştefan cel Mare s-ar fi născut în
anul 1436, deci când a fost proclamat domn avea 21 de ani iar când a decedat
ar fi avut numai 68 de ani36; că Bogdan al III - lea ar fi avut în 1517 vârsta de 37
de ani, deci născut în anul 148037. în acelaşi timp nu putem trece cu vederea
unele erori ca data morţii lui Ştefan cel Mare la 2 iunie 1504 în loc de 2 iulie
150438 sau cuantumul haraciului plătit de Moldova în 1513 de 4.000 în loc de
8.000 galbeni39
Ştiri despre români apar şi in volumul III tratând istoria nouă sau
modernă dar numai cu prilejul prezentării înstrăinării unor teritorii româneşti
ocupate de Austria în secolul al XVIII - lea, precum pe timpul domniei împăratului
Carol al VI - lea ( 1711 - 1740 ), când Austria a purtat un război cu turcii în anii
1716 - 1718: "S lăbiţi prin aceste pierderi închciară tu rcii pacea din Passarovitz (
în anul 17 18 ). în această pace câştigă ( de reţinut expresia câştigă, n.n. )
A ustria Banatul, Oltenia până la Aluta ( adică Oltul, n.n. ), apoi partea nordică a
Serbiei şi Bosniei. Austria ajunse atunci la cea mai mare întindere te rito ria lă "40.
Tot aşa pe timpul aceluiaşi împărat, când s-a desfăşurat alt război turco austriac din 1735 - 1739, se arată că "împăratul trebui să încheie pacea din
Belgrad din anul 1739. în această pace dădu ( de reţinut expresia dădu, n.n. )
împăratul înapoi tu rcilo r Serbia, Oltenia şi partea nordică a Bosniei"41. După
cum se ştie, pe timpul împărătesei Maria Theresia, Austria a ocupat o parte din
nordul Moldovei alcătuit din ţinuturile Cernăuţi, Suceava. Câmpulung sub numele
de Bucovina. Relativ la acest eveniment istoric profesorul Samuil Isopescul scrie
următoarele: "în anul I775 câştigă ( din nou acelaşi termen folosit pentru
ocupaţie ) A ustria după multe tractări diplom atice dc la Turcia ţara Bucovinei, o

33 Ibidem, pp. 103 - 105.
34 Ibidem, pp. 104 - 105, 107 - 109
35 Ibidem, p. 105.
36 Ibidem, p. 107.
37 Ibidem. p. 109.
3® Ibidem, p. 109
39 Ibidem. p. 109.

30 Ibidem, pp 29,65.81.

40 S. tsopescul, op. cit., partea a treia, p. 77

31 S. Isopescul. op. cit., partea întâia, p. 128.

41 Ibidem. p. 79.

32 S Isopescul op. cit., partea a doua, p. 103
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parte a principatului M oldovei carcle sta pc atunci sub stăpânirea tu rc ilo r ( de
fapt suzeranitate turcească, n.n. ). Prin Bucovina se dură apoi o şosea mare (
drum ul împărătesc ) care legă G aliţia cu Transilvania. Sub oblăduirea blândă şi
părintească a ilustrei dinastii Mabsburg-Lotharingică propăşi Bucovina repede în
cultura materială şi spirituală după ce scăpase de cătuşele apăsătoare ale Turciei.
Suceava, vechea capitală a M oldovei şi în oraşul Cernăuţi care se făcu apoi
capitala Bucovinei se înfiinţară şcoli bune iar spre a introduce la poporul
bucovinean o prelucrare mai raţională a pământului se aduseră în ţară colonişti
germani care servia bucovinenilor de model pentru lucrare? păm ântului"42.
in fine. în acest manual de istorie universală se dau unele date despre
participarea românilor în războiul ruso - turc din 1877 - 1878 astfel: "oştile ruseşti
pătrunseră în Turcia. După m ulte lupte sângeroase dar nehotărâtoarc se
concentră războiul în ju ru l oraşului Plevna, unde închiseră ruşii pe generalul
turcesc Osman-paşa. carc-le se fortificase acolo foarte bine. Chemată dc ruşi
întru ajutor păşi România la război contra tu rcilo r. D om nitorul României Carol 1
trecu peste Dunăre cu armata română şi luă parte la împresurarea Plcvnei, unde
urmară o m ulţim e de lupte sângeroase prin care siliră a lia ţii Rusiei şi rom ânii pe
Osman paşa la capitulare. După căderea Plevnei trecură ruşii peste Balcani şi
înaintară până în apropierea C onstantinopolului iară rom ânii ocupară cetatea
V id in şi toate oraşele din vestul Bulgariei... " 43. Mai departe se mai arată şi
împrejurările obţinerii independenţei României astfel: "în luna Iui iulie 1878 se
adună congres în B erlin carc decise T urcia să dea Rusiei numai o parte din
Arm enia şi Basarabia, România p rim i Dobrogea pentru Basarabia cedată ruşilor
şi sc declară stat suveran. D om nitorul Carol I sc proclamă apoi la 27 martie
1878 întru rege al R om âniei"44. De fapt Carol I s-a proclamat rege al României
la 26 martie 1881.
Vom încheia această analiză a manualului de istorie universală al
profesorului Samuil Isopescul cu acele date privind starea Bucovinei sub
stăpânirea Habsburgilor la sfârşitul secolului trecut pe timpul domniei împăratului
Francisc Josef I după cum urmează: "Sub dom nia lui s-au creat mai m ulte
universităţi nouă aşa universitatea cehească din Praga, universităţile din C lu j.
Agrnm . ( Zagrebul de astăzi ) şi Cernăuţi. T ot la Cernăuţi s-au creat un
pedagogiu pentru educatoare de învăţători şi învăţătoare, apoi o şcoală reală
susţinută din m ijloacele fondului religionar gr. or. al Bucovinei. Episcopia din
Cernăuţi s-au ridicat la rang dc m itropolie. La Suceava s-a creat un gim naziu
superior gr. oriental susţinut de asemenea din acest fond religios. Precum în
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toată Austria aşa s-au creat şi în Bucovina şcoli agronomice şi industriale şi dc
asemenea şi alte institute de cultură... ” 45.
Prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică profesorul Samuil Isopescul a
contribuit mai întâi la educarea tineretului românesc din Suceava prin lecţiile
predate la catedra de istorie a gimnaziului greco-oriental din acea localitate de-a
lungul a 22 de ani dar şi la educarea tineretului românesc din întreaga Bucovină
unde manualul său de istorie universală a fost utilizat timp de peste un deceniu.
Apoi el a rămas în conştiinţa contemporanilor şi ca un valoros om de ştiinţă în
domeniul istoriei prin strudiile elaborate în domeniul istoriei' universale - din
antichitate şi până în epoca modernă - care au îmbogăţit încă din acea vreme
istoriografia românească.
C
M EDA ILLO N HISTORIQUE:
LE PROFESSEUR S A M U IL ISOPESCUL ( 1842- 1914 )
Suivant les realisations de l'historiographie roumaine en Bucovine a l’epoque de
l'occupation autrichienne ( 1775 - 1918 ), l'auteur a eu la possibilite de mieux connaitre
l'activite didactique et surtout scientifique de Samuil Isopescul. ancien professeur
d'histoire au college de Suceava a la fin du XIX - e siecle et au debut du XX - e siecle. II
s'agit d'abord de plusieurs etudes historiques qui ont ete publiees sans le "L iv re de
lecture" ( "Cartea de c itire " ) elabore par le maitre d'ecole Ştefan Ştefureac destirîe
aux eleves des ecoles primaires de Bucovine dans lesquele ont ete abordes des sujets
concernant l'histoire universelle depuis l'antiquite jusqu'a l'epoque moderne. Puis l'au'eur
realise une profonde analyse d'un manuel d'histoire universelle elabore par le n.eme
professeur adresse aux eleves qui suivaient a ces temps la. a la fin du XIX - e sie .le les
classes inferieures du lycee. ouvrage couvrant dans trois volumes toutes les e oques
historiques: ancienne. moyenne et moderne. Le conteftu de.l'ouvrage. constate ,'c.uteur,
reflete non seulement les connaissances historiques - y compris des not: .îs de
genealogie et de chronologie - du professeur Samuil Isopescul. mais ussi les
possibilites de celui-ci d’etre un renomme narrateur u fait historiqu t » • . veritable
portraitiste des personnalites historiques presentees.

42 Ibidom. p. 89
43 Ibidom. p 133.
44 Ibidem . p 13-1
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S IM IO N F L O R E A M A R IA N , P R O F E S O R L A
G IM N A Z IU L D IN S U C E A V A *
II

PAUL LEU
f

Spre; sfârşitul secolului trecut şi începutul celui de-al XX - lea, când
Imperiul Austriac a intensificat folosirea şcolii ca principal instrument
de
deznaţionalizare a românilor bucovineni, intelectualii patrioţi, printre care se
număra şi profesorul
S. FI. Marian, au opus rezistenţă, din interiorul
Gimnaziului superior greco - oriental din Suceava, transformându-l, pe
nesimţite, într-o citadelă a intereselor culturale, politice, sociale şi naţionale ale
populaţiei majoritare din Bucovina. Ei au folosit toate formele legale, şi uneori
mai puţin legale, pentru a diminua direcţia ofensivei politicii imperiale Obiectivele
pentru care a militat S. FI. Marian, alături de ceilalţi profesori patrioţi suceveni, au
fost: asigurarea predării limbii române la toţi elevii gimnaziului, extinderea şi
consolidarea folosirii vorbirii populaţiei majoritare şi la comunicarea altor
discipline din prima şi apoi din a doua treaptă a învăţământului liceal, asigurarea
unui număr cât mai mare de şcolari şi manuale didactice româneşti, românizarea
conducerii instituţiei ce era finanţată din fondurile şi averile contribuabililor
români, continuarea pregătirii profesorilor care să poată stăpâni deopotrivă
româna şi germana, pentru a se putea extinde procesul de românizare a
învăţământului mediu şi elementar la Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Gura
Humorului, Şiret ş.a., stăvilirea înveşmântării antroponimelor şi toponimelor
autohtone cu haine fonetice străine, introducerea limbii române in redactarea
documentelor şcolare şi a actelor oficiale etc.
Această ultimă formă de românizare a birocraţiei şcolare sucevene a
avut rezultate dintre cele mai modeste, deşi s-a manifestat din primii ani ai
existenţei liceului. Cercetând cataloagele şi foile matricole imprimate în
nemţeşte, cu litere gotice, am constatat că încă de la venirea primilor profesori
români în gimnaziu s-a întreprins câte ceva în acest sens. Pe copertele
interioare ale cataloagelor din anii 1862 - 1863. printre numele germane
caligrafiate cu gotice, au apărut şi câte unul scris cu latine, cum a fost cazul
autografului profesorului Ştefan Nosievici.
Studiul do faţă a fost realizai in trei părţi. Prima parte a fost publicată in Suceava. Anuarul
Muzeului ludoţonn, XIII-XIV, 1986-1987. p 49-5?. a II - a e cea de faţă. iar a III - a parle. inedită,
cuprinde principiile socio - pedagogice şi didactico - metodice ale profesorului S. FI Marian

Opoziţia tacită împotriva limbii oficiale a documentelor şcolare, ce
denaturau specificul românesc, s-a manifestat în diverse grade şi intensităţi de la
înfiinţarea liceului şi până la desăvârşirea unităţii naţionale a românilor de
pretutindeni.
Odată cu încheierea românizării cursului inferior gimnazial, in viaţa
internă a şcolii s-a născut un suflu nou, care nu era nici măcar pe plăcui
conducătorilor români ai instituţiei sucevene. împotriva dispoziţiilor oficiale,
profesorii români, printre care se afla şi Marian, au început să scrie în cataloage,
atât numele elevilor, cât şi denumirile localităţilor de unde veneau, în spiritul
limbii române, cu ortografie românească. Acest act de indisciplină a supărat
forurile conducătoare imperiale. însă, sub presiunea exercitată de profesorii
români, Consiliul şcolar provincial a cedat
începând din 1887, s-a acceptat ca, în cataloagele principale, numele
elevilor să fie transcris pe baz? certificatului de botez sau de naştere, însă, la
numele localităţilor de baştină a acestora a fost folosită, în exclusivitate,
denumirea germană dată de ocupanţi şi nu cea română, deoarece "lim ba
germană este limba o ficială a cataloagelor", se sublinia în ordinul amintit.
Documentele şcolare, catastifele de la primăriile rurale şi urbane,
recensămintele şi alte forme de evidenţă a populaţiei din Bucovina, erau supuse
aceloraşi ajustări, după cum se poate constata şi dintr-o interpelare făcută de un
deputat român în dieta ducatului, la 14 octombrie 1911.
Un exemplu de modul cum se exercita imperceptibil politica imperială de
ştergere a specificului naţional din documentele oficiale, il constituie şi numai
simpla înregistrare a numelor de botez a elevilor români în cataloagele şcolare.
Copilul ţăranilor români Ruxanda şi Grigore Marian, din llişeştii Sucevei, "născut
la I septembrie 1847, a p rim it numele de S im io n "1, în amintirea lui Simion
Nechita, tatăl mamei adoptive a lui Grigore Marian2. începând din iulie 1862,
odată cu absolvirea clasei a IV - a elementare, la H auptschu le din Suceava,
numele fiului românilor din llişeşti a fost caligrafiat, cu litere gotice, pe certificatul
de absolvire "Marian Simeon"3. Forma dată de funcţionarii şcolii germane (
Simeon şi nu Simion, cum şi-au dorit-o părinţii şi bunicii lor să se numească fiul
şi nepotul lo r ), va continua să fie folosită constant pe parcursul studiilor liceale,
universitare şi în restul vieţii. Toate cataloagele şi foile matricole din anii 1863 1870 ale O b e rg ym n a siu lu i kezaro - krăiesc, din Suceava, au caligrafiate pe ele
1 C ertificat de botez, mss. inedit in limba germană, eliberat de Parohia llişeşti, la 20 august 1864,
Fondul memorial-documentar "S. FI. Marian", Suceava, inv nr 1.

O

Paul L e j. Numele etnografului şi fo lc lo ris tu lu i Marian( I, II ), în Zori noi. Coordonate literare,

anul XXXII, nr 8967. din 16 iulie 1978, p 3, şi anul XXXIII, nr. 9002. din 27 august 1978, p. 3. şi In
Revista do etnografie şi folclor, tomul 34, nr. 2, 1989. Editura Academiei, p. 159-163.
'-1 Schulzeugnis. manuscris inedit in limba germană, nr. 39, din 19 iulie 1862. Fondul memoriul
documentar "S. FI. Marian", Suceava, inv. nr. 2
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"Marian Simeon"'1. La fel a fost numit şi în documentele universitare sau în
adresele oficiale emise de autorităţile austriece. O notă discordantă o fac unele
acte, diplome, adrese venite din România Spre exemplu, se foloseşte numele
de Simion şi nu de Simeon. in adresa Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice
din Bucureşti, nr 6004. din 11 mai 1882, semnată de Gr. Tocilescu, prin care
Marian era anunţat că a fost distins cu medalia Bene Merenti cl I, pe diploma
semnată de I I. Istrati şi Spiru Haret, prin care i se acorda Medalia de aur şi
colaborator al Asociaţiei române pentru răspândirea ştiinţelor ş.a.
Vremelnicii ocupanţi î-au impus, chiar de la primul contact cu şcoala
nemţească, să folosească numele de Simeon în relaţiile sociale şi actele oficiale.
Cu timpul, Marian a fost nevoit să-şi însuşească această formă pentru tot restul
vieţii, deşi, pe când era profesor, a protestat împotriva conducerii gimnaziului
sucevean deoarece continua să mutileze numele de botez ale elevilor români. In
acest sens, profesorul Marian a întocmit un raport către forurile clericale
superioare, spre a împiedica dăunătoarea practică. Prin 1883, el comunica
organelor superioare bisericeşti "că direcţiunea gim nazială de aici schimbă
numele de botez al studenţilor ortodoxşi - orientali, scriindu-le atât in actele
gim naziale, cât şi in testemonii. form a utilizată de biserica romano - catolică .şi
nu cum se află scris in m ărturiile de botez, eliberate de parochiile ortodoxe orientale şi din care. după cum prescrie un emis al C onsistoriului şcoale al ţării,
ar avea direcţiunea să se ţie "5.
Conducerea şcolii aflând de această sesizare, s-a supărat şi a început a
exercita presiuni m orale^şi materiale asupra profesorului patriot ce fusese
victimă aceloraşi falsificări operate tacit. L-au împiedicat sistematic să obţină
gradele didattice meritate, ce-i aduceau şi un spor de salariu. Că aşa s-a
înTâmplat o confirmă chiar cel împricinat într-un raport, din 1884, prin care se
plângea că directorul liceului, aflând de sesizarea făcută, a prins "o ură
neîmpăcată asupra mea şi do atunci încoace nu mă poate p rivi cu ochi buni.
Dovadă despre aceasta' e, între multe altele, ţinerea prin doi ani de zile a
p e tiţiim ii mele în p rivinţa s ta b ilirii în postul cc-l ocup şi a quinqueniului. care
mi se cojivine, precum şi raportul său, care l-a înaintat abia după doi ani
Consistoriului şcolar al ţă rii şi din carc cauză n-am fost nici până astăzi
stabilizat"6 Marian 'se referă la directorul lohann Limberger. ce a condus
gimnaziul sucevean între 1871 - 1884

4 Kataloq dor Erslen Klassfe von Schuljahre 1863. document inedit in limba germană. Arhivele
statului - Suceava. oosar nr. 7, p. 33
5 S. FI Mari.in Raport către Consistoriul arhiepiscopal al Bucovinei, mss. ined., Fondul memorial-
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Văzând că nu i se acordă drepturile, ce în mod obişnuit se dădeau altora
fără nici o intervenţie, preotul Marian, la 18 septembrie 1889, a expediat, de data
asta un memoriu către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii din Viena, prin care
solicita să se facă "o anchetă disciplinară"7 spre a se stabili motivul legal pentru
care el nu a fost titularizat la gimnaziul din Suceava.
Pe măsură ce se apropia începutul ultimului deceniu al secolului al XIX lea, presiunile autorităţilor habsburgice ducale, exercitate asupra profesorului
patriot, au devenit insuportabile. Alegând un moment critic din viaţa familiei
Marian, când penuria materială se agravase dramatic datorită îmbolnăvirii celor
cinci membri, soldându-se cu moartea unui copil, duşmanii apărătorului cauzei
româneşti s-au năpustit asupra lui pentru a-l îngenunchia şi distruge, atacându-l
cu perfidie din mai multe direcţii.
Puternicii zilei au continuat să-i refuze ceea ce i se cuvenea de drept,
trecerea la o nouă categorie de salarizare, iar presa germanofilă, oficioasă, a
dezlănţuit o puternică ofensivă împotriva personalităţii lui Simion Florea Marian.
"C ci trei ani din urmă: 1889. 1890, 18 9 1 au fost o adevărată nenorocire pentru
mine şi fam ilia mea", scria Marian preşedintelui Academiei Române, în 1892.
"In anul întâi mi s-a bolnăvit unica copilă ce-am avut, de diftcrică. Nu
m ult după aceasta, scăpând cu greu copila, mi $*a bolnăvit soţia de aprindere de
stomac, precum şi alte aprinderi interne, dc carc de asemenea a scăpat numai ca
prin urechile acului.
Abia trecură câteva luni la m ijloc şi iarăşi ne bolnăvirăm cu to ţii de
influenţă şi de astădată, cu tot ajutorul m edicilor şi îngrijirea mea şi a soţiei
mele, pierdui copilita şi rămasei numai cu doi băieţi.
In anul 1890 mă bolnăvii eu de aprindere la peliţa coastelor, din care
cauză lui nevoit a sta mai multe săptămâni la pat.
B o lile acestea despre care vă am intii, apoi m edicii, medicamentele,
moartea, precum şi înmormântarea copilei mă vârî, pe nevrute. într-o m ulţim e
dc dătorii.
Cu toate acestea nu pierdui încă curajul, având cea mai mare speranţă că
în anul 1891 mi se va mări salariul şi cu ajutorul acestuia mă voi scoatc din
cătuşele nevoei şi mă voi restaura măcar în câtva. în privinţa materială.
-D a r zadarnică speranţă, căci in im icii, care de un tim p încoace îm i poartă
Sâmbetele, după cum prea lesne vă puteţi încredinţa din articolele publicate în
ziarele alăturate, nu se m ulţum iră numai cu nenorocirile ce-au dat mai nainte
peste capul meu şi a fa m iliei melc. ci, voind a mă face cu totul neputincios, ba.
numai de s-ar fi putut, chiar a mă nim ici, căutară toate chipurile şi m ijloacele ca
să nu sc mărească salariul,, prea bine ştiind că. fiin d m atcrialim cnte cu totul
ruinat, nu voi mai 11 în stare a lucra în v iito r cu aceeaşi străduinţă şi plăcere

docum entar'S FI Marian", Suceava, inv nr 105.
® Ibidem. I 77

461

' S. FI. Marian, manuscris inedit in limba germană, ibidem . inv nr. 102

462

PAUL LEU

pentru prosperitatea şi înflorirea neamului meu. după cum am lucrat mai
nainte"8.
Starea de paupertate in care se zbătea familia catihetului sucevean la
începutul ultimului deceniu al secolului al XIX - lea, este evidenţiată şi de
conflictul ce s-a ivit intre Marian şi redacţia foii literare bisericeşti Candela,
deoarece nu-şi achitase abonamentul pe ultimii patr^ani. Disputa dintre creditor
şi debitor s-a soldat, in cele din urmă, prin reţinerea forţată a sumelor datorate,
ceea ce a agravat şi mai mult starea financiară precară a folcloristului şi
etnografului român Cele descoperite de noi în arhiva inedită rămasă de la S. FI.
Marian, fac lumină doar numai asupra unor metode şi procedee de care se
foloseau neprietenii poporului pentru a pune în practică politica imperială în
ţinutul Sucevei.
Manevrele denunţate de Marian au constituit numai o părticică din vârful
aisbergului politicii de deznaţionalizare forţată folosită de vremelnicii ocupanţi.
Acţiunile întreprinse în vederea transformării conglomeratului multinaţional în
slujitori loiali împărăţiei de la Viena erau numeroase. La data invadării părţii de
sus a Moldovei ( 1774 ), "trăiau în Bucovina peste 74% rom âni, şi mai puţin de
25% ruteni, huţani. armeni, germani şi evrei"9, remarca istoricul Ştefan Pascu.
Românii au opus o rezistenţă neviolentă în faţa invadatorilor, prin intermediul
vieţii lor culturale specifice, a creaţiilor folclorice şi etnografice, a tradiţiilor orale
şi culte, a şcolii, a organizaţiilor sociale, a bisericii ortodoxe etc..
Administraţia habsburgică, pentru a stăpâni, a folosit o gamă largă de
mijloace, maimult sau mai puţin evidente la prima veaere. După administraţia
militară. în 1786, Bucovina a fost transformată într-un district al Galiţiei,
deschizându-se astfel porţile infiltrării galiţienilor S-au emis legi şi decrete prin
care se urmărea neutralizarea influenţei şcolii româneşti, s-au limitat drepturile
mitropoliei din Suceava, s-a facilitat colonizarea Bucovinei cu săraci din toate
colţurile imperiului pe fondurile funciare ale Bisericii Ortodoxe etc.. Noii veniţi sau bucurat de' privilegii ca: scutirea de dări pe trei am, de stagiu militar,
micşorarea zilelor de clacă, li s-au repartizat pământurile cele mai fertile, li s-au
creat condiţii optime să-şi practice cultul, li s-au alocat fonduri speciale pentru
învăţământ şi cultură în dauna populaţiei majoritare autohtone etc..
Principiul machiavelic Divide et impera a stat la baza politicii Imperiului
Austriac în
interiorul statului multinaţional au existat naţiuni dominante,
favorizate şi dominate. Din ultima .categorie făceau parte românii, sârbii, cehii,
italienii ş.a.,
iar reprezentanţii politicii imperiale erau recrutaţi
din rândul
burgheziilor şi a nobilimii naţiunilor dominante.
® S. FI. Mmiiin. scrisoare inedită in limba română către preşedintele Academiei Române, D. A.
Sturdza. Biblicilor,.» Academiei. Bucureşti.Tir. 127 039.
9 Ştefan Pascu. Momente din lupta poporului român pentru form area statului naţional unitar,
in Magazin Istoric, anul X, nr. 2 { 107 ). februarie 1976, p. 3
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Cea mai importantă ameninţare a conglomeratului multinaţional din
centrul Europei venea din partea Imperiului ţarist. împotriva tendinţelor
expansioniste ale puternicului vecin, coroana austriacă intenţiona să creeze o
centură de siguranţă prin organizarea rutenilor din Galiţia şi Bucovina într-o nouă
Ucraină. Pentru înfăptuirea unor asemenea raţiuni de stat. Imperiul Austro-Ungar
a dus o constantă politică de acordare de privilegii politicienilor naţiunilor
respective, în dauna celorlalte popoare ce locuiau la graniţa orientală a statului
De această situaţie ne dăm seama şi din interpelarea următoare, făcută
de un deputat român, la 14 octombrie 1911, în dieta Bucovinei, cu ocazia
discutării bugetului provinciei "Ceea ce ne nelinişteşte pc noi rom ânii
bucovineni, ceea cc ne vatămă adânc, este că trăim astăzi numai din firim itu rile
cc cad de la masa rutenilor, o masă dealtfel binecuvântată cu belşug din
îngrijirea, mai m ult decât părintească, a înaltei stăpâniri.
N oi. rom ânii, am trăit cu popoarele slave în bună megieşie prin lungul
şir de secole, de când ele s-au strecurat în istoria Iiuropei nu cu zăngănit de
arme, ci înaintând paşnic ca harnici m uncitori spre întinderile mănoase de pe
m alurile Dunării. ( ... ).
A nul I786 a făcut din Bucovina un d istrict urgisit al G aliţiei şi a deschis
porţi largi influenţei galiţiene. V alul cotropitor al slavizării înainta repede şi
cuprinse întraga parte de miazănoapte a ţării noastre. Acest proces, fiin d o
evoluţie etnică, ar fi urmat ncîm picdicat şi Iară să deştepte luare aminte a
rom ânilor, dar s-au rid ica i deodată conducători ruteni care, mânaţi dc dorul după
putere, pornesc să cucerească întreaga Bucovină. Strigătul lor dc izbândă a fost
pentru noi rom ânii glasul ce ne-a deşteptat întru apărarea existenţii noastre
naţionale.
De atunci, cam pe la 1880, noi, rom ânii şi rutenii stăm faţă în faţă cu
porniri de luptă. Dar forţele nu ne sunt egale. Conducătorii rutenilor au ştiut să
organizeze m a jilc lor şi au ştiut să se aşeze bine şi călduţ în sânul guvernului,
care-i scuteşte şi ocroteşte cu părintească în g rijire şi aceasta, bine înţeles, numai
şi numai din considerente mai înalte dc stat.
De atunci se revarsă tot mai îmbelşugat binefacerea stăpânirii asupra
copflulu! alintat. Prim ul, dar m unifleent a fost recensământul an ilo r 1890 şi
1900. în tim p de douăzeci de ani, de la 1880 - 1900, poporul rutean. din
Bucovina, a sporit cu şaizeci de m ii de suflete. Este un spor şi o productivitate
care nu arc asemănare în viaţa popoarelor şi care a dat dintr-o dată de ruşine
toate teoriile statistice.
După douăzeci de ani urmează zece hitioni. Dc la 1900 - 1910.
populaţia ruteană sporeşte numai cu şapte m ii patru sute trei suflete. Ce s-a
întâm plat ?
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Românii, dc data asta, au fost mai pc pază şi nu s-au dat ademeniţi şi
terorizaţi dc com isiile insărcinatc cu facerea recensământului. Recensământul
din 1910 era pc cale să devină fatal pentru ruteni şi pentru stăpânire. El 1111
numai că nu arăta nici un spor, dar chiar 1111 număr mai scăzut decât
recensământul din 1900. Aceasta nu sc putea îngădui nici într-un caz, căci ar 11
dat prea m ult de gol manipularea rccensămintelor din perioadele anterioare. S-a
pus deci în acţiune jandarmeria. Aceasta a revizuit recensământul şi a pregătit,
cu chiu cu vai, acel rezultat al recensământului pe care stăpânirea îl dă
p u b licită ţii atât de târziu şi cu atâta sfială.
Acest fel de operaţiuni cu instituţia recensământului sunt deadreptul
crim inale, căci ele micşorează şi nimicesc dreptul de existenţă naţională a unui
popor întreg.
U rm ările din această corectură a recensământului au fost pentru noi,
rom ânii, fatale pe toate terenurile v ie ţii publice, îndeosebi însă pc terenul şcolii
şi bisericii. Pe terenul şcolii vedem cum in com unităţi cu populaţie românească
se înfiinţează şcoli cu două lim b i de instrucţiune, cea română şi cea ruteană,
şcoli care peste scurt tim p se prefac Î 11 şcoli curat rutene. Un exemplu clasic e
şcoala din M ihalcca. in 1884, şcoala era curat românească, în vreme dc cinci ani
s-a schimbat în şcoală curat ruteană. Pe aceeaşi calc s-au întocm it şcolile rutene
în m ulte alte com unităţi româneşti. U rm ările din aceste îm prejurări le întâlnim ,
mai ales, în unele şcoli din districtul Sucevei. S-au clădit localuri de şcoală
scumpe şi frumoase, carc însă au rămas deşarte până astăzi, căci copii ruteni
pentru şcoală nu poţi afla nici cu lumânarea. Se poate lesne inţclege că co p iii
rom ânilor din aceste com unităţi trebuiesc adăpostiţi cu sutele in încăperi
neîndestulătoare ale ş co lilor particulare.
în comuna Măreţei, de lângă Suceava, bunăoară, e sistematizată o şcoală
ruteană, carc astăzi arc treisprezece copii şi patru învăţători. Şcoala particulară
românească, din aceeaşi comunitate, are trei învăţători şi peste două sute de
copii. Şi aşa sc face că rutenii n-au aproape de fel şcoli particulare şi că noi
rom ânii trebuie să je rtfim nespus de m ult din averea noastră naţională, s iliţi
fiin d de îm prejurările nefericite să întreţinem cu atâta cheltuială şcolile noastre
particulare.
Situaţia e şi mai tristă pc terenul bisericii. A ic i s-a introdus, ca şi în
nenorocita noastră şcoală secundară, aşa num itul utracvism . ( ... ) în şcoală
înţelegem prin utracvism folosirea a două lim bi dc instrucţiune.
I
a noi in Bucovina, utracvismul a prins o form ă cu totul ciudată. Am
crede că a|>li< arca a două lim b i de instrucţiune, în aceeaşi oră şi în acecaşi jjlasă
se recomanda numai spre acel scop ca, co piii din clasă, bunăoară români şi
nem ţi, să primească instrucţiune fiecare în lim ba sa. La noi, în şcoalele
secundare, poreclite naţionale, se face lucrul cu totul întors. O parte a
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d is c ip lin ilo r se predau, bunăoară, in limba română, sau ruteană. iar partea cea
mai mare in lim ba germană. Această întocmire loveşte grav in cele mai
elementare p rin cip ii didactice şi pedagogice"10.
Această politică şcolară nerealistă a autorităţilor habsburgice a dat multă
bătaie de cap şi cheltuială de energie slujitorilor şcolii. Consiliul şcolar al
ducatului Bucovinei, la sugestia asociaţiei Ruska Szkola. a ordonat gimnaziilor
din Suceava şi Rădăuţi să introducă studiul limbii rutene.începând din 1874 şi
până în 1884, la liceul din fosta Cetate de Scaun a Moldovei a funcţionat un curs
facultativ de limbă ruteană pe care, din lipsă de elevi ucrainieni, l-au frecventat şi
români ce treceau de vârsta şcolarizării, cum a fost cazul cu Iraclie Porurnbescu.
Neîntrunind numărul de şcolari, cursul s-a autodesfiinţat în ciuda insistenţelor
autorităţilor imperiale, din 31 mai 1891. După un nou eşec, directorul de pe
atunci raporta "că nici numărul elevilor ruteni 1111 corespunde ordinului
m inisterial, din 8 iunie 1871, şi că nici nu s-ar putea alia in corpul didactic 1111
profesor ca lifica t pentru această instrucţiune. în anul şcolar 1890 - 1891
numărul e le vilo r ruteni, în întregul liceu, a fost de treisprezece, aşadară un
contigent m ult prea m ic pentru a form a o singură secţiune. Spic a spori numărul
Irccvenţilor prin elevi de altă naţionalitate decât ruteană s-a îndrumat o înscriere
de probă şi s-au anunţat douăzeci şi opt dc elevi, dintre care optăsprezece
români. încercarea dc a introduce, pe această cale, lim ba ruteană in liceu, a
alarmat patura intelectuală a oraşului şi ju d e ţu lu i care, dându-şi seama de
tendinţele urmărite, a pornit o contra agitaţie, raporta directorul. Cei mai m ulţi
dintre elevii care sc anunţaseră, revocară înscrierile lor, astfel că. în cele din
urmă, au mai rămas, în totul înscrişi, cu ruteni cu tot. numai douăzeci şi şase dc
elevi.
Fiind aşadar că agitaţia va continua. 1111 este posibil să sc întrunească
numărul suficient de frecventanţi ai cursului rutcan"11.
Politica de atragere a unei minorităţi naţionale pentru a face jocul
intereselor statului habsburgic s-a evidentiat atât în dirijarea bugetului cât şi prin
manipularea recensâmintelor populaţiei. Cu ajutorul unor pârghii economico administrative, autoritătile imperiale au reuşit s “ frâ eze, pentru moment,
dezvoltarea firească a învăţământului pentru por Jlaţia românească, majoritară.
Ajustările antroponimelor şi toponimelor omâneşti în interesul principiilor
politice habsburgice au constituit o altă metodă ce a ajutat la falsificarea
recensâmintelor din ducatul Bucovinei. Metoda nu se folosea numai la
înmatricularea elevilor români în documentele oficiale, ci, mai ales, la oficiile
stării civile de la primării. Cu ocazia întocmirii catastifelor de evidenţă a
10 Euseb Popovici. Din isto ricu l Liceului "Ştefan cel Maro", din Suceava. Suceava
Editura societăţii Şcoala română, p 74-77
11 Ibidem, I. 77.
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populaţiei, funcţionarii imperiali, fie că traduceau sensul comun al numelor
româneşti într-o altă limbă slavă. ( Negru devenea astfel C iornei. Porurnbescu
devenea G o le m b io w s k y ’ 2 etc ). fie că antroponimelor româneşti li se adăuga
cîte un sufix slav, ca -iuc. -ciuc. -sky şi altele. Astfel au devenit cei din neamul
deputatului român paşoptist B otnari, B otnariuc, fiul lui A lexe a fost înmatriculat
în registrul primăriei, pentru a ieşi recensământul după voia autorităţilor, sub
numele de A lexiuc, fiul lui Matei a devenit M ateiciuc al lui Vasile V a silo vici sau
V a silo w s k y şi aşa mai departe.
Odată cu primii paşi făcuţi de fiii ţăranilor români în sistemul şcolar
organizat de ocupanţi, asupra lor s-au făcut simţite şi cele dintâi semne ale
finalităţii politicii şcolare. Ele începeau prin schimbarea uşoară a numelui de
botez, continuau prin modificarea scrierii localităţilor de baştină ale şcolarilor,
după care s-a trecut la desfigurarea formei grafice a numelui de familie sau la
traducerea lui într-o altă limbă. Aşa că nu e de mirare că Marian Simion a fost
forţat de actele oficiale şi prin mijloace coercitive să semneze toată viaţa Simeon
FI. Marian, elevul Popovici Ion a fost rebotezat Popowicz Johann. celor din
familia Morariu, de cum au plecat din Mitocul Dragomirnei, li s-au mai adăugat
apelativul străin A n d rie v ic i şi au fost obligaţi să-l suporte mai multe generaţii [
prof. univ Constantin M orariu-A ndrievici ( 1835 - 1875 ), mitropolitul Silvestru
M orariu-A ndrievici ( 1818 - 1896 ) ] etc. etc..
Practica autorităţilor locale contravenea legilor austriece şi ea se aplica
numai împotriva populaţiei româneşti, in cataloagele şi foile' matricole ale
Gimnaziului superior greco - oriental din Suceava numele de familie Soroceanu
a fost caligrafiat cu litere gotice Soroczan, Flocea a devenit Flocza, P relipcean
a devenit P relipczan, Jem nea a devenit Zemna, C ojocariu a devenit Cozokar,
C orjan a devenit Korzan etc.
Alarmată, Revista p o litic ă de la Suceava, a demascat public aceste
practici ostile, considerându-le forme de deznaţionalizare ilegale, "incorecte,
adică o scriere Iară nici o îndreptăţire ştiin ţifică şi logică, o schimonosire
ridiculă a num elor proprii, precum s-ar putea ele întrebuinţa într-o comedie spre
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1^ Paul Leu, C onştiinţa o rig in ii etnice rom âneşti în fam ilia Porurnbescu. in Suceava, anuarul

co n siliu l şcolar de a introduce in atestatele g im n a /jştilo r. conlra ştiinţei ; i
conştiinţei lo r, acea formă rid ic u lă "14.
Practica acestui proces oneros de deznaţionalizare e dezvăluită
publicului metodic, în evoluţia lui. "M a i întâi, a oprit directorul gim naziului din
Suceava întrebuinţarea, in atestatele şcolarilor, forma greco - orientală a
num elui de botez, zicând că această formă iu i ar 1! oficială, prin urmare ar fi
ilegală. Auzi comedie ! se indigna autorul articolului. Forma greco - orientală a
num elor de botez iu i este oficială pcntru'băicţii greco - orientali. De ce nu le
opreşte domnul director şi arm enilor întrebuinţarea form ei armeneşti a num elor
de botez ? Tuturor confesiunilor le este iertat să poarte numele lor, numai
confesiunii greco - orientale nu ? Iată ce zile ruşinoase a ajuns astăzi această
confesiune în Bucovina !
După ce i-a succes directorului oprirea numelor de botez, u rm e a ză el
m ai d e p a rte şi opreşte orice scriere românească a numelor geografice, un lucru
care mai nainte era iertat. A ice însă sc bazează directorul pe un ukaz al
co n siliului şcolar ( ... ),
Astăzi, cearcă duşmanii noştri să ne oprească scrierea românească şi a
num elor fa m iliilo r noastre. Num ele mai m ultor gim nazişti de aice le-am văzut,
în atestatele din urmă, scrise Ieşeşte, pc când in anii trecuţi se scriau acestc
nume româneşte, aşa: Flocza, Soroczan etc.. Pentru schimbarea aceasta s-a
căutat un m otiv şi cine caută găseşte
observa cu amară ironie autorul
articolului.
Spre deosebire de Muntenia şi Moldova, dezvoltarea învăţământului
românesc în Bucovina, din cea de-a doua jumătate a secolului trecut, a avut loc
în condiţii deosebit de vitrege, condiţii determinate de politica economică şi
culturală de germanizare, dusă de Imperiul Austriac Un rol important în
renaşterea instruirii în limba română l-a avut Gimnaziul superior greco - oriental
din Suceava, ce a apărut ca o consecinţă a mişcării revoluţionare paşoptiste. Din
1860 şi până în 1910, a fost unica şcoală din ţinutul Sucevei în care s-a predat în
limba română, in sprijinul românizării procesului instructiv - educativ, profesorii
suceveni, ajutaţi de numeroşi binevoitori cu dragoste de popor şi dare de mână,
au creat, odată cu extinderea predării în limba română la clasa a III - a paralelă,
asociaţia Şcoala rom âna
Ideea înfiinţării unei asociaţii culturale care să ajute la. dezvoltarea
spirituală şi la renaşterea conştiinţei naţionale a românilor din Imperiul Austriac a
apărut în 1875, având ca model rezultatele obtinute de societătile Matica
sko lska şi D eutsche S chulverein, ce urmăreau acelaşi scop în Boemia Odată
cu extinderea predării în româneşte la mai multe obiecte de învăţământ ale

M uzeului Judeţean, X, 1983. p. 51-61.
13 ( S FI M aiiiin ), Numele p ro p rii la noi !. în Revista politică, anul III, nr. 3, Suceava, din 15

14 Ibidem

a stârni râsul p u b lic "13.
Autorul anonim al articolului intitulat Num ele p ro p rii la noi !. apărut in
gazeta mai sus pomenită, dezvăluie mecanismul politicii şcolare de
deznaţionalizare din interiorul lui, ceea ce ne face să credem că era un profesor
al gimnaziului, probabil chiar redactorul apariţiei bilunare, S. FI. Marian, după
cum o sugerează şi precizarea că profesorii "sunt s iliţi de direcţiune şi de

februarie 1888. p 2

Ibidem. p, 2-3.
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cursului inferior, profesorul Ştefan Ştefureac şi juristul lorgu G. Tofan au fost
impulsionaţi să conceapă un proiect de statut pentru Şcoala rom ână După
înlăturarea mai multor piedici juridice, guvernatorul provinciei, prin ordinul nr.
8049 din 24 august 1883, a aprobat statutul.
De cum a sosit de la Şiret la Suceava, S. FI Marian, împreună cu alţi
intelectuali, a iniţiat pregătirea înfiinţării asociaţiei care să sprijine dezvoltarea
învăţământului in limba română. La 14 septembrie 1883. în prezenta a cincizeci
de oameni de cultură, majoritatea profesori ai Gimnaziului superior greco oriental din Suceava, a avut loc constituirea asociaţiei Şcoala rom ână şi
alegerea unui comitet central din 12 membri, din care s-a selectat un prezidiu,
compus dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi secretari, un casier, un
bibliotetar şi câte un consilier administrativ şi juridic. Din primul comitet central
au făcut parte profesorii : S. FI. Marian, Ştefan Ştefureac. A Daşchevici, C
Cosovici, Vasile Bumbac, învăţătorul A Paşcan. juriştii T V. Ştefanelli. C
Scânteuţă, proprietarii; Gh. Popovici şi Ion Capri, avocatul Samoil Isopescu,
preoţii: N. Gallin, Galaction Meleşniţă şi funcţionarul Ion Şandru, ce au condus
tânăra asociaţie pe o durată de trei am
Spre sfârşitul mandatului primului comitet central al Ş colii rom âne. în
urma şedinţei din 23 mai 1886, s-a instituit o Secţie literară, condusă de S. FI
Marian şi T. V. Ştefanelli, ce urmărea "editarea unei B iblioteci de petrecere şi
învăţătură pentru tineretul rom ân"16
Comitetul central era ales din trei în trei ani, iar biroul său era obligat de
statut ca. cel puţin odată pe an să prezinte o dare de seamă, asupra activităţii
desfăşurate, în faţa adunării generale După 1883, iniţiativa profesorilor suceveni
s-a extins şi în alte localităţi, prin înfiinţarea unor filiale la Bosanci, Cernăuţi,
Câmpulung Moldovenesc, Costâna, Crasna, Cuciuru Mare. Ostrita, Pătrăuţii de
Sus, Putna, Rădăuţi, Şiret, Storojinet, Vama. Vatra Dornei etc..
în vederea asigurăm bazei materiale s-au făcut numeroase donaţii
Putea deveni membru activ al asociaţiei orice persoană care se angaja să
răspândească cultura română printre bucovineni şi consimţea să achite o taxă
de înscriere de două coroane şi o cotizaţie anuală de două coroane sau
douăzeci de coroane pe viaţă. Sumele cotizate erau insuficiente realizării
scopului urmărit. Această lipsă a fost remediată, parţial, de către unii dintre
membrii Ş colii rom âne prin donaţii în bani, îmbrăcăminte, alimente, obiecte de
uz personal, încălţăminte, diferite bunuri mobile şi imobile. Vasile Cocârlă a lăsat
prin testament. 40 104 coroane, din care s-au cumpărat, o tipografie, o librărie papetârie şi s-a amenajat un internat pentru elevii săraci şi silitori la învăţătură
Tot pe această cale, asociaţia a mai obţinut o casă în Suceava, o grădină de
vară, o fermă agricolă şi numeroase depozite in bancă, ce aduceau venituri
16 lorgu Toma, Şcoala română, societate culturală din Bucovina. Suceava, 1908. Editura şi
tipografia societăţii Şcoala română, p 139
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substanţiale. Ecaterina Vasilovici. sora mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici. a lăsat, prin testament, 20 fălci teren arabil şi fâneaţă. precum şi o
gospodărie cu douăzeci şi cinci prăjim de grădină, situată la zece kilometri de
Suceava, in satul Buneşti Numeroase au fost donaţiile făcute de membru
asociaţiei. Averea mobilă şi imobilă a Ş colii române, la 1 noiembrie 1908, se
cifra la suma de 238 221,64 coroane17 şi se compunea dintr-o tipografie, o
librărie, o editură, un depozit de cărţi didactice, o bibliotecă de împrumut,
internatul "V asile C ocârlă". o grădină restaurant în centrul oraşului, ferma de la
Buneşti etc.. La acestea se mai adăugau şi veniturile unor filiale, precum şi
cotizatiile
Intelectualii români din Suceava considerau că. "unica stavilă contra
deznaţionalizării noastre este şcoala românească, pentru care până acum nu s-a
pus nici măcar o tem elie sănătoasă, lipseşte o şcoală normală românească. Unele
încercări s-au făcut in folosul cu ltu rii româneşti. însă vor rămâne Iară efect
deosebit, fiind greşite: începutul adică se face de jo s în sus, nu de sus. Aşa. spre
exemplu, trebuie sa se inliinţeze, în Suceava, mai intâi o şcoală poporală
românească şi apoi uii gimnaziu. S-a lacul însă întors: gim naziul s-a înfiinţat,
dar şcoala poporală nu, deci existenţa gim naziului fată temelie e periclitată,
fiind şi şcolile de d istrict puţ ine şi rele.
Sub astfel de îm prejurări este existenţa unei societăţi, cu scop ca al
nostru, de neapărată trebuinţă"18.
Pentru a mobiliza forţele ce ar fi putut contribui la realizarea unui
învăţământ românesc elementar şi mediu, S. FI. Marian şi alţi colaboratori de ai
săi au dus o campanie susţinută în presă cu ajutorul R evistei p o litic e Mai întâi
au lansat un apei
"N o i bucovinenii stăm în privinţa şcolii, între popoarele din Austria, pe
treapta cea mai dc jos. Poporul, in cele mai multe comuni, n-are pricepere
pentru şcoală, ci o priveşte - spre nenorocirea s<i - ca o povară grea. De aici vine.
că unele com uni încă n-au şcoală deloc, în altele nu corespunde şcoala
trebuinţelor comunale şi lucră până acum Iară rezultate, o împrejurare, care nu
este aptă a-l convinge pc popor că şcoala este un lucru folositor.
A lt fapt dureros este Obiceiul rău, că cci avuţi, in unele comune, caută a
scuti c o p iilo r lor dc îmbiat la şcoală, supuindu-sc chiar pedepselor, iar cci
sărăci, din cauza sărăciei lor nu pot îmbla la şcoală.
Cc să facem în împrejurarea aceasta ?... N oi nu disperăm, ci credem că,
dacă inteligcnţia noastră îşi va îm plini datoritfţa, va sosi in scurt şi tim pul când
poporul de jos va recunoaşte preţul ce! măreţ al şcolii. Să urmăm exem plul hun
ce n i-l dau nem ţii şi cehii Austriei şi să sp rijinim tendinţele societăţii $conln
11 Ibidem. p. 134
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rom ână în acelaşi chip cum sprijinesc aceste popoare luminate societăţile lor !
Să luăm exem plul bun chiar de la conlocuitorii noştri bucovineni i Iii, flc cât de
puţini la număr, se îngrijesc să aibă învăţători destui şi vrednici şi locale
potrivite pentru şcoală, la dânşii îmblă toţi copiii la şcoală, la dânşii preotul şi
învăţătorul lucră mână în mână cu zel neobosit pentru înflorirea şcolii. Dc aice
vine că ei ne întrec, ba chiar ne dezmoştcnesc, pentru că cultura învinge natura,
ea oţeleşte puterile, face din sărman avut, din rob stăpân, din deznădăjduit
fericit, preface pustiul in rai ...
Poporul nostru este înzestrat dc natură cu talente, care au stârnit
adm iraţia străinilor. Acestc talente, a Ic trezi, şi a Ic cultiva este tendinţa
societăţii Şcoala română şi dătorinţa dc onoare a fiecărui romăn inteligent. In
vederea acestor îm prejurări Com itetul central al Şcolii române din Suceava.
Îm puternicit dc Adunarea generală, lucrând în înţelesul statutelor, se adresează
către dom nia voastră, să binevoiţi:
1. a vă pune in bună înţelegere cu cercul dom niei voastre şi a lucra în unire şi
zel neobosit, la ocazii potrivite, spre a lum ina poporul despic neapărata
trebuinţă şi marc însemnătate a şcolii pentru binele săli moral şi material şi a
deştepta într-însul respectul şi zelul cuvenit pentru şcoală;
2. ncavând comuna şcoală, a pune toate puterile in lucru pentru înfiinţarea unei
3.
4.

5.

6.

şcoli;
,
a îndemna poporul ca să-şi trim ită co p iii la şcoală, combătând prin pilde
p otrivite nătângia lui;
a înfiin ţa , în comuna dom niei voastre, o însoţire de ajutorare. Ile neatârnată,
sau ca filia lă a Ş colii române, din a cărei fond sâ sc poată sp rijin i atât
şcolarii sărmani din localitate, cât şi cci m eniţi a-şi urma studiile la o şcoală
dc meserii sau agricolă, la una m ijlo cie şi apoi la universitate etc.;
a îndemna, spre urmarea stu d iilo r la o şcoală m ijlocie, numai pe şcoiarii cei
talentaţi şi bine pregătiţi, mai ales pe aceia ai căror părinţi sunt avuţi, iară
cei sărmani şi talentaţi a li sc oferi, spic scopul acesta, măcar pentru începui,
un ajutor, fie colectat sau luat din fondul societăţii cc veţi înfiinţa:
dacă îm prejurările locale iui ar 11 favorabile pentru înfiinţarea unei lilia le a
Şcolii române sau a unei societăţi de sine stătătoare in comuna dom niei
voastre, atunci vă rugăm să vă înscrieţi domnia voastră ca membru al
asociaţiei Şcoala română din Suceava ş f a-i înbia pc am icii şi cunoscuţii
dom niei voastre, precum şi pc m em brii comunei dom niei voastre să facă
aceasta"19.
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O parte din ideile acestui apel pot fi- recunoscute, cu uşurinţă. în
prelegerile ţinute de catihetul Marian in faţa şcolarilor săi20
Aproape jumătate de secol, Şcoala rom ână, sprijinită de Revista
p o litic ă şi de redactorul responsabil. S. FI. Marian, a contribuit efectiv nu numai
la consolidarea, extinderea şi generalizarea învăţământului în limba română, la
toate clasele liceului sucevean, ci şi la pregătirea din rândul băştinaşilor a unor
cadre economice, administrative, a unor învăţători şi profesori necesari
procesului de românizare a învăţământului din Ţara de Sus şi din alte părţi Unii
dintre profesorii de la Şcoala comercială din Braşov, Liceul din Cernăuţi etc., au
beneficiat de ajutorul Ş colii rom âne pentru a putea studia.
Asociaţia a tipărit peste cincizeci de titluri de manuale didactice în limba
română, a sprijinit înfiinţarea a mai multor şcoli săteşti şi, nu in ultimul rând, a
contribuit la ridicarea conştiinţei naţionale a băştinaşilor.
Pentru a ajunge la rezultatele proiectate, Şcoala rom ână şi-a început
activitatea prin a reanima învăţământul elementar românesc, grav anemiat de
politica vremelnicilor ocupanţi. Din rândul absolvenţilor şcolilor primare,
Gimnaziul superior greco - oriental din Suceava urma să asigure buna
funcţionare a claselor paralele româneşti.
Principalul obiectiv stabilit în primul paragraf al statutului, acela "de a
lucra pentru înaintarea învăţământului la populaţiunea românească din
Bucovina", s-a materializat prin acţiunile întreprinse de comitetul central pentru
sprijinirea şi înfiinţarea de noi şcoli elementare, prin îmbunătăţirea frecvenţei şi a
calităţii predării, prin intensificarea propagandei pedagogice la sate, prin
asigurarea unor stimulente materiale care să cointereseze atât pe elevi şi părinţi,
cât şi pe învăţători. Şcoala rom ână a luat atitudine împotriva unor hotărâri ale
consiliului şcolar local, prin care se interzicea sătenilor să-şi înscrie copiii la
şcolile primare din Suceava şi Şiret, şi a militat pentru sporirea duratei ciclului
elementar rural de la trei la patru ani Datorită intervenţiei asociaţiei, în toamna
anului şcolar 1906, pe când era preşedinte S. FI. Marian, s-a înfiinţat la Suceava
o şcoală primară de patru clase pentru băişti şi una de trei pentru fete, şi a sporit
numărul celor din satele locuite de români.
Paralel cu sfaturile adresate părinţilor prin intermediul R evistei politice,
asociaţia suceveană a mai sprijinit direct şi eficient pe fiii ţăranilor de a se înscrie
şi frecventa şcolile elementare, normale, medii şi universitare. Din fondurile
Ş co lii rom âne s-au achitaK burse, indemnizaţii, ajutoare ocazionale, costul
cărţilor şcolare şi altele. Odată cu înfiinţarea celor două şcqli primare in
Suceava, asociaţia a procurat şi achitat manualele didactice netesare, fiind

“?0

S
FI Marian. Exorte. manuscrise inecite in limba română. Biblioteca Academiei, Bucureşti im.
nr 4079. p 1-290 ( 64 exorte ţmi te elevilor intre anii 1875 - 1900 ) Şi Paul Leu. Un inedit n u m i,.!
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sprijinită de un înalt for cultural din Bucureşti, care a transmis, prin intermediul lui
Sextil Puşcariu, suma ae cinci sute coroane austriece.
Pentru stimularea calităţii învăţământului din mediul rural, societatea a
instituit un fond de premii pentru elevii eminenţi, din rândul cărora s-au recrutat
candidaţii la examenul de admitere de la Gimnaziul superior din, Suceava, de la
Şcoala normală din Cernăuţi şi de la şcolile agricole şi de meserii. Nefiind
suficient de mobilizator acest mijloc de emulaţie, comitetul central a mai instituit
încă un fond din care erau premiaţi învăţătorii cu rezultate foarte bune la clasele
pe care le pregăteau In acest scop, la 1 februarie 1886, s-a publicat în Revista
p o litică , şi s-a expediat tuturor învăţătorilor români din Bucovina, următoarea
chemare la întrecere
"C om itetul societăţii Şcoala rom ână, din Suceava, a hotărât să
impăilească in luna lui septembrie a fiecărui an. mai m ulte prem ii, de la I5 II.
până la 50 II. v. a. ( 30 - 100 coroane ), pentru acei învăţători de la şcolile
poporale de prin satele şi târgurile Bucovinei, care vor face cu şcolarii, din
şcolile lor, examenul de prim ire in clasa I românească, de la G im naziul din
Suceava, cu succes bun.
îm părţirea acestor prem ii va atârna:
. de numărul şcolarilor.
2. dc la succesul bun cu carc vor face ei examenul dc prim ire.
3. dc la starea lo r materială, adică dacă aceasta va ajunge ca băieţii sa poată
urma studiile G im naziului din Suceava, dară Iară vr-un ajutor mai însămnat
din partea societăţii Şcoala ro m â n a "21
Cu timpul, aceste măsuri au contribuit la o oarecare îmbunătăţire a
frecventării claselor româneşti Printre învăţătorii care au participat la asigurarea
existenţei claselor paralele româneşti amintim pe: Eugen Siritean din Boian, Al.
Ţăran şi Al. Şuhan din Mitocul Dragomirnei, Eug Botez, Gh. Popovici, Andrei
Paşcan din Suceava, Gh. Brătean din llişeşti, Nicu Domsă din Stupea, Gh.
Nicoară din Băişeşti.
După 1895, s-a renunţat la această formă de stimulare, care a fost
înlocuită cu un curs pregătitor organizat la Suceava, pentru a facilita fiilor de
ţărani români intrarea în gimnaziu. "Ca orice întreprindere a noastră, fio ca cât de
eminent culturală, a fost p rivită şi ea cu multă ostilitate dc forurile
adm inistrative, carc vedeau in instituţia claselor paralele române, de pc lângă
liceul din Suceava, un pericol pentru cultura germană din ţara, s-au oţărât mai
rău la înfiinţarea acestui curs, chemat să alimenteze clasele paralele cu un
material destoinic şi bine pregătit, remarca un contemporan.

21 Revista po litica anul l. nr. 2. 1886. din 1 iunie 1886, p 2.
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O stilitatea fo ru rilo r adm inistrative a mers aşa dc departe. încât n-a
îngăduit ţinerea acestui curs de vară într-un ed ificiu şcolar public, eu toate că
acestea stăteau goale din cauza fe e riilo r şcolare. La intervenţia preşedintelui
com unităţii armene din Suceava, epitropia bisericească armeană a binevoit a
pune la dispoziţia societăţii noastre, pentru ţinerea cursurilor pregătitoare,
localul Ş colii armene, un favor dc care s-a bucurat societatea noastră până in
I9 0 6 "22
Noua formă de menţinere şi dezvoltare a procesului de românizare a
învăţământului liceal sucevean a fiinţat mai multe decenii, in pofida piedicilor
ivite, în diverse localuri, fiind frecventată de 31 - 47 şcolari anVial, adunaţi de pe
întregul cuprins al zonei, pentru a se instrui suplimentar la: limba română,
aritmetică, limba germană şi religie.
Obstacolele care au stat in calea dezvoltării învăţământului românesc în
Bucovina, pe lângă împotrivdea surdă a autorităţilor imperiale, au fost şi lipsa
manualelor în limba română, lipsa profesorilor români, insuficienţa spaţiilor de
şcolarizare, sărăcia părinţilor şi altele.
Pauperizarea ţăranilor români era una dintre cauzele pentru care liceul
din Suceava nu-şi putea îndeplini planul de şcolarizare, iar cei ce frecventau cu
sprijinul unor binevoitori o duceau destul de greu. Ei locuiau, adesea, în case
insalubre din cartierele mărginaşe ale târgului, veneau în contact cu drojdia
mahalalelor, se îmbolnăveau mai repede ca alţii, erau mereu flămânzi, prost
îmbrăcaţi şi uneori abătuţi de la scopul urmărit de mediul nesănătos în care
trăiau.
O altă cauză a slabei frecvenţe şcolare era şi atitudinea unor intelectuali
români ce nu aveau încredere în noua formă de organizare a şcolii şi îşi înscriau
copiii în clasele nemţeşti. "Cu durere constatăm, se scria în R evista po litică , că
unii rom âni, intre care şi doi preoţi, au pornit-o pe calea această rătăcită,
preferând a trim ite co p iii la alt gim naziu sau a-i vârî în despărţitura germană,
numai să nu inveţe româneşte.
Când toată inteligenţia noastră ar f cuprinsă dc o atare slăbiciune de
lire. atunci, după cuvântul M ântuitorului, ar li mai bine să-şi lege o piatră dc gât
şi să se arunce în marea cea fără dc fund !
poporul
slabi de
cea tare
slabi de
germani
crede in

Suntem însă convinşi că inteligenţia noastră adevărată iubeşte patria şi
nostru, lucră cu zel pentru interesele lui şi dispreţuieşte pe acei p itic i,
înger, care se încumetă, pentru că înşişi n-au credinţă, a slăbi credinţa
cc o avem în puterea vitală a poporului român. Sfătuim, deci. pe acei
înger să-şi trim ită co p iii la Berlin, unde, cu bună samă, vo r deveni
perfecţi şi dobă de carte, iară de la adevărata noastră inteligenţie. care
( ... ) geniul lui Traian, care veghează asupra sorţii poporului român

22 lorgu Toma. op. cit., p. 51
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aşteptăm, cum că nu sc va com prom ite însăşi pe sine, nici nu va da scandclă
celor săraci cu duhul, ci că mai vârtos in tim p, unde se iveşte pericolul, va şti
a-şi face datoria de român, iu i îndemnând pe altul la lucru şi făcând însuşi
contrariu, ci dând pildă bună şi insuflând curaj celor mai slabi. Căci dacă va
auzi ţăranul, că băiatul popii ii in şcoală nemţească, atunci negreşit va crede că
"-aceea îi mai bună şi va p riv i sărman I clasele paralele ca şcoală ţărănească mojicească.
\
Punem dcci toată nădejdea noastră în nteligenţia română adevărată şi
aşteptăm nu numai că va înpopora cu co p iii săi, în anul v iilo r, clasa 1 paralelă, ci
va îndemna din răsputeri poporul nostru la o participare cât se poate de marc.
Iuminându-I despre însemnătatea cea mare a claselor paralele pentru cultura
poporului român din Bucovina.
A lm intrelea vom pierde, în puţini ani, rodul străduinţelor de vro zece
ani, vom pierde acest dar nepreţuit, nu prin u n eltirile străinilor, ci prin nepăsarea
şi retragerea noastră şi vina va fi a noastră"23.
Şcoala rom ână îmbinând munca politică cu sprijinul economic şi
impulsionând toate forţele ţinutului Sucevei, a reuşit să determine un nou avânt
în procesul de românizare a învăţământului din acest ducat mărginaş
al
Imperiulyi Austriac.
Două au fost direcţiile principale prin care Şcoala rom ână, în frunte cu
S FI. Marian, a activat intens pentru ca gimnaziul din Suceava sâ nu dispară,
traducerea sau crearea şi tipărirea unor manuale şcolare în limba română şi
ajutorarea elevilor săraci şi merituoşi.
La început, sprijinul acordat fiilor de ţărani a apărut spontan, fiind o
reacţie firească a solidarităţii unui grup etnic a cărui existenţă era ameninţată de
tendinţele agresive ale unui duşman puternic şi bine organizat, iar din 1883,
opoziţia a luat forme instituţionalizate prin Şcoala română, expresie a aspiraţiilor
colective. Ea a iniţiat diverse chete, solicitând pe acei oameni de inimă şi suflet
românesc ce doreau reînvierea culturii noastre în Bucovina La insistentele
asociaţiei, Consistoriul arhiepiscopal greco - oriental a aprobat, ca într-o anumită
zi din an. să se facă câte o chetă cu discul. în toate bisericile bucovinene, pentru
a se strânge banii necesari ajutorării elevilor români de la gimnaziul din Suceava
Guvernatorul Bucovinei, prinzând de veste, a interzis această formă de amestec
in trobile publice ale imperiului, formă iniţiată de acei ce ascultau glasul inimii şi
al neamului din care făceau parte.
Din toamna lui 1883 şi până la sfârşitul anului 1905, Şcoala rom ână a
cheltuit pentru achitarea taxelor şcolare, a gazdelor, a manualelor, a alimentelor
şi penlm satisfacerea altor nevoi stringente ale gimnaziştilor din Suceava sau de
aiurea. Intre 000 2 000 coroane anual. Pentru a face faţă numărului crescând

S. FL. MARIAN. PROFESOR LA GIMNAZIUL DIN SUCEAVA ( I I )

475

de elevi ce veneau la studii medii, conducerea asociaţiei, începând din 1906, a
asigurat organizarea unei "mese studenteşti", ce consta din servirea unui prânz
gratuit în localul Ş colii rom âne Odată cu deschiderea internatului "V asile
C ocârlă", la 1 noiembrie 1906, de către S. FI. Marian, s-au pregătit, unui număr
de 25 şcolari, condiţii de viaţă mult mai bune ca la gazdele ce le foloseau până
atunci. In internat erau cazaţi, aveau asigurată hrana zilnică, erau supravegheaţi
de profesorii ce făceau de serviciu, primeau ore de meditaţie la limba şi literatura
română, la istorie ş.a., li se ţineau ore de igienă personală, de muzică vocală şi
instrumentală, aveau la dispoziţie o bibliotecă cu cărţi româneşti, donate sau
cumpărate din fondurile asociaţiei
Un loc meritoriu în crearea, organizarea şi dezvoltarea Ş colii rom âne l-a
deţinut părintele S. FI. Marian, după cum rezultă din documente inedite rămase
şi din mărturiile lăsate de contemporani. Odată cu stabilirea sa la Suceava şi
până la moarte, profesorul Marian a pus la dispoziţia asociaţiei o mare parte din
timpul său. din energia sa şi din puţinii bani pe care-i câştiga din greu. Chiar de
la înfiinţare, Marian a fost ales în biroul comitetului central La constituirea Ş colii
rom âne, catihetul de la llişeşti a cerut ca "să se trim ită în ţară in vitări pentru
intrarea în societate şi pentru înfiinţarea de filia le ". Ideea a fost pusă în practică,
de îndată, încât în primul deceniu al secolului nostru, îşi avea membrii răspândiţi
pe o parte apreciabilă a teritoriului locuit de români de sub ocupaţia fostului
Imperiu Austro-Ungar, incluzând atât Bucovina cât şi Transilvania.
Asociaţia suceveană s-a preocupat nu numai de românizarea
învăţământului din Imperiul Austriac, ci şi de consolidarea lui după ce tinerii vor
părăsi băncile şcolii, in urma dezbaterii din noiembrie 1883, pe lângă înfiinţarea
unei biblioteci didactice, s-a hotărât şi crearea colecţiei intitulate B ib lio te ca de
petrecere şi învăţătură pentru tin e re t în acest scop s-a ales un comitet "dc
patru m em bri, cu însărcinarea de a sc pronunţa asupra că rţilo r p otrivite a II
traduse şi totodată de a alege materialul existent în literatura română, care ar
putea forma subiectul unei biblioteci pentru tineretul român".
în calitatea sa de secretar al noului comitet şi apoi de director al
colecţiei, părintele Marian raporta, la 16 mai 1885, comitetului central al Ş colii
rom âne, următoarele: "După cum e cunoscut com itetului, s-a ales un
subcomitet, cu îndatorirea să înfiinţeze o bibliotecă pentru tineretul român. M ai
m ulte lucruri sunt gata. S-au făcut mai m ulte încercări prin care ar fi posibil să
se înceapă tipărirea ( ... )". Prima carte publicată în colecţia amintită, a fost
Loang o de F. Hofmann, tradusă în româneşte de T. V. Stefanelli, în 1885, a
doua cuprindea opt povestioare didactico moralizatoare, grupate în broşurică lui
S. FI. Marian R ăsplata24, 1897, a treia
fost o traducere liberă făcută de A

24 Vezi: S. Fi. N arian, Basme populare rom âneşti, Ediţie îngrijită şi prefaţată de Paul Leu Editura
23 Revista po liticâ anul I. nr. 8, din 1 august 1886. p. 5-6
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Daşchevici după Bunăcuviinţa de I Benn Krier, tipărită in 1889 şi retipărită în
1908. Cea de-a patra lucrare apărută, in colecţia patronată de Şcoala română, a
fost August Herman Francke, scrisă de Constantin Morariu şi tipărită în 1889,
la Suceava. în aceeaşi editură a societăţii Şcoala română
Românii din Transilvania, trăind în condiţii socio - politice asemănătoare
şi simţind nevoia de a-şi cultiva limba maternă in lumea satului, apelează Ia
Şcoala română, prin intermediul Gazetei de Transilvania, ce apărea la Braşov
Adresându-se lui fe FI Marian, redacţia îi solicita următoarele: "Pentru
răspândirea in poporul de la noi a o p u rilo r populare editate de dumneavoastră şi
pentru a le putea introduce mai cu înlesnire în bibliotecile populare, ce se
înfiinţează succesiv prin comunele dc la noi. ne luăm voie a vă ruga să ne
trim ite ţi în com ision câte un pachet până la greutatea de cinci kilogram e. Ani
dori să ne trim ite ţi cărţi ca: Bunăcuviinţa de K rie i. Răsplata, poveşti de S. FI.
M arian,
Loango dc llo fm a n n şi alte lucrări bune, scrise pe înţelesul
p oporulu i"25
Profesorul Marian, în calitatea sa de director şi editor al colecţiei, a avut
de întâmpinat multe şi insurmontabile dificultăţi, nu numai la difuzarea volumelor
tipărite, ci. mai ales. la finanţarea lor pentru a fi tipărite. Numeroase sunt
apelurile sale, lansate în Revista politieă şi rămase fără ecou, iar manuscrisele
selectate au zăcut mult timp în sertarele redacţiei din lipsă de bani. Din această
cauză. în paisprezece ani, Marian nu a tipărit decât patru titluri de carte.
Politica de distribCure a fondurilor societăţii nu urmărea numai ajutorarea
învăţământului primar.românesc, ci, mai ales, asigurarea frecvenţei la liceul din
Suceava. Cercetând câteva carnete de venituri şi cheltuieli făcute de Şcoala
română, între 1884 - 1885, pe care le-am aflat în arhiva rămasă de la Marian,
am descoperit că elevii. Vasile Bumbac, Constantin Morariu, Vlad Buga, Onciul,
Mihuţă, Brătean şi mulţi alţii au primit bani pentru a-şi plăti gazdele, pentru a-şi
repara ciubotele, pentru a-şi achita taxele şcolare etc. etc Din aceleaşi izvoare
inedite am mai aflat că elevii români de la gimnaziul sucevean primeau cărţi în
mod gratuit, li se acordau anumite sume pentru a-şi plăti abonamentele la lapte,
pentru medicamente, când erau bolnavi şi. uneori, li se alocau anumiţi bani
pentru înmormântare.
in vederea răspândirii culturii româneşti în rândul maselor şi a trezirii
conştiinţei naţionale, Şcoala română a trimis ajutoare şi unor şcolari din alte
localităţi din Bucovina pentru a putea frecventa alte licee. Mulţi săteni din ţinutul
Sucevei, al Rădăuţiulut, al Câmpulungului şi din alte părţi, au apelat Ia ajutorul
asociaţiei sucevene. Pălmaşul Georgi Jalobă, din Costâna, sducea la cunoştinţă
Şcolii româno, următoarele. "Subsemnatul este de tot sărman şi numai cu
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ajutorul cc ni l-a oferit domnul învăţător Turcu, de aici, dăruindu-m i odatâ cinci
flo rin i, altădată doi flo rin i, am putut pune la examen şi porni la Cernăuţi pre Hui
meu Ion'. P e n tru cărţi a lăcut domnul Severin Procopovici o colectă şi mult
stimata Şcoală română a plătit. în anul şcolar trecut, taxa internatului de doi
fio rin i pe lună.
A nul acesta fu suită taxa dc internat la trei flo rin i pc lună. in nădejdea
că şi in acest an şi-a face societatea m ilă dc co p ilu l meu şi-i va plăti taxa lunară
dc trei flo rin i, l-am dat mai departe in clasa a II - a, la începutul anului şcolar.
Acuma am p rim it din partea direcţiunii internatului provocarea alăturată, de
plată pentru semestrul prim . întreaga sumă de cinsprezece flo rin i pentru internat.
Deoarecc sunt sărman cu totul, mă îndrept cu fierbintea mea rugăminte:
binevoiască stimata Şcoala română a lua asupra sa plata acestor taxe pentru
internat, flin d u -m i cu neputinţă a plăti cu. pentru carc bunătate voi fi eu. cât şi
fiu l meu m u lţam itor"26.
Cazul elevului Jalobă Ion, de la Gimnaziul de stat din Cernăuţi, nu a fost
singular Ca el. mulţi şcolari au beneficiat de mărinimia Şcolii române şi mai
ales studentii ce au urmat literele şi filozofia, pocum entele inedite consultate
dovedesc că asociaţia a acordat burse anuale, subvenţii, ajutoare de altă natură
şi împrumuturi ce au fost distribuite la sute de tineri care frecventau Liceul de
stat din Cernăuţi, Şcoala specială de prelucrare a lemnului din Câmpulung
Moldovenesc, ori cursurile Şcolii speciale de sculptură din Ebensee, Austria, ale
Universităţilor din Viena, ale Şcolii militare din Lobzow de lângă Cracovia, ale
Şcolii industriale superioare, ale Şcolii veterinare şi tuturor facultăţilor umaniste
ale universităţilor din Viena şi Cernăuţi.
Şcoala română a mai oferit ajutoare pentru a încuraja unele talente, prin
subvenţionarea câtorva cursuri practice de muzică, a unor şcoli populare de
vară. organizate pentru cei ce doreau să înveţe a se folosi de resursele
economice locale. Un exemplu concludent. în acest ultim caz, îl constituie
iniţiativa lui Iraclie Porurnbescu27, care a înfiintat, la Frătăuţii Noi. cu sprijinul
Şcolii române, un curs de împletit şi albinărit la care au participat, timp de mai
multe veri, săteni, învăţători, învăţătoare, preoţi, normalişti, elevi de liceu din
diverse sate bucovinene.
După un sfert de veac de activitate, asociaţia suceveană îşi făcuse
simţită prezenţa în mai toate sectoarele. Ea a aprijinit pregătirea de cadre
româneşti începând cu necesităţile satului şi încheind cu învăţământul superior (
prof. univ. dr. Vasile Găină a fost unul dintre primii elevi săraci ajutaţi de Şcoala
română ). O parte din bursieri au devenit învăţători în satele bucovinene şi în
pc

Certr_a iiedită a lui G Jalobă. către Şcoala română, ibidem. inv. nr 854

25 Adresă mivlu.’i in limba română a redacţiei Gazetei de Transilvania, din 21 martie 1900. către S.

27 Paul Leu. Ciprian Porurnbescu, ediţia a II - a revăzută şi adăugită, Bucureşfî, Editura Mujir.alft

FI. Marian. Fondul memonal-documentar “S. FI Marian", Suceava, inv nr 851.
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alte ţinuturi româneşti, profesori la liceele din Suceava, Câmpulung, Cernăuţi.
Braşov etc. şi au impulsionat, de la catedră şi prin donaţii băneşti, învăţământul
românesc din Imperiul Austro-Ungar.
Un alt exemplu evident a fost cazul profesorului de matematică
Alexandru Buga. După terminarea studiilor universitare, pentru a-şi arăta
recunoştinţa faţă de cei ce l-au ajutat să se afirme ca om, Al. Buga. la absolvire,
a trimis o scrisoare de mulţumire dintre cele mai,emoţionante prin limpezimea
adevărului relatat, iar din primul său salariu a donat Ş co lii rom âne cincisprezece
florini. Despre solidaritatea românilor bucovineni şi despre dorinţa lor de a se
ridica prin cultură, spre a deveni propriul stăpân, vorbesc şi următoarele rânduri
inedite, adresate asociaţiei sucevene: "A bsolvindu-m i studiile universitare şi
depunând acuma examenul de stal din obiectele ce mi le-am ales. scria Al. Buga,
mă sim t deosetj.it de obligat a-m i exprim a sincera şi profunda mea recunoştinţă
pentru repcţitelc ajutoare u im ite în decursul s tud iilor mele de la prea onorata î
societate Şcoala ro m ân i.
Cu m ulţum ire ' n i voi aduce întotdeauna aminte de acest ajutor.
A m intirea lui va fi p u ir ea pentru mine un îndemn de a contribui şi eu. prin
faptă şi cuvânt, la ajungerea nobilelor scopuri naţionale şi culturale urmărite de
societatea Şcoala română.
Deocamdată, rog prea o oralul Com itet al susnumitci societăţi să
binevoiască a prim i din pane-m i aconto ajutoarelor prim ite, modesta sumă dc
unsprezece flo rin i, cu taxele |. •e.cri.e pentru această categorie de m em bri"28.
Odată cu intrarea în î "
,
tânărul profesor de matematică a militai
cu toate forţele pentru menţin
z/oltarea claselor paralele româneşti,
pentru transformarea conştiinţei i . nea n în conştiinţa naţională, pentru
răspândirea culturii poporului din care
-e parte, in acelaşi sens a acţionat şi
profesorul Radu Sbiera. Acesta, văzânu
lasă paralelă cu elevi români, de
la Liceul german din C e rn ' ţi, e pe cale cc
zintegra, expediază imediat la
Suceava următorul serr.t
de alarmă: "S-au i "linţat, după m ulte sforţări şi mari
greutăţi, clasele paralele româneşti la gim naziul superior din localitate, scria R
'S b ie ro de la Cernăuţi Ş colii rom âne în clasa prim ă s-au strâns treizeci şi cinci
băieţi li -sili dc mijlo< ' : şi cu aceştia trebuie să lucrăm. Neavând trei dintre ci
cu ce plăti banii şcolii, şi lipsind tuturor, zic tuturor, câte una, sau chiar două,
trei sau patru cărţi, am fost necesitaţi să îndrumăm, mai ales printre boieri, o
colectă, al cărui rezultat a fost 122,50 flo rin i. Cu satisfacţiunc, cu m ulţum ire, ba
>i cu adm iraţiunc trebuie să mărturisesc că, cavalerul Modest Grigorcea a solvit
siiigut suma de şaizeci şi cinci de flo rin i. Dar cum s-au adunat banii şi mai iute

28 Al. Buga scrisoare inedită către Şcoala romană, din 1*1 noiembrie 1898. Fondul memorialdocumentar "S. FI Marian", Suceava, inv. nr. 839.
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s-au trecut. Nu mai sunt, dar încă nu toate trebuinţele sunt satisfăcute. M ai
lipsesc b ăieţilor cărţi in valoare de şaizeci flo rin i. De unde să-i luăm
Cutez, deci eu, căruia îm i zace nespus la inim ă progresul ..i înflorirea
acestei in stituţii naţionale, care, fiind încă abia în faşă, este în pericol de a se ...
trecc, cutez. dcci. eu să mă adresez către Societatea română, bizuindu-m ă, pe
scopul ci atât de frumos, de a sp rijin i orice mişcare naţională românească în
Bucovina, pe care teren şi-a câştigat merite nepreţuite, cutez de a ruga cu tot
respectul, dar. iertaţi-m i îndrăzneala şi cu insistenţa cea mai mare ( căci m ucul a
ajuns deja la deget şi cuţitul la os ). cutez de a ruga ca. C om itetul societăţii să
binevoiască a-mi pune aceşti şaizeci şi cinci flo rin i la dispoziţiune spre
delăturarea nevoilor, obligându-mă să trim it o chitanţă din partea librăriei
Pardini pentru întreaga sumă cc cred că voi p rim i-o "29.
in multe cazuri, profesorii predau în româneşte, pregătindu-se după
manuale nemţeşti, iar elevii erau nevoiţi să înveţe după cărţi germane, pentru a
răspunde la lecţii în limba maternă. Pentru a asigura existenta instituţiei la care
lucrau şi pentru a contribui la dezvoltarea treptată a claselor paralele româneşti,
profesorii suceveni: Samoil Isopescu, Ştefan Ştefureac, A. Dracinschi, C.
Cosovici, Gherasim Buliga, Eusebie Popovici, Emanuil Antonovici şi alţii, ajutaţi
de Şcoala rom ână, au trecut la o adevărată campanie de traduceri a unor
manuale nemţeşti sau au creat altele originale. Iniţiativa lor s-a izbit de ostilitatea
ministerului de resort de la Viena, a Guvernământului Bucovinei sau a comisiilor
instituite de autorităţile imperiale pentru a rezolva aceste probleme ale
învăţământului. Mărturii în acest sens stau luările de poziţie ale R evistei
politice, care se plângea de încetinirea şi stagnarea aprobărilor. "Ca un
exemplu despre aceasta dăm următoarele: din istoria universală pentru clasele
paralele s-a tip ă rii, cu mare greu, partea I. încă prin august 1X86, iar părţile a II a şi a III - a stau acuma de mai bine de trei ani de zile la Guvernul din Cernăuţi
şi la M inisterul din Viena şi iui se pun în tipar. Am tot sperat că se vor face
măcar în acest an tipărirea acestor cărţi, dar in zădar. Suntem acuma pe la
m ijlo cu l lui aprilie şi tot nu se aude nim ica despre aceste cărţi. Oare va ajunge
tim pul spre tipărirea şi editarea lor pentru anul şcolar v iito r ? Ne îndoim foarte,
ară tineretul sc luptă Iară cărţi şi sc înţelege că nu poate face propăşiri. Care
este cauza acestei stagnări ? Cum de nu se interesează nimeni dintre dom nii
deputaţi dc această chestiune atât dc urgentă ? Până ce iu i avem cărţi, clasele
paralele sunt iluzorice. Dară bietul autor al acestor cărţi dc istoric, de unde va
mai lua curajul sf luere mai departe, văzând munca sa aruncată dintr-un ungher
in altui ?

29 Radu Sbiera, scrisoare inedită către Şcoala română, exp din Cernăuţi, la 11 ianuorm 'i <1
ibidem. inv nr 844
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Totuşi lucrarea lui Ştefureac merge înainte şi volum ul al III - lea al
cărţii sale dc cetire, menit pentru clasa a III - a gimnazială, se odihneşte şi
acuma, din luna august a anului trecut, la comisia din Cernăuţi, prezidată dc
vicepreşedintele S o cictă ţii pe n tru C u ltu ra şi L ite ra tu ra Romana în
B ucovina. C om isiunii acesteia îi trebie mai m ult tim p pentru eetirca
m anuscriptului, decât autorului pentru lucrarea lui, deşi bucăţile cuprinse in
acest manuscript sunt luate din s c riito rii români cei mai cunoscuţi, pe carc ar
trebui să-i cunoască tot românul cult ! Nu putem deci presupune că, cuprinsul
m anuscriptului ii este necunoscut onoratei com isiuni şi câ, prin urmare, m em brii
ei îl cetesc dc astă toamnă. Cauza tărăgănării este voinţa rea a unor domni din
com isiune. carc împiedică, in decursul a cinci ani, şi tipărirea volum ului I ai
că rţii dc cetire dc Ştefureac"30.
in pofida acestor piedici, Şcoala română, între 1883 - 1903, a tipărit, cu
ajutorul tipografiei proprii sau a altora din Cernăuţi, Viena sau Praga, circa
patruzeci de titluri de manuale didactice româneşti pentru licee şi şcoli
elementare. Dintre aceste realizări amintim: cărţile de citire, aritmetică,
geometrie, fizică, mineralogie, zoologie, botanică, geografie, istorie universală,
gramatică, limbă latină, culegeri sintactice, vocabulare etc..
Profesorul S. FI. Marian a fost de un real folos la îndrumarea şi
sprijinirea apariţiei cărţilor necesare, atât în calitate de membru al Comisiunii de
c ^ c e ta re a manualelor redactate în limba română in districtul Sucevei, in cea de
referent la selectarea manuscriselor sau tipăriturilor ce participau la premiul
didactic academic al A so c ia ţie i craiovene. de vicepreşedinte şi preşedinte al
Ş c o lii române, cât şi în cea de inimos patriot, susţinător al procesului de
românizare a învăţământului din Bucovina înstrăinată. Acţiunea de introducere a
limbii române în gimnaziul sucevean a fost sprijinită direct sau indirect şi de
unele personalităţi marcante din România sau din Imperiul Austriac. Mihai
Eminescu, în articolul L iceul din Suceava, publicat in C urierul de laşi, îndemna
pe autorii "buni didactici din Rom ânia"31 să participe la sporirea manualelor
şcolare din Bucovina. "Sc înţelege, scria Eminescu. că iu i sfatuesc pc nimeni
caic nu cunoaşte pedagogia şi nu ştie a dispune materia ş tiin ţifică in mod
metodic de-a face inccrcarea cutezătoare să supună scrierile apreciaţiei
pedagogilor practici din A u stria"32.
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Prin mijlocirea lui S FI Marian33, conducerea Ş co lii rom âno a intrat in
legătură cu profesorul universitar din Praga, Jan Urban Jarmk şi a obţinui
ajutorul acestuia la tipărirea unui manual şcolar necesar extinderii procesului de
învăţământ în limba română, la gimnaziul din Suceava.
Informaţii amănunţite asupra atmosferei şi dificultăţilor pe care le-a
întâmpinat la Praga, în 1897, publicarea B o ta n icii ilu stra te a dr. A. Pocorny, în
traducerea profesorului C. Procopovici. le aflăm dintr-un set de scrisori parţial
inedite, pe care le-am descoperit la Suceava. Din corespondenţa expediată de
romanistul Jarnik conducerii Ş co lii române, aflăm date revelatoare în legătură
cu situaţia culturală a naţiunilor încorporate în Imperiul Austro-Ungar, cu
preocupările asociaţiei sucevene la un anume moment al existenţei sale, cu
atitudinea unor editori din Praga faţă de problema naţională şi altele.
Caracterizând poziţia proprietaru ui tipografiei Tempski din Praga,
reprezentant al uneia dintre burgheziile dominante din imperiu, Jarnik scria
despre Freitag că "numai una ştie, gheşeftul. A r râde dumnealui dacă ar veni
cineva apelând la filantropie: cc-i pasă lui, numai bani să câştige. A lta ar *1
treaba, dacă ar fi vorba de o întreprindere nemţească, atunci poate şi el ar fi
înduplicat a aduce nişte sa crificii, pîntru lim ba şi literatura română cu greu arc
să facă ceva.
A ic i mai este încă o altă treabă: Freitag, cu toate că firm a Tempski a
publicat foarte multe cărţi în lim ba boemă, este un neamţ cât se poate de
înflăcărat şi ca atare nu e de crezut că ar asculta mai m ult de glasul unui
profesor ceh decât de M inisterul la care atârnă, în mare parte existenţa lui. Dacă
M inisterul ar refuza numai la câteva din cărţile publicate dc el, autorizaţia, ce
daună colosală ! Sau dacă M inisterul şi-ar exprima intenţiunca, că vrea să
publice pentru şcolile m edii cărţi cum Ic face pentru şcolile elementare, atunci
degrabă i s-ar potoli fudulia cea mare, de care este um plut domnia lui, acuma.
Acum un an sau doi. o întreagă revoluţie s-a iscat în Praga în contra lui, din
cauza aroganţei nemaipomenite, cu care s-a purtat faţă de lib ra rii din Praga, mai
ales cu cei boemi. Parc-mi-se însă că şi la Viena, unde şi-a făcut o filia lă , s-a
făcut nesuferit"34. Aceasta era atmosfera pe care a trebuit să o înfrunte
manualul de botanică venit de la Suceava.
Jan Urban Jarnik, pen> a-şi ajuta prietenii, ce se aflau într-o situatie
politică asemănătoare cu cea a poporului din care 7 . -a parte, nu s-a lăsat
înfrânt de piedici. El a p le c a t,' se informeze pe la mai rr, / librari şi tipografi din
Praga, a făcut calculele preliminare şi le-a expediat celor
a Suceava. "Poate

30 Revista po litică anul III. nr 7, Suceava, din 15 aprilie 1888

33 Paul Leu. Din scriso rile lui J. U. Jarn ik către S. FI. Marian, in

31 Mihai Emuii". ou, Liceul din Suceava, in Curierul de laşi, anul X. nr. 31, din 20 martie 1877, p.
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32 Ibidem

1981, p. XXII

482

PAUL LEU

că s-ar micşora preţul cărţii, dacă M inisterul ar sacrifica din fondurile
religionare o sumă oarecare şi Şcoala română ar aduce o je rtfă şi din partca-i, şi
aşa, prin vânzarea cărţii, ar trebui scoase numai o parte din ch e ltu ie li"35.
După mai multe tatonări şi negocieri cu diverşi proprietari de tipografii,
Jarnik a reuşit să dea la cules manuscrisul traducem româneşti tipografiei
Hassg, angajându-se să plătească, pentru treisprezece coli de tipar, suma de
cinci sute de florini, iar zincurile fotografiilor au fost făcute de tipografia condusă
de Freitag "In privinţa clişeelor nu e modru a-l înduplica, a rămas pe lângă
hotărârea sa dc mai înainte. Num ai din cea sută dc flo rin i a scăzut jumătate,
adică cinzcci dc flo rin i. Aşa încât aveţi să-i p lă tiţi 550 11., lui Hasse, dacă
numărul coaielor ar 11 treisprezece şi jum ătate, pe la 600 fi., aşa încât suma dc I
200 flo rin i, cum am zis ieri, ar 11 tocmai potrivită, fiindcă cci 50 11. ar ajunge
tocmai pentru broşurarca cărţii. M i-Jar (1 fost plăcut, dacă aşi fi putut obţine nişte
co n d iţii mai favorabile. Am văzut însă, cum că toate încercările mele ar II în
zadar. D-voastră aţi şi exprim at hotărârea dc a prim i şi co n d iţiu n ilc acestea
neschimbate, dc aceea aştept numai sosirea depeşei că p rim iţi să flc gata la
sfârşitul lui iulie şi închei actul. D -nul Freitag m i-a şi spus să las manuscrisul
acolo, ca să poată pregăti toate şi să iu i întârzie nici o zi. După cc am aflat cum
stă treaba la cl, m-am dus la Masse, i-am zis cum stă treaba, că am scris
dumneavoastră c-aştept o ştire telegrafică din partea dumneavoastră şi-apoi că
va putea începe îndată cu zeţuirea"36.
Conducerea Şcolii române i-a expediat cei 1 200 florini, din care Jarnik
a achitat 500 florini lui Freitag şi 300 florini lui Hasse, rămânând ca restul să-i
plătească după culegerea şi tipărirea manuscrisului botanicii. Pentru ca lucrarea
să meargă cât mai repede, Jarnik s-a angajat să facă personal corecturile în
şpalt şi pagină. "V a fi pentru mine o pierdere de vreme destul de însemnată, o
fac însă in interesul lucrului şi. cine ştie, poate că într-o zi, dacă nu eu, cel puţin
băiatul meu, care şi el se pregăteşte pentru a studia limba română, va fi răsplătit
pentru aceasta. Aşadară, acum toate sunt puse la cale şi nădăjduesc că vo r izbuti
după dorinţa d o m n iilo r voastre"37 Astfel, în circa două luni, datorită intervenţiei
făcută de S. FI Marian, cele nouă sute paisprezece exemplare ale manualului de
botanică au fost tipărite şi expediate la Suceava.
Jan Urban Jarnik, prin interesul, energia şi sârguinţa ce a depus-o
penlru tipărirea Botanicii ilustrate, tradusă de C. Procopovici, îşi dovedeşte,
încA odată, dragostea şi ataşamentul faţă de cauza poporului român. El şi-a
sacrificat din puţinul timp liber pe care i-l lăsa universitatea pragheză, pentru a
sluji do/voltarea învăţământului românesc în Imperiul Austro-Ungar. Romanistul
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ceh, ai cărui conaţionali erau oprimaţi ca şi românii, a fost unul dintre cei mai
luminaţi intelectuali, care, trecând peste vederile limitate ale burgheziilor
naţionalităţilor dominante, a ajutat poporul român în ascensiunea sa către cultură
şi libertate, dovedind astfel că-i este un mare prieten şi un sprijinitor de nădejde.
Un rol important în viaţa Şcolii române l-a avut şi etnograful şi
folcloristul Simion Florea Marian, in calitatea sa de academician, ori de câte ori
se întorcea de la câte o adunare generală de la Bucureşti, nu uita să aducă câte
ceva şi pentru societatea suceveană. in mai multe rânduri a obţinut importante
sume de bani, din fondurile Academiei Române, cu care a plătit manualele
şcolare, pe care, apoi, le-a distribuit gratis fiilor de ţărani săraci şi sârguincioşi la
învăţătură. Alteori aducea colecţii ale diverselor periodice româneşti, lucrări
beletristice sau alte donaţii făcute de prietenii săi din România. La 1 februarie
1899, C. D. Scrab, din Bucureşti, având în vedere "înaltul scop al societăţii"38,
după cum singur ţinea să sublinieze, a trimis o sută de exemplare din cartea
intitulată Suceava, pentru a fi vândute "în folosul instituţiei cc prezidaţi"39,
după cum rezultă dintr-o misivă aflată în arhiva lui Marian.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, mulţi dintre preoţii ortodocşi ai satelor
din ţinutul Sucevei, Câmpulungului şi Rădăuţiului, au Picut colecte de bani şi
obiecte pe care le-au trimis lui S. FI. Marian, pentru a le d stribui şcolarilor săraci.
Dacă am sta să socotim banii trimişi prim mandate poştale şi valoarea scrisorilor
de donaţie, ce se află în arhiva rămasă de la profesorul sucevean, am constata
că Marian a contribuit din plin la adunarea şi distribuirea ajutoarei r colectate
pentru copiii sărmani. Numai din 24 august 1905 şi până la 9 aprilie 1906,
profesorul Marian a adunat suma de 2 300 coroane.
Banii şi lucrurile strânse în cei aproape douăzeci şi cinci de ani, cât a
activat în conducerea centrală a Şcolii române, au fost de un real folos mai
multor generaţii de tineri dornici să-şi lumineze mintea prin cultură şi să-şi ridice
neamul din care făceau parte. Numai donaţiile făcute de Marian în bani, obiecte
şi alimente îl situau printre cei mai mărinimoşi contribuabili ai asociaţiei.
Referindu-se la acest aspect, un contemporan remarca: "N ic i un eveniment mai
înseninat din cercul fa m iliei sale nu trecea fără ca Şcoala română să nu fi fost
considerată. Un caz din tim pul din urmă va ilustra limpede solicitudinea sa
pentru societate. La 13 septembrie 1905, părintele Marian serba, in cercul
fa m ilie i, a treizecea aniversare dc fericită căsnicie.
N ic i prietenii săi cci mai in tim i nu avură ştire despre această frumoasă
sărbătoare. Când, câ.eva zile în Urmă, musai că mă trezesc cu vizi*. părintelui
M arian. Intre altele îm i am inti şi despre serbarea fam ilială şi în aducerea aminte

35 Ibidom. |i XXIII

38 C. D. Scraba, scrisoare către S. FI. Marian, din 1 februarie 1899, Fondul memorial-docuiiu'M.i'
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37 Ibidem
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a acestei zile memorabile, im i oferi pentru fondul societăţii, suma de o sută zece
coroane, plătind astfel toată taxa de membri pe viaţă pentru am bii săi Iii. Şi toate
acestea le-a făcut cu o slială şi cu o mişcătoare modestie. Aşa era felul său dc a
fi. având pe sama sa numai mulţăm irea sufletească a unui om darnic şi cinstit,
carc simte o nespusă bucurie când face o faptă bună"40.
Donaţia do 40 104 coroane, făcută de Vasile Cocârlă asociaţiei Şcoala
română a entuziasmat pe Marian şi. în şedinţa din 4 septembrie 1893, a propus
ca prqcesul verbal de predare să fie publicat în Gazeta Bucovinei, pentru a fi
preluat şi de alte ziare româneşti. Gândindu-se la modul cum ar trebui folosită
donaţia cu eficienţă maximă şi având în vedere prevederile testamentare,
părintele Marian a insistat să se înfiinţeze un internat pentru elevii români ce
frecventau liceul şi alte instituţii şcolare din fosta Cetate de Scaun a Moldovei.
Fiind combătut de alţi membri ai comitetului central, el a venit cu noi argumente
pentru a-şi dovedi temeinicia propunerilor făcute.
Pe parcursul rodnicei sale activităţi prestată în folosul Şcolii române,
profesorul Marian a acţionat cu multă tragere de inimă pentru a repune în
drepturile ei fireşti limba română. El s-a preocupat de asigurarea frecvenţei în
clasele româneşti. în vederea realizării acestui deziderat s-a îngrijit, printre altele
şi de deschiderea internatului, de încurajarea fiilor de săteni să vină la şcoală, de
selectarea celor ce voiau să devină învăţători sau profesori, de lectura elevilor
etc..
Pe lângă toate acestea, profesorul S. FI. Marian a "căutat să ne sădească
în suflet dragostea dc neam şi lim bă şi să ne trezească şi să ne întărească
încrederea în conştiinţa naţionala’ '41, îşi amintea cu recunoştinţă un fost elev.
Marian s-a preocupat şi de viaţa particulară a şcolarilor săi: cum trăiau la gazde,
cu cine se jucau, ce citeau, ce gândeau, ce alte preocupări extraşcolare aveau
etc.. Numeroşi au fost elevii care şi-âu,amintit cu veneraţie de fostul lor profesor.
Datorită intervenţiei oportune, din 1893, a lui Marian, unul dintre foştii săi elevi a
putut să ajungă pe cele mai înalte culmi ale ştiinţei şi culturii. După aproape
patru decenii, profesorul univ. dr. Vasile Grecu îşi amintea: "După ce am
term inat clasa a cincea primară, mama mea biata, la îndemnul preotului şi a
învăţătorului şi în urma scâncetelor şi stăruinţelor mele să mă dcic în târg la
şcoala, s-a lăsat înduplicată, deşi avere nu prea era; în schimb însă mai erau încă
trei (taţi între doi şi şase ani şi cu singur dc doisprezece ani. carc puteam 11 de
vr-un folos pc lângă casă. Dar şi tata avusese o clasă dc liceu, ceea cc l-a (acut
mai răsărit între oamenii din sat. Şi apoi planul mamei era, ca scoţându-mă dc

40 lancu Nistor, Un m odest prinos de veneraţie, in Junim ea literară, anul IV, nr. 5-6, din iunie
1906, p 163.
41 Vasile Grecu, O am intire plină de recunoştinţă, in
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acasă vreun an, doi, mă voi face dc sine stătător, mă voi deprinde i îm bla ca
oamenii printre străini şi voi cunoaşte drum urile din târg, aşa ca să mâ trim ită şi
singur cu dc-ale vânzării şi ale cumpărării. Iară să mă rătăcesc.
La liceu, am învăţat foarte bine. Cartea îm i era dragă şi uşoară Clasa I
am term inat-o cu distincţie, aşa încât mi s-au restituit toate taxele şcolare cc a
trebuit să le plătesc la începutul anului. Primirea acestor bani mi-a înlesnit s-o
pot porni în anul al doilea de şcoală.
După vreo două luni însă, situaţia a devenit grea. S-au mai adăugat şi
tânguirile mamei că-i greu şi îndem nurile ci stăruitoare să mă întorc acasă. M iam vândut cărţile, mi-am cumpărat un briceag cu curea, să-l port la brâu şi un
ccas cu sonerie, mi-am luat rămas bun dc la colegii dc clasă, spunându-lc că nu
mai pot veni la şcoală şi m-am dus acasă spre bucuria cca mare a mamei.
Dar scurtă i-a fost bucuria. într-o luni părăsisem şcoala şi, dum inică, la
sfârşitul aceleiaşi săptămâni, mă trezcsc acasă. în sat la mine, cu un colcg dc
clasă. îm i aducea ştirea de la catihetul şi profesorul nostru dc religie. Simion
Florea M arian, ca luni, înainte dc ora opt dimineaţă, să fiu negreşit la el. Ş i-m i
spuse că vom merge chiar împreună.
Când m-a văzut părintele Marian, m-a mustrat părinteşte şi m i-a spus
retezat:
- Să v ii cu mine la gim naziu şi să mi tc duci în clasă !
- Că nu mă lasă mama !
- Să-i spui să dea pc la mine şi o să te lase !
După cc a fost mama la părintele M arian, nu numai că nu m-a stingherit
dc la cartc, ci, dim potrivă, cu o je rtfa de sine ce nu pot să o uit niciodată, mi-a
înlesnit cercctarea liceului din Suceava şi a U niversităţii din Viena şi Cernăuţi.
După câţiva ani dc zile, nu-mi mai aduc aminte cu cc întâmplare, mama m i-a
povestit cum a mustrat-o profesorul M arian şi pc ea, pentru că nu mă lasă la
şcoală şi cum i-a spus că atâţia domni mari nu ştiu cc ar da să le înveţe băieţii
aşa dc bine. precum învăţam cu şi că facc un păcat de carc Dumnezeu n-o va
" ierta niciodată, dacă mă va opri de la şcoală. A m biţia cea nobilă i-a fost trezită
şi mai târziu, când studiile carierei mele au mers din succes în succes, am înţeles
dc ce mama, cât a trăit părintele M arian, plătea în flecare an o liturghie în
sănătatea lui, iar după moarte, pentru iertarea păcatelor lu i"42
Astfel, datorită profesorului S. FI. Marian, cultura şi ştiinţa românească
şi-a îmbogăţit patrimoniul cu contribuţiile ştiinţifice ale unui copil de ţărani, ridicat
din casa unei văduve din Mitocul Dragomirnei, Suceava Doctorul în ştiinţe
filologice. Vasile Gr cu ( 1885 - 1972 ), profesor la universităţile din Cernăuţi şi
Bucureşti, membr^ corespondent al Academiei Române, este unul dintre cei mai

A nuarul Liceului "Ştefan cel Mare" din
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de seamă bizantinologi români, care a contribuit, prin numeroasele sale studii şi
de la catedră, la demonstrarea influenţei culturii bizantine asupra celei române43.
Asemenea intervenţii nu erau făcute accidental, ţinea să precizeze omul
de ştiinţă român. "Şi crcd că nu fac rău, remarca bizantinologul V. Grecu, în O
amintire plină de recunoştinţă, comunicând şi altora această întâmplare, ca să
se ştie ce fel de profesori români erau la liceul din Suceava, în vremea robiei
austriece; cum ştiau ei să sprijine şi să îndrume pe elevii buni rom âni, căci
întâmplarea povestită mai sus nu a fost un caz izolat, ci numai unul mai
caracteristic"44
Profesorul Marian, timp de mai multe decenii, nu a vegheat numai pentru
asigurarea existenţei claselor româneşti, ci şi asupra modului de folosire
eficientă a resurselor financiare ale asociaţiei. Dacă timp de 21 de ani fondurile
Şcolii române au fost cheltuite cu discernământ şi eficienţă, în concordanţă cu
hotărârile unanime ale comitetului central, începând din 1903, au apărut unele
fisuri în distribuirea investiţiilor. Prin 1899, Otto Binder avea în Suceava o librărie
şi o tipografie. Constatând
că nu-i prea mergeau afacerile, s-a adresat
comitetului central al asociaţiei cu propunerea de a se tipări la el manualele
didactice româneşti, iar venitul ce-l va obţine să-l "îm partă drept în două"45,
după cum rezultă dintr-un manuscris inedit. Deşi o parte din membrii comitetului
central nu au fost de acord cu afacerea propusă, Otto Binder a obţinut un
contract cu Şcoala română, pe trei ani. înainte de expirarea contractului,
proprietarul a anunţat conducerea că el este dispus să vândă tipografia şi
librăria. V. Bumbac, S. FI. Marian şi alţi membri ai comitetului central-s-au
împotrivit achiziţionării celor două unităţi economice falimentare. "E^isebius
Popovici însă, scria Marian într-o notă de protest, s-a pus luntre şi punte pc
aceea ca numaidecât să se cumpere măcar tip ografia"46. în cele din urmă,
tipografia a trecut în proprietatea asociaţiei, iar după doi ani, fără consimţământul
comitetului central, preşedintele de pe atunci "C. C osovici şi secretarul de
externe Eusebius P opovici"47, au cumpărat librăria nerentabilă a lui Binder.
Profesorul Marian, constatând că s-a "păşit pe o cale cu totul greşită în
privinţa conducerii afacerilor şi adm inistrării a ve rii"48 societăţii, a încercat să-i
ajute, făcând, la 7 noiembrie 1903, o întâmpinare prin care cerea preşedintelui

43 I Pinznr, Grocu, Vasile. in Ştiinţa în Bucovina. Ghid bibliografic, voi I. Suceava. 1982. p 6365
44 Va»ilo Grocu, art. cit., p 24
45 S. f l M iiiiiin, manuscris inedit. Fondul memorial-documentar ’ S. FI Marian", Suceava, inv. nr
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să răspundă în faţa comitetului central de hotărârile luate secret in legătură cu
folosirea bugetului Şcolii române, deoarece, din constatările făcute nu se
justifică rentabilitatea tipografiei şi a librăriei.
între timp, pentru a pacifica spiritele, comitetul central a ţinut câteva
plenare, în care s-au hotărât o mulţime de acţiuni importante, precum:
"a. cumpărarea tipografiei şi a librăriei dr. O tto Binder, pentru care s-au
dat mai bine de I 600 coroane din fondul "Vasile Cocârlă", m enit a deschide şi
susţine un internat şi pentru carc a mai rămas să plătească încă o sumă mai tot
atât de marc de acum înainte, scria Marian într-o contestaţie;
b. închirierea caselor societăţii de către com itetul comunal local;
c. finalizarea Fundaţiei "Vasile Cocârlă" şi. în urmă;
d. felurite ajutoare, precum şi mai multe altele atingătoare de Şcoala
rom ână ...Cu toate acestea însă, protesta Marian în contestaţia sa de douăzeci
de pagini şi şase paragrafe, până în momentul când scriu şirele dc faţă, nici la o
singură şedinţă, la care am luat parte, nu s-a cetit şi verificat, în tot răstimpul
acesta, nici un singur protocol asupra celor hotărâte în şedinţele anterioare, nici
ini s-a dat vreun raport în scris asupra ve n itu rilo r societăţii, ca fiecare membru
să poată avea orişicât într-însele o privire exactă asupra celor ce s-au întâmplat
şi cum a lucrat com itetul în acest răstimp.
Ba, ce este încă şi mai bătător la ochi, nici măcar raportul com itetului de
Ia adunarea generală a asociaţiei Şcoala rom ână, ţinut în decursul tim pului
acesta, nu s-a publicat, după cum s-a făcut în fiecare an până acuma, în vr-o
afaccrc românească din ţară, ca să ştie lumea cum merg treburile societăţii.
Afară de'aceasta, s-au mai acceptat încă şi sinete, s-au tipărit cărţi pc
spesele societăţii, s-au încasat şi spesat o m ulţim e dc parale şi m ulte altele s-au
făcut, despre care însă plenul com itetului n-arr„ .îlci o ştire.
Stând astfel lucrurile şi nedându-mi mâna, în asemenea îm prejurări, a
lua asupra mea responsabilitatea unei eventuale pierderi a averii asociaţiei, vă
aduc la cunoştinţă că cu ziua de astăzi dau demisia din C om itetul societăţii
Şcoala ro m â n ă "49.
Profesorul Marian, în calitatea sa de membru al comitetului central,
simţindu-se "responsabil nu numai cu onoarea, ci şi chiar cu averea mea pentru
eventualele mătrăşiri ale averii societăţii"50, la 6/19 aprilie 1906, cere
preşedintelui să-i răspundă în scris la cele formulate în actul demisiei şi în
sesizarea făcută cu un an în urmă. Nu am aflat, printre manuscrisele inedite
cercetate, dacă i s-a răspuns la întrebările formulate in demisie, am descoperit
însă că la proxima adunare generală, re a avut loc la 1 noiembrie 1905, Simion

40, p. 5.
46 Ibidem. p 6
47 Ibidem, p 8
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Florea Marian a fost ales, în lipsă, preşedinte al comitetului central al Şcolii
române, pe următoarea perioadă de trei ani, iar fostul preşedinte nu a întrunit
nici măcar sufragiile care să-l menţină in colectivul de conducere. Această
respingere categorică se datorează, probabil şi faptului că C. Cosovici a fost
vinovatul ce a comis "o eroare carc a schimbat succesiunea regulată"51 a alegerii
comitetului central, reuşind ca prin această călcare a regulilor statutare să mai
stea în funcţie incă un an după expirarea mandatului p rim iţi'
Deşi nu-şi dorea o asemenea sarcină de mare răspundere, conştient
fiind de necesitatea îndeplinirii scopului major pentru care a fost creată asociaţia,
omul de ştiinţă român a fost nevoit să renunţe la o parte din obiectivele planului
său de cercetare şi să se dedice aplicării prevederilor testamentare ale donaţiei
"Vasile Cocârlă"
Neputând să amenajeze un internat corespunzător în care să poată
adăposti pe fiii ţăranilor români veniţi să înveţe la Suceava, Marian a deschis, în
februarie 1906, o cantină unde se servea câte o masă zilnică elevilor lipsiţi de
mijloace materiale Un colaborator al lui Marian îşi amintea că "pregătirea pentru
masa aceasta, în cca mai marc parte, a căzut în sarcina preşedintelui. A jutai dc
prcastim abila soţie, părintele Marian Ic-a izbăvit pc toate cu multă trudă şi
conştiinciozitate. Dar nu numai osteneala şi truda dezinteresată, ci şi mari jertfe
materiale a adus cu drag in folosul tin e rii întreprinderi. M ai toate acareturile de
culină şi blidele pentru masă Ic-a adus Marian din m ijloacele sale particulare"52.
Pentru procurarea alimentelor necesare, asociaţia a lansat un apel. La
lista de subscripţie au contribuit: cu trei sute cincizeci coroane asociaţia
Junimea şi Societatea Academică Bucovina, o trupă de teatru, venită din
România, a subscris jumătate din suma încasată la spectacolul din Suceava
etc..
in timpul vacanţei din vara anului 1906, profesorul Marian, în loc să ia un
concediu binemeritat, a supravegheat şi îndrumat lucrările de amenajare a
internatului promis elevilor cu un an înainte. La sfârşitul lui octombrie, noul cămin
al şcolarilor români era pregătit să-şi primească oaspeţii.
După aproape treizeci de ani de luptă, zbucium şi trudă, Marian a reuşit
să pună în practică prevederile testamentare ale donaţiei făcute de Vasile
Cocârlă şi soţia sa şi în acelaşi timp să înfăptuiască una din cerinţele esenţiale
ale asigurării dezvoltării procesului de românizare a învăţământului sucevean.
in mod festiv, la 5 . noiembrie 1906. preşedintele asociaţiei Şcoala
româna .i inaugurat noul adăpost pentru elevii săraci şi merituoşi. Internatul
Vasilo Cocârlă de pe Aleea Nucului, nr. 10, care, nu demult, a fost transformat
în ateliere şcoală, unde îşi fac practica elevii Liceului "Ştefan cel Mare". In
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cuvântul său de deschidere, preşedintele Simion Florea Marian afirma că localul
este pentru început neîndestulător, datorită mijloacelor materiale modeste ce iau stat la dispoziţie, însă "bucuria noastră, a tuturor, ni-i mare, căci, in sfârşit, a
ajuns şi societatea Şcoala rom ână a-şi vedea una din cele mai fie rb in ţi dorinţe
realizate"53.
’
După ce Marian a evocat figura mărinimosului donator al cărui nume îl
va purta internatul, preşedintele a încheiat: "I-, adevărat că societatea Şcoala
rom ână, în decursul celor douăzeci şi trei de ani dc existenţă, a s p rijin it foarte
m u lţi elevi sărmani atât Qu cărţi, cu vipt şi îmbrăcăminte, cât şi băneşte,
plătindu-le unora didactrul, iar altora gazdele şi cca mai m a :; parte din aceşti
elevi rom âni ocupă astăzi d iferite funcţii in ţară.
D ar tot atâta dc adevărat c şi aceea că un internat în Suceava, veche
Capitală a M oldovei, în carc se află un liceu cu paralele româneşti, care sunt în
tim pul de faţă cercetate dc aproape patru sute de elevi români, a fost şi este dc
neapărată trebuinţă. Şi această trebuinţă, com itetul societăţii Şcoala rom ână şia dat silinţa şi a realizat-o !" 54.
Dypă un sfert de veac de la înfiinţarea asociaţiei sucevene, unul dintre
membrii ei fondatori a ţinut să reliefeze locul şi rolul profesorului patriot în
propăşirea ei. "A ctivitatea lui Sim ion Florea Marian în sânul societăţii noastre
va rămâne pururea un exemplu demn dc im itat pentru toţi câţi vor fi sim ţit iîi
in im ile lor dorul şi chemarea, iar in sufletele lor puterea dc a lucra pentru
realizarea înaltului scop al accstei societăţi culturale.
12I a aparţinut, dc la înfiinţarea societăţii şi până la moartea sa ( ... )
C om itetului central al ei, ocupând fu n cţiile dc controlor, secretar II.
vicepreşedinte I şi II, iar de la 3 noiem brie 1905 încoace, greaua funcţie dc
preşedinte a societăţii, pentru a cărei propăşire şi înflo rire a lucrat mai m ult
decât oricare altul, nu numai cu spiritul, ci şi cu bunul său, bunul om ului sărac,
care aduce dobândă înzecită.
Şi i u i numai singur a contribuit la sporirea fo n d u rilo r societăţii, ci a
îndemnat şi pc a lţii să deie. din prisosul sau sărăcia lor, ceva pentru socictatc.
Dc câte ori se întorcea dintr-o călătorie şi mai ales de la şedinţele Academ iei
Române, el nu venea cu mâna goală, iar ceea cc aducea, era destinat Şcolii
rom âne. C olectcic sale au fost întotdeauna cele mai bogate"55.

53 Ibidem.

/

51 Ibidem

54 Ibidem, p. 164.

52 lancu Nislor. «irt. cit. p 163.

55 lorgu Toma, op. cit., p. 175-176.

PAUL LEU

490

S. FL. M ARIAN , PROFESSEUR AU G Y M N A S E DE SUCEAVA

401

I

II
- resu^e A l'aide des manuscrits et des documents inedits decouverts a la bibliotheque
de l'Academie Roumaine el dans le Fonds memorial-documentaire "S. Fl. Marian" a
Suceava, et des lâmoignages de l’epoque, l'auteur de l'âtude que voici reconstitue
pluisieurs aspects de la lutte du professeur S. Fl. Marian et des ses collegues au
Gymnase superieur de Suceava, contre l’offensive de la denationalisation, organisee par
les occupants autrichiens. En meme temps on etablit la place occupee par le gymnase
de Suceava dans l'introduction du roumain comme objet d'etude dans l'ecole de
Bukovine.
L'etude presente aussi quelques aspects et procedees de la politique scolaire
dans l'Empire des Habsbourgs: le changement des noms de bapteme et de familie des
eleves dans les documents scolaires, la falsification des recensements, les obstructions
faites par les autorites afin de freiner le developpement de l'enseignement dans la
langue roumaine. les contre-mesures prises par les intellectuels de Suceava pour
nekitraliser la politique imperiale et autres.
La principale arme dans la lutte contre la politique scolaire autrichienne a ete
l'association Şcoala română ( L'ecole roumaine ). Simion Florea Marian, dans sa qualite
de membre du comite, de vice-president et ensuite de president de cette societe a
contribue pleinement a aider les enfants, fils de paysans pauvres, a l'administration
judicieuse des biens materiels et financiers de l'association, a la fondation du premier
internat scolaire de Suceava, a la publication de manuels et de collections de livres
s'adressant aux paysans. a la fondation de pluisieurs ecoles dans les villages de la zone
Suceava etc.. En tant que redacteur de la Revue politique Sim. Fl. Marian a contribue a
la sensibilisation de l'opinion publique en vue du developpement de l'enseignement
roumain de Bukovine, preparant ainsi les conditions pour la realisation de l'unite
naţionale, qui n'etait pas loin.

G E N E R A L U L IA C O B Z A D IK , PERSONALITATE M ARCANTĂ
A LUPTEI PENTRU R E ÎN T R E G IR E A NEAM ULUI ROMÂNESC
OLGA STEFANOVICI

în galeria personalităţilor istoriei românilor care şi-au adus contribuţia la
actul reîntregirii neamului se înscrie la loc de cinste generalul lacob Zadik, mare
patriot de al cărui nume se leagă evenimentele anilor 1916 - 1918, esenţiale in
procesul făuririi statului naţional unitar român.
Generalul lacob Zadik s-a născut la 8 decembrie 1867, în comuna
Brătuleşti, judeţul Neamţ, avându-i părinţi pe Grigore şi Eufrosina1. în perioada
1876 - 1888 va urma şi absolvi cursurile şcolii primare Trei Ierarhi din laşi,
gimnaziul la Institutele Unite şi Şcoala de fii de militari din aceeaşi localitate, iar
apoi Şcoala de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină din Bucureşti. După ce va
deveni sublocotenent la 1 iulie 1888 va urma şi absolvi Şcoala specială de
artilerie din Bucureşti între anii 1889 - 1891, iar până în 1896 va face serviciu la
diferite regimente de artilerie din Brăila şi Roman. în gradul de căpitan va urma
în perioada 1897 - 1899, Şcoala Superioară de Război ( Academia Militară ) din
Bucureşti, fiind brevetat ofiţer de stat major o dată cu efectuarea stagiilor în alte
arme ( infanterie şi cavalerie ).
în funcţiile de maior şi locotenent colonel va îndeplini misiunea de şef de
stat major la Divizia din Craiova şi Divizia 7 Roman, cu care va participa la
Campania din Bulgaria în 19132. în gradul de colonel va tuncţiona ca şef de stat
major la Corpul 3 Armată Galaţi în 1914, după care va trece ca şef de stat major
la Corpul 3 Armată din laşi până la 15 august 1916, data intrării României in
primul război mondial, când va deveni şef de stat major al Armatei de Nord şi va
fi admis la comandă de divizie3. în această calitate va interveni cu promptitudine
pe fronturile de acţiune ale unităţilor din cadrul armatei, în cursul desfăşurării
luptelor.
în prima fază a operaţiilor, trupele în plină ofensivă, animate de
însufleţire, curaj şi bărbăţie, prin lupte dârze au silit forţele inamice să-şi

r

' Date referitoare la biografia şi unele aspecte ale activităţii generalului lacob Zadik provin din
manuscrisele, scrisorile şi documentele donate de dr Ion Zadik Muzeului Naţional al Bucovinei v
M re fac parte din actuala colecţie memorialistică
* Ion Anţonescu. Rom ânii, originea, trecutul, sa crificiile şi drepturile lor. laşi, 1991, p. 33
3 România în războiul m ondial, 1916 -1919, Bucureşti. 1936. voi II, pp. 304 - 305
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părăsească poziţiile şi să se retragă pe toată lungimea frontului. Trupele Armatei
de Nord, victorioase, au pătruns adânc în dispozitivul inamic, ocupând o porţiune
importantă din Ardeal ( Topliţa, Miercurea Ciucului ), postul de comandă al
armatei, eşalonul operativ instalându-se la Topliţa. Despre importanţa poziţiilor
ocupate, lacob Zadik ii comunica în luna august 1916 colonelului Râşcanu, şeful
secţiei operaţiilor din M C.G Bacău: "Am eninţarea cea mai mare pe carc o face
armata noastră asupra armatei austriece, este cu flancurile noastre, adică cu
Arm ata de N ord şi Arm ata I - a."4.
in faza a II - a, Marele Cartier General a ordonat Armatei de Nord să-şi
retragă trupele de pe poziţiile iniţiale ale frontierei în scopul evitării unei
eventuale învăluiri de către inamicul care reuşise să pătrundă mai mult pe
teritoriul de sud al ţării noastre ( Turnu-Severin - P re d e a l). Retragerea unităţilor
s-a făcut într-o perfefctă ordine şi disciplină, executându-se cu stricteţe ordinele
de operaţii.
La 1 decembrie 1916, lacob Zadik a fost numit şef de stat major al
Armatei I cu postul de comandă la Podul lloaiei ( comandant al armatei fiind
generalul Constantin Prezan, devenit ulterior m a re şa l). Armata I se reconstituise
din unităţile retrase de pe fronturile de luptă din Muntenia ( ocupată de inamic )
dirijate spre nordul Moldovei, unde urma să li se stabilească zoneie ae
cantonament, in vederea refacerii acestor unităţi, lacob Zadik a colaborat intens
cu M.C.G., ocupându-se în special cu reechiparea, reorganizarea. înzestrarea cu
armament şi mai ales cu instruirea lor, după cele mai noi principii de luptă,
dobândite din experienţa evenimentelor anterioare şi a armatelor aliate, având şi
concursul misiunii militare franceze, de sub conducerea generalului Berthelot5.
La 1 aprilie 1917, lacob Zadik va fi înaintat la gradul de general,
continuând să activeze ca şef de stat major al Armatei I, care la 1 iunie va intra
sub comanda generalului Constantin Cristescu. Potrivit deciziilor M.C.G. a
început deplasarea de p e \o n a de refacere pe zona de concentrare din judeţul
Tecuci pe malul stâng al Şiretului de unde unităţile in subordine urmau să treacă
la~9 iulie pe malul drept al Şiretului pentru ocuparea sectorului Corpului 4 Armată
Rus, pe care urma să-l înlocuiască şi apoi să ia ofensiva asupra trupelor
germane, cu scopul de a le respinge spre vest, pentru a degaja teritoriul
Moldovei, in primele zile ale lunii iulie 1917. g'eneralul Zadik, însoţit de
comandanţii de unităţi din Armata I a executat recunoaşteri pe teren, stabilind
zonele de acţiune în legătură cu ofensiva hotărâtă. Aceasta se făcea şi în funcţie
de situ a ţii in care se aflau trupele inamice din faţa sectorului Corpului 4 Armată
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Rus, unde schiţa M.C.G. fixa locul ofensivei6. Comandanţii de divizii urmau să se
înapoieze la unităţile lor, care se aflau în curs de deplasare pe malul drept al
Şiretului şi pentru ofensiva proiectată, să aştepte ordinul special al Armatei I.
intre timp. in vederea ofensivei, artileria grea a început să bombardeze
tranşeele betonate ocupate de trupele germane. Această ofensivă însă va fi
revocată de M.C.G., Armata I rămânând pe malul stâng al Şiretului. Peste câteva
zile, la 22 iulie, generalul Cristescu, comandantul armatei, a dat ordin să se
treacă pe malul drept al Şiretului şi să se atace trupele germane care luaseră
ofensiva asupra frontului ocupat de Armata a IV - a rusă.
în acest timp, generalul Zadik a fost mereu prezent la postul de
comandă înaintat de la Călmăţui şi instalat în bordeie subterane, de unde
coordona şi impulsiona acţiunile, deplasându-se în dispozitivele de luptă pentru a
lua unele măsuri operative, în timpul situaţiilor critice ivite pe parcursul luptelor7
O contributie deosebită va avea în perioada 24 - 30 iulie 1917, în cursul bătăliei
de pe Suşiţa-Seacă, considerată prima mare bătălie din epopeea Mărăşeştiului.
Despre aceste acţiuni generalul Zadik relata mai târziu următoarele: "M om entul
culm inant al bătăliei dc la Mărăşeşti îl constituie încleştarea din zona cuprinsă
între pădurea « L a R ă z o a re » şi via Negroponte, dominată dc cota I00. in
plină înaintare, aparent victorioasă, coloanele inamice sunt surprinse dc un
contraatac fulgerător în flancuri, dat de batalioanele comandate de o fiţe rii
rezervişti M iclescu şi Drăgănescu şi dc m aiorul Tomescu. Din spate, artileria
română şi rusă susţin contraataci! cu un viguros foc de baraj. Cu baionetele la
armă, ostaşii rom âni se aruncă năvalnic prin perdeaua de foc asupra duşmanului,
în g ro ziţi, soldaţii inam ici o iau la fugă prin pădure, aruncându-şi căştile de
metal şi armele. Contraatacul reuşise."8. "Mărăşeştiul a fost răspunsul demn şi
nobil pc care soldatul român l-a dat tuturor acelora care fără să-l cunoască, l-a
calom niat", după cum va afirma mai târziu mareşalul Ion Anţonescu9.
intre timp, deteriorându-se frontul de pe Suşiţa-Seacă, generalul I. Zadik
pentru a executa ordinul comandantului armatei, s-a deplasat în acel sector,
unde, plin de dârzenie şi cutezanţă, printr-o promptă hotărâre de remaniere, a
redresat situaţia, decurgând prin surprindere la contraatacul Regimentelor 32 şi
36 infanterie. In memoria generalului va stărui peste timp amintirea acelor clipe
zbuciumate, dar pline de un profund patriotism: " A ţi auzit desigur de vestitul
atac la baionetă dat de ostaşii Regimentului 32 M ircea surprinşi de inamic
numai în cămăşi. împrejurarea a ftc u t să mă aflu atunci în raionul Moara Albă.
unde se găsea în apărare şi acest regiment. Venisem dc la punctul dc comandă al

4 Ibidom . p 301

6 România în prim ul război m ondial, p. 279.

5 Eugen Bnnksi Misiunea m ilitară franceză din România şi încetarea tem porară a o s tilită ţilo r

7 Ibidem. pp. 2 8 7-2 89.

de pe frontu l ro m â ij la sfârşitul lui 1917 şi începutul lui 1918, in AIIA. laşi. XXV, 1968, pp. 341 -

8 Ibidem. p. 295.

342.

9 Ion Anţonescu. op. cit., p. 31.
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eşalonului operativ al armatei situai la Călm ăţui, pentru a face o recunoaştere în
vederea unor remanieri privind dispozitivul trupelor noastre. Aşteptam
rezultatele recunoaşterii pe carc grupul doi o executa asupra p o z iţiilo r
inam icului, când am fost înştiinţaţi de declanşarea neaşteptată a acestui
contraatac al « fa n to m e lo r a lb e » , cum a denum it chiar duşmanul pe
infanteriştii regim entului îngrozit, inam icul s-a retras cu pierderi grele. în
această luptă corp la corp a căzut eroic. în fruntea batalionului pc care-l
comanda, bravul m aior lonescu Atanasie, iar pentru faptele dc arme, căpitanul
Ignat G rigore a l'ost decorat post-mortem cu ordinul « M ih a i V ite a z u l» şi citat
p rim u l pe ordinul de zi al arm atei."10.
Atât Regimentul 32 cât şi Regimentul 36 trecând prin barajul de foc al
inamicului şi angajând lupta corp la corp au reuşit să pună duşmanii pe fugă,
obligându-i să renunţe la ofensivă in cursul evenimentelor din vara anului 1917
s-au remarcat prin acte de erosm mulţi tineri militari, printre care şi Chilian
Vasile, care făcea parte din Regimentul 10 Putna11. Când, sub presiunea
inamicului armata ro m â n ^ s - retras spre Moldova, lui Chilian i s-a încredintat
misiunea să rămână in so3.ele frontului, în comuna Vidra, pentru a furniza date
referitoare la poziţiile dus lanului. Dând dovadă de mult eroism el şi-a îndeplinit
misiunea, în le s n iV v iodată şi strecurarea printre liniile inamice spre unităţile
româneşti, a pe: ^ 2.000 de români fugiţi din lagărele de prizonieri El a fost
totuşi desco' ^
ie duşmani în noaptea de 21 - 22 iulieşi împreună cu cei care
l-au ajutat^a .ost executat la 17 august 1917 in amintirea lui a fost ridicat în
comuna Vidra un monument, iar la Focşani o stradă îi va purta numele.
in calitate de fost participant ca şef de stat major al Armatei I română la
rregătirea şi desfăşurarea primei părţi a bătăliei de la Mărăşeşti12, generalul
lacob Zadik s-a adresat la 10 iulie 1966 la postul de radio Bucureşti, cu următorul
îndemn către ostaşii Diviziei a 9 - a: "Deosebit de vie păstrez în am intire bărbăţia
legendară a curajoşilor ostaşi ai d iv iz ie i a 9 - a infanterie. Sunteţi urmaşii
acestor ostaşi care s-au (acut vrednici dc glorioasele tra d iţii strămoşeşti. A veţi
v irtu ţi eroice multiseculare. Duceţi gloria strămoşească şi mai departe pe cele
mai înalte culm i. Fiţi mândri dc numele Mărăşeşti atribuit D ivizie i a 9 - a din
care faceţi parte."13.
in toamna anului 1918, generalul Zadik exercita comanda Diviziei a 8 - a
infanterie, cu care se înapoiase de câteva luni de pe frontul de la Oituz şi
reintrnse in garnizoanele de pace din nordul Moldovei, având postul de comandă
la Botoşani Divizia părea a fi grupată aici. în realitate, unităţile foarte reduse ca
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număr ( aproximativ 3.000 de oameni, subţire îmbrăcaţi şi slab aprovizionaţi )
erau pulverizate prin târgurile şi satele judeţului "ca să strângă alimente, de acolo
de unde sc mai găseau pentru nevoile populaţiei şi ale arm atei"14. La 22
octombrie, generalul fusese chemat telefonic de generalul Gorsky de la M C.G.,
care-i dădu ordin ca în timp de 24 de ore să înainteze cu divizia sa în Bucovina,
operaţiune cerută grabnic regelui de lancu Flondor în numele Consiliului National
al Bucovinei Aceasta deoarece reprezentanţii ucrainienilor însoţiţi de o bandă
înarmată s-au dedat la multe neorânduieli Au fost devastate depozite militare, sau furat echipamente, muniţii şi arme Contele Etzdorf îi comunicase lui I
Flondor că ucraimenii cereau cu insistentă dreptul să guverneze în partea de
nord a ţării, până la Prut, partea de sud să rămână românilor, iar ţinutul de mijloc
să fie considerat un condommium15. in sprijinul cererilor lor venea şi deputatul
român Aurel Onciul cunoscut prin sentimentele sale prouerainiene. lată de ce
lancu Flondor, refuzând propunerea guvernatorului, a făcut demersuri către
regele Ferdinand şi guvernul român din laşi, solicitând intervenţia armată
La sugestia lui Gorsky, Zadik va redacta o proclamaţie, după care va
analiza situaţia trupelor sale şi harta teritoriului în care urma să se deplaseze. Se
purieau multe semne de întrebare în legătură cu rezistenţa ce avea s-o
întâmpine din partea trupelor austriece şi a bandelor ucrainene, precum şi în
legătură cu efectivele acestora. Cu toate aceste neclarităţi, generalul lacob Zadik
a luat hotărârea să treacă la acţiune16. La 23 octombrie 1918 primea şi o
telegramă de la Ministerul de Război, prin care i se ordona de asemenea să
ocupe fără întârziere cu trupele diviziei, plus alte unităţi aflate sub comanda sa,
localităţile Iţcani şi Suceava, iar de aici să extindă progresiv ocuparea Bucovinei.
Generalul urma să ia legătura cu guvernul de la Cernăuţi şi să treacă la măsuri
urgente de dislocare a unităţilor. Se confirmau astfel toate ordinele date de
Alexandru Marghiloman pentru Bucovina, trei coloane pătrunzând sub
conducerea unor generali şi a lui Zadik în acest teritoriu17. La 24 octombrie / 6
noiembrie, aflându-se în fruntea trupelor animate de un mare patriotism, Zadik a
păşit pe pământul Bucovinei şi, după lichidarea rezistenţei, a ocupat localităţile
Iţeam şi Suceava. De aici va adresa poporului bucovinean o proclamaţie pe care
o realizase cu câteva zile mai înainte18, după care va transmite un ordin de zi
1/1 Octav Vorobchievici. De vorbă cu şefii m ilita ri din războiul de întregire, in România Militară.
1935. pp 7 1 -7 2 .
1^ Constantin Kiriţescu. Istoria războiului pentru întregirea României 1916 - 1919. voi

III,

Bucureşti, p 352
16 Nicolae lorga. Memorii. Vălenii de Munte. 1939. p 243

10 V I Moi.anu.'Căpitanul G rigore Ignat, Bucureşti, 1967, p 67

17 Alexandru Marghiloman. Note politice, voi

11 Stelian Di.kjikm. A m in tiri ostăşeşti, în Viaţa Militară. 25 octombrie 1966.

B ucovinei. Bucureşti. 1991, p. 386

IV, 1918 - 1919, p. 115; Ion Nistor. Istorii»

12 Rom ânii in prim ul război m ondial, p. 271

16 Cităm un fragment din această proclamaţie: “ Răspunzând la chemarea Com itetului N a|i.......

13 lacob Zadik. manuscris, p 35.

Bucovinean, armata română a păşit pe pământul M arelui Voievod Ştefan, pentru a o cin ii
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ostaşilor şi va expedia ordinele de operaţii ale unităţilor regrupate în trei
detaşamente ( Alexandru cel Bun, Dragoş Vodă şi Suceava ). Tot în această zi,
maiorul Anton lonescu aflat sub ordinele operative ale lui lacob Zadik, îi va
telefona acestuia raportându-i la orele 19 toate evenimentele care avuseseră loc
in cursul zilei, faptul că trecând peste graniţă in Bucovina, la Suceava a arborat
tricolorul pe clădirea primăriei19. încă pe-întuneric, în acea dimineaţă, plutonul
intrase în Suceava, intonând "Pe-al nostru steag", stârnind emoţii şi lacrimi de
bucurie în ochii românilor20.
în drumul lor prin Bucovina, trupele române au fost întâmpinate cu multă
căldură şi ospitalitate de localnici. Astfel, în cea de-a treia zi de înaintare pe
acest pământ românesc, trupele ajunse în satul Ceahor, la porţile Ceremuşului,
au fost primite cu entuziasm de locuitorii în frunte cu preotul Berar şi familia sa.
Despre primirea făcută în aceste localităţi, generalul Zadik îşi amintea mai târziu
următoarele: "Pc tot parcursul, soldaţii mei fuseseră întâm pinaţi de populaţie, în
frunte cu preoţii în odăjdii. Pretutindeni braţele sc întindeau calde spic noi.
Pretutindeni curgeau lacrim i de bucurie. Bătrânii îngenunchiau şi mulţumeau
cerului că le-a fost dat să trăiască ceasul dezrobirii. Gospodinele ne chemau la
masă şi ne ospătau. T in e rii şi co p iii însoţeau detaşamentele până departe de
satele lor şi ne urau să ajungem cu bine la hotarul de miază-noapte al Bucovinei
unite pe veci cu ţara liberă. Clopotele sunau anunţând o viaţă nouă. Seara se
întindeau în sate hore dc în fră ţire ."21. în semn de preţuire a generalului Zadik, în
a nuM 935 , Societatea arcăşească "Albina” din Ceahor îi va cere încuviinţarea
acestuia, ca numele său să figureze pe frontispiciul Casei Naţionale, care fusese
construită pe locul unde sosiseră odinioară trupele române, înainte de ocuparea
Cernăuţiului. încuviinţând aceasta, lacob Zadik va afirma în scrisoarea ce a
trimis-o membrilor societăţii: "Păstrez şi voi păstra întotdeauna cea mai plăcută
am intire pentru dragostea frăţească cu care populaţia din Ceahor în frunte cu
m u lt veneratul şi neuitatul părinte Beraru a îm brăţişat pe ostaşii D ivizie i a 8 - a

avutul şi libertăţile lo cuito rilo r de orice neam şi credinţă. Trecând hotarul pus între noi de soarta
vitregă, acum una sută dc ani şi mai bine. hotar care n-a putut niciodată să ne despartă inim ile,
trupele române sosesc in m ijlocul vostru, aducându-vă dragostea şi sprijin ul lor pentru libera
înfăptuire a dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune dc.soarta lor.
Stăpâniţi (le aceste sentimente şi cu credinţă în sinceritatea cererii noastre dc ajutor, invităm
poporul bucovinean sâ nu sc abată sub nici un m otiv de la viaţa şi ocupaţiile sale normale".
In fruntea detaşamentului Dragoş Vodâ, care la 11 noiembrie intra in Cernăuţi se afla lacob Zadik,
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în ziua de 11 noiem brie 1918. Dorinţa dumneavoastră de acum de a intitula casa
com emorativă cu numele generalului cc comanda pe atunci D ivizia a 8 - a o
consider ca expresie a sentim entului de recunoştinţă ce acea populaţie o poartă
şi doreşte să eternizeze pentru toţi ostaşii D ivizie i a 8 - a..."22.
La 11 noiembrie ( s.n ) armata română ( detaşamentul Dragoş Vodă ) în
frunte cu Zadik a ajuns în Cernăuţi, moment despre care presa vremii precum şi
o serie de personalităţi bucovinene au relatat aspecte interesante. încă din ziua
de duminică, dinaintea sosirii trupelor, edificiile importante se împodobiseră cu
steaguri tricolore, iar în piaţa principală se adunase lume multă, aşteptând
sosirea armatei23. în aceeaşi zi, membrii Consiliului Naţional în frunte cu dr.
lancu Flondor s-au adunat în sala de recepţie a Palatului Naţional, pregătind
primirea militarilor. După amiază sosiră primele patrule române întâmpinate de
urale şi ploi de flori. în întâmpinarea generalului Zadik şi a colonelului Rovinaru
fură trimişi V. Bodnărescu şi dr. Gheorghian împreună cu ofiţeri de onoare dintre
ofiţerii români bucovineni. Zadik va ţine un discurs emoţionant în faţa mulţimii
entuziasmate, din care cităm: "Sosind aduc salutul şi sentimentele de iubire
frăţească şi pot spune de mumă ale României libere către ţara Bucovinei. în
acelaşi tim p, gândul meu sc înalţă către Dumnezeu şi-i adresează m u lţu m irile
României M ari, că a scos sfânta dreptate la suprafaţă. Sfânta dreptate a biruit.
Pentru despărţirea Bucovinei de M oldova a trebuit să sc verse sânge, a trebuit să
cadă un cap" dc domn, pentru recâştigarea t i însă n-a curs nici un pic de
sânge."24.
Astfel, misiunea primită de generaljl lacob Zadik se realizase cu succes .
până la 11 noiembrie, trupele atingând linia Prutului, după care urmau să-şi
continue operaţiile mai departe ( detaşamentul Alexandru cel Bun urma să
treacă la nord de Prut ). Răspunzând chemării fraţilor bucovineni şi călcând
primul în fruntea vitezei sale divizii pe pământul "sfanţ şi sângerând al
B ucovinei", lacob Zadik avea să-şi au gure .n loc de cinste în rândul oamenilor
mari, pe care i-a dat neamul nostru25.
Paralel cu rezolvarea diferitelor situaţii, în soluţionarea cărora a dovedit
însuşiri excepţionale de comandant, prin hotărâri prompte, autoritate, energie şi
perseverenţă, acesta a fost confruntat cu o multitudine de probleme sociale şi
naţionale, generate de relaţiile dintre naţionalităţile conlocuitoare, situaţii pe care
le-a rezolvat cu un desăvârşit tact, spirit democratic, ceea ce i-a atras simpatie şi
aprecieri elogioase. Un exemplu l-ar constitui situaţia creată în localitatea
Coţmani, unde un grup de ruteni aducând mai mult cu forţa nişte ţărani români la

in timp co detaşamentul Alexandru cel Bun a traversat oraşul spre a trece la nord de Prut. Vezi
Constantin Kinţor.cu. op. cit., p 355

22 Gazeta B ucovinenilor, an II. nr. 23, 15 noiembrie 1935.

19 Gazeta B ucovlnonllor. an II, nr. 25, 25 decembrie 1935.

23 M onitorul Bucovinei. Cernăuţi. 14 noiembrie 1918.

20 Ibidem , 15 noiembrie 1935.

24 Octav Vorobchievici, op. cit., p. 73.

21 Octav Vorobchievici. op. cit., p. 73.

25 Calendarul "G lasul B ucovinei". 1920, Cernăuţi, pp. 65 - 66.
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21 noiembrie în faţa trupelor române, încercau să arate că dorinţa celor veniţi
acolo era ca militarii români "să nu calcc sub nici o formă pe acel pământ
ucrainian"26. Aflând apoi că ţăranii români fuseseră aduşi de către ruteni fără a li
se prezenta adevăratul motiv, generalul Zadik cu mult tact şi diplomaţie a reuşit
să liniştească spiritele şi să-i întoarcă la casele lor pe cei adunaţi. Animat de
înalte simţăminte patriotice, a militat asiduu alături de aprigii luptători naţionalişti
şi de masele populare bucovinene, pentru pregătirea şi organizarea Congresului
General al Unirii Acest congres a consfinţit şi pecetluit la 28 noiembrie 1918
hrisovul de unire a Bucovinei cu România, generalului Zadik revenindu-i
deosebita cinste de a-l semna în numele României Mari. Preţuirea meritelor şi
contribuţiei sale la făurirea acestui act istoric s-a concretizat prin înnobilarea sa
cu titlul de cetăţean de onoare al Bucovinei. Este grăitoare aprecierea făcută de
un bucovinean asupra personalităţii lui Zadik şi a contribuţiei sale la eliberarea şi
unirea Bucovinei cu România: "în tim pul cât a stat la noi a ştiut să se poarte atât
de frumos eu fiecare, încât credem că nu se găseşte suflet de om căruia să nu-i
pară rău că a părăsit Cernăuţiul... A fost drept, zgârcit cu vorbe iuţi şi vajnic la
sfaturi mari, mai ales la început, când o vorbă bună spusă la vreme era mai m ult
decât o ghiulea dc tun şi dc aceea toată lumea care l-a cunoscut şi a învăţat să-l
preţuiască, doamne şi dom ni l-au întovărăşit până la tren, pentru a-i dori acolo
unde merge, la cinste mai mare, acelaşi spor la muncă."27.
Acţiunile generalului Zadik au continuat in perioada următoare cu noi
fapte de arme. De la Cernăuţi trupele sale au înaintat până la vechea graniţă a
Bucovinei de la Ceremuş, Colacin şi Nistru. După ocuparea zonei de frontieră,
armata română trecu în urmărirea "haidamacilor ucraineni", aflaţi în retragere,
făcându-l prizonier pe comandantul lor, arhiducele Wilhelm. pe care l-au
expediat peste Nistru în Ucraina28. După ce la 1 aprilie fusese înaintat general
de divizie, la 23 mai 1919, o dată cu ocuparea Pocuţiei va da o proclamaţie, prin
care se arăta că ocuparea acestui teritoriu a avut drept scop realizarea unei
legături între trupele române din Maramureş şi cele din Bucovina, făcându-se
joncţiunea cu armata polonă. La 24 mai ocupa linia Nadworna - Otinia Niewiska, realizând apoi obiectivul propus. Dintr-o scrisoare adresată de
delegaţia poloneză de la Paris lui I I C. Brătianu reieşea că între România şi
Polonia existau relaţii deosebit de cordiale29. Roman Dnevski cerea în numele
delegaţiei poloneze să fie date instrucţiuni generalului* Zadik "în scopul de a

stabili caracterul de colaborare cu totul prietenesc al României, în calitate de
aliată a P oloniei."30.
în luna decembrie 1919, lacob Zadik devenea comandant al Corpului 4
Armată, cu reşedinţa la laşi. Va face apoi parte din Consiliul Superior al Armatei
şi în două rânduri va fi preşedinte al comisiei de examinare a coloneilor pentru
gradul de general. Timp de şase luni va conduce un comandament de armată
din Moldova, nordul Basarabiei şi Bucovina. Lâ 1 octombrie 1929 a trecut în
rezervă pentru limită de vârstă la 62 de ani.
Generalul lacob Zadik a fost membru de onoare al Muzeului Militar
Naţional şi membru activ al Societăţii Române de Geografie. După pensionare a
fost numit de Ministerul Forţelor Armate administrator delegat şi director general
al Fabricii de avioane I.A.R. unde a funcţionat până în anul 1936.
Pentru faptele de arme demonstrate în cursul evenimentelor care au
marcat istoria României, lui Zadik i s-au conferit mai multe ordine şi medalii care
aveau să se adauge decoraţiilor primite de la o serie de state. Dintre acestea
amintim: Ordinul "Coroana României" în grad de Mare Cruce, cu eşarfă - Brevet
nr. 3402 din 18 septembrie 1929 ( donat Muzeului Militar Naţional ); Ordinul
"Ferdinand" îr\ grad de Mare Ofiţer - Brevet nr. 1556 din 28 iunie 1935 ( Placa
ordinului se află în colecţia medalistică a Muzeului Bucovinei din Suceava );
Ordinul "Steaua României" în grad de Mare Ofiţer - Brevet nr. 799 din 2 martie
1923 ( donat Muzeului Militar N a ţio n a l); Ordinul "Coroana României" în grad de
Comandor cu spade şi panglică de Virtute Militară - Decret nr. 1456 din 2
decembrie 1917; Ordinul "Steaua României" în grad de Ofiţer cu spade şi
panglică de Virtute Militară - Decret nr. 64 din 1 noiembrie 1916; Crucea
comemorativă a războiului din 1916 - 1918 cu baretele "Ardeal", "Carpaţi",
"Oituz", "Mărăşeşti" - Brevet nr. 26882 din 15 aprilie 1921; Medalia "Victoria" a
Marelui Război pentru civilizaţie 1916 - 1918 - Brevet nr. 24852 din 15 octombrie
1920; Ordinul "Legiunea de Onoare'01, în grad de Comandor - Brevet nr. 5869
din 20 octombrie 1923; Ordinul "Sf. Mauriciu şi Lazăr'132 italian, în grad de Mare
Ofiţer - Brevet nr. 5869 din 30 octombrie 1923 ( donat Muzeului Militar N aţional);
Ordinul "Sf. Stanislas" rusesc, în grad de Comandor - Brevet nr. 1126 din
septembrie 1916; Ordinul "Meritul Sanitar" cls. I - Brevet nr. 3032 din 1928 (
donat Muzeului Militar N aţional); Medalia "50 de ani de la luptele de la Mărăşeşti
- iulie 1 9 1 7 "-.Brevet din 1967; Medalia "Virtutea Ostăşească" cls. I - Decret nr.
717 din 28 iulie 1917.
La împlinirea vârstei de 100 de ani, în 1967 i s-a conferit Ordinul
"Apărarea Patriei" pentru faptele de arme săvârşite în primul război, în luptele de

28 Uniron, nr 5 - 6. decembrie 1919.

30 Ibidem.

27 Nicolao lorflii, op. cit., p. 123.

31 Această decoraţie franceză i-a fost conferită personal de mareşalul Foch, cu ocazia participam

28 G lasul Bucovinei, nr. 412, Cernăuţi, 30 aprilie 1920.

sale la Serbările Unirii de la Alba lulia in 1922.

29 S tudii şi m aterialo do istorie contem porană, Academia R.P.R., voi. II. 1958, p. 275.

32 l-a fost conferit de mareşalul Badoglio, cănd a vizitat România in anul 1921.
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la Mărăşeşti şi serviciile aduse armatei române. Tot cu această ocazie Ministerul
Forţelor Armate i-a acordat o sabie de onoare. S-a stins din viaţă în anul 1970, la
vârsta de 102 ani.
Despre personalitatea generalului lacob Zadik au consemnat istorici şi
militari care l-au cunoscut, ziare şi reviste ale vremii33. La împlinirea a 5 ani de la
trecerea în nefiinţă, Eugen Popovici va evoca figura luminoasă a acestui mare
oştean al ţării, exemplu de dăruire sufletească şi dragoste de patria pe care şi-a
slujit-o cu credinţă "în stânca v re d n ic iilo r pc carc nu o va surpa vreodată nici
volbura vre n iilo r, nici valea războirilor, numele generalului lacob Zadik, de la a
cărui trecere in nefiinţă s-au îm p lin it cinci ani, va rămâne gravat până la apusul
veacului deasupra nepângăritei lui probităţi morale şi deasupra înaltelor lui
însuşiri de ostaş şi comandant în special pentru faptul istoric, că la 6, 11 şi 28
noiem brie 1918 a fost executantul garant al voinţei neamului său, care l-a ales
pe el, merituosul fiu al g lie i moldoveneşti... Ca unul care, în numele neamului
său, a contrasemnat hrisovul dc unire de la 28 noiem brie 1918, cuprinzând
exprimarea voinţei unanime a Congresului General al Bucovinei, guvernul de
sii ^ stătător al ţărişoarei i-a conferit ca cel mai înalt titlu de recunoştinţă cetăţean de onoare, încadrându-l astfel în obştea românească a m eleagurilor
arboresccne.".

LE G E N E R A L IA C O B Z A D IK - PERSONNALITE M ARQU AN TE DE LA
LUTTE POUR L’IN TEGRITE DU PEUPLE R O U M A IN
- resume c

L'ouvrage evoque la figure d'un grand patriote, le general lacob Zadik, dont le
nom est lie a la lutte pour la liberation des territoires se trouvent sous occupation
etrangere et pour l'integrite du peuple.
Ayant choisi la carriere des armes, lacob Zadik participera. comme colonnel, a
la Campagne de Bulgarie, en 1913, et apres etre devenu chef de l'Etat Majeur de
l'Armde du Nord en 1916, il participera aux combats de Transylvanie ( Topliţa. Miercurea
C iucului). Devenu general le 1 - er avril 1917, il aura une contribution essentielle. a cote
do la I ere Arm6e, au cours des operations de Suşiţa Seacă ( 24 - 30 juillet 1917 ),
consid6r6os comme la premiere pârtie de l'epopee de Mărăşeşti.
I
n l'automne de 1918, le general lacob Zadik exerţait la commande de la 8 - e
Division d'infanterle. avec laquelle il n<ournait du front, a Oituz. C'est avec cette division

33 Despro lacob Zauk au scris istoricii Nicolae lorga, Ion Nistor. Constantin Kiriţescu ş.a. Informaţii
importanto .ifi.’im şl Intr-o seric de publicaţii cum ar fi: Glasul Bucovinei. Gazeta Bucovinenilor.
Universul din laşi etc
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qu'il participera aux luttes pour la liberation de la Bucovine en octobre - novembre. II lui
revient la mission historique de signer. au nom de la Grande Roumanie, l'acte de
l'unification de la Bucovine avec la patrie-mere, le 28 Novembre 1918.
A partir de 1919, il deroulera une activite intense en tant que comniandant du 4
- e Corp de l'Armee a laşi. Ensuite, il a fait pârtie du Conseil superieur de l'armee et
pendant six moins il fut a la tete d'un corps d'armee en Moldavie. Le 1 - er octobre 1929
il passe en reserve pour limite d'âge et ensuite il dirige certains secteurs de la vie civile.
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CONSTANTIN LOGHIN, PERSONALITATE COMPLEXĂ
A ŞCOLII ROMÂNEŞTI
G H E O R G H E G IU R C Ă

în bogata pleiadă de personalităţi care au marcat viaţa spirituală a
Bucovinei din prima jumătate a secolului al XX - lea, Constantin Loghin ocupă un
loc distinct. El s-a afirmat ca om de cultură în contextul favorabil asigurat de
împlinirea visului multisecular al desăvârşirii statului român naţional unitar.
Pentru a ne face o părere cât mai clară asupra profilului său intelectual, trebuie
spus că, pe lângă îndelungata şi rodnica activitate de profesor, el s-a afirmat ca
un competent critic şi istoric literar. A fost totodată un constant şi harnic
colaborator la multe publicaţii ale vremii ( "Junimea literară", "Revista Bucovinei",
"Buletinul Mihai Eminescu", "Făt-Frumos", “Jurnalul literar", "Bucoviria",
"Cronicar", “Cetatea Moldovei", "Universul", "Şcoala", "Ţara Şipeniţului"^) cu
articole literare, lingvistice, politice şi culturale. Concomitent Constantin Loghin sa manifestat ca o prezenţă efectivă în acţiunile şi evenimentele din epocă, mai
cu seamă cele legate de cultură şi de creaţie literar - artistică. A fost m em bru'
corespondent al Institutului de Istorie şi de Limbă de pe lângă Universitatea din
Cernăuţi, membru în Consiliul Cultural al Bucovinei, membru ctitor,
vicepreşedinte, secretar şi membru în comitetul de conducere al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, membru fondator al Reuniunii
i Muzicale "Ciprian Porurnbescu" din Suceava, membru în comitetul de conducere
al Societăţii Academice "Junimea" din Cernăuţi, membru onorar în comitetul de
conducere al Sindicatului Ziariştilor bucovineni. între 1932 şi 1935 a redactat o
foaie pentru ţărani cu subtitlul "Calendarul poporului", iar din 1937 a condus
Tipografia "Mitropolitul Silvestru” , întemeind pe lângă ea şi o editură care-şi
propunea să tipărească atât operele scriitorilor? vremii, cât şi ale celor de
odinioară. A făcut şi gazetărie, editând periodicul "Tribuna", fiind redactor la ziarul
"Bucovina" şi secretar la "Revista Bucovinei". în 1938 e unul din fondatorii
Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi primul ei preşedinte1.
Rezultatele activităţii sale depăşesc cu mult zona de interes local. Cel
puţin prin manualele de limba şi literatura română el a intrat definitiv în panteonul
cultural naţional. Cine va încerca vreodată să reconstituie evoluţia învăţământului
românesc din perioada interbelică nu va putea trece peste contribuţia
1Lutic. Mircoa
1992. p. 7.

Un maro bucovinean - Constantin Loghin, în Literatura şi arta. nr. 50 / 10 dec.
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remarcabilă a lui Costantin Loghin. Fără a fi un savant în accepţiunea curentă a
cuvântului, el a lăsat posterităţii o însemnată moştenire spirituală din păcate prea
puţin cunoscută. Ea se compune din trei componente distincte dar
complementare. Ca veritabil fiu al Bucovinei, a urmărit atent şi în profunzime
viaţa spirituală a românilor de aici, arătând că, în ciuda unor trăsături care o
particularizează, datorită înstrăinării provinciei timp de 143 de ani, ea face parte
integrantă din cultura românească, pe care o completează. Figurile unor cărturari
patrioţi care au militat în numele înaltelor idealuri naţionale reînvie în paginile
sale, arătând cu discernământ şi obiectivitate faptele lor demne de respectul şi
recunoştinţa urmaşilor, în lucrări ca: O sută de ani de la naşterea lui Alecu
Hurmuzachi ( 1924 ), Anul 1948 în cultura şi literatura Bucovinei ( 1926 ),

Gheorghe Hurmuzachi ( cu prilejul împlinirii de 50 de ani de la naşterea lu i)
( 1932 ), Cernăuţi - monografie-ghid ( 1936 ), A. Pumnul - M. Eminescu (
1943 ), Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina ( 1862 1942 ). La 80 de ani. Istorie şi realizări ( 1943 ). Scrierile lui, animate de un
cald patriotism, au la bază o temeinică documentare. Dacă avem în vedere şi
deplina sa obiectivitate, înţelegem de ce opiniile exprimate îşi păstrează peste
timp valoarea aproape intactă. Astfel, referindu-se la Aron Pumnul, el recunoaşte
că meritele sale cele mai mari nu stau în scrierile lingvistice "cari azi au numai
valoare relativă", ci în întocmirea celebrelor Lepturare, care au ţinut o bună
bucată de vreme loc de manuale şcolare, sau în lupta neobosită pentru
înlocuirea alfabetului chirilic ( despre care spunea: "A u cioară pentru accca şi-au
vărsat străbunii noştri şi noi sângele pentru apărarea lim b ii, ca apoi să ne-o
batjucurim noi înşini să o îmbrăcăm în tremele de buchi c irilice , în care apoi
nime nu o mai poate cunoaşte că este românească ? De aşa ceva ne-au ferit
Dumnezeu şi rom ânii aşteaptă cu sete sosirea zilei în care proclamăm lăpădarea
buchilor şi introducerea literelor româneşti"2 ) cu cel latin şi, cu deosebire, în
activitatea lui didactică: "Câteodată în sufletul acestui om « b lâ n d şi b u n »
izbucnea entuziasmul revoluţionarului de pe Câmpia L ib e rtă ţii şi atunci
dragostea lui de neam nu cunoştea zăgaz. A tunci dc pc catedra L iceului din
Cernăuţi nu spunea lecţia un profesor oarecare, ci predica un apostol al
neam ului"3.
Paginile sale reprezintă în acelaşi timp un cald omagiu adus unor
oameni care au trăit prin şi pentru neamul lor. Aşa sunt fraţii Alecu şi Gheorghe
Hurmuzachi, cei care au pus bazele presei româneşti în Bucovina şi ale
învăţământului românesc de aici ( primar, secundar şi superior ), folosind cu

2 Pumnul, Aron - Neatârnarea limbii româneşti în dezvoltarea sa şi în modul de a o scrie, în
Bucovina nr. 6 şi urm. /1850
3 Loghin, Constantin - Anul 1848 în cultura şi literatura Bucovinei. Tip "Mitropolitul Silvestru",
Cernăuţi, 1926, p. 27.
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pricepere în acest scop sprijinul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina ( la a cărei întemeiere au contribuit nemijlocit, răspunzând apoi de
destinele ei o lungă perioadă de timp ) ca pe un mijloc eficace de concentrare a
intelectualităţii româneşti in jurul înaltelor idealuri sociale şi r\aţionale. E suficient
să arătăm că nici una din marile izbânzi obţinute în această perioadă n-ar fi fost
posibilă fără implicarea directă a membrilor ei: întocmirea şi tipărirea primelor
manuale româneşli de a căror existenţă era condiţionată deschiderea şcolilor în
limba naţională ( cele 16 manuale pentru clasele primare au fost utilizate şi în
A rd e a l). înfiinţarea secţiilor româneşti pe lângă liceele din Suceava şi Cernăuţi,
deschiderea şi subvenţionarea unui internat pentru băieţii români, tot în capitala
provinciei, prin care, în timp, a trecut aproape întreaga intelectualitate
bucovineană etc.. Chiar împlinirea idealului sfânt al unirii a fost posibilă în foarte
mare măsură datorită activităţii neobosite a membrilor Societăţii, care, prin
şcoală, prin biserică şi presă, dar mai ales prin munca de la om la om au ţinut
trează conştiinţa naţională şi au intensificat lupta pentru drepturile lor fireşti, aşa
încât, când a sosit ceasul dreptăţii, i-a găsit pe toţi pregătiţi, realipirea la patriamamă decurgând ca un act firesc.
Cel de-al treilea frate, Eudoxiu, are şi el merite excepţionale în derularea
evenimentelor care alcătuiesc istoria Bucovinei: "încă dc când era student la
Viena şi mai târziu ... Eudoxiu Hurm uzachi, cu pasiunea unui fanatic şi cu
răbdarea unei albine, a cules şi a copiat dc prin arhivele V icnei document cu
document, acea mare m ulţim e dc documente, 3000 la număr, cari au fost în stare
sa aducă lum ină nouă în m ulte chestiuni controversate din istoria rom ânilor şi
mai ales sa ridice vălul de pe manoperele misterioase ale cedării arbitrare a
Bucovinei către Austria. Această imensă colecţie de documente ... a fost dăruită
Academ ici Române şi publicată în 7 volume... Până la el istoria noastră se
întemeia mai m ult pe cronici şi tradiţiuni. Abia Eudoxiu Hurmuzachi, prin vasta
sa colecţiune dc documente a dat m aterialul pentru scrierea unei istorii
ştiin ţifice . Abia după el au venit bărbaţi ca I. Bogdan, N. lorga, A. D. Xenopol.
D. «Onciul etc. c a r i... au scris istoria ştiin ţific ă a rom ânilor"4.
Ca om politic, Eudoxiu Hurmuzachi a redactat în iunie 1848 un memoriu
adresat împăratului austriac, în care, în 12 puncte, a formulat cerinţele românilor,
dintre care: o cameră ( dietă ) a provinciei cu reprezentanţi aleşi din toate clasele
şi păturile sociale, desprinderea de Galiţia şi deci administraţie proprie,
conservarea naţionalităţii române prin înfiinţarea de şcoli primare şi a unei
catedre de limba română, introducerea limbii române în instituţiile provinciei,
alegere.i episcopului ortodox de către congresul bisericesc etc.. Ca urmare, prin
constituti.i din 4 martie 1849, Bucovina capătă autonomie administrativă, fiind
declarată provincie autonor ,ă şi ridicată la rang de ducat, se înfiinţează catedra

solicitată pe lângă liceul din Cernăuţi, se dispune traducerea legilor in
româneşte, iar funcţionarilor li se cere să cunoască limba română. Toate acestea
nu înseamnă însă şi rezolvarea integrală a grelelor probleme, dar reprezintă un
mare pas înainte pe calea recunoaşterii oficiale a identităţii naţionalităţii române
ca entitate distinctă şi salvarea ei de la dispariţie. Celelalte doleanţe s-au rezolvat
unele mai târziu şi doar în parte, altele după unirea cu Ţara,
Vibrante pagini sunt închinate şi altor figuri de patrioţi care, chiar dacă nu
au avut iniţiative de importanţă crucială, au meritul de a fi fost mereu în primele
rânduri, de a-şi fi înţeles corect menirea şi de a-şi fi pus în slujba neamului
întreaga lor putere şi pricepere, în cele mai multe cazuri cu grele sacrificii: Iraclie
Porurnbescu, Mihai Zotta, I. G. Sbiera, Dionisie Bejan ş. a..
CeT de-al doilea compartiment al activităţii lui Constantin Loghin este
rezervat literaturii. Umanist prin formaţie şi prin structură, el a simţit o atracţie
irezistibilă spre ceea ce s-a realizat mai de preţ în Bucovina timp de aproape un
secol şi jumătate. Este o încercare temerară, deoarece terenul nu prea fusese
brăzdat de predecesori. Ca urmare, a fost necesară o intensă muncă de
documentare constând din cercetarea publicaţiilor, mai toate cu profil complex, şi
a operelor literare propriu-zise apărute in Bucovina până în 1918. A consultat
totodată şi scrieri de istorie şi critică literară din Ţară semnate de G BogdanDuică, N. lorga, I. Negruzzi, G. Sion, ca şi revistele "Convorbiri literare", "Viaţa
Rohânească", "Revista nouă" etc..
Demersul întreprins îl consideră pe deplin justificat, pentru că el este
convins că "O literatură a Bucovinei a existat. C hiar dacă literatura românească
cc s-a făcut în Bucovina nu c rezultatul unei tra d iţii culturale româneşti de aici,
chiar dacă ea nu poartă un tim bru special bucovinean, numai faptul că a fost
scrisă de scriito ri bucovineni şi este ecoul durerilor şi năzuinţelor noastre, că a
fost, cci puţin în tim p u rile mai îndepărtate, singura hrană sufletească a câtcrva
generaţii româneşti din Bucovina, că a fost singurul far lum inos către care căuta
scăpare corabia rătăcitoare a rom ânism ului din Bucovina, chiar numai acest fapt
ne dă tot dreptul ca să numim literatură bucovineană tot ce s-a scris în accastă
ţară dc la anexare ( 1775 ) până la Unirea cu patria-mumă (1 9 1 8 )"5. .
Pornind de la constatarea că literatura acestei provincii este prea puţin
sau chiar de loc cunoscută în ţară, el considera că, publicând această lucrare,
contribuie "la o operă de dreptate istorică dând o istoric a literaturii
bucovinene", mai ales că o dată cu Unirea "s-a încheiat cpoca literaturii
bucovinene provinciale"6, urmând ca ceea ce se va scrie în continuare să se

5 Loghin, Constantin - S criito ri bucovineni - antologie. Tip. "Reforma şcolară", Bucureşti, 1924, p.
7.
6 Loghin, Constantin - Istoria lite ra tu rii rom âne din Bucovina,

4 Ibidem. p 28
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integreze direct în literatura naţională. Printre lucrările care fac parte din acest
domeniu amintim: Ion Grămadă. Scrieri literare cu un studiu asupra vieţii şi
operei lui, Glasul Bucovinci, Cernăuţi, 1924, Scriitori bucovineni, antologie,
ed. "Casa Şcoalelor" Bucureşti, 1924, retipărită în 1938 cu titlul Antologia
scrisului bucovinean până la Unire, ed. "Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, în
două volume, Istoria literaturii române din Bucovina 1775 -1918 ( în legătură
cu evoluţia culturală şi politică ), Tip. "Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1926 şi
împreună cu S Drimmer - Geschichtk der rumănischen Literatur, ed
"Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1943.
'
Referindu-ne la Istoria literaturii române din Bucovina, cea mai
importantă lucrare a sa. vom menţiona că autorul a înţeles corect legătura dintre
condiţiile social - politice şi viaţa spirituală a unei colectivităţi: "Literatura unui
popor stă in strânsa legătură cu istoria lui. Şi cum Bucovina de la I774 încoace
îşi arc istoria proprie, carc e prea puţin cunoscută din cărţile dc istorie şi
manualele didactice, ni sc impune, în scopul unei bune înţelegeri a lite ra tu rii, să
dăm un rezumat al istoriei Bucovinei până la I848. urmând ca restul absolut
nccesar să-l dăm în alte capitole"7. Ocuparea de către Austria a nordului
Moldovei, teritoriu numit ulterior Bucovina, a avut urmări dezastruoase pentru
întreaga viaţă spirituală a autohtonilor majoritari. Acest fapt a luat proporţii
dramatice în intervalul dintre 1786 şi 1849 când Bucovina a fost trecută sub
administraţia Galiţiei. Chiar de la începutul perioadei s-a declanşat o sistematică
acţiune de prigonire a tot ce era românesc. Sunt trimişi aici funcţionari străini
care nu aveau alt scop decât propria prosperitate. Mărturii zguduitoare în acest
sens ne-a lăsat Ion Budai-Deleanu, contemporan cu evenimentele, pe atunci
secretar la Tribunalul Provincial din Lwow cu începere din octombrie 1787:
"Bucovina pare a avea soarta dc a vedea în fruntea sa tot cc-i incapabil, im oral
şi egoist în monarhia întreagă... Persoane Iară valoare, vagabonzi de nim ic, calfe
dc bărbieri, ba chiar şi lachei au fost trim işi şi aplicaţi în Bucovina ca şefi,
asesori, cancclişti... Fiecărui om onest trebuie să-i sângereze inim a când vede
această ţară bună maltratată în accst chip... Cu un cuvânt funcţionarii
judecătoreşti de aici fac pc judecători şi părţi, execută pe ţărani în mockarbitrar
şi-i calicesc şi escamotează în mâini străine m oştenirile"8.
Urmarea a fost că în structura demografică a Bucovinei au intervenit
mutaţii defavorizante românilor. Boierii şi chiar mulţi ţărani au fugit în Moldova,
locul lor fiind luat de străini, mai ales de ucrainieni. Aşa se face că, dacă la 1775

7 Ibidem p 1
® Budai-Dclonnu. Ion Scurte observări asupra Bucovinei ( trad. lui G. Bogdan-Duică ) in Gazeta
Bucovinei, an IV, nr 9 - 23 /1894.
r
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numărul acestora era de doar 8.400 într-un total de peste 85.000 de suflete9, la
1848 trăiau aici 108.907, deci cu mai bine de 100.000 în plus în numai 74 de ani.
Consecinţe grave s-au înregistrat şi pe tărâm bisericesc, unul dintre
pilonii de rezistenţă ai specificului naţional, ai spiritualităţii neamului. O primă
măsură întreprinsă de noile autorităţi a fost ruperea bisericii ortodoxe de sub
ierarhia Mitropoliei din laşi şi trecerea ei sub administraţia forurilor sârbeşti de la
Carloviţ, pentru ca ulterior, în locul episcopului român să fie numit unul sârb,
Daniil Vlahovici, cu sarcina expresă de a favoriza pătrunderea rutenilor în sânul
bisericii ortodoxe. "Această politică meschină a slăbit temelia b ise ricilo r noastre
ortodoxe, a intim idat firile slabe, pe cele tari le-a îndoit sub farmecul titlu rilo r şi
al m ăririlo r, a dezbinat pc fraţii de acelaşi neam, a zdruncinat tăria crcdinţci în
trecutul nostru, a acoperit cu vălul dispreţului cele moştenite şi a întunecat
încrederea în v iito ru l lum inos al neam ului"10.
Nici pe tărâmul şcolii situaţia nu era mai bună, iar Constantin Loghin
obsepvă pe bună dreptate: "Pe noi ne interesează mai ales situaţia şcolară,
fiindcă progresul literaturii stă în directă dependenţă de bunăstarea ş c o lilo r"11.
Până la 1775 se poate vorbi despre o reală preocupare, destul de însemnată
pentru vremea aceea, în legătură cu progresul şcolilor, aşa încât la răpirea
Bucovinei aici existau şase şcoli domneşti la Rădăuţi, Putna. Suceava,
Câmpulung Moldovenesc, Şiret şi Cernăuţi. De problemele învăţământului se
ocupa o comisie avându-l în frunte pe mitropolitul Moldovei. In loc ca numărul
şcolilor româneşti să crească, după fatidicul an 1775 intervin schimbări de
structură şi de organizare care au ca rezultat dispariţia şcolilor româneşti ( în
1784 mai existau doar două: la Suceava şi C e rn ă u ţi), iar în locul lor apar cele
"utracviste" din care limba română era practic exclusă. Situaţia continuă să se
degradeze mai ales după trecerea Bucovinei sub ad inistraţia galiţiană, aşa
încât la începutul sec. al XIX - lea şcoli româneşti nu mai existau aici. Copiilor
români care frecventau şcoala le era sever interzis să folosească limba maternă
chiar şi între ei sub ameninţarea unor degradante pedepse. Aceaste drastice
măsuri aveau darul ca, pe de o parte, să îndepărt ze de şcoală tineretul român,
iar, pe de alta, dacă totuşi doreşte să-şi astâmpere setea de cultură, să o facă
practic cu preţul deznaţionalizării. "Sub astfel de îm prejurări, în decurs dc mai
m ult de o jum ătate de secol, românul bucovinean n-a găsit în şcolile publice din
. ţara sa posibilitatea dc a învăţa şi de a sc cu ltiva cât de puţin în graiul său
naţional: toată cultura o căpăta numai în graiuri străine cu observări adeseori
^ repetate că graiul românecc ar fi grai rustic şi necapabil de a cuprinde şi preda
ştiinţă şi în vă ţă m â n t! N ii era de m irat dar. dacă mai toţi rom ânii, cu ltiva ţi astfel.

9 Cf. Nistor, Ion - Istoria Bucovinei, ed. Humanitas. Bucureşti, 1991. p. 11.
10 Loghin, Constantin - Istoria literaturii române..., p. 7.
11 Ibidem.
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se despărţeau de cei fară dc carte şi simţeau oarecare ruşine a petrece cu aceştia
şi a vorbi cu ei în graiul lor românesc. M u lţi djntre ei se sfiau a se m ărturisi ca
rom ân i"12. La ei făcea aluzie marele cărturar - patriot Silvestru MorariuAndrievici în fabula "Cucoşul curcănit" ( 1846 ): "p rin ţu l paserilor" văzând pe
curcani "rotindu-se şi urlucând" a încercat să-şi depăşească condiţia pentru a
intra în tagma lor. Ca sâ semene cu ei:
"C urcanii îndată creasta i-au ciupit,
Penele i-au zm ult şi l-au pâclişit".
Bucuros că a scăpat "de straiul cel vcchi", cocoşul strânge penele ce cădeau de
pe neamul spre care râvnea şi le înfinge^ în trupu-i sluţit. Dar
" ........................... când se răşchira
l-l in pene ca curcanii, penele pica",
aşa încât:
"In acest chip cucoşul cel m ărit,
Vrând a fi curcan, s-a pâclişit.
Sm ult, ciu p it şi am orţit între curcani umbla
^ i cine îl vedea râdea şi se m ira".
Morala fabulei are o adresă clară:
"S oiul tău păzeşte, nu te fa curcan.
Lim ba ta păzeşte de eşti moldovean !
Nu tc uri însuţi, nd te depărta
Dc obiceiul tău şi de limba ta;
Că nici german, nici francez vei fi
A lt naţional nu vei dobqndi.
Şi de Iaşi aice pre ai tăi strămoşi.
Te prefaci în altu l că şi cel cucoş".
Noroc că nu toţi preoţii şi învăţătorii s-au "curcănit" şi au rămas destui şi din
aceia care şi-au făcut un ideal din păstrarea a tot ce e specific românesc, a
tradiţiilor şi obiceiurilor caracteristice neamului nostru şi mai ales ^in trezirea
conştiinţei naţionale aflată într-o periculoasă stare letargică.
Concluzia care se impune este că, în ciuoa tuturor marilor greutăţi din
acea perioadă, se poate vorbi totuşi de continuarea tradiţiei culturale
concretizată cu deosebire în^scrieri cu conţinut bisericesc şi moral. Influenţe
benefice vin prin filieră ardeleană de unde provin dascălii şi, o dată cu ei, idei
referitoare la cultura naţională, conştiinţa latinităţii limbii române în legătură cu
care se scriu în Bucovina primele gramatici şi dicţionare, apar primele reviste, se
alcătuiesc primele manuale şcolare.

12 Sbiera. I, Gh - Familia Sbiera după tradiţiune şi istorie şi Am intiri din viaţa autorului,
Cernăuţi, 1899. apud. C Loghin.
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Aceasta a fost situaţia până la 1848. Efectele valului revoluţionar care a
cuprins Europa de la un capăt la altul s-au resimţit şi în Bucovina, mai ales că
nici Principatele Române nu au făcut excepţie. Mişcările revendicative din
Bucovina trebuie puse în legătură cu prezenţa în acea perioadă la Cernăuţi sau
la Cernauca a multor revoluţionari din Moldova şi Muntenia fugiţi din calea
represaliilor. Printre ei se aflau M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Negri, A.
Panu, G. Sion, A. Russo, Al. I. Cuza, fraţii Goleşti, doi fraţi Rosetti, D. Filipescu şi
mulţi alţii. Tot aici au poposit şi revoluţionari ardeleni, cum ar fi Gh. Bariţiu, Aron
Pumnul, Timotei Cipariu. Toţi aceşti pribegi s-au bucurat într-un fel sau altul de
generoasa găzduire a românilor localnici, fiind risipiji doar vremelnic de epidemia
de holeră care a bântuit în vara anului 1848. In istoria noastră Cernauca,
proprietate a familiei Hurmuzachi, a devenit simbol al ospitalităţii bucovinene, dar
în acelaşi timp locul unei intense şi rodnice activităţi în folosul întregului neam.
Cum arăta Constantin Loghin, "între românii din patru provincii româneşti, uniţi
pentru.întâiaşi dată într-un număr aşa de mare şi într-un singur loc, s-a stabilit
atâta fraternitate intelectuală, a vibrat un moment atâta viaţă românească, încât
putem afirm a că pentru întâiaşi dată în istoria -românilor, sufletul unitar
românesc va fi tresărit şi se va f i cutremurat de puterea Iui uriaşă, iar planul
în fă p tu irii unităţii.noastre naţionale va fi pornit mai întâi din încăperile înguste
ale casei boiereşti de la Cernauca"13.
. Primii care se pun în mişcare sunt înşişi fraţii Hurmuzachi. Mai întâi
Eudoxiu întocmeşte acel foarte documentat memoriu adresat împăratului prin
care cere şi obţine autonomia administrativă pentru Bucovina. Apoi fraţii
Gheorghe şi Alecu scot la 16 octombrie 1848 prima gazetă românească intitulată
Bucovina ( ce avea să apară până în octombrie 1850 ). Dincolo de o susţinută şi
rodnică luptă pe tărâm politic privind drepturile românilor din monarhie, publicaţia
a jucat un rol extraordinar în afirmarea unităţii spirituale a acestora, încât N.
lorga o aprecia drept continuatoarea "Daciei literare", intr-adevăr, aici publică
scriitori din mai toate provinciile româneşti sau sunt reproduse creaţii ale lor (
Andrei Mureşanu, D. Bolintineanu, V. Cârlova, Gr. Alexandrescu ). Cel mai
constant colaborator a fost V. Alecsandri care a susţinut gazeta cu creaţii proprii.
Numele său se regăseşte în aproape toate cele 60 de numere ale revistei.
Printre literaţii ieşiţi din frământările de la 1848 şi formaţi în jurul
"Bucovinei" Constantin Loghin menţionează îndeosebi pe.lraclie Porurnbescu pe
care-l considera "unul dintre cci dintâi prozatori moderni români din Bucovina".
Neîndoielnic, partea cea mai realizată şi mai durabilă a operei sale o reprezintă
proza, creată în perioada deplinei maturităţi scriitoriceşti, şi din aceasta memorialistica mai ales, care, pe lângă meritele artistice incontestabile, are o
valoare documentară deosebită. Ca martor şi participant la mişcările de la 1848,

13 Loghin, Constantin - Istoria literaturii române..., p. 40.
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Ir. Porurnbescu a frecventat casa Hurmuzăcheştilor şi a trăit în preajma
revoluţionarilor refugiaţi, aşa încît amintirile sale vin direct de la sursă,
completând pe alocuri istoria: Este de reţinut înainte de toate capacitatea
criticului de a aborda opera în toată complexitatea ei, de a-i surprinde cu
obiectivitate meritele, dar şi scăderile, siguranţa şi precizia notaţiei. De exemplu,
referindu-se la stilul scrierilor lui Ir. Porurnbescu, şl observă influenţa limbii
populare: "în accstc bucăţi. Ir. Porurnbescu nu mai este elevul lui Aron Pumnul
şi tributarul unei culturi străine, ci fiu l ţăranului Tănăsucă clin Suceviţa cu vorba
limpede şi pitorească, cu um orul mângâietor, cu echilibrata frază ţărănească"14.
Fenomenul literar bucovinean este apoi surprins într-o altă etapă a
evoluţiei sale, aceea a epocii de redeşteptare naţională. Şi in acest caz
dezvoltarea vieţii spirituale în general şi a literaturii în mod deosebit este privită în
strânsă corelaţie cu situaţia politică şi şcolară, in ciuda tuturor piedicilor puse de
autorităţi după 1851, se simte un suflu nou în ce priveşte conştiinţa naţională a
românilor bucovineni, mai ales după_unirea principatelor din 1859 şi, într-o
oarecare măsură, după adoptarea în imperiu a constituţiei din 1860. lărgită în
cea din 1867. Este tocmai perioada în care "prim a generaţie, crescută de Aron
Pumnul în spiritul ide ilor naţionale. îşi face cu zgomot apariţia pe arena vie ţii
p o litice clin Bucovina. Sămânţa ideilor accstora, aruncate.în ogorul cu ltu rii
româneşti la 1848. dă semne dc îmbelşugată ro dire"15. Este totodată perioada in
care prind să se facă simţite efectele influenţei binefăcătoare a contactelor dintre
intelectualii bucovineni şi revoluţionarii pribegi.
Şcoala însă, organizată aproape exclusiv în spiritul politicii oficiale şi deci
nepurtând deloc pecetea specificului nostru naţional, era mai mult menită să
întunece conştiinţa românească şi nicidecum s-o întreţină. Lipsa şcolilor
româneşti a avut, paradoxal, şi efecte benefice. Unii tineri bucovineni şi-au făcut
studiile în Ardeal, unde ecourile ideilor iluministe erau încă vii. in plus, la Viena
se întâlneau la studii tineri români din toate părţile. Aici s-au legat prietenii de-o
viaţă Aici au luat fiinţă societăţi studenţeşti între care cea mai renumită a fost
R tjm ânia jună ( 1871 ), care avea să contribuie decisiv la organizarea serbării
de la Putna unde "Studenţi, popor şi inteligenţă au văzut, au sim ţit şi au înţeles
eu to ţii că hotarele nu ffot îm piedica m anifestările entuziaste ale unui popor
pentru o idee, pe care a urm arit-o serbarea dc la Putna. Deşi despărţiţi prin
hotare politice, toţi ştiu că sunt unul şi acciaşi neam şi această convingere va
mări puterea lor de rezistenţă şi îi va oţeli în lupta lor pentru neam, lege şi

iară"16
14 Ibldom, p 65.
15 Ibidom. p. 69
16 Ştefanelli. T. V - Amintiri despre Eminescu. col. "Eminesciana”, voi. 31. ed. Junimea, laşi,
1983, p. 139
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in acelaşi sens au conlucrat şi reprezentaţiile teatrale în limba română
ale trupelor particulare conduse de Tardini, Pascaly, Millo, primite aici cu
entuziasm. Părerea lui T. V. Ştefanelli este că "Toată învăţătura noastră în
decursul celor opt ani de zile dc liceu n-a avut atâta influenţă asupra dezvoltării
noastre naţionale ca accst teatru" ( op. c it . ).
Un rol de cea mai mare importanţă pentru aceeaşi problemă l-a avut
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, inaugurată la 1 mai
1862 în Cernăuţi, in jurul publicaţiei sale, Foaia Soţietăţii, s-a adunat floarea
intelectualităţii autohtone, răspunzând cu entuziasm programului expus în primul
număr: "M enirea Foaiei este dar de a conlucra la reînvierea noastră spirituală; a
întruni inteligenţele clin ţară şi de peste m arginile ci spre a înlesni pe osebite căi
ale lite ra tu rii îm plinirea scopului Soţietăţii; a deştepta sim ţăm intele am orţite; a
vorbi faţă cu nămolul am eţitor al idiom clor streine clin Austria, iu b iţilo r
com patrioţi, in dulcea noastră limbă română..., însemnul etern al in d ivid u a lită ţii
poporului nostru..., luceafărul luminos întipărit in fruntea naţiunii noastre drept
m artor nepieritor al patriei şi sem inţiei sale antice glorioase". Şi de data acesta
principalul colaborator din afară a fost Vasile Alecsandri, care a publicat aici
poezii, începând cu celebra "Bucovina", proză, teatru, însemnări de călătorie
până la ultimele numere ale revistei. De asemenea, el îndeamnă şi- pe alţi
scriitori s '- ş i trimită creaţiile la Cernăuţi. C. Negruzzi, C. Negri, A. Russo etc..
Concomitent "Foaia Soţietăţii" a publicat constant folclor şi a încurajat pe tinerii
poeţi focali. Dintre ei, doi s-au detaşat: D. Petrino şi V. Bumbac, a căror activitate
literară este prezentată într-un întreg capitol intitulat "Poeţii Foaiei". Opera lui D.
Petrino, "cântăreţul suferinţelor proprii", fără să strălucească prin multe şi mari
virtuţi literare, ar fi putut totuşi juca un anumit rol în epocă dacă n-ar fi fost
complet dată uitării, poate şi datorită firii dificile a autorului ei. Cât despre V.
Bumbac, din bogata-i creaţie în versuri răspândită in paginile a numeroase
publicaţii, încât nici autorul n-a reuşit să le adune pe toate la un loc, se desprinde
încercarea de epopee "Dragoşiada" proiectată, după modelul lui Homer, în 12
cânturi. Dintre acestea « reuşit să finalizeze şi să tipărească primele două în
1868 şi 1869. "D in aceste două cânturi, pc cari Ic-a publicat V. Bumbac, nc
putem da sama cc avea să fie acea epopee. A dm irăm încă până astăzi în acest
fragment lim ba: o lim bă viguroasă, arhaică, cu termeni evocatori ţărăneşti, cu
multe plăzm uiri noi reuşite, aşa că poate II rânduit cu cinste între plăzm uitorii
lim b ii ] oelicc rom âneşti"17. Constantin Loghin consideră chiar că, faţă de
celelalte încercări de epopee din epocă ( I. H. Rădulescu, C. Stamati etc. ),
"Dragoşiada” este superioar” "prin lim ba-i energică şi limpede şi prin versu-i
curgător şi vio i".

17 Loghin. Constantin - Istoria literat jrii române.'... p. 124
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Pornind de la strânsa legătură dintre tânăra literatură cultă bucovineană
şi cea populară, mai ales in perioada în care aceasta îşi contura abia identitatea,
profesorul Loghin consacră un capitol folcloriştilor. Faptul este pe deplin justificat
dacă avem în vedere personalitatea de excepţie a lui S. Fl. Marian, omul şi
savantul, care şi-a închinat întreaga existenţă şi putere de muncă cunoaşterii ş i'
valorificării tuturor formelor de manifeştare a spiritualităţii, poporului nostru. De
altfel. S. Fl. Marian face parte dintr-o serie de intelectuali care, lă îndemnul lui V.
Alecsandri, au aşternut pe hârtie ceea ce poporul crease cu fantezia sa: Ir.
Porurnbescu, I. Gh. Sbiera, Şt. Ştefureac, I. E. Torouţiu, D. Dan, Leca Morariu
ş.a.. Urmând pilda lui Alecsandri, publică în 1869 primul volum adunat în cursul
lungilor sale peregrinări prin ţară intitulat Poezii populare din Bucovina, iar în
1873, pe al doilea. Desăvârşit cunoscător al vieţii ţăranului român, el a
colecţionat cu o rar întâlnită hărnicie şi meticulozitate tradiţiile şi obiceiurile legate
de momentele cruciale ale existenţei umane: naşterea, nunta, înmormântarea,
sărbătorile, lucrări pentru care a fost răsplătit cu premiul Academiei Române. în
acelaşi timp, S. Fl. Marian a fost preocupat de cunoaşterea mediului în care
ţăranul îşi duce traiul cotidian: cadrul natural, plantele ( precizând rostul lor în
viaţa curentă în studii unice în folcloristica românească ), păsările, insectele, în
legătură cu care a adunat o foartă bogată colecţie de legende. A lăsat posterităţii
o impresionantă moştenire materializată în aproape 30 de volume de studii
etnografice şi creaţii populare inestimabile.
Cuvinte de caldă apreciere are Constantin Loghin la adresa unor nume
mai puţin cunoscute, dar care cu pasiune, hărnicie şi cu multă dragoste faţă de
neamul lor au contribuit la propăşirea lui. Sunt preoţi şi învăţători care au publicat
pe cheltuiala lor broşuri cu sfaturi bune şi îndemnuri folositoare şi au tipărit
gazete scrise într-o limbă curată, pe înţelesul oamenilor simpli: Constantin
Morariu, Artemiu Berariu, loan Berariu, Simion Cobilanschi, Silvestru Danilescu,
Vasile Balintescul. Toţi sunt incluşi în cap. "Popularizatori".
Un moment distinct în evoluţia literaturii române în Bucovina îl reprezintă
sfârşitul secolului trecut marcat de ascuţirea luptei românilor pentru câştigarea
celor mai elementare drepturi. Pe un asemenea fond evoluează practic întreaga
viaţă spirituală din pragul sec. al XX - lea, iar liten- jra poartă şi ea pecetea
epocii. Se înfiinţează noi societăţi culturale sau politice ( Arboroasa, Armonia,
Societatea Doamnelor Române din Bucovina, Lumina, Societatea Pedagogică
Romană din Bucovina, Şcoala Română, Concordia ), creşte numărul
publicaţiilor, mai puţin al celor literare, se creează partide politice. Din toată
această activitate răzbat poziţia activă şi tonul polemic orientate spre alinierea
drepturilor românilor la nivelul celor deţinute de alte naţionalităţi din imperiu.
Tentă militantă capătă şi literatura creată în această perioadă. Aşa este o bună
parte a creaţiei lui M. Teliman. Prin foiletoanele publicate în diverse ziare şi
reviste lovea în cei puternici şi în duşmanii românismului: "sub poloni şi nemţi
bucovinenii sunt în pericol ca izvorul în pustiu. Suntem m achiavelic
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persecutaţi"18. încrezător in ziua dreptăţii pentru neamul său împilat, el scrie
aceste profetice cuvinte: "D e secole întregi serbăm numai săptămâni dc patim i.
Dar sosi-va şi ziua noastră de înviere. Atunci vom putea şi noi zice: S-a îm p lin it
|"19

în tumultul vieţii politice din epocă se scrie totuşi şi literatură veritabilă.
Un nume care s-a impus este cel al lui T. Robeanu ( George P o p o vici), creator
mai ales de lirică erotică, publicată atât în reviste din Bucovina cât şi din Ţară
unde a şi trăit ultima parte a zbuciumatei sale vieţi. Câteva au fost adunate într-o
broşură şi tipărite, probabil, de Şt. O. losif şi D. Anghel ( 1908 ) cu o prefaţă de
N. lorga. Creaţia lui reprezintă un însemnat pas înainte comparativ cu
predecesorii. Ne-o spune însuşi Constantin Loghin: "Poezia lui Robeanu este o
poezie concentrată şi senină, spre deosebire de cea a înaintaşilor săi Petrino şi
Bumbac. El a prins în versurile sale inspiraţii spontane, gesturi abia schiţate,
momente fericite, aruncate-n fuga condeiului. EI n-a adâncit un subiect, dar l-a
s im ţit: poezia lui c străbătută de căldura sincerităţii"20.
Şi prozatorul T .’ V. Ştefanelli ocupă un rol important în literatura
bucovineană, el fiind înainte de toate autorul celebrelor şi preţioaselor amintiri
despre Eminescu. Ca şi T. Robeanu, Ştefanelli a avut acces în paginile
"Convorbirilor literare", fapt care reprezintă prin el însuşi dovada peremptorie că
scrierile sale, mai ales nuvelele, sunt creaţii literare în adevăratul sens al
cuvântului. într-adevăr şi astăzi se citesc cu reală plăcere. Transpare din ele un
sănătos umor de caracter sau de limbaj cam in genul umorului lui Creangă.
Limba folosită e curat românească, construită pe temelia solidă a celei populare
pe care o înnobilat-o cu termeni şi expresii din graiul local, totul turnat într-un stil
alert, ceea ce face ca scrierile sale să înfrunte timpul cu succes.
O zestre literară însemnată calitativ ne-a lăsat şi Emanuil Grogorovitză
pe care Constantin Loghin îl numeşte "cronicar duios al Bucovinei". Proiectele
sale literare sunt ambiţioase, el fiind primul scriitor bucovinean creator de
romane, ce-i drept neizbutite sub raport artistic. Partea durabilă a operei sale o
reprezintă genul scurt, schiţele şi nuvelele adunate în câteva volume. Eroii fac
parte din lumea satelor bucovinene. sunt gospodari fruntaşi şi harnici, păstrători
ai specificului şi tradiţiilor moştenite. Sunt caractere bine conturate, cu trăsături
atent fixate de autor. "E ro ii şi eroinele schiţelor şi nuvelelor Iui E. G rigorovitza
sunt o galerie interesantă, dar şi fidelă, a tip u rilo r bucovinene, aşa cum au fost
ele cu jum ătate de veac în urm ă"21. Să mai adăugăm exprimarea îngrijită, limba.

18 Teliman, Mihai - Veacuri de patimi. în Scriitori bucovineni - antologie. Bucureşti. 1924, p.
234.
Ibidem, p. 238.
20 Loghin, Constantin - Istoria literaturii române..., p. 179.
21 Ibidem. p. 201.
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bogată cu evidente influenţe populare ce curge dintr-o pană înzestrată cu
autentic har şi vom avea o imagine suficientă despre opera celui ce ne-a dat
pagini pline de gingăşie din viaţa satelor şi oraşelor bucovinene.
Evoluţiile literaturii de la începutul secolului nostru are loc şi sub
auspiciile literaturii din Ţară. Influenţele sămănătorismului, care atinsese acum
perioada de maximă înflorire, se resimt atât în Ardeal cât şi în Bucovina. Aici de
mult se simţea nevoia unei reviste literare. Intitulată Junimea literară, ea avea
să apară la 1 ianuarie 1904 la Cernăuţi sub redacţia lui I. Nistor secondat de G.
Tofan. in jurul ei s-au adunat multe nume noi ca G. Rotică. S. BeucaCostineanu, V. Huţanu, V. Vitencu, Constantin ( Taniu ) şi Nicu Dracinschi ş.a..
Revista, cu apariţie lunară, îşi propune revitalizarea şi propagarea gustului pentru
literatură in rândul cât mai multor cititori şi emanciparea literaturii de sub tutela
influenţelor străine. Intr-adevăr, în scurtă vreme în paginile noii reviste îşi dau
întâlnire nu numai tinerii scriitori, ci şi cei din generaţia mai veche: V. Bumbac, C.
Morariu. T. V. Ştefanelli, S. Fl. Marian, Em. Grigorovitza, D. Dan etc., practic tot
ce avea Bucovina mai bun în acel moment. Tot aici au publicat şi scriitori din
Transilvania şi Regat. "Junimea literară" a reapărut după unire, dar partea cea
mai importantă a activităţii sale ţinea de perioada anterioară primului război
mondial. Era publicaţia care adunase sub stindardul ei pe toţi marii patrioţi
bucovineni ai momentului. Prin pana lor literatura a progresat mult, dar ceea ce
este cel mai important - a contribuit la realizarea unităţii culturale a românilor de
pretutindeni.
Dintre scriitorii din generaţia nouă colaboratori la "Junimea literară" sunt
prezentaţi poeţii G. Rotică, I. Cocârlă ( Leandru ), V. Huţanu, Nicu Dracinschi (
Dracea ), S. Beuca-Costineanu, R. Sbiera, G. Voevidca, iar dintre prozatori, T.
Grămadă, T. Brăileanu, L. Marian, I. E. Torouţiu, Leca Morariu, toţi grupaţi în
cap. XIX - XXI cu care se încheie lucrarea.
Istoria literaturii române din Buco i ia are nu numai meritul de a fi
prima şi singura ( până în prezent ) lucrare . sinteză pe această temă. Ea
întruneşte în fond toate cerinţele unei bune întreprinderi de acest fel: temeinic
documentat şi pornind de la sursă prin cunoaşterea ner lijlo .itfi a tot ce s-a scris
in Bucovina, în domeniul literaturii şi nu numai, autorul dovedeşte o remarcabilă
capacitate de înţelegere a interacţiunii dintre factorul social - cultural şi cel literar.
Pe de altă parte Constantin Loghin a urmărit fenomenul literar în evoluţia sa
sincronică şi diacronică oferind cititorului de oriunde şi de oricând o imagine
clară, limpede şi cuprinzătoare în legătură cu cele analizate. Chiar repetând, vom
sublinia deplina obiectivitate a istoricului literar care-i face cinste. El a reuşit să
ţină mereu dreaptă cumpăna judecăţii Nu s-a înfierbântat la flacăra
patriotismului local, nu s-a entuziasmat exagerând şi nu s-a încruntat
minimalizând Prin aceasta cartea face parte din categoria lucrărilor de interes
general, insuşi G. Călinescu a consultat-o pentru realizarea monumentalei sale
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"Istorii". Cine va încerca o nouă sinteză despre literatura din Bucovina va trebui
obligatoriu s-o citească şi pe aceasta.
Antologia scrisului bucovinean până la Unire trebuie privită în
strânsă legătură cu istoria sa literară. Textele cuprinse în cele două volume,
alese după criteriul valoric în primul rând, vin să ilustreze afirmaţiile cu privire la
existenţa unei autentice literaturi în Bucovina. în acelaşi timp, publicând
antologia, el oferă cititorilor din întreaga ţară creaţii apărute timp de un veac întro provincie înstrăinată şi deci practic necunoscute. Cu alte cuvinte, ele au rolul
de a contribui la întregirea imaginii şi a hărţii literaturii noastre naţionale.
in fine, a III - a componentă a operei lui Constantin Loghin este cea
didactică. Timp de aproximativ patru decenii el a fost profesor în învăţământul
secundar: între 1920 şi 1940 la Liceul Ort. de băieţi "Mitropolitul Silvestru" şi la
seminarul pedagogic universitar din Cernăuţi, în perioada primei invazii ruseşti la Liceul "Matei Basarab" din Bucureşti, din 1941 din nou la Cernăuţi, după
război, între 1944 şi 1949, funcţionează la Liceul Comercial şi la Colegiul
Naţional din Timişoara, iar apoi, până la pensionare în 1957, la Şcoala
Pedagogică din Gherla. Retras la Gura Humorului a mai suplinit la liceul din
localitate unde director era un fost elev al său. Prin activitatea desfăşurată ca
profesor, liceul din Cernăuţi a devenit "o notorie instituţie de redeşteptare şi
menţinere a conştiinţei noastre de neam, iar catedra ocupată de dânsul - un
remarcabil şi eficient centru de educare patriotică prin lim bă şi literatură. El a
reuşit să altoiască la elevii săi un adevărat cult pentru literele române... Deşi navea darul de a diserta dc la catedră şi nu strălucea prin elocvenţă, a fost, totuşi,
un profesor model, cursurile lui câştigând întotdeauna mai cu seamă prin
elevaţie, inteligenţă, erudiţie"22. Cu adevărat a fost om de şcoală cu vocaţie.
Este deci explicabil că şi-a spus cuvântul în domeniul literaturii didactice şi asta
tocmai în perioada în care liceul românesc cunoştea adânci prefaceri. Prin tot ce
a realizat pe această linie, Constantin Loghin este un pisc în istoria
învăţământului românesc.
Opera sa didactică cuprinde: manualele de Limba română pentru
clasele I - VIII de liceu, şcoli normale, seminarii teologice etc., Antologia
literaturii române pentru bacalaureat, voi. I - V, Chestiuni generale de limba
şi literatura română pentru bacalaureat şi Gramatica limbii române ( fonetica,
morfologia, sintaxa şi punctuaţia ) pentru uzul şcolar, realizate în baza
programelor şcolare în vigoare la acea dată şi purtând aprobarea ministrului de
resort, lucrările realizate de el au fost tipărite în numeroase ediţii, unele apărute
chiar şi după al doilea război mondial.
Manualele de limba română şi antologia nu lasă prea multă libertate de
mişcare. Ele trebuie să respecte strict programa Totuşi, personalitatea autorului

22 Lutic. Mircea - loc. cit.
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şi-a pus amprenta: în cursul inferior manualele conţin o inspirată ‘mbinare dintre
textele literare şi cunoştinţele de limbă, ortografie, compunere, prezentate
progresiv, la clasa a IV - a ajungându-se la probleme de vocabular şi stilistică.
Textele literare, de o mare diversitate, sunţ semnate- de cei mai de seamă
scriitori români, dar nu lipsesc nici cei bucovineni precum I. Grămadă sau Em.
Grigorovitză. La cursul superior, în clasa a V - a se studia teoria literaturii.
Noţiunile sunt ilustrate cu texte aparţinând celor mai reprezentativi scriitori
români sau din literatura universală. începând cu clasa a VI - a, literatura era
studiată după criteriul cronologic. Prezentarea creaţiei fiecărui scriitor şi
recomandările bibliografice denotă o cunoaştere temeinică a fenomenului literar
românesc in întregul său. Unitare prin structură şi concepţie, manualele sunt
scrise într-un limbaj sobru, clar şi concis. Pentru lărgirea informaţiei, profesorul
Loghin pune la îndemâna elevilor Antologia literaturii române în cinci volume.
Ea se adresează elevilor din cursul superior, fiind destinată pregătirii
bacalaureatului. Conţine o bogată selecţie de texte din literatura populară
aparţinând diferitelor zone locuite de români şi d h cea cultă, în ordine
cronologică, altele decât cele studiate la clasă. Considerentele care au stat la
baza întocmirii antologiei sunt expuse chiar de autor: "Consumând greutăţile ce
întâm pină elevii în procurarea lecturii necesare la bacalaureat, am hotărât s-o
dau în 4 - 5 volum e. Alegerea şi orânduirea m aterialului aparţin programei
analitice în vigoare. N-am dat decât biografia şi bibliografia sc riito ru lu i"23.
Tot pregătirii examenului de bacalaureat îi este destinată lucrarea
Chestiuni generale de limba şi literatura română care completează din punct
de vedere teoretic, la un nivel superior, manualul de clasa a V - a rezervat
cunoştinţelor de teorie literară. Se> poate deci spune că elevii aveau astfel la
îndemână toate instrumentele necesare bunei pregătiri a bacalaureatului.
Judecată din perspectiva timpului, la mai bine de jumătate de veac de la
apariţie, opera didactică a lui Constantin Loghin trebuie apreciată cum se cuvine.
Sub raportul conţinutului, astăzi este parţial depăşită. în decursul timpului au
intervenit multe schimbări atât în literatură ( încă nu apăruseră studiile
fundamentale ale lui G. Călinescu, T. Vianu, Eug. Lovinescu ) cât şi în ştiinţa
limbii. Acum ele au mai mult valoare documentară. îh fond, aceasta este soarta
oricărui manual şcolar. Până şi abecedarul lui Creangă, apreciat elogios de
Eminescu la apariţie, cu timpul a fost înlocuit. La vremea lor însă, m anualeh
întocmite de profesorul Constantin Loghin au stat la baza pregătirii unui mare
număr de generaţii în tot cursul liceului. Şi asta în perioada în care liceul
românesc atinsese nivelul maxim al înfloririi sale.
liită, aşadar, în linii generale, portretul unei personalităţi de o
su rp rh z ă to a e complexitate. Soarta a rânduit să-şi înceapă activitatea tocmai în
anul î 1 care tşi încheia meteorica-i existenţă G. Tofan, unul dintre marii ctitori ai
Loghin,

C o n s ta n tin

- Antologia literaturii române,

v o i. I, p. 3
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învăţământului românesc din Bucovina. Fiul de ţărani din Budineţ ( jud. Storojineţ
), crescut şi format în toiul luptelor pentru unire şi în cultul dragostei şi respectului
faţă de neam insuflate de mentorii săi. a dus cu cinste mai departe, în noile
condiţii social - istorice, făclia mişcării pentru emancipare prin cultură a celor din
rândul cărora s-a ridicat. Prin tot ce a realizat profesorul Constantin Loghin se
înscrie cu cinste în rândul personalităţilor bucovinene de primă mărime şi-şi
merită respectul şi recunoştinţa generaţiilor prezente şi viitoare.

CONSTANTIN L O G H IN C O M P L E T E PERSONALJTY O F THE R O M A N IA N EDUCATION
- summary This study represents the first overall presentation of this Romanian scholar's
activity. We have in view three main fields in which Constantin Loghin directed his
interest. Being deeply involved in the spiritual life of that time, he was a constant and
hardworking contributor to many central publications, especially from Cernăuţi. He also
conjured up the figures of some patriot scholars ( Aron Pumnul, the brothers Alecu,
Gheorghe and Eudoxiu Hurmuzachi, Iraclie Porurnbescu etc. ) who, by their activity,
contributed to the development of the education, press, culture and literature in
Bucovina.
An important branch of his preocupations of scientific research was literature.
Constantin Loghin wrote the first ( and the single ) History o f Romanian Literature in
Bucovina and worked out an anthology in two volumes called W riters from Bucovina.
Both are indispensable works for those who want to be familiar with the evolution of the
Romanian literature here, considering the fact that this region had been alienated for
almost one hundred and fifty yea s. Constantin Loghin also had remarcable contributions
in the field of education. Among other things, he compiled all the handbooks of
Romanian language and literature for the secondary school, which were used for years
in the Romanian education. 'r hen he made available for the students The Gram m ar of
the Romanian Language ( phonetics, m orphology, s y n tîx . and punctuation ),
General Issues o f Romanian Language and Literature fo r the School - leaving
Exam ination in five volumes. Constantin Loghin’s didactic works were used in the very
period of utmost flourishing of the secondary school education in Romania. which clearly
proves that they were combining the suitable qualities.
In the conclusion it is underlined the fact that Constantin Loghin is a personality
of an cstonishing complexity, whose activity and creation surpassed the local sphere of
interest.
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Inedită aproape în întregime şi în orice caz necunoscută, a rămas arhiva
de folclor şi producţiile literare proprii ( în manieră populară ) a lui Constantin
Milici, unul dintre acei harnici autodidacţi din lumea noastră rurală interbelică,
înzestrat cu o inimă de român adevărat, care socotea că gândurile şi
simţămintele sale. ca şi ale celor cu care s-a aflat în relaţii spirituale, dacă sunt
întrupate şi într-o formulă expresivă adecvată, n-au voie să dispară odată cu cei
care le-au nutrit şi izvodit. Din motive de acest fel Constantin Milici a încredinţat
hârtiei tot ceea ce el a crezut că reprezintă "o comoară de a m intiri din tim pul
războiului 1914 - 1918", pentru a se împărtăşi de la ea şi urmaşii imediaţi,
încălziţi "dc soarele nostru românesc al tuturor", cărora destinul Ie-a hărăzit să
îndeplinească "un ideal pc care abia îl visam" ( edificarea României Mari,
înfăptuită, după atâtea stăruitoare nădejdi. în 1918 ). Ca în multe alte cazuri, s-a
întâmplat că cea de-a doua conflagraţie mondială şi-a,pus amprenta-i distructivă
şi asupra acestei arhive de cuget şi simţire românească, alcătuită cu osârdie şi
devoţiune de un sătean inimos şi cu minte, Constantin Milici din Soloneţ. Ceea
ce a mai putut recupera, după întoarcerea din refugiu, autorul a legat într-un
caiet, notând pe una dintre file: "M anualul acesta de o sută de cântece a lost
distrus în tim p ul evacuării din anul 1944". De fapt filele caietului păstrat de
părintele paroh Laurenţiu Milici din Suceava, fiul lui Constantin Milici, provin din
mai multe "manuale", lucru atestat de însemnări precum: "Scris în voi. X, nr. I "
sau: "vezi voi. 7, nr. 2 I" , ori: "scrisă în caiet nr. 5". însemnări similare apar şi pe
alte file cu trimiteri la caietele nr. 8, 11, 18, 22 şi 23. Să menţionăm că "manualul"
acesta, reconstituit din file disparate ( pe cât înţelegem ), conţine 121 pagini, cu
71 de poezii, din care 20 sunt compuse de Constantin Milifci, 24 provin de la 15
informatori şi că, din toate.71, un număr de 11 au fost publicate în "Ţara fagilor",
"Izvoraşul". "Neamul românesc pentru popor", "Opaiţul satelor", "Deşteptarea
poporului" "Luceafărul” ( ? ), "Casca", "Moldova literară" - aşa cum rezultă din
adnotările adhoc ale lui Constantin Milici Alte adnotări ne informează că, prin
1907, Constantin Milici îi dădea lui Alexandru Voevidca "mână dc ajutor la
culegcrca cântecelor pe note muz." pentru masiva colecţie coordonată de
Mathias Fnedwagner. sau că textul unei Doine populare din această culegere a
fost "arm onizat pe note muz. de C .M . şi p u b l.în « I z v o r a ş u l» , a. III. nr. I - 4,
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1928". Din surse de acelaşi fel putem stabili itinerarul parcurs de autor, în anii
1914 - 1917, ca ostaş in armata austro-ungară, de pe frontul de nord-est, până
pe cel italian.
Dacă e să-i schiţăm o biografie succintă, despre Constantin Milici trebuie
să reţinem că s-a născut la 29 aprilie 1880 şi a trăit până la 23 octombrie 1971,
în satul Soloneţ, com. Todireşti, jud. Suceava. A urmat şcoala primară ( cinci
clase ) în satul natal, iar între anii 1902 şi 1908, o şcoală de cantori bisericeşti la
Cernăuţi. Primul război mondial il poartă, ca "supus austriac", de la Halici. prin
Carpaţii Nordici, Ungaria şi Viena ( unde poposeşte într-un spital de campanie ),
până în munţii Tirolului. în restul timpului a fost "cantor şi lector bisericesc" în
satul de obârşie, lăsând o urmă de lumină autentică în contextul vieţii spirituale a
satului românesc interbelic. E de remarcat, mai întâi, că editează pe speze
proprii ( concret: investeşte banii proveniţi din vânzarea unei vaci din propria-i
bătătură într-o... "afacere” culturală I ) şi conduce o "revistă de folclor", apărută la
Soloneţ din iunie 1931 şi până în mai .1932, cu Eusebiu Camilar ca redactor doar
pentru primul număr. Intitulată Ţara fagilor, revista îşi propunea să aducă "la
lum ina zile i, pe lângă producţii culte, şi acele minunate producţii ale poporului,
adevărate com ori de sim ţiri, de credinţe şi datini în care sc oglindeşte sufletul
sim plu şi înflăcărat dc poezie" ( nr. 1 ), aceste din urmă producţii fiind "atât de
preţioase şi frumoase", întrucât în ele "stă ascunsă taina cea mare, comoara cea
nepreţuit», piatra cca scumpă a neamului, lim ba" ( nr. 2 ). In cele cinci apariţii nr. 1, 2, 3 - 4, 5 - 12 ( acesta din urmă fiind integral consacrat lui S. Fl. Marian, la
a 25 - a comemorare ) - întâlnim legende, poveşti, lirică populară, snoave,
proverbe, pe scurt, "acele com ori şi frânturi de lim bă din toate patru.părţi de
ţară" ( Mehedinţi, Caransebeş, Hunedoara, Bihor. Mureş, Constanţa, Covurlui,
Huşi, Bacău, ca să nu mai vorbim de Bucovina ), dar şi texte culte, semnate de
Eusebiu Cam ilar, Florea Rarişte. Constantin Milici, la care se adaugă evocări
dedicate lui Eminescu ( "stăpâneşte cel mai de frunte rang în lirica universală" )
şi Nicolae lorga ( "istoricul tuturor dom eniilor dc viaţă a neamului nostru" ).
"Apărută în vrem uri extrem de grele", când "m aterialism ul păcătos face să
dispară revistele una după alta", după cum notează Constantin Milici în nr. 3 - 4,
"Ţara fagilor" se confruntă cu greutăţi financiare greu de surmontat şi, ca urmare,
nu poate rezista mai mult de un an. Constantin Milici îşi continuă, însă,
chemarea, tipărind: Monografia comunei Soloneţ, Bucureşti, Editura Noastră,
1937, 23 p.; Urări de anul nou, folklor ( premiată de Societatea pentru Cultura
şi Literatura Română din Bucovina ) şi Oglinda ca icoană trupească şi
sufletească, Bucureşti, suburbia Militari, Editura Noastră, 1939, P1 p.. De
asemenea, colaborează la peste douăzeci de reviste şi ziare, cu poezii populare
culese ori izvodite de el, cu articole de etnografie şi folclor ( circa 170 la n u m ă r).
Aşa, de pildă, în mai 1935, publică, în nr. 5 al revistei "Izvoraşul", Nunta în

Bucovina: doina miresei când se despărţeşte de părinţi; doina miresei
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seara, când îşi ia iertă ciun e de la pă rin ţi; d o ina m iresei când se leagă
m ireasa cu flo ri, înainto de a m erge la cununie. Un articol despre G raiul,
p o rtu l şi d a tin ile s tră m o şe şti îi apare în "Vestitorul satelor", iar în "Neamul
românesc pentru popor" un altul cu titlul imperativ: Să ne păstrăm p o rtu l
străm oşesc. în articolul din "Vestitorul satelor” găsim acest îndemn care se
constituie într-o adevărată profesiune de credinţă ilustrativă pentru convingerile
lui Constantin Milici "Lim ba noastră curată, datori suntem s-o iubim din toată
inim a, s-o vorbim şi s-o apărăm de puhoiul cuvintelor străine care năvălesc în
sate, ca s-o putem lăsa şi noi curată urm aşilor noştri, cum ne-au lăsat-o şi nouă
strămoşii. Doinele cele mândre şi frumoase, cântecele vesele, poveştile bogate,
datinile şi portul strămoşesc nu trebuie să fie schimbate şi împestriţate ca cele dc
la oraşe, în carc nu vom vedea nim ic din sufletul, din firea noastră, din viaţa
noastră românească.".
Pentru structura interioară a acestui autodidact, admirator pătimaş al
universului rural, este, credem, grăitor şi următorul pasaj din cuvântul Către
c e tito ri cu care se deschide schiţa monografică a comunei Soloneţ: "A m scris
monografia de faţă, nu [pentru] a mă răsfăţa, ci pentru a avea în rezumat icoana
vie a întem eierii satului meu, unde m-am născut şi unde strămoşii, bunicii şi
p ă rin ţii cu sudori şi-au păstrat locurile de la prim ele bordeie ciobăneşti, până la
ultim ele case gospodăreşti a strănepoţilor ce formează comuna Soloneţ dc azi" (
p. 5 ). Dar să-i îngăduim lui Constantin Milici să se prezinte şi prin intermediul
caietului ( "manualului" ) inedit, menţionat mai sus, pe a cărui copertă, sugestiv
desenată de autor, citim următorul titlu: 1914 - 1917 I C ântece şi Poesii
P opulare / din R ăsboiul M ondial I C om puse ş i culese de / C o n sta n tin /
M ilici / din S o lo n e ţ - Suceava / B ucovina / 1929. Vom reproduce mai întâi
următoarea:

P R E FA ŢĂ
Această cărticică de poezii şi cântece, pc care parte le-am compus eu
singur, parte le-am cules, e o comoară dc am intiri din tim pul prim ului război
mondial 19 14 - 1918. A ic i se vede că şi în război mai m ult ca oriunde a sim ţit
om ul nevoia să cânte - să cânte necazul şi dorul său şi al altora.
Cântecul este tovdfăşul nedezlipit al rom ânului şi mai ales al bietului
plugar. După cum îl apasă la inima lui. cântă sau în doină, în ja le , în horă, în
veselie sau chiar în strigături.
Dc cum se duce omătul primăvara, până ce cade altul toamna târziu,
câm piile răsună dc Ici dc fel de cântece, carc însoţesc şi îndeamnă la munca
neobosită, iar pe lângă casă nevestele cu glasul lor îşi crcsc odraslele în gingăşie
şi duioşie.
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Aşa în război când viaţa era mai amară, când dorul de casă, tată, mamă,
de soţie şi copii îi apăsa pc fiecare, uşurarea şi mângâierea şi-o afla în rostul
câtorva cuvinte, puse pe o melodie, scoasă din struna sufletului său, in care îşi
vărsa toată amăreala in im ii. A stfel uşurat şi mângâiat, pornea din nou la muncă luptă - cu mai multă vlagă şi mândrie.
Aceasta este soarta şi starea noastră, iar ceea ce s-a scris în această
cărticică nu este alta nim ic decât fum ul carc a putut ieşi din focul care ardea în
necăjitul nostru suflet.
Şi le-am scris acestea nu ca să-mi fac o mândrie sau cinste, ci pentru cci
care Ic v o r c iti - mai ales tineri - să-şi poată culege îndem nuri, ca la vreme de
nevoie pentru ţară fără frică şi cu curaj să meargă la datorie.
N o i am fost sub steag străin şi ne-am făcut datoria pc deplin; voi tinerii
pe care astăzi vă-ncălzeşte soarele nostru românesc al tuturor şi carc aveţi acum
dc îm p lin it un ideal pe care noi abia-l visam, vă luaţi pildă de mai m ultă jc r liâ
şi eroism, având tovarăşi dorurile şi cântările noastre din tim purile grele.
închin această broşurică tuturor celor care în acelaşi tim p cu mine au
îndurat suferinţe, necazuri şi nevoi, ca un prinos pentru cei care nu s-au mai
întors.
,

A utorul C. M IL IC I

Dotat cu un anume har şi cu o doză apreciabilă de tenacitate, rapsodul
Constantin Milici izvodeşte o serie de cântece pornind de la impulsurile
momentane, generate de datul existenţial imediat dar şi pe baza unor sugestii
culte: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu. Adesea, el nu izbuteşte, ori nu-şi
propune, să transgreseze evenimentul şi aceasta face din "manualul” său, în
bună parte, un fel de jurnal de campanie cu notaţii personale versificate.
Extragem câteva mostre în care tendinţa de obiectivare lirică şi maniera
folclorică trec dincolo de pragul îndoielilor.
M IE R L A N U M A I C A N T A

M A N D R A B U C O V IN A

M ierlă, mierlă, tu să cânţi
Sufletul să m i-l frămânţi...
C uib pc crcei «ă tu să-ţi pui
Şi-a ta ja le sâ ic-o sp u i...

Floare din grădină,
Mândră Bucovină,
Plânge după tine
Inima din mine !...

Spune vierc-urile tale
La v o in ic ii de pe vale
Ce pe-o altă lume-s duşi

Plâng copii la vatră
Cu mama, fără tată,
C-a venit duşmanul
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împuşcaţi dc plum bi dc ruşi !...

Şi-a adus amarul !...

Legănată-n blându-ţi zbor
Adă apă din izvor
Şi să-i speli cu ciocul tău
Unde-a-ntrat plum bul mai rău !...

A i fost pentru noi,
Nainte de război
Grădină cu flo ri.
Plină de feciori

Din poiană adă flo ri Să le-aduci dc rtiultc ori
Şi cununi să împleteşti,
Pc m orţi să împodobeşti...

Şi-acum ai rămas
La chin şi nccaz.
Nu mai ai nici flo ri
N ic i taţi cu fcciori !...

Să Ic faci cu-atâta drag
Sicrie din lemn de fag
Şi în crânguri înverzite
Să-i îngropi la asfinţite.

T oţi plâng şi suspină
Că tu n-ai hodină
Că-s duşm anii-n tine
De opt luni de zile !!.

Pe m orm inte-apoi presoară
Flori de dulce tămâioară
Şi la cap, încruceşate,
A rm ele însângerate

Te sfarmă, te strică,
Te fac de nim ică
Te ard cu mânie
De rămâi pustie.

Şi apoi trim ite veste,
La părinţi şi Ia neveste,
Pene negre, semn de jale,
Că s-au dus pe-a m orţii cale !...

( Brecjenţ - Vorlaberg, 25. V. 1916 )

( Cisna - Carpaţi, 19. I. 1915 )
C Â N T E C D E P R IM Ă V A R Ă
- în form ă populară Bate vânt de primăvară,
Sc trezesc flo rile iară;
Clopoţei şi viorele
Şi viaţa mea cu ele...
Nc soscsc dar cântători,
Ca şi-n anii trecători...
Codrul mugur pregăteşte,
Şi pc şes iarba-ncolţeşte...

S F Â R Ş IT DE T O A M N Ă

Bate vântul frunza-n dungă.
Cântăreţii m i-i alungă,
Ca să plece-n calde ţări.
Peste dealuri, peste mări.
Bate vântul în poiană Cucu, m icrla-s pc porneală,
Paseri multe cântătoare.
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Stoluri vin de după zare
Paserile călătoare;
Pc sub ceruri, uşurele.
Berze vin şi rânduitele,
Aducându-m i de departe
D orul vis u rilo r mele...
( Publicată în "Ţara fagilor",
anul I, nr. 1. 1931, p. 10 )
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Stoluri trec peste hotare. .
Bate vântul, frunza cade,
Vine toamna, brum a-i mare.,
Trec cucori în rândurele
Şi ne lasă-n dor şi jele...
Plecaţi, plecaţi voi cu bine !
Cu veşti bune-n ţâri străine
Şi iar să veniţi napoi
în primăvară Ia noi.

Amator în materie de folcloristică, dirijat mai mult de instinct decât de
cunoştinţe privind metodologia culegerii producţiilor populare ( ca orice
a u to d id a ct), Constantin Milici indică, doar pentru o parte din piesele colectate,
numele informatorului, eventual ocupaţia şi localitatea sau ţinutul de origine ori
locul şi, foarte rar, data colectării. Reproducem în continuare un eşantion de
poezii populare culese de Constantin Milici, precizând că am reprodus date
referitoare la informatori acolo unde acestea lipsesc din singura sursă la care am
avut acces ( după unele indicii, puse în circulaţie de "gura lumii", pe la anumite
rubedenii ale rapsodului nostru s-ar mai afla astfel de "manuale" sau foi
disparate, păstrate în taină "pentru mai târziu, când vor avea mai m ultă căutare
!" şi nu-i exclus ca acolo paleta informaţiilor să fie mai bogată ).
F O A IE V E R D E L E M N U S C A T

D O R ŞI IA R D O R

Foaie verde lemn uscat,
M ultă scârbă m-a mâncat
De când de-acasă-am plecat !...
Şi soţia m i-am lăsat.
Soţia şi trei copile
Care-s triste după mine;
Foarte triste, supărate,
Că-s de-a lor tată lăsate
Şi de nim e întrebate.
Dc când dorul le apasă
Şi din ochi lacrime varsă
Să mă vadă-odată-acasă
Că ele mereu întreabă:
- Unde-i tata, mamă dragă ?

De când badea m i s-a dus.
Num ai negură pe sus...
Şi-n ogradă pe fântână.
Şi pc pom ii din grădină,
Şi pc draga mea căscioară,
Şi pc biata inimioară.
- M ăi bădiţă bădişor,
. Iu-m i trim ite-atâta dor
Şi
Şi
Şi
v Şi

pe
pe
pe
pe

nour şi pe soare.
cald şi pc răcoare,
stele mărunţele,
zbor dc rânduitele.
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Unde-i dus de nu mai vine,
Acum sunt trei ani de zile ?
El s-a dus pe neştiute
Şi-a zis c-a veni mai iute !
Dar acuma vedem noi
Că tătuţa-i la război !
Din a cui partc-i război,
M eargă-i sângele puhoi
Şi carnea fi-i-a r gunoi !
Blăstămat fie de noi
Şi dc tine, mamă hăi !...
( Cules de la Lazăr Milici, S o lo n e ţ)
C Â N TEC CĂTĂNESC
Tu mândruţăjde pe Prut,
Nu ştiu ce maică-ai avut.
Pe tine când t& a născut,
Cc guriţă ţi-a făcut ?
Ţ i-a făcut gura pahar,
Pi dinăuntru cu zahar.
Da zaharul s-a topit
Şi-amândoi ne-am iubit,
Da zaharul s-a gătat,
De iub it noi ne-am lăsat.
Că pc m ine m-a luat
La armată ca soldat.
Da cine ne-a despărţit,
N -ar avea loc în pământ.
N ic i la cap să n-aibă cruce.
N ic i la groapă cine-l duce.
Să-l mănânce cioarăle,
Ca pe m ine gândurile.
CA de m ult eu ce gândesc
N ic i noapte n 1 hodinesc,
l ot gândesc mândră la tine,
C-am trăit odată bine.
Armata pan voi p lin i
Şi urâtul m-a găti.

Şi
Şi
Şi
Şi

pc
pe
pe
pe

razele de lună.
vreme de furtună,
razole dc stele.
vânturile gi^ele !...

- Codrule cu frunză rară.
Alungă dorul din ţară,
Alungă-I în depărtări.
Peste nouă mări şi ţări !...
Că de răul dorului
Şi de dragul badelui
O chişori-m i lăcrimează.
Sufletul mi se-ntristează.
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Frunză verde lemn rotat.
M ândruliţă din alt sat.
Astă noapte te-am visat
Că dormeai cu mine-n fân
Cu mâna la tinc-n sân.
Dim ineaţă m-am trezit
Şi nim ica n-am găsit;
Num ai dorul in im ii
Scris pc faţa perinii.
Scris în patru rândurcle
Cu lacrim i de ale mele.
( Cules de la Lazăr Bosancu,
Soloneţ - S uceava)

Gândul mă înnebuneşte.
Casa mi se pustieşte,
Inim a mi se topeşte
Şi viaţa se sfârşeşte.

( Cules de la Gh. Corniciuc,
Pătrăuţi - S uce a va )
J A L E M I - I Ş I-M I PA R E RĂ U

( Auzită de la N.Dobre, de C.Milici,
Viena VI, 20 X11.1916)
j
F O A IE V E R D E F O A IE L A T Ă
Foaie verde foaie lată,
Mă gândesc câte odată
Câtă lum e-i supărată...
Când aminte îm i aduc
Că-i vremea de mers la plug.
Iar cu sunt în ţări străine.
Unde nu cunosc pe nime.
Tot cu puşca pregătită
Şi cu inima zdrobită
După ţara mea iubită,
După părinţi, după fraţi.
Că trăiesc tot supăraţi
Şi cu ochii lăcrămaţi...
- Trandafir mândru rotat.

Când de-acasă am plecat.
Am plecat în zi de vară
Ş-am crezut c-oi veni iară...
Am plecat în luna mai.
Când e lumea ca un rai.
Când era iarba dc coasă
Şi flo rile mai frumoasă.
Când e cerul mai senin
Şi frunza verde-n m ălin.
Ş-am crezut că iară vin !...
lată al treilea an vine
Şi eu tot în ţări străine !
Tot prin gloanţe şi prin foc.
Vai şi-amar de-al meu noroc !...
T ot prin gloanţe şi prin pară.
V oi petrece şi la vară !...

Cucuie pasăre dragă,
Tu cc cânţi în lumea-ntreagă.
Cânţi pc dealuri, cânţi pe lunci
Şi dc mine g riji nu duci !
Zboară-n Bucovina mea
Cu această cărticea
Şi cu ea la noi te lasă
In grădină, lângă casă,
Şi-apoi cântă dulce, dulce.
M aica auzind va plânge;
Ascultând cântecul tău,
Va plânge dc dorul meu...
Tu să-i spui m aicii aşa.
Că sunt prins în Rusia
Şi viaţa mea cea bună
ii acum la ruşi în mână;
Dar de-o fi cândva vreo pace
Şi-oi trăi, m -oi mai întoarce...

FRUNZĂ VERDE M Ă R R O TA T
Frunză verde măr rotat
Când de-acasă am plecat.
Ziua bună mi-am luai
De la tată, de la mamă,
Dc la fraţi, de la surori,
De la grădina cu fio ri,
Dc la fir de busuioc.
De la feciorii din jo c ,
Dc la fir de lămâiţă,
De la fete din uliţă.
- Plânge-mă maică cu dor.
Că ţi-am fost voinic fecior.
Plânge-mă cu lacrim i multe
Şi dc m ine-ţi adă-aminte
Că iui mă mai vezi prin casă.
N ic i te zăhăiesc la masă.
N ic i cu haine Ia spălare.
N ic i în casă la mâncare.
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Acum tare-s necăjit Pe-a cui m âini am venii !...
Jale m i-i şi-m i pare rău Pe-a cui mână-am căzut eu ?!
Jale m i-i şi rău îm i pare
Pentru cine-am crescut mare !...
Jale m i-i dar n-am cui spune
Că eu sunt străin pe lume.
Amărâtu-s Doamne rău.
Că nu văd clin satul meu
N ic i un câine cât tle rău !...
D IN P O P O R
Frunză v t de trandafir
M u lt mă-ntreb şi m ult mă m ir
Câtă vreme va dura
Lumea cât va sângera ?...
Câtă moarte se va face.
Până se va pune pace.
Că pentru război stăm ici
N o i, oameni cu copii m ici !...
Stăm aicea şi pândim,
fo t de duşmani ne păzim
Şi, vai. acasă la noi
Rămâne plugu-napoi !...
Ne stă plugul, ne stă grapa,
loate una peste alta;
Secerci. i lopata
N-are cine le purta.
Adă-ţi, Doamne, iar aminte
Şi să ne dai. Doamne sfinte.
Sfârşit la acest război
De rău ce-a dat peste noi,
După sângele vărsat.

- Neamţule, ah, nu ţi-i jele
Dc tinereţele mele ?...
Neamţule, nu-ţi vine greu
De un tânăr cum sunt eu ?
^N e a m ţu le , nu-ţi este greaţă,
Că m-ai luat far'de musteaţă
Şi m l-ai dat puşca în braţe:
"- Na băiete şi te-nvaţă !"
Până eu m-am învăţat
M ulte grele am răbdat !...
Neamţule, m undirul tău
Să-l dai tu la neamul tău
Ca să-l poarte tot mereu !...
Cine-a făcut cătănia,
M ânca-i-ar casa pustia
Şi neamurile sărăcia !...
F O A IE V E R D E F IR D E IA R B Ă
Foaie verde f ir dc iarbă,
Cuculcţ pasăre dragă,
M i-a i cântat o vară-ntreagă
T ot la umbră şi pe iarbă;
Toată vara m i-ai cântat
Pân'ce m-au m obilizat.
Numa-n scârbă.-n supărare
M i-a i făcut, cuce, cântare !
Cât de mândru m i-ai cântat,
Cu scârbă te-am ascultat
Şi din ochi am lăcrămat.
Că soţia mi-am lă s a t!
Aşa m i-ai cântat tu mie,
M-am despărţit de soţie
Şi m i-ai cântat între brazi
. Să mă despart de-ai mei fraţi;
Dar, cuculc, pasăre blândă,
Suie-te pe cer şi cântă
Şi pe cine ai mânie
Blastămă-I străin să fie
Până ce voi scăpa eu
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După je rtfe le ce-am dat
D in războiul ista greu !
Pentru ţară, pentru tine
Şi neamul nostru cu bine !...
.Considerând edificatoare eşantioanele reproduse aici, atât în privinţa
cuantumului de sensibilitate şi a capacităţii expresive proprii personalităţii lui
Constantin Milici, cât şi a predispoziţiilor şi posibilităţilor sale de a se manifesta în
orizontul vieţii spirituale din mediul rural, în special ca rapsod al satului
bucovinean şi culegător de creaţii populare faţă de care dovedeşte o genuină
comprehensiune, conchidem notând că, prin osârdia şi devoţiunea acestui fiu
destoinic, satul Soloneţ din Bucovina se identifică, şi el, cu veşnicia, la a cărei
zămislire şi-a adus, iată, o contribuţie semnificativă.

UN RAPSODE ET FOLKLORISTE AM ATEUR DE BUCOVINE:
CONSTANTIN M IL IC I
- resume Cet ouvrage presente les principales coordonees de la vie et de l'activite de
Constantin Milici, chantre d'eglise dans le village de Soloneţ, departement de Suceava (
1880 - 1971 ), une personalite assez interessante pour l'univers de la vie spirituelle du
milieu rural de l'entre-deux-guerres.
Constantin Milici fut un rapsode doue de talent et de tenacitâ, createur de
poemes de facture folklorique. il recueillait, en amateur. des creations populaires; auteur
d'articles et de brochures sur les traditions du village oumain, il fonda et fut le directeur
de la revue de litterature et de folklor Le Pays de H tre, parue a Soloneţ, le long d'une
annee (-1931 - 1932 ), avec une periodicite irreguliere: no 1, 2. 3 - 4, 5 -12 ( 70 p ).
Par la tenacite et la devotion de ce fils du village, le Soloneţ represente, une
fois de plus, une confirmation de l'opinion de Lucian Blaga: 'Tdtemitâ est nee dans un
village".
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V L A D IM IR D U M IT R E S C U - C E R C E T Ă T O R A L
N E O -E N E O L IT IC U L U I DE PE T E R IT O R IU L R O M Â N IE I
I I . C O N T R IB U Ţ IA L U I V L A D IM IR D U M IT R E S C U LA
C U N O A Ş T E R E A D IV E R S E L O R C U L T U R I N E O -E N E O L IT IC E
D IN R O M Â N IA
GEORGETA SĂFTEAN
Comunităţile fazei Giuleşti, aflate în plină evoluţie, au pătruns pe teritoriul
Moldovei, asimilând unele resturi ale populaţiei mai vechi, purtătoare a culturii
ceramicii liniare, rezultând o nouă sinteză etno - culturală, anume prima fază a
c u ltu rii P recucuten i Pornind de la faptul că Vladimir Dumitrescu şi-a axat
cercetarea pe problemele culturii Precucuteni, fiind şi primul arheolog român
care a determinat cele trei faze de evoluţie a acestei culturi, considerăm că se
im pune tratarea mai profundă a acesteia, subliniind contribuţia cercetătorului
bucureştean în acest sens.
Componenta Boian a primei faze precucuteniene nu reprezintă decât cel
mult o treime din total, celelalte două treimi fiind legate, în cea mai mare măsură
direct pe de o parte de ascendenţa liniară a culturii Precucuteni, iar pe de altă
parte de unele elemente nord-estice şi într-o mai mică măsură de cultura
Hamangia din Dobrogea1.
Deci, Vladimir Dumitrescu a pus la baza genezei culturii Precucuteni I o
componentă etnică şi culturală liniar - ceramică. în plus, a atras atenţia că, chiar
dacă între ultimele apariţii specifice culturii ceramicii liniare cu note muzicale de
pe teritoriul Moldovei şi faza Precucuteni I par a lipsi unele verigi intermediare, nu
poate fi nici o îndoială totuşi că această fază are o incontestabilă ascendenţă
liniară2, in felul acesta arheologul bucureştean a fost primul care a pus problema
unor eventuale verigi de legătură, încă necunoscute, între cultura cu ceramică
liniară decorată cu "capete de note muzicale" şi aceea de tip Precucuteni.
Referitor la contribuţia culturii Hamangia la geneza culturii Precucuteni,
Vladimir Dumitrescu a susţinut că în ceea ce "priveşte contactul cu clementele
c u ltu rii l-lamangin, deşi el reiese clin unele caracteristici ale ceram icii ete.,
natura lui este ceva mai greu dc precizat"3
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De altfel, bazându-se pe unele vase inedite, descoperite la Traian Dealul Viei, Vladimir Dumitrescu scria că există şi elemente ce pot fi atribuite
aportului culturii Bugului meridional la formarea primei faze a culturii
Precucuteni4.
într-o serie de studii consacrate complexului cultural Cucuteni-Tripolie,
cercetătorul Vladimir Dumitrescu a împărţit, pentru prima dată, cultura
Precucuteni în trei mari faze evolutive: Precucuteni I ( documentată la Traian Dealul Viei ), Precucuteni II ( la Larga Jijiei şi Izvoare II ) şi Precucuteni III (
ilustrată prin aşezările de la Târpeşti, Izvoare 12, Traian - Dealul Fântânilor )5. Se
arată, de asemenea, că această cultură, Precucuteni. nu poate fi divizată decât
în cele trei faze amintite, deşi există aşezări care se situează la pragul dintre
două faze, dovedind în acest fel continuitatea organică dintre ele. Totodată, s-a
arătat că asemănările ceramicii de la Traian - Dealul Viei cu cea din Muntenia decorul excizat şi unele motive ornamentale - se datoresc influenţei culturii
Boian-Giuleşti şi s-a atras atenţia că "la Traian - Dealul V iei nu este vorba de o
aşezare a c u ltu rii Boian clin faza G iuleşti, ci dc o aşezare a c u ltu rii căreia noi
credem că nu greşim dându-i numele de Precucuteni"6.
Referitor la încadrarea aşezării Tr ian - Dealu Viei la faza Precucuteni I,
iar a celei de la Larga Jijiei la faza Precucuteni II, există păreri diferite, alţi
arheologi, deşi admit existenţa culturii Precucuteni, au atribuit aşezările de la
Traian - Dealul Viei şi Larga Jijiei culturii Boian7, iar alte opinii le consideră
aşezări precucuteniene contemporane. Această constatare a apartenenţei la
cultura Precucuteni a descoperirilor de la Traian - Dealul Viei şj Larga Jijiei va
antrena după sine eliminarea unei serii de ipoteze şi concluzii anterioare, a căror
lipsă de temei este astăzi tot mai evidentă.
Am arătat că Vladimir Dumitrescu a pus la baza genezei culturii
Precucuteni I o componentă etnică şi culturală liniar - ceramică8, care şi-a
prelungit existenţa până la începutul fazei Precucuteni I şi până la nivelul BoianGiuleşti. Fireşte că numai din ceramica liniară nu s-a putut dezvolta direct şi nici
nu s-a dezvoltat cultura Precucuteni I. Dovezile cele mai concludente cu privire la
contribuţia directă a ceramicii liniare la crearea culturii Precucuteni le avem

4 Ibidem
5 Idem, C om plexul cultural Cucuteni, în Istoria României, Bucureşti, 1960, pp. 60 - 70.
6 Idem. O r'ginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie. în SCIV. 14. 1963. 1. p. 55.
7 Dumitru Berciu. C o ntrib uţii la problem ele ne oliticului în România in lum ina n o ilo r cercetări.
Bucureşti. 1961, pp. 67 şi urm .
8 Vladimir Dumitrescu, La civilisa tio n Cucuteni, ip Berichten van rijksdients vo o r het

1 Vladimir Dumilroscu. O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie. in SCIV. 14, 1963.1. p. 54.

audheidkundig Bodenm onderzoek. Amersfoort. 9, 1959, p. 12; Vladimir Dumilrescu, Alexandru

2 Ibidem

Vulpe. Dacia înainte de Dromichete. Bucureşti, 1988, p 35; Hortensia Dumitrescu, Constantin

3 Ibidem. p 55

Matasă, ŞanJerul arheologic Traian. in SCIV. 1954. 1 - 2. p 54.
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tocmai în decorul ceramicii şi în menţinerea tipurilor de unelte din piatră, silex,
obsidiană.
întâlnim în ceramică decorul cu linii incizate tăiate de mici liniute "scăriţa de papagal" şi mai târziu "linia ghimpată" - iar elementul spiralic sau
unghiular incizat al ceramicii Precucuteni I este subliniat de şiruri de puncte sau
liniuţe, care nu pot fi decât derivatele "capetelor de note" liniar - ceramice sau
banda lată umplută cu puncte ori liniute, asemănătoare întrucâtva aceleia din
cultura Vinâa-Turdaş9 Tot de la purtătorii culturii c il ceramică liniară, faza
Precucuteni I preia, dar numai parţial, pasta cenuşie, bme frământată şi destul
de omogenă, şi probabil folosirea plevei ca degresant. Chiar şi microlitismul şi
geometrismul uneltelor din silex, predilecţia pentru obsidiană, toporul - calapod,
sunt tot atâtea dovezi ale contribuţiei culturii ceramicii liniare la formarea culturii
Precucuteni I.
Referitor Ia contribuţia adusă de cultura Boian-Giuleşti Ia formarea fazei
Precucuteni I, afirmaţiile lui Vladimir Dumitrescu10 au fost întărite şi completate
de Hortensia Dumitrescu11. Cei doi arheologi au arătat care sunt formele şi
elementele decorative preluate de la cultura Boian: "şahul", triunghiurile şi benzile
incizate, "pliseurile", Vladimir Dumitrescu punând alături două capace - unul
descoperit la Tangâru, în nivelul Boian II ( G iu le şti) şi celălalt la Traian - Dealul
Viei - făcea dovada incontestabilă a identităţii de formă şi decor a ceramicii celor
două culturi12. >
Cercetătoarea Eugenia Zaharia a susţinut însă o teză diferită, potrivit
căreia cultura Precucuteni nu s-a dezvoltat şi pe baza culturii Boian-Giuleşti13.
Pe baza unor observaţii s-a susţinut, printre altele, lipsa ceramicii fine canelate plisate şi a altor elemente de formă şi decor, iar despre originea categoriei cu
decor excizat s-a făcut afirmaţia că aceasta este încă neclară şi s-a conchis că
"nu este exclus ca ceramica cxcizată din cultura Turdaş-Petreşti, şi poate şi cca
din M oldova, să Ile legată măcar parţial de un alt curent cultural, dinspre sudvest, ne referim la problema generală a ceram icii excizate. nerezolvată încă.
cunoscută la A lis lia r, Telia Phtiotică. în grupele D im in i şi V in c a "14. ât priveşte

cultura Vinâa, după câte cunoaştem până în prezent, ea nu a folosit excizia, iar
originile decorului excizat al fazei Precucuteni I nu trebuie căutate la Teba
Phtiotică15 şi VinCa, din moment ce \a vremea formării culturii care ne preocupă,
ceramica excizată era larg răspândită atât în Muntenia cât şi in sud-estul
Transilvaniei16.
Alte elemente intrate sau adăugate pe parcurs la sinteza precucuteniană
trebuie legate de o reminiscenţă Criş. Tradiţii ale acestei culturi s-au păstrat în
decorul ceramicii precucuteniene până în faza Precucuteni III. Hortensia
Dumitrescu admitea transmiterea substratului Griş-Vinâa culturii Precucuteni prin
intermediul Turdaş17.
Contribuţia culturii Hamangia reiese din unele caracteristici ale ceramicii,
însă este ceva mai greu de precizat natura contactului, sublinia Vladimir
Dum itrescu18. Se pot sesiza însă o serie de trăsături comune între figurinele
culturii Hamangia şi acelea ale primei faze a culturii Cucuteni, dar nu se poate
vorbi despre o contribuţie esenţială a culturii Hamangia la geneza acestei culturi.
Se pare că raporturi mai strânse s-au stabilit între cele două culturi mai ales pe
parcursul evoluţiei lor.
într-o situaţie similară par a se prezenta lucrurile şi în privinţa culturii
Vinfia-Turdaş, care a exercitat influenţe asupra culturii Precucuteni atât în
domeniul plasticii cât şi al decorării vaselor, iar Vladimir Dumitrescu a fost de
părere că aceste influenţe s-au exercitat direct, căci aria de formare a culturii
Precucuteni include şi sud-estul Transilvaniei - aici fiind deopotrivă documentate
culturile liniar - ceramică. Boian-Giuleşti şi Precucuteni I. Această părere este
împărtăşită şi de Eugen Comşa, care consideră că procesul de formare a culturii
Precucuteni s-a produs " i u i numai în vesţul M oldovei, cum s-a crezut până
acum, ci şi, cel puţin, şi în sud-estul T ransilvaniei"19.
în prima fază de evoluţie, cultura Precucuteni se păstrează aproximativ
în limitele ariei în care s-a format, pentru ca, începând cu faza Precucuteni II, să
fie părăsită zona vestică ocupată din timpul fazei precedente, adică sud-estul
Transilvaniei, şi se începe expansiunea din Moldova de centru-vest spre est,
sud-est şi nord-est. în faza Precucuteni II ( Larga Jijia ) triburile precucuteniene
au ocupat o zonă întinsă şi au ajuns până la Nistru.

1 Silvia Marinescu-Bâlcu. Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, p 120.
10 Vladimir Dumitrescu, Com plexul cultu ral Cucuteni, în Istoria României. Bucureşti, 1960, pp.
6 ! - 63. idem, O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie, in SCIV, 14. 1963, 1, p. 54; Vladimir
Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, în Materiale, IX, 1970, p. 53.
' * HortoiiM.i Dumitrescu, Constantin Matasă, op. ~it., p. 51: Hortensia Dumitrescu, C o n trib u ţii la
probloinn o rig in ii

culturii Precucuteni, in SCIV. 8. 1957. 1 -2 , p. 64

Vladimir Dumitn.v.cu. Q uelques remarques au sujet de la cultu re neolithique Precucuteni et
de la statlon do Traian • Dealul Viei. în Dacia. N.S., XI. 1967, pp. 36 - 46.
13 Eugenin /nh nn.i An gaben lib e r die Boian-G iuleşti K u ltu r die Siedlung von Let, in Dacia.
N.S.. XI. 1967, pp 5 - 3 8
14 Ibidem , p 36

15 A. J. B. Wace, M. S. Thompson, P rehistoric Thessaly, Cambridge, 1912, pentru Teba Phtiotică
( apud Silvia Marinescu-Bâlcu. op. cit., p. 124 ).
16 Vladimir Dumitrescu. op. cit., pp. 36 - 46; Silvia Marinescu-Bâlcu. op. cit., p. 125.
17 Hortensia Dumitrescu, op. cit., p. 68.
18 Vladimir Dumitrescu, O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie, în SCIV, 14, 1963, 1. p.
55.
19 Eugen Comşa, C ult .ra Boian în Transilvania, în SCIV, 16, 1965, 4. p. 645.
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Evoluţia internă a acestei culturi se poate urmări bine pe baza
transformărilor survenite in formele şi ornamentica ceramicii, a uneltelor şi a
tipurilor de aşezări.
Triburile precucuteniene folose u locuinţe de suprafaţă, solid construite,
din lemn şi lut amestecat cu multă ple vă şi paie.
în ceea ce priveşte uneltele, faza Precucuteni II păstrează parţial
microlitismul, uneltele de dimensiuni mici fiind transmise şi fazei Precucuteni III,
dar care nu mai cunoaşte geometrismul şi nici folosirea obsidianei. Toporul calapod, moştenit din faza Precucuteni I, mai apare uneori în faza Precucuteni II,
însă în forme mai simplificate şi dispare complet în Precucuteni III. in schimb,
topoarele trapezoidale şi cele perforate au fost folosite în toate fazele acestei
culturi.
in ceea ce priveşte ceramica, se poate urmări o serie de transformări
atât în pastă cât şi în ardere; dacă în prima fază se mai utilizează pleava ca
degresant, fazele următoare o elimină complet, aceasta fiind înlocuită cu cioburi
pisate şi pietricele mici, in compoziţia pastei intră chiar şi nisip fin şi uneori mica.
Ornamentul folosit în toate cele trei faze de triburile precucuteniene este
canelura, dispusă într-o gamă variată, iar "pliseul", utilizat destul de puţin în faza
I, dispare în celelalte faze, la fel banda incizată umplută cu împunsături, cât şi
"scăriţa de papagal", tipice fazei Precucuteni I, dispar sau se transformă în fazele
următoare, in schimb. în faza Precucuteni II apare ornamentul cruţat - mai ales
în formă de spirală fugătoare - prin trasarea unor benzi mai înguste ori mai late,
mărginite de linii incizate, aceasta va fi folosită până Ia degenerare, în faza
Precucuteni III. în ultima fază Precucuteni tehnica exciziei nu mai este întâlnită.
Toate cele trei faze Precucuteni au folosit incrustaţia cu pastă albă, iar fazele II şi
III au asociat-o uneori cu pictura crudă cu ocru roşu. La sfârşitul fazei
Precucuteni III apare rar şi ornamentul pictat cip alb înainte de ardere. Ceramica
decorată cu barbotină este mai frecventă in Precucuteni III şi mai rară în fazele I
şi II.
De asemenea, formele ceramicii se transformă sau evoluează de la o
etapă la alta. Dar întreaga cultură Precucuteni rămâne' o cultură a "paharelor",
cupelor, vaselor cu picior şi capacelor.
in ceea ce priveşte plastica de lut, în faza P recjcuteni II ia naştere tipul
clasic precucutenian; de remarcat că nici una din culturile vecine nu au o plastică
similară.
O problemă care a atras atenţia lui Vladimir Dumitrescu a fost şi aceea
legat'i de piesele de import precucuteniene şi apoi cucuteniene din aşezările
culturilor Boian şi Gumelniţa din_ Muntenia, ceea ce l-a determinat să stabilească
o paralelizac cronologică pe considerente temeinice, tipologico - stilistice.
Cea dintâi dintre piesele de import aduse din Moldova şi descoperită
într-o aşezare din Muntenia de centru-sud este fragmentul ceramic găsit la Vidra
în stratul Gumelniţa şi atribuit la început de Dinu V. Rosetti unei et?pe
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precucuteniene20. Vladimir Dumitrescu a venit cu precizarea21 că fragmentul
respectiv aparţine unui vas databil în faza Precucuteni III, deşi forma acestuia
cât şi tehnica de obţinere a decorului, adânc incizat se întâlnesc şi mai târziu, în
faza Cucuteni A2 ( exemplu la Târpeşti )22. Ulterior, şi alte fragmente ceramice
precucuteniene au fost descoperite la Tangâru şi Măgurele. în straturi aparţinând
fazelor Boian-Spanţov şi Gumelniţa A1, ceea ce indică, după opinia lui Vladimir
Dumitrescu, un sincronism între fazele Precucuteni III, pe de o parte cu sfârşitul
culturii Boian, iar pe de altă parte cu începutul culturii Gumelniţa ( A1 )23 Dar, pe
baza echivalenţelor ce se pot stabili este posibilă afirmaţia că faza Precucuteni III
se sincronizează deci cu o parte din cultura Petreşti24.
incă dintr-o perioadă contemporană cu ultima fază precucuteniană (
Precucuteni III ), în vasta zonă dunăreano - balcanică situată la sud de aria
Precucuteni, se născuse cu ltu ra G um elniţa, asupra căreia cercetările
întreprinse de Vladimir Dumitrescu ne-au dat o idee relativ clară despre evoluţia
ei. De remarcat că unele considerente temeinice de ordin tipologic - stilistic
îndreptăţesc această paralelizare făcută de Vladimir Dumitrescu, deşi durata
acestui sincronism nu a putut fi precizată mai strâns.
Referitor la evoluţia culturii Gumelniţa se poate vorbi de trei variante
regionale; una dobrogeană25, alta in Muntenia şi în zona corespunzătoare din
nordul Bulgariei şi a treia la sud de Balcani26. Toate aceste variante au
numeroase elemente comune, dar şi unele caracteristici specifice.
O primă problemă legată de originea culturii Gumelniţa în Muntenia este
aceea privitoare la dezvoltarea ei ca o continuare directă şi organică a culturii
Boian printr-o fază de tranziţie, asupra conţinutului căreia nu toţi arheologii sunt
de acord.
O altă problemă controversată este aceea cu privire la formarea culturii
Gumelniţa în zona sudică. Deoarece cultura Gumelniţa apare la sud de Balcani
pe fondul regional al culturii Mariţa, Vladimir Dumitrescu a arătat că este greu de
presupus că ultima cultură nu ar fi avut un rol în formarea culturii Gumelniţa. cel
puţin în zona sudică de răspândire a acesteia. Dacă însă se va dovedi că la sud

20 Dinu V. Roselti. Săpăturile de la Vidra. în P.M.M.B.. 1. 1934. pp. 6 - 60.
21 Vladimir Dumitrescu, Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a cu ltu rii C ucuteni în
raport cu cu ltu rile vecine, în Apulum , VII, 1968, pp. 35 - 50.
22 Ibidem.
23 Ibidem; idem, însem nări în legătură cu unele sincronism e. în MemAntiq, VI - VIII. 1974 1976, pp. 23 - 36; idem. C ronologia absolută a eneo liticu lu i rom ânesc în lum ina datelor C 14,
în Apulum , XII. 1974, pp. 3 0 - 3 1 ; Petre Roman. Ceramica precucuteniană în aria c u ltu rilo r
Boian - G um elniţa şi sem nificaţia ei, în SCIV, 14, 1963, 1. pp 33 şi urm..
24 Vladimir Dumitrescu. op. cit., pp. 23 - 39.
25 Dumitru Berciu. op. cit., pp. 8 3 -8 4
26 Ibidem.
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de Balcani lipsesc cele mai vechi forme aie culturii Gumelniţa, atunci va trebui să
se admită că aceasta s-a format numai la nord de Balcani şi anume exclusiv în
aria de răspândire a ultimei faze a culturii Boian şi numai ulterior a trecut spre
sud, primind noi aporturi din contactul cu ultimii supravieţuitori ai culturii Mariţa27.
Totodată Vladimir Dumitrescu a făcut şi următoarea observaţie în
legătură cu periodizarea culturii Gumelniţa: "ni se pare că sc porneşte în ultim u l
tim p pe o cale greşită folosindu-se conceptul de fază pentru orice apariţie care
nu se înscrie perfect in lim itele anterior fixate pentru una sau alta dintre fazele
deja cunoscute, in unele cazuri trebuie să admitem că avem de-a face mai
degrabă cu aspecte sau variante regionale sau chiar locale şi nu neapărat cu faze
şi subfaze cu valoare cronologică"28.
Periodizarea culturii Gumelniţa s-a făcut pornindu-se de la observaţiile
din staţiunea eponimă, unde s-au definit fazele A şi B2, iar mai târziu ay fost
aduse completări. în aşezarea de la Gumelniţa, în urma sondajului stratigrafie
din 1960, Vladimir Dumitrescu a formulat o serie de concluzii cu privire la
periodizarea acestei culturi29. Astfel, se poate vorbi de o fază Gumelniţa A1, bine
reprezentată în aşezarea eponimă prin trei niveluri inferioare, ce alcătuiesc
împreună un strat unitar: de o fază Gumelniţa A2 după descoperirile de la Vidra,
şi de o fază superioară, Gumelniţa B, divizată în Gumelniţa B1 şi B2 ( aceasta
din urmă nu prea clară )30. in urma săpăturilor din anii 1956 - 1957 de la
Tangâru, pe baze stratigrafice, cultura a fost împărţită în patru faze, Gumelniţa I,
II, III, IV31. S-a încercat ulterior de către Ion Nestor o dizolvare totală a fazei
Gumelniţa B32, postulându-se o fază Gumelniţa C, căreia i s-a atribuit în special
ceramica canelată şi s-a constituit o nouă etapă, Gumelniţa D, pe baza unei serii
restrânse de materiale ceramice care apăreau diferite faţă de cele specifice
gumelniţene33. Analizând însă faptele în lumina tuturor datelor cunoscute,
Vladimir Dumitrescu a susţinut că aşa zisa etapă Gumelniţa C nu are nici un
temei, tocmai pentru că ceramica cu caneluri care ar caracteriza-o este cu totul
specifică acelei faze a culturii Gumelniţa, în care apar şi celelalte elemente
27 Vladimir Dumitrescu, O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie. în SCIV, 14. 1963, 1. p.
61 şi nota 2
28 Ibidom. p. 61 şi nota 5.
29 Idem. G um elniţa. Sondajul stratigrafie din 1960. în SCIV, 17. 1966, 1, pp. 57 - 97.
30 Dinu V. Rosetti. Steinkupferzeitliche Plastik aus einem M ohn-hiigel bei Bukarest. in JPEK,
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caracteristice fazei B. Iar "cât priveşte ceramica grupei D ( sau a « o riz o n tu lu i
G um elniţa I V » ), noi credem că ea nu reprezintă o etapă de dezvoltare a
cu ltu rii Gum elniţa; această grupă poate fi considerată drept o apariţie datorată
influenţei c u ltu rii Cernavoda în tim pul dăinuirii fazei Gumelniţa B ( III ) sau
chiar atribuită unor in filtra ţii sporadice posterioare cu ltu rii Gum elniţa şi
aparţinând lo c u irii mai m ult sau mai puţin trecătoare a unor trib u ri ale cu ltu rii
Cernavoda"34. Deci, Vladimir Dumitrescu a fost de părere că faza Gumelniţa D (
IV ) nu trebuie să mai figureze în periodizarea acestei culturi, fiind vorba de o
simplă categorie ceramică35.
Vladimir Dumitrescu a precizat că evoluţia culturii Gumelniţa s-a
desfăşurat de-a lungul a două faze principale, fiecare cu câte două etape: A1 şi
A2; B1 şi B2. Toate celelalte subdiviziuni propuse nu fac decât să complice inutil
terminologia36.
Dintre caracteristicile culturii Gumelniţa se remarcă bogăţia excepţională
a uneltelor din silex brun, provenit de la sud de Dunăre. Arama este folosită in
mod curent pentru obiecte de podoabă. începând cu faza A2 se întâlnesc
primele obiecte din aur ale eneoliticului din România, tăiate din foaie de tablă şi
decorate cu puncte "au repousse". Altele au o formă considerată ca
reprezentând figurine stilizate, deşi această interpretare nu este convingătoare37.
O bună parte a ceramicii culturii Gumelniţa are un aspect deosebit de
îngrijit. Lutul a fost pine frământat şi nu conţine materii străine vizibile în pereţii
vaselor. Ca degresant s-a întrebuinţat nisipul fin şi niciodată paie sau pleavă. Ca
forme predomină străchinile, castroanele şi vasele bitronconice, foarte
numeroase fiind şi chiupurile pentru provizii şi capacele de tipuri diferite, incă din
faza A2 apar şi vasele de tip askos şi acelea în formă de rhyton, ambele creaţii
locale, mai vechi decât vasele similare din Asia Anterioară, din Minoicul cretan şi
Helladicul grecesc. Semnalăm că intr-o perioadă de la începutul culturii
Gumelniţa ( dar şi Sălcuţa ) pe unele vase, reduse numeric, s-a realizat un decor
pictat cu culoare albă făinoasă servind ca fond pe care s-au trasat ornamente cu
culoare roşie. Ambele culori sunt "crude", ornamentarea făcăndu-se după o
primă ardere a vaselor38. Cât priveşte decorul cu grafit, acesta era executat în
tehnica superioară a picturii înainte de arderea vaselor în cuptor ( tehnică
moştenită din cultura Boian ), ea prilejuieşte uneori realizări care pot suporta cu
cinste comparaţia cu cele ale ceramicii pictate cucuteniene39. Este de altfel

XII, 1938, p 40: Ion Nestor, Notă critică, in RIR, IX, 1939, pp. 387 - 388.
31 Dumitru Berciu. op. cit., pp. 451 - 484.
32 Ion Nestor Zur Stellung Cernavoda's in der rum ănischen Jungsteinzeit. in Schuchardi -

34 Ibidem, p 233.

Fostschrlfft Berlin, 1940, apud Vladimir Dumitrescu. Principalele rezultate ale prim elo r două

35 Ibidem

cam panii dc săpături din aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele. în SCIV, 16, 1965, 2, p.
233.
33 Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 233.
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36 Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe. op. cit., p. 37
37 Ibidem. p 38.
38 Vladimir Dumitrescu. Arta neolitică in România. Bucureşti, 1968, pp 24 -25.
° 9 Ibidem, p. 24
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aproape sigur că unele dintre realizările ultimei faze a culturii Cucuteni se
datoresc tocmai influenţei picturii cu grafit a culturii Gumelniţa, care, prin
strălucirea metalică a grafitului, crează efecte coloristice remarcabile. De altfel
nu numai cultura Gumelniţa se caracterizează prin vase ornamentale cu motive
pictate cu grafit, dar şi cultura Sălcuţa40, care reprezintă un aspect regional
foarte înrudit cu cultura Gumelniţa41.
Pe baza unor descoperiri făcute la Căscioarele cât şi la Gumelniţa a
u ro r piese cucuteniene de stil A dezvoltat, Vladimir Dumitrescu a fost de părere
că se poate vorbi despre existenţa unui sincronism indiscutabil dintre etapa de
început a fazei Gumelniţa B şi o etapă relativ înaintată a fazei Cucuteni A ( etapa
A3 )42
U.i sincronism există şi între cultura Gumelniţa A1 şi Precucuteni III43.
Cu acest sincronism, Precucuteni III - Gumelniţa A1 sunt de acord atât Vladimir
MilojCiC44 cât şi alţi cercetători, cu deosebirea că primul a pus semnul egalităţii şi
între cele două culturi şi faza Vinfia A3. Acest sincronism a fost combătut de
Vladimir Dumitrescu care a arătat că deşi existenţa unor asemănări de ordin
tipologic intre culturile Vinâa şi Gumelniţa este certă, acestea se pot explica prin
moşteniri Vinca transmise culturii Gumelniţa, fie prin filiera culturii Boian. fie
printr-o filieră sudică, fiindcă - continua arheologul bucureştean - încercarea de a
acorda importanţă exclusivă tipologiei este deosebit de dăunătoare. Ea poate
dobândi o reală valoare numai atunci când este în concordanţă cu datele oferite
de stratigrafie şi de cronologia absolută. Astfel, într-un articol din anul 197445.
Vladimir Dumitrescu pentru a elimina semnul egalităţii pus între culturile
Precucuteni III şi Vinca A3, confirma pe baza datelor de cronologie absolută,
relaţia cronologică Precucuteni III - Boian IV final - Gumelniţa A1 - A2 ( p a rţia l).
. Stabilirea locului c u ltu rii C ucuteni în ansamblul civilizaţiilor eneolitice de
pe teritoriul României şi din sud-estul Europei, înţelegând prin aceasta originea şi
evoluţia sa internă, ca şi încadrarea sa în timp a constituit o preocupare continuă
a iui Vladimir Dumitrescu.

4^ Idem. Foilles de G umelniţa, in Dacia, II, 1925, pp. 29 - 101; idem, G umelniţa. Sondajul
stratigra fie din 1960. in SCIV, 17. 1966, 1, pp. 51 - 97; Dumitru Berciu. op. cit., pp. 415 - 475.
41 Emil Condurache. Vladimir Dumitrescu, Mircea D Matei, Harta arheologică a României.
Bucureşti, 1972, p 17
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Cultura Cucuteni reprezintă o continuare directă, din punct de vedere
etnic şi cultural, a comunităţilor Precucuteni, iar ultima fază ( Precucuteni III ) stă
în chip direct, organic şi cronologic la originea noii culturi Prin această idee,
Vladimir Dumitrescu va combate pe acei arheologi care au căutat originea
culturii Cucuteni fie în zone europene mai mult sau mai puţin apropiate, fie în
zone egeo - asiatice mai îndepărtate.
O altă problemă care s-a pus a fost aceea legată de ipoteza care
considera că ultima fază Precucuteni ar fi prima etapă a culturii Tripolie.
aserţiune ce a fost de asemenea combătută, deoarece, procedându-se în felul
acesta, ultima etapă precucuteniană era ruptă de cele precedente, din care
decurge în chip firesc. Mai mult, Vladimir Dumitrescu a arătat că nu este cazul să
considerăm faza Precucuteni III drept fază de început a culturii Cucuteni-Tripolie,
tocmai pentru că specificul celei din urmă este ornamentul pictat înainte de
ardere, care nu se întâlneşte in Precucuteni III şi Tripolie A. De aceea a
considerat că este mult mai firesc ca în cadrul marelui complex Cucuteni-Tripolie
să distingem două mari perioade esenţiale: perioada de început, reprezentată de
cultura Precucuteni ( fazele I, II. III ) şi perioada a doua, constituită de cultura
Cucuteni propriu-zisă, aceasta din urmă începând în linii mari cu faza Cucuteni A
- echivalentă cu etapa Tripolie B1 după periodizarea Tatianei Passek.
Referitor la trecerea de la ultima etapă precucuteniană la faza Cucuteni
A ( despre care unu arheologi au crezut că defineşte o fază Protocucuteni )46
Vladimir Dumitrescu a considerat că se poate vorbi de prima etapă a fazei
Cucuteni A indicată prin sigla A147. Prima etapă, A1, este urmată de altele. A2,
A3, A448. Această schemă a periodizării interne a fazei Cucuteni A, divizată în
cele patru etape, a fost elaborată pe baza descoperirilor de la Izvoare,
Hăbăşeşti, Truşeşti, Târpeşti, Drâguşeni-Botoşani. precum şi a rezultatelor noilor
descoperiri de la Cucuteni şi din alte aşezări. în vederea stabilirii acestei
periodizări a fazei Cucuteni A, Vladimir Dumitrescu a pornit de la constatarea că
pictura bicromă caracteristică etapei A1 este întâlnită uneori gsociată cu decorul
incizat, fiind de părere că bicromia ar putea fi anterioară ceramicii policrome49,
cu atât mai mult cu cât in ceramica bicromă se foloseşte şi combinarea decorului
pictat - alb pe fond brun-roşcat - cu decorul incizat, asociere care lipseşte cu
desăvârşire în ceramica pictată tricromă
Referitor la-culoarea albă, la specia bicromă, au fost emise numeroase
păreri, printre care cea a lui Hubert Schmidt, care a socotit că ceramica pictată

42 Vlndinur Dumitrescu. Principalele rezultate ale prim elor două cam panii de săpături din
aşezarea noollticâ târzie do la Căscioarele, in SCIV. 16, 1965, 2, p 234.

4® Radu Vulpe. Izvoare, săpăturile din 1938 - 1948. Bucureşti, 1957, pp 32 şi urm . pp 121 -122

43 Idem. C ronologia absolută a c n co liticu lu i rom ânesc în lum ina datelor C 14. în Apulum . XII.

47 Vladimir Dumitrescu. La civilisa tio n Cucuteni. in Berichten van rijksdie nts voo r het

1974, pp 2 3 -3 9 şi tabelul 2.

sudhe idku nd ig Bodenm onderzoek, Amersfoort. 9. 1959, pp. 6 - 48.

44 Vladimir MilojCiC. In Jahrb.R.G.Z.M. 14. 1967 ( 1970 ), pp 10 - 20. apud Silvia Marinescu-Bâlcu.

4® Idem, O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie, în SCIV, 14. 1963. 1, p 73

Relaţii in tre cu ltu rilo Procucuteni şi Boian - Gumelniţa, in SCIVA. 27. 1976. 3, p. 350

49 Idem. La statio n prehist rique de Traian. în Dacia. IX - X, 1941 - 1944. pp 11 - 12: vezi şi p

45 Vladimir Dumitrescu. op. cit., pp 23 - 39.

89, nota 4
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cucuteniană se caracterizează prin fondul acoperit cu alb al vaselor şi a legat-o
genetic de ceramica pictată a culturii Bukk din nord-estul Ungariei50, explicaţie
care astăzi nu mai poate fi luată in consideraţie, şi care a fost combătută astfel
de către Vladimir Dumitrescu: "ceramica policrom ă cucuteniană nu este în esenţă
o ceramică cu în veli.> alb. din caic se rezervă cu roşu şi sc mărginesc cu negru
m otive ornamentale, căci alături de această grupă se găseşte şi alta, cel puţin iot
atât dc importantă dacă nu chiar mai reprezentativă, in carc fondul sau învelişul
este roşul, şi în schimb motivele sunt pictate sau rezervate cu a lb "51 Mai mult.
Vladimir Dumitrescu a combătut această teorie a ceramicii cu fondul alb, cu
ajutorul pieselor rezultate din săpăturile Iui Ferencz Lâszlo de la Ariuşd52,
precum şi de la Bonţeşti. întreprinse chiar de el ori din aşezarea de la
Frumuşica53, demonstrând existenta unei specii bicrome în care albul nu a fost
utilizat ca înveliş, fiind folosit exclusiv drept culoare de ornament
Fiecare din etapele fazei Cucuteni A prezintă o anumită caracteristică: in
prima Vladimir Dumitrescu situează ceramica bicromă, în a doua aşezările în
care alături de bicromie apare şi ceramica tricromă, iar în a treia, după dispariţia
ceramicii bicrome, aşezările conţin exclusiv ceramică tricromă - bineînţeles că in
toate aceste etape au existat şi alte specii ceramice - ; în sfârşit, în a patra,
aşezări în care a dispărut ornamentarea incizată, menţinându-se decorul pictat
policrom După opinia lui Vladimir Dumitrescu "în ceramica policrom ă a fazei
Cucuteni A . au fost obţinute ansambluri decorative m ult superioare la care nu in
mică măsură a contribuit şi îmbogăţirea paletei cu încă o culoare ( negrul ). ca şi
transformarea cu lo rii brune â învelişului într-o culoare mai vie - un roşu de
diferite nuanţe sau înlocuirea ei cu un alb m at"54.
Foarte mulţi cercetători şi-au pus întrebarea pe baza căror influenţe s-a
născut ceramica pictată cucuteniană bicromă şi odată cu ea însăşi cultura
Cucuteni La o astfel de întrebare, Vladimir Dumitrescu, pornind de la unele
descoperiri de la Traian şi Negreşti - Vaslui, a arătat că încă din faza Precucuteni
III îrro n iseră să se ivească unele dintre elementele care, fructificate sau chiar
inspirate Jv- ir.'Monţe străine, aveau să ducă la apariţia strălucitei ceramici
pictate cucuteniene.

!>0 Hubort Schmidt, C ucuteni in der oberen Moldau. Berlin - Leipzig, .93'’ . pp 11 1 -1 1 3
:>1 Vlndinur Dumitrescu, Arta c u ltu rii Cucuteni, Bucureşti. 1979, p 27. idem. O riginea f i evoluţia
c u ltu rii C ucutoni-Tripolie. in SCIV, 14, 1963, 1. p 58
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Cu două decenii şi ceva in urmă, luând în consideraţie contactele şt
influenţele fazei de început ale culturii Gumelniţa, cât şi pe cele ale ceramicii
pictate de tip Petreşti din Transilvania centrală, admisă ca o continuare a
fondului ceramicii pictate de tip Starcevo-Criş prin filiera culturii Turdaş. Vladimir ’
Dumitrescu postula că, sub impulsul acestora, triburile precucuteniene târzii stau
la baza genezei civilizaţiei cu ceramică pictată cucuteniană55. Pornind de la
următoarele considerente: paralelizarea cronologică a fazei Precucuteni III cu
Gumelniţa A1, descoperirile de la Bucureşti - Măgurele şi Brăiliţa, formele
ceramicii specifice fazelor vechi ale culturii Gumelniţa şi tehnica picturii, rolul
triburilor gumelniţene la naşterea aspectului Stoicani-Aldeni. Vladimir Dumitrescu
a susţinut că se poate vorbi de anumite influenţe exercitate de triburile
gumelniţene asupra purtătorilor culturii Precucuteni în ultima sa fază de
dezvoltare.
Vecinătatea vestică a culturii Cucuteni cu cultura ceramicii pictate
transilvănene de tip Petreşti, ne determină - a susţinut Vladimir Dumitrescu - să
nu respingem aprioric un eventual rol al culturii Petreşti la naşterea culturii
Cucuteni A, mai ales că în faza mai veche a culturii Petreşti se găseşte multă
ceramică tricromă ( o specie având învelişul alb, alta învelişul roşu, a treia fiind
un negru-ciocolatiu ), ceea ce înseamnă că ambele specii tricrome ale culturii
Cucuteni A îşi găsesc aici paralelisme precise56.
Deci, naşterea culturii Cucuteni propriu-zise din cultura Precucuteni se
datoreşte într-o anumită măsură şi influentelor şi împrumuturilor din zona nordestică a culturii Gumelniţa şi într-o măsură mai mare şi mai hotărâtoare a acelora
din cultura Petreşti. Contactul cu cultura Petreşti a influenţat profund noua
cultură abia născută din Precucuteni, transformând-o in adevărata cultură
Cucuteni, cu admirabila sa ceramică policromă, superioară celeilalte, nu numai
din punct de vedere al decorului, ci şi din acela al ţehnicii de preparare a vaselor
însele57.
Pentru a se sublinia un alt aspect al problemei originii culturii Cucuteni,
Vladimir Dumitrescu a demonstrat că aria de formare a acestei culturi nu poate fi
in nici un caz zona vastă în care este cunoscută aceasta încă din faza A, ci într-o
zonă mult mai restrânsă, situată în regiunea de s1 J-vest a ariei et de răspândire,
şi anume în Transilvania, sud-estul Moldove' şi eventual nord-estul Munteniei.
Numai aşa se poate explica acel co tart-intre triburile precucuteniene pe de o
parte şi acelea nord-est gumelniţene şi ale culturii Petreşti pe de altă parte Acest
contact a fost înlesnit nu numai de vecinătatea teritorială, ci şi de comunitatea
etnică dintre triburile acestor trei culturi. Deci, aria de formare a culturii Cucutem-

52 I eronez l.ar.zlo. Stations de l’epoque prem ycenienne dans le com itat de Hâromszek, in
Dolg. Clu), II >911 PP 175 • 227 - 259
53 Constantin M . it . F r u m u ş ic a . Village neolithique a ceram ique peinte dans la M oldavie du
Nord, Roumanie. Bucureşti, 194&. pp. 91 - 92
54 Vladimii Dumitrescu Arta cu ltu rii Cucuteni. Bucureşti, 1979, p 27

55 IbideM, p 7: idem. Originea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie. in SCIV, 14. 1963. 1, pp
63 - 65.
',6 Ibidem. p. '5
57 Ibidem. p 66
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Tripolie, se află in zona apuseană a regiunii de răspândirii a acesteia, aici au fost
identificate cele mai vechi forme ale culturii Cucuteni A şi tot aici - dar nu numai
aici - şi-au putut exercita influenţa lor celelalte culturi, care au avut un anumit rol
in această transformare De asemenea, tot aici au fost surprinse în amploarea
lor etapele de dezvoltare organică ale culturii Cucuteni, cum ar fi între altele faza
de tranziţie de la A la B. respectiv Cucuteni A - B.
Subliniem faptul că Hubert Schmidt a împărţit evoluţia culturii Cucuteni
pe baza observaţiilor stratigrafice şi a analizei stilistice a decorului ceramicii, la
început în trei faze A. A-B şi B58. Ulterior, cu prilejul publicării monografiei
asupra aşezăm de la Cucuteni, el a vorbit numai de două faze, A şi B, încadrând
în faza a doua şi ceea ce iniţial considerase că formează faza intermediară A-B.
Dar descoperirile şi cercetările ulterioare ale arheologilor, români au dovedit nu
numai existenţa acestei faze de tranziţie, dar şi deosebita ei importanţă pentru
dezvoltarea culturii Cucuteni59. Au fost insă şi unii arheologi români care au
crezut că pot contesta legătura dintre fazele A şi B60, desigur pentru că nu au
sesizat importanţa fazei intermediare, iar un arheolog amator, preotul Constantin
Matasă a crezut că se poate vorbi chiar despre trei culturi aparţinând unor
populaţii diferite61 Nu au lipsit nici încercări de a se atribui trecerea de la faza A
la faza B unor migraţii din est62, insă în tot cursul evoluţiei culturii Cucuteni nu se
poate vorbi de o migraţie din est, singurele elemente străine fiind reprezentate de
aşa-zisa ceramică de tip Cucuteni C, care indică însă pătrunderea pe cale
paşnică a unui număr restrâns de indivizi venind despre nord-est înainte de
sfârşitul fazei Cucuteni A63 Această pătrundere a unor elemente estice nu a
putut influenţa evoluţia culturii Cucuteni şi nu se poate atribui ceramicii de tip C
un rol sau altul în naşterea fazei Cucuteni A-B, deoarece trecerea de la faza
Cucuteni A la cea A-B constituie un proces organic intern şi propriu evoluţiei
culturii Cucuteni.
Pe baza cercetărilor întreprinse, Vladimir Dumitrescu a reuşit să
nuanţeze şi să completeze periodizarea propusă^ de Hubert Schmidt. Faza
Cucuteni A a fost subîmpărţită in etaperle A1, A2, A3 şi A4, faza A-B în două
etape - A-B1 şh A-B2, iar faza B tot in două etape - B1 şi B2.

58 Hubert Schmidt, op. cit., pp 111-113.
59 Vladimir Dumitrescu. J_a station prehistorique de Traian, in Dacia. IX - X, 1941 - 1944, pp 11 114
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Ca reprezentante tipice pentru diferitele etape ale fazei Cucuteni ;
Vladimir Dumitrescu a considerat următoarele aşezări64:
•

Cucuteni A1 - primul nivel cu ceramică bicromă de la Izvoare ( III ); unele
locuinţe de la Târpeşti;
•
Cucuteni A2 - Ariuşd, Bonţeşti, Frumuşica65, Truşeşti, nivelul II2 de la
Izvoare;
•
Cucuteni A3 - Hăbăşeşti, Cucuteni;
•
Cucuteni A4 - Ruginoasa, Fedeleşem.
Referitor la aşezarea de la Hăbăşeşti, Vladimir Dumitrescu a făcut
menţiunea că aceasta trebuie situată chiar la începutul fazei respective, iar
Ruginoasa ( A4 ) poate fi considerată printre cele mai vechi aşezări Cucuteni ale
etapei precedente ( A3 ), de care nu o despartă decât lipsa .ecorului incizat66.
De asemenea, deocamdată, după opinia aceluia i cercetător, cel mai recent
aspect al etapei finale a fazei Cucuteni A este acea r,orezentat prin ceramica
pictată a aşezărilor de la Fedeleşeni, unde apare o i.ouă specie de bicromie de
care se pot lega unele dintre manifestările fazei A-B.
Mai înainte de a se trece la faza A-B s-a produs un contact intre trie rile
stepelor nord-pontice şi acelea ale culturii Cucuteni, fapt explicat prin prezenţa
unor sceptre de piatră in formă de cap de cal într-o aşezare moldovenească
dintr-o etapă târzie a culturii Cucuteni A ( Fedeleşeni ), cât şi prin existenţa
ceramicii cu amestec de scoică pisată în pastă, in locuinţele şi in gropile cu
resturi menajere de la Drăguşeni-Botoşani67.
Periodizarea fazei Cucuteni A-B a avut la bază în primul rând cercetările
de la Traian - Dealul Fântânilor, unde Vladimir Dumitrescu a reuşit să nuanţeze
şi să completeze grupele stilistice stabilite de Hubert Schmidt la Cucuteni. in
adevăr, menţinând cele trei grupe iniţiale, denumite alfa, beta şi gamma, fiecare
având cel puţin câte două variante - toate definite de H. Schmidt, care Ie-a
înglobat în "ceramica culturii B", renunţând la faza A-B - Vladimir Dumitrescu a
adăugat o serie de variante la grupele gamma, precizând totodată că şi unele
dintre subgrupele stilului delta îşi au începutul tot în faza A-B. Recent, s-a putut
constata că şi în grupa alfa există o a treia variantă - sau subgrupă - pe lângă
cele două precizate mai înainte, pe care Vladimir Dumitrescu le numise AB
alfa68.

60 Ion Nestor. Dor Stand der V orgeschischtsforschung in Rumănien, in BerRGK. 22. 1933, p

64 Idem, O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie. in SCIV. 14, 1963. 1. p 73.

40, urmând in accastâ privinţă părerea exprimată anterior de H

65 Ibidem, în aşezarea de la Frumuşica ar putea fi reprezentate toate cele trei etape ale fazei

Frankfort ( apud Vladimir

Dumitrescu, Arta c u ltu rii C ucuteni Bucureşti, 1979, p 97. nota 18 ).

Cucuteni A şi nu numai etapa A2

61Constontin Matasă. op. cit., pp 91 - 92
cp
Radu Vulpe P obtcm olo n e oliticului carpato-niprovian în lum ina să p ăturilor de la Izvoare,

° 6 Ibidem. p. 73. vezi şi nota 2
67 idem Din nou despre sceptrelo de piatră în formă de cap de cal. in Pontica. 5. 1972. pp 45

in SCIV. 7. 1956. 1. pp 5 3 -9 3 .

-51

° 3 Vladimir Dumitrescu, op. cit., p 10

68 Idem, La statio n prehistorique de Traian, in Dacia, IX - X. 1941 - 1944, pp. 82 - 86.
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Aceasta înseamnă că marea unitate pe care o prezenta majoritatea
covârşitoare a ceramicii policrome din faza A s-a dizolvat treptat într-o serie
numeroasă de grupe stilistice - fiecare cu mai multe subgrupe - toate avându-şi
caracteristici proprii bine definite.
Descoperirea, în staţiunea Drăguşeni, a unor vase pictate, foarte
apropiate de grupa alfa 2, deşi aşezarea datează dintr-o etapă finală a fazei A,
precum şi faptul că in aşezarea de la Corlăteni s-au găsit vase pictate exclusiv în
stilurile alfa şi beta, par a pleda - după opinia lui Vladimir Dumitrescu - pentru
concluzia că trecerea de la pictura policromă a fazei A la pictura policromă a
fazei A-B s-a făcut tocmai prin grupa ceramică reprezentată de piesele de la
Drăguşeni65. De aceea, Vladimir Dumitrescu a considerat că alături de grupa AB alfa, se află grupele alfa drept cele mai vechi grupe stilistice ale ceramicii fazei
Cucuteni A-B
Ultima fază in dezvoltarea culturii Cucuteni a fost Cucuteni B, divizată de
Vladimir Dumitrescu in etapele B1 şi B2.
intr-o lucrare mai veche, Vladimir Dumitrescu a postulat şi o etapă B370.
la care însă a renunţat mai târziu, deoarece, aşa cum se remarca "nu s-a
conturat Încă şi pc ba/c stratigrafice"71.
Alături de grupele stilistice policrome ( delta şi zeta ) şi în faza Cucuteni
B există o grupă bicromă ( eta ). in această grupă bicromă decorul se
caracterizează prin sobrietate şi fineţe, contrastând întrucâtva cu decorul destul
de încărcat al unora dintre realizările grupei zeta, care se înscrie perfect în
tendinţa acelui horror vacui
Oricum ar fi, "trib u rile cucuteniene din faza Cucuteni B au făcut încă un
pas înainte în dom eniul introducerii elementelor naturaliste în decorarea
ceram icii şi anume prin reprezentări zoomorfe şi prin continuarea pictării unor
siluete umane"72. Vladimir Dumitrescu a fost de părere că aceste figuri umane şi
animale pictate de pe ceramica fazei Cucuteni B trebuie puse în legătură cu
unele reprezentări pictate în manieră asemănătoare din Susiana şi
Mesopotamia73, aducând în sprijinul acestor idei vasul de la Petreni. fiind
convins că acesta a fost inspirat de ceramica Asiei Anterioare, punând accent şi
pe cronologia obţinută pe baza C 14 pentru Cucuteni B. Alte vase asemănătoare
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au mai fost descoperite la Văleni şi Frumuşica ( judeţul N e a m ţ), Valea Lupului (
la ş i) şi Sipeniţ ( nordul Bucovinei).
Plastica este bogat reprezentată; statuete antropomorfe cu forme cu
totul specifice, unele exemplare din fazele A şi A-B fiind deosebit de sugestive,
dar şi plastica zoomorfă este de multe ori corect modelată74.
Problema raporturilor comunitătii culturii Cucuteni cu celelalte culturi din
regiunile vecine a. fost pusă de multă vreme. Se poate vorbi de un sincronism
între faza Cucuteni A3. pe de o parte, şi sfârşitul fazei Gumelniţa A2 - început de
Gumelniţa B1 - pe de altă parte, iar în schema publicată de Vladimir Dumitrescu
în 1964 se arăta că etapelor Cucuteni A1 - A2, le corespund etapele Gumelniţa
A1. A2a şi A2b75. Etapa Cucuteni B1 se paralelizează cu etapa Bodrogkeresztur
II76, cu orizontul Herculane II - Sâlcuţa IV - Gumelniţa B277, iar Cucuteni B2 este
contemporană cu Cernavoda Ic.
Dispariţia culturii Cucuteni a fost pusă de Vladimir Dumitrescu exclusiv
pe seama pătrunderii în spaţiul cucuteman a triburilor de păstori indo-europeni,
dar, totodată cercetătorul va arăta că motivele acestei dispariţii sunt mult mai
complexe, fără să fie vorba de o exterminare totală a populaţiei cucuteniene, ci
doar de o dispariţie a modului de viaţă cucutenian.
in vecinătatea vestică a culturii Cucuteni se afla cultura ceramicii
pictate transilvănene de tip Petreşti. Aria de răspândire a acestei culturi nu a
fost întinsă, cuprinzând numai sud-vestul, estul şi centrul Transilvaniei.
Originea culturii Petreşti. pătrunsă sporadic şi în Banat pe valea
Mureşului, nu a fost încă pe deplin elucidată Dupa opinia lui Vladimir
Dumitrescu, ipoteza potrivit căreia această cultură a fost rezultatul unei reactivări
a ceramicii pictate de tip Starcevo-Criş, prin intermediul aspectului Turdaş, al
culturii Vinca-Turdaş, nu mai poate fi acceptată, acasta aducând următoarele
argumente: pe de o parte, deoarece în ultima cultură pomenită pictura este rară,
aşternută după ardere şi decorată cu motive foarte simple, iar pe de altă parte,
pentru că de la sfârşitul culturii Starcevo-Criş şi până la începutul culturii Petreşti
au trecut mai multe secole, mai mult chiar de un mileniu78.
O altă părere, cu privire la originea culturii Petreşti a fost cea susţinută
de Dumitru Berciu. care considera că "cultura Petreşti a luat naştere ca rezultat
al unui proces local, desfăşurat pe fondul neoliticului m ijlo ciu central-

69 Idem, Arta c u ltu rii Cucuteni. Bucureşti. 1979. p 43; idem. Unele problem e ridicate de
aşozaroa cucuteniană de la Drăguşeni ( ju d . Botoşani ), in Din trecutul ju d e ţu lu i Botoşani.

' 4 Idem Arta c u ltu rii Cucuteni. Bucureşti. 1979, pp 72 - 90, fig. 160 - 189

Botoşani. 1974, pp 33 - 46

75 Idem, C onsideraţii cu privire la poziţia cronologică a c u ltu rii C ucuteni în raport cu cultu rile

Idem. O rigine.i şi ovoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie, in SCIV. 14, 1963, 2, p. 292

vecine. în A pulum . VII, 1968, pp 35 - 36.

Idem, Arta c u ltu rii C ucutonl, Bucureşti, 1979, p. 10

76 Idem. Problem e privind sincronism ele unor c u ltu ri eneolitice. in SCIVA, 27. 1976. 3, p 356
77 Idem. Unele problem e ridicate de aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni ( ju d . Botoşani )

72 Ibidem. p 58

70

Idem.

Notos concernant l'ornom entation

peinte zoom orphe et hum aine dans

c iv ilis a tio n s a coram iquc peinte do Roum anie et Susiane. Bucureşti. 1930, p 37

les

in Din trecutu l ju d e ţu lu i Botoşani, Botoşani, 1974. p 23
78 Vladimir Dumitrescu Alexandru Vulpe, op. cit., p. 37
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transilvănean, de caracter l'urdnş. în care s-au conservat şi au evoluat elemente
specifice com plexului StarCevo-Criş"79.
într-un studiu privind cultura Petreşti, Hortensia Dumitrescu. pornind de
la descoperirile făcute la Tăualaş - Deva, ajungea la următoarea concluzie:
"ceramica pictată de factură Starcevo-Criş, care a apărut în aşezarea de la
Tăualaş - Deva poate II considerată pe drept una din rădăcinile ceram icii pictate
Petreşti"80, deoarece, după cum se ştie, în majoritatea aşezărilor ceramica
Petreşti s-a găsit in asociaţie cu ceramica Vinâa-Turdaş, chiar în fazele de
deplină dezvoltare. Deci, în concluzie, complexul Starâevo-Criş a avut un rol de
substrat în geneza culturii ceramicii pictate Petreşti, şi tot astfel, şi cultura VincaTurdaş81.
Vladimir Dumitrescu a arătat că naşterea culturii Petreşti este un
fenomen autohton, legat în chip organic de cultura Turdaş şi petrecut in regiunea
centrală a Mureşului "Astăzi este bine stabilit că in faza Turdaş I se întâlnesc
vase pictate cu laşii late ( roşii şi negre ) reprezentând o continuitate directă în
ultim a fază a c u ltu rii Criş-Starcevo"82 De asemenea, acesta a arătat ca
materialele specifice unei faze mai vechi a culturii Petreşti se întâlnesc în multe
aşezări proprii acestei culturi împreună cu materialele caracteristice unei faze
finale Turdaş. ceea ce înseamnă că ele se nasc chiar din elementele culturii
Turdaş şi sunt prin urmare contemporane cu ultima fază a acesteia83
Evoluţia culturii Petreşti a fost împărţită in fazele A.YVB şi B Mai târziu
au fost definite etapele fiecărei faze84.
Cultura Petreşti a creat o ceramică pictată într-o tehnică desăvârşită,
atât dir punct de vedere al preparării şi arderii în cuptor a vaselor, dar şi a
culorilor ( ceramica tricromă ) şi a trasării motivelor pictate de esenţă liniar geometrică85. Referitor la ceramica pictată de tip Petreşti, Vladimir Dumitrescu a
demonstrat că aceasta era realizată încă de la început în tehnica superioară a
oecorului policrom înainte de ardere şi că nu poate fi ignorată atunci când
căutăm eventualul izvor de inspiraţie ale triburilor precucuteniene din perioada
finală dinaintea trecerii la prima fază cucuteniană, vcel puţin una din sursele
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ceram icii pictate cucuteniene trebuie căutată în ceramica policrom ă a cu ltu rii
Petreşti"86
Raporturile culturii Petreşi cu celelalte două culturi din Transilvania,
Tiszapolgâr şi Bodrogkeresztur, nu au fost analizate încă în suficientă măsură, in
prezent, prima dintre ele poate fi paralelizată cu o fază evoluată a culturii
Petreşti. Comunităţile culturii Petreşti vor dăinui până la răspândirea ceramicii cu
torţi pastilate, adică cel mult până în cea de-a doua fază a culturii
Bodrogkeresztur87.
in urma ultimelor cercetări, Vladimir Dumitrescu a adus modificări sincronismelor dintre culturile Gumelniţa. Petreşti şi Cucuteni, pe care le
realizase în urma descoperirii în anul 1925 la Gumelniţa a unui fragment ceramic
aparţinând culturii Petreşti. Potrivit unei periodizări recente rezultă un sincronism
probabil între Petreşti B şi Gumelniţa A2. sincronism care cere să considerăm
cel puţin faza Petreşti A anterioară fazei Gumelniţa A2 şi deci să o situăm în
perioada în care s-au dezvoltat ultimele ( sau ultima ) faze ale culturii Boian şi
prima etapă - A1 - a culturii Gumelniţa88.
Pe întinsul Olteniei cultura Sălcuţa ocupă aproape întreg răstimpul
neoliticului târziu. Ea a fost răspândită şi în Banat şi face parte dintr-un mare
complex cultural: Sălcuta - Krivodol - Bubanj. Această cultură urmează în vestul
Olteniei după o fază târzie a culturii Vinca din neoliticul dezvoltat, iar în sud-estul
aceleiaşi provincii după cultura Vădastra şi după un facies vechi al culturii
Gumelniţa A289. Dumitru Berciu a elaborat periodizarea acestei culturi în patru
faze: Sălcuţa I, II, III, IV90. De fapt, numai primele trei faze aparţin culturii Sălcuţa
propriu-zise, cea de-a patra reprezentând o altă cultură - Sălcuţa IV caracterizată prin ceramica cu torţi pastilate. Tot Dumitru Berciu a considerat că
evoluţia culturii Sălcuţa a fost, în mare parte, paralelă cu cea a culturii
Gumelniţa. Petre Roman a căutat însă să demonstreze că aceste paralelisme nu
corespund realităţii, considerând că este mai apropiat de adevăr sincronismul:
Sălcuţa II - IV cu Cernavoda I. cu aspectul Brăteşti, cu Bodrogkeresztur, cu
Herculane II - III şi cu Cucuteni A-B şi B91
Vladimir Dumitrescu, pe baza datelor C 14 pentru cultura Sălcuţa
obţinute din aşezarea eponimă pentru etapa llb şi llc a indicat un paralelism cu

79 Dumitru Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre. Bucureşti. 1966. p 122.
ou Hortensia Dumitrescu. Câteva problem e legate de cultura Petreşti. in SCIV. 17. 1966. 3. p

86 Idem. O riginea şi evoluţia cu ltu rii Cucuteni-Tripolie, in SCIV. 14, 1963, 1. p. 66

438

87 Eugen Comşa. N eoliticul pe te rito riu l României. Bucureşti. 1987. p 59.

81 Vladimir Dumitrescu. O riginea şi evoluţia c u ltu rii Cucuteni-Tripolie, în SCIV, 14, 1963. 1. p

88 Vladimir Dumitrescu. C ronologia absolută a en eo liticu lu i rom ânesc în lum ina datelor C 14,

o n

v

în Apulum . XII. 1974, p. 38.

65
Ibidom

89 Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, op. cit., p. 30

33 Ibidem

90 Dumitru Berciu, C o ntrib uţii la problem ele n e oliticului în România in lum ina n o ilo r cercetări.

84 luliu Paul Periodizarea internă a c u ltu rii Petreşti in lum ina evoluţiei ceram icii pictate, in
St.Com., Sibiu. 20. 1977. pp. 15 - 26

Bucureşti, 1961, pp 160 - 161.
91 Petre Roman, M odificări în tabelul sin cro n ism e lo r privind en eo liticu l târziu, în SCIVA, 29.

85 Vladimir Dumitrescu. Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968, p. 22

1978. 2. p. 220.
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mijlocul fazei Gumelniţa A2. lucru confirmat şi de rezultatele stratigrafice şi
tipologico - comparative Pare deci firesc, după părerea aceluiaşi cercetător, ca
faza Sălcuţa II să fie paralelizată cu partea de început a fazei Gumelniţa A2, iar
faza anterioară - în linii generale - cu faza Gumelniţa A192.
Ultima cultură eneolitică care a atras atenţia cercetătorului Vladimir
Dumitrescu a fost cu ltu ra C ernavoda I,
Cultura Cernavoda I a ocupat Dobrogea şi Câmpia Dunării, unde a
asimilat elementele fazei târzii ale culturii Gumelniţa, ai cărei purtători au fost
împinşi spre zona de âealuri a Munteniei. Unele grupuri Cernavoda I s-au
răspândit şi in sudul Olteniei93.
in ornamentarea ceramicii, decorul imprimat cu şnurul joacă un rol
important, ceea ce dovedeşte că triburile respective au venit din nordul Mării
Negre, unde acest procedeu ornamental era foarte frecvent.
După opinia lui Vladimir Dumitrescu locul de origine al acestei
ornamentări nu poate fi căutat în Anatolia, între altele şi pentru că în această
regiune decorul cu şnurul este ca şi inexistent94. De asemenea a fost menţionat
faptul că şi sculpturile - sceptrele de piatră în formă de cap de cal descoperite la
Sălcuţa, Fedeleşeni, Casimcea - trebuie puse în legătură cu pătrunderea unor
elemente culturale - iar în Dobrogea şi etnice - dinspre stepele nord-pontice, încă
dinaintea dispariţiei culturilor eneolitice Sălcuţa, Gumelniţa şi Cucuteni.
O altă completare a fost adusă de Vladimir Dumitrescu în legătură cu
succesiunea reală a culturilor Cernavoda, arătând că aceasta este următoarea: I,
III, II şi nu I, II. III95.
^
La sfârşitul epocii neolitice, în Oltenia se constată că locul culturii
Sălcuţa a fost luat de un aspect cultural numit Sălcuţa IV, caracterizat prin vase
cu torţi-pastilate, dar şi de unele vase de tradiţie Sălcuţa96. Mai târziu ceramica
cu torţi pastilate este documentată în Banat, Transilvania, Crişana. După opinia
lui Petre Râman, răspândirea vaseJor cu torţi pastilate reprezintă nu numai un
proces de unificare culturală,- care s-a manifestat în timp, pe un spaţiu vast.
Vladimir Dumitrescu considera că în ţinuturile intracarpatice vasele cu torţi
pastilate aparţin unei faze târzii a culturii Gorneşti-Bodrogkeresztur97. Menţionăm

92 Vladimir Dumitrescu, op. cit., pp. 29 - 30.
93 Sebastian Morintz. Petre Roman, Asupra perioadei de trecere de la en eo litic la epoca
bro nzu lui la Dunărea de Jos. în SCIV. 19, 1968, p 563.
94 Vladimir Dumitrescu, Din n o u deşpre sceptrele de piatră în form ă de cap de cal. în Pontica.
5. 1972. p. 18.
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că vase cu torţi pastilate s-au descoperit şi în aşezarea de la Traian - Dealul
Fântânilor98 din faza Cucuteni A-B şi la Piatra Şoimului99.

LA C O N TR IBU TIO N DE V L A D IM IR DUMITRESCU A LA CONNAISSANCE
DE DIVERSES CULTURES NEO-ENEOLITIQUES DE R O UM AN IE
II
- resume L’une des cultures examinee longuement par Vladimir Dumitrescu a ete celle de
Precucuteni. L'archeologue a ete le premier a avoir determine les trois etapes d'evolution
de cette culture: Precucuteni I ( documentee a Traian-Dealul Viei ), Precucuteni II ( a
Larga Jijiei et Izvoare I I ) et Precucuteni III ( illustree par les sites de Târpeşti, Izvoare 12.
Traian-Dealul Fântânilor).
C
Vladimir Dumitrescu pose a la base de la genese de la culture Precucuteni I
une componente ethnique et culturelle lineaire - ceramique. L’archeologue a ete donc le
premier a avoir pose le probleme des anneaux de liaiscn, pas encore connus, entre la
culture avec une ceramique rubanee, decoree avec "des extremites de notes musicales"
et celle du type Precucuteni.
Sans doute que la culture Precucuteni I ne s'est pas developpee directement de
la ceramique lineaire seulement. D'apres l’affirmation de Vladimir Dumitrescu, a la
formation de la phase Precucuteni I ont contribues aussi des elements de la culture du
Bug meridional. Relativement a la contribution de la culture Hamangia. Vladimir
Dumitrescu soulignait qu'il etait difficile de preciser la nature du contact.
Depuis une periode contemporaine avec la derniere phase de Precucuteni (
Precucuteni III ), dans la vaste zone danubienne - balcanique avait pris naissance la
culture Gumelniţa dont les recherches entreprises de Vladimir Dumitrescu nous ont
donne une idee relativement claire de son evolution en partant de l'origine et puis la
divisant en periodes.
Vladimir Dumitrescu a precise que l'evolution de la culture Gumelniţa s'est
deroulee le long de deux phases principales, chacune avec<deu>^ etapes: A1 et A2. B1 et
B2. Toutes les autres sousdivisions proposes n'ont fait que compliquer inutilement la
terminologie.
Une permanente preoccupation de Vladimir Dumitrescu a ete la recherche de la
culture Cucuteni. L'archeologue a demontre que cette culture represente une
continuation directe, du point de vue ethnique et culturel, des communautes Precucuteni
et que la derniere phase ( Precucuteni III ) etait a l'origine de la nouvelle culture
directement, organiquement et chronologiquement.

95 Vladimir Dumitrescu. Alexandru Vulpe. op. cit., p. 41.
96 Dumitru Berciu. op. cit., pp. 309 - 327.
97 Vladimir Dumitrescu. Probleme p rivind sincronism ele unor cu ltu ri eneolitice. în SCIVA. 27,
1976, 3. p, 356
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98 Ibidem
99 Idem, Arta preistorică in România. Bucureşti. 1974. p. 135
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Conformement aux recherches entreprises, Vladimir Dumitrescu a reussi a
nuancer et a completer la division en p6riodes proposee par Hubert Schmidt.
La phase Cucuteni A a ete sousdivisee en A1, A2. A3 et A4. la phase A-B en
A-B1 et A-B2 et la phase B a ete sousdivisee aussi en deux etapes: B1 et B2.
En ce qui concerne l'origine de la culture Petreşti, l'archeologue Vladimir
Dumitrescu repousse les opinions conformement aux quelles cette culture serait le
resultat d'une râactivation de la ceramique peinte de type Starcevo-Criş, par
l’intermediaire d'aspect Turdaş, de la culture Vinca-Turdaş.
La derniere culture eneolitique qui ait attire l'attention de Vladimir Dumitrescu a
ete celle de Cernavodă I. L'archeologue a ete preoccupe par l'origine de cette culture.
par ses traits specifiques, mais il a complete aussi la succesion de la culture Cernavodă,
en demontrant que Gelle-ci etait en la suivante: I. III, II et non I, II. III.

MUZEOLOGIE

F O N D U L M E M O R IA L -D O C U M E N T A R
" S IM IO N F L O R E A M A R IA N "
AURA-DOINA CLOPOTARI

Stabilit din toamna anului 1883 la Suceava, numit profesor şi catehet la
Obergymnasium greco-oriental kezaro-krăiesc, folcloristul şi etnograful Simion
Florea Marian ( de la a cărui moarte se împlinesc în acest aprilie 87 de ani )
încearcă să găsească o locuinţă convenabilă pentru familia rămasă la Şiret.
Modestul salariu primit, de 1250 de florini anual, nu-i permitea mai mult aecât o
gazdă, astfel că, premiul "Năsturel Herescu" acordat în anul 1883 de către
" Academia Română, în valoare de 4.000 lei aur, pentru lucrarea Ornitologia
poporană română, vine la timp pentru o rezolvare fericită a situaţiei deloc
strălucite în care se afla Marian şi numeroasa lui familie.
"Casa câştigată cu condeiul", după cum a fost minunat numită, actualul
Fond memorial-documentar, intră în posesia folcloristului înainte de Crăciunul
anului 1885, cu 2.000 de florini, de la baronii lohan şi Georgi Kapri ( mari jucători
de cărţi şi păgubaşi de această dată ), fiind una dintre cele mai vechi case ale
Sucevei. Clădirea, construită în secolul al XVIII - lea, cu o încântătoare grădină (
4.666 m2 ), a constituit căminul preotului Marian până la sfârşitul vieţii, în 1907,
pe o perioadă de aproape un sfert de secol, considerată ca fiind cea mai fertilă a
activităţii sale. Fiul său, scriitorul Liviu Marian ( 1883 - 1942 ), avea să descrie
astfel o zi obişnuită de muncă a folcloristului în această casă: "Dim ineaţa - vara
la ora 7, iar iarna la 8 - era deja la masa de scris, unde găsea hârtie, condeie,
manuscripte, ţidule, cărţi deschise, aşa cum le lăsase în ajun. Şi fum ul de ţigară
începea să-l învăluie în nouri albaşjtri, în vreme cc condeiul aluneca. în acelaşi
ritm lin iş tit şi metodic, pe hârtia din faţă, înşirând în lanţuri frumoase şi drepte,
povestea.plină de farmec a vie ţii tr ipeşti şi sufleteşti a ţăranului român. Şi fuma
şi scria, şi scria şi fuma, fâră întrerupere, până ce trebuia să plece la şcoală, la
ora 10 sau 11. După cele două - trei ore de învăţământ, se înapoia obosit,
flămând, pentru ca, după mâncare şi câteva minute dc somn, să înceapă lucrul
din nou. Pe la orele 5 lua cafeaua cu lapte şi ieşea în oraş. Intra la "C lubul
rom ân", locul de convenire a intelectualilor români. Arunca ochii pe ziare, mai
asculta o discuţie, o povestire, mai schimba două - trei vorbe sau juca o partidă
de bilia rd şi iată-1 întors acasă, unde, după cină, se aşeza din nou la masa de
lucru. Câţi trecători întârziaţi. întorcându-se de la locurile de petrecere şi veselie
deşartă, vo r fi zărit târziu noaptea geamul lum inat de la casa părintelui Marian ?
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Şi câţi din cei ce ştiau ce lucra vor fi înţeles ce e munca şi cum se câştigă
numele cel bun în viaţă, pe care nu-l va înghiţi groapa odată cu trupul de
ţărână ? "1.
Sigur că numele bun i-a fost recunoscut, atât de către contemporani, cât
şi de către posteritate. Chiar "M aiestăţile Lor Regele şi Regina României, care
au avut ocazia să cunoască de aproape meritele lui S. Fl. M arian, I-au p rim it
adesea în audienţă, lăudându-i munca şi încurajându-l în persoană"2, au făcut-o,
fiind distins cu ordinul "Coroana României" în gradul de ofiţer şi cu "medalia
jubiliară" Nici nu se putea altfel, dacă ţinem seama că,‘ în acele condiţii grdle ale
vremii sale. Marian a elaborat nu mai puţin de şaptezeci de scrieri de sinteză veritabil tezaur de spiritualitate şi înţelepciune populară, punând bazele unei
monografii a ţăranului român.
"Pe vremea sa - nota Gh. Vrabie în lucrarea Folcloristica română Suceava devine un centru de mare însufleţire ştiinţifică, promovată de un singur
om. Ceea cc astăzi fac institute cu zeci de cercetători, M arian, în condiţii
materiale foarte modeste, a realizat singur o operă grandioasă."3 Operă unică în
felul ei, subliniază acelaşi autor, chiar în folcloristica europeană.
Un prim pas întru cinstirea numelui şi activităţii sale a fost făcut. aici. la
Suceava, în anul 1932 ( la împlinirea a 25 de ani de la moartea celui ce a fost
primit în Academia Română la numai 34 de ani ), din iniţiativa societăţilor
culturale din Bucovina, care au propus aşezarea unei plăci de granit cu următorul
conţinut: "în această casă, câştigată cu condeiul, a trăit şi a lucrat academicianul
Sim ion Florea M arian, care a cules şi a studiat roadele înţelepciunii şi s im ţirii
poporului român."
Apoi, în anul 1935, cu prilejul sărbătoririi a 75 de ani de existenţă a
Liceului "Ştefan cel Mare", s-a ridicat, prin efortul aceloraşi societăţi şi a foştilor
elevi ai acestei ilustre şcoli, un bust al folcloristului, realizat de sculptorul Gh.
Bilan. bust care va fi înlăturat prin "bunăvoinţa" slujbaşilor regimului comunist în
1959, reinstalat un an mai târziu în micul parc din faţa casei, graţie repetatelor
insistenţe pe lângă preşedenţia Consiliului de Miniştri, ale oamenilor de cultură
din zonă.
în tensionata perioadă a celor două războaie mondiale, casa cu
intreaga-i zestre culturală a rămas în grija familiei, moştenitoare de drept fiind
Maria Marian, ultimul copil al preotului, căsătorită din 1922 cu profesorul Mihai
Cărâuşu

1 Liviu Marian. Sim ion Florea Marian. Schiţe biografice. Bucureşti. Inst. de Arte Grafice Carol
Gâbl, 1900, p 17
2 Ibidem. p. 15
3 Gheorghe Vrabie. F olcloristica română. Editura pentru Literatură. 1968, p 214
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în timpul refugiului din anul 1944, familia încearcă să salveze o parte
dintre manuscrise şi dintre cele mai importante cărţi, atât cât a încăput în două
lădoaie. Cărţile şi manuscrisele rămase, în cinci dulapuri, au fost transportate de
prof. Cornel Sorocean la Casa Naţională, unde nu au avut deloc parte de o
soartă fericită. Ca şi cum aceasta n-ar fi fost destul, un ordin, desigur superior,
face ca întreg mobilierul să fie ridicat şi trimis în U.R.S.S., fiind parte
componentă a unei cote de nu mai puţin de 80 de vagoane cu piese de mobilă,
pe care oraşul Suceava a fost obligat să o suporte
De-abia prin martie 1945, de fondul de cărţi adăpostit de-a valma la
Casa Naţională se va ocupa prof. Adrian Petroaie şi viceprimarul Ştefan
Moldovan. întoarsă din refugiu în iunie, acelaşi an, familia găseşte o casă go^lă
şi, în plus, vestea dispariţiei unicului fiu, Constantin, ca prizonier. Din întreaga
bibliotecă a fost recuperată doar o parte din cărţi, iar din manuscrise deloc.
în primăvara anului 1957, la domemorarea a 50 de ani de la moartea lui
Simion Florea Marian, Academia Română propune înfiinţarea unui muzeu
memorial în casa acestuia, în două încăperi. Puţină vreme mai apoi, "cadre cu
răspundere" de la secţia de învăţământ şi cultură a Sucevei propun ( şi
întocmesc şi un plan de sistematizare ), nici mai 'fault nici mai puţin decât
demolarea casei preotului profesor şi construirea, pe acest loc, a Casei de
Cultură a oraşului. Sigur că în faţa acestei aberante realităţi, fam ilia a fost
nevoită să ceară ajutorul Academiei, printr-un memoriu, la care aceasta a
răspuns imediat, după o şedinţă plenară a secţiei de literatură şi folclor, printr-o
adresă către preşedintele Sfatului popular regional Suceava: "S. Fl. M arian, fost
membru al Academiei, se situează printre oamenii de ştiinţă dc mare valoare ai
ţării /.../ şi faţă de rolul cultural şi educativ pe care-l va avea casa memorială "S.
Fl. M arian" pentru oraşul şi regiunea dv. vă rugăm a examina posibilitatea
rectifică rii planului de sistematizare în sensul m enţinerii c lă d irii şi în fiin ţă rii
casei m em oriale"4.
La aceasta se adaugă şi articolul lui George Călinescu din revista
"Contemporanul", apoi numeroase alte memorii semnate de profesori de la
Universitatea "Al. I. Cuza" din laşi5 şi ale intelectualilor Sucevei.
Rezolvarea acestei neplăcute situaţii intervine în 1972, an în care începe
evaluarea şi inventarierea întregii donaţii6 către Muzeul judeţean Suceava.
La 22 iunie 1974 are loc inaugurarea oficială a acestui lăcaş de cultură,
despre care atât de frumos a scris Zoe Dumitrescu-Buşulenga: "A m intrat aici
într-un tărâm al lin iş tii şi a m in tirii. E o casă cu parfum de vechime şi

4 Adresa nr. 18464. din 13. 07. 1963. document nr. 355. mapa 12, din Fondul memorial-documentar
"S. Fl. Marian*.
5 nr. inv. 357, "Documente familiale", mapa 12. Fond "S. Fl. Marian".
® nr. inv. 361, "Documente familiale", mapa 12. Fond "S. Fl. Marian".
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autenticitate neschimbată dc o sută dc ani. Viaţa dc sacrificiu şi muncă a
preotului Sim ion Florea M arian şi a fam iliei sale sc vede limpede în fiece colţ al
acestui m ic univers carc a fost unul din cele mai active ccntre dc cultură în
vechea Bucovină. Instructivă şi emoţionantă, atmosfera ne poartă înapoi spre
vremea dc dem ult într-un fel unic."7
Expoziţia memorial - documentară din cele două încăperi a fost
reorganizată. în 1979. după moartea donatorilor, după o nouă tematică
structurată pe o fidelă prezentare a punctelor de primă importanţă ale biografiei
şi operei lui Marian, după cum urmează:
1.
2.

Universul copilăriei în vatra etnofolclorică din llişeşti;
Gimnazist la Suceava. Primele culegeri de folclor sub influenţa concepţiei lui
V asile Alecsandri;
3. Pe urmele lui Avram lancu în Transilvania; lărgirea studiului folcloric;
4. Student teolog la Cernăuţi; debutul în folcloristică;
5. Preot la Şiret. Intensificarea contactelor cu Academia Română; orientarea
spre etnografie, sub incidenţa concepţiei lui B. P. Hasdeu. Primirea la
Academie;
6. Profesor la gimnaziul cezaro - crăesc din Suceava. Opere fundamentale în
domeniul etnografiei,
7. Legături culturale cu alţi folclorişti şi etnografi;
8 Recunoaşterea internaţională a folcloristului şi etnografului bucovinean;
9. Activitatea în plşn social ( Societatea "Şcoala română", Clubul Român,
"Revista p olitică "); activitatea în planul politico - naţional;
10. Creaţii literare şi istorice.
in întregul ei, expoziţia memorială grupează materiale documentare şi
fotocopii, publicaţii periodice şi ediţii princeps, obiecte personale şi mobilier
divers, fotografii de familie şi icoane populare, tablouri în ulei şi minunate
acuarele, broderii de epocă şi covoare bucovinene. Şi, desigur, acea deosebită
atmosferă, care l-a determinat pe criticul Ion Rotaru să noteze: "A m intrat în
această casă ca într-o Biserică"8.
Fondul documentar, rezervat cercetătorilor şi specialiştilor, se compune
din peste 10.000 volume ( care au aparţinut folcloristului, lui Liviu Marian, lui
Mihai Cărăuşu, precum şi altor donatori: Dragoş Vitencu, Dumitru Florea-Rarişte
ş.a. ), peste 450 colecţii de reviste şt ziare ( din care 150 sunt numai din
Bucovina ), manuscrise ( din care material inedit ce ar putea forma conţinutul

FONDUL MEMORIAL-DOCUMENTAR "SIMION FLOREA MARIAN”

553

altor aproximativ 25 de volume9 ), corespondenţă de la personalităţi marcante
ale culturii româneşti şi străine10, documente familiale, culturale, istorice şi
numeroase fotografii-document.
Din noiembrie 1992 este deschisă vizitatorilor şi expoziţia permanentă
"Liviu Marian"11 - reconstituire documentară a vieţii şi activităţii acestui valoros
scriitor bucovinean, despre care s-a vorbit atât de puţin12.
Această casă, peste al cărei prag au trecut personalităţi culturale,
oameni de litere, oameni de ştiinţă, artişti, academicieni ( A. D. Xenopol. Ion
Bogdan, G. Bogdan-Duică, T T. Burada, G. Musicescu, C. I. Istrati, G. Weigand,
M. Sadoveanu, Şt. O. losif, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Ion Minulescu şi
foarte mulţi alţii ), este singura casă memorială din întreaga ţară deschisă în
memoria unui folclorist Şi nu a oricărui folclorist, ci a aceluia care a fost, fără
tăgadă, "duhovnic adevărat şi strajă a rom ânism ului"13.

LE FOND M EM O R IA L-D O C U M EN TA IR E "SIM IO N FLOREA M ARIAN"
- resume Le Fond memorial-documentaire "Simion Florea Marian", ouvert le 22 juin 1974,
a ete organise dans "la maison gagnee avec la plume" par le grand etnographe et
folkloriste, achetee avec l’argent obtenu du Prix "Năsturel Herescu", accorde par
l'Academmie Roumaine en 1883 pour l'ouvrage L'Ornithologie populaire roumaine. Le
pretre S. Fl. Marian a habite dans cette maison depuis 1884 et jusqu'a la fin de ses jours,
en 1907 - a peu pres un quart de siecle de fertile activite culturelle.
La maison, l'une des plus anciennes de Suceava, datant du XVIII - e siecle,
abrite aujourd'hui un patrimoine memorial et documentaire d'une grande valeur, reparti
en six pieces, a partir par l'exposition memoriale ( qui presente les moments essentiels
de la biographie et de l'oeuvre de Marian, dans le contexte de la recherche folklorique et
etnographique roumaines de la fin du siecle passe ) et en terminant avec la bibliotheque

9 Mircea Fotea. S im ion F orea Marian, fo lc l ris t şi etnograf. Editura Minerva. Bucureşti. 1987, p
187
10 O selecţie din scrisorile primite de către S Fl. Marian in perioada 1867 - 1907 a fost publicată în
volumul S im ion Florea Marian şi corespondenţii săi. ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu şi Petru
Froicu. apărut la Editura Minerva. Bucureşti. 1991
1 1 deschisă la data de 25 noiembrie 199C, când s-au comemorat 50 de ani de la moartea
scriitori.lui
12 Un foarte important studiu asupra activitâtii lui liv iu

Manan îl face Traian Cantemir.

Tem peram ent şi creaţie la Liviu Marian în Anuarul Muzeului Bucovinei. XVII - XVIII - XiX. 1990
- 1991 - 1992, p. 506
7 consemnare făcută in Cartea de Onoare a Fondului memorial-documentar, in aprilie, 1984
® consemnare făcută în Cartea de Onoare, la 2 noiembrie 1984

Lconida Bodnărescu. Sim eon Flcfrea Marian şi ceilalţi..., in Făt-Frumos, an VII. nr. 1 - 2, 1932,

P 103
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qui contient plus de 10.000 volumes. des publications roumaines et etrangeres, des
manuscrits. de la correspondence, des documents culturels, historiques et de familie.
Par tout ce qu'il represente en tant qu'etablissement culturel. le Fond memorialdocumentaire "Simion Florea MariarC s'inscrit comme une des institutions les plus
valeureuses. dans l'ensemble spiritue^ et historique de la Bucovine et de tout le pays.
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E F E C T U L R A Z E L O R G A M M A ÎN S T O P A R E A
A T A C U L U I M IC R O B IO L O G IC
C O R N E L IA U N G U R E A N

Prezenta lucrare se vrea o semnalare a unei metode nedestructive de .
stopare a unui atac masiv de fungi prin metoda iradierii cu raze Gamma.
Obiectul acestei interventii îl constituie ansamblul celor şase icoane
împărăteşti datând din secolul al XVI - lea prove .ind de la biserica Mănăstirii
Humor ( judeţul Suceava )
Icoană împărătească "Maica Domnului cu Pruncul" - inv. 246
Icoană împărătească "Deisis" - inv. 245, .
Icoană împărătească "Arhanghelul Mihail" - inv. 249;
Icoană împărătească "Deisis" ( repictată ) - inv. 247
Icoană împărătească "Maica Domnului cu Pruncul" ( repictată ) - inv. 248;
Icoană împărătească "Adormirea Maicii Domnului" - inv. 250.
Atât suportul de lemn original cât şi stratul pictural al icoanelor au fost
grav afectate în urma unui atac masiv de fungi ( ciuperci şi mucegaiuri ),
rezultatul creşterii accentuate a umidităţii în urma numeroaselor precipitaţii
abundente din anul 1991, care au influenţat nefavorabil microclimatul în care au
fost expuse şi păstrate icoanele în vitrine necorespunzătoare, plasate în
pronaosul bisericii şi care nu au permis ventilarea în mod satisfăcător.
Condiţiile de microclimat ( temperatură şi umiditate fluctuantă ) au
favorizat dezvoltarea atacului de fungi, extins pe fondul numeroaselor substanţe
organice care au intrat in compoziţia tehnicii originale de pictură, cât şi a
suportului de lemn ( lignină, cleiuri animale e tc .).
Urmele atacului de fungi se evidenţiază în mod deosebit pe urma
punctelor de condens, pe direcţia crachelurilor stratului picturai, ceea ce denotă
că atacul s-a produs in profunzimea acestuia, cât şi sub formă de pete
neregulate răspândite pe suprafaţa peliculei de verni protector.
Datorită proceselor fizico- - chimice care s-au produs în urma acestui
atac de fungi, stratul pictural a suferit numeroase degradări ireversibile precum:
fragilizarea cu pierderea parţială sau totală a rezistenţei mecanice a lemnului
din suportul original;
decolorarea pigmenţilor - proces chimic ireversibil;
opacizarea peliculei de verni protector;
pierderea lizibilităţii imaginii pictate etc.
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Este necesar să menţionăm că atacul de fungi a reactivat pe cel al
insectelor xilofage, ale căror orificii de zbor, de dată recentă sunt vizibile pe toate
cele şase icoane. Acest fenomen nu face decât să agraveze o dată în plus
starea de degradare foarte avansată a icoanelor, ceea ce a impus o intervenţie
corespunzătoare de stopare a atacului biologic activ mai sus menţionat.
Un fungicid ideal pentru pictură ar trebui să răspundă la următoarele
condiţii:
- spectru larg de acţiune în condiţii de concentraţie scăzută.
- stabilitate în soluţie;
- tensiune de vapori scăzută;
- stabilitate în timp;
neutralitate fizică şi chimică fată de componenţii picturii, în special absenţa
reacţiei acide;
caracter hidrofob;
calităţi estetice deosebite ca invizibilitate, lipsa acţiunii asupra culorilor şi a
texturii picturii etc.. condiţii care îl fac destul de greu de găsit.
Lista substanţelor biocide care pot fi folosite se reduce simţitor,
recomandabile şi testate din aceste puncte de vedere fiind la nivelul cunoştinţelor
actuale şi^al practicilor de restaurare de la noi următoarele:
formolul - care prezintă inconvenientul de a insolubiliza cleiurile animale;
ortofeni.lfenolul şi pentaclorfenolatul - care reacţionează cu pigmenţii pe bază
de cupru
Luând în considerare aceste inconveniente, cât şi formele de degradare
a icoanelor ca:
desprinderi de grund, peliculă de culoare, pânză sub preparaţie, peliculă
verni protector cu pierderea parţială sau integrală a acestuia:
- desprinderi oarbe cu pierderea aderenţei stratului pictural ( sub formă de
acoperiş în două ape ) de mare amploare;
fisuri, cojituri şi cracheluri ale stratului pictural;
pierderea integrităţii şi rezistenţei mecanice a lemnului din suportul original,
prezente la toate cele şase icoane, s-a impus schimbarea metodei de
aezinfecţie tradiţională.
Am optat, datorită considerentelor anterior menţionate pentru o metodă
de sterilizare care să nu prezinte efecte secundare asupra stratului pictural şi
suportului de lemn constând din expunerea la iradierea cu raze Gamma.
Operaţia a fost executată în cadrul Laboratorului "Betatron - R O M l'PS" Suceava, în condiţii tehnice corespunzătoare şi cu asistenţă de specialitate.
Cunoscut fiind că doza minimă pentru a ucice flora microbiologică este de 0,5
Mrad s-a efectuat o expunere a icoanelor schemei din fig. 1.
in acest scop s-a utilizat ca sursă radioactivă izotopul de Iridiu 192. cee-i
ce înseamnă că nu a fost folosit ca sursă un generator de raze X. radiaţiile au
fost obţinute prin fuziune liberă, din care rezultă raze Gamma.
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Radiaţiile Ir 192 au un spectru de energie cuprins între 0,3 - 0,6 MeV,
reprezentată de o cantitate discretă de energie fără masă sau sarcină electrică
care se propagă ca o undă.
Expunerea icoanelor s-a efectuat timp de 40 minute la o distanţă de un
metru faţă de sursa radioactivă cu amplitudinea de 14 Ci ( Curie ) cunoscute fiind
rezultatele experimentale efectuate de laboratoarele de profil din Italia, Franţa,
Germania în acest domeniu, conform bibliografiei anexate.
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L'E FFET DES RAYONS G A M M A DANS LE STOPPAGE DE L'A TA Q U E
M ICR O BIOLOG IQUE
- resume Le travail que voici se presente pour signaler une methode non destructive de
stoppage d'une attaque active de fungi par la methode de l'irradiation aux rayons
Gamma. appliquee a un groupe de six icones datant de XVI - e siecle et faisant pârtie du
patrimoine du monastere de Humor.
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Fig. 1. - Dispozitivul folosit pentru iradiere

M IH A IL J E L E S N E A C

360

Lucrările de conservare efectuate relativ recent asupra unui lot de
obiecte din metal aparţinând episcopiei Romanului au prilejuit efectuarea unor
observaţii privitoare la starea de conservare şi la modul de execuţie artistică şi
calitativă a bunurilor din patrimoniul cultural naţional aflate în depozitul de artă
medievală de la Roman.
Aceste observaţii se referă în special la piesele de artă din metal aflate
într-un număr relativ mare ( circa 50 piese ) şi de a căror conservare ne-am
ocupat în mod direct.
De la bun început se poate remarca faptul că aceste obiecte au fost
lucrate dintr-o gamă de metale, eterogene ca folosinţă şi execuţie, precum şi ca
natură a materialului din care au fost executate. Astfel se poate opera o
clasificare a lor după două direcţii:
1 după natura materialului din care s-au confecţionat piesele se pot distinge
două categorii:
a.) piese confecţionate din metal preţios ( argint sau argint aurit ), unele
purtând marcă de calitate, iar altele nu - aflându-se sub limita normelor pentru
metale preţioase - amintim aici potire, engolpioane, cădelniţe, cruci ferecate,
tăvi, sfeşnice, diptice, toate diferit decorate şi
b.) piese confecţionate din aliaje ale cuprului ( alamă sau bronz ), puţine la
număr de altfel, fiind vorba de un clopot, potire din alamă argintată, medalii.
2 după întrebuinţarea acestor piese amintim aici obiectele folosite in cultul
ortodox: potire, tăvi, discuri, stelute, cădelniţe, linguri, copii, sfeşnjce, cruci şi
engolpioane arhiereşti, anexe vestimentare: nasturi de argint aurit, paftale şi
decoraţii in diverse grade care au aparţinut unor personalităţi monahale:
Coroana României şi Steaua României.
Majoritatea acestor piese sunt datate în secolul al XIX - lea şi au diferite
surse de provenienţă.
Piesele au o cizelură fină şi o ornamentaţie din filigran şi I sau incizii în
forme geometrice sau florale, conferirîd acestora un aspect foarte plăcut.
Organizarea şi păstrarea obiectelor de metal în acest depozit a fost
realizată în vitrine semietanşe, care oferă condiţii destul de bune de etalare şi
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păstrare, dar care nu asigură totuşi o izolare totală faţă de praf, fapt care a impus
măsura de a acoperi aceste vitrine cu o pânză neagră pe toată suprafaţa.
O parte din obiectele de metal existente în depozit, provenite de la
diverse parohii din judeţul Neamţ, prezentau urme lăsate pe suprafaţa lor de la
utilizarea de-a lungul timpului, cât şi la condiţiile vitrege de păstrare: depozite de
praf şi murdărie, substanţe organice, produşi de coroziune.
Este cunoscut că argintul pur ( Ag fin ) este prea moale pentru a fi lucrat,
de aceea el este aliat cu alte metale, dobândind astfel calităţile convenabile
scopurilor propuse. Aliajele argint - cupru sunt cele mai folosite pentru
confecţionarea bijuteriilor, decoraţiilor, obiectelor de artă decorativă.
Se ştie că în funcţie de cantitatea procentuală ( sau ra p o rtu l) din aliaj al
argintului se apreciază preţiozitatea materialului din care este confecţionat
obiectul, raport numit TITLU la mie. in cazul obiectelor de la Roman acest titlu
este cuprins între 840%o în cazul argintăriei de cult şi 916%o în cazul decoraţiilor.
La temperatura camerei argintul nu reacţionează uşor cu oxigenul, însă
un strat subţire de oxid de argint se formează totuşi, strat care protejează
metalul de atacurile ulterioare.
în cazul compuşilor, argintul participă ca ioni monopozitivi. in aer umed
absorbţia oxigenului pe argint este însoţită de absorbţia simultană a moleculelor
de apă. in această situaţie este favorizată de apă combinarea ionilor de argint cu
ionii de sulfură sau clorură formându-se clorura de argint ( de culoare alb murdar - cenuşie ) sau sulfura de argint ( de culoare neagră ), produşi insolubili
în apă şi stabili la temperatura camerei. De aici concluzia că argintul expus în
atmosfera oraşelor ( în cazul nostru la Roman - vezi Laminorul de ţevi ) îşi
pierde repede strălucirea prin formarea la suprafaţă a unei pelicule fine de
sulfură de argint. Sulfura din atmosfera oraşelor se poate găsi sub formă de
hidrogen sulfurat sau bioxid de sulf provenit din gazul industrial sau de la coşurile
locuinţelor, prezenţa acestuia accentuându-se pe timp de ceaţă.
Sărurile de argint insolubile în apă, în principal clorura de argint şi sulfura
de argint sunt solubile în acizi concentraţi şi în soluţiile multor compuşi (
amoniac, tiouree, cianura de potasiu, complexon etc. ) cu care ele formează
complecşi stabili. De aceea conservarea argintăriei de epocă modernă ( cazul
•celei df la Roman ) nu ridică probleme deosebite pentru un restaurator.
Problema care se pune şi de care trebuie ţinut seama este aceea a neutralizării
cât mai corecte a obiectelor după tratamentul chimic şi a uscării lor cât mai bine.
ştiind că apa, oxigenul şi sulful din aer pot crea o nouă peliculă fină de sulfură de
argint pe suprafaţa piese:.
Literatura de specialitate oferă o gamă destul de largă de posibilităţi de
curăţire a argintului acoperit cu produşi de coroziune la care nu ne vom refer'
mărgmindu-ne la prezentarea metodei aplicate de noi în cazul argintăriei de la
Roman
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Se impune totuşi precizarea că în unele cazuri când sulfura de argint de
culoare neagră şi stabilă la temperatura camerei, în peliculă subţire şi uniformă
crează pe suprafaţa obiectului un strat protector, sau când această sulfură a fost
aplicată deliberat pe obiect, cazul decoraţiei în tehnica NIELLO ( potirul de la
Roman ) sau a argintului de Tuia - care are aplicat un strat mai gros de sulfură aceste pelicule sunt şi trebuie sâ fie păstrate ca patină nobilă a argintului,
inlăturarea sulfurii de argint se face numai în cazul obiectelor acoperite cu o
peliculă neuniformă sau care accidental a acoperit unele elemente decorative de
detaliu ori de fineţe pe suprafaţa obiectului
Metoda de conservare aplicată argintăriei de la Roman este cea
experimentată în Laboratorul de la Suceava pe parcursul mai multor ani, cu bune
rezultate, pe diverse obiecte şi care conferă acestora un aspect plăcut în
expunere şi o bună stabilitate în timp - nu a necesitat intervenţii pe parcursul a
opt ani. Metoda constă în degresarea minuţioasă a obiectelor înainte de
tratamentul chimic în solvenţi organici ( în cazul obiectelor de la Roman s-a
folosit diluantul D 002 ) după care obiectele au fost introduse într-o soluţie de
Complexon ( pH = 10,5 ) în care s-au adăugat câteva picături de amoniac şi
circa 100 ml detergent lichid neionic ( Romopal LN-10 ). După zece minute
obiectele au fost scoase şi periate cu o perie de păr sub jet de apă caldă,
repetându-se operaţia până la îndepărtarea totală a produşilor de coroziune, in
cazul potirului decorat cu NIELLO curăţirea s-a făcut fără a ’ altera acest
ornament. Uscarea s-a făcut prin ştergerea cu o bucată de cârpă moale,
imersare în alcool etilic absolut şi uscare lentă la temperatura camerei timp de
trei zile. După uscare obiectele au fost peliculizate prin pensulare cu lac
nitrocelulozic ( N itra m a t) în peliculă fină şi impermeabilă care conferă pieselor
Stabilitatea în timp.
După terminarea tratamentelor de conservare obiectele au fost aşezate
în vitrine, respectând normele privind păstrarea patrimoniului cultural naţional şi
au fost făcute recomandările necesare, care se impun pentru întreţinerea lor în
continuare.
•
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OB SERV ATION S R E C U E IL L IE S LORS D EST R A V A U X DF. RESTAURATION
DES OBJETS EN MET AL DU DEPOT DE RO M A N , D EPARTEMENT DE
NEAMŢ
- resume •
L'ouvrage presente les facteurs de l'environnement qui influent directement la
corrodation des alliages d'argent et de cuivre dans les conditions de l'industrialisation
moderne.
On presente egalement, de maniere succinte, la methodologie de travail
appliquee dans la consorvation d'objets de culte en metal, du patrimoine culturel
naţional, appartenant au centre eparchial de Roman, departement de Neamţ.

563

H IP O C L O R IT U L DE S O D IU Ş I E F E C T E L E U T IL IZ Ă R II L U I
ASU PR A T E X T IL E L O R E T N O G R A F IC E
L ID IA M O R O Ş A N , V IO R IC A L A V R IC

in planul de restaurare şi conservare al laboratorului de textile din ultimii
ani, ponderea au consti&it-o obiectele etnografice din colecţiile muzeelor din
judeţ. Ca genuri de obiecte amintim: cămăşi femeieşti, ştergare, minişterguri,
scoarţe etc..
Pentru confecţionarea acestor obiecte s-a folosit o gamă largă de
materiale, de natură diferită, ceea ce ridică probleme deosebite în ceea ce
priveşte aplicarea tratamentelor de curăţire.
Orice metodă aleasă în restaurare prezintă atât avantaje, cât şi
dezavantaje, aici având de-a face cu materiale aflate deja într-o fază mai mică
sau mai mare de degradare şi îmbătrânire. De aceea, trebuie judecate şi alese
acele metode care avantajează cel mai mult opere de artă, respectând, totodată,
principiile conservării şi restaurării.
Ponderea cea mai mare a deteriorărilor cu care ne-am confruntat, la
obiectele etnografice, atât la restaurare cât şi la conservare, au constituit-o
difuziunile masive de colorant, alături de care am întâlnit o murdărire generală,
pete de rugină, pete neidentificate.
Migrările de colorant sunt prezente îndeosebi pe cămăşile femeieşti,
piese de port care prin natura lor au fost supuse la spălări repetate şi în condiţii,
probabil, diferite între ele.
,
Acest tip de deteriorări intră în marea clasă a petelor oxidabile, ele fiind
rezultatul dislocării coloranţilor în ţesături. Există două clase generale de
decoloranţi larg răspândiţi:
- decoloranţi cu grupă peroxidică, utilizaţi atât pentru materialele celulozice,
cât şi pentru cele proteinice;
'
- decoloranţi pe bază de clor, folosiţi mai ales în cazul materialelor celulozice.
Pânza suport întâlnită la obiectele etnografice de tipul "cămaşă
femeiască" este de natură celulozică, pe care au fost aplicate motive brodate cu
fire proteinice sau celulozice colorate sintetic sau vegetal, paiete ( în general
aliaje de cupru ), fir metalic ( bandă de aliaj de cupru sau foiţă de cupru aliată ) şi
mărgele.
întâlnind o asemenea varietate de fibre textile se pune problema
alegerii acel oxidant care să scoată colorantul difuzat în ţesătura celulozică
suport, fără a «uf-Cia colorantul din firele de broderie.
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Apa oxigenată are acţiune de decolorare şi de albire, atât pentru fibrele
celulozice, cât şi pentru cele proteinice ( acestea din urmă fiind colorate în cazul
nostru ). deci nu răspunde scopului urmărit de noi. Mai menţionăm că acţiunea ei
are loc în soluţii alcaline ( pH = 8,5 - 11 ) şi temperatura de 85 - 90°C. condiţii
care, de asemenea, nu pot fi aplicate în cazul bunuri'or de patrimoniu.
Folosirea doritului de sodiu în finisarea textilă prezintă un interes
deosebit datorită efectului foarte bun de alb. vitezei mari de albire, precum şi a
acţiunii oxidante selective a fibrei, menajând-o într-o oarecare măsură. Se
lucrează în mediu acid, la pH = 3 - 4 şi temperatură de 70 - 90°C, folosind
substanţe tampon. Greutăţile semnalate la folosirea doritului sunt cele provenite
din agresivitatea soluţiilor de clorit faţă de metale, inclusiv oţeluri inoxidabile,
precum şi cele de ordin sanitar, legate de acţiunea toxică a doritului de sodiu.
Un bun decolorant, utilizat pe scară largă în industrie este hipocloritul
de sodiu, un oxidant puternic, dar a cărui acţiune este strâns legată de
concentraţie, temperatură, durată şi pH. Din punct de vedere chimic, NaOCI este
sarea de sodiu a acidului hipocloros. jn procesul de albire intervine reacţia de
hidroliză:
NaClO + H20 ----- > NaOH + HCIO
Acidul hipocloros decolorează pigmenţii după schema:
Cl OH
O

I I

M

R-CH=CH-R' + H C IO ----- > R -C H -C H -R '----- > R-CH-CH-R1+ HCI
Concentraţia de HCIO rezultat din reacţia de hidroliză nu este mare,
astfel încât şi din reacţia de descompunere rezultă puţin oxigen activ. Acesta
este consumat prin oxidare, ceea ce’ favorizează formarea de noi cantităţi de O
activ şi HCI, iar pH - ul băii, alcalin iniţial datorită NaOH rezultat din reacţia de
hidroliză. tinde să scadă. De aceea se menţine un pH = 10, care să avantajeze
atât componenţa celulozică, cât şi cea proteinică, cu ajutorul Na2C 0 3, ca
substanţă tampon.
Literatura de specialitate menţionează influenţa mai^puţin dorită a unor
catalizatori, cum ar fi unele metale ( Cu, Fe, Ni, Co ) şi oxizii lor care măresc
viteza de descompunere a soluţiei de NaCIO. neparticipând însă la reacţie.
in ceea ce priveşte degradarea celulozei in funcţie de condiţiile de
reacţie, pot apşre două tipuri de degradări:
1. scăderea gradului de polimerizare ( se produce sub acţiunea hidrolitică a
acizilor, a apei la temperatură şi presiune ridicată, acţiune mecanică
energică - măcinare, ultrasunete sau la acţ i nea oxidanţilor, ca fenomen
paralel cu oxidarea grupelor OH )
2. sensibilitate crescută la acţiuni ulterioara [ gradul de polimerizare
rămânând neschimbat ) se produce s ib acţiunea oxidanţilor. Se
formează astfel un amestec de oxiceluloze, deci de produşi de oxidare ai
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celulozei la gruparea alcoolică primară, secundară sau la grup.ir<>.i
aldehidică terminală, conform reacţiilor:
Cel-CH2O H ----- > C el-C H O ----- » Cel-COOH
71 Cel-CHO — -> Cel-COOH
Cel-CH—
j
OH

id C e l-C -0 ----- > Cel-COOH

C el-C H O ----- > Cel-COOH
in ceea ce priveşte acţiunea NaOCI asupra lânii, menţionăm că el este
folosit în concentraţii mari în procedeele de finisare pentru neîmpâslire a lânii, în
mediu alcalin ( resp. pH = 6 - 9 V Aceste procedee urmăresc, pe baza aceluiaşi
mecanism de micşorare a contractibilităţii şi de reducere a ondulaţiilor fibrei cu
Na 2 C 0 3 , fixarea de suprafaţă şi mărirea stabilităţii dimensionale Degradarea
chimică a lânii se reflectă. în special, în conţinutul de tirozină şi cisteină, eliberate
orin distrugerea legăturilor laterale. Aceşti aminoacizi sunt foarte reactivi ca
urmare a grupelor fenolice care se găsesc în tirozină şi a legăturii S-S din
cisteină.
Degradarea fibrelor celulozice ca şi a celor proteinice poate fi stabilită
prin:
•

•

•

metode microscopice
bumbac - metoda "capului de ciucercă" ( procedee de gonflare cu NaOH
şi vopsire ); fibrele nedegradate chimic ca şi cele degradate mecanic dau
aceste reacţie. Cele degradate chimic nu dau această reacţie.
lână
- metodele cu preparate microscopice folosesc coloranţi care
aplicaţi pe fibre dau zone n a i intens sau mai puţin colorate. în funcţie de
măsura degradării ( cu sare de diazoniu, cu cupru etnendiamină e tc .) sau
metoda cu colorare fluorescentă
metode chimice
bumbac - stabilesc modificările suferite de molecule de celuloză în timpul
degradării ( cantitativ şi calitativ ) folosind reacţii de culoare, cu diferiţi
reactivi ( Nessler, Albastru de Berlin, reacţia cu soluţie amoniacală de
AgNO.-} etc.
lână
- se folosesc reacţii coloristice cp care se identifică degradarea
lânii: sarea de diazoniu, reacţia biuretului. reacţia xantoproteică etc.
metode optice pentru lână
- determinarea spectrofotometrică a conţinutului de cistină şi
tirozină;
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- determinarea conţinutului de acid cisteic prin electroforeză pe
hârtie şi colorimetrie.
•
m etode v â sco zim e trice pentru celuloză
- determinarea gradului mediu de polimerizare al unei soluţii:
cuproamoniacală, cupruetilendiamină. emulsie de xantogenat, în
complexul tartric al fierului etc. cu vâscozimetrul Ostwald, Hoppler etc..
Pentru a stabili concentraţia optimă a NaClO cu care săobţinem
şi
efectul de eliminare a difuziunilor de .colorant, dar şi o degradare minimă a
suportului textil, am efectuat următoarele probe:
S-a lucrat cu eşantioane de ţesături vechi de 50 - 80 ani cu compoziţiile:
bbc / bbc; in / bbc; in / in; cânepă / cânepă şi fire din lână şi mătase artificială
care au fost tratate în condiţii diferite şi anume:
concentraţia NaClO
0,5%
1,0%
1,5%
( concentraţia este exprimată în ml. sol. NaClO de 150 g CI' / 1la 100 g m aterial)
durata
10 min.
20 min. 30 min.
temperatura = 20°C
pH = 10, stabilizat cu Na 2 CC>3 .
După tratarea în soluţie de hipoclorit, probele au fost spălate foarte bine,
până la pH neutru, după care a urmat o acidulare cu 3% acid acetic la pH = 5, 5 6; 15 minute la 30°C, tratament care urmăreşte fixarea şi înviorarea culorilor din
broaerie. Au urmat spălări foarte bune până la neutralizare, zvântare în hârtie
sugativă şi uscare lentă.
Probele astfel tratate, ca şi cele martor, au fost tăiate în epruvete de
dimensiuni 200X50 mm, la care s-a măsurat rezistenţa la ruperea şi alungirea la
rupere la dinamo îetrul pentru ţesături. Acelaşi lucru s-a făcut şi pentru fire la
dinamometrul corespu.- ă or.
Totodată, s-au fă c u şi determinări calitative ale degradării materialelor
prin probe chimice de culoare
• Albastru de Berlin ( culoare albastru spre gri a p ro b e i)
• Reactiv Nesslej- ( culoare galben - portocaliu spre g r i)
Aceeaşi culoare şi de aceeaşi intensitate s-a observat însă şi la proba
martor, confirmare a faptului că s-a lucrat cu materiale aflate deja într-o anumită
fază de deteriorare.
in ceea ce priveşte rezistenţa la rupere şi alungirea probelor datate faţă
de proba martor, se observă diferenţe foarte mici ale valorilor acestora. Deci,
condiţiile de tratare răspund scopului urmărit, neproducând degradări sesizabile
ale materialelor. Din contră, s-a observat o creştere uşoară a rezistenţei la
rupere şi alungirea ţesăturilor celulozice şi a firelor de mătase artificială, ceea ce
duce la concluzia că soluţiile folosite acţionează asemănător unui lubrifiant,
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permiţând alunecarea lanţurilor macromoleculare, unele pe lângă altele, din
momentul tensionării până în momentul ruperii.
!n ceea ce priveşte valorile rezistenţei la rupere şi alungirii firelor de lână,
acestea sunt puţin coborâte pentru firele tratate faţă de firele etalon.
Corelând toate aceste rezultate, la Laboratorul din Suceava am adoptat,
în cazul pieselor etnografice care prezintă difuziuni de colorant, metoda de lucru
cu soluţie de NaClO 1%, timp de 20 min., temperatura de 20°C şi pH = 10.
Datele mai exacte ca şi probele stau la dispoziţia celor interesaţi, mă
refer mai ales la colegii de la textile.
In ceea ce priveşte evoluţia în timp a pieselor astfel tratate, noi nu am
avut posibilitatea de îmbătrânire artificială, dar ne-am propus, pentru viitor, să
revedem odată cu controlul stării de conservare al pieselor din depozite şi
colecţii, şi aceste lucrări.

LE HYPO C HLO RITE DE SODIUM ET LES EFFETS DE SON U TILISA TIO N
SUR LES TISSUS ETHNOGRAPHIQUES
- resume L'ouvrage que voici met en lumiere les deteriorations les plus frequentes des
objets ethnographiques, des chemises surtout. les class^s de decolorants utilises pour
faire disparaître les taches oxidables. tout comme l'action du hypochlorite de sodium sur
les tissus a fibres cellulosiques.
On a egalement 6tabli les indicateurs de concentration. de temps, de pH et de
temperature de la solution de hypochlorite de sodium, au cas de son utilisation dans le
processus de restauration et / ou conservation des textiles ethnographiques.
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P R O C E D E E ŞI M E T O D E A P L IC A T E ÎN R E S T A U R A R E A
O B IE C T E L O R DE C U L T D E L A M Ă N Ă S T IR E A C O T R O C E N I
ÎN C A D R U L L A B O R A T O R U L U I D E L A S U C E A V A
M IH A IL J E L E S N E A C

î anul 1989, în cadrul Laboratorului de restaurare metal de la Suceava
au fost restaurate un număr de 39 de piese din colecţia de obiecte de cult de la
Cotroceni: sfeşnice, candele, potir, discos, cădelniţă, cruci de mână şi de masă,
anaforniţâ, chivot, miruitor, tiplotă, paftale, inel, cununii.
Majoritatea pieselor provin din daniile făcute de voievodul Şerban
Cantacuzino ( secolul XVII ), încadrându-se în stilul brâncovenesc, decorate cu
motive florale baroce, întrerupte din loc în loc de stema Cantacuzinilor - acvila
bicefală. Materialul din care au fost executate piesele au fost tabla de argint şi
argint aurit ( vermeille ) prelucrate prin batere şi cizelare la cald.
Aceste piese au suferit de-a lungul timpului o serie de degradări fizico mecanice şi chimice care au influenţat în mod vizibil starea lor de sănătate cât şi
aspectul lor estetic.
Astfel,
datorită
unor depozitări şi
manipulări
necorespunzătoare, piesele au fost supuse unor deteriorări fizico - mecanice deformări, înfundări, fisuri, zgârieturi, rupturi, cu pierderi de material de
constituţie precum şi o stare de fragilizare avansată a metalului datorită
îmbătrânirii argintului din aliaj.
Degradările chimice au fost datorate fluctuaţiilor mari de microclimat
( umiditate relativă, temperatură şi praf, precum şi a noxelor atmosferice ) au dus
la apariţia de zone acoperite cu produşi de coroziune ai argintului şi cuprului din
aliaj
( sulfaţi ai argintului, clorură de argint, sulfuri ale argintului, carbonaţi şi
cloruri-de cupru etc. ). De asemenea, piesele au fost acoperite în totalitate de
praf, acumulat în timp.
Investigaţiile fizico - chimice au pus în evidenţă compoziţia şi calitatea
metalului cât şi natura produşilor de corozyjne. De asemenea au fost efectuate
investigaţii m ac'o şi microscopice asupra tehnicii de execuţie a pieselor şi care
au pus în evidenţă o serie de intervenţii anterioare asupra lor, intervenţii destul
de grosolane, la candele şi cădelniţe.
in procesul de restaurare propriu-zis s-a impus demontarea în părţi
componente a pieselor.
Toate piesele au suferit un tratament umed de degresare şi înlăturare a
depozitelor de murdărie în solvenţi organici - toluen - prin imersie şi periere.
După degresare a urmat tratamentul chimic tot prin imersie şi periere executat în
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soluţie de 4% EDTA ( Complexon III ) la o temperatură de 30° C până la
înlăturarea totală a produşilor de coroziune. După terminarea tratamentului
chimic, piesele au fost spălate prin periere cu detergent neionic, sub jet de apă
caldă precum şi o neutralizare în apă deionizată şi urmată de uscare forţată în
etuvă la temperatura de 150° C. timp de mai multe ore, când s-a produs şi o
recristalizare a argintului din aliaj.
După terminarea curăţirii chimice şi uscare, piesele au fost supuse unui
tratament mecanic de refacere a liniarităţii la cald prin ciocănirea cu ciocane şi
matriţe din lemn ( după p ro fil), înlăturarea zgârieturilor prin abrazări fine ( lână
de oţel, fibră de sticlă şi polipanto la MTS-5 ). Pentru consolidarea şi
completarea lipsurilor s-a folosit procedeul sudurii cu aliaj de lipit viplă ( procurat
de la Oficiul farmaceutic ), aliaj care s-a pretat bine Ia acest procedeu.
Consolidările s-au efectuat cu brenerul de sudură construit special pentru acest
scop. Aparatul de sudură constituie o adaptare a suflaiului b j fierului la nevoile
restaurării Are avantajul că se foloseşte direct amestecul carburant ( butan şi
a e r ) prin introducerea în circuit a dozatorului de amestec; reglarea jetului flăcării
se realizează prin robinetul venturi; aparatul este uşor manevrabil. Elementele
componente ale aparatului, brener şi dozator, sunt prezentate în figura 1. Ca
„sursă energetică este folosit butanul obţinut de la o butelie de uz gospodăresc
cât şi o sursă de aer care provine de la o cameră auto sau de la o turbină
Akerman.
Elementele lipsă, indispensabile integrităţii piesei ( zale de la n ţ) au fost
confecţionate din sârmă de viplă sau nichelină împletită, după caz, iar
elementele de la cădelniţe şi candele ( b u lb i), s-au turnat din răşini acrilice de tip
DURACRIL SPECIAL, prin copiere, integrate cromatic piesei la care au fost
turnate. Sudurile efectuate la discos, tiplotă şi candele au impus o prelucrare
m e canici de Glisare a intervenţiei, făcând-o astfel puţin vizibilă, operaţiune care
a fost efectuată cu ajutorul MTS-5 cu freze cu carborund şi polipanto.
Din lipsa materialelor adecvate ( aliaj de argint pentru lipit, tablă de argint
) pentru completări şi consolidări s-a impus adoptarea a două soluţii de rezolvare
a problemelor legate de piese, şi anume
1. găsirea şi adaptarea unor materiale compatibile cu materialul original al
piesei. în acest sens pentru consolidări şi lipiri s-a recurs la aliajul de lipit
viplă, iar sârma de aliaj de lipit viplă şi nichelină pentru confecţionarea
elementelor indispensabile integrităţii piesei ( lanţuri de candele şi cădelniţe
v•
>
2.

Iăsa.c~ ciră completări a suprafeţelor lipsă din co pul traforat al pieselor
( ca d e ), din lipsa tablei de argint aurit.
\
Odată terminată prelucrarea mecanică a piese r a fost necesară o nouă
degresare a lor, care s-a efectuat prin imersie şi periere in acetonă pentru
analiză. După o nouă‘uscare s-a trecut la conservarea obiectelor, prin pensulare
cu lac nitrocelulozic ( nitrolac mat incolor ). Odavă terminată conservarea
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componentelor pieselor s-a efectuat reasamblarea acestora şi punerea lor în
pungi de polietilenă confecţionate special în acest scop. Această ambalare a
obiectelor s-a făcut în scopul protejării lor pe timpul transportului şi depozitării.
Pungile din polietilenă au fost confecţionate din folie sudată la cald cu ajutorul
pistolului de lipit.
Ca o concluzie care se poate trage în urma restaurării obiectelor de cult
este aceea că au trebuit găsite soluţii adecvate problemelor ridicate de fiecare
obiect în parte, adaptarea unor materiale compatibile ca aspect şi compoziţie cu
originalul, fără a crea acestuia tensiuni sau e^tecte secundare şi a-i reda
obiectului un aspect estetic corespunzător, un exemplu fiind executarea zalelor
de lanţ după tehnica originală, obţinând astfel aspectul unitar al piesei.

PROCEDES ET M ETHODES UTILISES DANS LA RESTAURATION
DES OBJETS DF. C U LTE DU MONASTERE DE COTROCENI,
AU LABO R ATO IR E DE SUCEAVA
- resume Notre intervention presente les procedes et les methodes utilises dans la
restauration des objets de culte du monastere de Cotroceni, faisant pârtie de la propiete
du Musee National d'Art de Pucarest. On decrit egalement les traitements appliques aux
objets pendant la restauration, tout comme l'adaptation de materiaux
d'outils
necessaires aux interventions de consolidation et a l'activite de completer les parties qui
manquent aux pieces restaurees.

S CarO

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1

Appareil de soudure, utilise dans la restauration.

'
Fig. 1. - Aparat de sudură, utilizat in restaurare
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NOTE Şl COMENTARII

S O N D A J U L A R H E O L O G IC ÎN A Ş E Z A R E A M E D IE V A L Ă
DE LA T O D IR E Ş T I ( JU D . S U C E A V A )
M U G U R A N D R O N IC

Cu prilejul efectuării unor săpături cu caracter de salvare pe arealul
comunei Todireşti ( mai 1989 ), in extremitatea vestică a tarlalei denumite
sugestiv "Sălişte", au fost descoperite şi cercetate urmele unei locuinţe
medievale, in al cărei pământ de umplutură s-a păstrat un foarte numeros şi
variat material ceramic fragm entar1
Având o formă dreptunghiulară ( 3,40 / 2,10 m ), orientată aproximativ NS şi fiind de tip adâncită, locuinţa a fost amenajată până la o adâncime de 1,40
m faţă de nivelul actual de călcare,
in interior construcţia nu a avut nici o instalaţie de foc; în schimb la
aproape 1.5 m de colţul său de S-V, a existat la -55 cm o vatră exterioară
amenajată pentru scopuri casnice. Sub un strat de cărbuni, gros de circa 2 cm,
vatra prezenta un strat de pământ ars la cărămiziu-pal pe o profunzime de 3 cm
Nu s-au identificat materiale ceramice pe vatră sau în strictă apropiere.
Deoarece nu au apărut urme masive de cărbuni, provenind de la bârne
şi pari, cât şi gropi de pari, considerăm că această locuinţă fusese realizată din
materiale lemnoase de grosimi mici, cu excepţia poate a structurii acoperişului
din paie sau trestii care se rezema cu poalele sale direct pe sol.
in pământul de umplutură al gropii locuinţei, s-au descoperit o mare
cantitate de oase de vacă, maxilare de oaie, un craniu întreg de cal, diverse
oase de câine, numeroase bucăţi de chirpic şi o cantitate deosebită de ceramică
medievală, dovezi ale utilizării gropii de-a lungul timpului, fireşte după
incendierea locuinţei, drept loc de depozitare a resturilor menajere. în acelaşi
mediu de păstrare, la adâncimi intermediare s-au descoperit o lamă de cuţit din
fier (-0 ,9 m ) bine conservată ( fig. 2 / 9 ) şi o verigă de tâmplă (-1 ,1 0 m, fig. 2 /
10 ) din cupru argintat, care necesită unele consideraţii. O primă analogie
notabilă o reprezintă piesa din mormântul nr. 49 din cimitirul de la Trifeşti, judeţul
laşi, realizată după toate probabilităţile tot din cupru argintat, dar având la partea
terminală doar două bucle ornamentale obţinute prin despicarea sârmei

' Complexul arheologic descoperit se află plasat pe marginea terasei superioare a Soloneţului. la o
depărtare de circa 90 m V-NV de clădirea magaziei fostei grădini de legume a fostului CAP ii«'
localitate.
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constitutive2 Veriga de la Todireşti posedă trei astfel de bucle, cea de-a treia
fiind adăugată şi fixată alături de celelalte prin intermediul unei spiralări cu rol şi
ornamental, realizată din înfăşurarea unei sârme mult mai subţiri După toate
datele oferite de cercetare, necropola de la Trifeşti a funcţionat în cursul veacului
al XIII - lea şi până spre mijlocul celui următor, deci într-o perioadă
premergătoare constituirii statului feudal de-sine-stătător.
Alte piese asemănătoare, cu trei braţe, s-au descoperit în mormintele nr.
17 şi 92 aparţinând cimitirului de pe platoul Cetăţii de Scaun, zona B, fiind
considerate drept cercei, deoarece s-au găsit in zona urechilor3. Pandantivele
agăţate de cele trei bucle sunt reprezentate de mai multe sfere metalice.
Necropola se datează larg în cuprinsul veacurilor XIV - XVI.
T otJa o datare mai târzie se referă şi cerceii asemănători din cupru,
descoperiţi la Orheiul Vechi4 şi care se pot încadra în secolul al XV - lea. Din
cele rezultate până aici, se pare că acest tip de podoabă, care se putea folosi ca
inel de tâmplă şi poate şi ca cercel, a fost în uzanţa de epocă o perioadă mai
îndelungară, în cazul de la Todireşti, găsit incomplet şi în pământul de umplutură
al gropii bordeiului, exemplarul respectiv neputând deci data nivelul de locuire.
incă de la începutul studierii ceramicii dscope ite aici, trebuie subliniat
faptul că analizarea sa a fost mult îngreunată de ac j n i larea unei cantităţi
deosebit de mari de astfel de material arheologic, care s -' cepozitat în groapa
fostei locuinţe în decurs de peste un veac.
Din analiza inventarului ceramic de la nivelul de călcare al locuinţei
atribuim cronologic acest complex primei jumătăţi a veacului al XIV - lea. Cu
doar două excepţii, modelate exclusiv cu mâna ( fig. 3 / 36 - 37 ), restul
fragmentelor de vase au fost realizate la roata olarului, in funcţie de compoziţia
pastei s-a putut lucra la o roată cu turaţii mai mult sau mai puţin rapide. Astfel,
prim ă ca tegorie de pastă ( A ), se caracterizează printr-un aspect mai lutos în
lipsa unei cantităţi mari de degresanţi, prezenţi aici su^. forma unor boabe de
microprundiş şi rareori chiar de cioburi pisate mărunt. Arderea s-a făcut inegală
şi incompletă, suprafeţele fiind de un -cvlm iziu pal, iar miezul rămânând
negricios. Pereţii au pe alocuri inegalităţi de grosime şi urme oblice şi verticale
de făţuire dispuse chiar şi în interiorul vaselor. Pe umerii acestora s-a incizat
neglijent înainte de ardere câte o linie în val ascuţit ( fig. 2 / 4 - 5; fig. 3 / 33 ).
Fragmentul de la figura 2 / 5 se pare că a avut în zona diametrului maxim încă o
astfel de linie ornamentală, acum doar de presupus, din cauza mutilării părţii sale
inferioare. Roata folosită a fost pusă în mişcare la o turaţie modestă tocmai din-
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cauză lipsei de plasticitate a materialului5 Cea de-a o
ca egorie ( B ) de
pastă, majoritară, reprezintă amestecul unde nisipul fin e e preponderent ca
degresant - şi în mare cantitate - alături da unele mici boabe de microprundiş.
Arderea, de aspect unitar, este totuşi incompletă, miezul rămânând încă
negricios faţă de cele două suprafeţe, care de regulă caută să bată spre
cărămiziu pal Chiar dacă formele de vase sunt în general simetrice ( o excepţie
la fig. 2 /1 3 ) şi suprafaţa lor exterioară destul de finisată, se mai constată cazuri
când după modelare s-au aplicat probabil cu o scândurică din lemn sau placă din
os unele retuşuri finale. La unele vase se constată pe fund, la exterior, prezenţa
unei cantităti sporite de nisip fin, adăugat nu întâmplător de meşterul olar tocmai
pentru o mai uşoară detaşare la sfârşitul modelării de pe roată. Ornamentarea
constă şi aici din acelaşi simplu ornament dispus pe umăr, dar, acolo unde
calitatea pastei este sporită, linia vălurită se dispune în meandre regulate şi de
grosimi egale ( fig. 2 /1 - 2 ).
Din punctul de vedere al repertoriului de forme se constat? prezenţa în
exclusivitate.a oalei bo an, care posedă o varietate remarcabilă de profile ale
corpului şi ale buzei.
că la tipul de pastă A profilele corporale diferă mult
tocmai din cauza une c.numite stângăcii de execuţie ( fig. 2 / 4 - 5 ), în schimb, la
celălalt tip de r r ' erial ceramic se constată deja tendinţa unei anumite
"standardizări" a rofilelor de corpuri şi buze ( fig. 3 / 8 - 9 , 11, 14 - 15, 18, 35, 39‘
- 41 ). Singura rmă ieşită din comun este im vas aparţinând primei variante de
pastă ceramică ( ardere cărămizie închis cu pete ce n u şii). Fundul său masiv, în
mod vizibi ăţit, este asimetric. Vasul nu are gât, iar buza sa subţiată brusc la
capăt est mult trasă în interior ( fig. 2 / 14 ). După toate probabilităţile, piesa
pare a^i
a dint'e formele "hibride" care au putut genera apariţia castroanelor,
dacă nu cumva acestea au apărut în ceramica moldovenească în plin proces de
constituire ca rezultat al unor influenţe exterioare şi în această situaţie vasul nu
ar fi decât o încercare modestă de imitare a lor. in bibliografia de specialitate
avută la dispoziţie nu s-a găsit o analogie apropiată. Prin arhaism il degajat de
caracteristicile sale de execuţie, datarea vasului ar putea coborî chiar şi în cursul
veacului al XIII - lea, amintindu-ne aici de cele două castroane scunde, e drept,
mai timpurii, descoperite la Vornicenii Mari şi Băicem-Silişte3. _
O analiză pe întregul material recoltat din groapa locuinţei ne oferă şi ea
câteva informaţii notabile. Statistica pe funduri de vase ne indică o evidentă
preponderenţa a pastei la nuanţe de cenuşiu ( 87% din total ) faţă de cea la
nuanţe de cărăniziu-^ălbui ( 13% ). Aceeaşi operaţiune matematică făcută pe

2 Victor Spinei, Săpăturii-* de la Trifeşti ( ju d . laşi ). in Materiale, ( s e s iu u .j /aslui / 1532 ).

s Personal, considerărr iradecvată folosirea frecventă in literatur- de specialitate a termenilor de

Bucureşti. 1986, pp. 240 - 241.

"roată de mână" şi "roată de picior", in practică fiind vorba de ace .aşi lucru, dar diferind mult turaţia

3 Paraschiva-Victoria Batariuc, Necropola medievală de la Suceava - Câmpul Ş anţurilor, in

roţii permisă de gradul diferit de plasticitate al pastei ceramice

ArhM old. XVI. 1993, p. 241 şi Hg. 7 /1 3 .

s Mircea D. f

* Informaţii de la Pavel Bârnea, care a avut amabilitatea să ni le pună la dispoziţie.

Şom uzului Mare ( secolele XI - X V II) Bucureşti. 1982, p 119

tei. Emil I. Emfcndi. Habitatul medieval rural din valea M oldovei şi din bazinul
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fragmentele de buze ne demonstrează aceeaşi dominare a ceramicii cenuşii (
79% ). Dacă vom introduce în calcul şi cele câjeva fragmente de vase din pastă
fină. aparţinând ceramicii atribuite coloniştilor ( fig. 3 / 27 - 31 ), raportul se va
modifica nesemnificativ doar cu câteva zecimi de procent.
in ceea ce priveşte ceramica cea mai târzie, din pământul de umplutură
al gropii locuinţei, ea ajunge ca datare în mod cert în prima jumătate a secolului
al XV - lea, când tipul de buză mult evazată în exterior şi dotat cu o şănţuire
adâncă pentru capac devine foarte frecvent. De fapt, cu unele excepţii, tocmai
acest tip de oală borcan reprezintă procentual ceramica cărămizie, existând însă
astfel de profiie şi in pasta cenuşie.
in cadrul ceramicii databile în a doua jumătate a veacului al XIV - lea (
fig. 3 / 2 - 7, 20 - 23 ) şi în cursul primei părţi a celui următor ( fig. 3 / 1, 24 - 26 ),
pe lângâ obişnuitele oale borcan s-a descoperit un fragment de capac ( fig. 3 /1 9
), mai multe torţi masive de oale, cu o nervură mediană şi câteva fragmente de
buze de căni din pastă foarte fină, cenuşie, ornamentate doar prin nervuri ( fig. 3
/ 27 - 31 ).
Lipsa unei şi mai mari cantităţi de ceramică roşiatică, a oalelor cu toartă,
a fragmentelor de străchini, ulcele, cupe, castroane, capace ş.a. ne face să
opinăm că materialul ceramic în discuţie se opreşte cronologic deci spre
jumătatea secolului al XV - lea.
Concluzionând, această descoperire vine să identifice în teren arealul de
răspândire a unui nivel mai timpuriu de locuire medievală la Todireşti, cercetările
perieghetice întreprinse de autor pe cuprinsul tarlalei "Sălişte" descoperind până
acum la o distanţă de aproximativ 200 m E-SE de aici existenţa a numeroase
vestigii aparţinând unor locuinţe din veacurile XV - XVI'.

T H E ARCHAEOLOGIC RESEARCH IN TH E M ED IA EVA L SITE AT
TODIREŞTI
( THE SUCEAVA COUNTY )
- summary The author presents the archaeologic traces belonging to a dwelling from the
first half of the XlVth century, which stands for an earlier inhabiting level, as for the data
known only through surface research at the mediaeval site at Todireşti.
EXPLANATION FOR THE IMAGES
nr. 1
nr. 2
nr. 3

7 Prima atestare documentară a unui sat Todireşti se află intr-un document din 12 martie 1439. prin
care acesta era luat mân
posadei de pe Moldoviţa şi a
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‘ irii Moldoviţa de către voievozii lliaş şi Ştefan în schimbul venitului
iu i obroc anual de zece buţi de vin Localitatea, astăzi dispărută, era

amplasată in arealul com un.i Mălini din judeţul Suceava ( cf. DRH A. I. pp. 272. 504 şi Mihai
Costăchescu. Docum ente m oldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare. voi II, pp 33 - 34. unde insă
la com -.ntariile de la pagina 574 consideră acest sat ca fiind cel de pe Soloneţ ) De altfel, in
comuna Mălini, du. a o informaţie de care dipunem. există şi astăzi un teren agricol numit de
localnici "Todireşti" in ceea ce priveşte prima atestare certă a satului Todireşti de pe Soloneţ, care a
avut şansa păstrării pânâ in zilele noastre, ea datează din 7 martie 1531. prin respectivul document
Petru Rareş întărind logofătului Gavril Trotuşan mai multe sate, printre care.şi "1'odcrcşti pc
Soloneţ" cu "mumele Todercscul", ce fusese cumpărat de la Marena, fiica lui Fâdor Piţurcâ, care îl
deţinuse pe baza privilegiilor de la Alexandru cel Bun şi ştefan cel Mare ( cf DIR A, veac XVI /1 , nr.
294, pp. 326 - 328 ). Rezultă de aici deci că din punct de vedere documentar satul putuse sâ fie
menţionat chiar de la începutul secolului al XV - lea, dacă nu chiar de la sfârşitul celui anterior

I

Plan and profiie of the dwelling ( I - b jrn t clay / coal; II - stones / pottâ'y; vegetal
layer -1 ; grey ground - 2; filling grou I - 3; yellow clay - 4 ).
Pottery lasting from the first half of
. XlVth century ( 3 - 5, 14 ) and from the
second half of the XlVth century (1 . 2 6 - 8; 11 -1 3 ).
Pottery of the first half of the XlVth cuntur < ( 3 , 36 - 37 ), of the second half of
the XIV century ( 2 - 18. 20 - 23. 27 - 3 ,3 4 - 35 and 38 - 41 ) and of the first
half of the XVth century (1 ,1 9 . 24 - 26 ).

578

MUGUR ANDRONIC

SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA TODIREŞTI ( SV )

579

-55cm

C>^pr_|— pietre/cararnică

£•;-*/-!= lut a r s / corbuno

L

A

Jt

,

”

O v.' O - ^ 1
^
c —^ ^V v
^ ^ v." ^ ^
■!' ŢtrţlT 'H TTTTTTtŢflT!
:^

•

T J T n rr!

■^'!!!l!l
i

- |------- 1—sT rot vege+olfY)
- pâmînT c e n u s iu f2 J

-*-«—*—*-------- *_£.1
c

T

,
[ _ > | =pdminT OG umpiUTundO )
fJŢ T Ţ ]]= /u î g a lb e n f+ J

Fig. 2. - Todireşti. 3. 5. 14, ceramică din prima jumătate a secolului al XIV - lea; 1, 2, 6 - 8; 11 -1 3
ceramică din a doua jumătate a secolului al XIV - lea.
Fig. 1. - Todireşti - planul şl profilul locuinţei ( I - lut ars / cărbune; pietre / ceramică; 11-1 - strat
vegetal; 2 - pământ cenuşiu; 3 - pământ de umplutură: 4 - lut galben ).
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Fig. 3. - Todireşti. 33. 36 - 37, ceramică din prima jumătate a secolului al XIV - lea; 2 -1 8 . 20 - 23,
27 - 32, 34 - 35. 3 8 -4 1 , ceramică din a doua jumătate a secolului al XIV - lea; 1.19. 24 - 26.
ceramică din prima jumătate a secolului al XIV - lea.

/

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor fiscale au constituit in Moldova
medievală componente fundamentale ale politicii domneşti, cu implicaţii largi
asupra evoluţiei de ansamblu a vieţii de stat. Complexitatea fenomenului fiscal şi
dificultăţile uneori insurmontabile pe care le presupune studierea lui au făcut ca
acest subiect să fie mai puţin agreat de către istorici. Cercetătorii care au
manifestat preocupări în domeniu au resimţit din plin penuria de izvoare,
imprecizia terminologiei şi, nu în ultimul rând, ariditatea subiectului. Aceste
impedimente, ca şi multe altele, au influenţat în mod restrictiv opţiunile tematice
ale medieviştilor, veştejind sensibil interesul lor pentru fiscalitate.
Deşi cercetările cu privire la politica fiscală promovată de domnii
moldoveni în evul mediu au o vechime de peste un secol, problematica este încă
insuficient abordată, reprezentând în continuare un segment deficitar al
• oeaievisticii româneşti. Dat fiind stadiul cunoaşterii problematicii fiscale, se
în id ^ " ? că n :e iniţiativă în acestă direcţie, fie ea chiar restrânsă tematic, este
de na*u.d să adu " un plus de claritate în ce priveşte structura instituţiilor fiscale,
evoluţia sistemului de impunere şi de percepere şi anumite categorii de obligaţii.
in rândurile de faţă ne propunem să analizăm, în limita informaţiilor
relativ modeste de care dispunem, câteva obligaţii fiscale moldoveneşti, mai
puţin cunoscute în literatura de specialitate, din domeniul economiei animaliere.
S-a 'dem onstrat în istoriografia noastră, cu suficiente dovezi, că
practicarea creşterii vitelor a constituit în evul mediu o îndeletnicire de căpetenie
a locuitorilor Moldovei. Activităţile în domeniul economiei zootehnice au
satisfăcut o serie de trebuinţe fundamentale, creând, totodată, însemnate
venituri băneşti pentru întreprinzători. Principalele mărfuri moldoveneşti pe piaţa
internă şi la export au fost, în tot cursul evului mediu, animalele şi produsele
animaliere, in mod corespunzător, pe seama economiei animaliere, domnii au
realizat printr-o politică fiscală de tip excesiv, însemnate venituri. Obligaţiile
fiscale au înregistrat o creştere sensibilă începând de la jumătatea secolului al
XVI - lea datorită necesităţilor de consum sporite ale curţii domneşti şi ale
celorlalte instituţii publice şi, mai ales, a exigenţelor determinate de instituirea 51
agravarea regimului de dominaţie otomană.

582

r

MIHAI LAZĂR

OBLIGAŢII FISCALE MOLDOVENEŞTI

583

Socotită, de obicei, în rândul "angheriilor"1, adică a obligaţiilor mai
uşoare2, darea pe piei ilustrează caracterul excesiv al politicii fiscale, faptul că
toate veniturile mai importante realizate de populaţie erau supuse impozitării.
Cercetarea acestei categorii de impuneri este anevoioasă, întrucât
lipsesc izvoarele de primă mână: înregistrările statistice. în consecinţă, nu se pot
face aprecieri cu acurateţe privind criteriile de impunere şi nu poate fi surprinsă
nici dinamica politicii fiscale. Izvoarele care ni s-au păstrat - toate de mâna a
doua - permit doar consideraţii de ordin general3.
O impunere cu regim permanent care să greveze populaţia din satele
boiereşti şi mănăstireşti nu a existat, se pare, până la începutul secolului al XVII lea. in mod obişnuit, cantităţile de piei necesare curţii domneşti şi celorlalte
instituţii cu caracter public proveneau de la efectivele de animale crescute în
câşlele. odăile, grajdurile şi stânele tie pe domeniile domneşti sau din -dijmele
percepute de la locuitorii din târguri'1 şi din satele de ocol5. Prin urmare,
prelevările în piei s-au făcut în secolele XIV - XVI îndeosebi pe feam a
crescătorilor de vite din aşezările domneşti. în primele decenii ale secolului al
XVII
- lea, res-'mul de impunere a fost extins şi asupra satelor boiereşti şi
mănăstireşti6. Iniţial, în această nouă categorie de impozabili au fost cuprinse, cu
precădere, satele proprietate feudală, care anterior au aparţinut domnie'7.
Treptat, regimul de impunere a afectat pe toţi contribuabilii de rând.
Darea în piei este amintită de fiecare dată numai cu ocazia acordării de
privilegii fiscale unor vecini şi poşluşnici mănăstireşti8. Cea dintâi menţiune
întâlnită de noi într-un act oficial datează din timpu! domniei lui Miron Barnovschi.
La 27 octombrie 1627, domnul poruncea şoltuzului şi pârgarilor Sucevei să nu
"învăluiască" vecinii din Iţcani ai mănăstirii cu acelaşi nume de lângă Suceava
"n ic i Ia său, nici la piei, nici la alte angherii câte sântu pre alţi târgoveţi, pentru
căci nu iaste acel sat scris cu târgu l"9, in continuare se făcea precizarea - nu

lipsită de importanţă - că deosebirea pe linie fiscală între vecinii din satul
mănăstiresc Iţcani şi târgoveţii din Suceava, în ce priveşte dările în piei şi seu,
era în vigoare de mai mult timp, fiind stabilită prin "alte cărţi ... dc la alţi
d o m n i"10. Prin urmare, cea dintâi atestare a dârii este posterioară momentului
instituirii e i11. Sugestii indirecte în afcest sens conţine un izvor narativ străin.
Dacă e să dăm crezare lui Evlia Celebi, încă din vremea lui Soliman Magnificul,
în perioada de după 1538, Moldovei i s-a cerut să trimită gratuit la Istanbul. în
fiecare an, câte 1.000 de piei de bou12. Această cantitate de piei trebuia predată
la timp paşalei din vilaetul Oceakov împreună cu alte produse de strictă
necesitate13. Pe la 1668 - afirmă Paul Rycaut - Moldova trimitea la înalta Poartă,
odată cu tributul, importante cantităţi de miere, ceară, seu, precum şi 500 de
ocale de piei tăbăcite. Aceeaşi cifră o întâlnim, dar pentru anul 1688, la
informatorul german Happelius14. Este de presupus că pieile furnizate în acest
mod Istanbulului proveneau, cel puţin parţial, din prelevări cu caracter fiscal,
întrucât documentele nu conţin nici un fel de ştiri despre criteriile de impunere şi
percepere, nu putem şti ce cantitate de piei dădeau contribuabilii. Un alt neajuns
decurge din terminologia utilizată - extrem de lapidară şi de imprecisă - în baza
căreia este greu de făcut precizări asupra tipului de piei. De fiecare dată s-a
utilizat, în mod exclusiv, denumirea de "piei", neînsoţită de alte caracteristici,
ceea ce înseamnă că agenţii fiscali s-au ghidat în operaţiunile de impunere şi
percepere după numărul şi categoria animalelor declarate în prealabil de către
contribuabili. De bună seamă că se aveau în vedere îndeosebi pieile de bovine,
de cabaline şi de ovine, dar nu trebuie să fie omise şi cele de animale sălbatice,
deşi nu dispunem de ştiri directe în acest sens. Dată fiind importanţa
meşteşugărească a pieilor, multiplele utilizări ale acestor produse, domnii au

1 N. Grigoraş, Dările în Moldova de la întemeierea statului şi până la 1741 ( II ), în Cercetări

trebuinţelor de piei de la curte au atras, fără îndoială, de timpuriu, atenţia domnilor asupra acestor

10 Ibidem.
11 Starea înfloritoare a meşteşugurilor în legătură cu prelucrarea pieilor, sporirea continuă a

istorice, ( serie nouă ). laşi. voi. XII - XIII / 1981 - 1982, pp. 336 - 337.

produse. Importanţa economică a pieilor pentru numerosul personal din slujba domnului este

2 Constantin C. Giurescu, Istoria rom ânilor, voi. III, partea a II - a, Bucureşti, 1946, p. 660

subliniată, in mod sugestiv, de demnitarul polon Erasmus Otwinowski în a doua jumătate a secolului

3 DRH. seria A, Moldova, voi XI... nr. 247, p. 331: voi. XXI, nr. 349, p 446: Călători străin i despre

al XVI - lea. înfăţişând dărnicia domnului Alexandru Lăpuşneanu. care rezervase suitei sale un bou

ţă rile române, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 47; voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 501.

pentru hrană, solul a ţinut să precizeze că a doua zi domnul a trimis la el o slugă pentru a lua pielea

4 DRH. seria A. Moldova, voi. XIX. nr. 247, p. 331

animalului sacrificat. ( Călători străin i despre ţările române, voi II, Bucureşti, 1970, p. 119.

5 Arhivele Statului Bucureşti. Mănăstirea Socola. VI / 2. VI / 4. VI / 6. VI / 8. VI /1 8 . VI / 61.

Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon ( redactori responsabili ), Istoria ora şului laşi, voi. I. Ed.

6 Ibidem; Arhivele Statului Bucureşti, Ms. nr. 628, f. 3 - 4 şi 19v. - 20: Idem, Mănăstirea Cetăţuia I /

Junimea, laşi. -1980. p. 147).

10 - 11, I / 13; Idem, Mănăstirea Sfântul loan Gurâ-de-Aur. XIII / 1; DRH. A. Moldova, voi. XIX, nr.

12 Călători stră in i despre ţările române, voi. VI. p. 474

247, p. 331 şi voi. XXI, nr. 349. p. 446.

13 Ibidem.

7 Arhivele Statului Bucureşti. Ms. 535, p. 13*1; Idem, Ms. 628. f. 3 - 4 , 1 9 - 2 0 ; Idem, Mănăstirea

' 4 Ibidem. voi. VII, p. 501; Paul Cernovodeanu, Ţările Române în viziunea că lă to rilo r englezi ( a

Cetăţuia, I / 1 0 -1 1 ,1 /1 3 ; DRH, A, Moldova, voi XIX, nr. 247, p. 331 şi voi. XXI, nr. 349, p. 446.

doua jum ătate a seco lu lui al XVI - lea şi prim ele decenii ale celui de-al XVII - lea ). in S tudii ||

® în acest caz, cu sensul de dare măruntă. DRH, A, Moldova, voi. XIX, nr. 247, p. 331.

m ateriale de isto rie medie, VI /1973, pp. 123 - 124 ( cu specificarea că in acest studiu cifra pontiu

9 DRH, A. Moldova, voi. XIX, nr. 247, p. 331.

piei este redată g re şit): N lorga. Istoria rom ânilor, voi. VI, p. 415.
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acordat scutiri doar în puţine cazuri. Din cuprinsul privilegiilor fiscale se
desprinde ideea că populaţia aşezărilor domneşti nu a beneficiat de nici un fel de
asemenea avantaje. Scutirile acordate au vizat câţiva vecini şi posluşnici ai
mănăstirilor ieşene: Hlincea15, Sfântul loan Gură-de-Aur16, Socola17, Adormirea
( Barnovschi )18, Sfânta Vineri şi Galata de Jos - Balica19 şi, de asemenea, pe
episcopul catolic din Bacău şi subordonaţii săi de la toate bisericile20, care nu
trebuiau să fie "amestecaţi" cu târgoveţii în ce priveşte darea în piei.
in continuare ne vom referi la o obligaţie fiscală a robilor ţigani, numită
"lu cru l la grajdul gospod". care a fost ulterior convertită în dare plătită în bani,
sub numele de "banii grajdului".
Această prestaţie în legătură cu îngrijirea vitelor de la grajdurile
domneşti apare menţionată în rrfod expres abia în anul 174021. Credem, însă, că
această prestaţie este mult mai veche. Se pare că denumirile generice de
"lu cru " sau "lucru la curte", atestate documentar încă din secolul al XV - lea, au
înglobat şi muncile obligatorii la grajduri. îngrijirea animalelor şi întreţinerea
curăţeniei la grajdurile domneşti au constituit îndatoriri predilecte ale robilor
ţigani. Aceste prestaţii erau îndeplinite prin rotaţie, ţiganii fiind orânduiţi astfel
încât la grajduri să existe tot timpul un număr suficient de salahori22. Pentru
înlăturarea inconvenientelor ce decurgeau din schimbarea permanentă a
salahorilor şi pentru a nu se mai lua "ţigani de b c ilic", s-a renunţat, cu timpul, la
"lu cru ", în schimbul unei dări în bani, numită "banii grajdului", din care erau
plătiţi ţiganii angajaţi "peste an" cu simbrie23. Convertirea prestaţiei în muncă în
dare plătită pecuniar a necesitat o delimitare a "lu cru lu i la grajdurile dom neşti"
de celelalte componente ale "lu c ru lu i domnesc", in Cui s~Jnţă, când sunt
pomeniţi "banii g rajdului" se specifică în majoritatea cazurilor fapuil că darea
este impusă pentru "lu c ru l la grajdurile domneşti". Dintr-o poruncă domnească,
adresată la 21 octombrie 1741 marelui comis Alexandru Suciu, aflăm că "banii
grajdului" trebuiau plătiţi de robii ţigani domneşti, boiereşti şi mănăsfireşti, care
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se îndeletniceau cu meşteşugurile şi locuiau în târguri24. Acest sistem de
îndeplinire a obligaţiei fiscale a dăinuit neschimbat şi în a doua jumătate a
secolului al XVIII - lea. Cuantumul dării a fost fixat la un leu pentru ţiganii căsari (
ţigani căsătoriţi, cu casă ) şi la jumătate de leu pentru holtei25. Sumele încasate
de agenţii fiscali prin intermediul juzilor ţigăneşti erau gestionate de marele
comis26 sau de vistierul al doilea27, in grija acestora cădea şi împărţirea simbriei
la ţigani. Unui salahor i se cuveneau drept simbrie 5 lei pe lună. Sumele
prevăzute pentru ţiganii ce lucrau la grajdurile domneşti erau uneori înregistrate
în sămile vistieriei28.
Obligaţia în folosul domniei, cunoscută în secolele XV - XVII sub
denumirile de "lu cru " sau "lucru la grajdurile domneşti", iar de la jumătatea
secolului al XVIII - lea de "banii grajdului", s-a aplicat, deopotrivă, ţiganilor
domneşti, mănăstireşti şi boiereşti. Din izvoarele de epocă rezultă că ţiganii
domneşti au avut îndatoriri permanente. Ei au beneficiat doar în puţine rânduri
de unele înlesniri29. In schimb, ţiganii aparţinând mănăstirilor, episcopiilor,
mitropoliei şi boierilor au beneficiat temporar de scutiri in folosul stăpânilor de
toate obligaţiile în muncă, prin urmare şi de lucrul la grajdurile domneşti, in acest
mod au procedat domnii Alexandru cel Bun ( în 14 2 )3C şi Miron Barnovschi ( în
1627 )31, în timp ce mulţi alţii au acordat scutiri parţiale32. Slujbaşii nu respectau,
însă, întotdeauna, regimul de scutiri şi îi obligau pe ţiganii aparţinând instituţiilor

24 Biblioteca Academiei Române, Ms. 237, nr 194.
25 Ibidem; N. lorga. Docum ente privitoa re la fam ilia Callim achi. voi. I. p. 424; Idem. S tud ii şi
docum ente, voi. V. p. 109; voi VI, p. 220 in studiile despre robii ţigani doar se aminteşte de
existenţa acestei dări, fără a se face alte precizări. Vezi: George Potra. C o ntrib uţiun i la isto ricu l
ţig a n ilo r d in România, Bucureşti. Fundaţia Regele Carol I, 1939, p. 59; N. Grigoraş, Robia în
M oldova ( de la întemeierea statului până la m ijlo cu l se co lu lu i al XVIII - lea ) ( I ), în Anuarul
In stitu tu lu i de Istorie şi A rheologie "A. D. Xenopol", laşi, IV / 1967, p. 75.

^5 Arhivele Statului Bucureşti. Ms. 535, p. 131; idem, Ms. 628. f. 3 - 4. 19 - 20; Idem. Mănăstirea
Cetăţuia. 1 /1 0 ,1 /1 1 .1 /1 3 .
16 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Sfântul loan Gură-de-Aur, XIII /1 ( 1710. aprilie 16 ).
17 Idem, Mănăstirea Socola. Vi / 2 ( 1685. mai 20 ): VI / 6 ( 1696. mai 1 ); VI / 8 ( 1696. noiembrie 4
); VI / 16 ( 1705. iunie 16 ); VI /1 8 (1716. martie 4 )
18 DRH. A. Moldova, voi. XXI. nr. 349, p *46 ( 1633. august 25 ).
19 Arhivele Statului Bucureşti, fond Sever Zotta. ds. nr. 137, f. 85 - 88v. ( 1669. aprilie 8 ).
20 U ricariul. voi. V. pp. 236 - 237 ( 1675, decembrie 14 ).

26 Biblioteca Academiei Române. Ms. 237, nr. 158 şi 194.
27 N. lorga, S tud ii şi docum ente, voi. VI, p. 220.
28 Gh. Ghibănescu, Săm ile visteriei Moldovei pe lunile iu lie şi august 1764 ( seria a II - a ). în
loan Neculce Buletinul Muzeului Municipal din laşi, fasc. 9 /1931, p. 56.
29 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Neamţ. CXXXII / 14
30 DRH. A, Moldova, voi. I. nr. 1*§, pp 2 - 3 ( 3 ' octombrie 1402 ). în acest caz este vorba de robi
tătari.
31 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Sfântul Sava, XI / 2. XXXIII /1 3 şi XXXV / 4
32 Arhivele Statului Bucureşti. Mănăstirea Neamţ, CXXXII 1 14; Idem, Mănăstirea Secul. I / 4. 6. 7;

2 ^ Biblioteca Academiei Române, Ms. 237, nr. 1528.
22 N lorga, S tudii şi docum ente cu privire la istoria rom ânilor, voi. VI. p. 267.

N. lorga, A nciens docum ents de d ro it roum ain, II, pp. 524 - 525; Melchidesec ( episcopul ),

23 Biblioteca Academiei Române. Ms. 237. nr. 158. 194, 1528; N. lorga. Docum ente privitoare la

Notiţe isto rice şi archeologice. Bucureşti, 1885, p. 154; George Potra. op. cit., nr. 12, pp. 212 213; nr. 130, pp. 304 -305.

fam ilia Callim achi, voi. I, p. 424; Idem. Studii şi documente, voi. V, p. 109; voi. VI. p. 220.
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religioase şi boierilor să lucreze, ca de obicei, la curtea domnească33, in
secolele XV - XVII domnii au acordat mai multe scutiri decât în secolul al XVIII lea, când numărul acestora este considerabil redus, limitându-se la ţiganii din
Focşani şi cei din "c u tiiI" Sucevei ai mitropoliei34, la câţiva robi domneşti "cu
meşteşug"3f; sau la juzii ţiganilor lingurari36. Uneori, prin abuz, au fost impuşi la
plata dării şi ■ ei ţigani care, deşi practicau diverse meşteşuguri, nu domiciliau în
târguri i
iod normal, potrivit prevederilor fiscale, aceştia erau exceptaţi de la
dare. Astfel, la 15 aprilie 1759, episcopul de Roman loanichie se plângea
domnului că strângătorii banilor pentru cheltuiala "lu cru lu i la grajduri" au obligat
şi pe ţiganii episcopiei "carc lucrează la fer şi sunt cobzari şi lăutari" să dea
această dare, cu toate că " li- i şăchre ... unde nu sc cheamă tărgu", ci "de o pane
dc tărgu". Analizând reclamaţia, domnul a împuternicit pe episcop să-şi apere
ţiganii în ,auză, întrucât aceştia "stau unde nu sc cheamă târgoveţi, ci
lăturaşi"37
Mai pi.',' cunoscute în literatura de specialitate, obligaţiile fiscale
analizate de noi in articolul de faţă: "piei"38, "lucru la grajdul gospod". "banii
grajdului" ev'den'iază înăsprirea politicii fiscale în secolele XVII - XVIII, prin
impunerea .no produse care dobândesc o importanţă sporită în cadrul
veniturilor .ntribuabililor.

33 Arhivele Statului Bucureşti. Mănăstirea Neamţ, I / 7, CXXXII / 9. 14; Idem. MănăstireaSfântul
Sava. XXIX / 7. XXX / 16. XXXI / 87; Idem, Mănăstirea Precista Răducanu. XVII I 36:

Idem,

Mănăstirea Secul. I / 7.
34 Biblioteca Academiei Române. Ms. 237, f. 485 v. : George Potra, op. cit., p. 291; N. lorga,
S tud ii şi docum ente, V, p 109.
35 Arhivele Statului Bucureşti. Mănăstirea Sfântul Sava, XXVII / 17. XXXIII / 38.
36 N. lorga. S tudii şi docum ente, voi. VI, p. 267; Istoria oraşului laşi, voi. I. p. 195.
37 N. lorga. Docum ente privitoare la fam ilia Callim achi. voi I. p 424.
38 Precizăm că în articolul de faţă nu am făcut referiri la pielicelele de miel care au avut un regim de
impunere distinct.De obicei, darea numită "pelcele" era inclusă intr-un sistem de obligaţii cunoscut
sub numele de "fo lă rit" şi care greva pe crescătorii de oi ce deţineau stâne în zona montană a
Moldovei.
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DES O B L IG A T IO N S FISCALES M O L D A V E S M O IN S CONNUES

- resume L'auteur, connu par ses articles concernant la fiscalite en Moldavie medievale,
nous propose d'etudier deux obligations fiscales moins connues et. en meme temps.
plus faciles: le don en peaux d'animaux et une obligation fiscale des serves tsiganes, "le
travail aux ecuries du seigneur" ou "l’argent de l'ecurie''.

CHIPUL LUI ŞTEFAN CEL MARE Şl SFÂNT ÎN CREAŢIA EMINESCIANĂ
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in viziunea poetului "Ştefan Vodă, pavăza creştinătăţii întregi..." e "zidul
de apărare al creştinătăţii", de aceea pe drept cuvânt Biserica l-a numit "şi
Sfânt". El a întrupat, prin înţelepciunea şi geniul lui politic, la timpul său, poporul
şi ţara Moldovei.
C H IP U L L U I Ş T E F A N C E L M A K E Ş I S F Â N T
ÎN C R E A Ţ IA E M IN E S C IA N Ă
T
i
’

G R A Ţ IA N JU C A N

Crescut în cultul pentru Marele Voievod, Mihai Eminescu a avut o
admiraţie fără seamăn faţă de Ştefan cel Mare şi Sfânt. Din Letopiseţele
Moldovei, tipărite de. Mihail Kogălniceanu, a cunoscut încă de acasă portretul
întocm it de cronicarul Grigore Ureche, încât - nota poetul - ne putem da seama
"ce vrednic şi cu virtute român a fost M ăria Sa".
Serbarea de la Putna al cărei stegar a fost şi poetul, a fost dominată de
chipul Voievodului: "dacă serbarea întru memoria lui Ştefan - sublinia el - va avea
însemnătate, aceea ar fi o dovadă mai m ult cum că a fost cuprinsă în sufletul
poporului românesc".
Chipul domnitorului a fost atunci zugrăvit pe pânză de pictorul
Epaminonda Bucevschi, din care un tablou se mai păstrează şi astăzi, expus la
mormântul Slăvitului Erou.
in timpul serbării, Mihai Eminescu a difuzat-o, tipărită pe foi volante, ba a
şi citit-o unor ascultători cu însufleţire, poezia comemorativă a lui D. Guşti:
închinare lui Ştefan - Vodă.
in conferinţa: Influenţa austriacă asupra românilor din Principate,
ţinută la laşi în 1876, poetul sublinia că în timpul domniei lui Ştefan în ţară "sc
văd din nou efcctcle s ta b ilită ţii. A fost domnia cca mai glorioasă a M oldovei".
în epoca bucureşteană de la ziarul Timpul a amintit în această vreme (
1877 - 1883 ), ori de câte ori a avut ocazia, de chipul Eroului Moldovei: "E i bine !
M ih a i, Ştefan şi M ircea sunt în gândul nostru nişte chipuri atât dc sfinte, încât
9

w cuprind fio ri când le privim ...".
Voievozii noştri - menţiona poetul - n-au gândit altceva decât la
libertatea, independenţa şi suveranitatea ţărilor lor, lucru ce proteja poporul în
progresul ce-l realiza pentru o viaţă demnă şi prosperă.
Ctitor de ţară şi de cultură, domnitor înţelept şi oştean viteaz, conducător
de oşti, strateg şi tactician, diplomat iscusit şi judecător drept, Ştefan cel Mare şi
Sfânt rămâne pentru noi, românii, imaginea fidelă a eroului naţional. Un nume
scump şi drag românilor, admirat şi preţuit cum se cuvine in cei 47 de ani de
domnie, el a făcut educaţia militară a poporenilor, dobândind astfel biruinţe de
răsunet european.

in creaţia artistică eminesciană, poetul evocă chipul acestuia, în poezia
Epigonii ( 1870 ), scriind despre V. Alecsandri, el arăta că bardul de la Mirceşti:
"... deşteaptă-n sânul nostru dorul ţării cci străbune, / El revoacă-n dulci icoane
a istoriei minune, / Vremea lui Ştefan cel Mare, zim brul sombru şi regal".
Iar în poemul Umb a lui Istrate Dabija Voevod ( 1878 ), surprinde
petrecerile de la curtea jm nească, care, toate, se sfârşeau cu cântece de
slavă:

Cântau cu toţi pe B< sarabii.
Pe D om nii neamului Muşatin,
Pân'ce-ncheiau în gura mare
Cu Ştefan, Ştefan Dom nul sfânt.
Ce nici în ceriuri samăn n-are.
Cum n-are samăn pc pământ !
>
iar în prefaţa broşurii lui E. Bai

>n ( 1882 ), a scris despre "cântecul dezgropat":

"Ştefan, Ştefan Domn cel marc.
Seamăn pe lume n i are
[cej se cânta în unison de către toţi mesenii".
Creaţia poetică eminesciană zugrăveşte -hipul domnitorului viteaz în
schiţele de imn: Ştefan cel Mare ( 1883 ):

Să arză tulpine
intrege de brazi
Căci astăzi ne vin»
Eroul viteaz
Ne vine Ştefan cel Marc.
Ce zgomot de bucium şi arme, ce val !
Când Ştefan se suie călare pe cal
Răspunde Suceava din urmă.
Şi nim eni nu ştie cum tu ai ajuns
Să ştii dc cc m unţii săgeată-ai pătruns -
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Şi-a codrului cale se curmă.
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în poemul postum M uşatin ş i codrul. în stil folcloristic, Voievodul apare
tânăr, plecând la vânătoare cu şoim, în preajma râului Bistriţa:

Răsună pământul de tropotul des.
De-atâta oştire de munte, dc şes.
Răspunde sunare din nouri;
Cu sunet de bucium la munte şi plai,
C-o c a t e întreagă călare pe cai.
Cu steaguri cu senine de bouri.

Ştefan Vodă tinerel
Trece puntea singurel.
Cu pieptarul dc oţel,
Cu cuşma neagră de miel.
Drag i-e codrului de el.
Toate în jur îl ademenesc: frunza, apa, păsările:

Poezia Doina ( 1883 ) citită de poet şi aplaudată de cei prezenţi numai
într-o şedinţă a "Junimii" ieşene ( în timpul dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt din faţa P a la tu lu i) rezumă crezul social - politic al momentului. Eroul este
invocat să mântuie ţara de duşmani:
Ştefane. M ăria Ta.
De-i suna din corn o dată
A i s-aduni M oldova toată
De-i suna de două ori
îţi vin codri-n ajutor.
De-i suna a treia oară
T oţi duşmanii or să piară,
Din Irotară în hotară - .
în însemnările sale cu caracter istoric sunt multe menţiuni relative la
Ştefan cel Mare, din care reţinem: "Ca toţi rom ânii adevăraţi. Ştefan Vodă era
ardelean dc origine şi anume mureşan (...). Ştefan cel Mare ... crease M oldovei
un rol atât de strălucit pentru vremea sa".
in proiectele pieselor de teatru istoric apare şi chipul lui Ştefan cel Mare.
în piesa Mira, în variantele ei, la un moment dat, hatmanul Arbore îl evoca astfel:
Ştefan Vodă Dom nul Sânt
Fără seamăn pe pământ.
A lb ca iarna, cald ca vara,
Bun şi blând ca primăvara.
Suflet tare ca o stâncă,
Ochi afund, privire-adâncă.
Barba lungă, fruntea ninsă
Şi-ntr-un cerc de aur prinsă...
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De ocheşte-o căprioară
Şoimul pe de-asupra-i sboară,
iar când cântă, toţi codrii răsună. în această ambianţă a mediului, luna varsă
vrajă cu razele ei, codrii doresc să-l aleagă împărat al izvoarelor şi căprioarelor.
Numai't>ăJn imaginea voievodului întrezărim însuşi chipul poetului mânat de dor:
Dor de casă, glas de mamă,
care vrea să-l reţină, dar codrul îi replică:

>- •

Tu să ştii, iub'te fra tj
Că nu-s _odru „i .et ite,

Eroul a fost fermecat în somn. Dintr-un stejar a ieşit Dochia, iar din
celelalte esenţe silvice copii şi-copile. Totul rămâne aşa până la auzul cornului
craiului Decebal:
>
Căci la sunetul de corn
Toate-n viaţă se întorn.
Eroul coboară pe Bistriţa în jos, unde sunt turme şi herghelii:
Vede codri cum coboară.
Deal cu deal, scară cu scară,
Resfirându-se pe şes
Unde râurile ies.
Şi pe vârfuri dc păduri
M ănăstiri cu-ntărituri;
Vede târguri, vaduri, sate
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Pe câmpie presărate.
Vede mândrele cetăţi...
o întreagă ţară, întemeiată în toată puterea cuvântului, încât şoimul în sbor din
gură-i cuvânta:

ÎNSEMNĂRI BIBLIOGRAFICE

D IC Ţ IO N A R I)E L IT E R A T U R Ă
B U C O V IN A

Să trăieşti M ăria Ta !
P A U L LEU

Personalitatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, intrată în conştiinţa poporului
nostru, nimbul de popularitate cu care l-a investit imaginaţia colectivă, aura de
legendă creată în jurul lui, respectul pentru asigurarea libertăţii şi independenţei
ţării, înzestrarea vitejilor şi ridicarea lor în ranguri, moştenind atâta bine, cinstea
acordată celor ce s-au jertfit pentru ţară, au creat domnitorului o aureolă de erou
mitic, încât, toate la un loc, supravieţuiesc prin calităţi ridicate la superlativ de
popor, care se regăseşte astfel în propriile lui virtuţi. Pentru nici unul din
domnitorii noştri, poporul n-a păstrat o atât de vie amintire ca despre Ştefan cel
Mare şi Sfârtt. Gloria voievodului a fost susţinută, mai ales. cum era şi firesc, de
scriitorii moldoveni şi Mihai Eminescu este unul dintre aceştia.

O)
L’IM AGE d’ETIENNE LE GRAND ET SAINT
DANS l'OEUVRE d'EMINESCU
- resume D'entre tous les voivodes que le peuple roumain les a eu le long des siecles,
Etienne le Grand est entre dans la conscience du notre peuple dans la mesure la plus
accentuee. La gloire du voivode a ete soutenue - affirme l'auteur dans cet article particulierement par les ecrivains moldaves. Parmi ceux, Mihai Eminescu, l'inegalable
poete, a eu - autrement il n'etait pas possible - une admiration sans pareil a l'egard
"d'Etienne le Voivode, l'appui de la chretiente entiefe", a qui il dedie des pages
d'incomparable beaute.

Ideea de a se realiza un dicţionar al scriitorilor bucovineni a apărut cu
două decenii în urmă, la laşi şi Suceava, prinzând a se coagula în revista Pagini
bucovinene, din februarie 1982, când Octavian Nestor a început să publice, la
rubrica Dicţionar, de la A la I ( lordache ), 56 articole din volumul său rămas
încă în manuscris, l-a urmat loan Pânzar până la litera M ( Mureşeanu ), iar
dicţionarul acestuia din urmă, rătăcind mai mulţi ani prin birourile celor abilitaţi să
aprobe tipărirea lui, s-a pierdut. Reconstituindu-I cu ajutorul lui N. Moscaliuc,
manuscrisul a fost publicat cu titlul Scriitori bucovineni. Mic Dicţionar.,
Fiind nemulţumit de ceea ce a realizat, I Pînzar a solicitat sprijinul lui .
Emil Satco ( autorul dicţionarelor: Muzica în Bucovina, 1981, Arta în Bucovina,
voi. I, 1984 şi voi. II, 1990 ). Plecând de la biobibliografia a 209 autori, aşezaţi
într-o ordine aproximativ alfabetică, Emil Satco şi loan Pînzar au completat-o cu
informaţii şi articolele altor scriitori de pe cuprinsul Bucovinei istorice, ce au creat
în limbile: română, germană sau ucraineană ( fără a avea pretenţia de
exhaustivitate ), i-au mai adăugat şi aparatul critic necesar, iar, în decembrie
1993, ei au pus în circuitul culturii DICŢIONARUL DE LITERATURĂ BUCOVINA. Importantul instrument ie cercetare, ce vine să întregească
imaginea vieţii literare din Ţara de Sus a Moldovei, are 266 p., format academic,
însumează 373 articole de dimensiuni diverse ( de la un paragraf până la trei
pagini şi jumătate ). dintre ca e 317 sunt consacrate poeţilor, prozatorilor,
dramaturgilor, publiciştilor, folcloriştilor, eseiştilor, istoricilor şi criticilor literari, iar
56 vizează apariţiile periodice. Cartea e ilustrată cu portretele a 166 scriitori.
Dicţionarul de literatură - Bucovina începe cu Am fost de faţă de M
Mureşeanu, urmat de o Prefaţă şi se încheie cu indispensabilul Index alfabetic
in majoritatea cazurilor, un articol de autor cuprinde: date biografice esenţiale,
aprecieri asupra operei, bibliografia volumelor şi o selecţie din referinţele critice.
Dacă autorii sunt prezenţi. în bună parte, în paginile valorosului instrument de
lucru şi de informare operativă, nu s-ar putea afirma acelaşi lucru despre
periodicele din ultima jumătate de secol. Lipsesc nu numai cotidianele care au
avut câte o pagină literară săptămânal sau bilunar, ci şi anuarele, revistele
literare din Bucovina istorică. Dacă periodicul Candela ( Serie nouă ) e
-menţionat după prezentarea jurnalului bisericesc cu acelaşi nume, nu se poate
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afîrma la fel şi despre Bucovina literară, Tradiţia Românească, Mioriţa, Joc
se r jn d ştm ulte, multe altele ce se mai editează încă.
S criito ii cuprinşi în Dicţionarul de literatură - Bucovina aparţin nu
numai arealului pe care ocupanţii austrieci '-au numit Bucovina, ci şi Fălticenilor,
deoarece "zona respcctivă s-a aflat 'n permanenţă sub influenţa spaţiului
spiritual bucovinean", remarca Emil ^ t c o în Prefaţă. Imoortanta şi valoroasa
lucrare de referinţă se difuzează numai la Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera"
din Sucea' a care a editat-o.

t.

CRONICĂ

C R O N IC Ă Ş T IIN Ţ IF IC Ă 1990 - 1994
P A R A S C H IV A -V IC T O R IA B A T A R IU C

Iniţiem în numărul de faţă al Anuarului Suceava prezentarea activităţii
cultural - ştiinţifice a Muzeului Naţional al Bucovinei începând din noiembrie
1990, deci de când muzeul nostru a căpătat noua titulatură de Muzeu al
Bucovinei.
3
în zilele de 22 - 24 noiembrie 1990 la Suceava s-a desfăşurat o sesiune
ştiinţifică jubiliară cu tema: "B u c o v in a în c o n te x t n a ţio n a l'', prilejuită de
aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Muzeului Sucevei.
Muzeografii de la Muzeul Bucovinei au susţinut comunicările:
Ion Mareş, Aşezări eneolitice descoperite în comuna Zamostea ( judeţul
S uce a va );
Mircea Ignat, Hallstatt - ul târziu în Bucovina;
Mugur Andronic, Cercetări în aşezarea aparţinând culturii Sântana de Mureş
de la Zamostea ( jud. Suceava ) ( secţiunea de istorie veche şi arheologie );
Sergiu Luchian, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la
biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Iţcanii Vechi şi folosirea acestora la
operaţiunile de restaurare;
Paraschiva-Victoria Batariuc, Ateliere pentru producerea cahlelor din secolul
al XV - lea din Moldova;
Pavel Blaj, Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVIII - lea
( secţiunea de istorie şi arheologie medievală );
Olga Stefanovici, Documente referitoare la administraţia militară în Bucovina
( 1775- 1786);
Dan Emilian Petrovici, Arcăşiile din Bucovina şi rolul lor. în mişcarea
naţională românească;
Mihai Aurelian Căruntu, Românii din Bucovina în anii primului război mondial
( secţiunea istorie modernă şi contemporană );
Olimpia Mitric, Fondul de carte veche românească şi străină de la
Mănăstirea Sf. loan cel Nou de la Suceava ( prezentare generală );
Aura-Doina Clopotari, Ciprian Porurnbescu în conştiinţa publicului vizitator;
Nicolae Cârlan, Debutul lui Nicolae ^ a b i. între ntenţii şi posibilităţi (
secţiunea istoria culturii şi m uzeologie);
Alexandrina Ignat, Sculptorul George Dimitriu;
lulia Andrieş, ^V alori de artă veche românească. Icoane din oepozitul
Mănăstirii Suceviţa ( secţia de artă plastică );
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Corina Ignat, Meşteşugul coloritului vegetal în Bucovina;
Maria Olenici, Ornamente şi simboluri în arta populară din Bucovina;
Violeta Marianciuc, Podoabe şi accesorii de ceremonial din colecţiile Hanului
Domnesc;
Maria Mărgineanu, Consideraţii privind arhitectura populară tradiţională din
Bucovina;
Elena Ciobanu. Ţesăturile decorative şi organizarea interiorului în zona
Suceava ( secţiunea de etnografie );
Viorica Lavric, Experienţe dobândite în investigarea obiectelor de metal
restaurate la Laboratorul zonal Suceava;
Cornelia Ungurean, Intervenţii de restaurare la Icoana "Maica Domnului cu
Pruncul” - secolul XVI;
Mihail Jelesneac, Mihai Spânu, Procedeu aplicat în restaurarea obiectelor de
artă decorativă - sudură specială - aplicativitate şi iimite;
Vladimir Dan Fărtăiş, Solvenţi şi adezivi - căutări permanente pentru
restaurare ( la secţiunea restaurare - conservare ).
in ziua de 24 noiembrie, participanţii la sesiune au făcut o excursie
documentară pe traseul: Suceava - Gura Humorului - Voroneţ - Moldoviţa Suceviţa - Putna - Rădăuţi - Suceava.
in colaborare cu Asociaţia Muzeelor în Aer Liber, Muzeul Bucovinei a
organizat în perioada 31 mai - 2 iunie 1991, al II - lea Simpozion al Muzeelor în
Aer Liber.
in cadrul lucrărilor simpozionului, Maria Mărgineanu a s u s ţin jţ Proiectul ,
de organizare a Muzeului Satului din Bucovina, iar arh. Nicolae Chirilă a
prezentat Expoziţia documentară "Muzeul satului din Bucovina - prezent şi viitor".
Lucrările simpozionului au fost completate de vizitarea Muzeului Satului,
a Cetăţii de Scaun, precum şi cu o excursie documentară pe traseul Suceava Rădăuţi - Straja - Putna - Suceviţa.
Inspectoratul pentru cultură al judeţului Suceava şi Muzeul Bucovinei au
organizat o sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice cu titlul "Planetariul din
Suceava la un deceniu de activitate". în perioada 26 - 27 noiembrie 1991.
Colegii noştri care lucrează la această secţie au prezentat comunicările
următoare:
Viorica Maxim. 10 ani de activitate la Planetariul Suceava;
Zenovia Catargiu, Planetariul - mijloc de prezentare a consecinţelor mişcării
Pământului.
Muzeul Bucovinei a organizat, în ziua de 30 noiembrie 1991 o sesiune
oe comunicări ştiinţifice dedicată zilei de 28 noiembrie 1918. Colegii din cadrul
diverselor secţii ale muzeului au prezentat următoarele comunicări:
Ion Mareş, Principalele rezultate ale sondajului arheologic de la Sf. llie,
punctul Silişte, 1991;
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Mugur Andronic, Cercetări arheologice în aşezarea culturii Poieneşti Lukaşovka de la Dolheştii Mari;
Paraschiva-Victoria Batariuc, Ateliere pentru producţia cahlelor în Moldova
medievală - secolele XIV - XVII;
Pavel Blaj, Oraşele Bucovinei;
Dan Emilian Petrovici, Putna - 1871, moment important în lupta pentru
libertate şi unitate naţională a românilor;
Olga Stefanovici, Particularităţi ale "Legii pentru reforma agrară din 1921" în
Bucovina;
- Mihai-Aurelian Căruntu. Activitatea asociaţiei "Cercul bucovinenilor din
Bucureşti" pentru ajutorarea refugiaţilor din teritoriul ocupat de U.R.S.S. în
vara anului 1940;
- Maria Olenici, Schiţă monografică a unui sat huţul;
- Elena Ciobanu, Despre meşteşugul ţesutului în Bucovina;
Violeta Marianciuc, Obiceiuri şi tradiţii practicate în construcţia casei;
- Nicolae Cârlan, Un document referitor la lupta pentru autonomie
bisericească în Bucovina ( 1870 );
- Aura-Doina Clopotari, S. Fl. Marian: manuscrise inedite în fondul
documentar de la Casa Memorială;
- George Ostafi, Pledoarie pentru adevăr istoric în scrierile lui Iraclie
Porurnbescu;
Maria Mărgineanu, Muzeul şi şcoala.
Cu prilejul aniversării a 535 de ani de la urcarea îri scaunul domnesc al
Moldovei a lui Ştefan cel Mare. Muzeul Bucovinei, în colaborare cu Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, filiala Suceava, Inspectoratul pentru cultură,
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Universitatea "Ştefan cel Mare" a organizat
o gamă de manifestări cu tema: Ştefan cel Mare - "Eroul Naţiunei Româneşti” , în
perioada 1 1 - 1 2 aprilie 1992.
Sâmbătă, 11 aprilie a avut loc o sesiune de comunicări la care
muzeografii de la Muzeul Bucovinei au'susţinut comunicările:
- Paraschiva-Victoria Batariuc, Decorul ceramic al bisericilor ctitorite de Ştefan
cel Mare;
- Mihail Jelesneac. Artă decorativă moldovenească din timpul lui Ştefan cel
Mare restaurată la Suceava;
- Pavel Blaj, Consideraţii asv ra bătăliei din 12 aprilie 1457;
- Olga Stefanovici, Ştefan cel Mare în medalistică;
- Nicolae Cârlan, Ştefan cel Mare: efigia voievodului îr publicistica lui Mihai
Eminescu;
- Aura-Doina Clopotari. Imaginea lui Ştefan cel Mare în legendele culese de S
Fl. Marian;
- George Ostafi, Comemorarea lui Ştefan cel Mare la Putna şi Suceava Im
anul 1904.
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Duminică, 12 aprilie, îmoaraclisiil Cetăţii de Scaun a fost oficiată o slujbă
de către un sobor (iu 'ararhi
preoţ; din Moldova şi Bucovina, urmată de
vernisarea expoziţiei "N/loluovb Ju Ştefan cel Mare" ( organizată la Muzeul
Bucovinei, 'n colaborare cu Direcţia Generală a Arhivelor Statului B ucureşti), iar
după amiază a avut loc un pelerinaj la ctitorii ştefaniene din judeţ.
La 10 noiembrie 1992, la Planetariul Suceava a avut loc un simpozion
comemorativ "Nicolae Coculescu ( 1866 - 1952 ) - ctitorul şcolii româneşti de
astronomie", unde Viorica Maxim şi Zenovia Catargiu au susţinut intervenţii.
In perioada 20 - 21 martie 1993. Muzeul Naţional al Bucovinei, în
colaborare cu Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Filiala Suceava.
Inspectoratul pentru cultură al judeţului Suceava, Universitatea "Ştefan cel Mare"
a organizat un grupaj de manifestări legate de comemorarea a 70 de ani de la
moartea istoricului bucovinean Dimitrie_Onciui.
Seria de manifestări a debutat în ziua de 20 martie 1993 cu o sesiune de
comunicări la care muzeografii de la Muzeul Bucovinei au susţinut următoarele
intervenţii:
Pavel Blaj, Contribuţia lui Dimitrie Onciul la cunoaşterea istoriei Bucovinei:
Dan-Emilian Petrovici, Dimitrie Onciul şi activitatea societăţilor culturale şi
studenţeşti din Bucovina;
Nicolae Cârlan, Dimitrie Onciul în corespondenţă cu S. Fl. Marian
Aura-Doina Clopotari, Dimitrie Onciul, corespondenţă inedită către Liviu
M- ia n ;
Olga Stefanovici, Corespondenţă Dimitrie Onciul - lacob Negruzzi.
Tot în ziua de 20 martie, la Muzeul Naţional al Bucovinei a ^vut loc
vernisajul expoziţiei de documente "Dimitrie Onciul - viaţa şi opera".
în ziua de 21 martie 1993, în comuna Straja a avut loc dezvelirea
bustului istoricului Dimitrie Onciul, s-a pus piatra de temelie pentru reconstituirea
casei memoriale şi s-a oficiat o slujbă de pomenire. Manifestările s-au încheiat la
cimitirul din Cernăuţi, unde se află mormântul istoricului, unde s-a oficiat o slujbă
de pomenire şi s-a depus o coroană de flori.
în ziua de 29 iunie 1993, Colectivul secţiei de etnografie a aniversat 25
de ani de activitate, în clădirea monument istoric a Hanului Domnesc.
Din iniţiativa familiei, a doamnei Oltea Apos'olepcu-Nistor, ’cât şi a
Societăţii pentru cultură şi literatură română în Bu-ovina, cu colaborarea
Muzeului Naţional al Bucovinei ca şi a primăriei din Vicovu de Sus s-a restaurat
casa familiei istoricului şi omului politic bucovinean Ion Nistor, unul dintre artizanii
Unirii din 1918. Aici, doamna Olga Stefanovici a organizat o expoziţie
documentară prezentând viaţa şi activitatea lui Ion Nistor, expoziţie care a fost
vernisată în ziua de 10 octombrie 1993. La manifestările de la Vicovu de S0s au
fost prezenţi membri ai familiei, alături de personalităţi ale vieţii politice şi
culturale româneşti.
i
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în organizarea colectivului de specialişti de la Planetariu, în z|U;l
noiembrie 1993 a avut loc simpozionul "Nicolae Copernic ( 1473 - ^
fondatorul teoriei heliocentrice".
în perioada 26 - 28 noiembrie 1993, sub eg^da Comitetului de
!
pentru sărbătorirea Mării Uniri în Bucovina. Muzeul Naţional al B u c o v in e ' 3
'
gazda sesiunii omagiale "75 de ani de la Unirea Bucovinei cu România",,
Manifestările s-au deschis cu sesiunea omagială, la care m ^ze
instituţiei noastre au prezentat următoarele comunicări:
Pavel Blaj, Caracterul românesc al ducatului Bucovinei ( în plen );
. ..
Ion Mareş, Paraschiva-Victoria Batariuc, Piese de cult eneolitice din c ° 'eC
Muzeului Bucovinei Suceava ( secţiunea istorie veche şi arheologie )■
.
Mugur Andronic, Sondajul arheologic în aşezarea medievală de la
'
judeţul Suceava;
..
Paraschiva-Victoria Batariuc, Descoperiri inedite de ceramică monv<r>er'
la Suceava ( secţiunea de istorie şi arheologie medievală );
774
Nicolae Cârlan, Cultură românească şi adevăr istoric în Bucovina (

1830);
-

,

de

Aura-Doina Clopotari, Un manuscris inedit: Mitologia d a c o -ro fl1^ 3
Simeon Florea Marian;
. ^
Emilian-Dan Petrovici, Contribuţia societăţilor culturale române?11
Bucovina la înfăptuirea Marii Uniri;
Alexandrina Ignat, Aspecte ale dezvoltării artelor plastice în B u c o v in a :
^
George Ostafi, Erast Tarangul - O posibilă istorie a Facultăţii de dreP
1
Cernăuţi ( secţiunea istoria cu ltu rii);
Olga 6tefanovici, Din corespondenţa generalului lacob Zadik;
.
•|-»are
Mihai-Aurelian Căruntu. Reîntregirea Bucovinei în urma acţiunilor 1711
pentru eliberarea teritoriului naţional, din vara anului 1941 ( s e c ţiu n e a |s
B ucovinei);
Maria Olenici, Tricolorul în arta
populară bucovineană;
Elena Ciobanu, Simeon Florea
Marian - preocupări etnografice;
Vi leta Marianciuc, Artă şi meşteşug în încondeierea ouălelor;
Maria Mărgineanu. Instalaţii tehnice opulare în Bucoyinâ ( s®c ^|U
etnografie şi artă populară );
un
Tot în ziua de 26 noiembrie, în Piaţa 22 Decembrie a fost deZve -. •
obelisc închinat Marii Uniri şi a avut loc la Muzeul Naţional al B ^ c °
vernisarea expoziţiei documentare "Bucovina - pământ românesc" cât şi lanS
medaliei jubiliare.
. .
în ziua de 27 noiembrie a avut loc lansarea volumului XX al A ^ 3 djn
"Suceava", iar la Casa Culturii a fost prezentat spectacolul omagial ” R om â n ie
străbuni".
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Manifestările omagiale legate de aniversarea a 75 de anide la Marea
Unire
s-au încheiat în ziua de 28 noiembrie cu o slujbă de pomenire la
Mănăstirea Putna, la mormântul lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt.
în ziua de 15 aprilie 1994, Muzeul Naţional alBucovinei, în colaborare cu
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor d organizat un simpozion aniversativ, "275
de ani de la naşterea mitropolitului lacov Putneanul ( 1719 - 1778 ) \
în deschiderea lucrărilor simpozionului a avutcloc lansarea volumului
"Sărbătorile la români" de Simeon F orea Marian de către Iordan Datcu şi Aristiţa
Avramescu de la Fundaţia culturală română.
în cadrul simpozionului, colegii noştri au prezentat comunicările:
Olga Stefanovici, Mitropolitul lacov Putneanul - date biografice;
Mugur Andronic, Noi descoperiri paleolitice in zona montană a judeţului
Suceava;
Ion Mareş, Tipologia obiectelor de aramă din aria culturilor Precucuteni şi
Cucuteni - Tripolie, variante locale;
Paraschiva-Victoria Batariuc, lacov Putneanul şi Mănăstirea Putna:
Nicolae Cârlan, Elogiul cărţii şi învăţăturii la lacov Putneanul;
- lulia Andrieş, Colportarea icoanelor pe sticlă în nordul Moldovei;
Pavel Blaj, Curente ideologice în Moldova in secolele XVII şi XVIII;
Emilian-Dan Petrovici, Aspecte din activitatea societăţii studenţeşti
"Academia Ortodoxă";
Mihai-Aurelian Căruntu, Documente privind operaţiunile militare din judeţul
Rădăuţi în primele zile ale războiului pentru eliberarea Basarabiei şi a
nordului Bucovinei;
George Ostafi, Etnic şi economic în Bucovina;
Aura-Doina Clopotari, Fondul memorial documentar Simeon Florea Marian două decenii de activitate.

LISTA PRESCURTĂRILOR
AARMSI
ACMI. secţiunea pentru Basarabia
AII Al
AIM
AMM
Apulum
ArhMold
BCMI
BMI
BOR
BR
CA
Cerclst ( ambele s e rii)
Crisia
Cumidava
Dacia
Dacia, N.S. .
DIR
DRH
Dolg. Cluj
FHDR
Jahrb RGZM
JBLM
JPEK

Analele Academiei Române, Memoriile;
secţiei is .orice, Bucureşti
Anuarul C om isiunii M onum entelor Istorico.
secţiunea Basarabia. Chişinău
Anuarul In stitu tulu i de Istorie şi A rheologie
"A. D. Xenopol", laşi
Arheologiceskie Issledovania v M oldavii,
Chişinău
Acta
Moldaviae
M eridionalis,
Anuarul
Muzeului Judeţean Vaslui, Vaslui
Apulum , Acta Musei Apulensis, Alba lulia
Arheologia Moldovei, Bucureşti - laşi
Buletinul
C om isiunii
M onum entelor
Istorice, Bucureşti
Buletinul M onum entelor Istorice, Bucureşti
Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti
Budapest Regisegei, Budapesta
Cercetări Arheologie. Bucureşti
Cercetări Istorice, laşi
Crisia, Muzeul Ţării C rişurilor, Oradea
Cumidava. Anuarul Muzeului judeţean
Braşov
Dacia.
Recherches
et
decouvertes
archeologiques en Roumanie, Bucureşti
Dacia. Revue d'archeologie et d'histoire
ancienne, Bucureş'i
Documente
f rivind
Istoria
României,
Bucureşti
Documenta Romaniae Historica. Bucureşti
Dolgozatok az Erdely Nemzet Muzeum
Eremes Regisegtârâbol, Juj
Fontes Historiae Daco-Romaniae, Bucureşti
Jahrbuch
des
Rom isch-Germ anischen
Zentralm useum s, Mainz
Jahrbuch der Bukow iner Landes Museum,
Cernăuţi
Jahrbuch
fu r
Prăhistorische
und
Etnographische Kunst, Leipzig

KS
KSIA
Materiale
MAE AS RM

MIA
MMS
MO
PMMB
Pontica
REB
RES
RFR
Rl
RMM-MIA
RRH
SGE
SCIA
SCIV(A)
SMIM
St. com. Sibiu
Suceava

Kratkie Soobcsenia Arheologii, Moscova Kiev
Kratkie Soobcsenia Instituta Arheologii.
Moscova
Materiale
şi
Cercetări
Arheologice.
Bucureşti
Muzeul de A rheologie şi Etnografie ?l
Academiei de Ştiinţe al R epublicii Moldova,
Chişinău
Materialii i Issledovaniia po arheologii,
Moscova
M itropolia Moldovei şi Sucevei, laşi
M itropolia Olteniei, Craiova
Publicaţiile Muzeului M unicipal Bucureşti,
Bucureşti
Pontica. Revistă a Muzeului de !storie
naţională şi arheologie, Constanţa
Revue des Etudes Byzantines. Paris
Revue des Etudes slaves, Paris
Revista F undaţiilor Regale. Bucureşti
Revista Istorică, Bucureşti
Revista Muzeelor şi Monum entelor, seria
Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
Revue Roumaine d'H istoire, Bucureşti
Soobcseniia G osudarctbennogo Ermitaja,
Sankt Petersburg
S tudii şi Cercetări de Istoria Artei. Buci oşti
Studii şi Cercetări de Istorie Veche ( şi
A rh e o lo g ie ), Bucureşti
Studii şi MateMale de 'storie M edi;,
Bucureşti
Studii şi C om unicări, M u ze jl Bruck nthal,
Sibiu
Suceava, Anuarul Muze ui Fu ovinei.
Suceava

*

M aterialele pentru ANUARUL "SU C EAVA" v o r fi d a c tilo g ra fia te in
două exem plare, la două rânduri, respectându-se norm ele o rto g ra fic e ale
A cadem iei Rom âne; trim ite rile , num erotate în continua re , iar notele v o r fi
plasate la s fâ rş itu l a rtic o lu lu i. Rezum atul şi legenda fig u rilo r ( îi versiu n e
rom ânească ) v o r fi traduse în lim b ile franceză, engleză sau yerm ană.
Ilu stra ţia va fi anexată la s fâ rş itu l te x tu lu i îm preună cu lista a b re vie rilo r.
R esponsabilitatea pentru c o n ţin u tu l
m a terialelor revine, in
e xclu sivita te , a u to rilo r.
M aterialele nepub licate nu se restituie.

